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Tot el qui es dedica a la Torà pel nom d’aquesta, es mereix moltes coses. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1. a. Origen i objectius   

Abans d’acabar la meva llicenciatura en Filologia Anglesa, i havent 

cursat assignatures de Filologia Hebrea, sabia que volia prendre el camí de la 

meva gran debilitat i passió: el Judaisme Medieval, amb majúscules pel 

respecte i admiració que el professo; de no haver estat per la gran tasca que 

desenvoluparen els rabins al llarg de la història per guardar i ensenyar les 

Escriptures, probablement la situació contemporània del poble d’Israel no 

seria l’actual. En matricular-me del màster de Cultures Medievals tenia clar 

que el meu treball de recerca aniria encaminat a aprofundir en la feina dels 

mestres hebreus.  

En visitar un vespre el Doctor Andreu Grau pel treball de la seva 

assignatura, Filosofia Medieval, em va suggerir que examinés un tractat de la 

Misnà, anomenat Abot, ja que era alhora un tractat ètic i religiós: Se’m va 

encendre la bombeta. Separar l’ètica de la religió, a priori, semblava una tasca 

molt interessant i desafiant tot i que, en llegir verset rere verset, era més 

evident que aquests dos conceptes estan conciliats, ja que conformen només 

un: l’ètica del judaisme està basada en els sis-cents tretze preceptes que es 

troben en els textos sagrats. 

Abot, com desenvoluparé més endavant, és un tractat que recull la 

saviesa dels mestres hebreus fins al segle II de la n. e. Per la seva càrrega, ja 

no només ètica o religiosa, sinó intel·lectual, aquest capítol misnàic és un 

referent i un llibre de capçalera per a qualsevol jueu, que no ha deixat mai de 

tenir una forta presència i influència en les comunitats israelites arreu del 

món. Durant l’època medieval, en el moment que nous corrents de 

pensament començaren a desenvolupar-se i propagar-se, l’Abot fou objecte 

de comentaris i subjecte per guiar les societats. Objecte perquè els savis més 

considerats escrigueren les seves pròpies exegesis independentment del 
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territori o de l’entorn on vivien; subjecte, perquè els passatges d’aquest 

tractat serviren també als rabins per recomanar i solucionar, mitjançant els 

‘responsa’, els dubtes que les comunitats els plantejaren. 

Així doncs, l’estiu de 2013, vaig començar a fer recerca de tot el 

material que parlava sobre aquest capítol, principalment a la Jewish 

Community Library de San Francisco, Califòrnia. Si bé trobar i treballar els 

comentaris medievals originals era una comesa inviable per la localització 

dels manuscrits i per la llengua, vaig poder obtenir llibres editats en els dos 

últims segles, la majoria escrits en llengua anglesa, que eren traduccions dels 

originals. De tota la informació obtinguda, vaig triar els comentaris a l’Abot 

de Maimònides i ha-Gerondí, ja que eren propers en el temps, però 

pertanyien a diferents territoris i a pensaments i filosofies dispars. En 

comparar les seves crítiques, vaig descobrir que hi havia una porta oberta 

per a un possible treball de fi de màster, ja que fins a la data, no s’havia 

comparat la feina d’un racionalista i d’un antiracionalista sobre aquest corpus 

literari.  

No tan sols em vaig conformar amb la comparació de les dues 

exegesis, sinó que vaig voler treballar el text original en hebreu i fer la meva 

pròpia traducció per comprendre totalment la tasca dels dos mestres 

esmentats, tot i sabent que ja existia una traducció del 2010 sota el títol de La 

Saviesa dels Pares d’Israel de Joan Ferrer. No obstant això, vaig demanar 

permís a la meva directora per poder presentar la meva pròpia, ja que, com a 

filòleg, sempre és més gratificant beure de la font primària que menjar de les 

obres de tercers per tal d’evitar els ‘vicis’ dels altres. 

D’aquesta manera, el treball ja havia començat a agafar cos: Parlar 

dels mestres andalusí i català, traduir l’Abot, comparar els comentaris 

d’ambdós erudits. En faltava una part per desenvolupar i era la presència 

d’aquest cos literari en les cartes que els rabins més destacables enviaven 

donant resposta a  les qüestions que se’ls formulaven, ja que això demostrava 

que aquest tractat era present en la vida quotidiana dels jueus medievals. Per 
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a aquesta comesa, vaig comptar amb l’inestimable ajut de la Dra. Meritxell 

Blasco, que em permeté fer-ne ús d’un programa informàtic seu que és una 

base de dades de responsa de la Universitat Bar Ilan, Israel. 

En aquesta situació, la meva monografia ja estava desenvolupada i 

només quedava començar a escriure-la i que seguidament presentem. 

 

1.b. Font i metodologia emprada 

Com resta classificat en l’apartat de bibliografia, la font primària que 

hem fet servir, és a dir, el text en hebreu del Pirqé Abot, és l’edició de 

l’editorial Judaica Press dels Estats Units d’Amèrica, Mishnayoth, en el seu 

volum núm. 4 que tracta l’ordre misnàic de Neziqín; de la pàgina 484 a 553; 

aquesta obra està presentada per Philip Blackman i revisada pel Rabí Isaac 

Waller de la ciutat de Nova York. A més, aquesta obra ha estat contrastada 

amb cinc edicions hebrees i amb el programa informàtic Judaic Responsa, 

Global Jewish Database de la Universtitat Bar Ilan d’Israel per assegurar-nos 

que el text és correcte i fidel. Les edicions1 comparatives i comparades són: 

 .ירושלי�. סדר נזיקי�, ששה סדרי משנה. חנו�, אלבק �

-  Breslov Pirkey Avot (Ethics of the Fathers). Based on the teachings 

of Rebbe Nachman of Breslov de Dovid Sears. 

-  Pirkei Avos: Ethics of the Fathers. A new translation with a 

commentary anthologized from the classical Rabbinic sources de 

Meir Zlotowitz. 

- Mishne Torah: Sefer Hamadah – Book of Knowledge d’Eliyahu 

Touger. 

- Rabbenu Yonah on Pirkei Avos de David Sedley. 

                                                           
1 Consulteu bibliografia. La primera obra és totalment en hebreu; les altres quatre són 
edicions en anglès-hebreu. 
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Per a la traducció pròpia que hi presentem, s’han consultat els 

següents diccionaris: 

- Diccionario Hebreo/Español de Judit Targarona Borrás de 

l’editorial Riopiedras de Barcelona.  

- The Oxford English-Hebrew Dictionary de l’editorial de la 

Universitat d’Òxford.  

- +5000 Diccionario para estudiantes de hebreo de Edna Lauden i 

Liora Weinbach de l’editorial AD de Tel Aviv. 

A més, hem consultat les següents edicions bíbliques per contrastar  

les cites del Pentateuc que s’inclouen a l’Abot: 

- La Bíblia: Bíbia catalana, traducció interconfessional de l’Associació 

Bíblica Catalana de l’editorial Claret de Barcelona. 

- Biblia Hebraica Stuttgartensia de K. Ellieger i W. Rudolph de la 

Deutsche Bibelgesellschaft (text en hebreu). 

Pels comentaris de Maimònides i ha-Gerondí, hem treballat aquestes 

edicions angleses: 

- Mishne Torah: Sefer Hamadah – Book of Knowledge d’Eliyahu 

Touger de l’editorial Moznaim de Nova York per a la versió de 

Maimònides. 

- Rabbenu Yonah on Pirkei Avos de David Sedley de l’Editorial 

Judaica Press per a la versió de ha-Gerondí. 

Per als responsa, hem utilitzat l’esmentat programa informàtic 

Responsa Project de la Universtitat Bar Ilan. 

Totes les citacions que hi apareixen en els diferents apartats d’aquest 

treball tenen la seva referència completa a la secció bibliogràfica; tot i això, 

s’hi indica el cognom de l’autor, l’any i la pàgina en què trobem l’al·lusió 

corresponent.  
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1. c. Notes a la traducció 

Hem estat el més fidel possible al text original a l’hora de la 

traducció, tant respecte al lèxic com a la sintaxi. En aquells passatges que el 

resultat de la traducció literal no tenia cap sentit, hem variat lleugerament el 

vocabulari o canviat la sintaxi perquè la versió en català fora prou clara 

segons la normativa de la nostra llengua. 

Dins dels versets, hi trobarem parèntesis que inclouen paraules o 

sintagmes per a la comprensió, ja que l’omissió d’aquestes paraules en 

hebreu, a diferència del català, no li resta significat a les oracions. Per tant, 

aquests parèntesi no són més que notes aclaridores. 

Algunes notes s’han inclòs a peu de pàgina quan crèiem que no les 

havien de posar entre parèntesi, ja que dificultaven la comprensió lectora del 

text. 

Com hem vist a la presentació d’aquest tractat de la Misnà, l’Abot és 

un compendi de normes ètiques i morals; per tant, a l’hora de traduir 

instruccions o comandaments, hem triat fer-ho per la segona persona del 

plural en lloc de la segona del singular com fa el text hebreu, ja que 

respectem la normativa de la llengua catalana (tant en les oracions 

afirmatives com en les negatives)2.  

Per a la traducció dels noms propis esmentats en aquest tractat hem 

seguit rigorosament les directrius de la Societat Catalana d’Estudis Hebraics, 

segons la seva publicació “Documents de la Secció Filològica IV” de 2003 que 

trobem a la Bibliografia. En aquesta publicació, es tracta la “Proposta de 

Transcripció de l’Hebreu en Textos Escrits en Català”, que fou aprovada per la 

Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans el 14 de juny de 2002. “Cal 

tenir en compte que en molts casos pot ser preferible traduir un nom en lloc 

de transcriure’l” (SCEH 2003, p. 57). 

                                                           
2 Vegeu http://www.iecat.net/Institucio/seccions/Filologica/gramatica/default.asp 
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Al llarg de la traducció i a l’hora de comparar i contrastar l’edició que 

hem fet servir de guia amb les altres cinc publicacions que hem esmentat 

prèviament, ens hem trobat amb el fet que l’edicció de l’editorial Judaica 

Press presenta una vocalització diferent en algunes paraules. Això és a causa 

del fet que les edicions modernes estan ‘contaminades’ per l’ús freqüent de 

‘mater lectionis’3 que sí contempla l’hebreu modern, però no el bíblic. Totes 

aquestes discrepàncies estan marcades en nota a peu de pàgina en el seu 

verset corresponent. Aquestes diferències només tenen lloc en els primers 

cinc capítols; en canvi, al sisè, no trobem cap variació en la vocalització, però 

sí omissió d’un parell de frases que també contemplem a peu de pàgina.  

En el següent apartat d’aquest treball, expliquem que el sisè capítol 

és un afegit als primers cinc capítols; per aquest motiu, deduïm que 

l’ortografia emprada per Judaica Press en el capítol final és la mateixa que la 

d’altres editorials i això comporta la manca de discrepàncies en la redacció. 

Cal assenyalar que la llengua d’Abot és l’hebreu misnàic, tot i que 

trobem que quatre versets estan redactats en arameu, llengua estretament 

entroncada amb l’hebreu. Com indica Gorfinkle, aquests versets arameus 

foren originats a l’escola de Hil·lel4. Els passatges en arameu són Abot 1:13, 

2:7, 5:25 i 5:26. 

 

 

Barcelona, a 28 de Maig de 2014. 

                                                           
3 Locució llatina que significa ‘mare de lectura’ (en hebreu, ‘א� קריאה’). Una ‘mater lectionis’ 
és una consonant que s’utilitza per transcriure una vocal. A diferència de les llengues 
indoeuropees, l’hebreu no fa servir vocals; per tant, i a efectes d’una perfecta pronunciació 
dels textos sagrats, aquests sons vocàlics s’han de marcar. L’hebreu modern fa un complet ús 
d’aquestes guies, a diferència del bíblic el qual marcava les vocals amb una sèrie de punts i 
ratlles sota les consonants. 

4 Gorfinkle 2005, p. 8. 
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2. PIRQÉ ABOT: DELS PARES ALS FILLS D’ISRAEL 
 

Mireu: el Senyor, el meu Déu, m’ha manat que us ensenyi aquests 
decrets i aquestes prescripcions perquè els compliu quan sereu al 
país on entrareu per prendre’n possessió. Guardeu-los i compliu-
los. Si ho feu així, tots els pobles us tindran per savis i assenyats. 
Quan sentiran parlar de tots aquests decrets, diran: «Quina 
saviesa i quin seny té aquesta gran nació!» (Deuteronomi 4:5-6)5 

 

Si hi ha una religió entre les diferents ‘Religions del Llibre’, deixant 

de banda les connotacions d’acceptació o rebuig d’aquesta denominació, és la 

jueva. Així doncs, entre les creences monoteistes descendents d’Abraham, el 

vincle del Judaisme i la seva literatura religiosa és una unió indissoluble que 

es nodreix mútuament. 

El Poble Jueu basa la seva fe en l’existència d’un únic Déu, creador 

sobirà de tot l’univers: “Al principi, Déu va crear el cel i la terra”6, 

transcendent i etern que trià aquest poble com el seu únic hereu. Aquesta tria 

comença quan Déu féu l’aliança7 amb Noé: “El signe de l’aliança que faig amb 

vosaltres i amb tots els éssers vius que us envolten, per totes les generacions 

i per sempre és aquest: «posaré el meu arc en els núvols com a signe de la 

meva aliança amb la terra»”8 com a càstig i recompensa del comportament de 

la humanitat. Però els fills de Noé tampoc no aprengueren del diluvi i no 

mantingueren aquest pacte. Déu, misericordiós, donà una nova oportunitat al 

seu poble i se li aparegué a Abraham i li digué:  

Vés-te’n del teu país, de la teva família i de la casa del teu pare, 

cap al país que jo t’indicaré. Et convertiré en un gran poble, et 

                                                           
5 La Bíblia:Bíblia Catalana Traducció Interconfessional (BCI 2005, pp. 245-6). A partir d’ara, 
totes les cites bíbliques que trobarem en aquest treball pertanyen a aquesta edició. 

6 Gènesi 1:1 (BCI 2005, p. 15). 

7 Abot 5:2. Vegeu l’apartat de la traducció, p. 118. 

8 Gènesi 9:12 (Ibíd., p. 25).  



 

8 

 

beneiré i faré gran el teu nom, que serà font de benedicció. 

Beneiré els qui et beneeixin, però als qui et maleeixin, els 

maleiré. Totes les famílies del país es valdran del teu nom per 

beneir-se9.   

Més endavant, com s’explica al llibre de l’Èxode, Déu renovà el pacte 

amb el seu poble mitjançant Moisès. La trobada d’aquest patriarca i el 

Creador fou el moment culminant en què la Torà10; o sigui, la Llei, li fou 

revelada i lliurada al Mont Sinaí per alliçonar els israelites11. A partir d’aquest 

moment el Poble i les Escriptures contrauen matrimoni perpetu amb una 

descendència d’obres en què els jueus trobaren, i troben, llurs preceptes 

religiosos, morals i jurídics. 

De tots aquests volums, el Pirqé Abot fou, i encara és avui dia, un dels 

pilars més importants sobre el qual s’assenta el compliment dels preceptes 

que Déu entregà a Moisès. Per quin motiu és tan fonamental pel sosteniment i 

supervivència del poble hebreu? Bàsicament perquè conté la saviesa dels 

rabins o mestres més importants, els quals expliquen diversos passatges 

bíblics per educar els seus deixebles, i, per extensió, tota la comunitat jueva. 

De qualsevol manera, veiem què és exactament i trobarem la resposta. 

 

2.a. Definició i localització 

Aquest corpus literari és una col·lecció de dites i màximes rabíniques 

sobre la importància que té l'estudi i l'observança de la Torà. I sota l'autoritat 

                                                           
9 Gènesi 12:1-3 (Ibíd., p. 28). 

10 El terme ‘Torà’ fa referència tant a la Llei Escrita (en hebreu, תורה שבכתב) com a la Llei Oral 
  .(תורה שבעל פה)

11 Hom acostuma a confondre els termes ‘israelita’ amb ‘israelià’. El primer designa el poble 
d’Israel en temps bíblics i el segon denomina el poble actual de l’Estat d’Israel. 
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de la Torà, el Pirqé Abot basa la seva crida a la saviesa, al respecte per un 

mateix i pels altres12. 

El nom de ‘Pirqé Abot’13 significa literalment ‘capítols dels pares’. 

Aquest no és l’únic nom amb què es coneix aquest tractat, també se’l coneix 

com ‘Masechet Abot’14 (en català, ‘compendi dels pares’), i com ‘l’Ètica/ 

Saviesa/ Coneixement/ Preceptes dels Pares/ Savis/ Rabins/ Mestres’ en 

totes les combinacions possibles. Ara bé, el nom més comú i difós és 

simplement ‘Abot’. 

Hi ha diverses opinions que intenten justificar el significat de la 

paraula ‘Abot’. Per alguns estudiosos, significa ‘Pares’,  i podria al·ludir als 

‘Abot ha-Olam’ (pares del món) o als ‘Abot ha-Rixonim’ (els primers pares) 

que transmeteren el coneixement de generació en generació; és a dir, que 

‘Abot’ tindria dues connotacions. La més obvia seria aquella en què ‘pare’ és 

aquell que engendra altres biològicament o espiritual15. En canvi, altres 

erudits afirmen que el nom d’Abot fa referència a ‘Abot Beit Din’ (els caps del 

Beit Din16); per tant, el tractat d’Abot seria un llibre escrit per jutges per a 

jutges i que avui dia serveix com a mitjà d’ensenyament per al comportament 

i impartició de justícia i pau17.    

‘Abot’ és alhora el títol del novè capítol del quart ordre de la Misnà, 

anomenat Neziqín. La Misnà és una de les obres fonamentals de la tradició 

oral jueva i per aquest motiu se la coneix com la ‘Llei Oral’ de la mateixa 

manera que el Pentateuc és anomenat ‘Llei Escrita’. Acabada de compilar 

entre els segles II i III de la n. e., la seva autoria és atribuïda al rabí Yehudà 

                                                           
12 Calimani 1996, p. 3. 

  .en hebreu ’ִ ְרֵקי �בֹות‘ 13

 .en hebreu ’מסכת אבות‘ 14

15 Zlotowitz 2012, p. 6.  

16 Beit Din és un tribunal rabínic que ha d’estar composat per almenys tres rabins. 

17 Cukierkorn 2011, p. 2.  
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ha-Nassí18 qui decidí classificar, sistematitzar i redactar tota la tradició oral  

per tal de servir a totes les comunitats jueves que estaven escampades a 

causa de la diàspora forçosa que es produí després de la destrucció del Segon 

Temple a l’any 70 de la n. e. Aquesta tasca, l’havia començat prèviament el 

rabí Aqibà en col·leccionar i compilar totes les lleis que voltaven al seu 

entorn. 

L’ordre ‘Neziqín’ significa ‘danys’; per tant, el motiu perquè l’Abot 

estigui inclòs en aquest ordre de la Misnà és que el Capítol dels Pares tracta 

principalment de tot el codi mosaic de les lleis civils i criminals, i per aquest 

motiu rep una atenció especial pels estudiants, més que la que cap altre 

tractat rep19. 

La Misnà (en hebreu), conjuntament amb el seu comentari (en 

arameu) anomenat ‘Guemarà’20, constitueixen el Talmud. De Talmud n’hi ha 

dos: el de Jerusalem i el de Babilònia, el primer acabat al segle IV i el segon, 

redactat a l’exili, completat a finals del segle V de la n. e.  

La diferència d’aquest tractat amb la resta de capítols misnàics és 

que l’Abot no té Guemarà i per aquest motiu, no s’inclou en el Talmud21. Per 

això, el text d’Abot és únic i està vinculat amb el corpus literari d’allò que 

s’anomena literatura ‘Musar’22. En conclusió, l’Abot té una absència 

                                                           
18 Fill de Ximeon ben Gamliel II, compilà la Misnà perquè no es perdés la Llei Oral. Aquest 
‘pare’ porta el sobrenom de ‘ha-Nassí’ que significa ‘el príncep, el patriarca’ i que és un títol 
que només es donà en molt poques ocasions a les personalitats més destacables del món 
hebreu. 

19 Blackman 1963, p. 8.  

20 ‘Guemarà’ significa literalment ‘estudi tradicional’ i per ende, ‘gran coneixedor del Talmud’. 
Com indica l’Encyclopædia Judaica, aquesta és una paraula que s’aplica popularment al 
Talmud en la seva totalitat, o més concretament, a les discussions i les elaboracions fetes pels 
Amoraïm en la Misnà. (Skolnik et al. 2007, Vol. Núm. 7, p. 423). És a dir, els redactors de la 
Misnà hebrea foren els ‘tannaïtes’ i els de la Guemarà aramea foren els ‘amoraïtes’. 

21 Algunes versions del Talmud de Babilònia sí que l’inclouen, però sense comentari. 

22 Terme que s’empra per designar la literatura jueva de caire didàctic i ètic. Aquest vocable 
prové del Llibre de Proverbis 1:2: “ָסר ְלָהִבי� ִאְמֵרי ִביָנה� :La versió en català .”ָלַדַעת ָחְכָמה "מ
“Volen fer conèixer la saviesa i donar formació” (BCI 2005, p. 1.129). 
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‘d’halacà’23 o llei religiosa, però la seva influència en el món jueu és potser 

més gran que la majoria de textos i contrasta amb la majoria de seccions del 

Talmud que resten illegibles i inintel·ligibles per a molts lectors24. 

 

2.b. Ús i litúrgia 

La fàcil comprensió d’aquest tractat ha marcat la vida de les 

comunitats jueves que fan de l’Abot un ús quotidià en la litúrgia hebrea. El 

Pirqé Abot forma part dels diferents ‘Siddurim’ (plural de ‘siddur’) que són 

els llibres d’oracions anuals contemplades per poder dur a terme els tres 

serveis litúrgics diaris, així com les oracions pròpies de xabbat25. De 

siddurim, n’hi ha moltes versions, ja que cada comunitat creà el seu propi, la 

majoria estan escrits en hebreu, però es troben edicions bilingües o traduïdes 

a altres llengües.  

 En moltes comunitats, és recitat només entre els ‘xabbats’ des de 

‘Péssah’26 a ‘Xavuot’27 per tal de fer la correcta preparació per al festival de la 

Revelació al Sinaí28. Això seria per a les comunitats sefardites29, ja que les 

asquenazites30 el reciten des de Péssah fins a ‘Roix ha-Xanà’31 i, per tant, han 

de rellegir-lo perquè quadri amb les setmanes. Per aquest motiu, el sisè 

                                                           
23 ‘L’Halacà’ són una sèrie de lleis, que posseeix l'autoritat bíblica, però que no foren incloses 
en les Escriptures ni que tampoc deriven dels principis hermenèutics; la literatura rabínica 
afirma que foren lleis donades a Moisès al Sinaí (Skolnik et al. 2007, Vol. Núm. 8, p. 257). En 
resum, és el compendi de lleis jueves que deriven tant de la tradició oral com de l’escrita. 

24 Tarlow 2004, p. 1.  

25 Setè dia de la creació en què Déu descansà. 

26 Pasqua jueva. Es commemora l’alliberament dels israelites esclavitzats pels egipcis.  

27 Es commemora l’entrega de la Llei a Moisès al Sinaí. 

28 Zlotowitz 2012, p. 7.  

29 Jueus descendents d’aquells que visqueren a la Península Ibèrica i el nord d’Àfrica. 

30 Jueus descendents d’aquells que originàriament poblaren l’est de l’actual Alemanya i que 
s’espandiren cap al centre d’Europa i Rússia. 

31 L’any nou segons el calendari hebreu; té lloc entre els mesos de setembre i octubre. 
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capítol s’afegí als altres cinc originals amb la finalitat que hi hagi prou 

lectures i recitacions setmanals entre les dues festivitats. Així doncs, la 

tendència entre els jueus és anomenat ‘Abot’ als tractat de la Misnà compost 

de cinc capítols i ‘Pirqé Abot’ al conjunt dels sis capítols per a la litúrgia. 

El primer capítol tracta la cadena de transmissió des que Moisès rebé 

la Llei de Déu fins els homes de la Gran Assemblea; en conseqüència, la 

presentació de tots aquests savis hebreus valida l’elecció del Poble d’Israel 

com el seleccionat pel Totpoderós. El segon capítol continua amb les dites 

dels mestres en parelles, com ara Hil·lel i Xammay. Els capítols tercer i quart 

es caracteritzen per la manca d’ordre cronològic en citar els mestres32; 

malgrat això, hi trobem una sèrie de cites morals en boca de grans rabins que 

visqueren des del segle II abans de la n. e. fins als dos primers segles de la 

nostra.  

A diferència dels primers quatre capítols, el cinquè parla de 

cosmogonia, de miracles i de la relació amb l’ordre natural, de la connexió 

entre la moral i la física, entre les varietats dels homes i les ments, entre les 

antítesis entre les bones i les males disposicions33. Ara bé, excepte els versets 

5:20 a 5:23, l’autoria de tots els versets d’aquest capítol és desconegunda34.  

Finalment, el capítol sisè és un afegit que conclou la Saviesa dels 

Mestres ja que està relacionat amb l’adquisició de la Llei. En algunes edicions, 

trobem que aquest últim capítol és anomenat ‘el capítol de l’adquisició de la 

Torà’ (en hebreu, ‘pereq kinyan Torà’) i també ‘el capítol del Rabí Meïr’, ja 

que, recordem, és un afegit al text original misnàic. 

 

 

                                                           
32 Israelstam 1935, p. 9. 

33 Taylor 1969, p. 4.  

34 Israelstam 1935, p. 9.  
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2. c. Llistat dels Pares d’Israel 

Com hem vist prèviament, el tractat d’Abot és el conjunt 

d’ensenyaments i dites dels ‘mestres, rabins, savis o pares’ jueus més 

rellevants d’abans del segon/tercer segle de l’Era Comú35, dels quals només 

hi apareixen seixanta-un. No cal preguntar-se per què només els rabins abans 

del segle segon, ja que la resposta és molt òbvia; recordem que la Misnà 

acabà de ser compilada precisament en aquest període. 

Observem que alguns d’aquest noms no són pas hebreus o arameus 

sinó que trobem de grecs, com és el cas d’Antígon de Sokhó. A continuació, 

relacionem els rabins amb el número del verset en què apareixen i que 

comentarem en oferir la traducció a mesura que hi apareguin.  

- Abbà Xaül, a 2:8 

- Abtalyon, a 1:10 i 1:11 

- Antígon de Sokhó, a 1:3 

- Aqavyà ben Mahalalel, a 3:1 

- Aqibà, a 3:13, 3:14, 3:15 i 3:16 

- Ben Azay, a 4:2 i 4:3 

- Ben Bag Bag, a 5:22 

- Ben He He, a 5:23 

- Ben Zomà, a 4:1 

- Dossà ben Harkinàs, a 3:10 

- Dosttay ben Yannay, a 3:8 

- Elazar ben Arakh, a 2:8, 2:9 i 2:14  

- Elazar ben Azaryà, a 3:17  

- Elazar ben Xammua, a 4:12 

- Elazar de Bartota, a 3:7 

- Elazar ha-Modai, a 3:11 

                                                           
35 Tractant-se d’un escrit hebreu, no hi ha lloc a classificar el temps amb termes cristians; així 
doncs, en aquest estudi es farà servir la denominació ‘de la n. e.’ (la nostra era) en lloc de les 
sigles A.D. (Anno Domini) o d.C. (després de Crist). 
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- Elazar ha-Qappar, a 4:21 i 4:22 

- Elièzer ben Hismà, a 3:18 

- Elièzer ben Hurqanós, a 2:8, 2:9 i 2:10 

- Elièzer ben Yaaqob, a 4:11 

- Elixa ben Abuyà, a 4:20 

- Gamliel, a 1:16 

- Gamliel ben Yehudà ha-Nassí, a 2:2, 2:3 i 2:4 

- Halaftà ben Dosa de Kefar Hananyà, a 3:6 

- Hananyà ben Aqaixyà, a 6:11 

- Hananyà ben Teradyon, a 3:2 

- Haninà (Prefecte dels sacerdots), a 3:2 

- Haninà ben Dossà, a 3:9, 3:10 

- Haninà ben Hakhinay, a 3:4 

- Hil·lel, a 1:12, 1:13, 1:14, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 4:5 i 5:17 

- Levitàs de Yabné, a 4:4  

- Matyà ben Hereix, a 4:15  

- Meïr, a 3:8, 4:10 i 6:1  

- Membres de la Gran Assemblea, a 1:1 i 1:2 

- Nehoray, a 4:14 

- Nehunyà ben Haqqanà, a 3:5 

- Nittay l’Arbelita, a 1:6 i 1:7 

- Tarfon, a 2:15 i 2:16 

- Tsadoq, a 4:5 

- Xammay, a 1:12, 1:15, 2:8 i 5:17 

- Xemayà, a 1:10 

- Xemuel ha-Qatan (el Petit), a 4:19 

- Ximeon, a 3:3 i 3:7 

- Ximeon ben Elazar, a 4:18 

- Ximeon ben Gamliel, a 1:17 i 1:18 

- Ximeon ben Menasyà, a 6:8 

- Ximeon ben Satah, a 1:8 i 1:9 
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- Ximeon ben Yehudà, a 6:8 

- Ximeon ben Yohay, a 4:13 I 6:8 

- Ximeon ha-Tsaddiq (el Just), a 1:2 i 1:3 

- Yaaqob, a 4:16 i 4:17  

- Yannay, a 4:15 

- Yehoixua ben Hananyà, a 2:9 i 2:11  

- Yehoixua ben Leví, a 6:2  

- Yehoixua ben Perahyà, a 1:6 

- Yehudà, a 4:13 

- Yehudà ben Tabbay, a 1:8 

- Yehudà ben Temà, a 5:20 i 5:21 

- Yehudà ha-Nassí (el Príncep), a 2:1  

- Yixmael, a 3:12 

- Yixmael ben Yohanan ben Beroqà, a 4:5  

- Yixmael ben Yossé, a 4:7 i 4:8  

- Yohanan ben Beroqà, a 4:4  

- Yohanan ben Zakkay, a 2:8 i 2:9  

- Yohanan ha-Sanddelar (el Sabater), a 4:11  

- Yonatan, a 4:9  

- Yossé, a 4:6 

- Yossé bar Yehudà de Kefar ha-Bablí, a 4:20 

- Yossé ben Qismà, a 6:9 

- Yossé ben Yoézer de Tseredà, a 1:4  

- Yossé ben Yohanan de Jerusalem, a 1:4 i 1:5 

- Yossé ha-Cohen, a 2:9 i 2:12 

Així doncs, llegir i dur a terme l’enfocament de la vida que tingueren 

les figures més importants de la història jueva certifica el Pirqé Abot com a 

imprimació sense igual per guiar cada jueu en el camí a Déu36.  

                                                           
36 Sears 2009, pp. 15-16.  
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2. d. Referències bíbliques  

Com a part de la Misnà, i, per tant, la llei oral sobre la Torà 

(Pentateuc), és lògic que els mestres jueus comentessin els passatges bíblics. 

A continuació, i ordenades per l’aparició en els sis capítols d’Abot, presentem 

las referències de la Torà que hi trobem (llibre, capítol i número de verset): 

Capítol Primer: 

1:18  –  Zecaries 8:16 

 

Capítol Segon: 

2:9  –  Salms 37:21 

2:13  –  Joel 2:13 

 

Capítol Tercer: 

3:2  –  Salms 1:1, Malaquies 3:16 i Lamentacions 3:28 

3:3  –  Isaïes 28:8 i Ezequiel 41:22 

3:6  –  Salms 28:1, Amos 9:6, Salms 82:1, Malaquies 3:16 i Èxode 20:24 

3:7  –  Cròniques I 29:14 

3:8  –  Deuteronomi 4:9 

3:14  –  Gènesi 9:6, Deuteronomi 14:1 i Proverbis 4:2 

3:17  –  Jeremies 17:6 

 

Capítol Quart: 

4:1  –  Salms 119:99, Proverbis 16:32, Salms 128:2 i Samuel I 2:30 

4:19  –  Proverbis 24:17 i 24:18 

 

Capítol Cinquè: 

5:4  –  Deuteronomi 14:22 

5:18  –  Deuteronomi 33:21 i Reis I 15:30 

5:19  –  Proverbis 8:21 

 



 

17 

 

Capítol Sisè: 

6:1  –  Proverbis 8:14 

6:2  –  Proverbis 11:22, Èxode 32:16 i Nombres 21:19 

6:3  –  Salms 55:14, Proverbis 3:35, Proverbis 28:10 i Proverbis 4:2 

6:4  –  Salms 128:2 

6:6  –  Ester 2:22 

6:7  –  Proverbis 4:22, Proverbis 3:8, Proverbis 1:9, Proverbis 4:9, 

Proverbis 9:11, Proverbis 3:16, Proverbis 3:2 i Proverbis 3:17 

6:8  –  Proverbis 16:31, Proverbis 20:29, Proverbis 14:24, Proverbis 

17:6 i Isaïes 24:23 

6:9  –  Proverbis 6:23, Salms 119:72 i Ageu 2:8 

6:10  –  Proverbis 8:22, Isaïes 66:1, Salms 104:24, Gènesi 14:19, Èxode 

15:16, Salms 16:3, Èxode 15:17 i Salms 78:54 

6:11  –  Isaïes 43:7 i Èxode 15:18 
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3. COMENTARIS MEDIEVALS AL PIRQÉ ABOT 

 

No tan sols per la seva popularitat, sinó per la temàtica i la 

profunditat del contingut del Pirqé Abot, aquest tractat ha aparegut en 

quantioses edicions contemporànies. Per aquest mateix motiu, la difusió que 

tingué aquesta obra en l’edat mitjana fou també altament considerable.  

Un dels factors més fonamentals que contribuí a la divulgació 

d’aquesta peça no va ser cap altre que el fet que aquest corpus literari no 

tingué ‘Guemarà’ com vèiem anteriorment. La circumstància que no hi hagués 

un estudi talmúdic sobre el Pirqé Abot provocà l’aparició de nombrosos 

comentaris al llarg de la Història. A més, que el seus continguts fossin 

incorporats en la praxi religiosa jueva, com vèiem en començar aquest estudi, 

originà la traducció en les llengües d’aquells països on la diàspora jueva 

s’establí al llarg dels segles.  

Sobre aquestes edicions i traduccions, Gorfinkle assenyala que n’hi 

ha més de trenta-cinc37. Seguidament esmentem les més rellevants per la 

seva repercussió en la cruïlla temps-espai en que foren escrites; és a dir, en 

època medieval i al nostre entorn: 

- Dues versions dels comentaris a l’Abot de ‘Rabí Natan’, 

conegudes com a versions A i B.  

La popularitat merescuda del tractat de la Misnà ha enfosquit 

el fet que es conserva només una forma de l'Ètica dels Pares. Una altra, 

més extensa, és la que es relaciona amb el rabí Natan38. D’aquest 

mestre es conserven dues versions anomenades ‘Versió A’ i ‘Versió B’: 

la primera consta de quaranta capítols i la segona de quaranta-nou. 

Segons s’indica a l’Encyclopædia Judaica, la Versió A fou inclosa en els 

anomenats ‘tractats menors’ del Talmud, tot i que no es considerà part 

                                                           
37 Gorfinkle 2005, p. 10. 

38 Finkelstein 1938, p. 13.  
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d’aquests tractats abans d’ésser publicat el Talmud de Babilònia39. La 

versió B fou publicada el 1887 per Solomon Schechter40 juntament 

amb una versió crítica de la primera41.  

És prou remarcable que, possiblement, l’autoria d’aquests 

comentaris no correspongui a Rabí Natan que visqué a finals del segle 

II de la n. e., però probablement la redacció d’aquesta obra jueva fóra 

als voltants dels segles VIII o IX de la n. e., tot i que sembla ser que la 

versió A tendeix a ésser més antiga que la versió B42. 

 

- Comentari de Rabí Yaacob ben Ximeon (segona meitat del s. XI). 

De vegades esmentat com Yaacob ben Samsó, fou deixeble de 

Raixí43 i trobem la seva obra a Machzor Vitry. Autor de la cronologia 

dels tannaïtes i els amoraïtes44, fins recentment se l’atribuí l’autoria 

del comentari de l’Abot, però ara s’ha establert que (l’autoria) no és 

seva, malgrat que (el comentari) conté extractes del seu comentari de 

l’Abot, així com un nombre de versets amb l’acrònim del seu nom45.  

Machzor Vitry és una compilació literària que, a més de 

comentari, hi inclou regles i decisions sobre la pràctica religiosa, així 

com alguns responsa46 de Raixí. 

 

                                                           
39 Recordem que hi ha dues versions del Talmud, el de Babilònia (és el més difós i fou 
compilat a l’exili del Poble Jueu després de la destrucció del segon Temple) i el de Jerusalem. 

40 Rabí d’origen moldau del s. XIX-XX que fou el fundador i president de la United Synagogue 
of America. 

41 Skolnik et al. 2007, Vol. Núm. 2, p. 750.  

42 Ibíd., p. 720. 

43 Acrònim de Xelomó ben Yishaqí. Aquest francès (1040-1105) fou un dels més importants 
teòlegs que comentaren la Torà i el Talmud.  

44 És a dir, de l’època de la Misnà i del Talmud. 

45 Skolnik et al. 2007, Vol. Núm. 11, p. 36.  

46 Els ‘responsa’ foren un intercanvi de cartes entre diferents rabins i particulars consultant-
hi assumptes de caire legal. Més endavant en aquest treball, dedicarem un capítol a la 
influència del Pirqé Abot en els responsa medievals que acredita i certifica la importància 
d’aquest text. 
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- Comentari de Rabí Moixé ben Maymon (1135-1204) 

Conegut com Maimònides i amb l’acrònim de RaMBaM, aquest 

andalusí, àmpliament conegut entre les comunitats jueves de 

qualsevol època, fou una notable autoritat rabínica (a més de 

codificador, filòsof i metge reial), de qui parlarem en detall més 

endavant. 

De la mateixa forma, és universalment famosa la seva 

introducció a Abot, coneguda amb el títol de Xemoné Perakim (en 

català, Vuit Capítols). Aquesta obra és un tractat filosòfic i ètic en què 

Maimònides harmonitza l’ètica aristotèlica amb els ensenyaments 

rabínics47 i que analitzarem a continuació en comparar aquest tractat 

amb el del rabí Yonà ben Abraham ha-Gerondí. 

 

- Comentari de Yossé ben Judà ibn Aknin (c. 1150-1220) 

Filòsof i poeta, naixé a Barcelona, però acabà al Marroc i el fet 

de viure com un criptojueu el marcà com es pot comprovar a la seva 

obra. La seva obra Séfer ha-Musar escrita en hebreu és un comentari 

sobre l’Abot, el qual segueix el comentari de Maimònides, tot i que no 

al peu de la lletra, sí que es nota la influència de RaMBaM. El seu 

comentari s’endinsa en la psicologia, l’ètica i la moral, les creences i les 

disposicions religioses.  

Aknin desenvolupa la seva exegesi amb llargs dissentiments 

sobre la constitució de la responsabilitat de l’ànima, de l’home per les 

seves accions, els miracles en un món regit per lleis naturals, la 

creació, i altres qüestions metafísiques48. Aquesta obra fou publicada 

el 1910 per W. Bacher amb el títol de Séfer Musar.   

 

 

 

                                                           
47 Skolnik et al. 2007, Vol. Núm. 13, p. 386. 

48 Ibíd., Vol. Núm. 1, p. 569. 
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- Comentari de Rabí Yonà ben Abraham ha-Gerondí (c. 1200-1263) 

Nascut a Girona, com el seu propi nom indica, aquest rabí, 

escriptor i principalment moralista, visqué posteriorment a Barcelona 

i morí a Toledo. És recordat, a més de per la seva obra, per oposar-se 

fermament en contra de  Maimònides seguint el seu mestre, Xelomó 

ben Abraham de Montpeller; i sobre tot, pel seu penediment sobre la 

tomba de RaMBaM on volia reconèixer la seva fèrria errada i que, com 

explicarem més endavant, no pogué dur a terme.  

Fou famós també pel seu comentari de l’Abot, que fou publicat 

per primera vegada al 1848 i que, com esmentàvem prèviament, 

compararem amb el de Maimònides. A diferència del centenar de 

versions sobre el Pirqé Abot que s’han fet al llarg de la història i que 

fan servir el text d’Abot com un trampolí per a la predicació homilètica 

i ètica, l’obra de ha-Gerondí explica el significat més senzill de cada 

verset que el composa49. 

 

- Comentari de Rabí David ben Abraham Maimuní ha-Nagid, nét de 

Maimònides, (1223-1300) 

Nét de Maimònides, el succeí com ‘nagid’ de la jueria egipcià 

(en català, ‘príncep’ o ‘líder’) i continuà les creences del seu avi. És 

l’autor d’un comentari de l’Abot que escrigué en judeoàrab i que fou 

traduït a l’hebreu al segle XX. 

 

- Comentari de Rabí Menahem ben Xelomó ha-Meiri (1249-1306) 

Comentarista del Talmud, visqué tota la seva vida a Perpinyà i 

fou un seguidor de l’obra de Yonà ben Abraham ha-Gerondí. El seu 

comentari del Pirqé Abot fou molt apreciat, ja que, en la seva 

introducció, ha-Meirí presenta tota la cadena de transmissió des de 

Moisès fins a la seva època. A més, aquest comentari conté material 

                                                           
49 Haber 2008, p. 13.  
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valuós per al coneixement de la història de l’estudi de la Torà tant a la 

Península Ibèrica com a la Provença50. 

 

- Comentari de Rabí Yossé ben Yossé Nahmias (primera meitat del 

s. XIV) 

Poca cosa es coneix d’aquest distingit comentarista de la Torà 

que residí a Toledo. Conegut és, això sí, el seu comentari de l’Abot que 

fou publicat en alemany per Bamberger al 1907. 

 

- Comentari de Rabí Israel Israelí de Toledo (����1317) 

Nascut i mort a Toledo, on visqué tota la seva vida, fou un 

talmudista de qui la seva família formà l’elit de la comunitat, ja que 

foren mestres i erudits. L’obra més coneguda d’Israelí fou, 

precisament, el seu comentari a l’Abot, el qual tingué força influència 

de la doctrina de Maimònides. Diverses cites a aquesta obra seva es 

poden trobar en el comentari de Xemuel ben Isaac d’Uceda. 

Contràriament a Maimònides, que rebutjava aquesta pràctica, d’una 

altra banda, Israelí expressà el seu parer sobre el fet que els 

estudiosos i els mestres pogueren rebre un salari per la seva vocació 

pel coneixement i la saviesa. 

 

- Comentari de Ximeon ben Zemak Duran (1361-1444) 

Conegut amb l’acrònim de RaSHBaZ, el mestre Duran fou una 

autoritat rabínica, filòsof i científic nascut a Mallorca, però amb els 

avalots de 1391 a l’illa, marxà cap al nord d’Àfrica. Fou cèlebre la seva 

empresa de denúncia, ja que, quaranta anys després del seu exili, 

envià una carta a la comunitat jueva mallorquina retraient-los per la 

desídia en les pràctiques religioses.  

Duran fou també un productor copiós d’obres, entre les quals 

destaca el seu Magen Avot. Aquest volum és més que un tractat de 
                                                           
50 Skolnik et al. 2007, Vol. Núm. 13, p. 786. 
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filosofia o d’ètica, ja que, a més, s’ocupa de qüestions físiques, 

patològiques i psicològiques, entre d’altres. També són força 

conegudes les seves ‘teixuvot’ (en llatí i català, responsa). 

 

- Nachalot Abot de Rabí Isaac ben Judà Abrabanel (1437-1508) 

Nachalot Abot (en català, L’Herència dels Pares) és el títol del 

seu comentari d’Abot del que fou editat a Constantinoble al 1505. 

Abrabanel naixí i visqué a Portugal fins que tingué quaranta-cinc anys; 

després es mudà a Castella i abandonà la península rebutjant ser 

convertit al Cristianisme. Per aquest motiu, es traslladà primerament 

a Nàpols, a Sicília, a Corfú i al Nord d’Àfrica, fins que acabà els seus 

dies a Venècia.   

 

- Comentari de Rabí Obadiah ben Abraham da Bertinoro (c. 1470-

1516) 

La fama de Bertinoro sorgeix amb el seu comentari de la 

Misnà que fou completat a Jerusalem i publicat a Venècia a mitjans del 

segle XVI. Aquest comentari serví d’estàndard com el comentari de 

Raixí al Talmud51. 

 

- Comentari de Rabí Xemuel ben Isaac d’Uceda (1540-����?) 

Nascut a Safed, a la regió de Galilea, Uceda fou un talmudista i 

cabalista que tingué com a mestre a Isaac Llúria52. És notori el seu 

comentari a l’Abot, ja que, en la seva redacció, cità alguns dels primers 

estudiosos sefardites dels que tingué algunes obres a la seva 

biblioteca. 

 

                                                           
51 Ibíd., Vol. Núm. 3, p. 491. 

52 Considerat la figura més important del pensament místic jueu, fou el fundador de l’escola 
cabalística de Safed. 



 

24 

 

Com explicàvem, aquests són els comentaris medievals més 

destacats sobre el Pirqé Abot. Compararem seguidament els de Maimònides i 

ha-Gerondí, ja que ambdós es poden contrastar seguint uns paràmetres 

concrets: Espai, temps i ideologia. El primer visqué a l’Àndalus, Marroc, 

Palestina i Egipte i l’altre a la Corona d’Aragó i Castella. L’espai físic on 

visqueren és, doncs, força interessant per comparar-los, ja que cadascú 

pertanyé a una societat diferent; és a dir, la cristiana i la musulmana 

respectivament; però, també és important la temporalitat perquè l’obra del 

primer és de finals del segle XII i la del segon de la primera meitat del XIII.  

Si a aquests paràmetres de lloc i temps, els afegim les ideologies 

oposades que tingueren, ja que Maimònides era un racionalista en intentar 

conciliar fe i raó, i ha-Gerondí era ‘antimamoinidista’, com veurem més 

endavant, obtenim un encreuament de punts de vista substanciós que fins ara 

no ha estat estudiat. 

 Per l’empresa d’aquest estudi comparatiu, s’han treballat edicions en 

llengua anglesa. En el cas de Maimònides, perquè la versió original és en 

judeoàrab (emprant l’alfabet hebreu), ja que el mestre escrigué en aquesta 

llengua, i en el cas de ha-Gerondí, perquè no es conserva cap còpia en la 

versió original. Així doncs, l’obra andalusí treballada és Xemoné Perakim: The 

RaMBaM’s Classic Work of Ethics and Maimonides’ Pirkei Avot with the 

RaMBaM’s commentary53 i l’obra del català és Rabbenu Yonah on Pirkei Avos54. 

Ambdues versions són treballs acurats i fidels als textos originals, ja que totes 

dues editorials tenen prou prestigi entre els cercles jueus tan israelians com 

nord-americans. 

De qualsevol manera, en el llibre Sayings of the Jewish Fathers, 

Comprising Pirqe Aboth in Hebrew and English with Notes and Excurses de 

                                                           
53 Versió traduïda de l’original per Eliyahu Touger l’any 1994 i publicada per l’editorial 
Moznaim Publishing Corporation. 

54 Traducció de David Sedley i prefaci de Yaacov Haber, edició del 2008 per The Judaica 
Press, Inc. 
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Charles Taylor publicat al 1969 es relacionen els manuscrits de les còpies que 

hi ha sobre els comentaris sobre el Pirqé Abot (de vegades amb el text 

original) tant de Maimònides com de ha-Gerondí: 

 

A la Biblioteca del Museu Britànic, trobem:  

- A la secció Harley, Manuscrit núm. 269. Folis 137r-182b. Aquest 

manuscrit conté el comentari de Yonà ha-Gerondí sobre els cincs 

primers capítols d’Abot, transcrit a l’any 1451 de la n. e.  

- A la secció Adicional, trobem el Ms. 11639. Folis 563v-570r. Aquest és 

un petit manuscrit, clarament escrit, amb comentari de Maimònides 

sobre els primers cinc capítols; probablement data del 1275 de la n. e.  

- A la mateixa secció, hi ha el Ms. 16577. Folis 91r-104v. És un 

manuscrit exclusiu de caire italià, que hi inclou el text original a més 

del comentari de RaMBaM i seguit del sisè capítol sense comentari. 

- També a aquesta secció, resta el Ms. 19944-5, datat al 1441. Els folis 

117v-136v del primer volum conté l’Abot amb els comentaris de 

RaMBaM i de Raixí a doble columna. El sisè capítol només es comentat 

per Raixí.  

 

A la Biblioteca Bodleian d’Òxford55: 

- El Ms. 381 conté dos comentaris als cinc capítols primers. En els folis 

1r-53v trobem l’autoria de ha-Gerondí i en els folis 54r-62v la mà de 

Raixí. 

- El Ms. 382 és una altra còpia del comentari del mestre gironí. 

- El Ms. 120 conté el text original amb el comentari en judeoàrab de 

Maimònides. Folis 97v-192v. 
                                                           
55 Els números dels manuscrits d’aquesta biblioteca i tal com s’especifica al llibre esmentat 
de Charles Taylor, fan referència a la llista de Neubauer anomenada ‘Catalogue of Hebrew 
Manuscripts’; és a dir, al catàleg Neubauer de la Boedlian Library. 
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- El Ms. 380 és el comentari de RaMBaM escrit en judeoàrab. 

- El Ms. 407 data de l’any 1488. És el comentari del mestre andalusí al 

capítol talmúdic del Sanedrí56, escrit també en judeoàrab.  

- El Ms. 376 és obra de RaMBaM i és un comentari en hebreu als sis 

capítols de l’Abot, folis 1v-35v.  

- El Ms. 408 és el comentari en hebreu de l’andalusí, folis 60v-68v. 

- El Ms. 409 és com l’anterior i ocupa els folis 297r-313r. 

- El Ms. 1059 conté el text original de l’Abot amb comentari de 

Maimònides en hebreu, folis 126v-144r. 

- El Ms. 1061 és el text original amb el comentari de Maimònides. 

Segons s’explica en aquest llibre, al sisè capítol també s’hi inclou, però 

segurament el comentari no és de l’autoria del mestre andalusí. Folis 

69v-82r. 

- El Ms. 1062 és un comentari en hebreu de RaMBaM al marge del text 

original, folis. 395r-403r, seguit també del sisè capítol comentat per 

Raixí. 

- El Ms. 1063: text original amb comentari de Maimònides, folis 89v-

107v. 

- El Ms. 1114: text original (els sis capítols) i comentari abreviat de 

Maimònides. 

- El Ms. 1116: comentari de Maimònides sobre els sis capítols, escrit en 

hebreu amb lletra quadrada, folis 79r-97v. 

 

A la Biblioteca de la Universitat de Cambridge57 trobem: 

- El Ms. 94 està parcialment afectat (el manquen algunes pàgines) i 

conté fragments del comentari de RaMBaM en judeoàrab. 

                                                           
56 A més de ser un capítol del Talmud, el Sanedrí era una assemblea formada per vint-i-tres 
jutges a cada ciutat de l’Antic Regne d’Israel per tractar només assumptes de caire religiós.  

57 Numerats segons el catàleg de Schiller-Szinessy. 
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- El Ms. 99 és d’estil italià i presenta el text original i el comentari de 

Maimònides. 

 

A la Biblioteca Nacional de París: 

- El Ms. 328-9, 330 conté el comentari en hebreu del mestre andalusí als 

cinc primers capítols. El comentari del sisè capítol és obra de Raixí. 

 

A la Biblioteca Reial de Berlín (Col·lecció ‘Oriental’): 

- El Ms. 152 conté el text original (cinc capítols) amb el comentari de 

Maimònides en hebreu i seguit del capítol sisè. 

- El Ms. 153 presenta el Pirqé Abot dins de la Misnà amb comentaris 

també de RaMBaM en hebreu, folis 166r-176v.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

4. UNA VISIÓ CATALANA I UNA ANDALUSÍ SOBRE EL PIRQÉ 

ABOT 

 

Per analitzar aquest tractat de supina importància en les comunitats 

jueves com explicàvem a l’inici d’aquest treball, hem treballat dos comentaris 

al Pirqé Abot, el de Moixé ben Maymon i Yonà ben Abraham ha-Gerondí. 

Òbviament no podem introduir aquest apartat titulant-ho d’una altra manera 

perquè, pel factor temporal, Rabbenu Yonà s’oposà a les teories ja 

presentades públicament i prèvia de Maimònides i no viceversa.  

