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פרמן

פרקשני.

כלישיאי יהםהיק

אבות

לעילם הבא ,שנאמר ועמך כלם צריקים לעולם
יש
יירשו ארץ נצר מטעי מעשהידי לההפאר:
שיביי האים שהיא תפאית
רקבנו אימג' אית היא דיר
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לעשה ותפארתלומן
אתהיורע מתןשכין של טצית ,והוי מחישנ הפסד מצוה כננד שכרה ושנר
עבירה כנגד הפסדה .הסתכל בשלשה רבדים ואין אתה בא לירי עברה רע מה
למעלה סמךעין רואהואזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים:
 --- --------- - - - - - - - -איזו היא דרך ישרה שיבור לו הארם רמב'ם (א ) ורמ"ה
6רקבנ
י ז'( 5כ ).פירשו משנהזו בהלכוה דעות במדותיו של אדםובדעותיו
איזו היא מרה ישרה שיבור לו הארם לעשותה כל שהיא תפארת לעשה
ותפארת לו מן האדם היא חמרה הבינונית שנכל מרה ומדה שהיא תפארת
לעושה אותה המהרשת בכ-בו לב טהור ורוח נכונה ,ותפארתלוטן האדם
שמלמדתו לגהונ עמהם מנהג יראה ,ז"א בא ללסרנו שיהא ארםטיב לשטים
ופוב לבריות (גי)ענין שררשו יז"ל (ר ).בפסוק (י'שעיה ג ,י') אמרו צריק
מה תפארת לו
כי טוב וכו' וגהו תפארת לעושה זה הקכ"ה (הי) ושמאתאטי
להקב"ה בכך לכך הזר ואמר ותפארת לו מן הארם שתפארתלו להקבי,ה טן
הארם שצוה ונעשה רצונו וגדולה מזו אמר הכתוכ ריח ניחה לה.וכןכענין
התפארת (ישעיה ס '*-נ') ישראל אשר בך אתפאר ,והוי זהיר במצוה קלה
כמצוה חסויה שכך אמרו (ו ) שתי מצות נלה הקניה מתן שכין ואלוהן קלה
שבקלות והמורה שבחמורות קלה שבקלות שלוח הקן וחמורה שבחמורות כבור
אב ואם ובשניהם כתיב אריכות ימים וכלכך למהכדי שלא יהא יושב ושוקל
זו קלהוזו חמורה זו שכרה מרובהוזושכיה מועם שאין אתה יורע מתןשכין
מן המצוהזנן אטיו (ח')
של פצות ומכח זה אמרו (ז') העוסק בטצוה פטוי
איןמענירין על המצותעלכן אמיהוי זהיר כטצוה קלה כמצוה חמורה שאין
אתהיודע מתן שכרן של מצותאולי מתן שני הקלהבעיניך גדול ממתן שכי
החמורהבעיניך ,ד"א טצוה קלה קלה בעשייתהומצוה הטורה חמורה בעשייתה
(פי)כענין מה שאמיו במסכת ע"ז (י') על מצות סובה שהיא קלה שאין כה
חסרוןכיס ואם תאמר אםכן בהפךהיה לו לומרהוי זהיר בסצוה חמורהכטצוה
nSp
בקל יעשה ארם דבר שאין בו חסרון כיס סדבר שיש בוהפרון

י
י כי

אימי

שייחי

כיס

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

פרמי

אבות יד

פרק שני

 3רבן נמליאל בנו של רבי יוצרה הנשיא אומר ,יפה הלטור תורה עם
י דרך אהל שיניעת שניהם משכהתעון וכל תורה שאין עטה מלאכה
טוסה כפלה וגוררתעוןוכלהיגיסקיםעם הצבוריהיו עוסקים עמהם לשם שסים
שזכית אנותט טמיעתם וצדקתם עומרת לעד ואתם מעלהאני עליכם שכר

