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The First Rule of “Law”: “Be Patient in Judgement”

משנה מסכת אבות פרק א משנה א
וזקנים לנביאים  לזקנים  ויהושע  ליהושע  ומסרה  מסיני  תורה  קבל  משה 
הוו  דברים  שלשה  אמרו  הם  הגדולה  כנסת  לאנשי  מסרוה  ונביאים 

מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה.

Avot as a Rule Book

מדרש שמואל
ועוד מצאתי כתוב לפי שבעצרת ניתנה התורה והלומד תורה צריך לדעת 
קודם דרך למודה ואיך יתנהג בה אחר למודה לכן תקנו ללמדה קודם 
מוכן לקבל התורה בלב שלם  כל אחד מישראל  לב  כדי שיהיה  עצרת 
להתנהג בה כדת וכשורה עכ"ל כענין ראשית חכמה יראת ה' כי לעולם 

יש התחדשות קצת מן המציאות הראשון ואנו מונים בימים.

Rav Soloveitchik Halachic Morality p 5

Pirkei Avot,……and others did not deal with 
ethical abstraction but with actualities; instead 
of formulating a philosophy of the ethos, they 
tried to give us ethical codes consisting of rules 
of moral behavior.

We will see the this goes well beyond the 
Judiciary

Old & Ongoing Tension:
• Wait : The Art and Science of Delay by Frank 
Partnoy Shelter in Place vs Reopening

A) SLOW DOWN & AVOT INTRO

Annual Reenactment of PATIENT Process and 
Personal Development

אמת ליעקב פרקי אבות
במשך זמן זה ואמנם מיד כשיצאו בני ישראל ממצרים ועברו את ים סוף 
באו הם בטענה למשה רבינו הרי הבטחתנו שכאשר נצא ממצרים מיד 
נקבל את התורה תעבדון את האלקים על ההר הזה שמות ג' י"ב …וא”כ 
היכן הוא ההר והיכן היא התורה אבל משה ענה להם אי אפשר לעם שעד 
לפרעה  קשה  ולמדינה  קשה  למלך  וברוחו  בגופו  משועבד  היה  עכשיו 

Patience
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The First Rule of “Law” - “Be Patient in Judgement”
משנה מסכת אבות פרק א משנה א

 משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים [*]
 מסרוה לאנשי כנסת הגדולה הם אמרו שלשה דברים הוו מתונים בדין והעמידו

 תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה

Avot as a Rule Book

מדרש שמואל
ועוד מצאתי כתוב לפי שבעצרת ניתנה התורה והלומד תורה צריך לדעת קודם דרך 

למודה ואיך יתנהג בה אחר למודה לכן תקנו ללמדה קודם עצרת כדי שיהיה לב כל 
אחד מישראל מוכן לקבל התורה בלב שלם להתנהג בה כדת וכשורה עכ"ל כענין 

ראשית חכמה יראת ה' כי לעולם יש התחדשות קצת מן המציאות הראשון ואנו מונים 
בימים 

Rav Soloveitchik Halachic Morality p 5
Pirkei Avot,……and others did not deal with ethical abstraction but with 
actualities; instead of formulating a philosophy of the ethos, they tried to give us 
ethical codes consisting of rules of moral behavior.

We will see the this goes well beyond the Judiciary

Old & Ongoing Tension: 
• Wait : The Art and Science of Delay by Frank Partnoy Shelter in Place vs

Reopening 

https://www.wsj.com/articles/stay-
home-back-to-work-a-dog-and-cat-
debate-re-opening-
america-11587138058
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במצרים שיהיה מוכן ומזומן מיד לקבלת התורה ולהתהפך בין רגע להיות 
עם נבחר וממלכת כהנים קודם כל צריכים אתם לכמה שבועות הכנה

ראויים  להיות  כדי  עבד  ממדרגת  תתעלו  ועי"ז  שלכם  המדות  וטוהר 
לקבלת התורה המוכן לקבל תורה באופן שתתקיים אצלו מתחייב האדם 
לשפר את מדותיו ולהתחזק במושגים של דרך ארץ ורק לאחר זה מובן 
הוא לקבל את התורה ולכן נבחרה מסכת זו שכולה מוסרים ומדות כר 
כיצד יתנהג האדם עם חבירו לשון הרע"ב פ"א מ"א בתור הכנה לקבלת 

התורה וכ"כ אבודרהם סדר ימי העומר ושבועות בשם ה"ר ישראל.