En la nostra tasca de presentar tant els punts de vista comuns com 

aquells que difereixen dels dos mestres, primerament oferim les bibliografies 

de Maimònides i de ha-Gerondí per veure els entorns en què tots dos 

treballaren la seva literatura, la ‘Controvèrsia de Maimònides’ i una petita 

introducció a ambdós comentaris sobre el Pirqé Abot. Seguidament, oferim el 

text original d’Abot58 amb la nostra pròpia traducció. Després de cada verset 

dels sis capítols que conformen aquest tractat, mostrem els comentaris de 

RaMBaM i ha-Gerondí. 

 

4. a. Rabí Moixé ben Maymon 

Conegut a la literatura rabínica amb l’acrònim de RaMBaM (inicials 

del seu nom complet) és, sense cap dubte, la personalitat més destacable de 

tot el judaisme medieval; no debades, es féu famosa l’expressió ‘de Moixé a 

Moixé no hi ha més que Moixé’59 comparant la seva notorietat amb la del 

personatge bíblic i encunyant-lo com la figura postbíblica més important. 

                                                           
58 La versió hebrea que s’ha utilitzat com a font primària per a la nostra traducció al català és: 
Mishnayoth Nezikin (traducciò hebreu-anglès) publicada per Judaica Press. Consulteu secció 
Bibliografia per a més informació sobre aquesta font. 

59 Suárez 2005, p. 357.  
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Aquest rabí, codificador, filòsof i metge reial fou també al·ludit amb la forma 

grega ‘Maimònides’ per ‘ben Maymon’ (fill de Maymon, en català). Si hi afegim 

les variants àrabs del seu nom: Abu-Imran Mussa ibn Ubayd-Al·lah Maymun 

al-Qurtubi i Mussa ibn Maymun, és sens dubte la figura que més entrades 

diferents té a qualsevol diccionari enciclopèdic de temàtica judaica medieval. 

Nascut a Còrdova un dia abans de la pasqua jueva de l’any 1135, 

Maimònides pertanyia a una família distingida i que, segons les biografies 

que se n’han fet, estava arrelada al rabí atàvic Yehudà ha-Nassí60, el qual se 

cita sovint al Pirqé Abot i a qui se li atribueix el mèrit de compilar la Misnà. 

Aprengué religió i tradició jueva en primera instància del seu pare, que era el 

jutge de la seva comunitat, a més de cultura general, matemàtiques i 

astronomia, entre altres ciències. Com a conseqüència de la seva erudició, 

Maimònides destacaria en filosofia i medicina en la seva etapa adulta. 

Els almohades61 conqueriren la ciutat cordovesa l’any 1148, quan 

l’adolescent Maimònides tenia tretze anys, l’edat recomanada en què els 

jueus han de fer el seu ‘bar mitzvà’62. El fanatisme almohade obligà tota la 

població andalusí a convertir-se a l’Islam. La família Maymon s’exilià a Fes, al 

Marroc, el 1159, després de viure de forma precària per l’Àndalus sota 

amenaça de mort per part dels fervents musulmans. Tampoc allà estigueren 

segurs i després de cinc anys més, marxaren cap a la terra promesa de 

Jerusalem. En el seu èxode, s’establiren a Egipte, principalment a la ciutat de 

Fustat, ja que la Ciutat Santa estava devastada per les croades. Egipte fou en 

aquell temps un territori pròsper i tolerant amb els jueus  sota els governs 

                                                           
60 Vegeu apartat traducció Abot 2:1, p. 62.  

61 Moviment dinàstic i religiós d’origen marroquí-berber que dominà el nord d’Àfrica i gran 
part de la Península Ibèrica durant el segle XII. Aquest moviment sorgí com a protesta en 
contra dels almoràvits dels quals opinaven que no eren prou religiosos, així com que estaven 
permetent l’avanç dels cristians pel nord dels territoris. 

62 ‘Bar Mitzvà’ significa en català ‘fill del precepte’ i és el ritual pel qual els adolescents jueus 
assumeixen la majoria d’edat en acceptar la Llei hebrea; l’edat dels nens és el tretze anys. 
Normalment, l’adolescent llegeix un passatge de la Torà, i, en aquest moment, es converteix 
en adult i autònom per prendre decisions.  
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dels califes fatimites; aquesta escena afavorí la producció literària de 

l’andalusí. 

En morir el seu pare, al poc temps d’establir-s’hi, fou el seu germà 

petit David qui s’encarregà de sostenir tota la família perquè RaMBaM pogués 

dedicar-se a la seva vida erudita; però la fortuna féu que son germà també 

morí i, aleshores, Maimònides hagué d’ocupar-se’n en refer-se de la tristesa 

per les morts del pare i del germà que el deixaren fora de circulació 

temporalment. En aquell moment, i com a sortida del túnel, RaMBaM 

començà la seva relació amb la medicina per poder mantenir els seus 

familiars i és que una de les característiques d’aquest mestre és que rebutjà 

fer diners amb l’ensenyament de la doctrina jueva. Tingué tant d’èxit en la 

professió de metge que el seu nom de seguida començà a despuntar entre les 

altes esferes treballant, finalment, pel sultà Saladí63. RaMBaM pogué 

combinar la seva tasca de metge amb el Talmud sent un dels talmudistes més 

considerats arreu del món i als quaranta anys d’edat ja era el Gran Rabí64 d’El 

Caire.  

Durant tota la seva vida es dedicà tant a la literatura religiosa, ètica i 

filosòfica, com a la ciència. No deixà mai d’estudiar i treballar alhora fins que 

morí, gairebé amb setanta anys, essent plorat per totes les comunitats jueves 

tant d’Egipte com d’arreu del món on fou conegut. Fou enterrat a Tiberíades, 

al nord de l’actual Estat d’Israel, i el seu cenotafi és un lloc de peregrinació. 

Un dels mèrits, segons el punt de vista més fonamentalista del 

judaisme, és que els seus coneixements i la seva gran destresa contribuïren al 

fet que la població jueva tornés a abraçar el judaisme més tradicional i deixés 

de banda el moviment dels caraïtes65 que amenaçava amb propagar-se arreu 

                                                           
63 Primer sultà d’Egipte i Síria (1138-1193) i fundador de la dinastia dels aiúbides, fou un 
gran defensor de l’Islam i  lluitador contra les croades cristianes. La seva aptitud de protegir 
l’Islam el posicionà a favor dels sunnites representants de l’ortodòxia musulmana. 

64 Cap del rabinat. 

65 Moviment, considerat secta, que només acceptava les Escriptures, però que rebutjava el 
judaisme rabínic; és a dir, la Llei Oral, la Misnà i el Talmud. 
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de la Mediterrània. No obstant això, la vàlua de l’andalusí fou tota la seva 

obra literària que encara avui dia és vigent entre les comunitats jueves; ara 

bé, la majoria de la seva producció fou escrita en judeoàrab, la seva primera 

llengua, i traduïda a l’hebreu per la seva gran transcendència. 

Potser les dues obres més destacables són, d’una banda, el seu 

comentari a la Misnà datat del 1168 i conegut amb el títol de Séfer ha-Maor; 

en català, Llibre de la Lluminària. En aquesta composició, Maimònides féu una 

exegesi de cada un dels sis ordres (apartats) que componen la Misnà d’una 

manera metòdica i analítica, sense tenir en compte els comentaris talmúdics, 

sinó que l’autor proposa els seus propis. Aquesta peça, la començà a escriure 

de ben jove i trigà més de set anys a acabar-la durant tot el seu exili. D’una 

altra banda, la seva obra més carismàtica és l’anomenada Misnè Torà, també 

coneguda com ‘el Codi de Maimònides’, i que és un compendi de les normes 

religioses i jurídiques que envoltaven la vida de la població jueva, redactada 

entre 1168 i 1178. 

Una altra redacció rellevant fou el seu comentari al capítol ‘Sanedrí’ 

de l’ordre Neziqín del Talmud. En aquesta empresa, Maimònides desenvolupà 

els seus famosos ‘Tretze Principis de Fe’66, que foren incorporats a la litúrgia 

jueva. El mestre descrigué allò que ell creia que eren els principis 

fonamentals del judaisme, basant-se en el Talmud. 

Notòria és la seva introducció al Pirqé Avot i que analitzarem 

posteriorment en aquest treball. Tot i que només és una introducció, la seva 

redacció coneguda amb el nom de Xemoné Peraqim, en català Vuit Capítols, i 

traduïda universalment, ens ofereix els fonaments de l’ètica jueva. El mestre 

                                                           
66 Aquests tretze principis són: 1. L'existència de Déu./ 2. La unitat indivisòria de Déu./ 3. La 
seva espiritualitat i incorporeïtat./ 4. La seva eternitat./ 5. Només Déu ha de ser l'objecte 
d'adoració./ 6. La revelació de Déu a través dels seus profetes./ 7. La preeminència de Moisès 
entre els profetes./ 8. La Torà que tenim avui dia és la dictada per Déu a Moisès./ 9. La Torà 
donada per Moisès no serà reemplaçada i no res pot ser-hi afegit o retirat./ 10. El 
coneixement de Déu de totes les accions humanes./ 11. La recompensa del bé i el càstig del 
mal./ 12. L’arribada del messies jueu./ 13. La resurrecció dels morts. Vegeu Skolnik et al. 
2007, Vol. Núm. 13, pp. 381-395. 
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analitza conceptes com ara l’ànima, la immortalitat, la llibertat de triar; en 

definitiva, compara i apropa tant l’ètica aristotèlica de l’època i el pensament 

rabínic inclòs en els textos religiosos. 

També és meridià el seu comentari al Séfer Tohorot; en català, Llibre 

de la Puresa en què RaMBaM observa i compara els dotze tractats misnàics 

relacionats amb la temàtica de la puresa i de la impuresa. 

El seu llibre dels Preceptes, Séfer ha-Mitzvot, és també una 

introducció a la Misnà; la diferència radica en el fet que és de caire legal. 

Aquesta obra és considerada com un dels tres grans pilars de llei hebrea 

juntament amb el seu comentari a la Misnà, i la mateixa Misnà. És considerat 

com a tal perquè Maimònides enumerà els sis-cents tretze preceptes bíblics; 

d’aquesta xifra, dos-cents quaranta-vuit corresponen als comandaments que 

hom ha de complir i a les tres-centes seixanta-cinc prohibicions. 

A banda de les obres esmentades, en el seu corpus literari també 

s’inclouen aquelles cartes dirigides a altres autoritats rabíniques que havien 

sol·licitat prèviament el seu parer i consell en assumptes de la comunitat. 

Maimònides contestava qüestions legals, religioses i civils. Aquestes cartes 

són conegudes amb el nom hebreu de ‘teixuvot’ (‘teixuvà’, en singular). Dues 

de les més conegudes entre tot el compendi de responsa són l’Epístola sobre 

Apostasia, en hebreu ‘Igeret ha-Xemad’ i l’Espístola sobre el Iemen. En la 

primera carta, RaMBaM oferí la seva visió en contra de la conversió forçosa 

dels jueus a l’Islam que patien els hebreus a l’Àndalus. La segona epístola, 

‘Igeret Teiman’ en hebreu, Maimònides respongué al Gran Rabí del Iemen en 

ser la comunitat feroçment i brutal perseguida. 

Ara bé, si per algun matís Maimònides fou afamat és per la seva tasca 

de filòsof i místic en redactar la seva polèmica obra Moré Nevuhim67; en 

català, Guia dels Perplexos, finalitzada l’any 1190. En aquesta obra, RaMBaM: 

                                                           
67 Com comentàvem prèviament, Maimònides escrigué normalment en judeoàrab. Aquesta 
obra es titulà originàriament Dalalat al-Chairin. 
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Oferí respostes a la qüestió eterna pel qual la ment humana 

sempre busca [resposta sobre] la natura i l’existència de Déu, el 

propòsit de la Creació, Déu i la seva relació amb l’univers, el 

sentit de la vida i el destí de la humanitat, l’origen i la realitat 

subjacent del mal, el lliure albir, la Divina Providència i 

l’omnisciència, la Justícia Divina, la Revelació, la finalitat dels 

preceptes de la Torà, la veritable forma d’adorar Déu, etc.68  

Maimònides cregué fermament que hi havia un greu problema entre 

els pensadors contemporanis seus; és a dir, entre una ciència que era de caire 

aristotèlic i una teologia que estava fonamentada íntegrament en la revelació. 

Aleshores, quins són els orígens i els antecedents de la filosofia contesa en 

aquesta peça? En el món que envoltava Maimònides, trobem la resposta: 

Nous corrents de pensament començaven a brollar arreu d’Europa. Per 

exemple, a la terra originària de RaMBaM, Averrois69 introduí el corrent 

aristotèlic dins de la mentalitat islàmica i que produiria una reacció entre els 

conservadors almohades perseguint-lo. La perspectiva d’Averrois era una 

amenaça, ja que el racionalisme aristotèlic, capaç de fonamentar el 

nominalisme, era contemplat per alguns teòlegs cristians amb el mateix recel 

que despertava en els alfaquins i en els rabins jueus70.   

De la mateixa manera que Averrois era un desafiament per a l’Islam i 

Santo Tomàs per al Cristianisme, per al judaisme europeu, tant asquenazita 

com sefardita, Maimònides i la restauració de la filosofia aristotèlica era una 

revolució que topava de front amb aquells corrents més ortodoxos en 

derrocar el pensament platònic que encara era vigent en aquestes tres 

religions monoteistes. Per tant, aquesta obra de Maimònides tenia com a 

                                                           
68 Mangel 1985, p. 38. 

69 En àrab, Ibn Rushd, aquest cordovès fou un dels més destacats filòsofs musulmans. Són 
coneguts i apreciats els seus comentaris de l’obra aristotèlica. Mantingué que les veritats 
metafísiques podien expressar-se mitjançant dos camins: la filosofia i la religió. El seu 
pensament influencià fortament Maimònides, de la mateixa manera que la filosofia 
maimonidiana influí Averrois. 

70 Suárez 2005, p. 357.   
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objectiu reconciliar la creença religiosa basada en la Bíblia amb els 

arguments racionals relatius a la física i la metafísica d’Aristòtil i els seus 

seguidors71; en altres paraules, la finalitat d’aquesta ‘Guia’ era construir una 

gran muralla al voltant de la Torà, que la protegís de tota pedra que pugués 

ser llençada contra ella72. 

La Guia dels Perplexos fou traduïda a l’hebreu per Xemuel ibn 

Tibon73, versió que aprovà el mestre andalusí, i de seguida es propagà per 

totes les comunitats hebrees. Perplexos són els estudiosos que, en arribar a 

cert grau de coneixement, descobreixen contradiccions reveladores entre la 

seva ciència i la seva fe74.  

Perplexos quedaven els escolars que seguint les noves tendències 

començaven a dubtar del que es donava per sabut en temes de religió. Per 

exemple, hom es preguntava com podia Déu ser incorpori si l’home havia 

estat creat a imatge seva. Maimònides obrí la porta de la confrontació entre 

raó i fe, tot i que intentà tancar-la en escriure aquesta obra per conciliar 

ambdós elements davant l’amenaça que el pensament aristotèlic podria 

provocar entre els més illetrats. La intenció, aleshores, de RaMBaM era 

l’explicació de les paràboles obscures bíbliques75. Volia exposar aquells 

passatges bíblics que no estaven gens clars i aclarir el significat real que es 

trobava entre les Escriptures i, d’aquesta manera, eliminar qualsevol dubte 

del cap dels més perplexos. 

Així doncs, l’oposició sorgida entre ciència i creença, entre raó i fe, 

feren de Maimònides el filòsof que intentà conciliar ciència i religió i en fer-

ho, reflexionà oferint-nos la màxima que la filosofia havia de tenir el potencial 

                                                           
71 De Lange 2000, p. 98.  

72 Orián 2003, p. 221. 

73 Aquest filòsof i metge jueu fou conegut per les seves traduccions de literatura 
rabínica jueva del judeoàrab a l'hebreu. 

74 Suárez 2005, p. 360.  

75 Skolnik et al. 2007, Vol. Núm. 13, p. 389.  
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de coneixement de les veritats revelades i del domini de la raó com si fos un 

àrbitre entre aquest binomi. Maimònides, per tant, en escriure la seva guia 

pels confosos, confusos i dubtosos, analitzà quins punts, o fets, del compòsit 

aristotèlic i de la revelació de la Llei es podien exposar per analogia, quins 

per extensió i què es podia explicar d’una manera o d’una altra. La seva guia 

fou dissenyada conseqüentment per aquesta dualitat i la seva posició en 

aquesta qüestió el convertí en la gran autoritat rabínica que fou.  

Aquest manual donà pas a l’efecte conegut com la “controvèrsia de 

Maimònides” i que fou l’etiqueta d’heretge que se li posà, tant per l’elit jueva 

com per la cristiana, com a conseqüència de la seva empresa per conciliar 

ciència i fe. El resultat fou que la seva obra quedà exclosa de l’estudi pel 

sector menys racionalista. 

 

4. b. Rabí Yonà ben Abraham ha-Gerondí76 

Nascut al call jueu de Girona al voltant del 1200 (algunes biografies 

afirmen que l’any del seu naixement fou el 1180, però no s’ha provat amb 

documentació), aquest rabí català, també de família notòria, fou un prolífer 

autor tant literari com moralista. És conegut en els cercles jueus 

contemporanis com Rabbenu Yonà; en català, el nostre mestre Yonà. 

Una de les principals influències en la seva manera de pensar al llarg 

de la seva vida, i potser de les més fortes, fou els seus lligams familiars, ja que 

ha-Gerondí fou cosí del cèlebre Moixé ben Nahman, conegut com a 

Nahmànides, amb l’acrònim de RaMBaN i en català com Bonastruç ça Porta77. 

                                                           
76 ‘Ha-Gerondí’ significa literalment en català ‘el gironí’. 

77 Aquest rabí gironí fou un dels autors més destacables de la literatura talmúdica de l’Edat 
Mitjana. El citem aquí pel fet que intentà conciliar els dos bàndols oposats en l’assumpte de la 
controvèrsia maimonidiana. 
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D’adolescent estudià les Escriptures a diferents acadèmies 

rabíniques provençals. Primerament sota la direcció de Moixé ben Shneur i 

Samuel d’Évreux i finalment sota la supervisió de l’il·lustre Xelomó ben 

Abraham de Montpeller78 a qui seguí en la seva campanya contra les obres 

filosòfiques de Maimònides. Ha-Gerondí acompanyà el seu mestre en la tasca 

de desprestigi de l’andalusí i fins i tot fou un dels abanderats més enarborat, 

aclamant que l’obra de RaMBaM era perillosa pel jovent jueu en incitar-lo a 

apartar-se de la seva fe religiosa. D’aquesta manera, dos grans corrents es 

posicionaren sobre la controvèrsia maimonidiana: els defensors i els 

acusadors del mestre cordovès.  

La campanya en contra de RaMBaM terminà amb la crema de les 

seves obres, duta a terme per la Inquisició i de poca cosa serví la posició 

moderadora i conciliadora de ça Porta, ja que els manuals de Maimònides 

també foren cremats a moltes sinagogues.  

Seguit a la cremació de l’obra de l’andalusí, i amb la mateixa excusa i 

pretext, nou anys després, el 1242, vint-i-quatre carros plens d’obres 

talmúdiques també corregueren la mateixa fortuna i foren cremades per 

l’Església en el mateix lloc on les obres de RaMBaM foren incendiades79. 

Aquest fet obrí els ulls i el cor de ha-Gerondí que véu en aquesta paràbola el 

càstig diví; en aquest moment, el gironí es penedí i, tal i com es relata a una 

carta de Hil·lel de Verona80, el rabí es comprometé a postrar-se davant la 

tomba de Maimònides i confessar que ell mateix va pecar en parlar malament 

                                                           
78 Aquest mestre talmúdic fou l’instigador i promotor del fenomen conegut com ‘la 
Controvèrsia de Maimònides’ en què el montpellerí, tot i respectant RaMBaM com a 
talmudista, el denuncià obertament com a filòsof per l’heretgia que Xelomó ben Abraham 
trobava a les obres ontològiques maimonidianes amb el suport dels rabins del nord de 
França. Aquesta quimera està explicada amb detall en la secció 4.c. d’aquest treball; vegeu p. 
41. 

79 Haber 2008, p. 12. 

80 Text de la carta de Hil·lel de Verona extret de l’Encyclopædia Judaica. Vegeu Skolnik et al. 
2007, Vol. Núm. 11, p. 392. 
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dels llibres del seu adversari davant la presència de deu homes durant set 

dies consecutius81. 

Tot i que el seu penediment el féu estudiar en profunditat tota l’obra 

maimonidiana, no va poder dur a terme la seva comesa de viatjar a la terra 

dels Patriarques d’Israel per demanar perdó públicament agenollat a la 

tomba de l’andalusí en presència d’un ‘minyan’82, ja que, segons explica la 

llegenda, fou detingut a Toledo, on morí més tard de forma violenta83. 

Aquesta teoria no és del tot acceptada pels estudiosos contemporanis, que 

assenyalen que Yonà es penedí només al final de la seva vida. 

 Ha-Gerondí també fou conegut pel seu interès per la càbala en tenir 

relació amb el mestre gironí Yishaq Saguí Nehor, conegut com Isaac el Cec84, 

que fou un important cabalista del qual tota la informació que en tenim és 

mitjançant els escolars del segle XIX que estudiaren la càbala. D’aquesta 

manera, ha-Gerondí es familiaritzà amb les doctrines del món asquenazita; 

ara bé, la seva doctrina ètica era dispar a la nord-europea,  ja que es basava 

en ‘l’halacà’85 i ‘l’aggadà’86 i no en l’especulació mística dels mestres 

asquenazites.  

Quan ha-Gerondí retornà d’estudiar del Sud de Provença a Girona, 

per començar la seva peregrinació cap a la tomba de RaMBaM, fou detingut a 

Barcelona  per tres anys on va haver de fer conferències sempre citant 

Maimònides per divulgar públicament que estava a favor del mestre andalusí. 

                                                           
81 Sedley 2008, p. 12. 

82 S’anomena ‘minyan’ al conjunt de com a mínim deu jueus adults (és a dir, que hagin fet el 
seu corresponent ‘bar mitzvà’, normalment a partir de l’edat dels tretze anys); o sigui, el 
quòrum perquè un ofici o rite judaics es puguin dur a terme. 

83 Skolnik et al. 2007, Vol. Núm. 11, p. 392.   

84 El fet que fou anomenat ‘el Cec’ no és per la manca de visió sinó per tot el contrari. Aquest 
sobrenom provindria del fet que redactà llargs textos amb discussions sobre la llum i els 
colors.  

85 Vegeu nota núm. 23. 

86 Interpretació homilètica (sermons) dels textos rabínics clàssics i que no és pas una 
interpretació legal de les Escriptures a diferencia de l’halacà. 
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A Barcelona, començà a fer publicitat de la seva obra Torat ha-Musar; en 

català, la Llei de l’Estudi. Aquesta obra fou la seva gran doctrina ètica i moral 

que el marcà i l’acompanyà tota la seva vida; alumnes de tota la península hi 

arribaren per aprendre’n. Entre aquells estudiosos que acudiren per instruir-

se amb ell, destaquem Xelomó ben Adret87 i Hil·lel de Verona88. 

Ha-Gerondí acabà a Toledo, ja que la comunitat jueva d’aquesta 

ciutat insistí en la seva visita. Tant insistiren que no el deixaren marxar i ha-

Gerondí fundà una acadèmia, on romangué fins a la seva mort al novembre de 

1263, a conseqüència d’una estranya malaltia de la qual molts dels seus 

oponents afirmaren que era un càstig diví per no haver dut a terme la seva 

promesa de demanar perdó davant del sepulcre de Maimònides. 

Tot i que ha-Gerondí fou un gran coneixedor del món azquenazita, la 

seva ètica no estava basada en l’especulació mística comuna en les redaccions 

dels jueus del centre i del nord d’Europa, sinó en la praxis religiosa; per això 

els seus ensenyaments i obres foren llegides i analitzades a tot arreu: El seu 

repetit èmfasi per la pràctica de la justícia i ètica social contribuïren sense 

cap dubte a la seva popularitat arreu del món jueu i contribuí al pensament 

social i religiós de les properes generacions89. Així doncs, ha-Gerondí també 

fou conegut com el pare de les virtuts de la pietat, la humilitat i l’ascetisme90, 

ja que en tota la seva obra denuncià àvidament que molts jueus tant de la 

Corona d’Aragó com del Regne de Castella no compliren els manaments o 

preceptes. El gironí, per tant, protestà contra l’ incompliment de les ‘mitzvot’ 

per part de la comunitat sefardita, així com contra l’augment de la 

                                                           
87 Conegut amb l’acrònim RaiXBà, aquest rabí (c. 1235 - c. 1310), fill de família acabalada de 
Barcelona, fou un dels principals alumnes de ha-Gerondí, qui acabà dirigint l’escola 
talmúdica de la ciutat i la Sinagoga Major de Barcelona.  

88 Tot i que mai no visqué a la ciutat italiana, se li atribuí aquest gentilici per influència del 
seu avi. Juntament amb RaiXBà, fou un dels més destacats alumnes de ha-Gerondí. 
Desenvolupà un gran coneixement en la ‘Tosefta’ que és una de les tres fonts legals de la 
literatura rabínica, juntament amb la Misnà i el Talmud. Bàsicament, i com el seu nom 
arameu significa, és un afegit a la Misnà.  

89 Skolnik et al. 2007, Vol. Núm. 11, p. 393.  

90 Ibíd., p. 392.  
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immoralitat sexual. De la mateixa manera, el mestre Yonà denuncià 

l’explotació social dels més desafortunats i la manca de cohesió social per 

ajudar la gent més desfavorida. 

L’obra del gironí fou considerablement substanciosa. Entre la seva 

autoria, les obres més destacades són91:  

- Comentari al llibre de Proverbis (Torà). Aquest comentari fou 

publicat per primera vegada el 1910. 

- Comentari al Pirqé Abot. La seva primera edició és del 1848 per 

Berlín-Altona. 

- Comentari sobre l’obra del mestre Alfasi92 sobre el tractat Berahot 

(en calatà, Benediccions). Aquest comentari fou recopilat i editat pels seus 

alumnes. 

- Igéret ha-Teixuvà93; en català, Epístola del Penediment. Publicat a 

Constantinoble al 1548. 

- Novellae al tractat talmúdic de Baba Batra amb el títol Aliyot del 

Rabbenu Yonà. 

- Novellae dels seus alumnes sobre el tractat Avodà Zarà. Publicat el 

1955. 

- Novellae sobre les lleis contingudes al Séder de Pasqua. Aquesta 

obra fou descoberta en ser publicat un manuscrit el 2001. 

- Séfer ha-Yirà; en català, Llibre de la Pietat. D’aquest llibre es 

publicaren diverses edicions, com ara la de Fano al voltant del 1505, la de 

Salònica el 1529 i la de Freiburg (en íiddix) del 1583. 

- Sermó i explicació sobre la Torà en el llibre Séfer Deraxot u-Feruxei 

Rabbenu Yonà ha-Gerondí le-Hamixà Humxei Torà. Publicat el 1980 en ser 

trobat redactat en un manuscrit d’autoria desconeguda. 

                                                           
91 Sedley 2008, p. 13. 

92 Yishaq Alfasi fou un rabí d’origen marroquí que creà i dirigí una important escola 
talmúdica a Lucena, Còrdova. 

93 ‘Teixuvà’ en català significa ‘resposta’, ‘retorn’ i  en sentit figurat ‘penediment’. Consulteu 
Targarona 1995, p. 1.397. 
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- Xaaré Teixuvà; en català, Portes del Penediment. D’aquesta peça, que 

es considera una de les millors de la literatura Musar, tenim les publicacions 

de Fano del 1505 i la de Constatinoble del 1511. 

I és que el penediment és un tema molt recurrent en el món jueu, ja 

que penedir-se dels pecats comporta la salvació de l’ànima com clarament 

explicà Maimònides en el volum Séfer ha-Madà (en català, Llibre del 

Coneixement) de la seva obra Misnè Torà; concretament en l’última secció 

anomenada precisament ‘Teixuvà’. Com RaMBaM n’explica al capítol setè 

d’aquest apartat:  

Una persona sempre s’ha de veure a si mateixa dirigint-se cap a 

la mort, amb la possibilitat que podria morir en qualsevol 

moment. Per tant, sempre cal penedir-se dels pecats 

immediatament i no dir-ne «quan en faci vell, me’n penediré», 

ja que potser que mori abans de fer-se gran.94  

Aleshores, si el gironí no aconseguí arribar a la tomba del cordovès, 

fou real el seu penediment? La resposta per se en ofereix un nou tema de 

debat a considerar en un futur.  

I és que per evitar pecar només cal seguir les Escriptures, i en el 

nostre cas, els ensenyaments i instruccions incloses al Pirqé Abot. En aquest 

tractat, com vèiem prèviament, l’única ‘mitzvà’ que hem de complir és el que 

s’hi diu pel bé sempre de la comunitat i no pas per sentir satisfacció personal, 

reconeixement públic o glòria divina. A Abot 4:5, digué el mestre Tsadoq: “No 

convertiu (les paraules de la Torà) en una corona per vanagloriar-vos amb 

elles i tampoc no feu-ne una aixa per cavar amb elles.” A aquesta cita, el 

mestre Hil·lel hi afegí: “Tot el que fa us de la corona, perirà. Aprengueu això: 

«El que s’aprofita de les paraules de la Torà, la seva vida és presa d’aquest 

món».” 

                                                           
94 Touger 2010, p. 680. Aquesta cita de Maimònides està estreta de la versió en anglès 
d’aquesta obra de RaMBaM duta a terme pel Rabí Eliyahu Touger com s’esmenta a la 
bibliografia. 



 

41 

 

 

4. c. La Controvèrsia de Maimònides: Catalunya versus l’Àndalus 

En explicar llurs biografies, hem pinzellat la contesa coneguda com 

‘Controvèrsia de Maimònides’. Podríem figurar-nos que aquesta polèmica fou 

un malentès o una disputa entre dos rabins, dues escoles o dos sectors 

oposats del judaisme europeu medieval, però no fou això, sinó que fou un 

procés molt més complex que és detallat, a dues columnes, en deu pàgines de 

la gran obra jueva universal: l’Encyclopædia Judaica. Així doncs, aquest 

terratrèmol intel·lectual en contra del mestre andalusí no fou cap nimietat ni 

fotesa. Aquest procés que s’originà per pensaments diferents tingué quatre 

apogeus:  

Durant els últims anys de la vida de Maimònides des de la 

publicació del seu Misné Torà al 1180 fins la seva mort; durant 

els anys 1230 i 1235 en què els rabins David Kimhi95, Xelomó 

ben Abraham ben Montpeller, RaMBaN i altres mestres 

provençals s’alçaren en contra de les teories maimonidianes a 

la Provença; durant els anys 1288 i 1290 al Pròxim Orient en 

què Xelomó Petit96 i Yishaq ben Xemuel d’Acre97; al voltant de 

l’any 1300-1306 amb el pes d’Abba Mari ben Moixè Astruc, 

Xelomó ben Abraham Adret, Axer ben Jehiel, Yedaia ben 

Abraham Bedersi, Menahem ben Xelomó Meiri, i que tingué lloc 

als territoris cristians de la Península Ibèrica i a la Provença.98  

Durant aquest quatre moments àlgids, les aigües romangueren 

tranquil·les i les corrents en contra de RaMBaM minvaren els seus atacs. Ben 

                                                           
95 Conegut amb l’acrònim de RaDaK (1160-1235), aquest gironí fou un mestre,  filòsof i 
gramàtic que és famós pels seus comentaris dels textos bíblics. 

96 Místic i antiracionalista en contra del pensament de Maimònides. 

97 Cabalista i deixeble de Xelomó el Petit. 

98 Skolnik et al. 2007, Vol. Núm. 13, p. 372.  
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cert és que tota la controvèrsia fou del mateix caire i les possibles diferències 

radicarien en el territori on tingueren lloc; a més, i en l’últim clímax, la figura 

del mestre andalusí ja no fou el centre de la diana, però si el seu pensament. 

Pel que fa al segon període d’aquest processament, i que afecta 

directament a la visió diferent que Maimònides i ha-Gerondí tingueren en 

analitzar el Pirqé Abot, hem de tenir present que la figura del cordovès ja fou 

prèviament qüestionada, ja que RaMBaM, vivint a l’exili, s’oposà als 

ensenyaments dels pròcers ‘Gueonim’99 que demanaven diners per oferir 

estudis, tractant-los de corruptes. A més, el fet que els intel·lectuals 

volguessin canviar una jerarquia aristòcrata semblava estar coordinat amb el 

propòsit d’establir formes de codificació gregues sobre els temes legals en 

lloc del sistema de discussió múltiple sobre el Talmud100. Aquesta posició  

ajudà Maimònides i el seu parer sobre les viciades institucions talmúdiques. 

A Europa, en canvi, els rabins començaren la seva campanya en veure la llum 

les obres Misné Torà i la Guia dels Perplexos, ja que no acceptaven que 

Maimònides proclamés que l’estudi d’aquest llibre seu era suficient i no calia 

aprofundir en l’estudi del Talmud.  

La Península Ibèrica i la Provença eren territoris totalment diferents 

al Nord del continent africà principalment pel domini cristià que avançava 

cap al sud. En aquest escenari de conquesta de les zones musulmanes, 

tendències místiques i enfocaments visionaris començaren a trobar una 

expressió forta i explícita en la Càbala que s’anava desenvolupant a la 

Provença i la Península Ibèrica101. Aquests jueus, que patien l’efecte de les 

croades cristianes, veien en el misticisme una solució a les seves 

preocupacions; per aquest motiu, la gran tasca de Maimònides per sintetitzar 

la fe jueva i la filosofia aristotèlica fou rebuda amb entusiasme en alguns 

                                                           
99 Aquest col·lectiu fou un grup de directors de les acadèmies més notables de Babilònia i 
Sura i que seguiren la tasca dels Amoraïm temps enrere. El Talmud era per a ells el cos més 
important de les lleis hebrees. 

100 Skolnik et al. 2007, Vol. Núm. 13, p. 373. 

101 Ibíd., p. 374.  
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cercles, sobretot dels estrats més elevats de la societat jueva, i amb horror i 

consternació en altres, impregnats de misticisme i tement els efectes de 

pensament grec en les creences jueves102.  

Per tant, la fe jueva i la filosofia grega es trobaren en contraposició 

per un gran sector tradicionalista, encapçalats per Xelomó ben Abraham de 

Montpeller i Yonà ben Abraham ha-Gerondí, que s’alçà contra la filosofia. 

Aquests argumentaven que els filòsofs negaven els miracles, que veien les 

profecies com un fenomen purament normal, que treien importància a 

l’autoria de les Escriptures,  que professaven la negació de passatges i 

personatges bíblics, i que no respectaven el compliment de les ‘mitzvot’.  

Així doncs, aquest fou el marc i el context en què els dos rabins que 

ens ocupen en aquest treball, desenvoluparen i escrigueren el seu comentari 

a Abot. 

 

4. d. Introducció al comentari de Maimònides 

La introducció de Maimònides a Abot no és el mateix que els seus 

comentaris i sovint es confonen aquestes dues redaccions. D’una banda, 

Maimònides desenvolupà la seva introducció al tractat d’Abot en el seu escrit 

Xemoné Perakim (en català, Vuit Capítols). En aquesta peça, l’andalusí 

cristal·litza la seva concepció pel creixement personal explicant, d’una 

manera sistemàtica, la naturalesa del nostre maquillatge personal, la manera 

de com podem controlar la nostra conducta i fer-la més productiva103. D’una 

altra banda, en traduir l’Abot, Maimònides presentà una sèrie de comentaris 

que acompanyen cada verset a manera d’explicació al lector i que és la que 

farem servir nosaltres en desenvolupar el contingut del Pirqé Abot.  

                                                           
102 Ibíd., p. 373. 

103 Touger 1994, p. 7.  
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Una de les dues característiques més destacables i remarcables de la 

traducció i comentari d’aquest mestre és la llengua que emprà. Maimònides 

escrigué, com veiem prèviament, en judeoàrab, la seva llengua materna i 

llengua, a més, de la comunitat on visqué, majoritàriament islàmica 

arabòfona. Per això, com explicàvem anteriorment, l’edició que s’ha fet servir 

és una versió en anglès del segle XVIII.  

La segona és que Maimònides no efectuà comentari al capítol sisè, ja 

que, com vèiem a la introducció, aquest últim capítol no forma part del 

Talmud i és una extensió per tenir prou material per poder estudiar el 

conjunt d’Abot entre Pésah i Xavuot com ja explicàrem en definir què és el 

Pirqé Abot. És per aquest motiu que el savi ni el traduí ni, per conseqüència, 

el comentà. 

 

4. e. Introducció al comentari de ha-Gerondí 

Breu és la introducció que Rabbenu Yonà ha-Gerondí féu sobre 

aquesta obra. Com ell explica a la seva introducció, el capítol d’Abot és inclòs 

a l’ordre de Nezikin, el qual tracta els danys i la manera per aconseguir una 

pietat excepcional és mitjançant l’observació estricta dels ensenyaments 

ètics, inclosos a Abot d’una banda i les lleis dels danys d’una altra104. Segons 

el mestre català, una altra raó per la qual el Capítol dels Pares està dins 

d’aquest ordre és perquè totes les paraules dels membres del Sanedrí estan 

incloses en aquest tractat, ja que totes les nissagues esmentades fins a 

Rabban Yohanan ben Zakkay formaren part del Sanedrí.  

 

 

 

 

                                                           
104 Sedley 2008, p. 15.  
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5. PARAL·LELISMES I PERPENDICULARITATS EN EL PIRQÉ 

ABOT 

 

5. a. Presentació del text, traducció pròpia i comparació dels 

comentaris de Maimònides i ha-Gerondí 

 

 מסכת אבות
 

 - Capítol 1rפרק א 
  
עַ , מֶ)ה ִקֵ&ל %ֹוָרה ִמִ$יַני א עַ , "ְמָסָר* ִליהֹו)( "ְזֵקִני� , ִלְזֵקִני� ִויהֹו)(

ֵה� �ְמר" ְ)לָ)ה . "ְנִביִאי� ְמָסר"ָה ְל,ְנֵ)י ְכֶנֶסת ַהְ+דֹוָלה, ִלְנִביִאי�
 ." ְסָיג ַל%ֹוָרהַוֲע0, ְוַהֲעִמיד" ַתְלִמיִדי� ַהְרֵ&ה, ֱהו" ְמת"ִני� ַ&ִ-י�, ְדָבִרי�

 
1:1  Moisès105 rebé la Torà106 al (mont) Sinaí107 i (la) transmeté a 
Josuè108, i Josuè  (la transmeté) als vells/savis109, i els savis als profetes, 
i els profetes la transmeteren als homes de la Gran Assemblea110. Ells 

                                                           
105 Veure indicació núm. 5 de les ‘Notes a la Traducció’ al capítol introductori d’aquest 
treball, pp. 4-5. 

106 Veure nota núm. 10. 

107 També anomenat Mont Horeb a la Bíblia, com comprovem al verset de Malaquies 3:22: 
“Recordeu-vos sempre de la Llei del meu servent Moisès. A la muntanya de l’Horeb li vaig 
prescriure aquests manaments i decrets per a tot Israel” (BCI 2005, p. 882). 

108 Moisès exposà durant quaranta anys al seu poble la Torà que Déu li entregà fins que la 
transmeté a Josuè; com trobem a Deuteronimi 31:7:  “Després Moisès va cridar Josuè i li 
digué en presència de tot el poble d’Israel: -Sigues ferm i decidit, perquè tu faràs entrar 
aquest poble al país que el Senyor va prometre als seus pares. Tu el repartiràs entre els 
israelites” (Ibíd., p. 279). 

109 Segons Joan Ferrer, a la seva traducció d’Abot, la Bíblia dóna el nom d’ancians als caps 
morals i guies del poble. Per extensió, hem d’entendre que la transmissió afecta el conjunt 
del poble, representat pels ancians, i que es va transmetent de generació en generació fins 
arribar als profetes (2010, p. 64). 

110 Com s’indica a Josuè 8:35, els homes de la Gran Assemblea foren un grup de cent vint 
savis: “No va ometre la lectura de cap dels preceptes de Moisès; els llegí tots davant 
l’assemblea del poble d’Israel i davant les dones, les criatures i els estrangers que residien 
entre els israelites” (BCI 2005, p. 301). Segons el Rabí Meir Zlotowitz, aquest grup de 120 
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digueren tres coses: “Sigueu cauts en el judici, formeu molts deixebles i 
feu una tanca111 per a la Torà.” 

Maimònides explica que el principal objectiu és explicar les 

declaracions ètiques i encoratjar [el lector] l’adquisició d’aquestes qualitats, 

ja que són per a ells de gran valor, amonestar aquells trets negatius que 

causen pèrdues, i altres vegades, explicar el significar d’algunes paraules o 

conceptes112. Maimònides aconsella en  la frase ‘sigueu cauts en el judici’ que 

abans de prendre una decisió o d’emetre un veredicte, hem de ser pacients i 

realment sospesar tots els possibles elements i conceptes perquè podem 

errar. Respecte a ‘fer una tanca a la Torà’, el mestre opina, tenint en compte el 

què es diu a Levític 18:30113, que hem de complir totes les directrius dels 

Savis, que són les de Déu, perquè, en complir-les, salvaguardem la Llei que 

alhora ens protegeix d’aquells que pequen. 

 Ha-Gerondí comença el seu comentari a aquest verset explicant que 

hem de complir tota la llei, tant la Llei Escrita com la Llei Oral que fou 

entregada al Mont Sinaí. Explica que la Llei Escrita fou donada completament 

amb el seu comentari en forma de la Llei Oral i que, si no hagués estat 

d’aquesta manera, seria impossible poder interpretar-la114. Referent a ‘sigueu 

cauts en el judici’, el mestre gironí diu que s’ha de seguir l’halacà i no deixar-

nos portar per la nostra intuïció per no ser negligents, ja que, si no analitzem 

acuradament totes les circumstàncies i errem, aquest equívoc es consideraria 

                                                                                                                                                               

Savis s’encarregaren del servei sacrificial del Temple i de l’estudi de les lleis referents a 
aquest servei quan no hi hagué de temple (2012, p. 9). És curiós, si més no, el nombre de 
‘cent vint’, ja que coincideix amb un nombre clau pel poble jueu perquè correspon amb el 
nombre que s’esmenta a Gènesi 6:3: “El Senyor va dir: «El meu alè de vida no es mantindrà 
per sempre en els homes, perquè són de carn mortal. No viuran més de cent vint anys»” (BCI 
2005, p. 22). 

111 Zlotowitz apunta que el significat de tanca és promulgar disposicions i normes cautelars 
per salvaguardar la transgressió contra les lleis de la mateixa Torà (2012, p. 9). 

112 Touger 1994, p. 62.   

113 Lv 18:30, “Observeu, doncs, tot el que jo us mano; no seguiu cap d’aquestes practiques 
abominables que s’hi feien abans de vosaltres. Jo sóc el Senyor; el vostre Déu” (BCI 2005, p. 
166). 

114 Sedley 2008, p. 19.  
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un error intencionat i no pas accidental. En relació a ‘fer una tanca a la Torà’, 

ha-Gerondí diu que les tanques a Llei són necessàries i essencials per 

protegir les ‘mitzvot’ de la gent que tem Déu, ja que aquesta pot ensopegar i 

violar accidentalment els manaments. A diferència de Maimònides que diu 

que ens hem de protegir d’aquells que pequen, el mestre Yonà diu que 

protegir la Llei no és més que protegir-nos de nosaltres mateixos.

 

ה"א ָהָיה אֹוֵמר ַעל ְ)לָ)ה . ִ)ְמעֹו� ַה3ִַ-יק ָהָיה ִמ2ְָיֵרי ְכֶנֶסת ַהְ+דֹוָלה ב
 .ְוַעל ְ+ִמיל"ת ֲחָסִדי�, ְוַעל ָהֲעבֹוָדה, ַעל ַה%ֹוָרה, ְדָבִרי� ָהעֹוָל� עֹוֵמד

 
1:2  Ximeon el Just115 fou un dels últims membres de la Gran Assemblea. 
Ell deia: “Sobre tres coses es manté el món: Sobre la Torà, sobre el 
servei116 i sobre els actes de bondat.”  
 

RaMBaM diu sobre els tres pilars que sostenen el món que la ‘Torà’ es 

referix al coneixement, que és una virtut intel·lectual, el ‘servei’ és el 

compliment de les ‘mitzvot’ i dels sacrificis duts a terme al Temple i sobre ‘els 

actes de bondat’ opina que és la virtut ètica i que reflecteix els nostres valors. 

 Ha-Gerondí defineix aquests tres conceptes com els ciments amb els 

quals el món fou creat; a més, justifica l’elecció del poble d’Israel sobre la 

resta de nacions pel compliment dels serveis. També assenyala que els ‘actes 

de bondat’ fan que l’home trobi la gràcia de Déu, ja que el món fou creat amb 

amor i bondat, i que aquests actes són més importants que la caritat, ja que 

l’almoina només va dirigida als pobres i, en canvi, l’afabilitat i la benignitat 

s’adrecen a tothom.

 

                                                           
115 Fou fill d’Onies i visqué al voltant del 300 a. de la n. e. Fou el fundador del Sanedrí, entitat 
formada per setanta membres i continuadora de la tasca atribuïda a la Gran Assemblea 
(Ferrer 2010, p. 65). 

116 Literalment, ‘treball, feina, tasca’. En aquest verset, traduïm com a ‘servei’ ja que fa 
referència a l’oració i el compliment dels manaments. 
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ה"א ָהָיה אֹוֵמר ,ל ִ%ְהי" . ַה3ִַ-יק ,ְנִטיְגנֹוס ִאי) סֹוכֹו ִקֵ&ל ִמ2ְִמעֹו� ג
ֶא6ָא ֱהו" ַכֲעָבִדי� , ָהַרב ַעל ְמָנת ְלַקֵ&ל ְ ָרס�ַכֲעָבִדי� ַהְמַ)5ְִ)י� ֶאת

 .ִויִהי מֹוָרא ָ)ַמִי� ֲעֵליֶכ�; ָהַרב ֶ)7א ַעל ְמָנת ְלַקֵ&ל ְ ָרס�ַהְמַ)5ְִ)י� ֶאת
 

1:3 Antígon, home de Sokhó117, (la)118 rebé de Ximeon el Just. Ell deia: 
“No sigueu esclaus que serveixen el mestre119 per tal de rebre una 
recompensa; sigueu, en canvi, com esclaus que serveixen el mestre 
sense haver de rebre cap recompensa; i que la por del Cel120 sigui sobre 
vosaltres.” 
 

Maimònides es refereix a ‘recompensa’ com el premi que hom rep 

quan fa desinteressadament una tasca que no li pertoca. El mestre diu que la 

paraula que designa recompensa ‘ָרס ְ’ no implica cap retribució econòmica, ja 

que aleshores es faria servir la paraula hebrea ‘0ָָכר’. La recompensa de la qual 

es parla en aquest verset és aquella que s’entrega pel compliment d’una 

obligació (tot i que no ens correspongui a nosaltres executar-la). En referir-se 

a la ‘por del Cel’, el rabí andalusí aclareix que el pànic de ser castigats és 

adreçat a totes aquelles tribus i persones que interpretaren la Llei Escrita 

sense tenir en compte la Llei Oral i, per aquest motiu, hem de servir el nostre 

mestre (savi), ja que ell sap interpretar adequadament les Escriptures i, en 

conseqüència, sap conèixer també la tradició oral. 

 El mestre Yonà justifica que hem d’actuar per amor a Déu de la 

mateixa manera que un servent serveix el seu amo sense rebre cap 

compensació. Així mateix, el mestre català argumenta que les nostres accions 

                                                           
117 El seu nom grec reflecteix la influència hel·lenística dins del món jueu en aquesta època. 
Antígon tingué dos deixebles, Tsadoq i Baitós. Del primer, emergiren els Saduceus i del segon 
la branca herètica dels ‘baitosim’. Segons Ferrer, Antígon representa l’enllaç entre Ximeon el 
Just i les ‘zugot’ (2010, p. 66). ‘Zugot’ és un terme hebreu que significa ‘parelles’. Mitjançant 
aquest terme, es fa referència al període en el qual el lideratge de l’espiritualitat del poble 
jueu estigué en els mans dels Pares (Abot), o sigui, dels Grans Rabins. 

118 La Torà. 

119 Literàriament ‘rabí’. El Rabí Sholomó Wiener opina que l’arrel d’aquesta paraula hebrea 
significa ‘mestre de Torà’. Per tant, d’aquí fins al final d’aquesta traducció, traduirem ‘rabí’ 
per ‘mestre’. Consulteu http://www.judaismohoy.com/article.php?article_id=1008. 

120 Zlotowitz assenyala que les accions (en hebreu, ‘mitzvot’) han de ser dutes per amor a 
Déu i no per tenir-li por o per rebre recompensa a canvi. D’altra banda, Ferrer opina que no 
es refereix a la possibilitat del càstig, sinó al temor reverencial amb què cal apropar-se a Déu.  
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han de fer-se amb ‘por’ de la mateixa forma que l’esclau té més por del seu 

senyor que d’ésser castigat.

 

. ְויֹוֵסי ֶ&� יֹוָחָנ� ִאי) ְיר"ָ)ַלִי� ִקְ&ל" ֵמֶה�, יֹוֵסי ֶ&� יֹוֶעֶזר ִאי) ְצֵרָדה ד
ֶוֱהֵוי ִמְתַאֵ&ק ַ&ֲעַפר , יֹוֵסי ֶב� יֹוֶעֶזר אֹוֵמר ְיִהי ֵביְת: ֵ&ית ַוַעד ַלֲחָכִמי�

 .ִ-ְבֵריֶה��ֶוֱהֵוי )ֹוֶתה ַב3ָָמא ֶאת, ַרְגֵליֶה�
 

1:4 Yossé ben121 Yoézer, home de Tseredà122, i Yossé ben Yohanan123, 
home de Jerusalem, (la) reberen d’ells. Yossé ben Yoézer diu: “Sigui casa 
teva una casa de reunió per als savis, asseu-te sobre la pols de llurs 
peus!124 I amb set, beu-te llurs paraules!” 
 

Moixé ben Maymon descriu ‘una casa de reunió’ com un lloc de 

trobada, com un espai on els savis es puguin trobar freqüentment, i per 

aquest propòsit hem d’acondicionar les nostres cases com si fos una sinagoga 

o una casa d’estudi. 

 Ha-Gerondí opina que la ‘casa de reunió’ és referix a la llar d’una 

persona important i rica perquè si és la casa d’una persona humil, els Savis no 

voldran anar-hi si són convidats, argumentant que una persona 

menyspreable es repulsiva i no fa honor a aquells que temen Déu125.  El 

mestre aclareix que seure ‘sobre la pols de llurs peus’ significa tractar els 

savis amb honors. També explica que hem de beure les paraules dels mestres 

                                                           
121 ‘Ben’ significa ‘fill’, però no traduïm aquest terme per mantenir el nom propi original ja 
que, a l’hebreu de l’època, s’incorporava el nom del pare en el nom d’un mateix. 

122 Segons David Romano a la seva Antología del Talmud, Tzereda correspon a la localitat 
actual de Sura, a Jordània (1975, p. 662). 

123 Carlos del Valle, a la seva traducció de la Misnà, assevera que, segons una tradició antiga 
referent a les parelles de Mestres, que d’aquí endavant es mencionen, el primer dels dos 
seria el ‘Nassí’ (en català, ‘President’) del Gran Tribunal i el segon seria el ‘Ab Bet Din’ (en 
català ‘Vicepresident’) (1981, p. 790). Així doncs, Yossé ben Yoézer fou el president del 
Sanedrí i Yossé ben Yohanan el vicepresident. Hi hagué cinc parells d’aquests mestres; el 
primer parell fou Yossé ben Yoézer i Yossé ben Yohanan i l’últim Hil·lel i Xammay (Gorfinkle 
2005, p. 16). 

124 Zlotowitz assenyala que en temps de la Misnà (de la seva confecció-compilació), el mestre 
seia a una banqueta i els seus deixebles a terra, als seus peus, per rebre les lliçons d’aquest 
(2012, p. 10). 

125 Sedley 2008, p. 34. 
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‘amb set’, ja que, si quedem tips de les paraules de la Torà, podem perdre 

l’interès per elles.