הרבה כאלו עשיתםי

כים ויש עומר שלא *אמר
*
פ
ל
צעיא אנרא ואניח הקלה כעשייתה שאין שכרה מרובה שאין אתהיורע
מתןשכין של מצות (י"א) ד"א מצוה חמורה פסח ומלה שענשםכיח או
שניתה בשביעי שענשה סקילה (י'ב) שלא תאסר אשטורמצית אלו שכפי
הקלות שאין אתה
שהחמיר בענשם כךשכים מרובה ולא אחיש
מתן שכרן יטל מצות כמה גדול הוא ואעפץ שהחמורותנדולות בשכרן ממקלות
גם הקלות מתן שכרן גדול הוא ולמה תפסיד השכר הגדול ההואוכן בטצוח
לא תעשה אעפ"י שאנו יודעים טמררשות ענשן שזהגדול מזה לא תאמר
אשמור מאותן לאוין שענשן נרול כדי שאפול שכר רב בשטירתם אלאהוי
זהיר לשטור כלן ואמ*ו במסכת קדושין (י נ) כל היושב ולא עבר עבירה
נותני' לו שכי כעושה מצוה ורוי מחשב הפסר מצוה ככנר שכרה ותראה
שהשכר גדול טההפסר ושכרעבירהכננר הפסדהוהיאה שההפסד נדול טהשכי
שהנאת עבירה כמעפ קפ והנה איננה ודגהמעיף צוקה תחתיה וצער המצוה
לפום צערא אנרא (ייד) דע פה למעלה מטךעין רואהואזן שומעת וכו' שנ'
לשעה ס ה ו') הנה כחונה לפני 4א אחשהוהעין והאזן והטפר דרך משלוכן
כל מה שאתה מוצא בכתובים דוגמת וה אלא שדברה תורה בלשוןבני אדם
(ט"ו) וברשעים נאמר (תהלים ציר ז') ויאסרו לא יראה יה ולאיכין אלקי
יעקב ותשובתם בצרם (שם ח) בינו כועיים בעם וכו' הנופע און וכה
היוציעין וכו' ובצדיקים נאסר (שם פ"ז ח') שויתי ה'לנגדי תסיר וכר לכן
שטחלביוכוי (שם פ):

אעשה החמורה בעשייתה ששכרה מרובהילפום

ישמור

יורי

'

ג
גמליאל יפה תורה עם דרך ארץ נסו שאמררמ"א (פיז) אדוב
את הטלאכה שיניעת שניהם טשכחת עון שינע בתורה ועטל
כמלאכה ומתוך כך לא ישלופ נו יצרו ולאיתקיים בו וישמןישורוןויבעפ
(דנריט ל"נ פ"ו) וגל תורהשאין עמה מלאכה ובו ,וגוררתעון שפופו ללספם
את הכריותוכן דרשו רז"ל (י"ז) ראהחיים עם האשה אשר אהנח (קהלתפי
ט ),קנהלך אומנות עםדבייתויה וכלהעוסקיי עם הצבוריהייעוסקי' עסתם

רפשני

לשם
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פיק שני
פרמי
ן מרין נרשותשאיןטקיבין 14לאדם אלא לצורך עצמןנראיןנאוהבין
גהר

אבות

בשעת רחקו .1

בשעת הנאתןואיןעומדין לו לארם
ץ
ו
צ
ר
נ
שיעשה
ל
פ
ב
מ""ימי' עשהרציניכיצינדכיי
יצוגך
יצוגך
מפני רצונו כדי שיבטל רצון אח-ים מפני רצונך4

