מסכת אבות פרק ג
.א
:עקביא בן מהללאל אומר
הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא
 ולאן אתה, דע מאין באת.לידי עבירה
 ולפני מי אתה עתיד לתן דין,הולך
.וחשבון
 ולאן אתה.מאין באת? מטפה סרוחה
 ולפני.הולך? למקום עפר רמה ותולעה
מי אתה עתיד לתן דין וחשבון? לפני
.מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא
.ב
:רבי חנינא סגן הכהנים אומר
,הווי מתפלל בשלומה של מלכות
 איש את רעהו חיים,שאלמלא מוראה
.בלעו
:רבי חנניא בן תרדיון אומר
שנים שיושבין ואין ביניהן דברי תורה
 שנאמר )תהלים,הרי זה מושב לצים
. ובמושב לצים לא ישב,(א
אבל שנים שיושבין ויש ביניהם דברי
 שנאמר.תורה שכינה שרויה ביניהם
 אז נדברו יראי ה' איש אל:()מלאכי ג
רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון
.לפניו ליראי ה' ולחשבי שמו
 מנין שאפילו אחד.אין לי אלא שנים
שיושב ועוסק בתורה שהקדוש ברוך
:(הוא קובע לו שכר? שנאמר )איכה ג
.ישב בדד וידם כי נטל עליו

Ethics of the Fathers
Chapter 3
1.
Akavia the son of Mahalalel would say:
Reflect upon three things and you will not
come to the hands of transgression. Know
from where you came, where you are going,
and before whom you are destined to give a
judgement and accounting. From where you
came—from a putrid drop; where you are
going—to a place of dust, maggots and
worms; and before whom you are destined to
give a judgement and accounting—before
the supreme King of Kings, the Holy One,
blessed be He.
2.
Rabbi Chanina, deputy to the kohanim,
would say: Pray for the integrity of the
government; for were it not for the fear of its
authority, a man would swallow his neighbor
alive.
Rabbi Chanina son of Tradyon would say:
Two who sit and no words of Torah pass
between them, this is a session of scorners,
as is stated, "And in a session of scorners he
did not sit" (Psalms 1:1). But two who sit and
exchange words of Torah, the Divine
Presence rests amongst them, as is stated,
"Then the G‑d-fearing conversed with one
another, and G‑d listened and heard; and it
was inscribed before Him in a book of
remembrance for those who fear G‑d and
give thought to His name" (Malachi 3:16).
From this, I know only concerning two
individuals; how do I know that even a single
individual who sits and occupies himself with
the Torah, G‑d designates reward for him?
From the verse, "He sits alone in meditative
stillness; indeed, he receives [reward] for
it" (Lamentations 3:28).