 

ְוִיְהי" , יֹוֵסי ֶ&� יֹוָחָנ� ִאי) ְיר"ָ)ַלִי� אֹוֵמר ְיִהי ֵביְת: ָ ת"ַח ִלְרָוָחה ה
ַקל ָוֹחֶמר , ְ&ִאְ)%ֹו �ְמר". ְו,ל ַ%ְרֶ&ה 0ִיָחה ִע� ָהִא2ָה ,ֲעִנִ;י� ְ&ֵני ֵביֶת:

ְזַמ� ֶ)�ָד� ַמְרֶ&ה 0ִיָחה ִע� ��ְמר" ֲחָכִמי� ָ>ל 126ִמָ>א�. ְ&ֵאֶ)ת ֲחֵברוֹ 
 .ָהִא2ָה +ֹוֵר� ָרָעה ְלַעְצמֹו "בֹוֵטל ִמִ-ְבֵרי תֹוָרה ְוסֹופֹו יֹוֵר) ֵ+יִהָ@�

 
1:5 Yossé ben Yohanan, home de Jerusalem, diu: “Sigui casa teva oberta 
de bat a bat, que els pobres siguin fills de casa teva i no conversis gaire 
amb la teva dona127.” Digueren (això) de la seva dona i també de la dona 
del seu amic. Per tant, els savis digueren: “Sempre que un home 
conversa molt amb una dona, porta el pecat cap a si mateix, es desocupa 
de les paraules de la Torà i acabarà mereixent l’infern128.” 
 

Maimònides diu que hem de deixar la porta de casa oberta a tot aquell 

que necessiti de nosaltres i de les nostres possessions, ja que, en veure-la 

d’aquesta manera, no dubtarà d’entrar-hi. El mestre argumenta que hem de 

tractar els pobres com ‘fills de casa’ nostra en el sentit que hem de considerar 

els pobres i els indigents com a servents en lloc de comprar esclaus.  

 Per al mestre Yonà, tenir la porta oberta és una metàfora de la casa del 

nostre pare Abraham que visqué en un espai obert en mig d’un camí per 

ajudar aquells que viatjaven. Igualment el fet d’emplenar els més desfavorits i 

donar-los una petita compensació sempre és més barat que comprar un 

esclau nou. 

                                                           
126 La versió Mishnayoth presenta la paraula ‘�,<ִַמ’, però a peu de pàgina indica que la forma 
tradicional és la que nosaltres fem servir (Blackman 1963, p. 491). 

127 La Misnà ens alerta contra la xerrada ociosa, ja que, segons afirma Zlotowitz, un home que 
realment respecta la seva esposa valorarà els seus punts de vista i consells, i no les converses 
entre ells no seran carregades amb frivolitat (2012, p. 10). En canvi, Ferrer assenyala que 
això es refereix a mantenir converses banals o irrellevants que aparten de l’estudi de la Torà 
(2010, p. 68). 

128 El Rabí Jacques Cukierkorn explica que l’origen de la paraula ‘infern’ (en hebreu, 
‘Gehinam’) prové d’una vall que hi ha a l’altra banda de les colines que voltegen Jerusalem, a 
on es retia culte al déu Moloc. Aquesta deïtat demanava enormes sacrificis als seus seguidors 
amb llurs nadons.  
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 En el tema referent a conversar amb la dona, l’andalusí creu que quan 

es parla massa amb una dona, sempre s’acaba parlant de sexe i això comporta 

pecar. Ha-Gerondí opina que parlar amb les dones porta l’home a fantasiar 

amb el pecat, a més que l’aparta de l’estudi de la Llei; per aquest mateix 

motiu, aconsella que no es parli amb les dones dels altres perquè el pecat 

serà més significatiu.  També el mestre gironí relaciona ‘l’infern’ amb el pecat 

original d’Adam i Eva, en què els arguments d’ella el feren pecar.

 

ַע ֶ&� ְ ַרְחָיה ְוִנַ%אי ָה,ְרֵ&ִלי ִקְ&ל" ֵמֶה� ו ַע ֶ&� ְ ַרְחָיה אֹוֵמר. ְיהֹו)( , ְיהֹו)(
 .ָה�ָד� ְלַכA ְזכ"ת�ל>ָ �ֶוֱהֵוי ָד� ֶאת, ֲע0ֵה ְל: ַרב "ְקֵנה ְל: ָחֵבר

 
1:6 Yehoixua ben Perahyà i Nittay, l’Arbelita129, (la) reberen d’ells. 
Yehoixua ben Perahyà diu: “Fes-te amb un mestre, aconsegueix-te un 
amic i jutja tota persona favorablement!”  
 

Maimònides defineix el concepte d’aconseguir un amic en el sentit de 

proporcionar-nos-el, de comprar-lo si no som capaços de fer companys,  ja 

que hem de tenir de qualsevol manera un bon amic que ens ajudi i que el 

puguem ajudar. No hem de tenir un amic que sigui de la mateixa manera que 

som nosaltres, sinó que sigui com és ell realment. RaMBaM desenvolupa 

aquesta afirmació esmentat Aristòtil: “Com és d’apropiada la frase d’Aristòtil? 

El vostre amic és certament vostè mateix” (Touger 1994, 66), en el sentit que 

el primer amic nosaltres mateixos, però que el segon amic, una altra persona, 

s’ha d’identificar plenament amb nosaltres, ja que hi ha d’haver una fusió de 

tots dos. 

 Ha-Gerondí opina que hem de fer un amic perquè no només aprenem 

Torà dels mestres, també dels amics. A més, si el nostre amic peca de tant en 

tant, nosaltres estarem per fer-lo complir les ‘mitzvot’ i reprendre’l, de la 

mateixa manera que ell ens donarà consell. Si el nostre amic ens insulta, 

                                                           
129 Segona parella que visqueren durant la segona meitat del segle II a. de la n. e.  
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manifesta el mestre, no hem de respondre’l amb la mateixa actitud perquè 

l’amistat es veurà greument afectada. 

 Maimònides declara que hem de jutjar tothom de manera favorable, ja 

que no sabem si les persones són justes o retorçades, no hem de posar la 

figura del dimoni en les seves accions. Ha-Gerondí afirma que RaMBaM 

escrigué que una persona justa és sàvia a la casa del malvat130; o sigui, que 

com el just no coneix el pecat no pot comprendre els motius que fan pecar els 

més dèbils. El gironí hi afegeix, contradient les paraules de l’andalusí, que 

aquesta afirmació no és certa, ja que els justos s’adonen de la maldat en totes 

les seves formes, més que els menys savis. Quan una persona justa veu que 

les accions d’una malvada semblen bones, assumeix que el retorçat ha pecat 

en deixar de complir les ‘mitzvot’ i que només volia semblar bona persona131.

 

ְו,ל ִ%ְתַחֵ&ר ָלָרָ)ע ְו,ל ִ%ְתָיֵא) , ִנַ%אי ָה,ְרֵ&ִלי אֹוֵמר ַהְרֵחק ִמ2ֵָכ� ָרע ז
ְרָענ"ת�ִמ�  .ַה (
 

1:7 Nittay, l’Arbelita132, diu: “Allunya’t d’un mal veí, no t’associïs amb el 
dolent, i no desesperis en l’adversitat.” 
 

En referència al que diu el mestre Nittay, Maimònides diu que hem 

d’evitar qualsevol tipus d’associació de la qual no podem aprendre allò que 

no sigui una bona conducta ja que les qualitats indesitjables s’adquireixen 

amb l’associació amb els malvats133.  

 Ha-Gerondí aconsella que, abans d’associar-nos, hem de fer una sèrie 

de preguntes pertinents, com si compréssim una casa, i, en tenir resposta, si 

el veí és dolent, millor allunyar-nos-hi. De la mateixa forma, ens recomana 

que no ens associem  amb els perversos, ja que el càstig serà severíssim.

 
                                                           
130 Sedley 2008, p. 44.  

131 Ibíd., p. 45.  

132 Cukierkorn situa la ciutat d’Arbela a Galilea de camí al llac Tiberíades. 

133 Touger 1994, p. 67.  
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ֶ&� ַטַ&אי אֹוֵמר ְיה"ָדה . ְוִ)ְמעֹו� ֶ&� ָ)ַטח ִקְ&ל" ֵמֶה�, ְיה"ָדה ֶב� ַטַ&אי ח
עֹוְמִדי� ְלָפֶני: ִיְהי"  �"ְכֶ)ִ;ְהי" ַ&ֲעֵלי ִדיִני, ,ל ַ%ַע0 ַעְצְמ: ְ>עֹוְרֵכי ַהַ-ָ;ִני�

"ְכֶ)ִ@ְפָטִרי� ִמ6ְָפֶני: ִיְהי" ְבֵעיֶנ: ְ>ַזָ>ִאי� ְ>ֶ)Bְִ&ל" , ִ>ְרָ)ִעי� ְבֵעיֶני:
 .ַהִ-י��ֲעֵליֶה� ֶאת

 
1:8 Yehudà ben Tabbay i Ximeon ben Satah134 (la) reberen d’ells. 
Yehudà ben Tabbay diu: “No facis de tu mateix un advocat; quan 
ambdues parts són davant teu, que siguin culpables als teus ulls i quan 
s’hagin marxat de la teva presència, que siguin innocents als teus ulls ja 
que aquests (ja) han rebut la seva sentència.” 
 

Maimònides manifesta que no ens hem de comportar com ‘advocats’, 

ja que aquests saben mil i una estratègies per fer quedar bé els seus 

defensats. El mestre aclareix que la Misnà diu que no hem de treure profit de 

qualsevol disputa per a nosaltres mateixos.  

 En canvi, el mestre Yonà dilucida que, en un judici, és normal que un 

acusat digui mentides per salvar-se de la sentència; però, per aquest fet, no 

hem de presumir que sempre és un mentider, sinó que hem de pressuposar 

que, en rebre el seu càstig, es penedeix i que no intentarà pecar en el futur. 

 

ֶוֱהֵוי ָזִהיר , ָהֵעִדי�� ִ)ְמעֹו� ֶ&� ָ)ַטח אֹוֵמר ֱהֵוי ַמְרֶ&ה ַלֲחקֹור ֶאת ט
 .ֶ)5ָא ִמ%ֹוָכ� ִיְלְמד" ְלַ)Bֵר, ִ&ְדָבֶרי:

 
1:9 Ximeon ben Satah135 diu: “Interroga extensament els testimonis, i 
sigues caut amb les teves paraules ja que d’elles aprenen a dir 
mentides.” 
 

Maimònides no fa cap comentari sobre aquest verset. Ha-Gerondí 

desenvolupa l’adverbi ‘extensament’ en creure que, quan més parlen els 

testimonis, més coses rellevants diuen. Així doncs, escoltant-los amb atenció, 

sabem si el que ens expliquen és cert o no. A més, assenyala que hem de fer-
                                                           
134 Tercer parell de líders del Sanedrí. Segons Romano, Ximeon ben Satah era germà de la 
Reina Salomé Alexandra (1975, p. 663). 

135 Cukierkorn afirma que Ximeon ben Satah era un rabí preocupat per canviar les corts de 
justícia (2011, p. 9) a causa d’un veredicte de mort erroni (Ferrer 2010, p. 70). Per aquest 
motiu, en aquest verset es recalca la importància de jutjar adequadament. 
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los saber, amb les nostres paraules, quines respostes volem que ens donin; si 

el nostre discurs no és clar i directe, els testimonis ens poden dir mentides 

amb la finalitat d’aconseguir els seus propòsits.

 

ב ֶאת. ְ)ַמְעָיה ְו,ְבַטְליֹו� ִקְ&ל" ֵמֶה� י "0ְָנא , ַה5ְָלאָכה�ְ)ַמְעָיה אֹוֵמר ֱאֹהַ
 .ָלָר)"ת ְו,ל ִ%ְתַוַ-ע, ָהַרָ&נ"ת�ֶאת

 
1:10 Xemayà i Abtalyon136 (la) reberen d’ells. Xemayà diu: “Estima la 
feina, odia els poders i no et donis a conèixer a l’autoritat.”  
 

Maimònides afirma que, si hom no treballa, és molt fàcil caure en els 

vicis, com per exemple robar. També creu que quan comencem a aconseguir 

poder som envejats per la resta i per tant, hem de prendre mesures en contra 

dels que estan gelosos. En prendre-les, perdrem la nostra fe ja que quan 

esdevenim líders en el pla terrenal, som considerats malvats en el pla 

espiritual137. 

 Ha-Gerondí soluciona que hem de treballar ja que, si no acostumem 

els nostres cossos a la feina, quan volem fer quelcom, el cos no respon. De la 

mateixa manera, aconsella que és millor treballar tot el dia que no fer res 

perquè som persones distingides. En relació a ser coneguts per l’autoritat, i 

en un altre pla del que comenta el mestre andalusí, el gironí creu que és molt 

difícil treballar per als que governen, ja que sempre estarem atemorits de 

poder desobeir-los i ser castigats amb més feina i deixar, en conseqüència, 

apartada la feina de Déu. Per aquest motiu, és molt millor treballar per 

nosaltres.

 

, ֶ)5ָא ָתחֹוב" חֹוַבת ָ+ל"ת, ,ְבַטְליֹו� אֹוֵמר ֲחָכִמי� ִהCֲָהר" ְ&ִדְבֵריֶכ� יא
, ַהַ%ְלִמיִדי� ַהָ&ִאי� ,ֲחֵריֶכ� ְוָימ"ת"ְוִיְ)%" , ְוִתְגל" ִלְמקֹו� ַמִי� ָהָרִעי�
 .ְוִנְמָצא ֵ)� ָ)ַמִי� ִמְתַח6ֵל

                                                           
136 Aquests dos mestres formen el quart parell de ‘zugot’ que exerciren a mitjan segle I a. de 
la n. e. (Ibíd., p. 71). 

137 Touger 1994, p. 69.  
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1:11 Abtalyon diu: “Savis, vigileu les vostres paraules, no sigui que 
sigueu obligats a l’exili en un lloc d’aigües impures138, i que els 
deixebles que vénen al vostre darrere beguin d’aquestes aigües i es 
morin, ja que d’aquesta manera el Nom del Cel és profanat.”  
 

Per a Maimònides ‘aigües impures’ és una analogia d’heretgia. Segons 

el mestre, hem de vigilar el nostre discurs en tot moment, ja que les nostres 

paraules poden ser interpretades de forma errònia.   

 El mestre Yonà va més enllà d’aquesta comparació i assegura que 

‘aigües impures’ és el lloc on resideixen els heretges que distorsionen les 

paraules de la Torà en interpretar-les segons el seu interès i de manera 

contrària a l’halacà.

 

אֹוֵהב , ִה6ֵל אֹוֵמר ֱהֵוי ִמַ%ְלִמיָדיו ֶ)ל ,ֲהֹר�. ִה6ֵל ְוַ)5ַאי ִקְ&ל" ֵמֶה� יב
 ."ְמָקְרָב� ַל%ֹוָרה, ַהְ&ִר;ֹות�אֹוֵהב ֶאת, ְורֹוֵדA ָ)לֹו�, ָ)לֹו�

 
1:12 Hil·lel i Xammay139 (la) reberen d’ells. Hil·lel diu: “Estigues entre 
els deixebles d’Aaron140, estima la pau i cerca-la, estima les criatures i 
apropa-les a la Torà.” 
 

Maimònides es referix a la figura d’Aaron qui s’adreçava als que 

pecaven de forma alegre i amistosa fins que l’infractor s’avergonyia davant 

seu.  

En aquest sentit, ha-Gerondí coincideix amb el pensament 

maimonidià; el fet d’apropar-se als pecadors i mostrar-los la nostra amistat 

                                                           
138 Cukierkorn explica que no es pot viure on no hi hagi dos rius per si un d’aquests es fa 
malbé o es contamina. Segons ell, aigües males és un eufemisme sobre un lloc on no hi ha 
Torà o que en seguir idees nocives, terminem arribant a un lloc on ens exiliem (2011, p. 9). 

139 Cinquena, i última, parella de líders. Ferrer assenyala que  foren actius en els darrers anys 
abans de l’era cristiana (2010, p. 72), durant el període d’Herodes. Cukiernon afirma que 
Hil·lel fou descendent del Rei David (2011, p. 10).  

140 Germà de Moisès, primer sacerdot i model per a la resta de sacerdots (Ferrer 2010, p. 72). 
Zlotowitz afirma que, en la literatura talmúdica, Aaron és descrit com el gran pacificador que 
arribà fins al final per establir la pau entre homes i dones i entre israelites enfrontats (2012, 
p. 12). 
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provocà un canvi en el comportament dels transgressors que poden pensar 

que si Aaron se’ls acosta és perquè en el fons no són tan dolents.

 

"ְדָלא ; ְוִדָלא מֹוִסיA ָיֵסיA; ֲאַבד ְ)ֵמי*, אֹוֵמר ְנַגד ְ)ָמא 141ָהָיהה"א  יג
 .ְ&ַתָ+א ֳחָלA 142"ְדִאְ)5ֵ%ַ); ָיֵליA ְקָטָלא ַחָ;ב

 
1:13 Ell143 deia: “El que fa gran el seu nom el perdrà, el que no 
engrandeix (la seva saviesa) restarà, el que estudia (la Torà) mereix la 
mort, el que explota la corona144 (de la Torà per al seu benefici) perirà.” 
 

RaMBaM inclou aquest verset com la continuació de la ‘misnà’145 

anterior; amb conseqüència el primer capítol de la traducció de l’Abot de 

Maimònides (en la versió de Touger) tindrà disset versets en lloc dels divuit 

que tenen la de ha-Gerondí i la versió hebrea146  que hem fet servir nosaltres 

per a la traducció. 

El mestre opina que el significat d’aquesta cita pot ser interpretat en 

dos sentits: El primer és ben senzill, com ja esmentàvem prèviament, no es 

pot fer un ús indegut de la Llei en benefici propi. El segon és que cap home 

pot fer ús d’un estudiant de la Llei si no és de la seva propietat; no és pot 

utilitzar l’estudiant d’un altre home. 

 Ha-Gerondí es refereix a aquells estudiants que pequen d’arrogants 

creient que ja saben tot de la Torà: A més supèrbia, pitjor reputació. El 

mestre descriu que si una persona ja ho sap tot, aviat li arribarà la mort 
                                                           
141 En les altres edicions consultades, ‘ָהָיה אֹוֵמר’ és traduït com ‘used to say/ was wont to say/ 
acostumava a dir/ solia dir’, però nosaltres proposem un temps imperfectiu, com ara ‘deia’, 
per tal diferenciar-ho del passat perfecte: ‘digué’ (Blackman 1963, p. 494). 

142 Proposem aquesta forma ja que és la forma tradicional que recullen les altres edicions. 
Mishnayoth presenta la forma ‘(5ֵ%ַ(ְְוִדִי’, tot i que ho aclareix a peu de pàgina (Ibíd., p. 494).  

143 Hil·lel. 

144 Segons Cukierkorn la corona fa referència a fer un ús personal de la Torà; és a dir, fer un 
ús de la saviesa de la Torà per guanyar-se la vida, pel seu propi benefici. 

145 ‘Misnà’ també és el nom que se li dóna en hebreu a cada punt que contenen els capítols 
dels tractats de la Misnà (en majúscules) i que nosaltres hem traduït en aquest treball per 
‘verset’.  

146 Vegeu l’apartat ‘font i metodologia emprada’, p. 3.  
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perquè no té cap més sentit que continuï vivint si ja ha arribat al coneixement 

absolut. 

 

ְוִא� ? "ְכֶ)ֲאִני ְלַעְצִמי ָמה ֲאִני? ה"א ָהָיה אֹוֵמר ִא� ֵאי� ֲאִני ִלי ִמי ִלי יד
 ?ֵאיָמָתי, Gא ַעְכָ)יו

 
1:14 Ell147 deia: “Si jo no estic per a mi, qui ho està? Si jo no em faig 
costat, què sóc? I si no estic ara, quan hi seré?”148 
 

Maimònides creu que nosaltres mateixos hem d’ésser la nostra 

motivació, i que és quan som joves que ens hem de dedicar a l’estudi perquè 

quan siguem grans ja haurem adquirit uns mal hàbits i ens serà molt difícil de 

corregir-los; per tant hem de mirar per nosaltres i el nostre futur dedicant-

nos al compliment de les ‘mitzvot’. 

 El rabí Yonà especifica que la motivació que prové dels altres està molt 

bé, però només a curt termini; hem d’estimular-nos a nosaltres mateixos 

constantment per aconseguir una vida plena i no apartar-nos del compliment 

dels comandaments. Ningú farà res per nosaltres; per això, és que ens hem de 

preocupar de la nostra vida i de com volem viure-la. Hi afegeix també que no 

hem de deixar res inacabat per demà perquè potser demà ja no tindrem 

temps suficient de poder finalitzar-ho; per això, hem d’educar els joves el més 

aviat possible abans que coneguin el pecat i s’hi hagin abandonat.

 

ֶוֱהֵוי ְמַקֵ&ל , ֱאמֹור ְמַעט ַוֲע0ֵה ַהְרֵ&ה, ַ)5ַאי אֹוֵמר ֲע0ֵה תֹוָרְת: ֶקַבע טו
 .ָה�ָד� ְ&ֵסֶבר ָ ִני� ָיפֹות�ָ>ל�ֶאת
 

1:15 Xammay diu: “Fes que duri el teu (estudi en la) Torà. Digues poc i 
fes molt, i  rep tota persona amb confiança i posant-hi bona cara!” 
 

                                                           
147 Hil·lel. 

148 Sentència final de Hil·lel, famosa, admirada i apresa de cor per molts jueus. Exposa de 
manera admirable la tensió existent entre l’egoisme i l’altruisme (Ferrer 2010, p. 74). 
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El mestre cordovès explica que hem de fer que el nostre estudi de la 

Torà sigui la primera obligació de la nostra vida i que tota la resta sigui 

secundari, ja que si no aconseguim res més que l’estudi, no hi ha cap 

problema perquè les altres metes no les havíem aconseguit; així que res no 

perdem.  

 El mestre gironí afirma que tot aquell que posa l’estudi i el 

compliment de la Llei en primer terme estarà el primer en la llista per entrar 

en el món que esdevindrà; però, l’entrada en el món futur d’aquell que faci el 

contrari no serà prioritària.  

RaMBaM diu que ‘posar bona cara’ és sinònim d’estar disposats 

d’ésser gentils149. De totes maneres, el mestre Yonà va més enllà i diu que si 

tractem la gent amb respecte, amb amabilitat i amb un somriure, no rebrem 

d’ella cap insult i no ens farà mai res dolent.

 

ְו,ל ַ%ְרֶ&ה ְלַעHֵר , ַהָ$ֵפק�ַרָ&� ַ+ְמִליֵאל אֹוֵמר ֲע0ֵה ְל: ַרב ְוִהְס6ֵ%ַק ִמ� טז
 .א"ָמד"ת

 
1:16 Rabban Gamliel150 diu: “Fes-te amb un mestre, allunya’t del dubte i 
no tinguis per costum separar el delme a causa de conjectures.” 
 

Maimònides és ben clar, no es tracta d’aconseguir-nos un mestre sinó 

de trobar una persona que emeti judicis segons l’halacà, de fer-nos amb una 

persona en qui puguem confiar i que ens digui què està permès i què no ho 

està. 

                                                           
149 Touger 1994, p. 71.  

150 Rabban Gamliel fou el nét de Hil·lel; també fou part del Sanedrí en l’última dècada abans 
de la destrucció del Segon Temple de Jerusalem l’any 70 de la n. e. Cukierkorn afirma que fou 
el primer a tenir el títol de Rabban (que significa ‘el nostre mestre’), títol que només es 
donava als líders de la casa de Hil·lel. A més, Pick ja assenyalà al segle XIX que els mestres 
que han aparegut abans d’aquest verset no tingueren cap títol. Cap títol tingué una categoria 
superior. Rabban (aquí per primera vegada) té més categoria que Rabí o Rab (1884, p. 40). 
Ferrer afirma sobre Rabban Gamliel que és recordat pel fet d’haver establert disposicions 
afavorint el tracte amb els estrangers, per haver suavitzat algunes disposicions legals i per 
mostrar-se tolerant i obert en els seus ensenyaments (2010, pp. 74-75).  
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 Ha-Gerondí diu, contràriament, que acceptem un amic com a guia 

encara que en sàpiga menys de la Llei, ja que el fet de tenir un mentor ens 

farà dubtar en menor escala. En contraposició a RaMBaM, el rabí català 

comenta que hem de recolzar-nos en allò que diuen els Gueonim: Quan hi ha 

una pregunta a l’halacà i la resposta és incerta a un erudit i contundent a un 

altre, la decisió correcta és conservar l'opinió de qui està segur de la 

resposta151.

 

ב ָיַמי ָ+ַדְלִ%י ֵבי� ַהֲחָכִמי� ְוGא ָמָצאִתי ַל+"A טוֹ �ִ)ְמעֹו� ְ&נֹו אֹוֵמר ָ>ל יז
ְוָכל ַה5ְַרֶ&ה , ְוGא ַה5ְִדָר) ה"א ָהִעBָר ֶא6ָא ַה5ֲַע0ֶה, ֶא6ָא ְ)ִתיָקה

 .ְדָבִרי� ֵמִביא ֵחְטא
 

1:17 Ximeon, el seu fill152, diu: “Tots els meus dies creixí entre els savis i 
no trobí res millor que el silenci. No és la conversa153 el més important 
sinó la pràctica. I tot el que hi afegeix paraules porta el pecat.” 
 

Extens comentari el que fa Maimònides d’aquest verset amb la finalitat 

de classificar els diferents tipus de parla o conversa. El mestre creu que si la 

conversa del savi és prou llarga sempre pot cometre una errada; en canvi el 

silenci és com una tanca per la saviesa que ens aparta de relliscar. RaMBaM 

organitza aleshores els discursos en cinc grups segons la Torà per tal que les 

persones no xerrem més del necessari: Aquelles converses que són 

preceptes, aquells temes que se’ns va prohibir tocar, els discursos 

menyspreables, els que són desitjats i els que són permesos154.  

 El primer grup engloba un discurs positiu com ara la lectura de la 

Torà, el seu estudi i la recerca per trobar el significat de les Escriptures. El 

segon encerca el fals testimoni, les tafaneries, les calúmnies i el discurs 

groller. El tercer grup es refereix a aquelles converses que no proporcionen 

                                                           
151 Sedley 2008, p. 66.  

152 Fill de Gamliel, esmentat al verset anterior.  

153 Mantenir una conversa amb paraules de la Llei. 

154 Touger 1994, p. 73.  
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res de bo per a l’home, ja que són diàlegs buits i menyspreables. El quart grup 

incorpora aquelles converses que tenen la finalitat de referir-se a les bones 

qualitats tant racionals com morals o bé, el contrari; per exemple, alabar el 

recte i humiliar el malvat. Finalment, al cinquè grup, pertanyen aquelles 

xerrades necessàries per subsistir; per exemple, per vendre o comprar en el 

mercat. 

 Ha-Gerondí comença el seu comentari dient que RaMBaM ja explica els 

diferents tipus de discursos. Independentment del que es diu, el mestre 

català opina que, tot i que el cinquè grup de Maimònides és necessari per 

subsistir, s’hauria de contenir les paraules i no dir més d’allò que és realment 

indispensable per tal d’evitar les converses sense sentit que no aporten cap 

benefici.

 

ַעל , ַעל ְ)לָ)ה ְדָבִרי� ָהעֹוָל� עֹוֵמדַרָ&� ִ)ְמעֹו� ֶ&� ַ+ְמִליֵאל אֹוֵמר  יח
, ֱאֶמת "ִמְ)ַ ט ָ)לֹו�) זכריה ח(ֶ)ֶ@ֱאַמר , ְוַעל ַה2ָלֹו�, ְוַעל ָהֱאֶמת, ַהִ-י�

 .ִ)ְפט" ְ&ַ)ֲעֵריֶכ�
 

1:18 Rabban Ximeon ben Gamliel155 diu: “Sobre tres coses es manté el 
món: Sobre el seny, sobre la veritat i sobre la pau”; com fou dit (al llibre 
de Zacaries 8:16)156: «La veritat, la justícia i la pau jutjaren en les 
vostres ciutats.» 
 

Maimònides declara que el concepte de ‘seny’ és aquell amb el que 

s’ha de regir i governar el món; sobre la ‘veritat’ diu que és una virtut 

intel·lectual; finalment, per ‘pau’ descriu que és una virtut ètica. El mestre 

manifesta que el compliment  d’aquestes tres virtuts comporta la màxima 

satisfacció que podem aconseguir. 

                                                           
155 No hem de confondre aquest ‘rabban’ amb el mestre esmentat al verset núm. 17, ja que 
tenen el mateix nom. Cukierkorn assevera que Rabban Ximeon ben Gamliel és el pare de 
Yehudà ha-Nassí (compilador de la Misnà suposadament). Així doncs, aquest és Rabban 
Gamliel II. 

156 Za 8:16, “Així és com heu d’actuar: Digueu-vos la veritat els uns als altres. Que les 
sentències posin pau” (BCI 2005, p. 871). En l’edició que hem treballat Mishnayoth Nezikin de 
Judaica Press, s’ometen les referències als llibres i als versets de la Torà que s’hi esmenten. 
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Sobre el concepte de ‘seny’, ha-Gerondí diu que és la justícia; sobre 

‘veritat’ opina que l’home segueix Déu i que Ell és veracitat; per això, hem de 

seguir només les passes de l’evidència i autenticitat; i per ‘pau’ entén que la 

pau és per a tota la humanitat i que el seu benefici és inestimable. 
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- Capítol 2n    פרק ב 
 
ֶ)ִהיא ִתְפֶאֶרת �ֹ>ל? ֶדֶרK ְיָ)ָרה ֶ)ָ;בֹור לֹו ָה�ָד� ֵאיֶזה"ַרִ&י אֹוֵמר  א

ֶ)ֵאי� , ֶוֱהֵוי ָזִהיר ְ&ִמְצָוה ַק6ָה ְ>ַבֲחמ"ָרה. ָה�ָד��ְלעֹו0ֶיָה ְוִתְפֶאֶרת לֹו ִמ�
, *ֶוֱהֵוי ְמַח2ֵב ֶהְפֵסד ִמְצָוה ְ>ֶנֶגד 0ְָכָר . ַאָ%ה יֹוֵדַע ַמַ%� 0ְָכָר� ֶ)ל ִמְצֹות

ְוִהְסַ%ֵ>ל ִ&ְ)לָ)ה ְדָבִרי� ְוִאי ַאָ%ה ָבא ִליֵדי . "0ְַכר ֲעֵבָרה ְ>ֶנֶגד ֶהְפֵסָד*
ַמֲע0ֶי: ַ&ֵ$ֶפר �ְוָכל, ַעִי� רֹו�ה ְוֹאֶז� )ֹוַמַעת, 6ְַמְעָלה ִמ�K5ָ ַ-ע ַמה, ֲעֵבָרה

 .ִנְכָ%ִבי�
 

2:1 El Mestre157 diu: “Quin és el camí recte que l’home ha de triar per si 
mateix? Tot allò que és majestuós per a ell que ho apliqui també a la 
resta dels homes. Sigueu158 cauts en el precepte fàcil com en el precepte 
més complicat ja que no sabeu la recompensa pel compliment dels 
preceptes. Mediteu sobre la pèrdua del compliment d’un precepte 
comparant-la amb la seva recompensa i sobre el plaer del pecat vers la 
pèrdua que comporta. Mediteu sobre aquestes tres coses per no 
cometre pecat en saber què hi ha per sobre vostre: un ull que mira, una 
oïda que escolta i en el Llibre totes les vostres accions són escrites.”  
 

Per ‘camí recte’ Maimònides es refereix a les bones accions que 

descriu al quart capítol de Xemoné Peraqim159. Mitjançant aquesta conducta 

positiva és la manera que tenim de desenvolupar la nostra personalitat i 

millorar les relacions amb els nostres companys, ja que com es diu en aquest 

verset, tot allò que és majestuós i honorable per a nosaltres ho hem d’aplicar 

també als nostres amics. Quant a la declaració ‘mediteu sobre la pèrdua del 

compliment d’un precepte comparant-la amb la seva recompensa i sobre el 

plaer del pecat vers la pèrdua que comporta’, RaMBaM afirma que la Torà 

conté comandaments positius i negatius, i que la recompensa de cometre un 

                                                           
157 Quan només s’esmenta la paraula ‘mestre’ (‘rabí’ en hebreu), i segons indica Cukierkorn, 
el text fa referencia a Yehudà Ha-Nassí (anomenat el Príncep i també  el Patriarca), fill de 
Ximeon ben Gamliel i nét de Hil·lel; per aquest motiu, l’escrivim amb majúscula. 

158 Literalment ‘sigues caut…’. D’acord amb la gramàtica normativa de la llengua catalana, en 
els casos d’imperatiu (instruccions), traduïm (d’aquí al final del document) la segona 
persona del singular de l’hebreu per la segona del plural en català. En qualsevol cas, la 
càrrega semàntica és la mateixa i no afecta el contingut del verset. Vegeu l’apartat ‘notes a la 
traducció’. 

159 En aquest capítol, Maimònides explica que la bona conducta és aquella que està 
equilibrada entre dos extrems; o sigui, un és excés i l’altre restricció (Touger 1994, p. 24). 
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de negatiu sempre comporta un càstig; aquests càstigs estan classificats en 

vuit nivells: des del primer, ara com l’execució per lapidació, fins al vuitè en 

què els pecadors no són tan responsables com per a rebre assots. 

 Ha-Gerondí explica que el ‘camí recte’ és el compliment de les 

‘mitzvot’ que ens porten la glòria i aquest és l’únic camí per trobar la glòria 

de Déu. El mestre també medita sobre la cura que hem de tenir en complir 

tant els comandaments més fonamentals com els més insignificants, ja que no 

sabem la recompensa que ens espera; en canvi, sí sabem el càstig per complir 

els preceptes negatius. 

 

ָיֶפה ַתְלמ"ד %ֹוָרה ִע� , ַרָ&� ַ+ְמִליֵאל ְ&נֹו ֶ)ל ַרִ&י ְיה"ָדה ַהָ@0ִיא אֹוֵמר ב
Lֶאֶר Kהְוָכל %ֹוָרה ֶ)ֵאי� ִע5ָ* ְמָלאכָ . ֶ)ְ;ִגיַעת ְ)ֵניֶה� ְמַ)ַ>ַחת ָעֹו�, ֶ-ֶר ,

ִיְהי" ֲעֵמִלי� ִע5ֶָה� , ְוָכל ָהֲעֵמִלי� ִע� ַה3ִ&"ר. ְוגֹוֶרֶרת ָעֹו�, סֹוָפ* ְ&ֵטָלה
ְוַאֶ%� . ְוִצְדָקָת� עֹוֶמֶדת ָלַעד Cְ(ֶ160כ"ת ֲאבֹוָת� ְמַסְ;ָעַת�, ְלֵ)� ָ)ַמִי�

 .ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכ� 0ָָכר ַהְרֵ&ה ְ>ִא6" ֲע0ִיֶת�
 

2:2 Rabban Gamliel, fill del rabí Yehudà ha-Nassí, diu: “Preciós és 
l’estudi de la Torà si s’acompanya d’una ocupació, ja que l’ocupació els 
(homes) allunya del pecat. Tot (l’estudi de la) Torà que no està 
acompanyat d’una feina és finalment una pèrdua de temps i arrossega 
al pecat. Tots els que treballen amb la comunitat161 que treballin pel 
Nom del Cel162, ja que pel mèrit de llurs pares163 són ajudats i la seva 
rectitud és duradora164. I jo (Déu) que estic sobre vosaltres us atribuiré 
un gran premi com si l’haguéssiu fet vosaltres (aquesta feina).” 
 

                                                           
160 La forma tradicional és la que proposem seguint les atres edicions; en canvi, l’edició de la 
Judaica Press presenta la forma ‘�%ְָמַסַ;יְע’. Com explicàvem a ‘nota a la traducció’ d’aquest 
treball, el canvi de vocalització que trobem al llarg del text és conseqüència de la 
contaminació de les ‘mater lectionis’ (Blackman 1963, p. 497). 

161 Exercint un càrrec públic o comunitari (Ferrer 2010, p. 80). 

162 Literalment ‘Nom dels Cels’; en hebreu ‘cel’ és dual-plural. 

163 Ferrer creu que ‘pares’ fa referència al sistema patriarcal d’Israel i per extensió al conjunt 
de la tradició religiosa del poble jueu. 

164 Gorfinkle apunta que en cada comunitat, el treball i la bondat de les generacions passades 
viu en el present i que la bondat que la comunitat fa en l’actualitat viurà en generacions 
futures (2005, p. 21).   
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RaMBaM declara que Déu fa aquesta declaració a les persones que 

estan treballant pel benestar comunal perquè [és possible] que de vegades 

se'ls impedeix la realització d'una ‘mitzvà’ per la seva participació165. Per 

tant, Déu ens eximeix de vegades del compliment d’alguns preceptes, ja que 

ens dediquem al benestar comunal i que, tot i que no els portem a terme, 

trobarem la recompensa com si els haguéssim fet. 

 Rabbenu Yonà, i de la mateixa manera que l’andalusí i nosaltres 

traduïm ‘ֶּדֶרךְ  ֶאֶרץ’ (transcrit com ‘derech eretz’) significa ‘ocupació, feina, 

treball’, però de vegades, explica el mestre català, designa a la bona conducta 

ètica depenent del context.  A més, justifica que no hem de treballar per la 

comunitat per tal d’aconseguir honor, guanys o poder, sinó pel bé del 

col·lectiu, perquè creu que, a la llarga, obtenim més si ens esforcem per la 

nostra societat que si només cerquem el nostre propi benefici. 

 

ִנְרִאי� ; ו" ְזִהיִרי� ָ&ָר)"ת ֶ)ֵאי� ְמָקְרִבי� לֹו ָל�ָד� ֶא6ָא ְלֹצֶרK ַעְצָמ�הֱ  ג
    .ְוֵאי� עֹוְמִדי� לֹו ָל�ָד� ִ&ְ)ַעת ָ-ֳחקוֹ , ְ>אֹוֲהִבי� ִ&ְ)ַעת ֲהָנ�ָת�

    
2:3 “Sigueu prudents amb les autoritats, ja que no s’acosten a la persona 
si no és per la convinença d’ells mateixos; es mostren com amics a 
l’hora del seu profit i no fan costat a la persona en temps de 
dificultat.”166 
 

Maimònides diu que la Misnà descriu quina mena de persones 

conformen ‘l’autoritat’ i aconsella que siguem acurats en tenir els governants 

a prop. Si rellegim el verset deu del primer capítol d’Abot: “Estima la feina, 

odia els poders i no et donis a conèixer a l’autoritat.”  

 Yonà coincideix amb RaMBaM en aquesta afirmació i ens dóna 

l’exemple que el rei sempre vol saber els pensaments de la seva població, 

però que la població mai no coneix les intencions i els plans de palau. El 

                                                           
165 Touger 1994, p. 80.  

166 Aquest verset és propietat de Rabban Gamliel ben Yehudà ha-Nassí que és l’últim mestre 
esmentat al verset precedent. 
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mestre català també posa com exemple que les autoritats sempre ens 

demanen diners perquè els els donem, però quan no en tenim, no ens 

n’ofereixen, sinó, tot el contrari, no tenen cap mena de clemència.

 

ַ&Nֵל . ְ>ֵדי ֶ)ַ;ֲע0ֶה ְרצֹוְנ: ִ>ְרצֹונוֹ , ֲע0ֵה ְרצֹונֹו ִ>ְרצֹוֶנ:, ה"א ָהָיה אֹוֵמר ד
ִה6ֵל אֹוֵמר ,ל . ְ>ֵדי ֶ)ְ;ַבNֵל ְרצֹו� ֲאֵחִרי� ִמְ ֵני ְרצֹוֶנ:, ְרצֹוְנ: ִמְ ֵני ְרצֹונוֹ 

� ְו,ל ָ%ִדי� ֶאת; ַעד יֹו� מֹוָתK ְו,ל ַ%ֲאֵמ� ְ&ַעְצָמK; ַה3ִ&"ר�ִמ�. ִ%ְפרֹו)
ְו,ל ֹ%אַמר ָ-ָבר ֶ)ִאי ֶאְפָ)ר ִלְ)מֹוַע ֶ)$ֹופֹו ; ֲחֵבָרK ַעד ֶ)ַ%ִ+יַע ִלְמקֹומוֹ 

 .ֶ)5ָא Gא ִתָ ֶנה, ְו,ל ֹ%אַמר ִלְכֶ)ֶאָ ֶנה ֶאְ)ֶנה; ְלִה2ֵָמעַ 
 

2:4 Ell167 deia: “Compliu el seu desig com si fos el vostre desig per tal 
que Ell (Déu) faci el vostre desig com si fos el seu. Anul·leu la vostra 
voluntat davant la seva voluntat perquè Ell (Déu) anul·li la voluntat dels 
altres davant la vostra voluntat.” Hil·lel168 diu: “No us allunyeu de la 
comunitat, no confieu en vosaltres mateixos fins el dia de la vostra 
mort, no jutgeu el vostre amic fins que no estigueu en el seu lloc, no 
digueu res que no pugui ser escoltat, ja que finalment serà escoltat. I no 
digueu que quan tingueu temps ja estudiareu perquè potser no en 
tindreu de temps.” 
 

A diferència de la composició de ha-Gerondí i de la versió hebrea que 

hem fet servir nosaltres, RaMBaM fa dos versets d’aquesta ‘misnà’. Del 

primer no comenta res; en canvi, del segon (que comença amb “Hil·lel diu...”) 

interpreta que no ens hem d’apartar de la comunitat només quan aquesta 

hagi agafat hàbits indesitjables de conversa, ja que la nostra finalitat primera 

és el compliment de les ‘mitzvot’. Referint-se al verset quinzè (que és el seu 

catorzè)169 del primer capítol en el qual es diu que el nostre estudi de la Torà 

ha d’ésser durador. 

                                                           
167 Rabban Gamliel ben Yehudà ha-Nassí. 

168 Ferrer explica que la identitat d’aquest mestre ha estat força discutida i que podria 
remetre’ns a Hil·lel el Vell (de les darreres zugot, segle I a. de la n. e.) o del fill de Rabbí, o del 
seu nét (2010, p. 82). Ferrer creu que l’hem de situar dins la descendència de Rabbí pel fet 
d’haver estat citat després de l’altre fill. 

169 Com al verset 1:13, per exemple, Maimònides agrupa dos versets en un sol.  
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 Ha-Gerondí comenta en referència a la primera part d’aquest verset 

que hom no ha de tenir cap altre desig que no sigui el desig de Déu, el desig 

de satisfer el Nom del Cel; ja en fer això, aconseguirem que el nostre desig 

sigui el seu. En quan a la segona meitat del verset, raona que la comunitat rep 

glòria pel seu ‘rei’ i per tot ‘el seu regne’ (referint-se a Déu i al seu poble) 

quan compleix les ‘mitzvot’. Malgrat això, i concordant amb les paraules de 

Maimònides, si la comunitat és corrupta i pecadora, hem de deslligar-nos 

amb la finalitat de complir els preceptes i no rebre el càstig comunitari. A 

més, aclareix que no hem de deixar l’estudi per l’endemà, ja que no sabem 

quin futur ens espera, ja que les circumstàncies que ens envolten canvien 

constantment.  

 

ָ)� יְוGא ַהַ&יְ , ה"א ָהָיה אֹוֵמר ֵאי� &"ר ְיֵרא ֵחְטא ְוGא ַע� ָה�ֶרL ָחִסיד ה
וִבְמקֹו� ; ַה5ְַרֶ&ה ִבְסחֹוָרה ַמְחִ>י��ָכלְוGא , ְוGא ַהBְַ ָד� ְמַל5ֵד, ָלֵמד

 .ִהְ)ַ%ֵ-ל ִלְהיֹות ִאי), ֶ)ֵאי� ֲאָנִ)י�
 

2:5 Ell170 deia: “No hi ha ignorant que temi el pecat, a la terra no hi ha 
ignorant (que sigui) piadós, el vergonyós no aprendrà, l’impacient no 
ensenyarà i tot el qui triomfa en els negocis no es compta entre els 
savis. I en un lloc on no hi ha homes171, esforceu-vos per ser-ho 
vosaltres172.” 
 

Primer de tot hem d’aclarir un concepte en la traducció. Ambdós 

rabins tradueixen la locució ‘ַעם ָהָאֶרץ’ com un adjectiu que designa aquella 

persona que no té qualitats intel·lectuals. Tot i això, aquesta locució també 

pot significar ‘habitant de la terra (d’Israel)’, segons el diccionari Targarona 

(pàgina 937). Nosaltres hem traduït com ‘ignorant’ pel context de tot el 

verset. 

                                                           
170 Hil·lel. 

171 Cukierkorn aclareix que ‘homes’ fa referència al fet que no hi hagi cap líder; entenem líder 
com a cap de la comunitat o mestre capaç d’ensenyar la Torà i a fer-la complir. 

172 Consulteu ‘notes a la traducció’, p. 4. Recordem que traduïm per la segona persona del 
plural. 
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Pel mestre andalusí ‘ignorant’ significa aquell que no té saviesa ni 

tampoc qualitats ètiques, ja que podem ser illetrats, però això no comporta 

que tinguem bones virtuts; per ‘impacient’ entén aquell que s’empipa de 

seguida; finalment per ‘esforç’ declara que és la virtut de superar-nos tot i no 

tenim la direcció d’un mestre. 

 Pel mestre català, un ‘ignorant’ és aquell que està buit, que li manca la 

Torà, els preceptes i bona conducta, i per tant, l’ignorant no pot ser mai una 

persona pietosa, ja que mai no aconseguirà témer el pecat. Diferencia aquest 

adjectiu amb ésser analfabet, ja que aquest últims sí que temen les 

transgressions. Ha-Gerondí, a més, explica que ésser ‘vergonyós’ és una bona 

qualitat, excepte quan es tracta d’aprendre, i que per molt triomfant que hom 

sigui en els seus negocis, si no es dedica a l’estudi, no esdevindrà mai un 

veritable savi.

 

ַעל , )ָל*(�ַמר , ,ַחת ֶ)3ָָפה ַעל ְ ֵני ַה5ִָי� A,173 ה"א ָר�ה ג(ְלֹ+ֶלת ו
 .,ְטפ"K ְוסֹוA ְמַטְ;ַפִיK ְיט"פ"� 174ַ-ֲאֵטְפְ% 

 
2:6 Ell175 també veié un crani que flotava sobre l’aigua. Li digué (al 
crani): “Pel fet que tu vas enfonsar176, t’han enfonsat; i al final tots el 
que t’enfonsaren, seran enfonsats.” 
 

Maimònides interpreta aquest verset amb el que es diu a Proverbis 

5:22: “Les pròpies culpes enxampen l’injust, cau en la xarxa del propi pecat”. 

El mestre ens ensenya que tot aquell que porta violència i corrupció al final 

acabarà essent víctima contràriament a aquell que només es dedica a les 

bones virtuts. 

                                                           
173 Judaica Press suggereix la forma ‘ְלֹ+ֶלת"+’, però nosaltres presentem la forma tradicional 
que apareix a la resta de traduccions (Blackman 1963, p. 499). 

174 Com a la nota anterior, proposem aquesta paraula en comptes de ‘ %ְֲאֵטְפ-ִ’ ja que a les 
altres cinc edicions consultades és la forma que apareix (Ibíd., p. 499). 

175 Hil·lel. 

176 Cukierkorn afirma que hi ha comentaris que creuen que aquest verset ens remet  a un 
lladre que matava la gent per poder robar-la i que, per amagar el seu crim, llençava els 
cossos al riu. 
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 El mestre Yonà només posa algun exemple, ja què el significat 

d’aquesta ‘misnà’ és força clar, ara com aquell que es pren la justícia per la 

seva mà i executa un assassí, mereix la pena de mort, ja que no és ell a qui se 

li atribueix fer justícia177.

 

; ַמְרֶ&ה ְד�ָגה, ַמְרֶ&ה ְנָכִסי�; ה"א ָהָיה אֹוֵמר ַמְרֶ&ה ָב0ָר ַמְרֶ&ה ִר5ָה ז
, ַמְרֶ&ה ֲעָבִדי�; ַמְרֶ&ה ִז5ָה, ַמְרֶ&ה ְ)ָפחֹות; ַמְרֶ&ה ְכָ)ִפי�, ַמְרֶ&ה ָנִ)י�

; ַמְרֶ&ה ָחְכָמה, ַמְרֶ&ה ְיִ)יָבה; ַמְרֶ&ה ַחִ;י�, ַמְרֶ&ה תֹוָרה; לַמְרֶ&ה ָגזֵ 
, ָקָנה ֵש� טֹוב. ַמְרֶ&ה ָ)לֹו�, ַמְרֶ&ה ְצָדָקה; ַמְרֶ&ה ְתב"ָנה, ַמְרֶ&ה ֵעָצה
 .ָקָנה לֹו ַחֵ;י ָהעֹוָל� ַהָ&א, ָקָנה לֹו ִדְבֵרי תֹוָרה; ָקָנה ְלַעְצמוֹ 

 
2:7 Ell178 deia: “A més carn, més cucs; a més possessions, més 
preocupacions; a més dones, més sortilegis; a més serventes, més 
depravació; a més esclaus, més robatoris; a més (estudi de la) Torà, més 
vida; a més escola, més saviesa; a més consell, més intel·ligència; a més 
caritat, més pau. El que adquirí un bon nom, ho adquirí per a si mateix; 
qui adquirí paraules de Torà, adquirí per a si mateix vida en el món que 
esdevindrà.”   
 

RaMBaM no presenta cap comentari d’aquest verset. Ha-Gerondí, en 

canvi, explica cada afirmació: ‘A més carn, més cucs’ significa que menjar 

força amb la finalitat de no ser febles no ens porta cap benefici perquè en el 

dia de la nostra mort, tota la carn acumulada no servirà si no és per alimentar 

els cucs. ‘A més possessions, més preocupacions’  evidencia que el fet de tenir 

moltes propietats no ens farà viure més feliços; sinó que farà que tinguem 

cura d’elles constantment i que qualsevol persona rica i intel·ligent avala 

aquesta afirmació. Per les tres següents asseveracions: ‘a més dones, més 

sortilegis’, ‘a més serventes, més depravació’ i ‘a més esclaus, més robatoris’, 

el mestre explica que són fets que perpetren els altres, però que la Torà 

considera que l’autor és el senyor; així doncs, si un servent ens roba, 

nosaltres serem castigats, ja que la responsabilitat és nostra.  

                                                           
177 Sedley 2008, p. 95. 

178 Hil·lel. 
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Sobre ‘el que adquirí un bon nom, ho adquirí per a si mateix’, Rabbenu 

Yonà explica que és una propietat que sempre perdura a diferència de les 

possessions terrenals. Una vegada aconseguim bona fama i el nostre nom és 

respectat, això perdurarà fins i tot fins que siguem morts.