יהוא

לשם שמים לא לר"נדל והפיל אימתן על.הם שזכות אבותם טפייעתן ומה
שננמר ענינםעל ירכס לא משלכם הוא אלא משלהם (מ"י) בזכות אבותם
שמפייעתן ובצדקתם שהיא עומדת לעד ומ"מ אם עסקתם עמהם לשם שמים
כאלו עשיתם נפרק חלק (ייט)
אעפ"י וכמשלהם היא מעלה אני עליכם שכי
,
ם
א
נ
ש
(ישעיה
כל פרנס שטנהינ את הצבור בנחת זונה ומנהינם לעולם הנא
מישי),כימיחמםינהגםנלוטרמישמיחםעליהםנעולםהזהד"אמנהינם לעולם
אמרו (כ ).בל החוסר עצמו על הצבור סופו עולה לגדולה שנ,
הנא,זנן
(שמות ה ,י"ז)וינו שופי' בני ישיאל ולבסוף נאמר למשה בטנוי חשופפים
(נטדבר י"א פ"ז) אשר ידעת כי הםזקני העם זשטי'ו ד"א שזכות אנותם
מסייעתן לא יאמיו פרנסי הדור טהיועיל הספק הזה לא נוכללגמוי העלןכי
קשה הוא לא כי אלא אתם התעסקו עמהם לשם שמים והדבר ננמר בוכות
אבותם ואפילו לא נגמר מעלה אני עליכם שכר כאלו עשיתם ורמכ"ם ז"ל
פירש 3כ"א) לפי שלפעמים בזמן שעוסקי' עם הצבור יעכרו כמה מצות שלא
יוכלו לקייםgyכן מבפיחם ואומ' ואחם מעלהאנ .עלכם שכי כאלו עשיתם
ורבינו יונה "1ל (כ"ב) פי' שלא .אמרומנהיני הצבור סה לנו להכריח את
הצבור לחת צדקה והלא להם השכי שנותנ'ם מממונם לא כי אלה מעלה אני
עליכס שכר כאלו עשיתם אתם הצדקה:
ן והירין בישות נפיק ראשון אמר שמעיה ואל תתורע לישות ור'נ
נ ןקו
אומר אם התודעתם לרשות הוו זהומיי בהם לשמור עבדתכם ולא
תהרסו ממצבכם אם מקרבי' אתכם שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן,
כלומר אם רוח הטושל תעלה עליך מקומך אל הנח ואמיו במשלים (כ'נ)
שסלך אחד נדל אחד משריו והיה עומד מפניו וטנשקו בצוארו ולבסוף הרנו
ואמרשהיהמנשקמקום חרבו ואמרו אל תחשוב שהארישוחק כשהוא סגלהשניו
אי 9אלאלפרוף פרף והמלכיםבבני אדםכאריותבחיות,נראים כאוהבים בשעת
דשאתם כשהאדם עשיר ומהנה להםואין עומדים לו לאדם בשעתעניו:
ד
היה אומר עשה רצונו כרצונך כסו שאתה עושה חפצך בזריזות

התש

כך תעשה רצון השם ,ד"א עשה רצון השםכרצונךכדי שיהיה
רצות
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פרמי

ף:לל

פיק שני

אבות פו

ס
אומר ,אל תפיושמן הצנור ואל תאמין בעצמך עריום מותך ואל
תדין את חנ.רך ער שתניע לסקוסו ואל תאמר רנר שאי אפשר
לשמוע שסופו להשסע ואל תאמר לכשאפגה אשנה שמה לא תפנה:
יצונובעיפך כאלו הוא רצונך שלאיהיהלךרצון אחר אלא רצונו כרי שיעשה
רצונך כרצונו שלא יהיהלו רצון אלא להשלים שנ( ,תהלים קס"הי פ) כפל
רצונך ספני רצונו כרי שיכפל רצון אחרים הקמים עליך מפני רצונך ונמשנה
ייושלמית שבידי הגרסא (כ"נא) עשהרצונוכיצונך פי' שלא תעשה טצותו
כמתקצף אלא ביצון פוב ובלב שלם ובנפש הפצה כדי ש.עשה רצונך כרצונו
שלפעמים יעשה הקב"ה באף ובהמה רצון האדם להענישו באחרונה אבל
כשיעשהברצין כרצונו של אדם אחריהה ישגה מאור (איוב ח .ז;).
אומר אל תפיוש מן הצבור ,סברת זה חתנא בזאת רמשנה כמו
ס
שאמר שלמה כספר משלי (י,ג י"ב) יש ררךישי לפני איש
וכו' אל תפיוש מן הצבור ,סתם צבור עושין רצונו של מקום (כ ד) ועל כן
הוא אומר אלתפיושטן הצבור שאלכיהרידבתוב אומר (שסותכ.גבי)לאתהי'
אחיי רבים לרעות וירמיה אימר (פי א ).מ.יתנני בטדברמלוןאורחים (כיה)
ופעם אל תפרוש מן הצבור בתפלותם ותקנותם ושלא תהיה חדל אישים
ולא יושב ב.ן העומרים ולא עומד בין היושבים ולא ?ר בין הישנים ולא ישן
בין הערי' כללו של דבר לא ישנה ממנהגם וישתתף בציתם (כ"ו) וכן בסשה
רבנו ע"ה אומר (שמות '"ח י"ב)ייקחו אבן וישימו תחהיו ולא רצה לישב על
כר וכפתטשום צרתצבור (כ"ז)וירמיה אסי עצטו בזיקין בתוך הנולה מפניצרה
צבור (כ"ח) ונדולה מזו אמרו (ישעיה פ"נ ט) בכל צרתם לו צר ,והפורש מן
הצבור אינו רואה בנחמתם (כ'פ)והוא בכלל (תהלים קלייפ פ"א) הלא משנאך
ה' אשנא וכל המצפער עם הצבור ועומד עליהן בשעת דחקן עליו הכתוב אומר
(נחום איוי) 6וב ה .לטעוז ביום צרהויורע חוסי בו ואל תאמן בעצמך עד
יופ מותחן כלומן שאדם בחיים יצי הרע מסיתו על כן אל תאמן בעצמך עד
יום טותך ואומר (איוכ ט"ו פיו) הן בקדושיו לא יאמין ואומ' (תהלים פזג')
לקדושים אשר בארין הטהאימתי הםקדוש.ם כשהם קבורים באיין(ל')וכבר
פירשו (איונ נ י'פ)קפין ונדגל שם הוא בעורו בעולם הזה קפןיכול לשוב
גדול שיהיה רשע בתחלתו וצדיק באחריתו וכן נדוליכול לשוב קפן אבל
בעולם הבא כפ .מה שתלך שם.כן יעמר אם קפן אם גדול ועלכן שלטה
אומר(קהלת ד א')ויום המות מיום הולדו שיום הלידה הוא בספק אם צדיק
אם רשעויום המות אם וצא צדיק פוב מיום הלידה שהיה עומד בספק (ל"א)