Jump in & Slow Down

ר' צדוק הכהן מלובלין - צדקת הצדיק אות א
ראשית כניסת האדם לעבודת ה' צריך להיות בחפזון כמו שמצינו בפסח 
לנתק  שההתחלה  מפני  דורות.  פסח  ולא  בחפזון  נאכל  שהיה  מצרים 
הרגע  לשמור  צריך  בהם  מקושר  שהוא  הזה  עולם  תאוות  מכל  עצמו 
שמתעורר בו רצון ה' ולחפוז על אותו רגע למהר לצאת מהם אולי יוכל. 

ואחר כך שוב ילך במתינות ולאט כדין פסח דורות.

B) Common Approach to Mishna: In the 
Courtroom

Patience to “hear the same old case”

ר' עובדיה מברטנורא מסכת אבות פרק א משנה א
הוו מתונים בדין - שאם בא דין לפניך פעם ושתים ושלש, לא תאמר דין 
זה כבר בא לפני :ושניתי ושלשתי בו, אלא הוו מתונים, כלומר ממתינים 
קודם שתפסקו הדין והעמידו תלמידים הרבה - לאפוקי מרבן גמליאל 
יכנס לבית  .תוכו כברו אל  דאמר ]ברכות כ"ח ע"א[ כל תלמיד שאין 

המדרש, קמ"ל שמלמדין תורה לכל אדם ואין צריך לבדוק אחריו.

C) Courtroom of Mind - Way Beyond the 
Judiciary (Already in Avot R Natan & R Yona)

For the Everyman, the Family & Community

תפארת ישראל - יכין מסכת אבות פרק א משנה א
עוי"ל דכל המשנה הוא תוכחה גם לכל אדם פשוט, שיהיה מתון בדין 
קודם שיחליט שום עניין הן בשידין על אדם לומר עליו שהוא צדיק או 

רשע או שיחליט בעסקיו לומר

Wait until you Find what is right with him/her

חתם סופר אחרי מות
לכף חובה, אלא להמתין  לפסוק אדם  שלא  פירושו  בדין  מתונים  שהוו 

ולחפש לדונו לכף זכות.

How you Grow Your Schools

חתם סופר על אבות - פרק א משנה א
וזהו פי' אמרם הוו מתונים בדין לשפוט את חברך בצדק היינו לדונו לכף 
זכות ולא קאי אדין ממש לפני הדיין אלא ידונו במחשבתם בכל מעשיו 
לזכות ויהי' מתון מלשפוט עליו משפט הרשע ח"ו, ומ"מ במה שעתיד 

כי  הרבה  תלמידים  והעמידו  וזהו  בכל האפשרי  נזהרים  תהיו  להעשות 
לא ידעת איזה יכשר זה או זה, וגם עשו סייג לתורה ולא תאמרו ישראל 
כנ"ל  האפשרי  ככל  סייג  עשו  אלא  זה,  בדבר  יחטאו  ולא  הם  כשרים 

:ודו"ק. ]תקנ"ח[

Approach of 2 American Jewry Builders

The Rebbe Pirkei Avot Holzberg Edition
-BE PATIENT IN JUDGEMENT היו מתונים בדין

Leaders: Do not rush to judge your flock harshly. 
Patiently consider the conditions of Divine 
concealment that lead them to their sorry state. 
You will then be impressed and excited by the 
small amount of goof that they do exhibit. (Such 
an attitude by our leaders ensures that the Torah 
is perpetuated from one generation to the next.)

Educators: Judge the individual characters 
of your students and customize a path of 
development for each one in particular. And even 
with such a tall order: “raise many disciples” (The 
Rebbe in Biruim)

Rav Pam Pirkei Avot

The need for patience expresses itself in many 
aspects of leadership in Klal Yisroel, some 
obvious and some less so. A mechanech (Torah 
Teacher) must have enormous patience. This 
applies on every level of education, not only 
to a teacher of young children. For example, a 
rebbi recognizes a serious wrongdoing among 
some of his students, and delivers a passionate 
shmuees (ethical lecture) to discuss and correct 
the misdeeds or mistaken hashkafic belief. 
After the shmuess, the rebbi may not notice any 
change in behavior or outlook on the part of the 
students; they go on with “business as usual” 
Has he failed? Have talmidim totally ignored his 
reproof? Usually the answer is no. Changes in 
behavior and middos take time and great effort. 
One shmuess will rarely change even one person, 
certainly not a large group. The rebbi must realize 
that, and must repeat his message many times 
at different occasions in order for it to resonate 
with his listeners. He must also be patient and 
realize that incremental changes and minor 
improvements are also successes.