 

ה"א ָהָיה אֹוֵמר ִא� ָלַמְדָ% . ַרָ&� יֹוָחָנ� ֶ&� ַזַ>אי ִקֵ&ל ֵמִה6ֵל "ִמ5ַ2ַאיח 
ַתְלִמיִדי� ֲחִמ2ָה . ִ>י ְלָכK נֹוָצְרָ% , ְלַעְצֱמ: ,ל ַ%ֲחִזיק טֹוָבה, %ֹוָרה ַהְרֵ&ה

ְרְקנֹוס, ָהי" לֹו ְלַרָ&� יֹוָחָנ� ֶ&� ַזַ>אי ְוֵא6" ֵה� ְוַרִ&י , ַרִ&י ֱאִליֶעֶזר ֶ&� ה(
ַע ֶ&� ֲחַנְנָיה ְוַרִ&י ֶאְלָעָזר ֶ&� , ְוַרִ&י ִ)ְמעֹו� ֶ&� ְנַתְנֵאל, ְוַרִ&י יֹוֵסי ַהֹ>ֵה�, ְיהֹו)(

Kְרְקנֹוס, �ה"א ָהָיה מֹוֶנה ְ)ָבחָ . ֲעָר ֶ)ֵאינֹו  ִסיד &ֹור, 179ַרִ&י ֱאִליֶעֶזר ֶ&� ה(
ַע ַאְ)ֵרי יֹוַלְד%וֹ ; ְמַאֵ&ד ִטָ ה ַרִ&י ִ)ְמעֹו� ֶ&� ; ַרִ&י יֹוֵסי ָחִסיד; ַרִ&י ְיהֹו)(

ִא� ה"א ָהָיה אֹוֵמר . ְנַתְנֵאל ְיֵרא ֵחְטא ְוַרִ&י ֶאְלָעָזר ֶ&� ֲעָרK ַמְעָי� ַה5ְִתַ+ֵ&ר
ְרְקנֹוס ְ&ַכA ְ)ִנָ;ה , ַחְכֵמי ִי0ְָרֵאל ְ&ַכA ֹמאְזַנִי�� ִיְהי" ָכל ֶוֱאִליֶעֶזר ֶ&� ה(

ַחְכֵמי ִי0ְָרֵאל �ִא� ִיְהי" ָכל, ַאָ&א ָ)א"ל אֹוֵמר ִמ2ְמוֹ . >(��6ַָמְכִריַע ֶאת
ְרְקנֹוס ,A ִע5ָהֶ , ְ&ַכA ֹמאְזַנִי� ֶ&�  180ְוַרִ&י ֶאְלָעָזר, �ְוַרִ&י ֱאִליֶעֶזר ֶ&� ה(

 .>(��6ַָמְכִריַע ֶאת, ֲעָרK ְ&ַכA ְ)ִנָ;ה
 

2:8 Rabban Yohanan ben Zakkay181 rebé (la Torà) de Hil·lel i de 
Xammay. Ell deia: “Si vas a estudiar força la Torà, no t’ho prenguis com 
un mèrit, ja que vas ser creat amb aquesta finalitat.” Cinc deixebles 
tingué Rabban Yohanan ben Zakkay, i ells foren: El mestre Elièzer ben 
Hurqanós182, el mestre Yehoixua ben Hananyà183, el mestre Yossé ha-
Cohen184, el mestre Ximeon ben Netanel185 i el mestre Elazar ben 

                                                           
179 A diferència de les altres edicions, Judaica Press transcriu ‘הֹוְרְקנֹוס’.  

180 Judaica Press comet una errada i esmenta en aquesta frase el rabí Elièzer en lloc del 
mestre Elazar; per tant, edita ‘ֱאִליֶעֶזר’ en lloc de ‘ֶאְלָעָזר’ (Blackman 1963, p. 500). Si ens hi 
fixem, el cognom que s’empra és el de Elazar. 

181 Tannà immediatament posterior a l’època del Segon Temple, actiu a les acaballes del segle 
I de la n. e. És comparat amb Moisès i Hil·lel. Se sap que fou deixeble de Hil·lel, de qui 
continuà la tradició acadèmica i que tingué un nombre considerable de deixebles que 
esdevingueren mestres (Ferrer 2010, p. 84). En aquest verset s’esmenten cinc deixebles 
seus. 

182 Mestre tannaïta de la segona generació que visqué a les acaballes del segle I de la n. e. 
Mestre d’Aqavyà, a través del qual influí en el desenvolupament de l’halacà. Fou un dels 
pilars de la tradició talmúdica incial (Ibíd., p. 84). 

183 Segons Ferrer, aquest mestre marxà juntament amb Eliézer ben Hurqanós quan 
Jerusalem era assetjada; fou el primer mestre d’Aqavyà (Ibíd., p. 85). 

184 Mestre de la segona generació de tannaïtes conegut per la seva pietat, que es va endinsar 
en l’estudi del misticisme (Ibíd., p. 85). 
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Arakh186. Ell187 enumerà les virtuts (dels seus deixebles): “El mestre 
Elièzer ben Hurqanós és un pou blanquejat que no perd una gota 
d’aigua; el mestre Yehoixua ben Hananyà, feliç aquella que el va 
engendrar; el mestre Yossé ha-Cohen és piadós, el mestre Ximeon ben 
Netanel és temorós del pecat, i el mestre Elazar ben Arakh és com una 
font que flueix.” Ell deia: “Si estigueren tots els savis d’Israel en un 
costat de la balança i Elièzer ben Hurqanós a l’altre costat, aquest els 
guanyaria a tots.” Abbà Xaül188 diu en el seu nom: “Si el mestre Elièzer 
ben Hurqanós també estigués amb ells i el mestre Elazar ben Arakh a 
l’altre costat, aquest últim els venceria a tots.” 
 

Maimònides fa d’aquest verset un parell. De la primera part no 

comenta res. La segona secció, la comença amb ‘cinc deixebles...’ i el mestre 

cordovès comenta les virtuts dels deixebles de Rabban Yohanan ben Zakkay: 

Del mestre Elièzer ben Hurqanós distingeix la seva memòria, del mestre 

Yehoixua ben Hananyà assenyala les seves virtuts ètiques, del mestre Yossé 

ha-Cohen destaca les seves virtuts ètiques i intel·lectuals, del mestre Ximeon 

ben Netanel despunta la seva austeritat, i aplaudeix el mestre Elazar ben 

Arakh per la seva àmplia claredat de concepció i comprensió. Perquè, per a 

ell, cada concepte difícil sembla ser fàcil, per les seves habilitats de 

comprensió que prevaldran en tots els assumptes189. 

 Ha-Gerondí comenta les dues seccions. De la primera, el mestre català 

destaca que l’única finalitat amb la qual vam ser creats és la de l’estudi de la 

Llei i a causa de que mai acabem d’aprendre, no hem de felicitar-nos per la 

nostra saviesa. 

                                                                                                                                                               
185 Ferrer comenta que aquest mestre, també de la segona generació de tannaïtes, fou un 
sacerdot que es casà amb la filla de Gamliel, el nét de Hil·lel. 

186 Un dels deixebles més destacats de Yohanan ben Zakkay. Com el rabí Yossé, es va dedicar 
a estudis místics (Ibíd., p. 85). 

187 Rabban Yohanan ben Zakkay. 

188 Ferrer afirma que es tracta d’un comerciant de Jerusalem, admirat per la seva honestedat 
(Ibíd, p. 86). 

189 Touger 1994, p. 84.  
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 De la segona, també desenvolupa les qualitats dels cinc alumnes. Del 

primer diu que mai no oblidà una paraula apresa, del segon diu que és 

afortunat en el sentit que no és temorós de Déu perquè compleix els 

preceptes, del tercer diu que va més enllà del compliment de la Llei, del quart 

diu que construiria una tanca per tal d’evitar el mal, i del cinquè diu que és un 

expert d’analitzar profundament amb la lògica i la raó i que podria extreure 

nous significats de la Torà amb el seu gran coneixement. 

 

ַרִ&י . �ַמר ָלֶה� ְצא" "ְרא" ֵאיזֹוִהי ֶדֶרK ְיָ)ָרה ֶ)ִ;ְדַ&ק ָ&* ָה�ָד� ט
ַע אֹוֵמר ָחֵבר טֹובַרִ&י ; ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ַעִי� טֹוָבה ַרִ&י יֹוֵסי אֹוֵמר ; ְיהֹו)(

ַרִ&י ֶאְלָעָזר אֹוֵמר ֵלב ; ַה@ֹוָלד�ַרִ&י ִ)ְמעֹו� אֹוֵמר ָהרֹוֶאה ֶאת; ָ)ֵכ� טֹוב
ֶ)ִ&ְכַלל , ִ-ְבֵרי ֶאְלָעָזר ֶ&� ֲעָרK ִמִ-ְבֵריֶכ���ַמר ָלֶה� רֹוֶאה ֲאִני ֶאת. טֹוב

�ַמר ָלֶה� ְצא" "ְרא" ֵאיזֹוִהי ֶדֶרK ָרָעה ֶ)ִ;ְתַרֵחק ִמ5ֶָ@ה . ְ-ָבָריו ִ-ְבֵריֶכ�
ַע אֹוֵמר ָחֵבר ָרע; ַרִ&י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ַעִי� ָרָעה. ָה�ָד� ַרִ&י יֹוֵסי ; ַרִ&י ְיהֹו)(

� ִמ� ֶאָחד ַה7ֶוה, ַרִ&י ִ)ְמעֹו� אֹוֵמר ַה7ֶוה ְוֵאינֹו ְמַ)�6ֵ; אֹוֵמר ָ)ֵכ� ָרע
Gֶוה ָרָ)ע ְוGא ) תהלי� לז(ֶ)ֶ@ֱאַמר , ַה5ָקֹו� ָ&ר"K ה"א�ְ>Gֶוה ִמ�, ָה�ָד�

�ַמר ָלֶה� רֹוֶאה ֲאִני . ַרִ&י ֶאְלָעָזר אֹוֵמר ֵלב ָרע; ְיַ)�6ֵ ְוַצִ-יק חֹוֵנ� ְונֹוֵת�
 . ָריו ִ-ְבֵריֶכ�ֶ)ִ&ְכַלל ְ-בָ , ֲעָרK ִמִ-ְבֵריֶכ�� ִ-ְבֵרי ֶאְלָעָזר ֶ&��ֶאת
 

2:9 Els digué190: “Sortiu i busqueu quin és el camí recte que tot home ha 
de seguir.” El mestre Elièzer diu: “Un bon ull191.” El mestre Yehoixua diu: 
“Un bon amic.” El mestre Yossé diu: “Un bon veí.” El mestre Ximeon diu: 
“El que veu l’avenir192.” El mestre Elazar diu: “Un bon cor.” Ell193 els 
digué: “Jo veig les paraules d’Elazar ben Arakh per sobre de les vostres 
paraules perquè en les seves paraules es troben les vostres paraules.” 
Els digué: “Sortiu i vegeu quin és el camí dolent del qual l’home ha 
d’allunyar-se.” El mestre Elièzer diu: “Un mal ull194.” El mestre Yehoixua 
diu: “Un mal amic.” El mestre Yossé diu: “Un mal veí.” El mestre Ximeon 
diu: “Qui demana en préstec i no ho paga, un que demani en préstec a 

                                                           
190 Rabban Yohanan ben Zakkay. 

191 Segons Ferrer, això fa referència a les actituds personals, especialment al discerniment. 
(2010, p. 87). Segons Del Valle, aquest ‘bon ull’ és un ull que mira tots els homes amb bondat 
(1981, p. 793). 

192 El que preveu les conseqüències dels seus actes (Ferrer 2010, p. 87). 

193 Rabban Yohanan ben Zakkay. 

194 Per a Ferrer, un mal ull és la representació de l’enveja. 
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l’home és com si li demanés a Déu195.” Com està escrit (al llibre de Salms 
37:21)196: «El dolent demana i no paga, però el piadós perdona i paga.» 
El mestre Elazar diu: “Un mal cor197.” Ell198 els digué: “Jo veig que les 
paraules d’Elazar ben Arakh estan per sobre de les vostres paraules 
perquè en les seves paraules es troben les vostres paraules.” 
 

El mestre cordovès diu que tenir ‘un bon ull’ és una bona virtut ètica 

perquè hom és conscient de tot allò que ha aconseguit, a diferència ‘d’un mal 

ull’ que hom se satisfà amb el que ha adquirit i sempre en vol més. ‘Un bon 

cor’ és també una bona qualitat i fa referència a la satisfacció que hom té amb 

les seves amistats; contràriament, ‘un mal cor’ és un defecte i els savis estan 

per advertir-nos-en. 

 El mestre gironí argumenta el mateix que RaMBaM.

 

ַרִ&י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ְיִהי ְכבֹוד ֲחֵבָרK . ֵה� �ְמר" ְ)לָ)ה ְ)לָ)ה ְדָבִרי� י 
K6ָ(ֶ<ְ :ְו,ל ְ%ִהי נֹוַח ִלְכעֹוס; ָחִביב ָעֶלי ;Kְו)"ב יֹו� ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתָת ;

, ֶוֱהֵוי ָזִהיר ְ&ַגַחְלָ%� ֶ)7א ִתָ>ֶוה, ָר� ֶ)ל ֲחָכִמי�ֶוֱהֵוי ִמְתַח�5ֵ ְ>ֶנֶגד א"
, ְלִחיַ)ת 0ָָרA, "ְלִחיָ)ָת�, ֲעִקיַצת ַעְקָרב, ַוֲעִקיָצָת�, ֶ)ְ@ִ)יָכָת� ְנִ)יַכת )"ָעל
 .ְוָכל ִ-ְבֵריֶה� ְ>ַגֲחֵלי ֵא)

 
2:10 Cadascun d’ells digué tres coses: El mestre Elièzer diu: “Aprecieu 
l’honor del vostre amic com el vostre propi honor, no us empipeu amb 
facilitat, penediu-vos un dia abans de la vostra mort199 i escalfeu-vos 
amb el foc dels savis, però sigueu cauts amb no cremar-vos amb les 

                                                           
195 La paraula per la qual traduïm ‘Déu’ és ‘lloc’. Com indica Pick, literalment ‘lloc’, paraula 
que és sovint utilitzada als textos jueus per referir-se a Déu perquè no hi ha cap lloc que no 
sigui impregnat per la Seva presenciam (1884, p. 121). 

196 Sl 37:21, “L’injust manlleva i no torna; el just, en canvi, és benèvol i dóna” (BCI 2005, p. 
929). 

197 Cukierkorn afirma que el cor és la font de les emocions, però que, en aquella època, es 
creia que el cor era la font de la raó (els ronyons eren la font de l’emoció). 

198 Rabban Yohanan ben Zakkay. 

199 Dins del segon tractat de la Misnà anomenat Moed (en català, Festivitat), en el capítol 
Xabbat, 153a: Eliézer ben Hurqanós diu: penedeix-te un dia abans de la teva mort. Els seus 
deixebles el preguntaren: Potser hi ha algú que conegui el dia de la seva mort? Els contestà: 
per aquest motiu, precisament, l’home ha d’empenedir-se avui, perquè potser demà ja 
s’haurà mort. Per tant, tots els dies de la vida de l’home s’han de dedicar al penediment 
(Romano 1975, p. 269). 
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brases (del foc) ja que les seves mossegades200 (del foc) són com una 
mossegada de guineu, les seves picades són com la picada d’un escorpí, 
el seu murmuri és com el d’una serp i totes les seves paraules són com 
les brases del foc.” 
 

RaMBaM aconsella que no hem de portar-nos a un estat d’ira perquè 

és com si estiguéssim venerant un déu fals, conclusió que extreu del passatge  

bíblic  “no tinguis déus estrangers, no adoris els déus dels pagans”201. També 

suggereix que hem d’estar tota la vida penedint-nos, ja que no sabem quan 

serà el dia de la nostra mort. 

 En relació al ‘foc dels savis’, el mestre cordovès presenta una similitud. 

Diu que, en apropar-nos molt al foc, podem cremar-nos, però que, si restem a 

certa distància, aprofitarem la seva escalfor i la seva llum per poder estudiar. 

Per tant, no hem d’apropar-nos als savis més enllà del que ens permeten.  

 Ha-Gerondí comença el seu comentari afirmant que no només els savis 

digueren tres coses sinó moltes més, però que aquestes tres coses les 

pronunciaven constantment. Opina també que no hem de menysprear 

l’honor del nostre amic perquè això no seria una conducta ètica.  

 El mestre català estableix que quan una serp mossega expulsa el verí 

de la mateixa manera que allò que provoca la ira en el cor d’un ximple. A més, 

raona que podem conèixer una persona per la seva conducta quan està 

borratxo, pel seu maneig de diners i pel seu comportament quan està 

empipat202. 

 

ַע אֹוֵמר ַעִי� ָהָרע ְוֵיֶצר ָהָרע  יא � ְו0ְִנ,ת ַהְ&ִר;ֹות מֹוִציִאי� ֶאתַרִ&י ְיהֹו)(
 .ָהעֹוָל��ָה�ָד� ִמ�

 
                                                           
200 Del Valle interpreta aquesta mossegada com la pena de ‘herem’ que llencen els savis 
contra els que infringeixen la Torà (1981, p. 793). Hem traduït per ‘excomunió’ la paraula 
hebrea ‘herem’, ja que el terme emprat per Del Valle és cristià. ‘Herem’ és la censura religiosa 
jueva més important i implica l'exclusió d'una persona de la comunitat a la qual pertany. 

201 Salms 81:10 (BCI 2005, p. 984).  

202 Sedley 2008, p. 116.  
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2:11 El mestre Yehoixua diu: “Un mal ull, l’instint del mal i l’odi envers 
les persones203 treuen l’home del món.” 
 

Maimònides afirma que l’estima per aconseguir béns materials ens 

porta a la depressió i a la soledat en tenir enveja de les possessions dels 

altres. 

 Ha-Gerondí coincideix amb l’afirmació de RaMBaM i hi afegeix que 

l’enveja fa que el nostres òrgans interns es debilitin produint-nos la mort i, 

per tant, hem d’aconseguir dominar la nostra ambició.

 

 ַעְצְמ:ְוַהְתֵק� ; ָחִביב ָעֶלי: ְ>ֶ)K6ָ ֲחֵבְר:ַרִ&י יֹוֵסי אֹוֵמר ְיִהי ָממֹו�  יב
 .ְלֵ)� ָ)ָמִי�ַמֲע0ֶי: ִיְהי" �ְוָכל; 2ָה ָלKְיר"ִלְלמֹוד %ֹוָרה ֶ)ֵאיָנ* 

 
2:12 El mestre Yossé diu: “Aprecieu els diners del vostre amic com els 
vostres propis diners, prepareu-vos per a l’estudi de la Torà, ja que no 
us arribarà com herència i que totes les vostres accions siguin per al 
Nom del Cel.” 
 

RaMBaM ens remet al vuitè capítol del seu Xemoné Peraqim en 

analitzar aquest verset, ja que hi presenta la definició de ‘preparar-nos’ on 

bàsicament explica que les persones naixem sense virtuts ni defectes i que, al 

llarg de la nostra vida, hem d’aprendre a ser virtuosos.   

 Rabbenu Yonà focalitza ‘l’estudi de la Torà’ en l’única via que tenim 

per no ser ignorants, ja que ser-ho comporta que no siguem pietosos. A més, 

assenyala que, en estudiar, reduïm els nostres plaers terrenals i, en reduir-

los, tenim més temps per estudiar.  

 

, "ְכֶ)ַאָ%ה ִמְתַ 6ֵל. ַרִ&י ִ)ְמעֹו� אֹוֵמר ֱהֵוי ָזִהיר ִ&ְקִרי,ת ְ)ַמע "ִבְתִפ6ָה יג
, ֶא6ָא ַרֲחִמי� ְוַתֲחנ"ִני� ִלְפֵני ַה5ָקֹו� ָ&ר"K ה"א, ,ל ַ%ַע0 ְ%ִפ6ְָת: ֶקַבע

ֶחֶסד ְוִנָח� ַעל � ַח@"� ְוַרח"� ֶאֶרK ַאַ ִי� ְוַרב ֵאל ַאָ%ה-ִ>י) יואל ב(ֶ)ֶ@ֱאַמר 
 .ֶמ:ְ ְו,ל ְתִהי ָרָ)ע ִ&ְפֵני ַעצ, ָהָרָעה

 
                                                           
203 Literalment ‘persones’. 
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2:13 El mestre Ximeon diu: “Sigueu cauts amb la recitació de la 
’Xemà’204 i de l’Oració, quan reseu no feu una rutina de la vostra oració, 
sinó que supliqueu misericòrdia davant de Déu.” Com està escrit (al 
llibre de Joel 2:13)205: «Perquè Ell (Déu) és compassiu i misericordiós, 
pacient en l’ira, bondadós, i perdona el mal.» “I no sigueu malvats amb 
vosaltres mateixos.” 
 

Maimònides interpreta ‘rutina’ com aquella tasca que se’ns encomana 

i que, en finalitzar-la, volem descansar. En referència a ‘malvats’, diu que 

quan l’home es considera dolent no té por de cometre pecats; per tant, si ens 

considerem torçats, mai no pensarem que cap transgressió és prou important 

i pecarem constantment. 

 Ha-Gerondí comença el seu comentari assenyalant que hem de tenir 

cura a l’hora de dir la Xemà i que el temps per poder recitar-la és prou ampli 

per no deixar de fer-ho. A més, recomana que no preguem com si fos un deute 

que tenim i que hem de satisfer, sinó per la pròpia nostra satisfacció. 

Concorda amb el mestre andalusí amb el significat de ser ‘malvats’ amb 

nosaltres mateixos.

 

 %ָ2ִֶ)יב�ַמה) ְוַדע(; ַרִ&י ֶאְלָעָזר אֹוֵמר ֱהֵוי ָ)ק"ד ִלְלמֹוד %ֹוָרה יד
ְוֶנֱאָמ� ה"א ַ&ַעל ְמַלאְכְ%: , ְוַדע ִלְפֵני ִמי ַאָ%ה ָעֵמל; 206ָלַאִ יקֹורֹוס

"לָ  ְל:�ֶ)ְ;ַ)�6ֶ  .ֱת:0ְַכר ְ ע(
 

2:14 El mestre Elazar diu: “Sigueu aplicats en l’estudi de la Torà, 
sapigueu el que respondreu a un incrèdul, sapigueu davant de qui 
treballeu i qui és el patró que us remunerarà la vostra feina.” 
 

                                                           
204 L’oració més important del Judaisme consisteix en tres porcions del Pentateuc [Dt 6, 4-9; 
11, 13-21 i Nm 15] i rep el seu nom de la paraula inicial de la primera part. Està establert que 
s’ha de recitar dues vegades al dia, al matí i a la nit (Gorfinkle 2005, p. 26). 

205 Jl 2:13, “Esquinceu-vos el cor; i no els vestits. Convertiu-vos al Senyor; el vostre Senyor; el 
vostre Déu, que és compassiu i benigne, lent per al càstig i ric en l’amor;  que es desdiu de fer 
el mal” (BCI 2005, p. 803). 

206 Judaica Press discrepa amb les altres edicions i transcriu ‘ְלֶאִ יק"רֹוס’ (Blackman 1963, p. 
504). La nostra versió respecta la forma tradicional de la paraula com fan les altres cinc 
edicions consultades. 
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Maimònides desxifra que ‘incrèdul’ està relacionat amb els ‘gentils207’ 

que no creuen, però no a un jueu no creient; per tant, el mestre aconsella 

estudiar tot allò que ens ajudarà a donar respostes a un gentil, però que anem 

amb compte amb llurs afers no sigui que se’ns fiquin al cor.  

Contràriament a RaMBaM, el mestre Yonà manifesta que hem de tenir 

respostes pels gentils basant-nos en les Escriptures, perquè, del contrari, serà 

molt fàcil que ens puguin convèncer amb els seus arguments. Pel mateix 

motiu, hem de tenir clar per a qui treballem perquè hem de tenir present que 

l’únic al que realment  hem de servir és Déu.

 

ָ&ה ַרִ&י ַטְרפֹו� אֹוֵמר טו ְוַה ֹוֲעִלי� ֲעֵצִלי�  208ַה;ֹו� ָקֵצר ְוַה5ְָלאָכה ְמר(
 .ְוַהHָָכר ַהְרֵ&ה "ַבַעל ַהַ&ִית -ֹוֵחק

 
2:15 El mestre Tarfon209 diu: “El dia és curt210, la feina és molta, els 
treballadors són fluixos, la recompensa és molta i l’amo de la casa es 
opressor.”  
 

Per a Maimònides, que el dia sigui ‘curt’ és una analogia de la brevetat 

de la vida humana; per aquest motiu, el savi recomana que no hem de perdre 

el temps sent ganduls i aprofitar el màxim per a l’estudi de la Llei, a la cerca 

de coneixement i saviesa. 

 Ha-Gerondí coincideix amb la definició de Maimònides i hi esmenta 

que, quan Moisès pujà al Mont del Sinaí, no dormí durant els quaranta dies i 

les quaranta nits que hi estigué per rebre la Torà. 

 
 

                                                           
207 Per ‘gentil’ s’entén tot aquell que no és jueu. 

208 Aquí trobem un altre exemple de diferència de vocalització. A diferencia de les altres 
edicions, Judaica Press opta per la forma ‘ְמר"ָ&ה’ (Blackman 1963, p. 504). 

209 Segons Cukierkorn, Tarfon pertanyia a l’acadèmia de Yabné. Ferrer diu que també era 
deixeble de Yohanan ben Zakkay. 

210 Cukierkorn assevera que ‘el dia és curt’ es refereix a la vida mateixa i a la forma de viure-
la. 
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ְוGא ַאָ%ה ֶב� חֹוִרי� ִליָ&ֵטל , ה"א ָהָיה אֹוֵמר Gא ָעֶלי: ַה5ְָלאָכה ִלְגמֹור טז
ְוֶנֱאָמ� ה"א ַ&ַעל , ִא� ָלַמְדָ% %ֹוָרה ַהְרֵ&ה נֹוְתִני� ָלK 0ָָכר ַהְרֵ&ה; ִמ5ֶָ@ה

6ָָתK ְל:ְמַלאְכְ%: ֶ)ְ;ַ)�6ֶ  � ֶ)ל ַצִ-יִקי� ֶלָעִתיד ְוַדע ַמַ%� 0ְָכָר ; 0ְ211ַכר ְ ע(
 .אבֹ לָ 
 

2:16 Ell212 deia: “No està en vosaltres acabar la feina, sinó que vosaltres 
sou lliures per alliberar-vos d’ella. Si estudiàreu molta Torà, molta 
recompensa us serà donada. El senyor de la vostra feina és qui us 
pagarà fidelment pel vostre treball. Sapigueu, però, que la recompensa 
dels justos serà donada en el futur que vindrà.”   
 

RaMBaM afirma que ‘el futur que vindrà’ és el món que esdevindrà. 

 Pel contrari, el mestre gironí va més enllà en el seu comentari. Creu 

que no hem de menysprear la nostra capacitat intel·lectual i que no hem 

d’abandonar mai el compliment de les tasques que s’han encomanat, sinó, tot 

el contrari, hem d’estudiar la Torà dia i nit sense descans com si fóssim 

esclaus, ja que el coneixement és infinit , com és la recompensa de Déu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
211 Com succeeix en la nota núm. 206, l’editorial americana opta per ‘:ע"ָלֶת ְ’ (Blackman 1963, 
p. 505). 

212 El mestre Tarfon. 
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 - Capítol 3rפרק ג 
 
ֲעַקְבָיא ֶב� ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר ִהְסַ%ֵ>ל ִ&ְ)לָ)ה ְדָבִרי� ְוֵאי� ַאָ%ה ָבא ִליֵדי  א

ַ-ע ֵמ,ִי� ָ&אָת "ְל�� ַאָ%ה הֹוֵלK ְוִלְפֵני ִמי ַאָ%ה ָעִתיד ִליֵ%� ִ-י� , ֲעֵבָרה
ִלְמקֹו� ָעָפר ִר5ָה  "ְל�� ַאָ%ה הֹוֵלK; ֵמ,ִי� ָ&אָת ִמNִָ ה ְסר"ָחה. ְוֶחְ)&ֹו�
ְוִלְפֵני ִמי ַאָ%ה ָעִתיד ִלֵ%� ִ-י� ְוֶחְ)&ֹו� ִלְפֵני ֶמֶלK ַמְלֵכי ַה5ְָלִכי� ; ְותֹוֵלָעה

 .ַהBָדֹו) ָ&ר"K ה"א
 

3:1 Aqavyà ben Mahalalel213 diu: “Mediteu sobre aquestes tres coses i 
no caureu214 en les mans de l’enuig; sapigueu d’on veniu, cap a on aneu, 
davant de qui demà rendireu comptes. D’on vinguéreu? D’una gota 
corrompuda. Cap a on aneu? A un lloc de pols, de cendra i de cucs. 
Davant de qui rendiràs comptes? Davant del Rei, rei de reis, el Sant, 
beneït sigui.” 
 

Maimònides creu que quan hom mira cap enrere, cap el que ha viscut, 

es mourà amb humilitat, però si només mira cap endavant, cap el seu destí, 

perd tota preocupació pels assumptes d’aquest món. Així doncs, el mestre 

creu que si una persona aconsegueix aquestes tres virtuts mai cometrà pecat. 

 Ha-Gerondí opina que, en mirar enrere, no hem de sentir-nos 

orgullosos en cap moment, ja que tota persona superba és una abominació 

per a Déu. Quan mirem el nostre destí i perdem l’interès per l’estudi, estem 

treballant pels cucs, ja que ells són els que ens espera en morir. I és més, 

assenyala el mestre que la humiliació de l’ànima en el futur és molt pitjor que 

la deshonra que puguem sentir en el nostre cos en la vida actual, ja que el cos 

oblida, però l’ànima no.

 

ַרִ&י ֲחִניָנא ְסַג� ַהֹ>ֲהִני� אֹוֵמר ֱהֵוי ִמְתַ 6ֵל ִ&ְ)לֹוָמ* ֶ)ל ַמְלכ"ת  ב
ַרִ&י ֲחַנְנָיא ֶ&� ְ%ַרְדיֹו� . וֹ ֵרֵעה" ַחִ;י� ָ&ָלע� ֶאתִאי) , ֶ)ִאְלָמֵלא מֹוָרָא*

, ֲהֵרי ֶזה מֹוַ)ב ֵלִצי�, אֹוֵמר ְ)ַנִי� ֶ);ֹוְ)ִבי� ְוֵאי� ֵ&יֵניֶה� ִ-ְבֵרי תֹוָרה
ֲאָבל ְ)ַנִי� ֶ);ֹוְ)ִבי� ְוֵי) ; "ְבמֹוַ)ב ֵלִצי� Gא ָיָ)ב, )תהלי� א(ֶ)ֶ@ֱאַמר 

                                                           
213 Com especifica Ferrer, Aqavyà ben Mahalalel fou membre del Sanedrí i mestre de la 
primera generació de tannaïtes que visqué durant el segle I de la n. e., en l’època de Hil·lel. És 
recordat per la seva rigidesa doctrinal (2010, p. 94). 

214 Literalment ‘venir a les mans’. 



 

79 

 

�ז ִנְדְ&ר" , )מלאכי ג(ֶ)ֶ@ֱאַמר , � ִ-ְבֵרי תֹוָרה ְ)ִכיָנה ְ)ר"ָיה ֵביֵניֶה�ֵ&יֵניהֶ 
ַוִ;ְ)ָמע ַוִ;ָ>ֵתב ֵסֶפר ִזָ>רֹו� ְלָפָניו ְלִיְרֵאי  'ֵרֵעה" ַוַ;ְקֵ)ב ה�ִאי) ֶאל 'ִיְרֵאי ה

" ֶאָחד ֶ);ֹוֵ)ב ְועֹוֵסק ִמַ@ִי� ֶ)ֲאִפ6, ֵאי� ִלי ֶא6ָא ְ)ָנִי�. "ְלחְ)ֵבי ְ)מוֹ  'ה
ֵיֵ)ב ָ&ָדד , )איכה ג(ֶ)ֶ@ֱאַמר ? ֶ)ַהBָדֹו) ָ&ר"K ה"א קֹוֵבַע לֹו 0ָָכר, ַ&%ֹוָרה

 .ְוִיֹ-� ִ>י ָנַטל ָעָליו
 

3:2 El mestre Haninà215, prefecte216 dels sacerdots, diu: “Pregueu per la 
pau del regne, ja que si, no existís el temor que ensenya, l’home es 
menjaria viu el seu company.” El mestre Hananyà ben Teradyon217 diu: 
“Dos que seuen junts i no hi ha paraules de Torà entre ells, vet aquí que 
això és una reunió de frívols; com està escrit (al llibre de Salms 1:1)218: 
«I en una reunió d’insolents no s’assegui.» Però dos que seuen junts i hi 
ha paraules de Torà entre ells, la Presència Divina219 estarà entre ells; 
com està escrit (al llibre de Malaquies 3:16)220: «Aleshores els que 
temien l’Etern, parlaren l’un amb l’altre. I Déu prestà atenció i escoltà. I 
fou escrit al llibre de records221 davant Seu (de Déu), per als que temien 
l’Etern i tingueren present el Seu Nom.» No tinc més (comentaris) que 
aquests dos. D’on s’aprèn que quan un s’asseu i es dedica (a l’estudi) de 
la Torà, el Sant, beneït sigui, li estableix una recompensa?; com està 
escrit (al llibre de Lamentacions 3:28)222: «Que segui solitari i mediti en 
silenci perquè se li imposarà (una recompensa).»” 

                                                           
215 Ferrer assenyala que era deixeble de Yehoixua ben Hananyà i que se’l situa en el segle I de 
la n. e., ja que, segons el Talmud de Babilònia, visqué la destrucció del Temple (2010, p. 95). 
Més concretament, Pick afirma que Haninà hagué de viure abans de la destrucció del Temple. 
Pel fet que Haninà és esmentat amb aquest títol (Rabí), podem inferir amb certesa, que ell 
fou l’últim responsable/encarregat d’aquest ofici (1884, p. 212). 

216 En hebreu, ‘ha-Cohanim’. La paraula hebrea ‘Cohen’ designa aquell que és descendent 
directe d’Aaron, el primer sacerdot del Primer Temple de Jerusalem. Aquest càrrec fou 
hereditari i tenia una sèrie de responsabilitats i deures dins del temple que no en tenien la 
resta de sacerdots.  

217 Gorfinkle afirma que Hananyà ben Teradyon visqué al voltant del 120 de la n. e. (2005, p. 
29) i que fou el sogre del Rabí Meïr. Ferrer afegeix que morí màrtir en ser torturat pels 
romans (2010, p. 95). 

218 Sl 1:1, “Feliç l’home que no es guia pels consells dels injustos, ni va pels camins dels 
pescadors, ni s’asseu en companyia dels descreguts” (BCI 2005, p. 890). 

219 La paraula hebrea ‘Xekhinà’ significa literalment ‘presencia’ i ‘habitatge’ i es refereix en la 
literatura rabínica a la immanència espiritual de Déu en el món.   

220 Ml 3:16, “Però llavors els qui creuen en el Senyor s’ho han parlat entre ells. El Senyor els 
ha escoltat i ha sentit què deien. Ha quedat escrit en un llibre,  perquè davant el Senyor hi 
hagués constància dels qui creuen en ell i reverencien el seu nom” (Ibíd., pp. 881-882). 

221 On suposadament s’anoten i es comptabilitzen totes les nostres accions. 

222 Lm 3:28, “Que resti tot sol en silenci.  / Quan el Senyor el corregeix” (Ibíd., p. 1.223). 
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Maimònides fa d’aquesta ‘misnà’ dos versets. El primer correspon a la 

figura del mestre Haninà i el segon a la figura del rabí Hananyà. Del primer no 

fa cap comentari; del segon, afirma que ‘una reunió de frívols’ és absurda, ja 

que el motiu principal de conversar amb un amic és lloar les virtuts de la 

Torà; si un d’ells no està gens interessat és perdre el temps i ser també un 

vel·leïtós. Referent a ‘meditar en silenci’, el mestre cordovès opina que 

significa xiuxiuejar d’una manera afable i delicada com s’indica al passatge 

bíblic: “Després del terratrèmol va arribar foc, però el Senyor tampoc no era 

en aquell foc. Després del foc es va alçar el murmuri d’un ventijol suau”223. La 

meditació i estudi de la Torà sempre comporta una recompensa. 

 Per explicar ‘pregar per la pau del regne’, ha-Gerondí recorre a les 

paraules del rei David trobades en el següent passatge de la Torà: “Quan ells 

estaven malalts, jo em vestia de sac en senyal de dol, m’afligia i dejunava, no 

deixava de pregar”224 i argumenta que no hem de pregar per les nostres 

necessitats, sinó per les carències i penúries de la comunitat. ‘Una reunió de 

frívols’ significa, pel mestre gironí, aquella gent que es troba per xerrar sobre 

ximpleries; aquesta gent perd el seu temps lliure que podria aprofitar per 

meditar sobre l’Escriptures perquè la reflexió serà premiada en un futur com 

també ho estarà l’estudi.

 

ְלָח� ֶאָחד ג ְוGא �ְמר" ָעָליו ִ-ְבֵרי , ַרִ&י ִ)ְמעֹו� אֹוֵמר ְ)לָ)ה ֶ)�ְכל" ַעל )(
ְלָחנֹות � ִ>י ָ>ל, )ישעיה כח(ֶ)ֶ@ֱאַמר , �ְכל" ִמCְִבֵחי ֵמִתי� 225"ילתֹוָרה ְ>ִא  )(

ְלָח� ֶאָחד ְו�. ְ&ִלי ָמקֹו� 226ָמְלא" ִקיא ֹצ�ה ְמר" ֲאָבל ְ)לָ)ה ֶ)�ְכל" ַעל )(
ְלָחנֹו ֶ)ל ָמקֹו� ָ&ר"K ה"א "ילִא ָעָליו ִ-ְבֵרי תֹוָרה >ְ  ר ֶ)ֶ@ֱאמַ , �ְכל" ִמ2(

ְלָח� ֲאֶ)ר ִלְפֵני ה, )יחזקאל מא(  .'ַוְיַדֵ&ר ֵאַלי ֶזה ַה2(
 

                                                           
223 Reis I 19:12 (BCI 2005, p. 475). 

224 Salms 35:13 (ibíd., p. 926).  
225

 La forma presentades per les altres edicions és ‘"6ְכִא’, vocalitzant la paraula sense ‘mater 
lectionis’ (Blackman 1963, p. 507). 

226 Judaica press vocalitza ‘ה� .(Ibíd., p. 507) ’צֹו
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3:3 El mestre Ximeon227 diu: “Tres que menjaren sobre una (mateixa) 
taula i no digueren sobre ella paraules de Torà, és com si s’hagueren 
menjat els sacrificis pels morts; com està escrit (al llibre d’Isaïes 
28:8)228: «Perquè totes les taules estan plenes de vòmits i excrements 
sense (que hi hagi) cap lloc (net).» Però si tres que menjaren sobre una 
(mateixa) taula i digueren sobre ella paraules de Torà, és com si 
menjaren en les taules de Déu, beneït sigui”; com està escrit (al llibre 
d’Ezequiel 41:22)229: «I em digué “aquesta és la taula que està davant de 
Déu”».” 
 

Per a RaMBaM, ‘els sacrificis pels morts’ és sinònim de sacrificis per 

les falses deïtats, ja que ‘vòmits i excrements’ són adjectius que designen els 

déus impostors. A més, assenyala que menjar i beure vi en excés fa que no 

pensem lúcidament i ens oblidem de l’estudi de la Llei. 

 Rabbenu Yonà també opina que si en una taula no hi ha paraules de 

Torà és perquè hi ha idolatria, ja que, explica el mestre, tres persones que 

mengen juntes formen un grup i tot grup té l’obligació de recitar ‘Bircat ha-

Mazon’230; la gent no hauria de trobar-se per plaer, hi afegeix.

 

אֹוֵמר ַהֵ@עֹור ַ&6ִַיָלה ְוַהְמַהK6ֵ ַ&ֶ-ֶרK ְיִחיִדי ַרִ&י ֲחִניָנא ֶ&� ֲחִכיַנאי  ד
 .ב ְ&ַנְפ)וֹ יְוַהְמַפֶ@ה ִל&ֹו ְלַבNָָלה ֲהֵרי ֶזה ִמְתַח;ֵ 

 
3:4 El mestre Haninà ben Hakhinay231 diu: “El que està despert en la nit, 
el que va pel seu camí solitàriament i el que es despreocupa del seu cor 
per cometre pecat, vet aquí que aquest és responsable de la seva 
ànima.” 
                                                           
227 Gorfinkle assenyala que visqué a mitjans el segle II de la n. e. i que fou deixeble del rabí 
Aqibà. Ferrer complementa aquesta informació dient que, a partir de l’Edat Mitjana, gaudí 
d’una gran veneració popular pel fet de ser un dels mestres principals que apareixen al Zohar 
(en català, Esplendor), obra de caire místic, inspiradora de la càbala (2010, p. 97). 

228 Is 28:8, “Totes les taules són plenes de vòmits, no hi ha net ni un racó” (BCI 2005, 565). 

229 Ez 41:22, “L’altar de fusta feia tres colzades d’alçada, per dues de llargada i dues 
d’amplada. Els seus angles sortien enfora. El sòcol i les parets de l’altar-taula eren de fusta. 
Llavors l’home em digué: -Aquesta és la taula que hi ha davant el Senyor” (Ibíd., p. 764). 
230 Aquesta és l’oració que es recita després de qualsevol àpat per donar gràcies a Déu. 
Segons el judaisme més tradicional, si tres persones s’asseuen juntes, tenen l’obligació de 
beneir els aliments. 

231 També deixeble del rabí Aqibà. 



 

82 

 

 
Maimònides manifesta que tot aquell que fa el que es descriu en el 

verset hauria d’ésser castigat per la mà de Déu perquè en comportar-se 

d’aquesta manera rebutja i nega les creences religioses. 

 Ha-Gerondí també declara que aquestes persones haurien de rebre un 

càstig perquè qui obra segons aquesta ‘misnà’ està perdent el seu temps en 

no dedicar-lo a la Torà; aquest temps és molt valuós, ja que estem sols i no 

tenim cap distracció per la nostra feina diària ni per la gent que ens envolta.

 

ַמֲעִביִרי� , %ֹוָרה 232ַהְמַקֵ&ל ָעָליו ֹעל�ַרִ&י ְנח"ְנָיא ֶ&� ַהBָָנה אֹוֵמר ָ>ל ה
Lֶאֶר Kֹוָרה נֹוְתִני� ָעָליו  עֹול ְוָכל ַה ֹוֵרק ִמ5ֶ@", ִמ5ֶ@" ֹעל ַמְלכ"ת ְוֹעל ֶ-ֶר%

 .ֶ-ֶרK ֶאֶרL  עֹולַמְלכ"ת וְ  עֹול
 

3:5 El mestre Nehunyà ben Haqqanà233 diu: “Tot el que accepta el jou de 
la Torà sobre si mateix, se li eximeix del jou del regne234 i del jou del 
treball. I tot el que rebutja el jou de la Torà sobre si mateix, se li dóna el 
jou del regne i el jou del treball.” 
 

RaMBaM assenyala que ‘el jou de la Torà’ és l’obligació d’estudiar, que 

‘el jou del regne’ és la submissió per un rei i pels deures i imposicions que ens 

encomana, i que ‘el jou del treball’ és els rigors de les circumstàncies235; és a 

dir, la severitat dels quefers diaris. El mestre també afirma que tot aquell que 

accepta el jou de la Torà serà compensat per Déu amb uns jous del rei i de la 

feina molt més lleugers. 

 El mestre Yonà concorda amb les paraules del mestre andalusí i hi 

afegeix que qui rebutja la Llei i cerca només plaer en fer diners, per exemple, 

mai no estarà satisfet amb els seus guanys, el que farà que estigui sempre 

                                                           
232 Judaica Press suggereix vocalització llarga ‘עֹול’ a diferència de les altres edicions 
consultades (Blackman 1963, p. 508). 

233 Ferrer diu que la seva datació és insegura; Gorfinkle, en canvi, afirma que visqué al voltant 
de l’any 80 de la n. e. 

234 Segons Del Valle s’eximeix de pagar l’impost a les autoritats o d’haver de prestar serveis 
personals (1981, p. 795). 

235 Touger 1994, p. 94.  
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esclavitzat a la feina per aconseguir-ne més i no tingui mai temps per al 

descans.

 

ִאי) ְ>ַפר ֲחַנְנָיה אֹוֵמר ֲע0ָָרה ֶ);ֹוְ)ִבי� ְועֹוְסִקי�  236ַרִ&י ֲחַלְפָ%א ֶב� -ֹוָסא ו
ֱאGִהי� ִנ3ָב ַ&ֲעַדת , )תהלי� פב(ֶ)ֶ@ֱאַמר , ַ&%ֹוָרה ְ)ִכיָנה ְ)ר"ָיה ֵביֵניֶה�

. ַוֲאג(ָ-תֹו ַעל ֶאֶרL ְיָסָד*, )עמוס ט(ֶ)ֶ@ֱאַמר , ֲחִמ2ָה 237"יל"ִמַ@ִי� ֲאפִ . ֵאל
"ִמַ@ִי� . ְ&ֶקֶרב ֱאGִהי� ִיְ)ֹ ט, )תהלי� פב(ֶ)ֶ@ֱאַמר , ְ)לָ)ה "ילֲאפִ ִי� "ִמ@ַ 
ֵרֵעה" �ִאי) ֶאל' �ז ִנְדְ&ר" ִיְרֵאי ה, )מלאכי ג(ֶ)ֶ@ֱאַמר , ְ)ַנִי� "ילֲאפִ 

ְ&ָכל ַה5ָקֹו� , )שמות כ(ֶ)ֶ@ֱאַמר , "ִמַ@ִי� ֲאִפ6" ֶאָחד. 'ַוִ;ְ)ָמע ְוגוֹ ' ַוַ;ְקֵ)ב ה
 .ֵאֶלי: "ֵבַרְכִ%י: 238ְ)ִמי �בֹוא�ֲאֶ)ר ,ְזִ>יר ֶאת

 
3:6 El mestre Halaftà ben Dossà239, home de Kefar Hananyà, diu: “Deu240 
que seuen junts i s’ocupen de (l’estudi de) la Torà, la Presència Divina 
es troba entre ells; com està escrit (al llibre de Salms 28:1)241: «Déu està 
davant la congregació.» D’on s’aprèn àdhuc quan en són cinc (en 
comptes de deu)?; com està escrit (al llibre d’Amós 9:6)242: «Fundà el 
seu grup sobre la terra.» D’on s’aprèn àdhuc quan en són tres?; com està 
escrit (al llibre de Salms 82:1)243: «Déu sentenciarà quan hi hagi una 
batalla.» D’on s’aprèn àdhuc quan en són dos?; com està escrit (al llibre 
de Malaquies 3:16)244: «Aleshores els que temien l’Etern, parlaren l’un 
amb l’altre. I Déu prestà atenció i escoltà.» I d’on s’aprèn àdhuc quan 

                                                           
236 A diferencia de les altres edicions, l’emprada en aquest treball omet ‘ben Dossà’ 
(Blackman 1963, p. 508). 

237 Les altres edicions presenten una vocalització més reduïda: ‘"6ֲאִפ’. Vegeu nota núm. 222.  

238 Judaica Press proposa una vocalització reduïda: ‘ֹבא�’ (Ibíd., p. 508). 

239 Tant Ferrer com Gorfinkle proposen que segurament fou deixeble del rabí Meïr. Això sí, 
Ferrer àdhuc apunta que alguns textos l’esmenten com a fill de Dosà (2010, p. 99). 

240 ‘Minyan’ significa ‘nombre, quantitat…’. És la designació per al quòrum de deu homes 
adults, majors de tretze anys o més, que són necessaris per al servei de la sinagoga pública i 
d’algunes altres cerimònies religioses (Skolnik et al. 2007, Vol. Núm. 14, p. 302). 

241 Sl 28:1, “Del recull de David. / A tu clamo, Senyor: / Penyal meu, no facis el sord al meu 
crit! / Si no fas cas de mi, m’assemblaré / als qui baixen a la fossa de la mort” (BCI 2005, p. 
917). 

242 Am 9:6, “Ell té dalt al cel els graons del tron i sosté la volta del cel sobre la terra. Crida les 
aigües de la mar i les aboca sobre la terra. El seu nom és «el Senyor»” (Ibíd., p. 818). 

243 Sl 82:1, “Salm. Del recull d’Assaf- / Déu s’aixeca en l’assemblea divina i judica els qui la 
formen” (Ibíd., p. 984). 

244 Ml 3:16, “Però llavors els qui creuen en el Senyor s’ho han parlat entre ells. El Senyor els 
ha escoltat i ha sentit què deien. Ha quedat escrit en un llibre,  perquè davant el Senyor hi 
hagués constància dels qui creuen en ell i reverencien el seu nom” (Ibíd., pp. 881-882). 
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n’és només un?; com està escrit (al llibre d’Èxode 20:24)245: «En tot lloc 
que es recordi el meu nom, vindré cap a tu i et beneiré.»” 
 

Tant el mestre cordovès com el gironí entenen que ‘congregació’ és un 

grup de deu persones246 com a mínim i que una cort ha d’estar composta per 

no menys de tres jutges. Ara bé, tots dos desenvolupen els conceptes de 

‘fundar’ i ‘grup’, i afirmen que una mà és grup de cinc’ (establir el seu grup); 

és a dir, que Déu fundà amb les seves mans el seu poble.

 

ְוֵכ� , ֶ)ַאָ%ה ְוֶ)K6ָ ֶ)6וֹ , ַרִ&י ֶאְלָעָזר ִאי) ַ&ְר%ֹוָתא אֹוֵמר ֶ%� לֹו ִמ62ֶוֹ  ז
ַרִ&י . ִ>י ִמ5ְ: ַהֹ>ל "ִמָ;ְד: ָנַת@" ָלK) א כטדברי הימי� (ְ&ָדִוד ה"א אֹוֵמר 

ָ@ֶאה �ְואֹוֵמר ַמה, "ַמְפִסיק ִמ5ְִ)ָנתוֹ , ִ)ְמעֹו� אֹוֵמר ַהְמַהK6ֵ ַבֶ-ֶרK ְו)ֹוֶנה
 .ִמְתַחֵ;ב ְ&ַנְפ)וֹ  "ילְ>ִא ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָ>ת"ב ! ָ@ֶאה ִניר ֶזה�"ַמה! ִאיָל� ֶזה

 
3:7 El mestre Elazar247, home de Bartota, diu: “Doneu-li (a Déu) d’allò 
seu ja que vosaltres i el que és vostre sou (també) d’ell. I així com digué 
(el Rei) David (al llibre de Cròniques I, 29:14)248: «Perquè de tu 
provenen totes les coses i per la teva mà t’ho donaren.»” El mestre 
Ximeon diu: “Aquell que va pel camí estudiant Torà i abandona el seu 
estudi dient: «Què bonic és aquest arbre i quin camp tan bonic és 
aquest!» Les Escriptures el consideren com si hagués perdut la seva 
ànima.” 
 

RaMBaM no presenta comentari sobre aquest verset que divideix en 

dos ‘misnaiot’. Ha-Gerondí, per contra, fa una extensa exegesi. En primer lloc, 

el mestre defineix que tot el que som i tenim pertany a Déu i, en 

conseqüència, tant el nostre cos com els nostres diners són seus. El mestre 

                                                           
245 Ex 20:24, “Fes de terra l’altar que em dediquis. Ofereix-m’hi els teus holocaustos i els teus 
sacrificis de comunió, els teus anyells i cabrits i els teus vedells, i jo vindré a beneir-te en tots 
els llocs on faré present en meu nom” (Ibíd., p. 111). 
246 Vegeu nota núm. 82.  

247 Deixeble de Yehoixua ben Hananyà, i col·lega d’Aqibà, pertany a la tercera generació de 
tannaïtes, de la primera meitat del segle II de la n. e. Conegut per la seva generositat (Ferrer 
2010, p. 100). 

248 1 Cr 29:14, “Qui sóc jo i qui és el meu poble per a tenir la gosadia de fer-te ofrenes 
generoses com aquestes? És ben cert que tot ve de tu:  i això que t’oferim, tu ens ho has 
donat” (BCI 2005, p. 1.345). 
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diu que els diners són de Déu i que se’ns presten per poder viure 

respectuosament i que no és un dipòsit nostre. És més, Yonà fa una 

comparació fent-hi servir les paraules del Rei David: Els diners que tenim han 

de contribuir a la construcció del Temple. 

 També interpreta les paraules del mestre Ximeon de la següent 

manera: Creu que en el moment que perdem l’interès en les Escriptures i 

abracem la conversa mundana comencem a ser els únics responsables de la 

nostra vida i que no podrem culpar Déu de les nostres desgràcies futures.

 

ַה2ֹוֵכַח ָ-ָבר �ְ&ַרִ&י ַיַ@אי ִמ2"� ַרִ&י ֵמִאיר אֹוֵמר ָ>ל 249ַרִ&י -ֹוְסַ%אי ח
ֶ)ֶ@ֱאַמר , ב ְ&ַנְפ)וֹ יִמְתַח;ֵ  250"ילְ>ִא  ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָ>ת"ב, ֶאָחד ִמ5ְִ)ָנתוֹ 

ַהְ-ָבִרי� �ִ%ְ)ַ>ח ֶאת�ר ַנְפְ): ְמֹאד ֶ �וֹ ַרק ִה2ֶָמר ְל: "ְ)מ, )� דדברי(
) ש�(ַ%ְלמ"ד לֹוַמר , ָתְקָפה ָעָליו ִמְ)ָנתוֹ  251"ילֲאפִ  ָיכֹול. ֶ)ר ָרא" ֵעיֶני:אֲ 

ַעד ֶ)ֵ;ֵ)ב , ב ְ&ַנְפ)וֹ יָהא ֵאינֹו ִמְתַח;ֵ ; ָיס"ר" ִמ6ְָבְב: ֹ>ל ְיֵמי ַחֶ;י:�"ֶפ�
 .ִויִסיֵר� ִמ6ִ&וֹ 

 
3:8 El mestre Dosttay252 fill del mestre Yannay, en el nom del mestre 
Meïr, diu: “tot aquell que oblida una paraula del seu estudi, les 
Escriptures el consideren com si hagués perdut la seva ànima; com està 
escrit (al llibre de Deuteronomi 4:9)253: «Només tingues cura de tu 
mateix i cuida molt la teva ànima perquè no oblidis les coses que veren 
els teus ulls.» Es pot fins i tot  (aplicar aquesta consideració) quan el seu 
estudi fou dur? Les Escriptures diuen (també) que no se separin del teu 
camí tots els dies de la teva vida, ja que (aquell) no perd la seva ànima, 
mentre no s’assegui i les allunyi del seu cor.” 
 