ך:לל

וכן
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פרע

פרק שני

אבות

וגן גלימי' עוטד בספק ער יום המותלכך אל תאמן בעצמך עריום מותך,
ואזהרהזו מביאתושיוסיףתסיר ביראתאלקיו לשמוט הנדרותוהסייני' שהורונו
הכמנו קם ראה שלטה אומר אני ארבה ולא יסור לבני טה עלתהלו
(ליב)וכן בתורה שבעל פה שאמרו (ל"ג) לא יקיא לאור הנר בליל שבת
ר ,ישמעאל אומראני אקיאולא אפה מה עלתה נידו שקיא והמה ואםנפולי
הדורות כך אנו על אחת כסה וכמה ,ואל תדין את חבירך עד שתגיע לסקוסו,
עד שתניע לאותו דבר שנכשל בו חבירך ותנצל אתהכי לטהתדין אתחכירך
ועריין לא הנעת לסקוסו אין זה אלא בעבור שאתה מאמין בעצמך שאפיי
היית טניע לסקוסו לא היית נכשל ואיןזו המרה שכבר הזהרהיך(ל"ר) אל
תאמן בעצמך ער יום מוחך ,ד"א אלתריז את הבירך ער שתניעלמקימו,
לישב נדין עם חבירך ער שתניע למקומו שתהיה שוה לו בחכמה ואל תאמר
דבר שא .אפשר לשמוע שסופו להשמע רמב"ם ז"לפי'(ליה) wswתאמר
דבר שלא יוכל אדם להבין פשמו בתהלתו אלא בעיון גרול וזה פעם שאי
אפשר לשמוע בתחלה שסופו להשמע לבסוף בדרך רחוק ואם הפי'כן גם
פשט המאמר אינו מובן על פי' זה אלא בע.ון גרול ומי שהוא מזהיר לבני
ארם לבאר דבריהם כ"ש שיש לו הוא לבארם באר היטב ורמ"ה ז"ל 6יי (ל"ו)
אל תאמי רבר מגונהויעלה בדעתך שאי אפשר לשמוע שוראי סופו להשמע
ונם לפי' זה היהלו לומר ואל תאמר רברותאמי שאי אפקיר לשסוע וכו'
ונוכל לפרש שבא ללמדנו שתתרחק ממדת השקי כלומר אל תאמר דבר שאי
אפשר לשמוע שסיפו להשמעוהענין אל תאמר אפשר על רבר שאי אפשר
לשמוע שסופו להשמע וכבר יתפרש ר~אמר על אופניו כלומר אל תאסר
שמופו להשמע דבר שאי אפשר לשמוע ,ויבא כמו (שמותי"ב פ"ו)כי כל
אוכל חמץ ונכרתה רגפש אהיא מיום הראשון עריום השביעי שמשפפוכי כל
אוכל חשןסיוםהראשין עדיוםהשביע.ונכרתה הנפשההיאורבינו שמואל ז"ל
(ל"ו) גורס ואל תאמר דבר שאפשר לשסוע שסיפי להשסע4יי אל תאמר
על רכרי תורה שאחה יכול לשמוע עכשו שתשמע לבסוף אלא לאלתר ר6
אזנך ושסע דברי חכמים(ליח) ושטא היה עולה על לב שזדו כשיש לופנאי
לשסוע דברי תורה אבל אם אין לו פנאי לא עלכן הוסיף ואסר אל תאסר
לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה ,כי לא תדע מה ילד יום ונמצאתיוצא מן
רעולם בלא תלסור ויש אוט' (ל"פ) שהלל זה אינו הללהזקןונורפיירי הלל
אוטר ופועים הם שהלל זה הוא הלל הזקן אלא כשהזכיר את הלל בפרק
מראשון נאסרו הלל ושטאי קבלו מהם רעהלהזכיר שלשלת רגשיאות טהלל
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י הוא

פרקי

פרק שני

אבות פו

"יהאימי'איז ייא חפא ולא עםהאיץ תמיד ולא הבישן לסד
ולא הקפדן מלמד ולא כל המרבה במחורה טהכים ובמקום שאין
אנשים השתדל להיות איש:
א
ל
עדי"ג בנו של רי יהודה הנשיאעלכן אמי כל דברי הלל בפיק ראשון
אלא מקצתן והזכיר השלשלת ושוב חזר להשלים כל דברי הלל כרי לומר
ח אחר מיום ותשלוםדבייו רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל וטשמאי:
יכוי בור נקיא מי שאינו לא במקרא ולא בטשנה ולא
הוא היה
בתלטור ולא בדרך ארון (מ') ותינום והארסה לא תשם (ניאשית
מ"ז י'פ) וארעא לא תבור ואיש כזה אינו ירא חטא ,ולא עם הארין תסיר ,עם
הארון אין בו חכמה אבל יש בו ררך ארץ ובררך ארץ שבו יכול להיות ירא
חטא אבל להיותחסיי והוא הנומה מקיםהאמצע.לקצההאחרון שיעשה לפנים
משורת הרין אינו יכול כיון שאין בו חכמה ,זלא הביישן למרכיון שהוא בוש
לשאוג) מהיכן ילמר הה'ר (משלי ל'ליב) אם נבלת בהתנשא ואם ומות יר
לפה אלו נבלת עצמךעל דברי תורהשיפך להתנשא ואם זמות ובושת מלשאול
יר לפה סופך שישאליך ולא תדע מה להשיב (ס א) והכתוב אימר(דביים
ל*כזי) שאל אביך וינרך ואומר (תהלים ק".פ צ"א) מכל טלמדי השכלתי
שלא היה בוש ללמר מכל מלמד ,ולא הקפרן מלמר שכך שנינו בפרק הדר
(מ"ב) גבי סרר משנה אמר רי עקיבא מכאן שחייב ארם לשנות לתלמיר ער
שילטרנו שנ' (רבויים לגא י"פ) ולמרה את בס ישיאלוטנין ער שתהב
סדורה בפיו שני (שם) שימה בפיהם ומנין שחייב להראותלו פנים שנ'
(שמות כ"א א') ואלה המשפפים אשר תשים לפניהם ,שצריך לקבלו בסני
פניםיפות שילמר נשמהה ובפוב לבב,כיס יש למקמיר לעמור באימה לפני
רבו אעפ'.י שרנו מיאה לו פנס תם הרב הטראה פנים לתלמיר לא בכל עת
מראה לופנים אלאכי הא דרכה טקמא רפתה נשטעתא אמר טלתא דבדיוותא
כי היכי רנחרי לביות דרבנן ולבסוף יחיב באיטתא ופתח בשטעתא כדאיתא
בפרק ערב .מסחים (מ"נ) ואמרו (מ"ר) אם היו תלמידיך קטנים כבוש לפניכם
דברי תורה ובפוק הרר (מגה) רי פרידא הוהליה תלמידאריצהתניליה
ארבע סאהזמני יומא חד אתו ואסרו ליה איכא טלחא דטצוה חנא ליה ולא
נמיר ,אמי ליה ער האידנא מאי שנא אטי ליה טההוא שעתא ראטרו ליה
למר איכא מלתא רמציה אסחתיה לרעתיה ואמינא השתא קאי טר אטר ליה
הב לרעתך כדמעקרא ואתני לך תנא ליהאינע סאהזמניאחייתי אחא וגטיר
נפקא בת קלא ואמרה ליה ניחא לך דלתנו לך ארבע מאהשנין עלהייך או