                                                           
249 L’edició americana presenta ‘דֹוְסַ%אי’ sense indicar el ‘dagueix’ en la primera consonant. 
Un ‘dagueix’ és un accent diacritic inventat pels masoretes al segle VI per fixar la 
pronunciaciò correcta de l’hebreu bíblic (Blackman 1963, pp. 509-510). 

250 Vegeu nota núm. 222.  

251 Vegeu nota núm. 234. 

252 Deixeble de Meïr i col·lega de Rabbí, de la cinquena generació de tannaïtes (Ferrer 2010, 
p. 101). Pick afirma que aquest mestre també fou conegut amb el nom de ‘Dositheus’ (1884, 
p. 214). 

253 Dt 4:9, “Tanmateix, estigues atent i mira bé de no oblidar mai els fets que els teus ulls han 
contemplat. Que durant tota la vida no se t’esborrin de la memòria: fes-los conèixer als teus 
fills i als fills dels teus fills” (BCI 2005, p. 246). 
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Maimònides fa un comentari comú per aquest i els dos següents 

versets. El mestre només raona les locucions que comencen per ‘tot 

aquell/tot el que...’ afirmant-hi això és un concepte que també accepten els 

filòsofs; és a dir, que totes les qualitats bones comporten saviesa. 

Contràriament a les dolentes, que fan que tinguem menys coneixement;  la 

manca d’intel·lecte causa conflicte i ens empenya a abandonar l’estudi. 

 Rabbenu Yonà manifesta que hem de ser castigats si oblidem el que 

aprenem, ja que, si no ho recordem, hem d’estudiar-ho tantes vegades com 

sigui necessari. L’oblit ha de comportar sanció perquè només és causa de 

l’abandonament de l’estudi. Tot i això, el mestre afirma que, si oblidem a 

causa de la nostra avançada edat o per qualsevol altre motiu fora del nostre 

control, Déu no ho tindrà en compte i ens evitarà la penitència. 

 

ַרִ&י ֲחִניָנא ֶב� -ֹוָסא אֹוֵמר ֹ>ל ֶ)ִ;ְר,ת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו ָחְכָמתֹו  ט
. ֶמתיְוֹכל ֶ)ָחְכָמתֹו קֹוֶדֶמת ְלִיְר,ת ֶחְטאֹו ֵאי� ָחְכָמתֹו ִמְתַק;ֶ , ִמְתַקֶ;ֶמת

ִ&י�ה"א ָהָיה אֹוֵמר ֹ>ל ֶ)5ֲַע0ָיו  ְוֹכל , ֶמתיָחְכָמתֹו ִמְתַק;ֶ , ֵמָחְכָמתוֹ  254ְמר(
ָ&ה  .ֶמתיִמַמֲע0ָיו ֵאי� ָחְכָמתֹו ִמְתַק;ֶ  255ֶ)ָחְכָמתֹו ְמר(

 
3:9 El mestre Haninà ben Dossà256 diu: “Tot el qui la por del seu pecat 
precedeix la seva saviesa, la seva saviesa perdurarà, però tot el que la 
seva saviesa precedeix la por del seu pecat, la seva saviesa no 
perdurarà.” Ell deia: “Tot el que les seves accions sobrepassen la seva 
saviesa, la seva saviesa perdurarà, però tot el que la seva saviesa 
sobrepassa les seves accions, la seva saviesa no perdurarà.” 
 

Ha-Gerondí diu que aquest verset està relacionat amb l’esforç per 

aprendre; si hom estudia amb por a Déu, adquirirà el coneixement perquè no 

                                                           
254

 L’edició Mishnayoth proposa ‘ְמר"ִ&י�’ fent ús de la ‘mater lectionis’ (Blackman 1963, p. 
510). 

255 De la mateixa manera que la nota anterior, l’edició americana presenta ‘ְמר"ָ&ה’ (Ibíd., p. 
510). 

256 Ferrer esmenta que aquest mestre era tannaïta de la primera generació i deixeble de 
Yohanan ben Zakkay. Rabí molt venerat, es deia que la seva pregària era sempre escoltada 
per Déu. Fou tingut per molt piadós, honest i íntegre (2010, pp. 102-103). 
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voldrà pecar. Si només estudiem per motius intel·lectuals deixant de banda la 

por al Creador, la saviesa que podem adquirir no perdurarà. 

 

ר"ַח ַה5ָקֹו� נֹוָחה , ה"א ָהָיה אֹוֵמר ֹ>ל ֶ)ר"ַח ַהְ&ִר;ֹות נֹוָחה ֵהיֶמ@" י
נֹוָחה ֵאי� ר"ַח ַה5ָקֹו� , ְוֹכל ֶ)ֵאי� ר"ַח ַהְ&ִר;ֹות נֹוָחה ֵהיֶמ@", ֵהיֶמ@"
, ְוַיִי� ֶ)ל ָצֳהַרִי�, ַרִ&י דֹוָסא ֶב� ַהְרִ>יָנס אֹוֵמר ֵ)ָנה ֶ)ל ַ)ֲחִרית. ֵהיֶמ@"

�מֹוִציִאי� ֶאת, ִויִ)יַבת ָ&ֵ%י ְכֵנִס;ֹות ֶ)ל ַע5ֵי ָה�ֶרL, ְו0ִיַחת ַהְיָלִדי�
 .ָהעֹוָל��ָה�ָד� ִמ�

 
3:10 Ell257 deia: “Tot el que és apreciat pels homes és (també) apreciat 
per Déu; però tot el que no és apreciat pels homes, (tampoc) no és 
apreciat per Déu.” El mestre Dossà ben Harkinàs258 diu: “Son del matí, vi 
del migdia, conversa de nens, les escoles i les cases de reunions dels 
ignorants treuen l’home del món259.” 
 

Ha-Gerondí justifica aquest verset declarant que tot aquell que no plau 

a la resta serà trobat culpable davant de Déu.  

Pel mestre, ‘son del matí’ comporta dormir massa i, en conseqüència, 

arribar tard a la primera oració del matí. ‘Vi del migdia’ significa que deixem 

d’estudiar i ens abandonem al pecat; ‘conversar amb els nens’ també suposa 

apartar-se de l’estudi, ja que tothom estima la canalla i pot perdre les hores 

jugant amb ella; ‘les escoles i les cases de reunions dels ignorants’ acostumen 

a congregar els malèvols i convertir la gent que hi seu en diables. Yonà 

conclou que ‘treure l’home del món’ significa la mort, ja que la finalitat amb 

què la humanitat fou creada és només l’estudi i el compliment de la Llei.

 

�ְוַהְמַבCֶה ֶאת, ַהBֳָדִ)י��ַרִ&י ֶאְלָעָזר ַה5ֹוָדִעי אֹוֵמר ַהְמַח6ֵל ֶאת יא
ְוַה5ֵֵפר ְ&ִריתֹו ֶ)ל ,ְבָרָה� �ִבינ" , ְוַה5ְַלִ&י� ְ ֵני ֲחֵברֹו ָבַרִ&י�, ַה5ֹוֲעדֹות

                                                           
257 El mestre Haninà ben Dossà. 

258 Ferrer creu que fou un mestre d’una llarga longevitat, així, i tot pertànyer a la primera 
generació de tannaïtes, degué néixer a les acaballes del segle I a. de la n. e. i morí al final del 
segle I de la n. e. És conegut també per la seva riquesa i erudició en la Torà (Ibíd., p. 103). 

259 D’aquest món i del que esdevindrà, segons Del Valle. 
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,A ַעל ִ י ֶ)ֵ;) ְ&ָידֹו , ַכֲהָלָכה ְוַהְמַג6ֶה ָפִני� ַ&%ֹוָרה ֶ)7א, ָעָליו ַה2ָלֹו�
 .ֵאי� לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָל� ַהָ&א, %ֹוָרה "ַמֲע0ִי� טֹוִבי�

 
3:11 El mestre Elazar ha-Modai260 diu: “Qui profana les coses sagrades, 
qui menysprea les festes, qui avergonyeix el seu amic públicament, qui 
anul·la el pacte del nostre pare Abraham, sigui la pau amb ell, i qui 
interpreta la Torà contràriament a la llei, tot i que tingui en la seva mà 
la Torà i hagi fet bones obres, no tindrà lloc en el món que esdevindrà.” 
 

RaMBaM assenyala que humiliar la Torà públicament és el pitjor pecat 

que pot haver-hi. Per ‘humiliar la Torà’, el mestre entén que és violar els 

preceptes públicament i oberta. En referència a ‘anul·lar el pacte d’Abraham’ 

es refereix a aquell que intenta esborrar qualsevol senyal de la seva 

circumcisió. Aquests dos trets fan que el pecador no tingui lloc en el món que 

esdevindrà a no ser que se’n penedeixi. 

 Ha-Gerondí declara que les tres pitjors transgressions són la idolatria, 

les pràctiques sexuals immorals i l’assassinat. Per al rabí, humiliar tant la 

Torà com el nostre amic públicament és una mena de matar i, per tant, hem 

de ser castigats. 

 Yonà concorda amb Maimònides en el tema de la circumcisió i la mala 

interpretació de la Llei. Hi afegeix que la mort i el patiment d’aquell que ha 

pecat no és suficient per netejar les seves transgressions i per tal de viure en 

el món que esdevindrà no hi queda una altra que el penediment.

 

ֶוֱהֵוי ְמַקֵ&ל , 262ְונֹוַח ַלִ%ְ)ֹחֶרת, 261ַרִ&י ִיְ)ָמֵעאל אֹוֵמר ֱהֵוי ַקל ָלֹרא) יב
 .ָה�ָד� ְ&0ְִמָחה�ָ>ל�ֶאת

                                                           
260 Ferrer afirma que fou un mestre molt conegut, però de qui només ens ha quedat una sola 
halacà en el Talmud (TJ Taan 4,4) (2010, p. 104). Pick assenyala que el mestre Eleazar fou de 
la ciutat de Modiín, un lloc situat a dues hores a l’est de Lod; esmentat a Macabeus I (1884, p. 
214). 

261 Judaica Press ofereix aquest nom indeterminat; per tant, proposa ‘(ְלֹרא’; en català, ‘un 
superior’ (Blackman 1963, p. 511). 

262 L’editorial americana també indetermina aquest nom i opta per ‘ְלִ%ְ)ֹחֶרת’; en català, ‘un 
jovent’ (Ibíd., p. 511).  



 

89 

 

3:12 El mestre Yixmael263 diu: “Sigueu submisos amb el superior, 
complaents amb el jovent, i rebeu tota persona amb alegria.” 
 

Per a Maimònides ser ‘complaent’ amb els més joves significa tenir 

paciència; ho defineix d’aquesta manera: Hem d’ésser sincers amb ells (el 

jovent) i no necessitem ser tan flexibles (com amb un mestre) i actuar sense 

pretensions264.  A més, explica que no buscar pretensions en els més joves no 

comporta que els tractem amb animositat i ira, ja que hem de tractar tothom 

amb alegria i goig. 

 Rabbenu Yonà concorda amb el comentari de Maimònides. L’única 

diferència que hi ha entre els dos és que el gironí tradueix la paraula hebrea 

 .com ‘oficials’ o superiors ’ִּתְׁשחֶֹרת‘

 

ְסָיג , ַמ$ֹוֶרת. ַמְרִ+יִלי� ְלֶעְרָוה, ַרִ&י ֲעִקיָבא אֹוֵמר 0ְחֹוק ְוַק6"ת ֹרא) יג
ג ַלָחְכָמה יְסיָ ; ג ַלְ ִרי)"תיְסיָ , ְנָדִרי�; ֶ)רוֹ ְלעְ ְסָיג , ַמַע0ְרֹות; ַל%ֹוָרה
 .ְ)ִתיָקה

 
3:13 El mestre Aqibà265 diu: “La broma i la manca de serietat acostumen 
la infàmia. La tradició és una tanca per a la Torà. El delme una tanca per 
a la riquesa. Els vots una tanca per a l’abstinència. Una tanca per a la 
saviesa és el silenci.” 
 

RaMBaM explica que quan hom fa ‘una tanca a l’abstinència’ i la 

compleix aconsegueix l’habilitat de dominar-se a si mateix. Aquesta habilitat 

es torna cada vegada més gran i, com a resultat, és més fàcil contenir-se; això 

significa, segons el mestre, que la capacitat de transgressió i d’ésser impurs 

minva amb el nostre auto control. 

                                                           
263 Mestre tannaïta de la tercera generació, tingué per mestres Nehunyà ben Haqqanà, 
Eliézer ben Hurqanós, Yehoixua ben Hananyà. Fou l’autor de tretze regles hermenèutiques 
que permetien la interpretació de qualsevol text de la Torà (Ferrer 2010, p. 104). 

264 Touger 1994, p. 99.  

265 Mestre de la tercera generació de tannaïtes, és una de les figures senyeres de la Misnà. 
Deixeble d’Eliézer ben Hurqanós (Ferrer 2010, p. 105). 
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 Ha-Gerondí és molt més dilatat en el seu comentari. Comença afirmant 

que la por a Déu ens allunya de la immoralitat. El fet que ‘la tradició és una 

tanca a la Torà’ significa que els mestres jueus passaren les Escriptures als 

seus deixebles i els ensenyaren com s’havien de llegir totes i cadascuna de les 

paraules que s’hi inclouen per tal de no errar en la seva pronunciació; 

aleshores els savis foren una tanca per protegir el contingut de la Revelació ja 

que, a més, circulaven moltes còpies que no eren totalment fidels al text 

entregat a Moisès. 

 Per al mestre català, els delmes controlen la riquesa, ja que, a més 

diners, més obligació hi ha d’entregar una part a la comunitat; si no existís 

aquesta tanca, l’opulència podria ser infinita i, en conseqüència, podria 

provocar que el ric s’apartés de la Llei en creure que no hi ha més déu que les 

possessions terrenals. A més, assenyala el mestre, a més caritat, més riquesa 

espiritual. 

 L’abstinència tant de menjar com de beure es veuen com bones 

qualitats ètiques;  si només mengem i bevem per nodrir-nos, no caiem en el 

plaer corporal que també ens porta a la transgressió. 

 En relació a ‘una tanca a la saviesa és el silenci’, Yonà creu que un 

estudiant que aprèn del seu mestre ha de callar fins i tot quan té una idea al 

cap, ha de deixar parlar al mestre fins que doni tot el seu discurs, ja que això 

significa que el deixeble està donant per bones les seves interpretacions en 

ser impacient. La impaciència és aleshores una virtut ètica negativa i, per 

tant, no hem de parlar davant d’algú que sigui més savi que nosaltres. 

 

ִחָ&ה ְיֵתָרה נֹוַדַעת לֹו ; ה"א ָהָיה אֹוֵמר ָחִביב �ָד� ֶ)ִ@ְבָרא ְבֶצֶל� יד
. ָה�ָד��ְ&ֶצֶל� ֱאGִהי� ָע0ָה ֶאת, )בראשית ט(ֶ)ֶ@ֱאַמר , ֶ)ִ@ְבָרא ְבֶצֶל�
ִחָ&ה ְיֵתָרה נֹוַדַעת ָלֶה� ֶ)ִ@ְקְרא" ; ַל5ָקֹו�ֶ)ִ@ְקְרא" ָבִני� , ֲחִביִבי� ִי0ְָרֵאל
ֲחִביִבי� . ֱאGֵהיֶכ�' ָ&ִני� ַאֶ%� ַלה, )דברי� יד(ֶ)ֶ@ֱאַמר , ָבִני� ַל5ָקֹו�

ַ%� ָלֶה� ְ>ִלי יִחָ&ה ְיֵתיָרה נֹוַדַעת ָלֶה� ֶ)@ִ ; ִי0ְָרֵאל ֶ)ִ@ַ%� ָלֶה� ְ>ִלי ֶחְמָ-ה
ִ>י ֶלַקח טֹוב ָנַתִ%י ָלֶכ� , )משלי ד(ֶ)ֶ@ֱאַמר , ִנְבָרא ָהעֹוָל� ֶחְמָ-ה ֶ)&וֹ 
 .ב"ְזוֹ ַ% �%ֹוָרִתי ,ל
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3:14 Ell266 deia: “Estimat és l’home que fou creat a imatge de Déu. Amor 
li fou demostrat en ser creat a la Seva imatge; com està escrit (al llibre 
del Gènesi 9:6)267: «amb la Seva forma Déu crea l’home.» Estimat és (el 
poble d’) Israel que fou anomenat fills de Déu. Amor li  fou demostrat en 
ser anomenats fills de Déu; com està escrit (al llibre de Deuteronomi 
14:1)268: «Vosaltres sou els fills del vostre Déu.» Estimat és (el poble d’) 
Israel perquè fou un objecte preciós. Amor li fou demostrat  en donar-li 
un objecte preciós amb el que fou creat el món; com està escrit (al llibre 
de Proverbis 4:2)269: «Perquè un bon coneixement vaig donar-vos, no 
abandoneu la meva Llei.»” 
 

Maimònides opina que si donem qualsevol mena de possessió a algú, li 

hem de fer entendre quan d’apreciat és el regal, ja que moltes vegades donem 

coses a la gent i les menyspreen perquè no aprecien el seu valor, ja que el 

desconeixen. 

 Ha-Gerondí raona que totes les coses són ‘estimades’, ja que foren 

creades amb el propòsit de satisfer aquells que es compleixen els preceptes i 

dediquen a l’estudi de la Torà. A més, afirma que Israel és el fill de Déu, ja que 

Aquest el trià entre totes les nacions del món i, per això, ens va entregar la 

Llei i, pel fet d’haver-nos triat, no hem d’abandonar el Totpoderós.

 

 רֹובְוַהֹ>ל ְלִפי , 270וְבטֹוב ָהעֹוָל� ִנ-ֹו�; ְוָהְר)"ת ְנת"ָנה, ַהֹ>ל ָצפ"י טו
 .ַה5ֲַע0ֶה

 
3:15 “Tot és observat i l’opció de triar fou donada271, el món serà jutjat 
amb bondat i tot depèn de la quantitat d’accions que es fan.”272 

                                                           
266 El mestre Aqibà. 

267 Gn 9:6, “El qui vessi la sang d’un home, un altre home vessarà la seva sang, perquè l’home 
ha estat fet a imatge de Déu” (BCI 2005, p. 25). 

268 Dt 14:1, “Vosaltres sou fills dels Senyor; el vostre Déu: no us feu incisions ni us afaiteu el 
front en senyal de dol” (Ibíd., p. 259). 

269 Pr 4:2, “Us transmeto un saber excel·lent:/ No abandoneu el que us ensenyo!” (Ibíd., p. 
1.134). 

270 L’edició americana ofereix la forma ‘ָנדֹו�’ (Blackman 1963, p. 513). 

271 És a dir, que fou un regal. 
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RaMBaM insisteix en la importància d’aquest verset i que per la seva 

magnitud no podia estar escrit per cap altre que no fos el rabí Aqibà. El 

mestre andalusí assenyala que tot fou creat per Déu i, per tant, tot és 

observat pel Creador, fins i tot abans de que tingui lloc. Això no significa, per 

al mestre andalusí, que les coses han d’ocórrer perquè Déu així ho vulgui, 

sinó perquè l’home té capacitat de decidir, i a nosaltres ens correspon si 

volem viure seguint els preceptes o tenir una vida plena de transgressions. 

 Ha-Gerondí coincideix amb Maimònides en la capacitat de triar que 

se’ns concedí; per això, recorre al passatge bíblic: “Avui et proposo d’escollir 

entre la vida i la mort, entre la felicitat i la desgràcia”273. També en el seu 

comentari, el gironí cita el mestre cordovès: “tot depèn d'una gran quantitat 

d'obres, però no només d’un acte”274 per definir que la caritat és una de les 

accions més bones i apreciades.

 

; ַהַחִ;י��"ְמצ"ָדה ְפר"ָסה ַעל ָ>ל, ַהֹ>ל ָנת"� ָ&ֵעָרבֹו�, ה"א ָהָיה אֹוֵמר טז
ָהרֹוֶצה ְוָכל , ְוַהָ;ד >ֹוֶתֶבת, ָ ת"חַ  ֵקסְוַהִ נְ , ְוַהֶחְנָוִני ַמBִיA, ַהֲחנ"ת ְ ת"ָחה

� ְוִנְפָרִעי� ִמ�, ְוַהַ+ָ&ִאי� ַמֲחִזיִרי� ָ%ִדיר ְ&ָכל יֹו�, ִלְלוֹות ָיבֹוא ְוִיְלֶוה
ְוַהִ-י� ִ-י� ; 2ִֶ;ְסמֹוכ"� ְוֵי) ָלֶה� ַעל ַמה, ָה�ָד� ִמַ-ְע%ֹו ְוֶ)7א ִמַ-ְע%וֹ 

�Bָ. ֱאֶמת  .ַלְ$ע"ָדה 275ְוַהֹ>ל ְמת(
 

3:16 Ell276 deia: “Tot277 fou entregat en préstec i la xarxa està estesa 
sobre tot ésser viu. El comerç està obert, el botiguer dóna en préstec, el 
llibre de préstec està obert i una mà hi escriu. Tot el que necessita un 
préstec ve i pren prestat. Els cobradors passen amb freqüència cada dia 
i són abonats per l’home amb el seu consentiment o sense ell, i tenen 

                                                                                                                                                               
272 Ja que no s’esmenta qui enuncia aquest verset, deduïm que és Aqibà perquè és el mestre 
dels dos versets precedents. 

273 Deuteronomi 30:15 (BCI 2005, p. 278). 

274 Sedley 2008, p. 179.  

275 Judaica Press vocalitza la paraula amb ‘mater lectionis’ i ofereix ‘ ָק�ְמת" ’ a diferència de les 
altres edicions consultades (Blackman 1963, p. 513). 

276 El mestre Aqibà; aquí, en canvi, es fa servir el pronom personal per introduir el mestre. 

277 Tot allò que fou entregat a l’home. 
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sobre què recolzar-se i el judici és un judici just i tot està preparat per al 
festí.” 
 

Maimònides agrupa aquest verset i els dos següents i últims en un 

mateix. Declara que no cal comentar aquesta ‘misnà’, ja que els conceptes que 

s’hi detallen ja foren explicats amb les paraules del mestre Haninà ben Dossà 

en el punt novè d’aquest tercer capítol. 

 Ha-Gerondí assenyala que donar o rebre ‘en préstec’ significa que res 

ens pertany; és a dir, que tot i que se’ns donin herències, o sous, o qualsevol 

altre tipus d’entrega, no és nostre, sinó de Déu; per tant, nosaltres som els 

únics responsables de les nostres propietats que no són nostres, sinó del 

Nom del Cel. El fet que en aquesta ‘misnà’ se citi ‘tot ésser viu’ és per 

recordar-nos que nosaltres i que no podem evitar la mort.  

 Rabbenu Yonà manifesta que la botiga estigui ‘oberta’ és un 

eufemisme per aquest món en què vivim i que mirem el món com una botiga 

de la qual traiem tot allò que necessitem sense reparar si serem capaços de 

pagar tot el que hi agafem. També fa una analogia del ‘botiguer’ amb Déu; el 

Creador s’apunta en una llista tot el que prenem i fem; i a l’hora del judici 

final, ens passarà el càrrec. 

 El mestre també comenta que el significat de ‘la mà escriu’ és una 

paràbola, ja que, de la mateixa manera que fa el botiguer, Déu no s’oblida de 

res; i que ‘el llibre de préstec està obert’ és per tal que el venedor no s’oblidi 

dels petits deutes si hom en té de més grans. D’aquesta mateixa manera, els 

petits i els grans pecats són iguals com si fossin escrits davant de Déu, i fins i 

tot, els més antics no seran oblidats278.  

 Yonà interpreta que se’ns permet fer préstec perquè Déu ens deixa fer 

tot el que vulguem, sempre i quan portem a terme el compliment dels 

preceptes. El fet que els cobradors ‘passin cada dia’ descriu que Déu ens 

                                                           
278 Sedley 2008, p. 182.  



 

94 

 

observa constantment i que s’adona de tot el que fem; per aquest motiu, els 

cobradors tenen la divina atribució de justícia per desenvolupar la seva feina. 

 Finalment, el mestre opina que el ‘festí’ és una manera de referir-se al 

món que esdevindrà.

 

ִא� ֵאי� ֶ-ֶרK  ,ַרִ&י ֶאְלָעָזר ֶ&� ֲעַזְרָיה אֹוֵמר ִא� ֵאי� %ֹוָרה ֵאי� ֶ-ֶרK ֶאֶרL יז
; ִא� ֵאי� ִיְר�ה ֵאי� ָחְכָמה, ִא� ֵאי� ָחְכָמה ֵאי� ִיְר�ה; ֶאֶרL ֵאי� %ֹוָרה

, ִא� ֵאי� ֶקַמח ֵאי� %ֹוָרה; ִא� ֵאי� ַ-ַעת ֵאי� ִ&יָנה, ִא� ֵאי� ִ&יָנה ֵאי� ָ-ַעת
 279ר"ָ&הְמ  ה"א ָהָיה אֹוֵמר ֹ>ל ֶ)ָחְכָמתוֹ . ִא� ֵאי� %ֹוָרה ֵאי� ֶקַמח

ָעִטי�, 280ְמר"ִ&י� ְלִאיָל� ֶ)ֲעָנָפיו? ְלָמה ה"א דֹוֶמה, ִמ5ֲַע0ָיו , 281ְוָ)ָרָ)יו מ(
ְוָהָיה ְ>ַעְרָער , )ירמיה יז(ֶ)ֶ@ֱאַמר , ְוָהר"ַח ָ&�ה ְועֹוְקַר%" ְוהֹוְפַכ%" ַעל ָ ָניו

ִרי� ַ&5ְִדָ&ר ֶאֶרL ְמֵלָחה ְוGא ָיבֹוא טֹוב ְוָ)ַכ� ֲחֵר �ָ&ֲעָרָבה ְוGא ִיְרֶאה ִ>י
ְלִאיָל� ֶ)ֲעָנָפיו ? ֵמָחְכָמתֹו ְלָמה ה"א דֹוֶמה ְמר"ִ&י� ֲאָבל ֹ>ל ֶ)5ֲַע0ָיו. ֵתֵ)ב

ָעִטי� ָהר"חֹות ֶ)ָ&עֹוָל� ָ&אֹות ְונֹוְ)בֹות �ָ>ל 282"ילֲאפִ  )ֶ , ְמר"ִ&י� ְוָ)ָרָ)יו, מ(
ַמִי� �ְוָהָיה ְ>ֵעL ָ)ת"ל ַעל, )ש�(ֶ)ֶ@ֱאַמר , ֵאי� ְמִזיִזי� אֹותֹו ִמ5ְקֹומוֹ , &וֹ 
ה" ַרֲעָנ� וִבְ)ַנת יְוָהָיה ָעלֵ  חֹו�ָיֹבא �י"ַבל ְיַ)6ַח ָ)ָרָ)יו ְוGא ִיְרֶאה ִכי�ְוַעל
 .ְד�ג ְוGא ָיִמי) ֵמֲע0ֹות ֶ ִריֶרת Gא יִ וֹ ַ&3
 

3:17 El mestre Elazar ben Azaryà283 diu: “Si no hi ha Torà, no hi ha 
normes de conducta; i si no hi ha normes de conducta, no hi ha Torà. Si 
no hi ha saviesa, no hi ha temor; i si no hi ha temor, no hi ha saviesa. Si 
no hi ha coneixement, no hi ha ciència; i si no hi ha ciència, no hi ha 
saviesa. Si no hi ha farina, no hi ha Torà; i si no hi ha Torà, no hi ha 
farina.” Ell deia: “Tot el que la seva saviesa supera les seves accions, a 
què s’assembla? A un arbre de branques abundants i d’escasses arrels 
que si arriba el vent l’arrenca i el bolca de cap; com està escrit (al llibre 
de Jeremies 17:6)284: «I fou com un arbust al desert que no veia quan 
venia el bé, habitava en llocs àrids al desert de terra salada e 
inhabitable». Però el que les seves accions superen la seva saviesa, a 

                                                           
279 Vegeu nota num. 255. 

280 Vegeu nota núm. 254. 

281 Judaica Press opta per vocalitzar ‘מ"ָעִטי�’ (Blackman 1963, pp. 514-515). 

282 Vegeu nota núm. 237. 

283 Ferrer afirma que fou un mestre tannaïta de la tercera generació i un dels més importants 
de l’acadèmia de Jàmnia (2010, p. 109). 

284 Jr 17:6, “Serà com un matoll de l’Arabà que mai no tasta la pluja; viu en un desert 
xardorós, en una terra salabrosa que no es pot habitar” (BCI 2005, p. 648). 
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què s’assembla? A un arbre d’escasses branques i d’abundants arrels 
que si tots els vents que hi ha al món vingueren i bufessin sobre ell, no 
el mourien del seu lloc; com està escrit (al mateix llibre 17:8)285 «I fou 
com un arbre plantat sobre l’aigua i sobre el cabdal que estenia les 
seves arrels que no veia quan venia el calor i fou el seu fullatge verd 
àdhuc en any de sequera i no es preocupà de deixar de donar fruits.»” 
 

Rabbenu Yonà assenyala que la manca de coneixement de la Llei fa 

que no puguem complir els preceptes de manera perfecta, ja que tot està 

expressat i disposat en les Escriptures. Explica que ‘no hi ha saviesa si no hi 

ha temor’, ja que si no tenim por al Cel, el coneixement no pot subsistir, ja que 

és molt fàcil abandonar-los a la vida còmoda i deixar de banda l’obligació de 

l’estudi. 

 Yonà afirma que la ment humana està dividida en tres aspectes: El que 

el mestre considera com la saviesa per se, la comprensió i el coneixement. 

Segons el gironí, la saviesa és el coneixement que hem adquirit, la 

comprensió és el que es deriva del nostre pensament en comparar els 

elements, i finalment afirma que el coneixement és la síntesi d’haver adquirit 

la informació; per aquest motiu, justifica el mestre, no pot haver-hi 

coneixement si no hi ha comprensió.

 

, ֵה� ֵה� +"ֵפי ֲהָלכֹות, "ִפְתֵחי ִנָ-ה, ִקִ@י�, ַרִ&י ֱאִליֶעֶזר ֶ&� ִחְסָמא אֹוֵמר יח
 .ַ ְרְ ָראֹות ַלָחְכָמה %ְ286ק"פֹות ְוִג5ְַטְרָיאֹות

 
3:18 El mestre Elièzer ben Hismà287 diu: “Els (tractats sobre) els nius 
(d’ocells) i l’inici de la impuresa menstrual288 són lleis essencials. Les 
estacions i les ‘guematriot’289 són una saó per a la saviesa.” 

                                                           
285 Jr 17:8, “Serà com un arbre que arrela vora l’aigua, que enfonsa les arrels ran del torrent; 
no té por quan ve l’estiu, el seu fullatge es manté verd: no es neguiteja en anys de secada, no 
deixa de donar fruit” (Ibíd., p. 648). 

286 De manera diferent a les altres edicions contrastades, l’editorial americana usa la forma 
 .(Blackman 1963, p. 515) ’ֵגַמְטִרָ;אֹות‘

287 Un dels mestres de Jàmnia, de la tercera generació, que visqué vers el primer terç del 
segle II de la n. e. (Ferrer 2010, pp. 110-111). 
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Rabbenu Yonà afirma que ‘nius’ fa referència als parells de coloms que 

se sacrifiquen per una dona en donar a llum la seva criatura; aquesta ofrena i 

la menstruació són part fonamental de ‘l’halacà’, ja que la dona esdevé 

impura en menstruar. 

 El mestre, d’altra banda, opina que tant ‘les estacions’ estan 

relacionades amb l’astronomia i que tant els càlculs astrals com les 

‘guematriot’ necessiten de les matemàtiques i aquestes aguditzen el nostre 

cervell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
288 ‘Qinnim’ (en català, ‘Nius’) i ‘Niddà’ (‘Mestruació’) són dos tractats de la Misnà. El primer 
correspon a l’ordre de Qodaixim (Santedats) i el segon a l’ordre de Tohorot (Pureses). 
Recordem que l’Abot pertany al quart ordre de la Misnà anomenat Neziqín (Danys). 

289 Valor numèric de les lletres que componen l’alefat (alfabet hebreu). Com sempre, citat de 
l’anglès, les guematriot (‘guematria’ en singular) són el conjunt de les regles hermenèutiques 
agàdiques per a la interpretació de la Torà. El sistema consisteix a explicar una paraula, o 
grup de paraules, d'acord amb el valor numèric de les lletres que la/les compon/en, o 
mitjançant la substitució d'altres lletres de l'alfabet per aquells valors numèrics d'acord amb 
el mètode establert (Skolnik et al. 2007, vol. Núm. 7, p. 423).  
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- Capítol 4t פרק ד 
 
, )תהלי� קיט(ֶ)ֶ@ֱאַמר , ַה6ֹוֵמד ִמָ>ל �ָד�? ֶ&� זֹוָמא אֹוֵמר ֵאיֶזה" ָחָכ� א

� ַה>ֹוֵב) ֶאת? ֵאיֶזה" ִג&ֹור .290ִה0ְַ>ְלִ%י ִ>י ֵעְדֹוֶתי: 0ִיָחה 6ִיִמָ>ל ְמַל5ְַדי 
ֵכד וֹ ר"חֹו ִמ6ִ+&ֹור "מֵ)ל &ְ טֹוב ֶאֶרK ַאַ ִי� ִמ , )משלי טז(ֶ)ֶ@ֱאַמר , ִיְצרוֹ 
ְיִגיַע ַ>ֶ י: ִ>י , )תהלי� קכח(ֶ)ֶ@ֱאַמר , ַהָשֵמַח ְ&ֶחְלקוֹ ? ֵאיֶזה" ָעִ)יר. ִעיר

Kָלעֹוָל� ַהָ&א, ַאְ)ֶרי:, ֹתאֵכל ַאְ)ֶרי: ְוטֹוב ָל Kה ְוטֹוב ָלCֶעֹוָל� ַה&ָ .
ָ&ד ִ>י ְמַכְ&ַדי , )שמואל א ב(ֱאַמר ֶ)@ֶ , ַהְ&ִר;ֹות�ַהְמַכֵ&ד ֶאת? 291ֵאיֶזה" ְמכ(

 ."6ַזי ֵיָק וֹ ֲאַכֵ&ד "ב
 

4:1 Ben Zomà292 diu: “Qui és savi? Aquell que aprèn de l’home; com està 
escrit (al llibre de Salms 119:99)293: «De tots els meus mestres 
aprengué perquè el teu precepte és un pou (de saviesa) per a mi.» Qui 
és valent? Aquell que conquereix el seu instint; com està escrit (al llibre 
de Proverbis 16:32)294: «El que domina la seva ira és millor que el 
poderós, i el que governa el seu esperit és més valuós que el que 
conquereix una ciutat.» Qui és ric? El que és feliç amb la seva porció; 
com està escrit (a Salms 128:2)295: «Quan mengis el fruit de l’esforç de 
les teves mans, seràs feliç en aquest món i feliç en el món que 
esdevindrà.» Qui és honorable? El que honora les criatures; com està 
escrit (al llibre de Samuel I, 2:30)296: «Honoraré aquells que m’honorin i 
aquells que em menyspreïn, desapareixeran.»” 
 

                                                           
290 Contràriament  a les  altres edicions constrastades,  Judaica  Press omet aquesta  oració: 
 .en català, ‘perquè el teu precepte és un pou per a mí’ (Blackman 1963, p ;’ִ>י ֵעְדֹוֶתי: 0ִיָחה 6ִי‘
516). 

291 L’edició america vocalitza ‘ְמכ(ָ&ד’ (Ibíd., p. 516). 

292 Anomenat Ximeon ben Zomà, fou un deixeble del rabí Yehoixua ben Hananyà (Israelstam 
1935, p. 43) que visqué a mitjan segle II de la n. e. Ferrer diu que no se li dóna el títol de rabí 
pel fet que no devia ser ordenat, tal com passa amb Ben Azay i Ben Nanàs (Ferrer 2010, p. 
112). 

293 Sl 119:99, “Sóc més instruït que tots els meus mestres / de tant que medito el teu pacte” 
(BCI 2005, p. 1.033).  

294 Pr 16:32, “Val més ser pacient que valent, / dominar-se, més que conquerir ciutats” (Ibíd., 
p. 1.154). 

295 Sl 128:2, “Menjaràs del fruit del teu treball, / seràs feliç i tindràs sort” (Ibíd., p. 1.041). 

296 1 Sa 2:30, “Jo, el Senyor, Déu, d’Israel, havia promès que la teva casa i la casa dels teus 
pares viuria sempre a la meva presència. Però ara jo, el Senyor, t’asseguro que em guardaré 
prou de complir-ho; perquè jo honoro els que m’honoren, però els qui em menyspreen seran 
menyspreats. Ho dic jo, el Senyor” (Ibíd., p. 365). 
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Maimònides no presenta cap interpretació d’aquest verset i només 

justifica que amb els seus capítols introductoris el significat d’aquestes cites 

bíbliques ja resten explicades. Per exemple, en el segon capítol de la seva 

obra Xemoné Peraqim, ens ensenya que l’home té dos tipus de virtuts 

positives que són les intel·lectuals i les ètiques. En relació a les qualitats 

intel·lectuals, RaMBaM apunta que són la saviesa i el coneixement immediat 

d’una banda, i de l’altra, el pensament abstracte. Les virtuts ètiques fan 

relació a [...] disciplina, generositat, justícia, paciència, humilitat, contenció, 

coratge i sensibilitat297. 

 Rabbenu Yonà diu que els escolars que no són jueus defineixen saviesa 

no com coneixement, sinó com l’amor per la sapiència. Manifesta que tot i 

que un hagi adquirit un gran coneixement, si no té amor per allò aprés, no és 

un savi, sinó un boig298. Només és savi aquell que té coratge per continuar 

aprenent, independentment de tot el que li quedi per aprendre. En aquest 

sentit, l’amor pel coneixement és també important pel fet que ens aparta de 

la por a Déu. Amb aquesta afirmació, el mestre català argumenta que és savi 

aquell que aprèn de l’home, ja que, en instruir-se amb la cultura dels altres,  

mai no deixa d’incrementar la seva pròpia. 

 Yonà afirma que és ‘valent’ no només aquell que té un bon estat físic i 

és fort, sinó aquell que té un bon cor, ja que li proporciona força moral i, 

d’aquesta forma, evita la inclinació a la transgressió. És més, aquell que 

domina les seves passions serà capaç de perdonar l’ofensor tot i que estigui 

enutjat a causa de la seva por al Creador. 

 El mestre també declara que és ‘honorable’ aquell que honora els 

altres perquè, en fer-ho, s’honora a si mateix, ja que la resta, en observar la 

seva actitud, l’honoren de la mateixa manera.

 

                                                           
297 Touger 1994, p. 21.  

298 Sedley 2008, p. 192.  
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, ָהֲעֵבָרה� "בֹוֵרַח ִמ�, ֶ&� ַעCַאי אֹוֵמר ֱהֵוי ָרL ְלִמְצָוה ַק6ָה ְ>ַבֲחמ"ָרה ב
"0ְַכר , ִמְצָוה, ֶ)Hְַכר ִמְצָוה; ַוֲעֵבָרה גֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה, ֶ)5ְִצָוה +ֹוֶרֶרת ִמְצָוה

 .ֲעֵבָרה, ֲעֵבָרה
 

4:2 Ben Azay299 diu: “Sigueu afanyosos davant del precepte fàcil com 
davant del difícil i fugiu del pecat perquè el precepte arrossega un altre 
precepte i el pecat arrossega un altre (pecat). La recompensa per un 
precepte és el precepte i la recompensa per un pecat és un altre pecat.” 
 

Maimònides interpreta que hem de complir els preceptes de la 

mateixa manera que Moisès els complí; més val dur a terme mig manament, 

però fer-ho bé que no fer-ne cap. 

 Ha-Gerondí assenyala que el compliment d’una ‘misnà’ senzilla ens 

porta a realitzar-ne més, ja que cada vegada que fem un manament estem 

més a prop de Déu, de la mateixa manera que un pecat ens n’allunya i ens fa 

continuar pecant. També manifesta que Déu no ens ha creat bons o dolents, 

sinó que ens ha donat la llibertat per triar entre el bé i el mal i, en 

conseqüència, el fruit de complir un precepte ens farà que vulguem realitzar 

més manaments per obtenir més recompenses.

 

ֶ)ֵאי� , �ָד� ְו,ל ְ%ִהי ַמְפִליג ְלָכל ָ-ָברה"א ָהָיה אֹוֵמר ,ל ְ%ִהי ָבז ְלָכל  ג
 .ְוֵאי� ְל: ָדָבר ֶ)ֵאי� לֹו ָמקֹו�, ְל: �ָד� ֶ)ֵאי� לֹו ָ)ָעה

 
4:3 Ell300 deia: “No sigueu aus de rapinya per a cap home i no sigueu 
indiferents davant de cap cosa, ja que no hi ha cap home que no tingui la 
seva hora ni cap cosa que no tingui el seu lloc.” 
 

Maimònides declara que tothom té el potencial per fer bones acciones 

i males, i que aquestes últimes poden causar danys a tercers; per tant, hem de 

                                                           
299 De nom Ximeon, fou company de ben Zomà, deixeble primer de Yehoixua ben Hananyà i 
seguidament del rabí Aqibà. Tampoc no fou ordenat rabí, encara que tenia el dret 
d’intervenir públicament en l’acadèmia i exposar-hi els seus propis punts de vista (Ferrer 
2010, p. 114). Israelstam afirma que la seva mort s'atribueix a haver tret al Jardí de 
l'especulació teosòfica que alguns identifiquen amb el gnosticisme, tot i que en algunes fonts 
és nomenat una de les primeres víctimes de les persecucions d'Adriano (1935, p. 44). 

300 Ben Azay. 
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tenir cura de no fer-ne de dolentes perquè si hem deshonrat algú, aquest 

també ens pot ferir. 

 Ha-Gerondí concorda totalment amb la visió del mestre andalusí.

 

ֶ)ִ%ְקַות ֱאנֹו) , ַרִ&י ְלִויָטס ִאי) ַיְבֶנה אֹוֵמר ְמֹאד ְמֹאד ֱהֵוי ְ)ַפל ר"חַ  ד
ַח6ֵל ֵ)� ָ)ַמִי� ַ&ֵ$ֶתר ִנְפָרִעי� ַהְמ � ַרִ&י יֹוָחָנ� ֶ&� ְ&רֹוָקא אֹוֵמר ָ>ל. ִר5ָה

 .ֶאָחד )ֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד ְ&ִח6"ל ַה�2ֵ; ִמ5ֶ@" ַבָ+ל"י
 

4:4 El mestre Levitàs301, home de Yabné, diu: “Sigueu molt, molt humils 
d’esperit, ja que l’esperança de l’ésser humà són els cucs.” El mestre 
Yohanan ben Beroqà diu: “Tot el que profana el Nom del Cel en secret 
serà castigat públicament; tant si fou un pecador involuntari o 
intencionat en la profanació del Nom de Déu.” 
 

RaMBaM fa d’aquest apartat dos versets. De la dita del mestre Levitàs, 

opina que la humilitat és de les més elevades qualitats i que és el punt 

intermedi entre orgull i deshonor. Enumera una sèrie de passatges bíblics en 

què el tema principal és l’orgull, la supèrbia i la humilitat per fer-nos 

entendre que hem d’esforçar-nos a tenir una bona ànima i deixar fora d’ella 

qualsevol tipus d’arrogància pensant en el món que esdevindrà, on no 

necessitarem el nostre cos. 

 Rabbenu Yonà assenyala que Maimònides, en el seu comentari, explica 

molt bé la diferència entre orgull i arrogància i que això ens ha de servir per 

intentar no ser orgullosos, ja que aquesta actitud serà penada, i en el dia de la 

nostra mort, els orgullosos només seran els cucs davant el nostre cadàver.  

Quant a les paraules de ben Beroqà, tant l’andalusí com el català 

afirmen que profanar el Nom de Déu és pitjor que els tres més abominables 

pecats302 i que més val morir que tacar o violar el Nom de l’Altíssim, i tot i 

                                                           
301 Deixeble de Yehoixua ben Hananyà i contemporani d’Aqibà, aquest mestre visqué a mitjan 
segle II de la n. e. i pertanyé a la tercera generació de tannaïtes. Segons Israelstam, només 
coneixem aquesta citació seva en la Misnà i alguns passatges atribuïts a ell al Pirqé Abot del 
Rabí Natan (1935, p. 45). 

302 Consulteu comentari d’Abot 3:11, p. 78. 
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que l’haguem pronunciat involuntàriament, serem castigats públicament 

perquè hem demostrat que tenim control dels nostres pensaments.

 

ַמְסִ יִקי� ְ&ָידֹו , ַרִ&י ִיְ)ָמֵעאל ְ&נֹו אֹוֵמר ַה6ֹוֵמד %ֹוָרה ַעל ְמָנת ְלַל5ֵד ה
ַמְסִ יִקי� ְ&ָידֹו ִלְלמֹוד "ְלַל5ֵד , תְוַה6ֹוֵמד ַעל ְמָנת ַלֲע0וֹ ; ִלְלמֹוד "ְלַל5ֵד

ְוGא , ַרִ&י ָצדֹוק אֹוֵמר ,ל ַ%ֲע�0ֵ ֲעָטָרה ְלִהְתַ+ֵ-ל ָ&ֶה�. ִלְ)מֹור ְוַלֲע0ֹות
ָהא . ְ&ַתָ+א ֳחָלA 303ְוָכK ָהָיה ִה6ֵל אֹוֵמר "ְדִאְ)5ֵ%ַ). ַקְרֹ-� ַלְח ֹור ָ&ֶה�

 .ָהעֹוָל��נֹוֵטל ַחָ;יו ִמ�, ֶנה ִמִ-ְבֵרי תֹוָרהַהֶ@הֱ �ָלַמְדָ% ָ>ל
 

4:5 El mestre Yixmael304, el seu fill, diu: “El que aprèn Torà per 
ensenyar, li serà permès aprendre i ensenyar; però, el que aprèn per 
dur-ho a la pràctica, li serà permès aprendre, ensenyar i practicar-ho.” 
El mestre Tsadoq305 diu: “No convertiu (les paraules de la Torà) en una 
corona per vanagloriar-vos amb elles i tampoc no feu-ne una aixa per 
cavar amb elles.” D’aquesta manera, el mestre Hil·lel diu: “Tot el que fa 
ús de la corona, perirà306. Aprengueu això: «El que s’aprofita de les 
paraules de la Torà, la seva vida és presa d’aquest món».” 
 

Maimònides també divideix aquest punt en dos versets: la dita del 

mestre Yxmael per una banda, i la dels mestres Tsadoq i Hil·lel per una altra. 

Del primer no fa cap comentari.  

 Amb la cita del mestre Tsadoq, l’andalusí aprofita per afirmar que no 

tenia cap pensament de comentar-la perquè és força evident el seu significat i 

perquè les seves paraules no seran enteses per la resta d’escolars, però que 

farà comentari sense tenir en compte el que pensaren els savis que 

precediren ni el que puguin pensar els que vinguin darrera seu. Per tant, 

Maimònides està afirmant que no s’ha de fer de la Torà un mitjà per guanyar-

                                                           
303 L’editorial americana proposa ‘(5ֵ%ַ(ְְוִדי‘ (Blackman 1963, pp. 517-518). 

304 Segons assenyala Gorfinkle,Yixmael fou contemporani d’Aqibà. Ferrer diu que fou fill de 
rabí Yohanan ben Beroqà i que pertany a la quarta generació de tannaïtes (2010, p. 115). 

305 També conegut com Tsadoq I, fou un mestre tannaïta de la primera generació que visqué 
en el segle I de la n. e. Es diu que dejunà durant quaranta anys perquè el temple no fos 
destruït (Ibíd., p. 116). 

306 Paral·lelisme amb el verset 1.13: “Ell deia: «El que fa gran el seu nom el perdrà, el que no 
engrandeix (la seva saviesa) restarà, el que estudia (la Torà) mereix la mort, el que explota la 
corona (de la Torà per al seu benefici) perirà».” 
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se la vida. Aquesta afirmació anava en contra del pensament dels rabins 

europeus que denunciaren la seva filosofia i manera d’interpretar tant la 

Torà i la Misnà. El mestre justifica les seva afirmació recolzant-se dient que 

no hi ha cap passatge del Pentateuc on s’esmenti que algú obtenia diners en 

ensenyar el contingut de la Llei. També aprofita la cita de Hil·lel per recordar 

que aquest era molt pobre i mai no acceptà diners dels altres perquè es podés 

dedicar a l’estudi, però, malgrat això, es rodejà amb els més savis i avui dia 

(en època del mestre andalusí) era considerat com dels més il·lustres.  

 Aquest és sense cap dubte, el punt d’Abot on més clar està les 

diferents visions que portaren la Controvèrsia de Maimònides. En un principi 

podria semblar curiós que ha-Gerondí cités en el seu comentari d’aquest 

verset (ja que el comentari de Maimònides és previ) per atacar o denunciar el 

mestre cordovès, però no ho fa. En no fer-ho, i és el que resulta peculiar, és el 

seu silenci. El fet que no esmenti Maimònides, fa pensar d’una banda, el 

mestre català va ignorar-lo completament, o bé que estava d’acord amb les 

seves teories i, en no citar-lo, s’evitava la reprimenda del rabins del seu 

entorn. Sens dubte, aquí trobem una porta cap una recerca futura.

 

ָ&ד, ַה%ֹוָרה�ַהְמַכֵ&ד ֶאת�ַרִ&י יֹוֵסי אֹוֵמר ָ>ל ו ְוָכל ; ַעל ַהְ&ִר;ֹות 307+"פֹו ְמכ(
6ָל, ַה%ֹוָרה�ַהְמַח6ֵל ֶאת  .ַעל ַהְ&ִריֹות 308ג"פֹו ְמח(

 
4:6 El mestre Yossé309 diu: “Tot el que honora la Torà, el seu cos és 
honorat per les persones, però tot el que profana la Torà, el seu cos és 
profanat per les persones”. 
 

Per a Maimònides, ‘honorar la Torà’ té el significat de complir els 

preceptes mostrant-hi afany, d’honorar a l’hora els seus deixebles, ja que el 

                                                           
307 Judaica Press vocalitza aquest verb amb ‘mater lectionis’: ‘ְמכ"ָ&ד’ (Blackman 1963, p. 518). 

308 L’editorial americana també vocalitza aquest verb amb ‘mater lectionis: ‘ְמח"ָלל‘ (Ibíd., p. 
518). 

309 Fill de Halafta, és un mestre tannaïta de la quarta generació que visqué a Sèforis. Deixeble 
de rabí Aqibà, és esmentat més de tres-centes vegades en la Misnà. Fou mestre de Rabbí 
(Ferrer 2010, p. 117). 
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donen suport en la seva tasca de mestre, i sobretot, tenir respecte pels textos 

que la componen. Òbviament, la profana el que no segueix aquestes 

instruccions. 

 Ha-Gerondí explica que ‘honorar la Torà’ no simbolitza que posem les 

Escriptures damunt la terra i seiem al costat (al mateix nivell), sinó que 

significa parlar, comentar i jutjar favorablement els que són justos en l’estudi 

i el compliment de la Llei. Qui honora, per tant, la Torà és ajudat pel Cel 

perquè també sigui honorat per la resta.  

 

 , ֹוֵרק ִמ5ֶ@" ֵאיָבה ְוָגֵזל, ַהִ-י��ַהחֹוK0ֵ ַעְצמֹו ִמ�ַרִ&י ִיְ)ָמֵעאל ְ&נֹו אֹוֵמר  ז
 .ְוַגס ר"חַ , )ֹוֶטה ָרָ)ע, ְוַהַ+ס ִל&ֹו ְבהֹוָר�ה, "ְ)ב"ַעת ָ)ְוא

 
4:7 El mestre Yixmael310, el seu fill, diu: “El que es desposseeix de fer 
judici, s’allibera de l’enemistat, de robatoris i del perjuri; però, el que és 
vulgar en gratitud per al seu cor, és boig, dolent i vulgar d’esperit.” 
 