י

ביי

אימי

יתוכו
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אבות

פרמי
'ע 9דאפפת
י פני תמים.אמייה
תא יאהגינית אחת צפהע
פרק שני

א"
ריא

אטפוך וסוף טפיפיךי8יפוןו
היה אומר ,מרבה בשר מרבה רמה מרבה נכסים מרבה אנה סרבה
,ח
נשים סרבה כשפים מרבה שפחוה אבה זמה סרבה עבדים טרבה
נול ,סרבה תורה מרבה חיים מרבה ישיבה מרכה חכמה טרבה עצה סיבה
תבונה סרבה צדקה טרנה שלום קנה שם 8וב קנה לעצמו קנה לו דבריתירה
י העולם הבא 1
קנהלוחי

-.-

- .

-

-

דתיכו את ודרך לעלמא דאתי ,אמר בעינא דאזכי אנא ורראי לעלמא ראתי,
אמר להם הקכ*ה תנולוזו וזו ע"כ הא למרת שאין הקפרן מלמד שאם היה
מקפיד ר' פרירא לשנות לאותו תאר פעם אחרת לא היה אותו תלמיר לסר
וראה מה שכר היהלו (ישעיה נ"ךי"ז) זאת נחלת עבדי הי וצרקתם ,ולא כל
המרבה בסחורה מחכים שהיי עושה מלאכתו קכע ותורתו עראי וכנר אסרו
רז"ל (ט,ו) ולא מעבר לים היא (דביים ל ,י*פ) לא בסחרנין ולא בתנרנ'ם
ובטקום שאין אנשים ללמדך מוסר השתדל להיות איש ליסר את עצטך (ת"ז)
ד"א ובמקום שאין אנשים שרורפים אהד תורה ומעשים טובים אל תאסר
אהיה כאחד מהם אלא השתרע להיות איש וזרועצמך לרדוף תורה ובמפכת
ברכות (מ"ח) אום .באתרא דלית ננר תמןהוי נבר ובאתיא ראיתנבילאתדכי
גברעל דרך ובמקום גדולים אל תעמר (משלי כ"הנ') 1
)14רא הוא ראה נלגלח אחת וכויאספיך הרנום (מ()6יבר*םי"אז')
אשר הציף דאטיף ודמועם על שנרטת לנלנלת אחית שתצוףעל פני
המים הציפוך נם אהה עלפני הטים וסוף מפיפיך יפופון אם לא רואך בב"ר
שאין דמי ההורגמסיר לכל ארם אלא לדיינ" בלבד(נ')?
היה אימר מרבה בשי מיכה רמה ,שכל הרורף אחר אכילה
ח
ושתיה לפפם עצמו להףבות בשר מהיעלה בידו מרבה רמהותולעו
סיבה נכסים מרבה דאנה שאין אדם יוצא מן העולםוחצ .תאוחו בידו (נ"א4
אוהב כסף לא ישבע כפף (קהלת ה' פ ).והיא נדאגהכלימיו לרובותהון
ובמשנה ירושלמית מרבה נכסים מרבהדוון והואטענין (ישעיה א' 4%וכל
לבבדוי (דבריםב"פסי 4מרוה מצרים ,מרבהעבדים טרבהגזל ,פרכה שפהות
סרבה זמה שעבדיו נוזליי ושפחותיו מזנות וקולר העוןתלוי בצוארו מרבה
נשים סרנה כשפים שכל אחת (בכ"י אחר) עושת כשפים קנאת אשה מצרתה
טינה תורה טרנה חיים שכן כתיב (דגריס לי כ')כיהיאחייך וארך *פיך,
סרבה

ולדא

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

פרמי

פרק שני

אבית ין

ט ך4בן יוחנןגן זנאי קבלמהלל ששמאי .הוא היה אומר ,אם למרת תורה
ו הרבה אל תחזיק שוכה לעצטךכי לכך נוצרתי:
תיטייים
'
ייחנז בז יכאי*
הז רבי
י
י
ה
בן הורקנוס רבי יהושעגן חנניא רבייופירזיהן רבי שמעוןבן
נתנאל ורבי אלעזרבןעיך,

ושכמעסה

יייבז
י

יאיי

"ליעיי

טרבה ישיבה טרבה חכמה שעל ידי ישיבת התלטידים לפניו תרבה חכמתו
(נ"ב) ז"א מרכה חכמה מרבה ישיבה שישמעו התלמירים את חכטתו ויבאו
לפניו איש איש סטקומו,טיבה צדקה טרבה שלום כסה ראת אסר (ישעיה ל"ב
י.
ז ) והיה מעשה הצדקה שלום,קנה שם פוב קנה לעצמו להנאתו בעולם הזה
קנהלו דברי חורה קנה לוחיי דלולם הנא שהתורה סביאתו לאור באור פני
מלך חיים:
י סאהיעשיים שנה סי
ע
כז
י היייטי
כיסי סב
שנה עסק בפרקמפיא וט' שנה
וסי שנה לסד וקשפפ את
ישראל ולאחר חרבן הבית עלה ליבנה ושם שפט את ישראל ותקן הקטת
ופיינים לתורה עד שנפטר ביבנה (נ"נ) וישב לראש ישיבה ולנשיא ר"נ דיבנה
(נ"ר) שהיה בעל אחותו של ר' אליעזרבן ד1רקנוס (נ'ה) תלמירו של רבן
יוחנןבן זכאי היא רע דיבנה שנחלק עם ר' יהושע כדאיתא כמסכת ברכות
(נ"ו) אם לסדת תורה הרבהוכן הכהוכ אומר (משלי כ.כ כ') הלא כתבתילך
שלשים במועצותורעתלווריעך קושפ אטרי אמתלהשיבאסרים אמתלשולחיך
לא נשתלחת בעולם הזה אלא להשיב אמרים אמת לשולחך בעולם הבאוכן
אסרו(ניס אשרי מי שבאלכאןותלטורו בירוולפישהחזיק נחמיה מוכהלעצמו
(נ"ה) לא נכתכ ספר עזרא (נ"מ) על שמו אלא על שם עזרא:
' ח'ימייים "ם
שנתבשרו
היי יכי
בחיי
'וקרקשה
העולם הבא הם ותלמידיהם ותלמידי תלטידירס שכן אמר ריב"ו
אשריכם אשרי יולדכםכך ראיתי בהלומיאני ואתםספוניןהיינו על הרסיני
ועצה בתקולעלינומן השפיםעלולכאןפרקלין נדולים ומצעות נאות מוצעות
לכם אתם ותלמידיכם ותלמירי תלמידכם (פ') בור פיד שאינו מאבר פפה
שלא שכה דבר טהלסודו כנו
רפוזחהה.שפדוית בסיד שאינו סאנד פפה וכאבות
ו
ו
ה
ר
ל
ו
י
1
7
1
את
דר,נתן (פיא) אמרו קנקיא
שמשמרת ייגהו אשרי
רי
יד1ו4עבןדגניה נר טחלוקתו דרבן נסליאל ריכנה (פיב) ופעםאשיי טהזיק
פונותיצובהבדעותיו ובסרותיוורוב פרא פובות מראים שפנע הבן נקשר עם

ייחנז יכאי
רקבני

היי יטר

י איי
תימייים י

טבע
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פיק ש3י

פראי

אבות

יסיד שא:.ו
פהמינה שנחם.יני אייעזינוהויקניםבי
י
ב
א
מ
חנניא
יולדתו רבייוסי הכהן הסיד רבי

הוא

*"
ספה רבי יהושעבן
ן ערךכמעין המתגבר1
שמעוןבן נתנאל ירא חטא ורבי אלעזרב
י 3זקןא היה אומי ,אם יהיו כל הכמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר בן
שוקטת בכף שניה טכייע את כלס :אבא שאול אומי משמו,
אםיהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ואליעזרבןהורקנוס אף עמהם ואלעזר
בן ערך ככף שניה מכריע את כלם:
אשרי

--שנע האם תה פעם אשרייולרתו אשרייולרת שכולירהבן כוה ,ר'יוסי הכהן
חם.ר (פ"נ) שהיה עושה בכלמעשיו  Q'3DSמשורת הרין והוא ר' יופי הגלילי
שמעוןבן טעאל ירא חפא עושה נדרים וסיינים לפרוש מן החטא,רי אלעזר
בן ערךמעין המתנכר שטנין דברמתיך דבר ומהדש דברים מדעתו:
- -

-

.