RaMBaM opina que ‘vulgar’ és aquell que, no tenint un clar 

enfocament sobre un assumpte, no dubta a prendre decisions i tampoc les 

pren sense témer Déu. 

 Rabbenu Yonà ens remet al verset bíblic: “En totes les ciutats que el 

Senyor; el teu Déu, dóna a cada una de les teves tribus, nomena-hi jutges i 

capdavanters, encarregats de sentenciar amb justícia els casos del poble”311 

per aclarir-nos que aquell que ‘es desposseeix de fer judici’ contradiu els 

preceptes, ja que hem de perseguir sempre la justícia com està indicat a la 

Torà, ja que no podem traspassar els nostres judicis als jutges d’altres ciutats.  

 Referent als adjectius ‘boig, dolent i vulgar’, el mestre gironí diu que el 

primer és aquell que es creu savi i no hi ha cap bogeria més gran que creure-

s’ho; el segon és un descarat, però que potser tem Déu; i finalment el tercer 

                                                           
310 Fou el més erudit dels cinc fills de Yossé ben Halafta. Igual que el seu pare, visqué a 
Sèforis, on fundà una escola. Exercí de jutge de manera brillant i imparcial (Ibíd., p. 117). 

311 Deuteronomi 16:18 (BCI 2005, 262). 
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adjectiu correspondria a aquell que és un orgullós, ja que està motivat per 

l’arrogància i el desig de poder.

 

ְו,ל , ֶא6ָא ֶאָחד, ֶ)ֵאי� ָ-� ְיִחיִדי, ה"א ָהָיה אֹוֵמר ,ל ְ%ִהי ָד� ְיִחיִדי ח
 .ֹ%אַמר ַקְ&ל" ַדְעִ%י ֶ)ֵה� ַר2ִָאי� ְוGא ָאָ%ה

 
4:8 Ell312 deia: “No jutgeu en solitari, ja que només Déu jutja en solitari, i 
no digueu que acceptin la vostra opinió, ja que ells313 són l’autoritat i no 
pas vosaltres.” 
 

Maimònides explica que al tractat misnàic del Sanedrí (que és el quart 

de l’ordre Neziqín) permet una persona capacitada per jutjar públicament pel 

seu coneixement a fer-ho, però que, com aquest tractat d’Abot tracta d’afers 

ètics, ‘jutjar en solitari’ sense demanar consulta o ajut a la resta no és gens 

just ni decent. El mestre també desenvolupa que si els altres jutges discrepen 

de la nostra opinió, no hem de prendre el seu punt de vista, sinó que ells han 

de tenir l’opció d’acceptar el nostre discurs i veredicte segons recomana la 

Misnà. 

 Ha-Gerondí també ens remet al mateix tractat misnàic per 

desenvolupar el seu comentari. També argumenta que només Déu és l’únic 

que pot jutjar en solitari i que qualsevol home que vulgui dictar sentència per 

ell mateix, està agafant el rol de Déu i això és pecat. Només una autoritat 

rabínica de fort prestigi halàic (que domina perfectement ‘l’halacà’) podria 

jutjar en solitari, tot i que el mestre recomana que accepti les opinions dels 

seus col·legues de professió.

 

ָמ* יסֹופֹו ְלַק;ְ  314ַה%ֹוָרה ֵמֹעִני�� ֶאתיַהְמַק;ֵ �ַרִ&י יֹוָנָת� אֹוֵמר ָ>ל ט
 .סֹופֹו ְלַבNְָל* ֵמֹעִני, ַה%ֹוָרה ֵמעֶ)ר� ְוָכל ַהְמַבNֵל ֶאת, 315ֵמעֶ)ר

                                                           
312 El mestre Yixmael. 

313 Segons Del Valle, ‘ells’ són la resta de membres del Tribunal. 

314 L’edició america vocalitza: ‘ֵמעֹוִני’ (Blackman 1963, p. 519). 

315 Judaica Press també vocalitza aquest mot de la mateixa manera que la paraula de la nota 
anterior: ‘ֵמְעֹוֶ)ר‘ (Ibíd., p. 519). 



 

105 

 

 
4:9 El mestre Yonatan316 diu: “Tot el que compleix la Torà en la pobresa, 
acabarà complint-la en la riquesa i tot el que rebutja la Torà en la 
riquesa, acabarà complint-la en la pobresa.” 
 
RaMBaM desenvolupa aquest verset dient que aquell que és pobre i ha de fer 

esforços per poder estudiar la Llei acabarà estudiant-la sense tenir cap 

problema que l’aparti de la seva comesa, però aquell que es dedica als plaers 

de menjar i beure en comptes de dedicar el temps a l’estudi terminarà 

preocupat per trobar pa pels seus àpats perquè li seran negats tota mena de 

facilitats. 

 El mestre Yonà diu el mateix que Maimònides, però afegeix que el que 

dedica el seu temps a l’estudi essent pobre, arribarà a ésser ric i aquesta nova 

situació el permetrà disposar de més temps per a l’aprenentatge.

 

ֶוֱהֵוי ְ)ַפל ר"ַח ; ַ&%ֹוָרה 317ַוֲעסֹוק, ַרִ&י ֵמִאיר אֹוֵמר ֱהֵוי ְמַמֵעט ָ&ֵעֶסק י
ְוִא� , :ֶ- ְל: ְ&ֵטִלי� ַהְרֵ&ה ְ>ֶנגְ � ֶי), ַה%ֹוָרה�ְוִא� ִ&Nְַלָ% ִמ�; �ָד��ִ&ְפֵני ָכל

 .לֹו 0ָָכר ַהְרֵ&ה ִליֶ%� ָל�K ֶי), ָעַמְלָ% ַב%ֹוָרה
 

4:10 El mestre Meïr318 diu: “Estigueu menys en el negoci i ocupeu-vos de 
la Torà. Sigueu modestos d’esperit davant de tothom. Si vau rebutjar la 
Torà, tindreu moltes necessitats per atendre, però si vau esforçar-vos 
en (l’estudi de) la Torà, Ell (Déu) té una bona recompensa per donar-
vos.” 
 

RaMBaM torna a explicar que aquest verset ens diu que hem de 

dedicar més temps a l’estudi que no pas a les nostres activitats comercials (si 

les tenim). A més, aclareix que ‘modest d’esperit’ és aquella persona que 

tracta a tothom per igual independentment de la seva condició social, i que si 

                                                           
316 Savi de la quarta generació, que visqué durant la segona meitat del segle II de la n. e. Fou 
deixeble de rabí Yixmael (Ferrer 2010, p. 118). 

317 Segons l’edició Mishnayoth, aquest mot està vocalitzat: ‘ֲעֹסק‘ (Blackman 1963, pp. 519-
520). 

318 Ferrer explica que el rabí Meïr fou una gran figura dels tannaïtes de la quarta generació i 
deixeble de rabí Aqibà (2010, p. 118). 
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ens relacionem amb la gent de la mateixa manera, obtindrem recompensa en 

un futur. 

 Ha-Gerondí afirma les paraules de Maimònides i diu que l’estudi ha 

d’ésser la nostra tasca principal. Contràriament a l’andalusí, ‘modest 

d’esperit’ té dos significats: El primer és no actuar de forma arrogant si hem 

aprés moltíssim de les Escriptures i tampoc no actuar de forma superior 

sobre aquells que estan en una posició inferior per allunyar-nos de l’orgull. 

 El mestre català també diu que ‘tenir necessitats per atendre’ és la 

manera en què Déu ens envia el càstig per haver desatès l’estudi; és a dir, que 

el Totpoderós ens envia intermediaris per castigar-nos, però les recompenses 

que tenim pel compliment dels preceptes ens arriben directament de la seva 

Mà.

 

ְפַרְקִליט  319ַרִ&י ֱאִליֶעֶזר ֶ&� ַיֲעֹקב אֹוֵמר ָהעֹו0ֶה ִמְצָוה ,ַחת קֹוֶנה לוֹ  יא
ְ%)"ָבה "ַמֲע0ִי� טֹוִבי� ; גֹור ֶאָחדֲעֵבָרה ,ַחת קֹוֶנה לֹו ַקNֵ  ְוָהעֹוֵבר, ֶאָחד

ְרָענ" ְ>ֵנִסָ;ה ֶ)ִהיא �ַרִ&י יֹוָחָנ� ַהַ$ְנְ-ָלר אֹוֵמר ָ>ל. 320תִ>ְתִריס ִ&ְפֵני ַה (
 .�יֵאי� סֹוָפה ְלִהְתַק;ֵ , ְוֶ)ֵאיָנ* ְלֵ)� ָ)ַמִי�, �יְלֵ)� ָ)ַמִי� סֹוָפ* ְלִהְתַק;ֵ 

 
4:11 El mestre Elièzer ben Yaaqob321 diu: “El que fa un precepte 
adquireix per a si mateix un defensor. Qui comet un pecat adquireix per 
a si mateix un acusador. El penediment i les bones accions són un escut 
envers el càstig.” El mestre Yohanan ha-Sandelar322 diu: “Tota 
assemblea que es fa pel Nom del Cel, acaba subsistint, però si no es fa en 
Nom del Cel, no acabarà subsistint.” 
 

                                                           
319 L’edició americana escriu aquesta paraula amb ‘dagueix’: ‘ ֹ6ו‘ (Blackman 1963, p. 520). 

320 Judaica Press també fa ús de ‘mater lectionis’ per a aquesta paraula: ‘ַה "ְרָענ"ת‘ (Ibíd., p. 
520). 

321 Ferrer aclareix que amb aquest nom foren coneguts dos savis diferents. El primer pertany 
a la segona generació de tannaïtes, i l’altre a la quarta. El primer fou un expert en la 
distribució i significat de cada element estructural del temple. El segon formà part del consell 
d’Uixà l’endemà mateix de l’abolició dels decrets prohibitius de l’emperador Adrià (2010, p. 
119). 

322 Mestre tannaïta de la quarta generació i deixeble de rabí Aqibà a qui assistí durant la 
detenció per part dels romans. (Ibíd., p. 119). El cognom ‘ha-Sandelar’ significa  ‘el Sabater’, 
ofici que probablement exercí. 
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El mestre andalusí fa dos versets d’aquesta ‘misnà’. Opina que 

‘advocat’ és aquell que parla davant positivament de nosaltres davant del rei, 

i que ‘acusador’ és el que parla malament de nosaltres davant del rei i 

l’instiga perquè ens castigui. 

 El català concorda amb la definició de ‘advocat’. A més, assenyala que 

el penediment per les nostres accions dolentes o enumerar les bones accions 

que hem fet ens protegeix del càstig. 

 Només el mestre català analitza les paraules del mestre ha-Sanddelar. 

Afirma que les reunions que es fan per la Torà i pel seu estudi és una reunió 

que té lloc pel bé del Cel, ja que aquells que es congreguen, s’assessora entre 

els uns i els altres, el que provoca que siguin honorats en detriment dels 

altres. 

 

, ַרִ&י ֶאְלָעָזר ֶ&� ַ)5"ַע אֹוֵמר ְיִהי ְכבֹוד ַ%ְלִמיְד: ָחִביב ָעֶלי: ְ>ֶ)K6ָ יב
K&ָמֹוָרא ָ)ָמִי�, "ְכבֹוד ֲחֵבְר: ְ>מֹוָרא ַר<ְ K&ָמֹוָרא ַר". 

 
4:12 El mestre Elazar ben Xammua323 diu: “Sigui l’honor del vostre 
deixeble estimat per vosaltres com el vostre propi, i l’honor del vostre 
amic com el respecte pel vostre mestre, i el respecte pel vostre mestre 
sigui com el respecte pel Cel.” 
 

RaMBaM no fa comentari d’aquest verset. Ha-Gerondí inclou aquest 

text en el següent verset 4:13.

 

ַרִ&י . "ד עֹוָלה ָזדֹו�ִל55"ד ֶ)2ְִגַגת לִ ַרִ&י ְיה"ָדה אֹוֵמר ֱהֵוי ָזִהיר &ְ  יג
ָ@ה ,ֶ>ֶתר %ֹוָרה, ִ)ְמעֹו� אֹוֵמר ְ)לָ)ה ְכָתִרי� ֵה� , ְוֶכֶתר ַמְלכ"ת, ֶכֶתר ְ>ה(

 .עֹוֶלה ַעל ַ+ֵ&יֶה�ְוֶכֶתר ֵ)� טֹוב 

 

                                                           
323 Gorfinkle afirma que Elazar ben Xammua fou deixeble d’Aqibà. Ferrer argumenta que no 
pogué ser ordenat a casa de l’empresonament d’Aqibà (Ibíd., p. 120). 



 

108 

 

4:13 El mestre Yehudà324 diu: “Sigueu cauts en l’estudi (de la Torà) ja 
que una errada en l’estudi és un pecat pervers.” El mestre Ximeon325 
diu: “Hi ha tres corones: La corona de la Torà, la corona del sacerdoci i 
la corona del regne, però la corona d’un bon nom està per sobre de totes 
les altres tres.”  
 

Maimònides separa aquest verset en dos. Contràriament, ha-Gerondí 

els agrupa juntament amb la dita anterior (4:12). En l’edició que hem 

treballat nosaltres explicada, en la introducció, així com a les versions de 

consulta que es relacionen en la bibliografia, aquestes ‘misnaiot’ conformen 

només una. 

 El mestre cordovès no presenta comentari a les paraules del mestre 

Yehudà. Referent a l’ensenyament del mestre Ximeon, argumenta que ‘tres 

corones’ són els tres tipus de grandesa que li fou concedit al Poble d’Israel i 

que són el sacerdoci, el regne i la saviesa. El sacerdoci va ser adquirit per 

Aaron, el regne va ser obtingut pel Rei David i la Torà està disposada per tot 

aquell que vulgui estudiar-la i d’aquesta manera, coronar el seu cap amb 

coneixement. 

 Respecte al mestre gironí sobre les paraules d’Elazar ben Xammua, 

afirma que hem de tractar tothom de la mateixa manera independentment de 

si són estudiants o amics, ja que, tot i que la Misnà no diu que hem de tractar 

l’estudiant amb el mateix honor que el nostre amic perquè no són iguals, no 

he de retreure el mèrit ni l’honor ni als deixebles ni a les amistats. Per al 

gironí, l’honor està inclòs en la por i no vice versa. Justifica que la paraula 

‘honor’ està destinada als estudiants i amics perquè no hi ha cap obligació de 

tenir-los por; en canvi, la paraula ‘por’ està relacionada amb els mestres i 

Déu, ja que els mestres ens ensenyen a tenir por a Déu. 

                                                           
324 Mestre de la quarta generació de tannaïtes, deixeble d’Aqibà, fou un home pobre i 
reconegut per la seva erudició; se li atribueixen més de sis-centes lleis. Fou també mestre de 
Rabbí (Ibíd., pp. 120-121). 

325 Esmentat a Abot 3.3, Ximeon ben Yohay fou mestre de la quarta generació de tannaïtes. 
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 En referència a la citació del mestre Yehudà, Yonà opina que la 

naturalesa de l’home és limitada i oblidadissa, així que hem de concentrar-

nos en aprendre bé la Llei fins saber perfectament cadascuna de les paraules 

que la componen i no deixar portar-nos pel nostre pensament inicial perquè 

és molt fàcil que ens equivoquem i una interpretació errònia de la Torà està 

contemplat com un acte voluntari. A més, diu que hi ha quatre tipus de 

pecadors: el que peca per negligència, el pecador del qual el seu pecat és 

intencionat, aquell del qual el seu pecat és inintencionat i aquell que peca 

amb circumstàncies fora del seu control326. 

 El comentari de Yonà a les paraules del mestre Ximeon és 

pràcticament similar al del mestre andalusí; només hi afegeix cites bíbliques 

a l’obtenció del sacerdoci (Nombres 25:13) i a l’adquisició del regne (Èxode 

20:21). 

 

ַרִ&י ְנהֹוַראי אֹוֵמר ֱהֵוי גֹוֶלה ִלְמקֹו� %ֹוָרה ְו,ל ֹ%אַמר ֶ)ִהיא ָתבֹוא  יד
 .ְוֶאל ִ&יָנְת: ,ל 2ָ%ִֵע�, ֶ)ֲחֵבֶרי: ְיַקְ;מ"ָה ְבָיֶד:, ,ֲחֶרי:

 
4:14 El mestre Nehoray327 diu: “Exilieu-vos a un lloc (on s’estudia la) 
Torà, no digueu que ella vindrà darrere vostre perquè el contacte amb 
els vostres amics és el que la manté al vostre costat i en la vostra opinió 
no us recolzeu.” 
 

RaMBaM explica que aquest verset recomana que ens retirem a un lloc 

tranquil per estudiar la Torà, però que no ens allunyem dels nostres amic ja 

que contribueixen al fet que nosaltres puguem aclarir els dubtes que ens 

apareixen a l’estudi. 

 Ha-Gerondí comenta que hauríem de viure en un indret on hi hagi 

savis; és més, diu que és millor retirar-nos-hi amb els nostres amics per 

estudiar-la conjuntament. Aclareix també que no ens recolzem en el nostre 

                                                           
326 Sedley 2008, p. 230.  

327 El nom de rabí Nehoray és un pseudònim que vol dir  ‘el lluminós’; es podria referir a 
Meïr, Nehemià o Elazar ben Arakh (Ferrer 2010, p. 121). 
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coneixement, sinó que demanem consell als savis per no errar en les nostres 

interpretacions i decisions.

 

ְו,G Aא ִמִ;$"ֵרי , ַרִ&י ַיַ@אי אֹוֵמר ֵאי� ְ&ָיֵדינ" Gא ִמ2ְַלַות ָהְרָ)ִעי� טו
ֶוֱהֵוי , �ָד��) אֹוֵמר ֱהֵוי ַמְקִ-י� ִ&ְ)לֹו� ָ>לֶחֶר ַרִ&י ַמְתָיא ֶב� . ַה3ִַ-יִקי�
 .ְו,ל ְ%ִהי ֹרא) ַל2"ָעִלי�, תָזָנב ָלֲאָריוֹ 

 
4:15 El mestre Yannay328 diu: “En la nostra mà no hi ha ni la 
tranquil·litat dels malvats ni els patiments dels justos.” El mestre Matyà 
ben Hereix329 diu: “Sigueu els primers a saludar tothom i sigueu cua de 
lleons i no cap de guineus.” 
 

Maimònides i ha-Gerondí separen aquest verset en dos, segons les 

dites de cada mestre. 

El mestre andalusí no fa comentari de les paraules del primer savi. De 

les del segon, opina que és millor ser ‘cua de lleons que cap de guineus’ en el 

sentit que és millor ser estudiant d’un savi que el mestre d’un ignorant, ja que 

només adquirirem més saviesa si som dels primers. 

 El català analitza la dita del mestre Yannay dient que els justos no 

tenen ni la pau, ni la seguretat ni la salut de les quals disposen els malvats en 

aquest món. També hi afegeix que ‘el patiment dels justos’ és el sofriment 

infringit per amor a Déu, que fa que no s’apartin de l’estudi de la Torà. El 

comentari del català a la frase del mestre ben Hereix és idèntic al del mestre 

andalusí.

 

; ַרִ&י ַיֲעֹקב אֹוֵמר ָהעֹוָל� ַהCֶה -ֹוֶמה ַלְ רֹוְזדֹור ִ&ְפֵני ָהעֹוָל� ַהָ&א טז
 .331ְ>ֵדי ֶ)ִ%ָ>ֵנס ַלNְַרְקִלי� 330ַהְתֵק� ַעְצְמ: ַבְ רֹוְזדֹור

                                                           
328 Rabí citat únicament a l’Abot, que degué pertànyer a la quarta generació de mestres 
tannaïtes (Ibíd., p. 121). 

329 Deixeble d’Elazar ben Azaryà i Eliézer ben Hurqanós, pertany a la tercera generació de 
tannaïtes (Ibíd., p. 122). 

330 L’edició americana vocalitza la primera síl·laba amb ‘i’ a diferència de les altres cinc 
edicions consultades; així doncs, escriu ‘ִבְ רֹוְזדֹור‘ (Blackman 1963, p. 522). 

331 Com en la nota anterior, l’editorial vocalitza amb ‘i’; obtenim ‘ַרְקִלי�Nְִל‘ (Ibíd., p. 522). 
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4:16 El mestre Yaaqob332 diu: “Aquest món s’assembla a l’avantsala del 
món que esdevindrà. Prepareu-vos a l’avantsala per poder entrar al 
saló.” 
 

Maimònides explica el significat semàntic de les paraules ‘avantsala’ i 

‘saló’. Diu que és una analogia prou clara: En aquest món, és on adquirim les 

virtuts necessàries que ens ajudaran a tenir una vida plena en el món que 

esdevindrà. 

 Ha-Gerondí explica que és una metàfora i que el propòsit en aquest 

món és aconseguir la recompensa en el món futur.

 

ָעה ,ַחת ִ&ְת)"ָבה "ַמֲע0ִי� טֹוִבי� ָ&עֹוָל� ַהCֶה ה"א ָהָיה אֹוֵמר ָיָפה )ָ  יז
ְוָיָפה ָ)ָעה ,ַחת ֶ)ל קֹוַרת ר"ַח ָ&עֹוָל� ַהָ&א ִמָ>ל ; ִמָ>ל ַחֵ;י ָהעֹוָל� ַהָ&א

 .ַחֵ;י ָהעֹוָל� ַהCֶה
 

4:17 Ell333 deia: “Millor és una hora de penediment i de bones accions 
en aquest món que tota la vida en el món que esdevindrà; i millor és una 
hora de satisfacció en el món que esdevindrà que tota la vida en aquest 
món.” 
 

RaMBaM diu que ja està explicat en el capítol desè del tractat Sanedrí 

que després de la mort no podrem aconseguir més virtuts ni perfeccionar 

aquelles que hem aconseguit en aquesta vida; per tant, hem d’aprofitar 

aquesta vida per l’estudi de la Torà; la pèrdua de temps no es pot recuperar 

mai més. 

 Per explicar el significat d’aquest verset, Rabbenu Yonà narra la 

història del mestre Yossé ben Yoézer: Hores abans d’ésser executat pels 

romans, el mestre ben Yoézer es trobà amb el seu nebot, que era una persona 

dolenta. El nebot es rigué del seu oncle dient-li que de poc li havia servit la 

seva comesa d’estudiar i dedicar tantes hores a Déu. El mestre el respongué 

que si Déu tractava així de bé els que són malvats, que bé hauria de tractar els 

                                                           
332 Rabí Yaacob ben Korxay, un dels mestres de Rabbí (Ferrer 2010, p. 122). 

333 El mestre Yaaqob. 
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que són bones persones en el món que esdevindrà. El seu nebot es penedí i 

demanà la pena de mort per a ell mateix. Minuts abans de l’execució de ben 

Yoézer, el mestre tingué la visió del seu nebot ascendent al Cel darrere seu i 

digué que per una bona acció que el seu nebot tingué en demanar la seva 

mort, havia adquirit la vida en la vida futura.

 

ְו,ל , וֹ $ֲחֵבְר: ִ&ְ)ַעת ַ>עֲ �ַרִ&י ִ)ְמעֹו� ֶ&� ֶאְלָעָזר אֹוֵמר ,ל ְ%ַר3ֶה ֶאת יח
Nָל ְו,ל , ְו,ל ִ%ְ),ל לֹו ִ&ְ)ַעת ִנְדרוֹ , ְלָפָניו %ְ334ַנֲחֶמ@" ְ&ָ)ָעה ֶ)5ֵתֹו מ(

 .ָלתוֹ ְק ֵ-ל ִלְראֹותֹו ִ&ְ)ַעת ַקלְ ִ%ְ)ַ% 
 

4:18 El mestre Ximeon ben Elazar335 diu: “No satisfeu el vostre amic en 
l’hora de la seva ira, no el consoleu quan l’hora de la seva mort estigui 
davant seu, no el pregunteu en l’hora del seu vot i no us esforceu en 
mirar-lo en l’hora de la seva feblesa.” 
 

RaMBaM afirma que el que es diu en aquest verset són virtuts ètiques i 

que una persona no deu fer cap comentari només en aquella situació que 

sigui l’apropiada. 

 Ha-Gerondí afirma que si parlem a un amic quan està empipat el farem 

que s’empipi més; per això, no hem de ‘satisfer-lo en l’hora de la seva ira’. De 

la mateixa manera, si el consolem davant la seva mort, l’empiparem i farem 

que pronunciï paraules impròpies. Si el preguntem pel ‘seu vot’, el 

confondrem i el causarem danys. Entén també l’última part del verset com 

que, si una persona s’avergonyeix dels seus pecats, és millor no dir-li res, ja 

que farem que la seva vergonya augmenti.

 

ִ&ְנֹפל אֹוִיְבי: ,ל 0ְ%ִָמח "ִבָ>ְ)לֹו ,ל ) משלי כד(ְ)מ"ֵאל ַהBָָט� אֹוֵמר  יט
 .ְוַרע ְ&ֵעיָניו ְוֵהִ)יב ֵמָעָליו ַא וֹ  'הִיְרֶאה �ָיֵגל ִלֶ&: ֶ �

 
                                                           
334 Judaica Press també utilitza una ‘mater lectionis’ per vocalitzar aquesta paraula: ‘מ"ָטל‘ 
(Blackman 1963, pp. 522-523). 

335 Deixeble de rabí Meïr, pertanyent a la cinquena generació de tannaïtes, de final del segle II 
de la n. e. El trobem poques vegades en la Misnà, però en la Tosseftà apareix més de cent 
vegades (Ferrer 2010, p. 123). 
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4:19 Xemuel ha-Qatan336 diu (al llibre de Proverbis 24:17-18)337: “No 
celebreu la caiguda del vostre amic, no us alegreu del seu fracàs, no 
s’alegri el vostre cor quan ell ensopegui per por de que Déu ho vegi, 
s’empipi i tregui la seva ira sobre el vostre amic.” 
 

RaMBaM diu que aquesta instrucció del mestre Xemuel ha-Qatan ja 

fou donada pel Rei Salomó i que significa que el mestre ens dóna una 

instrucció de tolerància per evitar que pequem. 

 Rabbenu Yonà també cita el Rei Salomó per desenvolupar el seu 

comentari. A més, comenta que ha-Qatan vol explicar-nos que si Déu veu que 

hom s’alegra de la caiguda d’un enemic, l’Altíssim oblidarà l’enemic i es 

concentrarà a castigar el que s’ha rigut.

 

ִלְדיֹו ְכת"ָבה ַעל ? ֱאִליָ)ע ֶ&� ֲאב"ָיה אֹוֵמר ַה6ֹוֵמד ֶיֶלד ְלָמה ה"א דֹוֶמה כ
ַרִ&י . ִלְדיֹו ְכת"ָבה ַעל ְנָיר ָמח"ק? ְוַה6ֹוֵמד ָזֵק� ְלָמה ה"א דֹוֶמה. ָד)ְנָיר חָ 

ְלָמה ה"א , ַהBְַטִ@י�� ְיה"ָדה ִאי) ְ>ַפר ַהַ&ְבִלי אֹוֵמר ַה6ֹוֵמד ִמ� 338יֹוֵסי ַבר
ֵקִני� ְלָמה ַהCְ �ְוַה6ֹוֵמד ִמ�. ְלאֹוֵכל ֲעָנִבי� ֵקהֹות ְו)ֹוֶתה ַיִי� ִמִ+%וֹ ? דֹוֶמה

ַרִ&י אֹוֵמר ,ל . ְלאֹוֵכל ֲעָנִבי� ְ&)"לֹות ְו)ֹוֶתה ַיִי� ָיָ)�? ה"א דֹוֶמה
ֵי) ַקְנַק� ָחָד) ָמֵלא ָיָ)� ְוָיָ)� ֶ)ֲאִפ6" ; ֶ)ֶ;) &וֹ �ִ%ְסַ%ֵ>ל ַ&Bְַנַק� ֶא6ָא ַב5ֶה

 .ָחָד) ֵאי� &וֹ 
 

4:20 Elixa ben Abuyà339 diu: “El que estudia (la Torà) quan és nen a què 
s’assembla? A la tinta escrita sobre pergamí nou, però el que estudia 
quan és vell, a què s’assembla? A la tinta escrita sobre pergamí 
esborrat.” El mestre Yossé bar Yehudà340, home de Kefar ha-Bablí 

                                                           
336 Com en català el seu cognom indica ‘ha-Qatan’ fou ‘el Petit’. Mestre tannaïta de la primera 
generació que visqué a les acaballes del segle I i començaments del II dC (Ibíd., p. 123). 

337 Pr 24:17-18, “No t’alegris quan cau el teu enemic; / si ensopega, no ho celebris: / El 
Senyor, que ho veu, no s’hi complauria / i retiraria el càstig contra ell” (BCI 2005, p. 1.167). 

338 A diferencia de les altres edicions que han estat contrastades, l’edició Mishnayoth 
presenta ‘ַרִ&י&ְ‘ amb la qual cosa, la traducció del nom d’aquest mestre seria ‘Yossé fill del 
Rabí Yehudà’ (Blackman 1963, p. 523). 

339 Mestre de rabí Meïr, de la tercera generació de tannaïtes. Fou dels pocs que penetrà en els 
misteris més profunds de la comprensió de la Torà. Més endavant va perdre la fe en Déu i 
adoptà una posició herètica. Des d’aquell moment, li fou llevat el títol de rabí i ni tan sols no 
se l’anomenava pel nom patern, sinó que era conegut com ‘l’altre’ (Ferrer 2010, p. 124). 

340 Ferrer explica que fou un rabí de la quarta generació de tannaïtes, de final del segle II de 
la n. e. Fou un dels primers col·legues de Rabbí (Ibíd., p. 125). 
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341diu: “El que estudia entre els joves, a què s’assembla? A menjar raïm 
jove i a veure vi de la seva premsa, però aquell que estudia entre els 
vells, a què s’assembla? A menjar raïm madur i a veure vi anyenc.” El 
mestre342 diu: “No us fixeu en el càntir, sinó en allò que hi ha dins. No hi 
ha cap càntir nou ple d’anyenc i càntir vell que, fins i tot, no tingui de vi 
nou en el seu interior.”  
 

Maimònides divideix aquest verset en dos: Un per la dita de ben Abuyà 

i l’altre per la cita de bar Yehudà.  

 Del primer comenta que el verset ens ensenya que, si aprenem a una 

edat primerenca, podem retenir perfectament els coneixements, però, a 

mesura que ens fem més grans, la capacitat d’assimilació minva. Del segon, 

afirma que el mestre repara en el fet que, quan som joves, el nostre 

aprenentatge està ple de dubtes i problemes. 

 Ha-Gerondí fa la comparació que la tinta en un pergamí nou no pot ser 

esborrada, de la mateixa manera que aprendre la Torà en la infància no 

s’oblida mai. També interpreta les paraules de bar Yehudà com el mestre 

andalusí.

 

� מֹוִציִאי� ֶאת, ַרִ&י ֶאְלָעָזר ַהBַָ ר אֹוֵמר ַהBְִנ�ה ְוַהַ%ֲאָוה ְוַהָ>בֹוד כא
 .ָהעֹוָל��ָה�ָד� ִמ�

 
4:21 El mestre Elazar ha-Qappar343 diu: “L’enveja, la luxúria i la 
vanaglòria treuen l’home del món.”  
 

El mestre andalusí explica que el mestre ha-Qappar vol explicar que, si 

tenim aquests vicis, no podrem adquirir virtuts ètiques ni intel·lectuals. 

  El mestre català explica àmpliament aquestes tres paraules. Diu que hi 

ha dos tipus d’enveja: una de negativa i una de positiva i que cadascuna 

                                                           
341 A Galilea. 

342 Segons el Rabí Nachman de Breslav en el seu llibre Breslov Pirkey Avot. Ethics of the 
Fathers, atribueix aquesta part del verset al mestre Yehudà haNasí. (2010, p. 185). 

343 Mestre de la cinquena generació de tannaïtes que visqué a final del segle II de la n. e. 
(Ferrer 2010, p. 125). 
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d’aquestes engloba un parell o tres: L’enveja negativa és la infelicitat que els 

dolents senten en veure un amic que és just, i també quan, sense odiar un 

amic, no volen que estudiï ja, i ells tampoc ho fan. L’enveja positiva és la que 

se sent per qualsevol tipus de possessió material. 

 El mestre també comenta que el desig és el primer pas per pecar i que 

també hi ha diversos tipus de desig, com és ara la luxúria. En referència a 

l’honor, diu que no només té connotacions positives, sinó també negatives, 

com, per exemple, sentir-se per sobre de la resta. El desig que hom pot sentir 

perquè l’honorin fa que sigui una persona ordinària.

 

-ֹו� יְוַהַחִ;י� לִ ; ְוַה5ִֵתי� ְלֵהָחיֹות; ה"א ָהָיה אֹוֵמר ַהִ;6ֹוִדי� ָלמ"ת כב
, ה"א ַה5ִֵבי�, ַה&ֹוֵראה"א ַה;ֹוֵצר ה"א , ֶ)ה"א ֵאל, "ְלִהָ"ַדע, ֵליַדע ְלהֹוִדיעַ 

ָ&ר"K ה"א ֶ)ֵאי� , ְוה"א ָעִתיד ָלד"�, ה"א ַ&ַעל ִ-י�, ה"א ֵעד, �יה"א ַהַ-;ָ 
ְוGא ִמBַח )ֹוַחד ֶ)ַהֹ>ל , ְוGא ַמVֹוא ָפִני�, ְלָפָניו Gא ַעְוָלה ְוGא ִ)ְכָחה

ל ַיְבִטיֲח: ִיְצֶר: ֶ)ַה2ְאֹול ֵ&ית ָמנֹוס ְו,; ְוַדע ֶ)ַהֹ>ל ְלִפי ַהֶחְ)&ֹו�; ֶ)6וֹ 
Kְוַעל ָ>ְרֲח: ַאָ%ה ַחי, )ְוַעל ָ>ְרֲח: ַאָ%ה נֹוָלד(ֶ)ַעל ָ>ְרֲח: ַאָ%ה נֹוָצר ; ָל ,

ְוַעל ָ>ְרֲח: ַאָ%ה ָעִתיד ִליֵ%� ִ-י� ְוֶחְ)&ֹו� ִלְפֵני ֶמֶלK , ְוַעל ָ>ְרֲח: ַאָ%ה ֵמת
 .ַה5ְָלִכי� ַהBָדֹו) ָ&ר"K ה"א ַמְלֵכי

 
4:22 Ell344 deia: “Els nens estan destinats a morir, els morts a reviure i 
els vius per ésser jutjats, per saber, per ensenyar i per reconèixer que 
Ell és Déu. Ell és l’autor, Ell és el creador, Ell és el que comprèn, Ell és el 
que jutja, Ell és testimoni, Ell és l’acusador al judici i Ell serà qui jutgi, 
beneït sigui, que no hi ha davant seu cap injustícia, ni oblit, ni 
favoritisme per uns, ni acceptació de suborn perquè tot està en Ell i 
sapigueu que tot és un compte per a Ell345. No deixeu que els vostres 
mals impulsos us convencin que el vostre fi està en la vostra tomba, ja 
que contra la vostra voluntat fóreu creats (i contra la vostra voluntat 
nasquéreu). I contra la vostra voluntat viviu, contra la vostra voluntat 
morireu i rendireu comptes davant del Rei, rei de reis, el Sant, beneït 
sigui.” 
 

                                                           
344 El mestre Eleazar ha-Qappar. 

345 És a dir, que tot depèn de les nostres accions i Ell (Déu) ho té en compte. 
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Maimònides explica que hi ha tres categories de persones: el que 

naixerà, el que està naixent i que morirà, i els que viuran una altra vegada 

després de morir. En aquest sentit, el mestre cordovès interpreta aquest 

verset com que nosaltres no podem decidir sobre la nostra vida, ja que Déu fa 

la seva voluntat. 

 Ha-Gerondí també té la mateixa interpretació que Maimònides i ja que 

no podem decidir què serà de nosaltres, és millor que ens dediquem a 

l’estudi, ja que no sabem si en el món que esdevindrà hi haurà o no judici com 

asseguren els heretges.  
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- Capítol 5è פרק ה 
 
ַוֲהGא ְבַמֲאָמר ? ַ%ְלמ"ד לֹוַמר�"ַמה. ַ&ֲע0ָָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָל� א

ָהעֹוָל� �ָהְרָ)ִעי� ֶ)5ְַאְ&ִדי� ֶאת� ֶא6ָא ְלִהָ ַרע ִמ�? ֶאָחד ָיכֹול ְלִהָ&ְראֹות
� ִמי� ֶאתיְוִליֵ%� 0ָָכר טֹוב ַל3ִַ-יִקי� ֶ)5ְַק;ְ , ֶ)ִ@ְבָרא ַ&ֲע0ָָרה ַמֲאָמרֹות

 .ָהעֹוָל� ֶ)ִ@ְבָרא ַ&ֲע0ָָרה ַמֲאָמרֹות
 

5:1 Amb deu instruccions346 fou creat el món. I què en diu el Talmud?: 
«Amb una instrucció (única) no pogué ser creat, sinó (que va ser creat) 
per castigar els dolents que destrueixen el món que fou creat amb deu 
ordres, i per donar una bona recompensa als justos que sostenen el 
món que fou creat amb deu comandaments.» 
 

Maimònides afirma sobre ‘amb deu instruccions fou creat el món’ que 

en el relat de la creació apareix només nou vegades ‘I Déu digué’ 

(instruccions divines) en lloc de deu; però si, a això, hi afegim la primera 

frase de la Torà ‘al principi, Déu va crear el cel i la terra”, en fan una desena; 

aquesta primera acció no requereix el verb ‘dir’, ja que és prou clar que la 

creació del cels i la terra no va tenir lloc sense que Déu la formulés. Per al 

mestre, que n’hi hagi deu disposicions en compte de només una, ‘I Déu digué, 

sigui el cel i la terra, i la llum ...’ explica que Déu volgués demostrar d’una 

banda, la gran importància i majestuositat de la seva entitat i, d’una altra, 

l’ordre i la magnitud de les coses.  

El savi andalusí també opina que ‘els dolents que destrueixen el món’ 

són aquells que no perfeccionen llurs ànimes, ja que l’objectiu final que Déu 

ens donà fou el compliment dels preceptes; en abandonar els manaments, 

corrompem el nostre esperit.  

 Ha-Gerondí coincideix amb les explicacions del cordovès sobre ‘les 

deu instruccions’.  Referent ‘als dolents que  destrueixen el món’, afirma que 

la Misnà ens ensenya que la influència  del diable és immensa i que la  

destrucció  del  món serà ‘retribuïda’ per Déu;   en canvi,  el món fou  creat 

                                                           
346 Del Valle diu que aquestes deu instruccions són donades a Gènesi 1:3, 1:6, 1:9, 1:11, 1:14, 
1:20, 1:24, 1:26, 1:29 i 2:18. 
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per a les bones persones, que aquestes sí seran recompensades en el món 

que esdevindrà.

 

ֶ)ָ>ל , ֲע0ָָרה דֹורֹות ֵמ�ָד� ְוַעד ֹנַח ְלהֹוִדיַע ַ>5ָה ֶאֶרK ַאַ ִי� ְלָפָניו ב
ֲע0ָָרה . ֵמי ַה5ַ&"ל�ֶ)ֵהִביא ֲעֵליֶה� ֶאתַעד , ַה-ֹורֹות ָהי" ַמְכִעיִסי� "ָבִאי�

ֶ)ָ>ל ַה-ֹורֹות , ְלהֹוִדיַע ַ>5ָה ֶאֶרK ַאַ ִי� ְלָפָניו, דֹורֹות ִמֹ@ַח ַעד ,ְבָרָה�
 .ָהי" ַמְכִעיִסי� "ָבִאי� ַעד ֶ)ָ&א ,ְבָרָה� ְוִקֵ&ל ָעָליו 0ְַכר >(�6ָ

 
5:2 Hi hagué deu generacions des d’Adam fins a Noè per fer saber 
quanta paciència té Déu, ja que totes les generacions continuaren 
provocant la seva ira fins que portà les aigües del diluvi sobre ells. Hi 
hagué deu generacions des de Noè fins Abraham per fer saber quanta 
paciència té Déu, ja que totes les generacions continuaren provocant la 
seva ira fins que vingué Abraham i rebé ell mateix la recompensa de 
tothom. 
 

Una altra vegada s’esmenta el nombre ‘deu’. Maimònides assenyala 

que aquest nombre també apareix en el capítol cinquè del Gènesi, ja que s’hi 

mostren deu generacions i que en el desè es presenten deu tribus.  

 Contràriament a l’andalusí, el mestre català centra el seu comentari en 

aquest verset en el tema del pecat i de les aliances que Déu féu amb el seu 

poble.

 

, "�6ָכְוָעַמד &ְ  ֲע0ָָרה ִנְסיֹונֹות ִנְתַנָ$ה ,ְבָרָה� �ִבינ" ָעָליו ַה2ָלֹו� ג
 .ְלהֹוִדיַע ַ>5ָה ִחָ&תֹו ֶ)ל ,ְבָרָה� �ִבינ" ָעָליו ַה2ָלֹו�

 
5:3 Amb deu proves fou provat Abraham, el nostre pare, sigui la pau 
amb ell, i superà totes elles, per fer saber quan gran és l’afecte 
d’Abraham, el nostre pare, sigui la pau amb ell. 
 

Maimònides continua remarcant la importància del nombre deu. 

Primerament, explica les deu proves a les quals Abraham fou sotmès; ara com 

l’exili de la seva terra, la fam que trobà en exiliar-se, la ferocitat amb què els 

egipcis el reberen, la guerra contra els quatre reis, com es narra a Gènesi 

14:12, etc. 
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 Rabbenu Yonà també relata les deu proves. En canvi, explica que Déu 

temptà Abraham per demostrar al món que, com a conseqüència de la por 

que el patriarca el tingué, complí perfectament totes les provances. 

 

ֶע0ֶר ַמ>ֹות (. ַוֲע0ָָרה ַעל ַהָ;�, ֲע0ָָרה ִנִ$י� ַנֲע0" ַלֲאבֹוֵתינ" ְבִמְצַרִי� ד
 K"דֹו) ָ&רBָָרהה"א ַעל ַה5ְִצִרִ;י� ְ&ִמְצַרִי� וְ ֵהִביא ַה  ֶעֶשר). ַעל ַהָ;� ֲעֹשָ

במדבר (ֶ)ֶ@ֱאַמר , ַה5ָקֹו� ָ&ר"K ה"א ַב5ְִדָ&ר�ִנְסיֹונֹות ִנ$" ֲאבֹוֵתינ" ֶאת
 .ֶזה ֶע0ֶר ְ ָעִמי� ְוGא ָ)ְמע" ְ&קֹוִלי 347ַוְיַנ$" ֹאִתי, )יד
 

5:4 Deu miracles foren realitzats per als nostres pares a Egipte i altres 
deu sobre el mar. Deu plagues portà el Sant, beneït sigui, sobre els 
egipcis a Egipte i altres deu sobre el mar. Deu vegades  els nostres pares 
provaren el Sant, beneït sigui, al desert; com està escrit (al llibre de 
Nombres 14:22)348: «I em provaren aquestes deu vegades i no 
escoltaren la meva veu.» 
 

RaMBaM incorpora aquest verset amb l’anterior. No obstant això, 

versa el seu comentari en l’explicació dels deu miracles i a més, afirma que 

les plagues foren enviades contra el poble d’Egipte i no contra Israel; que els 

israelites no fossin afectats és un miracle per al mestre.  

 En el comentari de ha-Gerondí trobem absolutament les mateixes 

afirmacions i explicacions que en el de l’andalusí. 

 

יַח Gא ִהִ יָלה ִא2ָה ֵמֵר , ֲע0ָָרה ִנִ$י� ַנֲע0" ַלֲאבֹוֵתינ" ְ&ֵבית ַה5ְִקָ-) ה
ְוGא ִנְר�ה ְזב"ב ְ&ֵבית ; ְוGא ִהְסִריַח ְ&0ַר ַהBֶֹד) ֵמעֹוָל�; ְ&0ַר ַהBֶֹד)
ְוGא ִכ&" ְגָ)ִמי� ; ְוGא ֵאיַרע ֶקִרי ְלֹכֵה� ָ+דֹול ְ&יֹו� ַהִ> "ִרי�; ַה5ְִטְ&ַחִי�

ְוGא ִנְמָצא ; ד ֶהָעָ)�ַע5"�ְוGא ָנְצָחה ָהר"ַח ֶאת; ֵא) ֶ)ל ֲעֵצי ַה5ֲַעָרָכה
עֹוְמִדי� ְצפ"ִפי� "ִמְ)ַ%ֲחִוי� ; "ְבֶלֶח� ַהָ ִני�, "ִבְ)ֵ%י ַה6ֶֶח�, ְפס"ל ָ&ֹעֶמר

ְוGא �ַמר �ָד� ; ְוGא ִהCִיק ָנָח) ְוַעְקָרב ִ&יר"ָ)ַלִי� ֵמעֹוָל�; ְרָוִחי�
 .ַלִי�ַלֲחֵברֹו ַצר ִלי ַה5ָקֹו� ֶ)�ִלי� ִ&יר")ָ 

                                                           
347 De forma diferent a les altres edicions comparades, Judaica Press vocalitza aquesta 
partícula de complement directe de primera persona del singular fent ús d’una ‘mater 
lectionis’: ‘אֹוִתי‘ (Blackman 1963, p. 526). 

348 Nm 14:22, “Juro que ningú dels qui, després de contemplar la meva presència gloriosa i 
els prodigis que he fet a Egipte al desert, ara em posen a prova, desobeint-me per desena 
vegada” (BCI 2005, p. 203). 
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5:5 Deu miracles foren realitzats per als nostres pares  al Temple 
Sagrat. Mai cap dona no avortà a causa de l’aroma de l’ofrena sacrificial, 
mai la carn del sacrifici per al món no es podrí, mai no es veié cap mosca 
a l’escorxador, i mai el gran sacerdot no tingué una pol·lució en el Dia 
dels Perdons349, mai les pluges no apagaren el foc de la llenya que hi 
havia a l’altar, mai el vent no desvià la columna de fum; mai no es trobà 
cap imperfecció a l’omer350, als dos pans351 i al pa de la proposició352, 
les gents estaven dempeus molt apilotades per poder jeure 
còmodament; mai cap serp o escorpí feren mal a Jerusalem, mai ningú 
no digué al seu company: És per a mi estret353 el lloc per romandre a 
Jerusalem. 
 

Maimònides versa el seu comentari sobre el Temple Sagrat i la seva 

excel·lència. Explica que el Temple estava situat en una explanada amb cel 

descobert i que ni les pluges ni el vent, mai no aconseguiren apagar el foc que 

era ofrena per a Déu. 

 El mestre Yonà és més explicatiu i comenta que ‘cap dona no avortà a 

causa de l’aroma de l’ofrena’, ja que tota la carn sacrificial es cremava i feia 

olor a carn rostida i no pas a una altra cosa. També hi assenyala que aquesta 

                                                           
349 Una de les festivitats  més importants del Judaisme ‘Yom Kipur’ (en català, ‘Dia de 
l’Expiació’) en què es dejuna per vint-i-quatre hores. Segons s’indica a la Torà, concretament 
al llibre de Levític 23:27: “El dia deu del mes setè és el dia de l’Expiació. Convoqueu un aplec 
sagrat, dejuneu i presenteu una ofrena que serà cremada en honor del Senyor” (Ibíd., p. 
172).En aquest verset apareix com ‘Yom ha-Kipurim’, la forma plural pel què traduïm com a 
‘Dia dels Perdons’. 

350 Segons indica Romano, ‘omer’ és el manat d'espigues que havia de lliurar-se al sacerdot 
en efectuar la sega (1975, p. 225), tal i com queda indicat al primer tractat de la Misnà 
anomenat ‘Zeraim’ (en català, ‘Sements’ que són lleis relacionades amb l’agricultura), en el 
capítol de ‘Hal·là’ (‘Massa’). Aquesta explicació prové del llibre de Levític 23:10: “Quan 
entrareu al país que jo us dono i començareu la sega, porteu als sacerdots la primera garba, 
les primícies de la collita” (BCI 2005, p. 171). 

351 Al llibre de Levític 23:17: “Des d’arreu on habitareu porteu dos pans per presentar-los 
solemnement; cada pa serà preparat amb sis quilos de flor de farina i serà cuit amb llevat. 
Són les primícies per al Senyor” (Ibíd., p. 172). 

352 Al llibre de l’Èxode 25:30: “Damunt la taula, posa-hi els pans d’ofrena; que sempre n’hi 
hagi davant meu” (Ibíd., p. 118). 

353 Al llibre d’Isaïes 49:20: “Aviat sentiràs el que et diuen / els fills que donaves per perduts: / 
«No hi cabem! Fes-nos lloc, / que puguem habitar-hi!»” (Ibíd., p. 596). 
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carn es podia menjar en el termini de dos dies, ja que mai no es podria; això 

sí,  sempre i quan fou una ofrena per a festes354 més petites. 

 El mestre gironí també comenta que la ciutat de Jerusalem és immensa 

per tal d’acollir tot el seu poble en temps de festivitats. Però diu el capítol ‘és 

estret el lloc per romandre’, ja que tot i ser la ciutat plena de gent, hi havia 

espai per a tothom.

 

"ִפי , ִ י ָה�ֶרL, ֵה� "ְוֵא6, ֲע0ָָרה ְדָבִרי� ִנְבְרא" ְבֶעֶרב ַ)ָ&ת ֵ&י� ַה2ְָמ)ֹות ו
, ְוַה5ְִכָ%ב, ְוַהְ>ָתב, ְוַה2ִָמיר, ְוַהNֶ5ַה, ְוַה�5ָ, ְוַהBֶֶ)ת, "ִפי ָה�תֹו�, ַהְ&ֵאר

ְוֵאילֹו ֶ)ל , וְקב"ָרתֹו ֶ)ל מֶ)ה, ְוֵי) אֹוְמִרי� ,A ַהCִ5ַיִקי�; ְוַה6"חֹות
 .A ְצָבת ִבְצָבת ֲע0"ָיהְוֵי) אֹוְמִרי� ,; ,ְבָרָה� �ִבינ"

 
5:6 Deu coses foren creades en la vigília de ‘Xabbat’, al capvespre, i 
aquestes són: La boca de la terra355, la boca del pou356, la boca de 
l’ase357, el ‘qèxet’358, el ‘mannà’, el bastó (de Moisès), el ‘xamir’359, 
l’escriptura, el text i les taules. I es diu que també els dimonis, la tomba 
de Moisès i el moltó d’Abraham360, el nostre pare.  I també es diu que les 
tenalles amb tenalles són fetes. 
 

                                                           
354 El Judaisme classifica les seves festes en Festes Majors i Festes Menors. A les primeres 
corresponen aquelles que estan explicades en la Torà (per exemple, Péssah, Sukkot, Yom 
Kipur i Xavuot entre altres), i a les segones aquelles que són d’institució rabínica (com ara, 
Purim, Hanukkà i Tu bi-Xevat).  

355 Al llibre de Nombres 16:32: “La terra es va obrir i els engolí amb les seves famílies, amb 
tots els homes de Corè i tots els seus béns” (Ibíd., p. 208). 

356 Com indica Del Valle aquesta boca es tracta d’aquella que subministrà aigua als israelites 
quan vagaren pel desert. 

357 Al llibre de Nombres 22:28: “Llavors el Senyor va fer que la somera el parlés. La somera li 
digué a Balaam: -Què t’he fet perquè em peguis per tercera vegada?” (Ibíd., p. 217). 

358 El ‘qèxet’ és l’arc de Sant Martí. Òbviament, per la connotació cristiana que hi ha en la 
paraula catalana, ometem la traducció. 

359 Al segon tractat de la Misnà, anomenat ‘Naixim’ (en català, ‘Dones’), al capítol de ‘Guitin’ 
(‘Actes de Divorci’), Romano afirma que el Talmud no ens aclareix de què es tracta. Segons 
Raixí i Maimònides, el ‘xamir’ era un cuc petit que podia foradar la pedra més dura, mentre 
que l’apòcrif Testament de Salomó considera que era una pedra duríssima (1975, p. 480). 

360 És a dir, el moltó sacrificat en lloc del seu fill Isaac. Gènesi 22, 13: “Abraham va alçar els 
ulls i veié un moltó agafat per les banyes a uns matolls. Hi va anar, el va prendre i l’oferí en 
holocaust en comptes del seu fill” (BCI 2005, p. 40). 
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RaMBaM explica que la voluntat de Déu no és canviant, sinó que, en 

crear el món, ja disposà tot el que s’hauria de fer en el futur i que tot està 

inclòs en les lleis físiques naturals. 

 Rabbenu Yonà relaciona cada cosa que fou creada en ‘Xabbat’ amb un 

passatge bíblic: ‘la boca de la terra’, amb Nombres 16:31-34; ‘la boca del pou’, 

amb Èxode 17:5-7; ‘la boca de l’ase’, amb Nombres 22:28; el ‘qèxet’, amb 

Gènesi 9:13; ‘el mannà’, amb Èxode 16:24-25; ‘el bastó de Moisès’, amb Èxode 

4:17; i finalment ‘el xamir’, amb Reis I 6:7.

 

ְפֵני ִמי ֶ)ה"א ָחָכ� ֵאינֹו ְמַדֵ&ר &ִ . ִ)ְבָעה ְדָבִרי� ַ&ֹ+ֶל� ְוִ)ְבָעה ֶ&ָחָכ� ז
; ְוֵאינֹו ִנְבָהל ְלָהִ)יב; ְוֵאינֹו ִנְכָנס ְלתֹוK ִ-ְבֵרי ֲחֵברוֹ ; ָגדֹול ִמ5ֶ@" ְ&ָחְכָמה

ְוַעל ,ֲחרֹו� , ְואֹוֵמר ַעל ִרא)ֹו� ִרא)ֹו�; "ֵמִ)יב ַ>ֲהָלָכה, )ֹוֵאל ָ>ִעְנָי�
. "מֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת; ַמְעִ%י72ֶא ָ)ַמע אֹוֵמר Gא )ָ �ְוַעל ַמה; ,ֲחרֹו�

 .361ְוִח6"ֵפיֶה� ַ&ֹ+ֶל�
 

5:7 Set trets es donen en el neci i set en el savi. Un savi no parla davant 
de qui és més gran en saviesa que ell i, davant del ‘minyan’, no 
interromp la conversa del seu amic, no s’apressa a respondre, pregunta 
el que és rellevant, respon segons la llei, diu el que és primer per 
començar i, al final, el que és per al final, diu sobre el que no escoltà: 
«no vaig escoltar-ho», i admet la veritat. Els trets contraris es donen en 
el neci.  
 

Maimònides explica les diferències que hi ha entre ‘brut, illetrat, cru, 

savi i pietós’362, ja que es repeteixen sovint en les paraules dels savis. Per a 

l’andalusí, ‘brut’ és aquell que no té ni intel·ligència (Torà) ni virtuts morals 

(ètica), però això no significa que sigui una persona dolenta, sinó que està 

vuit de qualitats; ‘illetrat’ és aquella persona normal que té virtuts ètiques, 

però que no ha adquirit coneixements; ‘cru’ (‘neci’ en la nostra traducció) és 

el que té virtuts tant ètiques com intel·lectuals, però no és una persona 

perfecte, ja que sempre està confosa; el ‘savi’ és aquell que ha adquirit 

                                                           
361 L’editorial americana vocalitza: ‘גֹוֶל�&ְ‘ (Blackman 1963, p. 529). 

362 Les paraules que es trobem en la traducció anglesa del text original de Maimònides són: 
‘boor, am haaretz, golem, chacham i chassid’. (Touger 1994, p. 132). 
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ambdues virtuts; finalment ‘pietós’ és el que és savi, però porta a l’extrem la 

seva pietat. El mestre afirma que un savi és aquell que té les sets propietats 

que s’expliquen al verset. 

 Ha-Gerondí compara el concepte de ‘neci’ amb un fetus, amb una 

persona que encara no està acabada de fer. Hi afegeix, al seu comentari, que 

també ‘neci’ és aquella persona no refinada, ja que no desitja saviesa, sinó 

explicar el seu pensament i respon a les preguntes abans de que se’ls hagi 

formulat.  

 

ְרָעִנ;ֹות ח ִמְקָצָת� . 364ַעל ִ)ְבָעה ג"ֵפי ֲעֵבָרה, ָ&ִאי� ָלעֹוָל� 363ִ)ְבָעה ִמיֵני פ(
, ִמְקָצָת� ְרֵעִבי�, ָ&�הָרָעב ֶ)ל ַ&3ֶֹרת , "ִמְקָצָת� ֵאיָנ� ְמַעHְִרי�, ְמַעHְִרי�

�ה 365ָרָעב ֶ)ל ְמה"ָמה ְוֶ)ל ַ&3ֶֹרת, ָ+ְמר" ֶ)7א ְלַעHֵר. "ִמְקָצָת� 0ְֵבִעי�&ָ .
ַעל ִמיתֹות , ֶ-ֶבר ָ&א ָלעֹוָל�. ָרָעב ֶ)ל ְ>ָלָיה ָ&�ה, ַהַח6ָה�ְוֶ)7א ִלNֹול ֶאת

ֶחֶרב ָ&א . ְ)ִביִעית 366ְוַעל ֵ רֹות, " ְלֵבית ִ-י�ָהֲאמ"רֹות ַ&%ֹוָרה ֶ)7א ִנְמְסר
 .ְוַעל ַה5ֹוִרי� ַ&%ֹוָרה ֶ)7א ַכֲהָלָכה, ְוַעל ִע""ת ַהִ-י�, ַעל ִע@"י ַהִ-י�, ָלעֹוָל�

 
5:8 Set tipus de calamitats vingueren al món per set formes de pecat. 
Algunes donaren delmes i les altres no en donaren cap de delme, arribà 
(aleshores) la fam a causa de la sequera, alguns estigueren famolencs i 
els altres estigueren saciats. Decidiren (tots els homes) no donar367 el 
delme i arribà una fam d’enrenou i de sequera. Decidiren no separar la 
‘hal·là’368 i arribà una fam de destrucció. Una pesta arribà al món per les 
penes de mort contemplades en la Torà que no foren despatxades pel 
tribunal, i pels fruits de l’any sabàtic. Una espasa arribà al món pel 
retard del judici, per la perversió del judici i pels que ensenyaren la 
Torà no seguint ‘l’halacà’369.  
 

                                                           
363 Judaica Press vocalitza ‘פ"ְרָעִנ;ֹות‘ (Blackman 1963, pp. 529-530). 

 .(Ibíd., pp. 529-530) ‘ֲעֵביָרה‘ 364

 .(Ibíd., pp. 529-530) ’ַ&3ְֹוֶרת‘ 365

  .(Ibíd., pp. 529-530) ’ֵ ירֹות‘ 366

367 Literalment ‘separar’. 

368 Vegeu nota núm. 350. 

369 Vegeu nota núm. 23. 
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El mestre cordovès explica que la sequera arriba per la manca de 

pluja, però que la pluja pot caure en un indret. A més, explica els diferents 

tipus de fam: La ‘fam per sequera’ és aquella que es produeix per l’efecte de la 

manca de precipitacions; la ‘fam per pànic’, ja que els homes es dediquen a les 

guerres i abandonen el conreu de les terres; i la ‘fam per destrucció’ és la 

produïda per la manca absoluta d’aigua. En referència a ‘una espasa arribà 

amb retard’, el mestre veu la demora dels judicis pels assumptes més 

ximples. 

 Rabbenu Yonà també explica en el seu comentari els tipus de fam i 

concorden perfectament amb els del mestre andalusí.

 

ָ+ל"ת ָ&ה . ְוַעל ִח6"ל ַה�2ֵ, ַעל ְ)ב"ַעת ָ)ְוא, ַחָ;ה ָרָעה ָ&�ה ָלעֹוָל� ט
ְוַעל , ְוַעל ְ)ִפיכ"ת ָ-ִמי�, ְוַעל ִג6"י ֲעָריֹות, >ֹוָכבי� בֹוָדתַעל עֲ , ָלעֹוָל�

Lֶר�, "ַבְ)ִביִעית, ָ&ְרִביִעית, ְ&,ְרָ&ָעה ְפָרִקי� ַהֶ-ֶבר ִמְתַרֶ&ה. ַהְ)ָמַטת ָה
ִמְ ֵני , ָ&ְרִביִעית. י ֶהָחג ֶ)ְ&ָכל ָ)ָנה ְוָ)ָנה"ְבמֹוָצאֵ , "ְבמֹוָצֵאי ְ)ִביִעית

"ְבמֹוָצֵאי ; ִמְ ֵני ַמְע0ַר ָעִני ֶ)ַ&2ִ2ִית, ַ&2ְִביִעית; ַמְע0ַר ָעִני ֶ)ַ&2ְִליִ)ית
ֵני ִמ ְ , "ְבמֹוָצֵאי ֶהָחג ֶ)ְ&ָכל ָ)ָנה ְוָ)ָנה; ְ)ִביִעית 370ִמְ ֵני ֵפרֹות, ְ)ִביִעית

 .ֶגֶזל ַמְ%נֹות ֲעִנִ;י�
 

5:9 Una bèstia ferotge arribà al món per jurament fals i per blasfèmia a 
Déu. L’exili arribà al món per la idolatria, l’incest, el vessament de sang, 
i a causa de la negligència per proporcionar un alliberament a la terra 
durant l’any sabàtic. La pesta s’incrementà en quatre períodes: En el 
quart any, en el setè, en l’any posterior al setè i al final de cada 
festivitat371 any rere any. En el quart any a causa del delme pels pobres 
corresponent al tercer any, en el setè any a causa del delme pels pobres 
corresponent al sisè any, en l’any posterior al setè a causa dels fruits de 
l’any sabàtic i després de cada festivitat any rere any pel robatori de 
donacions als pobres. 
 

                                                           
370 Vegeu nota núm. 365. 

371 Segons la traducció que presenta Del Valle, es refereix a la festa dels Tabernacles; en 
hebreu ‘Sukkot’. (1981, p. 803). Juntament amb les festivitats de ‘Xavuot’ i ‘Péssah’, aquesta 
festa commemora el trànsit del poble jueu pel desert vivint en cabanyelles. 
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RaMBaM argumenta que el cicle de l’agricultura és de set anys i que a 

l’ordre Zeraim372 de la Misnà queda clarament explicat. 

 Ha-Gerondí parafraseja les paraules d’aquest verset, però no aporta 

cap informació nova; ara bé, ens remet al següent passatge bíblic per explicar 

els delmes: “Cada tres anys, serà l’any del delme. Llavors separa la desena 

part de les teves collites, posa-la a disposició dels levites, dels immigrants, 

dels orfes i de les viudes, perquè puguin menjar fins a saciar-se en les teves 

ciutats.”373

 

, ִמָ-ה ֵבינֹוִנית 374זוֹ . ָהאֹוֵמר ֶ)6ִי ֶ)6ִי ְוֶ)K6ָ(ֶ :6ְ, ,ְרַ&ע ִמ-ֹות ָ&�ָד� י
ֶ)6ִי ֶ)K6ָ ; ַע� ָה�ֶרL, ֶ)6ִי ֶ)K6ָ ְוֶ)6ְ: ֶ)6ִי; ְוֵי) אֹוְמִרי� זֹו ִמַ-ת ְסדֹו�

K6ָ(ֶ :6ְ(ֶָרָ)ע, ֶ)6ִי ֶ)6ִי ְוֶ)6ְ: ֶ)6ִי; ָחִסיד, ְו. 
 

5:10 Hi ha quatre tipus d’home: El que diu «el que és meu és meu i el 
que és teu és teu», aquest és el tipus més comú, i n’hi ha que diuen que 
aquest és el tipus de Sodoma; (El que diu) «el que és meu és teu i el que 
és teu és meu», és la gent més comuna; (El que diu) «el que és meu és 
teu i el que és teu és teu», és el piadós; i (el que diu) «el que és meu és 
meu i el que és teu és meu», és el dolent. 
 

Maimònides argumenta que ‘el piadós’ és aquell que augmenta les 

bones accions en portar-se a si mateix a l’extrem bo de les coses375 i que ‘el 

dolent’ és aquell que es mou cap a l’altre extrem i dóna l’exemple de la 

cobdícia, ja que el malvat vol els seus diners i també els diners dels altres. 

 Ha-Gerondí justifica que el primer tipus d’home (‘el que és meu és 

meu i el que és teu és teu’) no és gens generós perquè no entrega la seva 

propietat pel benefici de la comunitat. Del segon tipus, el mestre l’associa als 

‘illetrats’ que descriu l’andalusí a Abot 5:7, ja que aquesta mena d’homes 

                                                           
372 Aquest és el primer tractat de la Misnà. Recordem que Abot pertany a l’ordre de Neziqín 
que és el quart de la Misnà. 

373 Deuteronomi 26:12 (BCI 2005, p. 272). 

374 Judaica Press vocalitza ‘"ז’ (Blackman 1963, 531). 

375 Consulteu Abot 5:7.  
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volen fer perfecte el món repartint la riquesa entre tots. Això pot ser bo per la 

societat, argumenta el mestre, però no diu gaire de la seva saviesa perquè, tot 

i que vol fer del món un lloc millor, no té les eines intel·lectuals per dur la 

seva tasca a terme. El tercer i quart tipus, com afirma Maimònides, són els 

que porten la seva generositat a l’extrem; en el tercer cas cap al positiu i el 

quart cap al negatiu.

 

; ָיָצא 0ְָכרֹו ְבֶהְפֵסדוֹ , נֹוַח ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות, ,ְרַ&ע ִמ-ֹות ַ&ֵ-עֹות יא
ָקֶ)ה ִלְכעֹוס ְונֹוַח ; ָיָצא ֶהְפֵסדֹו ִ&0ְָכרוֹ , ָקֶ)ה ִלְכעֹוס ְוָקֶ)ה ִלְרצֹות

 .ְוָקֶ)ה ִלְרצֹות ָרָ)ע 376נֹוַח ִלְכעֹוס; ִלְרצֹות ָחִסיד
 

5:11 Hi ha quatre tipus de temperament: Fàcil d’empipar-se i fàcil 
d’apaivagar, el seu guany apareix en la seva pèrdua; difícil d’empipar-se 
i difícil d’apaivagar, la seva pèrdua apareix en el seu guany; difícil 
d’empipar-se i fàcil d’apaivagar, és el piadós; i fàcil d’emprenyar-se i 
difícil d’apaivagar, és el dolent. 
 

RaMBaM afirma que, a la Misnà, es denomina piadós aquell que la seva 

paciència és tan infinita  que demostra una manca de sensibilitat, però aquell 

que s’exalta de seguida és anomenat dolent. 

 Rabbenu Yonà explica els quatre tipus de temperament a diferència 

del comentari del mestre cordovès. El primer tipus és un comportament 

desastrós i la seva actitud l’acostarà cap a les forces del mal; el segon tipus té 

una conducta correcta, ja que sempre es mostra pacient i tolerant; el tercer és 

aquell que tots els seus pecats tenen com a causa la còlera; i, finalment, el 

quart és el que tampoc no té limitacions per dur a terme qualsevol tipus de 

transgressió.

 

                                                           
376 En contrastar l’edició Mishnayoth amb les altres cinc esmentades en la introducció, 
observem que l’edició de Judaica Press comet un error tipogràfic ja que tipografia ‘ִלְכעֹות‘ 
(Blackman 1963, p. 532).  
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ָיָצא 0ְָכרֹו , ִלְ)מֹוַע "ַמֵהר ְלַאֵ&ד 377ַמֵהר, ,ְרַ&ע ִמ-ֹות ַ&ַ%ְלִמיִדי� יב
ַמֵהר ִלְ)מֹוַע ; ָיָצא ֶהְפֵסדֹו ִב0ְָכרוֹ , ָקֶ)ה ִלְ)מֹוַע ְוָקֶ)ה ְלַאֵ&ד; ְבֶהְפֵסדוֹ 

 .ֶזה ֵחֶלק ָרע, ָקֶ)ה ִלְ)מֹוַע "ַמֵהר ְלַאֵ&ד; ָחָכ�, ְוָקֶ)ה ְלַאֵ&ד
 

5:12 Hi ha quatre tipus d’estudiants: ràpid per escoltar i ràpid per 
oblidar: el seu guany apareix en la seva pèrdua; difícil per escoltar i 
difícil per oblidar: la seva pèrdua apareix en el seu guany; ràpid per 
escoltar i difícil per oblidar: és el savi; i difícil per escoltar i ràpid per 
oblidar: aquesta és la pitjor part. 
 

Un cop més, el dos mestres continuen amb la seva manera d’analitzar 

les diferents classes d’homes. Per a Maimònides, aquell que s’esforça per 

aprendre és el savi i el que és mandrós és el malvat; per aquest motiu, hem de 

tenir cura de saber les virtuts ètiques dels que ens envolten. 

 El català descriu que el primer tipus serà recompensat perquè no 

aparta el seu estudi de la seva vida encara que no recordi res del que aprèn 

perquè la seva intenció és bona; el segon no oblida allò que aprèn com a 

causa de la dificultat que té per retenir el coneixement; el tercer ha de mirar 

constantment el que aprengué, ja que no pot confiar en la seva memòria; i el 

quart també serà recompensat pel seu esforç ja que l’estudi continu el farà 

millorar depenent de la seva natura.

 

ֵעינֹו ָרָעה , ָהרֹוֶצה ֶ)ִ;ֵ%� ְוGא ִיְ%נ" ֲאֵחִרי�, ,ְרַ&ע ִמ-ֹות ְ&נֹוְתֵני ְצָדָקה יג
ִיֵ%� ְוִיְ%נ" ; ְבֶ)6וֹ ֵעינֹו ָרָעה , ְוה"א Gא ִיֵ%�, ִיְ%נ" ֲאֵחִרי�; ְ&ֶ)ל ֲאֵחִרי�

 .ָרָ)ע, Gא ִיֵ%� ְוGא ִיְ%נ" ֲאֵחִרי�; ָחִסיד, ֲאֵחִרי�
 

5:13 Hi ha quatre tipus entre els que donen almoina: el que dóna, però 
que no donin els altres: el seu ull és dolent amb els altres; el que vol que 
donin els altres, però ell no dóna: el seu ull és dolent amb ell mateix; el 
que dóna, però que també donin els altres: és el piadós; i el que no dóna, 
però que tampoc no donin els altres: és el dolent. 
 

Maimònides no tradueix ni comenta aquest passatge. 

                                                           
377 Judaica Press presenta ‘ַמִהר‘ a diferència de les altres edicions que coincideixen en ‘ַמֵהר’ 
(Ibíd., p. 532). 
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 El mestre Yonà explica els quatre tipus: del primer, diu que aquestes 

persones només volen la recompensa i la glòria per a ells mateixos, i del 

segon, diu que li manca la generositat que el motivaria per la contribució dels 

seus propis diners378. En referència als dos últims, aquell que és generós es 

pietós, però el que és malvat és aquell que ni dóna almoina ni vol que els 

altres en donin.

 

0ְַכר ֲהִליָכה , הֹוֵלK ְוֵאינֹו עֹו0ֶה, ,ְרַ&ע ִמ-ֹות ְ&הֹוְלֵכי ְלֵבית ַה5ְִדָר) יד
Gא ; ָחִסיד, הֹוֵלK ְועֹו0ֶה; ַכר ַמֲע0ֶה ְבָידוֹ 0ְ , עֹו0ֶה ְוֵאינֹו הֹוֵלK; ְבָידוֹ 

 .ָרָ)ע, הֹוֵלK ְוGא עֹו0ֶה
 

5:14 Hi ha quatre tipus entre els que van a la casa de l’estudi: El que va i 
no fa (l’estudi): la recompensa d’anar-hi està en la seva mà; el que fa i 
no hi va: la recompensa de fer està en la seva mà; el que va i fa: és el 
piadós; i el que no va i no fa, és el dolent. 
 

I una vegada més, trobem en aquest verset la contraposició entre 

piadós i malvat. RaMBaM torna, un cop més, a presentar les definicions de 

‘brut, illetrat, cru o neci, pietós i malvat’, però aquesta vegada relacionades 

amb l’estudi; bàsicament el mestre torna a repetir el seu discurs del 

comentari a Abot 5:12. 

 Ha-Gerondí explica que malvat no és aquell que comet pecats, sinó 

també aquell que no duu a terme el compliment dels preceptes i ens 

aconsella que no hem d’esperar que arribi el moment per complir-los perquè 

la realització de les ‘mitzvot’ ha d’ésser constant i meticulosa.

 

. ְוָנָפה, ְמַ)5ֶֶרת, "ַמְ)ֵ K, ְספֹוג, ֲחָכִמי� ,ְרַ&ע ִמ-ֹות ְ&יֹוְ)ִבי� ִלְפֵני טו
; "מֹוִציא ְבז" 379ֶ)5ְַכִניס ָ&זוֹ , ַמְ)ֵ K; ַהֹ>ל�ֶ)ה"א סֹוֵפג ֶאת, ְספֹוג

ֶ)5ֹוִצי�ה , ְוָנָפה; ַה2ְָמִרי�� ֶ)5ֹוִצי�ה ֶאת ַהַ;ִי� ְוקֹוֶלֶטת ֶאת, ְמַ)5ֶֶרת
 .ַהֹ$ֶלת� ֶאתַהBֶַמח ְוקֹוֶלֶטת �ֶאת
 

                                                           
378 Sedley 2008, p. 307.  

379 Vegeu nota núm. 374. 
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5:15 Hi ha quatre tipus entre els que s’asseuen davant dels savis: Una 
esponja, un embut, un colador i un tamís: una esponja és el que 
absorbeix tot; un embut és el que entra per una part i surt per l’altra; un 
colador és qui deixa passar el vi i reté els pòsits (del vi); i un tamís és el 
que deixa passar la farina i reté la sèmola. 
 

Ambdós mestres comenten les analogies entre ‘esponja, embut, 

colador i tamís’ i coincideixen en el mateix significat que, per una altra banda, 

ja queda prou clar en el propi verset. 

 Rabbenu Yonà afegeix que les persones que no retenen el coneixement 

no són malvades als ulls de Déu, ja que la intel·ligència de l’home no està 

relacionada amb la pietat o amb la impietat, sinó que, com diuen els filòsofs, 

és un do380.

 

ְוֶ)ֵאיָנ* ; ְ&ֵטָלה ,ֲהָבה, ָ&ֵטל ָ-ָבר, ,ֲהָבה ֶ)ִהיא ְתל"ָיה ְבָדָבר�ָ>ל טז
זֹו ? ַהְ%ל"ָיה ְבָדָברֵאיזֹו ִהיא ,ֲהָבה . ֵאיָנ* ְ&ֵטָלה ְלעֹוָל�, ְ%ל"ָיה ְבָדָבר

 .זֹו ,ֲהַבת ָ-ִוד ִויהֹוָנָת�? ְוֶ)ֵאיָנ* ְ%ל"ָיה ְבָדָבר. ,ֲהַבת ,ְמנֹו� ְוָתָמר
 

5:16 Tot amor que depèn d’alguna cosa, quan la cosa desapareix, 
desapareix l’amor; però si no depèn d’una cosa, no desapareix mai. Quin 
és l’amor que depèn d’una cosa? És l’amor d’Ammon i Tamar. I quin és 
el que no depèn d’una cosa? És l’amor de David i Jonatan. 
 

RaMBaM explica que l’amor per les coses banals s’esvaix ràpidament 

en desaparèixer la tal cosa; però que l’amor per allò que no és trivial no 

s’esvairà mai. El mestre també opina que totes les qüestions físiques són 

temporals, però les metafísiques com l’amor a Déu són matèria divina i 

coneixement real, i és impossible que aquest amor desaparegui, ja que la seva 

causa existeix eternament381. 

 El mestre català concorda amb l’explicació de l’andalusí, però per 

justificar el seu punt de vista, esmenta el passatge de Samuel II 13:15 que 

                                                           
380 Sedley 2008, p. 306.  

381 Touger 1994, p. 141.  
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explica l’amor d’Ammon i Tammar, uns amants que s’odiaven més del que 

s’havien estimat.

 

ְוֶ)ֵאיָנ* ְלֵ)� ָ)ַמִי� , �יַמֲחלֹוֶקת ֶ)ִהיא ְלֵ)� ָ)ַמִי� סֹוָפ* ְלִהְתַק;ֵ �ָ>ל יז
זֹו ? ֵאיזֹו ִהיא ַמֲחלֹוֶקת ֶ)ִהיא ְלֵ)� ָ)ַמִי�. �יֵאי� סֹוָפ* ְלִהְתַק;ֵ 

 .זֹו ַמֲחלֹוֶקת ֹקַרח ְוָכל ֲעָדתוֹ ? ָ)ַמִי� ְוֶ)ֵאיָנ* ְלֵ)�. ַמֲחלֹוֶקת ִה6ֵל ְוַ)5ַאי
 

5:17 Tota disputa que és pel Nom del Cel acaba existint, però si no és pel 
Nom del Cel no acaba existint. Quina és la disputa que està feta pel Nom 
del Cel? Aquesta disputa és la de Hil·lel i Xammay. I quina és la que no 
està feta pel Nom del Cel? Aquesta disputa és la de Corè382 i tota la seva 
comunitat. 
 

Per a RaMBaM el significat d’aquest verset és que si ens dediquem a 

portar la resta pel bon camí, aquests no ens empentaran cap a la transgressió 

i, de la mateixa manera, si portem la gent pel mal camí, no ens donaran cap 

oportunitat de penedir-nos. El mestre també justifica la disputa de Hil·lel i 

Xammay, i la de Corè i la seva comunitat, ja que són controvèrsies que 

sorgeixen per buscar la veritat i les paraules de la Llei; és a dir, que tot aquell 

que discuteix amb un altre motiu que no sigui esbrinar el significat de la Torà, 

com ara insultar un veí, no tindrà recompensa sinó càstig. Maimònides també 

recomana llegir la seva introducció a l’Abot perquè tinguem una idea més 

àmplia del concepte d’aquest verset. 

 Ha-Gerondí és breu: Només explica que Hil·lel i Xammy discutiren no 

per guany personal o honor, sinó per aclarir el significat de ‘l’halacà’ i establir 

la interpretació correcta, ja què ambdós tingueren la mateixa intenció de 

servir Déu.

 

� ְוָכל ַה5ֲַחִטיא ֶאת, ֵאי� ֵחְטא ָ&א ַעל ָידוֹ , ָהַרִ&י��ַהְמַזֶ>ה ֶאת�ָ>ל יח
ָהַרִ&י� �ָ>ה ֶאתימֶ)ה ָזָכה ְוזִ . ָהַרִ&י� ֵאי� ַמְסִ יִקי� ְ&ָידֹו ַלֲע0ֹות ְ%)"ָבה

ָע0ָה "ִמְ)ָ ָטיו ִע� ' ִצְדַקת ה, )דברי� לג(ֶ)ֶ@ֱאַמר , ְזכ"ת ָהַרִ&י� ָ%ל"י &וֹ 
ֶ)ֶנֱאַמר , ָהַרִ&י� ֵחְטא ָהַרִ&י� ָ%ל"י &וֹ �ָיָרְבָע� ָחָטא ְוֶהֱחִטיא ֶאת. ִי0ְָרֵאל

                                                           
382 Israelita que es rebel·là contra Moisès al desert durant la sortida d’Egipte. 
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� ר ָחָטא ַוֲאֶ)ר ֶהֱחִטיא ֶאתַעל ַחNֹאות ָיָרְבָע� ֶ&� ְנָבט ֲא)ֶ , )מלכי� א טו(
 .ִי0ְָרֵאל

 
5:18 Tot el que guia la multitud pel bon camí cap pecat va al seu costat; 
però tot el que fa pecar la multitud, en la seva mà no hi ha suficient per 
poder fer penitència. Moisès tingué recompensa i féu recompensar el 
poble, així que el privilegi de la multitud depèn d’ell (de Moisès); com 
està escrit (al llibre de Deteuronomi 33:21)383: «Honrà Déu i féu 
(complir) les seves lleis amb (el poble) d’Israel.» Jeroboam pecà i féu 
pecar la multitud, així que el pecat de la multitud depèn d’ell (de 
Jeroboam); com està escrit (al llibre de Reis I, 15:30)384: «A causa dels 
pecats d’en Jeroboam (fill de Nebat) que pecà i que féu pecar Israel.» 
 

Maimònides incorpora aquest verset amb l’anterior, però d’aquestes 

línies no fa cap comentari. 

 Rabbenu Yonà explica amb les mateixes paraules que podem trobar a 

Abot 2:1 que la recompensa del compliment d’un precepte és un de nou. A 

més, assenyala que tothom té la llibertat de triar els seus actes i que la 

conseqüència d’un pecat també és un de nou.

 

; ִמַ%ְלִמיָדיו ֶ)ל ,ְבָרָה� �ִבינ", ִמי ֶ)ֵ;) ְ&ָידֹו ְ)לָ)ה ְדָבִרי� ַה6ָל"�ָ>ל יט
ַעִי� טֹוָבה ְור"ַח . � ָהָרָ)עִמַ%ְלִמיָדיו ֶ)ל ִ&ְלעָ , "ְ)לָ)ה ְדָבִרי� ֲאֵחִרי�

ַעִי� ָרָעה ְור"ַח ; ְנמ"ָכה ְוֶנֶפ) ְ)ָפָלה ִמַ%ְלִמיָדיו ֶ)ל ,ְבָרָה� �ִבינ"
ֵ&י� ַ%ְלִמיָדיו ֶ)ל �ַמה. ְוֶנֶפ) ְרָחָבה ִמַ%ְלִמיָדיו ֶ)ל ִ&ְלָע� ָהָרָ)ע 385ְ+בֹוָהה

ַ%ְלִמיָדיו ֶ)ל ,ְבָרָה� �ִבינ" ? ְלָע� ָהָרָ)ע,ְבָרָה� �ִבינ" ְלַתְלִמיָדיו ֶ)ל &ִ 
ְלַהְנִחיל , )משלי ח(ֶ)ֶ@ֱאַמר , אֹוְכִלי� ָ&עֹוָל� ַהCֶה ְונֹוֲחִלי� ָ&עֹוָל� ַהָ&א

ֲאָבל ַתְלִמיָדיו ֶ)ל ִ&ְלָע� ָהָרָ)ע יֹוְרִ)י� . ֲאַמ6ֵא 386ֹאֲהַבי ֵי) ְוֹאְצֹרֵתיֶה�
ְוַאָ%ה ֱאGִהי� %ֹוִריֵד� , )תהלי� נה(ֶ)ֶ@ֱאַמר , ִלְבֵאר ַ)ַחת ֵ+יִהָ@� ְויֹוְרִדי�

 .ֶיֱחצ" ְיֵמיֶה� ַוֲאִני ֶאְבַטח ָ&�Kִלְבֵאר ַ)ַחת ,ְנֵ)י ָדִמי� "ִמְרָמה Gא
 

                                                           
383 Dt 33:21, “S’ha escollit la millor part, la part que correspon al comandant, quan s’han 
reunit els caps del poble. Ha complert els justos determinis del Senyor; les seves decisions a 
favor d’Israel” (BCI 2005, p. 284). 

384 1 Re 15:30, “Això s’esdevingué per culpa dels pecats que el mateix Jeroboam havia comès i 
havia fet cometre a Israel, irritant així el Senyor; Déu d’Israel” (Ibíd., p. 468). 

385 L’edició americana ofereix ‘ ַ*ְבֹו+ָ’ (Blackman 1963, p. 536). 

386 També proposa ‘אֹוְצרֹוֵתיֶה�’ (Ibíd., p. 536).  
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5:19 Tot aquell que té en la seva mà aquestes tres virtuts està entre els 
deixebles d’Abraham, el nostre pare; però, el que té les tres altres 
virtuts està entre els deixebles de Balaam387, el malvat: Un bon ull, un 
esperit humil i una ànima senzilla està entre els deixebles d’Abraham, 
el nostre pare. Un ull dolent, un esperit altiu i una ànima ambiciosa està 
entre els deixebles de Balaam. Què hi ha entre els deixebles d’Abraham, 
el nostre pare, i entre els deixebles de Balaam, el malvat? Els deixebles 
d’Abraham, el nostre pare, degusten aquest món i hereten el món que 
esdevindrà; com està escrit (al llibre de Proverbis 8:21)388 «Faré heretar 
a aquells que m’estimin i reompliré els vostres tresors.» Però els 
deixebles de Balaam, el malvat, heretaran l’infern i baixaran cap el pou 
de la fosa; com està escrit (al llibre de Salms 55:24)389: «I tu, Déu, els 
faràs descendir cap al pou de la fossa, els homes de sang i mentides no 
viuran la meitat de llurs dies. Jo confio en tu.» 
 

RaMBaM explica en el seu comentari les diferències que hi haurà entre 

els deixebles d’Abraham i de Balaam a l’hora del judici final mitjançant un 

verset bíblic: “Tu, Déu meu, els faràs baixar a la fossa de la mort. Els homes 

traïdors i sanguinaris no arribaran a la meitat de la vida. Però jo confio en 

tu”390.  

 Ha-Gerondí interpreta tenir ‘un bon ull’ com ser generós de la mateixa 

manera que ho fou Abraham segons s’indica a Gènesi 18:7. ‘Un esperit humil’ 

ho relaciona a l’episodi en què Abraham serví tres viatgers com està explicat 

a Gènesi 18:3. ‘Una ànima senzilla’ és aquella que és pura perquè no alberga 

cap intenció de pecar. Totes aquestes qualitats les oposa a les dels deixebles 

de Balaam en donar també exemples del llibre d’Èxode i de Nombres.

 

ְוִג&ֹור , ְוָרL ַ>3ְִבי, ְוַקל ַ>ֶ@ֶ)ר, ְיה"ָדה ֶב� ֵ%יָמא אֹוֵמר ֱהֵוי ַעז ַ>ָ@ֵמר כ
, ה"א ָהָיה אֹוֵמר ַעז ָ ִני� ְלֵגיִהָ@�. ַלֲע0ֹות ְרצֹו� �ִבי: ֶ)ַ&2ָָמִי�, ָ>ֲאִרי

                                                           
387 Personificació del mal i de la idolatría (Ferrer 2010, p. 143). 

388 Pr 8:21, “Procuro patrimoni als qui m’estimen, / Els omplo de tresors” (BCI 2005, p. 
1.140). 

389 Sl 55:24, “Tu, Déu meu, els faràs baixar/ a la fossa de la mort. / Els homes traïdors i 
sanguinaris / no arribaran a la meitat de la vida. / Però jo confio en tu” (Ibíd., p. 951). 

390 Salms 55:24 (Ibíd., p.  951).  
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ֶ)ִ%ְבֶנה ִעיְר: ִ&ְמֵהָרה  ֱאGֵהינ" הי ְיִהי ָרצֹו� ִמ6ְָפֶני:. ובֶ)ת ָ ִני� ְלַג� ֵעֶד�
 .ְבָיֵמינ" ְוֵת� ֶחְלֵקנ" ְ&תֹוָרֶת:

 
5:20 Yehudà ben Temà391 diu: “Sigueu forts com un lleopard, lleugers 
com una àliga, ràpids com un cérvol i valerosos com un lleó per complir 
la voluntat del vostre pare que està al cel.” Ell deia: “el descarat cap a 
l’infern, però el vergonyós cap al jardí de l’Edèn. Sigui la voluntat per 
davant teu, el nostre senyor Déu, que es reconstrueixi la teva ciutat de 
pressa en els nostres dies i dóna’ns la nostra part en la teva Llei.” 
 

Maimònides és concís en l’explicació d’aquest verset: Diu que el 

mestre Yehudà ben Temà ens ensenya a reprendre els no creients amb 

audàcia i que som el poble triat per Déu, per la qual cosa tenim la facultat 

d’avergonyir-nos si no portem a terme el compliment dels preceptes. 

 El mestre Yonà també explica que hem de tenir coratge per convèncer 

els heretges com fa Maimònides, però a diferència de la brevetat del 

comentari de l’andalusí, el català justifica perquè ben Temà trià els animals 

que esmenta i no altres: Un ‘àliga’ ens dóna ales, un ‘cérvol’ corre i no es 

cansa i és una metàfora per no cansar-nos en l’estudi i el compliment de la 

Llei, un ‘lleó’ perquè no hi ha animal més fort i la nostra fortalesa ens ha 

d’ajudar a no apartar-nos dels preceptes. 

 

ֶ&� ְ)ל) , ֶ&� ֶע0ֶר ַל5ְִ)ָנה, ה"א ָהָיה אֹוֵמר ֶ&� ָחֵמ) ָ)ִני� ַל5ְִקָרא כא
ָ ה ֶנהמֹ ֶ&� ְ) , ֶע0ְֵרה ַלַ%ְלמ"ד ֶ&� ֲחֵמ), ֶע0ְֵרה ַל5ְִצֹות ֶ&� , 392ֶע0ְֵרה ַלח(
Aֲחִמ2ִי� ָלֵעָצה, ֶ&� ,ְרָ&ִעי� ַלִ&יָנה, ֶ&� ְ)לִ)י� ַלֹ>חַ , ֶע0ְִרי� ִלְר-ֹו �&ֶ , �&ֶ
, ָל)"חַ  ֶ&� ִ%ְ)ִעי�, ֶ&� ְ)מֹוִני� ַלְ+ב"ָרה, ֶ&� ִ)ְבִעי� ַלHֵיָבה, ִ)2ִי� ַלִזְקָנה

 .ֶ&� ֵמ�ה ְ>ִא6" ֵמת ְוָעַבר "ָבֵטל ִמ� ָהעֹוָל�
 

5:21 Ell393 deia: “Un nen de cinc anys per a les Escriptures (la Torà), un 
de deu per a la Misnà, un de tretze anys per als preceptes, un de quinze 
per al Talmud, un de divuit per casar-se, un de vint per continuar (un 

                                                           
391 Mestre tannaïta difícil de datar (només esmentat aquí i a la Toseftà. Podria correspondre 
a la darrera generació de mestres tannaïtes (Ferrer 2010, p. 145). 

392 Judaica Press opta per escriure aquest verb com ‘ַלח"ָ ה’ (Blackman 1963, pp. 537-538). 

393 Yehudà ben Temà. 
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ofici)394, un de trenta per al vigor, un de quaranta per a la prudència, un 
de cinquanta per donar consells, un de seixanta per a la vellesa, un de 
setanta per als cabells blancs, un de vuitanta per al poder, un de 
noranta per encorbar-se i un de cent com si estigués mort, com si ja 
hagués passat i hagués desaparegut d’aquest món.” 
 

Maimònides no inclou aquest verset en la seva traducció ni en el seu 

comentari. 

 Ha-Gerondí detalla les edats del jueu i les seves obligacions explicades 

en aquest apartat de l’Abot: Indica que el nen, en complir sis anys, ja ha 

d’estar preparat per a l’estudi de les Escriptures; a l’edat de deu, està obligat 

a començar a estudiar la Misnà i, als tretze, a complir els preceptes tal i com 

s’indica a la Torà; a l’edat de vint, ha d’observar i complir perfectament les 

‘mitzvot’. Dels trenta fins als cinquanta, l’home ha de treballar tal i com fan 

els Levites. Fins al quaranta, no som capaços d’entendre els ensenyaments 

dels nostres mestres ja que no hem adquirit la saviesa necessària i, a partir 

dels cinquanta, ja podem aconsellar els més joves. Segons també el mestre 

català, a l’edat dels seixanta, ja adquirim la maduresa; i així, a més edat, més 

saviesa.

 

ְוִסיב "ְבֵלה , וָב* ֶ%ֱחֵזי, ְ-ֹכ6ָא ָב*, ַוֲהָפK ָ&*, ֶ&� ַ&ג ַ&ג אֹוֵמר ֲהָפK ָ&* בכ
 .ֶ)ֵאי� ְל: ִמָ-ה טֹוָבה ֵהיֶמָ@ה, ַ@* ָלא ְתז"עַ י"ִמ , ַב*
 

5:22 Ben Bag Bag395 diu: “Gireu la Torà i regireu-la perquè tot està en 
ella, estudieu-la i feu-vos vell en ella, gasteu-la i no us allunyeu perquè 
no teniu principi millor que aquesta.” 
 

Maimònides entén per ‘regirar la Torà’ l’estudi incessant de les 

Escriptures, ja que tot està en elles i recomana que no canviem a altres afers 

                                                           
394 Com explica Romano, aquest passatge és de difícil comprensió, ja que uns han interpretat 
aquest verset com a ‘buscar mitjans de subsistència’ i altres com a ‘perseguir la justícia’ 
(1975, p. 691). En la nostra traducció, ens decantem per ‘subsistir mitjançant un ofici’. 

395 Mestre tannaïta desconegut que aparentment degué viure en el segle I de la n. e., 
identificat a vegades amb el següent, Ben He He (Ferrer 2010, p. 146). 
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sinó que ens fem vells en ella. Interpreta el verb ‘gastar’ com ‘contemplar: 

Mirar les coses amb els ulls oberts396. 

 Rabbenu Yonà dóna les mateixes explicacions que el seu adversari per 

interpretar aquest verset.

 

 . ֶ&� ֵהא ֵהא אֹוֵמר ְלפ"� ַצֲעָרא ,ְגָרא כג
 

5:23 Ben He He397 diu: “D’acord amb el patiment és la recompensa.” 
 

RaMBaM afegeix aquest verset a l’anterior. Comenta que només 

perdura l’estudi que fem amb esforç fatigós i amb por al nostre mestre; en 

canvi, aquell estudi que fem enmig del plaer i del descans no perviu. 

 Ha-Gerondí diu que hem d’estudiar la Torà dia i nit per complir tot el 

que hi està escrit. Per sostenir la seva recomanació, es basa en el següent 

passatge bíblic: “Tingues sempre als llavis aquest llibre de la Llei: repassa-la 

de nit i de dia, per complir tot el que hi ha escrit. Així duràs a bon terme tot el 

que emprenguis; tot et sortirà bé”398. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
396 Touger 1994, p. 145.  

397 Com indica Ferrer, podria haver estat deixeble de Hil·lel i pertànyer a la primera 
generació de tannaïtes; se l’ha identificat a vegades amb Ben Bag Bag (2010, p. 147). 

398 Josuè 1:8. 
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- Capítol 6è399399399399    פרק ו 
 

 .ָ&ר"K ֶ)ָ&ַחר ָ&ֶה� "ְבִמְ)ָנָת�ָ)נ" ֲחָכִמי� ִ&ְל)ֹו� ַה5ְִ)ָנה 
 

Ensenyaren els savis amb el llenguatge de la Misnà. Beneït sigui el que 
els trià a ells i a  llurs ensenyaments.400400400400

    

ָהעֹוֵסק ַ&%ֹוָרה ִלְ)ָמ* זֹוֶכה ִלְדָבִרי� ַהְרֵ&ה ְוGא �ַרִ&י ֵמִאיר אֹוֵמר ָ>ל א
�ִנְקָרא ֵרַע �ה"ב אֹוֵהב ֶאת, עֹוד ֶא6ָא ֶ)ָ>ל ָהעֹוָל� >(6ֹו ְ>ַדאי ה"א לוֹ 

; ;ֹותַהְ&ִר �ַה5ָקֹו� ְמ5ֵ0ַַח ֶאת� ְמ5ֵ0ַַח ֶאת, ַהְ&ִר;ֹות�ַה5ָקֹו� אֹוֵהב ֶאת
; "ַמְכַ)ְר%ֹו ִלְהיֹות ַצִ-יק ָחִסיד ָיָ)ר ְוֶנֱאָמ�; "ַמְלַ&ְ)%ֹו ֲעָנָוה ְוִיְר�ה

ַהֵחְטא "ְמָקַרְב%ֹו ִליֵדי ְזכ"ת ְוֶנֱהִני� ִמ5ֶ@" ֵעָצה ְות"ִ)ָ;ה �"ְמַרַחְק%ֹו ִמ�
; ָ;ה ֲאִני ִביָנה ִלי ְגב"ָרהִלי ֵעָצה ְות"ִ) ) משלי ח(ִ&יָנה "ְגב"ָרה ֶ)ֶ@ֱאַמר 

ְוַנֲע0ֶה ; "ְמַג6ִי� לֹו ָרֵזי תֹוָרה; ְונֹוֶתֶנת לֹו ַמְלכ"ת "ֶמְמָ)ָלה ְוִחB"ר ִ-י�
ָצנ"ַע ְוֶאֶרK ר"ַח "מֹוֵחל  ְוֹהֶוה; ְוהֹוֶלK ֶ)ֵאינֹו  ֹוֵסק "ְכָנָהר ַה5ְִתַ+ֵ&רְ>ַמְעָי� 

 .ַה5ֲַע0ִי��"ְמַגַ-ְל%ֹו "ְמרֹוַמְמ%ֹו ַעל ָ>ל; ַעל ֶעְל&ֹונוֹ 

 
6:1 El mestre Meïr401 diu: “Tot el que es dedica a la Torà pel nom 
d’aquesta, mereix moltes coses i no només això, sinó que tot el món 
mereix existir per a ell. (Aquest) és anomenat amic, estimat, que estima 
Déu, que estima les persones, que alegra Déu, que alegra les persones; 
(la Torà) l’abriga amb humilitat i veneració, el fa ser just, piadós, recte i 
honest; l’allunya del pecat i l’apropa cap al mèrit; (la gent) en ell gosen 
consell, èxit, coneixement i poder; com està escrit (al llibre de Proverbis 
8:14)402: «Per a mi és el consell i la saviesa, jo sóc coneixement i el 
poder és per a mi.» (La Torà) li dóna el regne, l’autoritat i la legislació 
per jutjar; se li revelen els secrets de la Torà, es converteix en una font 

                                                           
399 Com ja hem vist prèviament en l’anàlisi d’aquest tractat de la Misnà, aquest sisè capítol es 
va agregar posteriorment. Com indica Smilévitch, aquest capítol s’afegí sota el nom de 
‘l'Adquisició de la Torà’ o ‘el capítol del rabí Meïr’; aquesta observació ja és present a Raixí i 
Maimònides. El llenguatge de la Misnà és l’hebreu del segle II de la n.e. (1983, p. 69). És, per 
aquest motiu, que no tenim cap comentari ni de Maimònides ni de ha-Gerondí. Tot i això, 
presentem aquest capítol amb la nostra traducció.  

400 Certament aquestes dues oracions indiquen que aquest capítol és posterior a la redacció 
del tractat Abot. Aquest paràgraf, a partir d’una font del Talmud, és indicat com una 
introducció abans de l’inici del primer verset. Aquesta dita es un elogi per lloar la Llei 
(Blackman 1963, p. 539). 

401 Vegeu Abot 4:10 i la nota núm. 318 que explica la seva persona, p. 105. 

402 Pr 8:14, “Jo aconsello amb competència,/ posseeixo intel·ligència i força” (BCI 2005, p. 
1.140). 
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que és forta i en un riu que no cessa, esdevé modest i pacient, perdona 
les seves ofenses, l’engrandeix i s’eleva sobre totes les creacions (de 
Déu).”

 

ַע ֶ&� ֵלִוי ְ&ָכל יֹו� ָויֹו� ַ&ת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב  ב �ַמר ַרִ&י ְיהֹו)(
ֶ)ָ>ל ִמי ֶ)ֵאינֹו , "ַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת אֹוי ָלֶה� ַלְ&ִר;ֹות ֵמֶעְל&ֹוָנ* ֶ)ל %ֹוָרה

A"ֲחִזיר ִא2ָה ָיָפה ֶנֶז� ָזָהב ְ&,) ש� יא(ֶ)ֶ@ֱאַמר , עֹוֵסק ַ&%ֹוָרה ִנְקָרא ָנז A
ְוַה6(ֹחת ַמֲע0ֵה ֱאGִהי� ֵה5ָה ְוַה5ְִכָ%ב , )שמות לב(ְואֹוֵמר ; ְוָסַרת ָטַע�

,ל ִ%ְקָרא ָחר"ת ֶא6ָא ֵחר"ת ֶ)ֵאי� . ִמְכַ%ב ֱאGִהי� ה"א ָחר"ת ַעל ַה6(ֹחת
ָכל ִמי ֶ)עֹוֵסק ְ&ַתְלמ"ד וְ . ְל: ֶ&� חֹוִרי� ֶא6ָא ִמי ֶ)עֹוֵסק ְ&ַתְלמ"ד %ֹוָרה

"ִמ%ָ5ַָנה ַנֲחִליֵאל "ִמַ@ֲחִליֵאל ) במדבר כא(ֶ)ֶ@ֱאַמר , %ֹוָרה ֲהֵרי ֶזה ִמְתַע6ֶה
 .ָ&מֹות

 
6:2 El mestre Yehoixua ben Leví403 digué: “Tots els dies una veu divina 
apareix al mont Horeb, diu i proclama: «Ai d’aquelles criatures que 
desacaten la Torà! Que tot aquell qui no s’ocupa en la Torà és anomenat 
miserable»; com està escrit (al llibre de Proverbis 11:22)404: «Una 
arracada d’or al nas d’un porc és una dona bonica, però sense 
discreció.» I es diu (al llibre de l’Èxode 32:16)405: «Les taules són obra de 
Déu, la lletra està escrita per Déu i gravada en les taules.» No llegiu 
charut (gravat) sinó cherut (llibertat) que no hi ha cap persona lliure, 
sinó aquell que s’ocupa de l’estudi de la Torà. I tot aquell que s’ocupa de 
l’estudi de la Torà, vet aquí que aquest s’engrandeix; com està escrit (al 
llibre de Nombres 21:19)406: «De Matanà a Nahaliel i de Nahaliel a 
Bamot.»” 

 

ַה6ֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ֶ ֶרק ֶאָחד אֹו ֲהָלָכה ֶאָחת אֹו ָ ס"ק ֶאָחד אֹו ִד&"ר ֶאָחד  ג
ֶ)ֵ>� ָמִצינ" ְ&ָדִוד ֶמֶלK ִי0ְָרֵאל , ָצִריK ִלְנָהג &ֹו ָ>בֹוד, אֹו ֲאִפיל" אֹות ֶאָחת

, &ֹו ַא6"פֹו "ְמי(ָ-עוֹ ֶ)7א ָלַמד ֵמֲאִחיתֹוֶפל ֶא6ָא ְ)ֵני ְדָבִרי� ִ&ְלָבד ְקָראֹו ַר 
ַוֲהGא ְדָבִרי� ַקל . ְוַאָ%ה ֱאנֹו) ְ>ֶעְרִ>י ַא6"ִפי "ְמי(ָ-ִעי, )תהלי� נה(ֶ)ֶ@ֱאַמר 
"ַמה ָ-ִוד ֶמֶלK ִי0ְָרֵאל ֶ)7א ָלַמד ֵמֲאִחיתֹוֶפל ֶא6ָא ְ)ֵני ְדָבִרי� ? ָוחֹוֶמר

                                                           
403 Segons Ferrer, Yehoixua ben Leví fou un amorà que visqué en la primera meitat del segle 
III, és una figura de transició entre els tannaïtes i els amoraïtes (2010, p. 150). 

404 Pr 11:22, “Dona bella, però grollera:/ Anell d’or en morro de porc” (BCI 2005, p. 1.145). 

405 Ex 32:16, “Les taules eren obra de Déu, i també era de Déu l’escriptura gravada a les 
taules” (Ibíd., p. 127). 

406 Nm 21:19, “Des del desert anaren a Matanà, després a Nahaliel, després a Bamot” (Ibíd., p. 
215). 
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ַה6ֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ֶ ֶרק ֶאָחד אֹו ֲהָלָכה ֶאָחת , י(ָ-עוֹ ִ&ְלָבד ְקָראֹו ַר&ֹו ַא6"פֹו "ְמ 
אֹו ָ ס"ק ֶאָחד אֹו ִד&"ר ֶאָחד אֹו ֲאִפיל" אֹות ֶאָחת ַעל ,ַחת ַ>5ָה ְוַכ5ָה 

ָ>בֹוד , )משלי ג(ֶ)ֶ@ֱאַמר , ְוֵאי� ָ>בֹוד ֶא6ָא תֹוָרה? ֶ)3ִָריK ִלְנָהג &ֹו ָ>בֹוד
, ְוֵאי� טֹוב ֶא6ָא תֹוָרה. "ְתִמיִמי� ִיְנֲחל" טֹוב) ש� כח(ָחל" ֲחָכִמי� ִינְ 

 .ֶ)ֶ@ֱאַמר ִ>י ֶלַקח טֹוב ָנַתִ%י ָלֶכ� %ֹוָרִתי ,ל ַ%ֲעֹזב"

 
6:3 El que aprèn del seu amic un capítol, una llei, un verset, una dita, o 
àdhuc una lletra, necessita que se li dirigeixin amb honor; per tant, 
trobem David, Rei d’Israel, que no aprengué d’Ahitófel407 sinó dues 
coses únicament, i l’anomenà el seu amic íntim, el seu camarada i 
mestre seu; com està escrit (al llibre de Salms 55:14)408: «Però ets tu, 
home mortal i valerós, l’amic íntim i camarada meu.» O potser 
(aquestes) no són coses insignificants o difícils? Com és el cas de David, 
Rei d’Israel, que no aprengué d’Ahitófel, sinó dues coses únicament, l 
l’anomenà el seu amic íntim seu, el seu camarada i mestre seu; el que 
aprèn del seu amic un capítol, una llei, un verset, una dita o àdhuc una 
lletra o moltíssimes lletres ha de dirigir-se a ell amb honor, ja que no hi 
ha honor si no és en la Torà; com està escrit (al llibre de Proverbis 
3:35)409: «L’honor l’heretaran els savis»; (i també a Proverbis 28:10)410: 
«Els perfectes heretaran el bé”, ja que no hi ha honor si no és en la 
Torà»; (i també a 4:2)411: «Perquè us he donat un bon ensenyament, no 
oblideu la meva Torà.» 

 

ְוַעל , ַ ת ַ&5ֶַלח ֹ%אֵכל "ַמִי� ַ&05ְ"ָרה ִ%ְ)ֶ%ה, %ֹוָרה ַ>K ִהיא ַ-ְרָ>* ֶ)ל ד
ִא� ַאָ%ה ֹע0ֶה ֵ>� . ָה�ֶרL ִ%יָ)� ְוַחֵ;י ַצַער ִ%ְחֶיה "ַב%ֹוָרה ַאָ%ה ָעֵמל

ַאְ)ֶרי: ָ&עֹוָל� ַהCֶה ְוטֹוב ָלK ָלעֹוָל� ; ַאְ)ֶרי: ְוטֹוב ָלK) תהלי� קכח(
 .ַהָ&א

 
6:4 D’aquesta manera, aquest és el camí de la Torà: un tros de pa amb 
sal menjareu, aigua racionada beureu, sobre la terra d’Israel jaureu, 

                                                           
407 Conseller del Rei David, fins que va cometre traïció i desertà a favor d’Absalom, fill de 
David, en rebel·lar-se contra el seu pare. 

408 Sl 55:14, “Però ets tu, el meu company,/ el meu amic i confident” (Ibíd., p. 950). 

409 Pr 3:35, “Els savis heretaran la glòria, / els insensats, la vergonya” (Ibíd., p. 1.133). 

410 Pr 28:10, “Qui esgarria l’honrat pel mal camí / caurà en el propi parany, / però els 
íntegres tindran la felicitat en herència” (Ibíd., p. 1.173). 

411 Pr 4:2, “Us transmeto un saber excel·lent: / No abandoneu el que us ensenyo!” (Ibíd., p. 
1.134). 
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una vida de patiment viureu i us dedicareu a la Torà. Si feu d’aquesta 
manera, (llibre de Salms 128:2)412 «benaurats i feliços sou, benaurats 
en aquest món i feliç en la vida que esdevindrà.» 

 

6ָה ְלַעְצְמ: ְו,ל ַ%ְחמֹוד ָ>בֹוד ה ְו,ל ; יֹוֵתר ִמ56ִ"ֶד: ֲע0ֵה; ,ל ְ%ַבBֵ) ְ+ד(
ְלָחָנ� ֶ)ל ְלָחָנ� , ְמָלִכי� ִ%ְתַאֶ"ה ְל)( ְלָחְנ: ָ+דֹול ִמ2( ְוִכְתְר: ָ+דֹול ֶ)2(

6ֶָת:, ִמִ>ְתָר�     .ְוֶנֱאָמ� ה"א ַ&ַעל ְמַלאְכְ%: ֶ)ְ;ַ)�6ֶ ְל: 0ְַכר ְ ע(

 
6:5 No busqueu grandesa per fer-vos grans i no desitgeu més honor que 
el que fa el vostre estudi. No anheleu la taula dels reis que la vostra 
taula és més gran que la taula d’ells, ja que la vostra corona és més gran 
que la seva corona; i fidel és el senyor per retribuir-vos el pagament de 
les vostres feines. 

 

ֶ)ַה5ְַלכ"ת ִנְקֵנית , 5ְַלכ"תהַ �ְ+דֹוָלה %ֹוָרה יֹוֵתר ִמ� ַהְ>ה"ָ@ה "ִמ� ו
ָ@ה ְ&ֶע0ְִרי� ְו,ְרַ&ע ְוַה%ֹוָרה ִנְקֵנית ְ&,ְרָ&ִעי� , ִ&ְ)Gִ)י� ַמֲעלֹות ְוַהְ>ה(
; ְ&ַתְלמ"ד ִ&ְ)ִמיַעת ָהֹאֶז� ַ&ֲעִריַכת 0ְָפָתִי�, ְוֵאל" ֵה�. "ְ)מֹוֶנה ְדָבִרי�

 ,ְ&ָטֳהָרה, ְ&0ְִמָחה, ַ&ֲעָנָוה, ְ&ִיְר�ה, ְ&ֵאיָמה  ;6ֵבהַ  >"לֹשִ &ְ  ַה6ֵבְ&ִביַנת 
ְ&ִמְקָרא ; ְ&ִי2"ב; ְ&ִפְל "ל ַהַ%ְלִמיִדי�, ְ&ִ)5") ֲחָכִמי� ְ&ִדְק-"ק ֲחֵבִרי�

, ֵ)ָנהְ&ִמע"ט , ְ&ִמע"ט ַ%ֲענ"ג, ְ&ִמע"ט ֶ-ֶרK ֶאֶרL, ְ&ִמע"ט ְסחֹוָרה; ְ&ִמְ)ָנה
; ֶ&ֱאמ"ַנת ֲחָכִמי�; ְ&ֵלב טֹוב; ְ&ֶאֶרK ַאַ ִי�; ְ&ִמע"ט 0ְחֹוק, ְ&ִמע"ט 0ִיָחה

ְוַהHֵָמַח ְ&ֶחְלקֹו ְוָהעֹו0ֶה ְסָיג , ְמקֹומוֹ �ַה5ִַ>יר ֶאת; ְ&ַקָ&ַלת ַהִ;$ֹוִרי�
אֹוֵהב , ַה5ָקֹו��ֶאת אֹוֵהב, �ה"ב; ְוֵאינֹו ַמֲחִזיק טֹוָבה ְלַעְצמוֹ , ִלְדָבָריו

�אֹוֵהב ֶאת, ַה5ֵיָ)ִרי��אֹוֵהב ֶאת, ַה3ְָדקֹות�אֹוֵהב ֶאת, ַהְ&ִר;ֹות�ֶאת
ְוֵאינֹו 0ֵָמַח , ְוGא ֵמִגיס ִל&ֹו ְ&ַתְלמ"דוֹ ; ַהָ>בֹוד�"ִמְתַרֵחק ִמ�; ַה%ֹוָכחֹות
, "ַמֲעִמידֹו ַעל ָהֱאֶמת, כ"ת"ַמְכִריעֹו ְלַכA זְ , נֹו0ֵא ְבֹעל ִע� ֲחֵברוֹ ; ְ&הֹוָר�ה

)ֹוֵמַע , )ֹוֵאל "ֵמִ)יב; ְ&ַתְלמ"דוֹ  ִל&וֹ "ִמְתַי2ֵב ; "ַמֲעִמידֹו ַעל ַה2ָלֹו�
Aַה5ְַחִ>י� ֶאת; ְוַה6ֹוֵמד ַעל ְמָנת ַלֲע0ֹות, ַה6ֹוֵמד ַעל ְמָנת ְלַל5ֵד; "מֹוִסי�

� ָהא ָלַמְדָ% ָ>ל. ָהאֹוֵמר ָ-ָבר ְ&ֵ)� אֹוְמרוֹ וְ , ְ)מ"ָעתוֹ �ְוַהְמַכֵ"� ֶאת, ַר&וֹ 
6ָה ָלעֹוָל� , )אסתר ב(ֶ)ֶ@ֱאַמר , ָהאֹוֵמר ָ-ָבר ְ&ֵ)� אֹוְמרֹו ֵמִביא ְגא(

 .ַוֹ%אֶמר ֶאְסֵ%ר ַל5ֶֶלK ְ&ֵ)� ָמְרְ-ָכי

 
6:6 La Torà és més gran que el sacerdoci i que el regnat perquè el regnat 
s’aconsegueix amb trenta virtuts i el sacerdoci amb vint-i-quatre, però 
la Torà s’aconsegueix amb quaranta-vuit qualitats, i aquestes són: amb 
l’estudi, amb l’orella que escolta, amb la boca preparada, amb el 
patiment del cor, amb por, amb respecte, amb humilitat, amb alegria, 

                                                           
412 Sl 128:2, “Menjaràs del fruit del teu treball, / seràs feliç i tindràs sort” (Ibíd., p. 1.041). 
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amb puresa, amb freqüentació dels savis, amb precisió dels amics, amb 
debat dels alumnes, amb reflexió, amb recitació de la Misnà, amb 
comerç insignificant, amb feina, amb poc goig, amb poca son, amb poca 
conversa, amb poca broma, amb paciència, amb bon cor, amb 
constància del savis, amb acceptació dels patiments. El que reconeix el 
seu lloc, el que gaudeix amb la seva part, el que fa una tanca a les seves 
paraules i no s’atribueix el mèrit per ell mateix, el que és estimat, el que 
estima Déu, el que estima les criatures, el que estima les almoines, el 
que estima la rectitud, el que estima les reprimendes, s’aparta dels 
honors, no és arrogant en el seu estudi, no s’alegra en l’aprenentatge, 
comparteix la càrrega amb el seu amic, no és rotund amb ell, sinó 
equitatiu, l’adreça a la veritat i l’adreça a la pau, i assenta el seu cor en 
el seu estudi, pregunta i respon, escolta i afegeix, el que aprèn per 
ensenyar, el que aprèn per fer, el que enlluerna el seu mestre, 
reflexiona allò que escoltà i el que diu una cosa en el nom del qui ho 
digué; aleshores heu après que qui diu una cosa en el nom de qui ho 
digué porta la redempció del món; com està escrit (al llibre d’Ester 
2:22)413: «Dirà Ester al rei en el nom de Mordechai.»

    

, ְ+דֹוָלה %ֹוָרה ֶ)ִהיא נֹוֶתֶנת ַחִ;י� ְלֹע0ֶיָה ָ&עֹוָל� ַהCֶה "ָבעֹוָל� ַהָ&א ז
ְואֹוֵמר ; ְ&0ָרֹו ַמְרֵ א�ַחִ;י� ֵה� ְלמֹוָצֵאיֶה� "ְלָכל�ִ>י, )משלי ד(ֶ)ֶ@ֱאַמר 

ַחִ;י� �ֵעL, )ש�(ְואֹוֵמר ; ִרְפא"ת ְ%ִהי ְלָ)ֶר: ְוִ)B"י ְלַעְצמֹוֶתי:, )ש� ג(
2ָר ִ>י ִלְוַית ֵח� ֵה� , )ש� א(ְואֹוֵמר ; ִהיא ַל5ֲַחִזיִקי� ָ&* ְותֹוְמֶכיָה ְמא(

ֵח� ֲעֶטֶרת �ִ%ֵ%� ְלֹראְ): ִלְוַית, )ש� ד(ְואֹוֵמר ; ְלֹראֶ): ַוֲעָנִקי� ְלַגְרְ+ֹרֶתי:
ָיֶמי: ְויֹוִסיפ" ְל: ְ)נֹות ִ>י ִבי ִיְר&" , )ש� ט(ְואֹוֵמר ; ִ%ְפֶאֶרת ְ%ַמְ+ֶנ:

ְואֹוֵמר ; ֹאֶרK ָיִמי� ִ&יִמיָנ* ִב0ְֹמאוָל* ֹעֶ)ר ְוָכבֹוד, )ש� ג(ְואֹוֵמר ; ַחִ;י�
ְ-ָרֶכיָה , )ש�(ְואֹוֵמר . ִ>י ֹאֶרK ָיִמי� "ְ)נֹות ַחִ;י� ְוָ)לֹו� יֹוִסיפ" ָלK, )ש�(

 .414ָ)לֹו�ַ-ְרֵכי נֹוַע� ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה 

 
6:7 Gran és la Torà que dóna vida a qui la fa (la practica) en aquest món 
i en el món que esdevindrà; com està escrit (al llibre de Proverbis 
4:22)415: «Perquè és vida per a qui la troba i cura per a la seva carn»; es 

                                                           
413 Est 2:22, “Tan bon punt Mardoqueu en tingué notícies, va fer-ho saber a la reina Ester, i 
ella, en nom de Mardoqueu, ho va comunicar al rei” (Ibíd., p. 1.233). Vet aquí que Mordechai i 
Mardoqueu és la mateixa persona. 

414 L’última oració d’aquest verset ‘ ְ-ָרֶכיָה ַ-ְרֵכי נֹוַע� ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ָ)לֹו�, )ש�(ְואֹוֵמר  ‘ no apareix en 
l’edició de Judaica Press, però sí a la resta d’edicions comparades. 

415 Pr 4:22, “Qui les acull, troba la vida, / són remei per a tothom” (Ibíd., p. 1.135). 
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diu (a Proverbis 3:8)416: «una cura hi haurà per al teu cos i beuratge per 
als teus ossos»; es diu (també al mateix llibre 1:9)417: «és un arbre de la 
vida per als que s’aferren a ella i per als que li donen suport»; es diu 
(Ibid 4:9)418: «perquè (les paraules de Torà) són una corona de gràcia 
per al teu cap i un collar per al teu coll»; es diu (Ibid 4:9): «(la Torà) 
donarà al teu cap una corona de gràcia que et protegirà»; es diu (Ibid 
9:11)419: «perquè amb mi seran més llargs els teus dies i t’afegiran anys 
de vida»; com es diu (Ibid: 3:16)420: «dies llargs en la seva mà dreta i en 
la seva mà esquerra riquesa i honor»; es diu (Ibid 3:2)421: «perquè dies 
llargs, anys de vida i pau t’afegiran»; i es diu (Ibid 3:17)422: «els seus 
camins són camins de goig i els seus senders són pau.»

 

ַה@ֹוי ְוַהֹ>ַח  ִ)ְמעֹו� ֶ&� ְיה"ָדה ִמ2"� ַרִ&י ִ)ְמעֹו� ֶ&� יֹוָחִאי אֹוֵמרַרִ&י  ח
ְוָהעֹוֶ)ר ְוַהָ>בֹוד ְוַהָחְכָמה ְוַהCְִקָנה ְוַהHֵיָבה ְוַהָ&ִני� ָנֶאה ַל3ִַ-יִקי� ְוָנֶאה 

; ְצָדָקה 5ָ%ִֵצא ֲעֶטֶרת ִ%ְפֶאֶרת 0ֵיָבה ְ&ֶדֶרK, )ש� טז(ֶ)ֶ@ֱאַמר , ָלעֹוָל�
ש� (ְואֹוֵמר ; ִ%ְפֶאֶרת ַ&ח"ִרי� >ֹוָח� ַוֲהַדר ְזֵקִני� 0ֵיָבה, )ש� כ(ְואֹוֵמר 

ֲעֶטֶרת ְזֵקִני� ְ&ֵני ָ&ִני� , )ש� יז(ְואֹוֵמר ; ֲעֶטֶרת ֲחָכִמי� ָע0ְָר�, )יד
ָנה "בֹוָ)ה ְוָחְפָרה ַה6ְבָ , )ישעיה כד(ְואֹוֵמר ; ְוִתְפֶאֶרת ָ&ִני� ֲאבֹוָת�

ַרִ&י . ָמַלK הי ְצָבאֹות ְ&ַהר ִצ;ֹו� "ִבירוָ)ַלִי� ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ָ>בֹוד� ִ>י, ַהַח5ָה
ֵא6" ֶ)ַבע ִמ-ֹות ֶ)5ָנ" ֲחָכִמי� ַל3ִַ-יִקי� >(�6ָ , ִ)ְמעֹו� ֶ&� ְמַנְסָיא אֹוֵמר

 .ִנְתַקְ;מ" ְ&ַרִ&י "ְבָבָניו

 
6:8 El mestre Ximeon ben Yehudà423, en el nom del mestre Ximeon ben 
Yohay424,  diu: “La bellesa, la força, la riquesa, l’honor, la saviesa, la 
vellesa, les canes i els fills són convenients per als justos i són 

                                                           
416 Pr 3:8, “I fins els cos se’t refarà, / es rejoveniran els teus ossos” (Ibíd., p. 1.132). 

417 Pr 1:9, “Com una diadema t’adornaran el front, / t’engalanaran com els collarets” (Ibíd., p. 
1.129). 

418 Pr 4:9, “Com una diadema t’adornaràs el front, / t’engalanarà com una corona 
resplendent” (Ibíd., p. 1.134). 

419 Pr 9:11, “La saviesa allargarà els teus dies, / multiplicarà els anys de la teva vida” (Ibíd., p. 
1.142). 

420 Pr 3:16, “Amb una mà ofereix llarga vida, / amb l’altra, riquesa i honor” (Ibíd., p. 1.133). 

421 Pr 3:2, “Gaudiràs de llarga vida, / dies i anys de prosperitat” (Ibíd., p. 1.132). 

422 Pr 3:17, “Condueix per camins delitosos, / per viaranys tranquils” (Ibíd., p. 1.133). 

423 Com explica Ferrer, aquest mestre és en altres textos anomenat Ximeon ben Menasyà. 
Contemporani i amic de Rabbí, que visqué entre les acaballes del segle II i el començament 
del III (2010, p. 156). 

424 Mestre també esmentat als versets 3.3 i 4.13. 
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convenients per al món; com està escrit (al llibre de Proverbis 16:31)425: 
«Una corona de gràcia són les canes, pel camí de la caritat la trobaràs»; 
es diu (a Proverbis 20:29)426: «La corona dels joves és la seva força i 
l’honra dels vells, les canes»; es diu (Ibid 14:24)427: «la corona del savis 
és feta per a ells»; es diu (Ibid 17:6)428: «la corona dels vells són els néts 
i la corona dels fills són els seus pares»; i es diu (al llibre d’Isaïes 
24:23)429: «i s’avergonyeix la lluna i s’humilia el sol perquè regnà Déu 
dels exèrcits en el mont de Sió i sobre Jerusalem, i davant dels teus vells 
hi ha honor.» El mestre Ximeon ben Menasyà diu: “Aquestes set 
qualitats que enumeren els savis per als justos es troben totes en el 
mestre i en els seus fills.”

    

ַ&ֶ-ֶרK "ָ ַגע ִ&י �ָד� �ַמר ַרִ&י יֹוֵסי ֶ&� ִקְסָמא ַ ַע� ,ַחת ָהִייִתי ְמַהK6ֵ  ט
�ַמר ִלי ַרִ&י ֵמֵאיֶזה ָמקֹו� ָאָ%ה. ֶאָחד ְוָנַת� ִלי ָ)לֹו� ְוֶהֱחַזְרִ%י לֹו ָ)לֹו� ?

�ַמר ִלי ַרִ&י ְרצֹוְנ: . �ַמְרִ%י לֹו ֵמִעיר ְ+דֹוָלה ֶ)ל ֲחָכִמי� ְוֶ)ל סֹוְפִרי� �ִני
ַוֲאִני ֶאֵ%� ְל: ֶאֶלA ֲאָלִפי� ִ-ְנֵרי ָזָהב ַוֲאָבִני� ֶ)ָתד"ר ִע5ָנ" ִ&ְמקֹוֵמנ" 

ֶ>ֶסA ְוָזָהב ַוֲאָבִני� ��ַמְרִ%י לֹו ִא� ַאָ%ה נֹוֵת� ִלי ָ>ל. טֹובֹות "ַמְרָ+ִל;ֹות
ְוֵכ� ָ>ת"ב ְ&ֵסֶפר ; טֹובֹות "ַמְרָ+ִל;ֹות ֶ)ָ&עֹוָל� ֵאיִני ָדר ֶא6ָא ִ&ְמקֹו� %ֹוָרה

 %ְAִי0ְָרֵאל טֹוב ִלי %ֹוַרת ִ י: ֵמ,ְלֵפי ָזָהב ָוָכֶס Kִה6ִי� ַעל ְיֵדי ָדִוד ֶמֶל ;
 Aא ֶכֶסG ָד��ְוGא עֹוד ֶא6ָא ֶ)ִ&ְ)ַעת ְ ִטיָרתֹו ֶ)ל �ָד� ֵאי� ְמַלִוי� לֹו ְל

י� טֹוִבי� ְוGא ָזָהב ְוGא ֲאָבִני� טֹובֹות "ַמְרָ+ִל;ֹות ֶא6ָא %ֹוָרה "ַמֲע0ִ 
ְ&ִהְתַה6ְֶכ: ַ%ְנֶחה אֹוָתK ְ&ָ)ְכְ&: ִ%ְ)מֹור ָעֶלי: , )משלי ו(ֶ)ֶ@ֱאַמר , ִ&ְלָבד

ְ&ָ)ְכְ&: ; 6ְֶכ: ַ%ְנֶחה ֹאָתK ָ&עֹוָל� ַהCֶהְ&ִהְתהַ ; ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְת0ִיֶח:
ְוֵכ� ָ>ת"ב . 0ִיֶח: ָלעֹוָל� ַהָ&אַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְת ; ִ%ְ)מֹור ָעֶלי: ַ&Bֶָבר

טֹוב ִלי %ֹוַרת ִ י: , )תהלי� קיט(ְ&ֶסֶפר ְ%ִהִלי� ַעל ְיֵדי ָדִוד ֶמֶלK ִי0ְָרֵאל 
Aהי , )חגי ב(ְואֹוֵמר  .430ֵמ,ְלֵפי ָזָהב ָוָכֶס � ִלי ַהֶ>ֶסA ְוִלי ַהCָָהב ְנא(

 .ְצָבאֹות

 

                                                           
425 Pr 16:31, “Els cabells blancs són una noble corona: / Els qui vieuen honradament 
l’aconsegueixen” (BCI 2005, p. 1.154). 

426 Pr 20:29, “La força és l’honor dels joves; / els cabells blancs, la glòria dels vells” (Ibíd., p. 
1.162). 

427 Pr 14:24, “La riquesa és la corona del savi, / el neci llueix la seva niciesa” (Ibíd., p. 1.150). 

428 P17:6, “Els néts són la corona dels avis, / els pares són l’orgull dels fills” (Ibíd., p. 1.154). 

429 Is 24:23, “La lluna es retirarà avergonyida, el sol s’amagarà ple de confusió, quan el 
Senyor de l’univers vindrà a regnar a la muntanya de Sió i a Jerusalem. La seva glòria es 
manifestarà als seus ancians” (Ibíd., p. 561). 

430 Aquest fragment ‘ טֹוב ִלי %ֹוַרת ִ י: ֵמ,ְלֵפי , )תהלי� קיט(ד ֶמֶלK ִי0ְָרֵאל ְוֵכ� ָ>ת"ב ְ&ֶסֶפר ְ%ִהִלי� ַעל ְיֵדי ָדוִ 
Aָזָהב ָוָכֶס‘ no apareix tampoc en l’edició de Judaica Press. 
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6:9 Digué el mestre Yossé ben Qismà431: “Una vegada jo estava caminant 
pel camí i es trobà amb mi un home que em va saludar i jo li vaig 
retornar la salutació. Em digué: «Mestre, de quin lloc tu vens?» I jo li 
digué: «De la ciutat gran dels savis i dels escribes jo sóc.» Em digué: 
«Mestre, és la teva voluntat que visquis tu amb nosaltres en el nostre 
lloc? Jo et donaré mil milers de dinars d’or i pedres bones i precioses.» 
Jo li digué: «Si tu em dónes tots els diners, l’or i les pedres bones i 
precioses que hi ha en el món, jo no viuria en cap lloc que no sigui en el 
lloc de la Torà.»  Ja que així està escrit en el llibre dels Salms sobre 
David, Rei d’Israel: «bo és per a mi la Torà de la teva boca que milers 
(de dinars) d’or i diners (de plata)432 i no només això, sinó que, a l’hora 
de la mort de l’home no l’acompanya ni els diners ni l’or ni les pedres 
precioses, sinó únicament la Torà i les bones accions»; com està escrit 
(al llibre de Proverbis 6:23)433: «En el teu camí (la Torà) et guiarà, quan 
jeguis et vigilarà i quan et despertis conversarà amb tu». En el teu camí 
et guiarà, en el món aquest; quan jeguis, et vigilarà, en la tomba; i quan 
et despertis conversarà amb tu en el món que esdevindrà, ja que així 
està escrit en el llibre dels Salms per la mà de David, Rei d’Israel, (llibre 
dels Salms 119:72)434: «és millor per a mi la Torà de la teva boca que 
milers d’or i de diners.» I també es diu (al llibre d’Ageu 2:8)435: «Per a 
mi els diners i per a mi l’or, digué Déu dels exèrcits.»”

 

%ֹוָרה ִקְנָי� , ָקָנה לֹו ַהBָדֹו) ָ&ר"K ה"א ָ&עֹוָלמֹו ְוֵא6" ֵה�ֲחִמָ)ה ִקְנָיִני�  י
ֵ&ית , ִי0ְָרֵאל ִקְנָי� ֶאָחד, ,ְבָרָה� ִקְנָי� ֶאָחד, ָ)ַמִי� ָו�ֶרL ִקְנָי� ֶאָחד, ֶאָחד

ית ַ-ְר>ֹו הי ָקָנִני ֵראִ) , )משלי ח(ִ-ְכִתיב ? %ֹוָרה ִמַ@ִי�. ַה5ְִקָ-) ִקְנָי� ֶאָחד
 ֹ>ה �ַמר הי, )ישעיה סו(ִ-ְכִתיב ? ָ)ַמִי� ָו�ֶרL ִמַ@ִי�. ֶקֶד� ִמְפָעָליו ֵמ�ז

ֶזה ָמקֹו� �ֶזה ַבִית ֲאֶ)ר ִ%ְבנ" ִלי ְוֵאי�ַה2ַָמִי� ִ>ְסִאי ְוָה�ֶרL ֲהֹד� ַרְגָלי ֵאי
�6ָ ְ&ָחְכָמה ָע0ִיָת >(  ָמה ַר&" ַמֲע0ֶי: הי, )תהלי� קד(ְואֹוֵמר . ְמנ"ָחִתי

ַוְיָבְרֵכה" , )בראשית יד(ִ-ְכִתיב ? ,ְבָרָה� ִמַ@ִי�. ָמְל�ה ָה�ֶרL ִקְנָיֶנ:
Lֶר�ִ-ְכִתיב ? ִי0ְָרֵאל ִמַ@ִי�. ַוֹ;אַמר ָ&ר"K ,ְבָר� ְלֵאל ֶעְליֹו� קֹוֵנה ָ)ַמִי� ָו

תהלי� (ְואֹוֵמר . ז" ָקִניתָ �ַע� ַיֲעבֹור� ַיֲעבֹור ַע5ְ: הי ַעד�ַעד, )שמות טו(
                                                           
431 Mestre tannaïta de la tercera generació (Ferrer 2010, p. 158). 

432 Segons el Rabí Reuven Braumer, en la seva traducció del Talmud de Babiònia, 
concretament al capítol de Ovos (‘Pares’ en íddix), un dínar d’or equival a vint-i-quatre dínars 
de plata. Vegeu www.613etc.com.  

433 Pr 6:23, “El mestratge és llàntia i la instrucció és llum, / dóna vida la correcció que 
amonesta” (BCI 2005, p. 1.137). 

434 Sl 119:72, “M’estimo més la Llei que et surt dels llavis / que mil monedes d’or o de plata” 
(Ibíd., p. 1.031). 

435 Ag 2:8, “L’or i la plata són meus. Ho dic jo, el Senyor de l’univers” (Ibíd., p. 861). 
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ֵ&ית ַה5ְִקָ-) . ֶחְפִצי ָב��ָ&�ֶרL ֵה5ָה ְוַאִ-יֵרי ָכל�ִלְקדֹוִ)י� ֲאֶ)ר, )טז
ָמכֹו� ְלִ)ְבְ%: ָ ַעְלָ% הי ִמBְָד) ֲאֹדָני >ֹוְננ" , )שמות טו(ִ-ְכִתיב ? ִמַ@ִי�
 .ֶזה ָקְנָתה ְיִמינוֹ �ְ+ב"ל ָקְד)ֹו ַהר�ֶאל ַוְיִביֵא�, )תהלי� עח(ְואֹוֵמר ; ָיֶדי:

 
6:10 Cinc adquisicions aconseguí el Sant per a ell mateix, beneït sigui, 
en el seu món, i aquestes són: La Torà és una adquisició; el cel i la terra 
són una altra adquisició; Abraham és una altra adquisició; Israel és una 
altra adquisició; el Temple és una altra adquisició. Com se sap que la 
Torà (és una adquisició)? Està escrit (al llibre de Proverbis 8:22)436: 
«Déu m’adquirí al començament del seu camí abans que les seves obres 
des del principi.» Com se sap que el cel i la terra (són una altra 
adquisició)? Està escrit (al llibre d’Isaïes 66:1)437: «D’aquesta manera 
digué Déu, el cel és el meu tro i la terra l’escambell dels meus peus. 
Quina és la casa que construïren per a mi i quin és el lloc del meu 
descans?»  Així es diu (al llibre dels Salms 104:24)438: «Quantes són les 
teves obres, Déu! Totes elles les vas fer amb saviesa i plena és la terra 
de les teves creacions.» Com se sap que Abraham (és una altra 
adquisició)? Està escrit (al llibre del Gènesi 14:19)439: «I ell beneí i 
digué: Beneït sigui Abraham per Déu, ja que Déu creà el cel i la terra.» 
Com se sap que Israel (és una altra adquisició)? Dictat és (al llibre de 
l’Èxode 15:16)440: «Fins que passi el teu poble, Déu, fins que passi el 
poble que tu creares». I es diu (a Salms 16:3)441: «Pels sants que estan 
en la Terra i pels poderosos tot el meu desig està en ells.» Com se sap 
que el Temple (és una altra adquisició)? Dictat és (a Èxode 15:17)442: «El 
lloc que creares tu, Déu, el Sant Nostre Senyor, i que prepararen les 

                                                           
436 Pr 8:22, “El Senyor em posseïa al començament, / abans de les seves obres, des de 
sempre” (Ibíd., p. 1.140). 

437 Is 66:1, “Això diu el Senyor: «El cel és el meu tron, i la terra, l’escambell dels meus peus. 
Quina casa em podríeu edificar? A quin lloc podria residir?»” (Ibíd., p. 616). 

438 Sl 104:24, “Què em són, de variades, Senyor, les teves obres! / Totes les has fetes amb 
saviesa./ La terra és plena de les teves criatures” (Ibíd., p. 1.009). 

439 Gn 14:19, “I va beneir Abram tot dient: -Beneït siguis, Abram, pel Déu altíssim. Creador 
del cel i de la terra” (Ibíd., p. 30). 

440 Ex 15:16, “Han caigut damunt d’ells el pànic i el terror; la força del teu braç els ha deixat 
muts com la pedra, mentre el teu poble travessava, Senyor; mentre travessava el poble que 
t’has fet tu” (Ibíd., p. 104). 

441 Sl 16:3, “Adoren els déus d’aquesta terra, divinitats que jo també estimava” (Ibíd., p. 903). 

442 Ex 15:17, “Fes-lo entrar en la muntanya; implanta’l, Senyor; a la teva heretat, al lloc que 
has preparat per residir-hi, al santuari que han bastit les teves mans” (Ibíd., p. 104). 
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teves mans.»  I també es diu (a Salms 78:54)443: «I els portà Déu a la 
frontera del seu santuari, aquest mont el creà la seva mà dreta.»

    

, ָ&ר"K ה"א ָ&עֹוָלמֹו Gא ְבָראֹו ֶא6ָא ִלְכבֹודוֹ 2ֶָ&ָרא ַהBָדֹו) � ָ>ל ַמה יא
ֹ>ל ַהִ@ְקָרא ִבְ)ִמי ְוִלְכבֹוִדי ְ&ָראִתיו ְיַצְרִ%יו ,A , )ישעיה מג(ֶ)ֶ@ֱאַמר 
ַרִ&י ֲחַנְנָיא ֶ&� ֲעַקְ)ָיא . הי ִיְמKG ְלֹעָל� ָוֶעד, )שמות טו(ְואֹוֵמר ; ֲע0ִיִתיו

 Bָה"א ְלַז>ֹות ֶאתאֹוֵמר ָרָצה ַה K"ִהְרָ&ה ָלֶה� � דֹו) ָ&ר Kִי0ְָרֵאל ְלִפיָכ
 .ֶ)ֶ@ֱאַמר הי ָחֵפL ְלַמַע� ִצְדקֹו ַיְגִ-יל %ֹוָרה ְוַיְאִ-יר, %ֹוָרה "ִמְצֹות

 
6:11 Tot el que creà el Sant, beneït sigui, en el seu món, no ho creà sinó 
per a la seva glòria; com està escrit (al llibre d’Isaïes 43:7)444: «Tot el 
que fou anomenat en el meu món i per a la meva glòria ho creí, ho formí 
i també ho fiu.» I es diu (al llibre de l’Èxode 15:18)445: «Déu regnarà en 
el món per sempre.» El mestre Hananyà ben Aqaixyà446 diu: “Volgué 
Déu acreditar Israel per aquest motiu, per ells engrandí la Torà i els 
preceptes”; com està escrit (al llibre d’Isaïes 42:21)447: «Déu volgué per 
la seva justícia engrandir la Torà i fer-la poderosa.»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
443 Sl 78:54, “Els introduí en el seu clos sagrat, a la muntanya que el seu braç es conquerí” 
(Ibíd., p. 980). 

444 Is 43:7, “Tots els qui porten el meu nom, i que jo, per la meva glòria, he creat, he format i 
he fet!” (Ibíd., p. 586).  

445 Ex 15:18, “El Senyor és rei per sempre més!” (Ibíd., p. 104). 

446 Mestre tannaïta de la quarta generació, citat en comptades ocasions (Ferrer 2010, p. 163). 

447 Is 42:21, “El Senyor; que és bo, s’havia complagut a fer gran i gloriós el seu designi” (BCI 
2005, p. 585). 
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6. EL PIRQÉ ABOT ALS RESPONSA 

6.a. Introducció als Responsa 

 Com hem esmentat prèviament, ‘responsa’ és la nomenclatura llatina 

per referir-se al corpus hebreu conegut com ‘seelot u-teixuvot448’ (en català, 

‘preguntes i respostes’). Aquests responsa eren les decisions d’ordre jurídic 

que eminents rabins donaven per escrit en actuar com a jutges, o que bé, 

presidien les acadèmies rabíniques, en resposta a les preguntes o consultes 

sotmeses al seu parer per altres components del magisteri rabínic, per 

dirigents comunitaris, o bé per simples particulars449; així doncs, tot aquest 

corpus serà la base de la jurisprudència de la llei jueva. 

 Com indicàvem a la introducció, el programa informàtic The Global 

Jewish Database: The Responsa Project de la Universitat de Bar Ilan a Israel és 

una base de dades de documents hebreus. Aquest programa és un dels més 

complerts quant a la recopilació de textos religiosos i legals, ja que conté la 

Torà, la Misnà, el Talmud Babilònic amb els comentaris de Raixí, el Talmud de 

Jerusalem, el Misné Torà de Maimònides i un bon corpus de responsa entre 

d’altres. Si cerquem en aquesta base de dades la paraula ‘abot’, trobem una 

infinitat de resultats, ja que recordem que el signifcat d’aquesta paraula és 

‘pares’. Ara bé, si introduïm al cercador ‘pirqé abot’ o bé ‘masechet abot’ i 

acotem la cerca a només aquells documents que són responsa, obtenim un 

bon grapat (vint-i-nou entrades per a la primera denominació i divuit per a la 

segona)450 entre els quals trobem responsa dels rabins que tot seguit 

relacionem cronològicament:  

 
                                                           
448 En hebreu, שאלות ותשובות. 

449 Orfali 1982, p. 16. 

450 Això no significa que només hi hagi aquest nombre de resultats que parlen del Pirqé Abot; 
tot el contrari, ja que també s’hi poden fer més cerques utilitzant altres claus, com ara 
combinacions de paraules o, fins i tot, un verset de l’Abot, i trobar aquelles ‘teixuvot’ on se 
cita el verset en qüestió. 
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- Maimònides (1135-1204) 

- Moisès ben Isaac Alashkar (1466-1542) 

- Moisès ben Israel Iserles (1520-1572) 

- Yair Bacharach (1639-1702) 

- Yaaqob ben Yossé Reischer (1661-1733) 

- Menahem Medel Sneerson (1789-1866) 

- Benjamí Zeev, conegut com Theodor Herzl (1860-1909) 

- Moisès Kalpon ha-Cohen, conegut amb l’acrònim RaMaCH 

(1874-1950) 

- Moisès Feinstein (1895-1986) 

- Yekusiel Yehudà Halberstam (1905-1994) 

- Tzitz Elièzer (1915-2006) 

 

6.b. Exemples 

De tots els resultats trobats, només presentem tres responsa de 

diferents èpoques; en primer lloc, proposem un regest seguit del text original 

en hebreu:  

- 1r exemple: Responsum núm. 436. Maimònides respon al rabí 

Ovàdia Ger Tsédeq, conegut amb el sobrenom de ‘El Just’, sobre 

la seva qüestió sobre la por que s’ha de tenir a les benediccions 

celestials.  

RaMBaM bassa la seva resposta en el passatge d’Abot 4:22451 i 

comenta que el nostre destí està en les mans de Déu, ja que el poder del 

Creador és infinit i tot ho observa. 

                                                           
451  Vegeu Abot 4:22, p. 103. 
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El rabí Ovàdia fou un cristià d’origen normand que es convertí en 

jueu en época de les croades, un període dur per al poble jueu per les 

persecucions que patiren. No en va, aquest mestre adoptà el nom d’Ovàdia 

que significa ‘servent de Déu’. 

  � סימ& תלו "ת הרמב"שו

. נ"וש' ג ב"שאלה על הכל בידי שמי� חוL מיראת שמי� ברכות ל). עובדיה גר צדק' לר(
האד� אינ� בגזירה מלפני הבורא ] בני[תשובה על מה שאמרת אתה כי כל מעשה 

שכר א� הל� בדר� טובה ונפרעי� יתעלה הוא האמת שאי� בו דופי ולפיכ� נותני� לו 
ממנו א� הל� בדר� רעה וכל מעשה בני האד� בכלל יראת שמי� ה� וסוA כל דבר 

ל הכל בידי שמי� "ודבר ממעשה בני האד� בא לידי מצוה או עבירה וזה שאמרו רז
במנהגו של עול� ותולדותיו וטבעו כגו� מיני אילנות וחיות ונפשות ומדעות וגלגלי� 

עני� זה  ב"ד משנה כ"סו' פ מסכת אבות' וכבר הרחבנו בפי, בידי שמי� ומלאכי� הכל
דעות ולא על ' משנה תורה ריש ה' וכ� בתחלת החבור הגדול מוסב על ס. והבאנו ראיות

אלA תשע מאות ושתי� אשר חברנו בכל ' ש רשימת בודלינה עמ"רמש' עי, המצות' ס
יסודי עול� והול� ומחפש בהגדה וכל המניח דברי� שביארנו שה� בנויי� על . המצות

ל עד שימצא מלה "מ� ההגדות או במדרש מ� המדרשי� או מדברי אחד הגאוני� ז
אחת ישיב בה על דברינו שה� דברי דעת ותבונה אינו אלא מאבד עצמו לדעת ודי לו 

וממו� ' ח ב"ק י"מ', א' ל� רב� בת פלוני לפלוני סוטה ב' וזה שאמ. מה שעשה בנפשו
בתורה ' למה נאמ. פלוני א� גזרה השוה בכל היא זאת והדברי� כפשוט�של פלוני ל
וכי יש . ואיל� פ� ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה ואיש אחר יחללנו' ה' דברי� כ

אלא כ� ראוי למי שהוא . בעול� בעל דעה יסתפק לו דבר זה אחר מה שכתוב בתורה
תורה עיקר ויסוד שלא מבי� ולבו נכו� לטול דר� האמת שישי� עני� זה המפורש ב

יהרוס בני� ויתד התקועה אשר לא תמוט וכשימצא פסוק מדברי הנביאי� או דבר 
ל חולק על עיקר זה וסותר עני� זה ידרוש ויבקש בעי� לבו עד שיבי� דברי "מדברי רז

הנביא או החכ� א� יצאו דבריה� מכווני� בעני� המפורש בתורה הרי מוטב וא� לאו 
ודברי� שבגו ה� ואינ� על . ה או דברי חכ� זה איני יודע אות�יאמר דברי הנביא הז

. החכ� בתו של פלוני לפלוני דר� שכר או דר� פורענות הוא זה' וזה שאמ. פשוטיה�
שא� זה האיש או זאת האשה עשו מצוה שראוי לית� שכרה בה� זיווג יפה ומשובח 

בו קטטה ומלחמה  וכ� א� ראוי ליפרע מה� בזיווג שיהיה. ה מזווג� זה לזה"הקב
ה "ס' בראשית רבה פ, ד"ג הי"ל ירושלמי קדושי� פ"וזה כעני� שאמרו רז. תמיד מזוג�

ה מביא� "אפילו ממזר אחד בסוA העול� וממזרת אחת בסוA העול� הקב' אות ב
ומזווג� זה לזה ואי� דבר זה השוה לכל אלא לאלו שנתחייבו או שזכו כמו שישר בעיני 

, הדברי� ה� בנויי� על מה שפירשנו בפירוש משנת אבות ש� וכל אלו. אלהי� יתעלה
וחכ� גדול אתה ולב מבי� יש ל� שהבנת הדברי� . ח כמו שהבנת"שמנה פרקי� פ' ועי

: L שציינתי כתב"ת תשב"ל בשו"ר מימו� זצ"וכתב משה ב. וידעת דר� הישרה
פורענות  � תק� בזה בתשובה ואמר כי בת פלוני לפלוני נאמר דר� שכר ודר�"והרמב

' ועי', שנה וכו' ר בפסוק ויהי עשו ב� מ"ש בב"מזווג לו זווג כעור והביא סעד לזה מ
' כ ראזי� דיא אתיקדיס מימונידס ברעסלא אלA שמונה מאות שבעי� ושש עמ"מש
   .זו' ט על ת"ס' וש� עמ' ג' ח הע"ס
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- 2n exemple: Responsum núm. 83. El rabí Moisès Iserles 

assenyala la importància que té estudiar els diferents llibres 

sagrats començant per la Torà i acabant pel Talmud. 

 És important subratllar que aquest autor esmenta l’Abot no com a 

part de la Misnà, sinó com a cos independent. També assenyala que s’han 

d’estimar els autors de les Escriptures i, amb aquest motiu, cita les paraules 

del mestre Ben Zomà que apareixen en Abot 4:1: “Qui és savi? Aquell que 

aprèn de l’home”. 

Moisès ben Israel Iserles (1520-1572) fou conegut amb l’acrònim de 

ReMA (en hebreu, רמ"א). Nascut a Cracòvia, és considerat una personalitat 

molt important en el món asquenazita per la seva obra ha-Mapà sobre la llei 

jueva; a més del seu extens corpus de responsa recopilats sota el títol de 

Teixuvot Remà. 

  ה אשר לא "א סימ& פג ד"ת הרמ"שו

גדול בדורו כב� , החכ� הכולל נבו� לחשו�, ינצור כאישו�, אשר לא ינו� ולא ייש�
לכל דבר וקדושה נמנה , )ז"ספרי נשא מ(היה נחשו� מל� : ל"פ חז"עמינדב הוא נחשו� ע

ענות מעלת� תרבני . � ולכל דיליה שלו� רב"ר גרשו� ש"הוא האלוA מוהר. ראשו�
ב אמר לחכמתי , ש ה"פתחי לי אחותי רעיתי שהלאמר , לו דפק על דלתותי, תהילי� יח

מ לא אוכל "וא� אי� בי חכמה ובינה מ. ד, אחותי את וא� לבינתי תקרא משלי ז
 ד משנה א"פ פרקי אבותוכבר אמרו . ואי� טע� לרצו�, להמרות פני גדול כמעלת�

 ובזו נודע לי גדולת מעלתו ורוב חשקו. אA כי קט� הוא, איזהו חכ� הלומד מכל אד�
לבקש אחר החכמה לחפשה בחורי� ובסדקי� לאור הנר לא לאור החמה ולא לאור 

ואA כי הדר� רחוקה המלי� ואA כי הדר� רחוקה , ב"פ פסחי� ז סוA ע"האבוקה ע
פ במדבר "ולכ� בר� לקחתי ובר� אשיב למעלת� ע. י ובסוגריי� בדפוס א"באותיות רש

שכפי הנראה לי אחר התבונני , זהמצורA ל. ובזה אתמיד ובאהבתו אשגה תמיד, כ, כג
, כי באמת משל היה ולא בא מר אלא לבדקני בהלכות, מתו� כתב מעלת� נדמה לי
ולכ� על כרחי אני מוכרח להשיב שואלי דבר ולראות . והתלמוד גדול מ� המעשה

ל ריש "כמאמר� ז, י ובסוגריי� בדפוס א פני האדו�"וליראות וליראות באותיות רש
ת הקשה לשאול "ואA כי מעלת כ. כדר� שבא לראות כ� בא ליראות א, מסכת חגיגה ב

ומי , ממני במה שכתב שאשיב לו מ� התלמוד בבלי וירושלמי ספרא וספרי ותוספתא
ובאמת ששאלה זו נאותה לגדול בישראל כמעלת� הבקי בכל . כמוני יערכנה ויגידה

לת� לא יבהלוני ומכל מקו� דברי מע. ויודע שיש להשיב מה� בנדו� שלפנינו, אלה
. לומר הנני להשיב לשולח אלי דבר/ ימצאוני/ומשחרי ימצאונני , ואשיב כפי השגת ידי

לפסוק על מעשה כל זמ� שלא אשמע שני הצדדי� לא , א� בריב לא לי לא אתגבר
ולכ� דברי להלכה לא למעשה . 'נז מרדכי המסומ� בהערה ב' אתחבר עיי� לעיל סי

כ לשארי "וכתב דבריו ג, מרכיב דבריו אתרי ריכשי והנה שמעתי כי מעלתו. אחבר



 

150 

 

. 'ב א� לא שנדמה לו כו, והנה אריה אבי תרי לא נפל שבת קנא. ר שלמה"הגאו� מהר
 . על כ� עתה אקו� אומר להשיב על שאלתו

 

- 3er exemple: Responsum núm. 26. El rabí Tsemà Tsédeq dóna 

resposta al dubte de si es pot o no resar el ‘kaddix’452 en xabbat.  

El rabí aconsella que sí es resi perquè, segons Abot 2:13, tot i que 

hem de ser cauts en les oracions, recitar aquesta pregària que és en memòria 

dels morts és un bon acte, i recordem que Déu contempla i observa les 

nostres accions. 

Conegut amb el sobrenom de Tsemà Tsédeq, el rabí Menachem 

Mendel Sneerson (1789-1866) naixé a l’actual Bielorrússia i fou una autoritat 

rabínica descendent del moviment ortodox hassídic anomenat ‘Habad 

Lubavitx’. Aquest moviment ‘lluità’ contra la poderosa Rússia i el moviment 

de ‘l’haskalà’ (en català, ‘il·lustració jueva’), que començava a esbandir-se 

entre els asquenazites europeus. Entre les seves obres, es trobem vuit volums 

de responsa sobre qüestions legals i innovacions sobre el Talmud. 

  ה שני� שנזדמ& "סימ& כו ד) הקדמו&(צמח צדק  ת"שו

שני� שנזדמ� לה� בשוה ביו� השבת יו� שמת בו אביה� או אמ� שנוהגי� לומר קדיש 
והטילו גורל בליל שבת והגיד זה שזכה בגורל ולמחרתו לתפלת שחרית . באותו יו�

הגי� שנו פרקי אבותולמנחה שאומרי� ג� כ� קדיש על . הגיד השני קדיש אחר התפלה
לומר אחר התפלה נפל חילוק ביניה� הראשו� אמר כבר זכיתי לומר קדיש בליל שבת 

כ מה אהני לי הגורל דמה "וחוזר הקדיש למנחה עלי בחוזר חלילה דאל. ואתה לשחרית
לי לומר בליל שבת או למחרתו לשחרית והשני אומר שלא זכה הראשו� בגורל אלא 

  : חדש על הקדיש השלישי למנחהורצה להטיל גורל . לומר הקדיש הראשו�

 

 

                                                           
452 El ‘kaddix’ és una de les principals oracions jueves. És una pregària de dol, i tot la pèrdua 
d’un ésser estimat, recitem kaddix per demostrar que seguim lloant Déu. 
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7. CONCLUSIONS 

 

L'objectiu original del tractat d’Abot era mostrar la font i l'autoritat 

de la llei tradicional divina que fou revelada a Moisès al Mont Sinaí i 

demostrar, alhora, el llinatge i la continuitat d’aquest patriarca en la persona 

de Josué, dels ancians i dels homes de la Gran Sinagoga, fins arribar als rabins 

que van viure durant el període entre 200 abans de la n. e. fins al 200 de la 

nostra453. Fóra com fou, aquesta cadena de transmissió presentà un conjunt 

de màximes, preceptes i aforismes per dirigir la vida diària del poble jueu. 

Hem vist que, a l’edat mitjana, aquesta obra fou essencial, ja que 

estigué en boca i mans de les autoritats rabíniques a cada banda de la 

Mediterrània independentment de la corrent filosòfica que professaren. En 

analitzar els comentaris de Maimònides i de ha-Gerondí, trobem que el 

mestre català fou més extens en la seva interpretació d’Abot i que, fins i tot, 

cità altres textos de la Misnà per argumentar els seus propis. Això no implica 

que el mestre andalusí fou breu en la seva comesa, ja que recordem que, a 

més, elaborà una introducció notòria al seu comentari. I és que la contribució 

de Maimònides en sistematitzar la Llei Oral en el seu Misné Torà assentà 

càtedra, ja que la seva organització de la Misnà permeté que els estudiosos 

poguessin interpretar la llei d’una manera acurada. Per aquest motiu, el 

mestre andalusí no necessità fer llargs comentaris o fer referències a altres 

capítols de la Misnà; el seu comentari ja tenia prou consistència. 

 Ha-Gerondí coincidí en molts casos amb les explicacions de RaMBaM, 

fet que explica que no estava tan oposat al racionalisme del cordovès. Ara bé, 

el verset 4.5 és indubtablement un punt d’inflexió entre els racionalistes i 

llurs oponents. Com vèiem prèviament, en analitzar ambdós comentaris 

sobre aquest verset, Maimònides aprofità per criticar els seus adversaris 

quan recalcà, aprofitant les paraules dels rabins Tsadoq i Hil·lel, que no s’ha 

de fer de la Torà un negoci en ensenyar el seu contingut i significat, postura 

                                                           
453 Guttmann 1950, p. 181. 
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que anava en contra de la ideologia dels rabins provençals i europeus que 

tingueren una manera molt distinta de veure les Escriptures. Com explicàvem 

en l’anàlisi d’aquest passatge d’Abot, el silenci del gironí envers la posició de 

RaMBaM i la manca de discrepància en molts altres deixen entreveure o que, 

d’una banda, estava a favor dels comentaris de Maimònides o, d’una altra, els 

ignorà per no entrar en més polèmica tant en contra de l’andalusí com en 

contra dels rabins del seu entorn. 

 La redacció de molts altres comentaris sobre aquesta peça literària, 

religiosa, filosòfica i jurídica en època medieval, juntament amb les esmentes 

als responsa, fan d’aquest corpus una obra viva i mestra, mai no millor dit, 

sense la qual el Judaisme perdria un dels seus pilars bàsics, no només en 

l’edat mitjana sinó en el present. En definitiva, el Pirqé Abot és un cos literari 

tancat, però que les seves pàgines continuen obertes entre les comunitats 

jueves més practicants d’avui dia. Precisament el seu fonament i estrep, i la 

gran presència als responsa obren la porta a un estudi futur de l’Ètica dels 

Pares molt més detallat i exhaustiu. Reprenent les paraules del mestre 

Xammay, “Fem que duri el nostre estudi en la Torà. Diguem poc i fem molt...” 

(Abot 1:15). 
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