-

-

- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

--------------

- - - - - - - -

תאהיה משבח הזכייהייתימז החכמהשי'
י
י
ע
י
י
א
י 6הוא היההורא
ילא שכח רבר מתלמורו ואמרו עליו במסבת סוכה (מ"ר)
מפ
יו
קנ
בן

' tS1yttלא אמר רנר שלא שמע מפ .רבו ,ואכא שאיל היה משבח הבנת
דבר מתוך דבר.ית
ד מהזכייה:

אמר

להם צאו וראו וכו,עין פובה זה השמח בחלקו ורבכוע.ן רעה
3.
ד"אעין פובה זו נדיבות והפכה כיליות,חבי טוב זה המתחבר
לחבר פוב המרריכו לדרך פוב והפכו חבר רע .ד"א חני פוב זו אשה טובה
שנ' (משליי.ח כ'ב 4מצא אשה מצא פוב ואם' (מלאכי ב' י"פ) והיא חניתך
והפכו אשה רעה שנ' (קהלתזי ב"ו) ומוציא אנ .ונוי שכן פוב וכן neSw.
אוסר (משלי כ"ז י') פונ שכן קיוב מאה רחוק ,והפכו שכן רע ועליו נאמי
(נמשנה 4הגהק טשכן רע ,ד"א חבר פוב שנן פוב מי שהוא פוב לחבירו
ולשכניו ,היואה את רגוליוכן הכתוב הוא אומי (קהלת ז' ח' 4פוב אחרית
דבד מראשיתי ,כשמביא בראשיהו מהיהאבסופו שהבל הולך אחי החתוםוכן
יושרש החבם עיניו בראשו (קהית ב' י"ר) מראשו יודע מה יהא באחריתו
ודרכו הלוה ואינו משלם שאם ה.ה רואה את הנולד היה לוה ומשלם כדי
שימצאטי שילוט פעם אחית שאם ילוה פעם אחת ולא ישלם לא יטצאטי
שילונו עוד ,אחד לזה מן האדם באלו לוה מן הטקום ביוך הוא שנ' (תהלים
ל" כ"א) לוה רשע ולא ישלם וצדיקחינן ונוהן צדיק שינא הקב"ה חונן ונותן
למלוה מה שחפרו הלוה נמצאתאיסי הלוהמן האדם בלחתסן המקוםסדקיתה

שומא
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פרמי

אמר

פרק שני

אתת

לח

לר '5צאי ידאו איזו היא דרך פוכה שידבק בה האדם ,רבי
ע
אליעזר אומרעין טובה רבייהושע אומר חבי פוב רבייוסי אומר
שכן פוב רבי שמעון אימר הרואה את הנולד רני אלעזר אומר לב פוב
אמר להם רואה אנ .את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו
דבריכם 1

י

שהוא מקומו של עולם (ס"ה) וי"מ (ס 'ת אחד לוהמן האדם ענשו כאלו לוה
מן רסקום שאם וקנ.ה נתן ממון לאדם הרי הוא אצלו בתורתדיכואה לשלם
אותו בצרקה ומעשים טובים ואם לא עשהכן נקרא רשע שני (שם* לוה
רשע ולא ישלם ד"א (ס"ז) אחר לוה סן האדםכאלו לוהמן המקום שלא
יאסרכיון שתבעני בב'ד ולא היה לי טמון כבר נפפרתימדיני שמיםולעולם
יקרא רשע עד שיפרע וכבי אמרו (ס"ח) פריעת בעל חוב מצוה ומכלל הין
אתה שומע לאו :לב פוב והיפכו לב רע וכל הדעות הפוכות נובעות טהרב
(מ"פ) אם פוב וצא נמצאתאומי לב פוב שאמררי אלעזר כולל כל רגמרות
האובות שאסרו חביריו שהוא שמה בחלקו וחבר פוב לכל חגיריו ושכן פוב
לכל שכניו ורואה את דגולד בהפך לב רע ,ולכך אמר ריב"ז רואה אני את
דברי ר ,אלעזר בן ערך טרבריכם שבכלל דבריו דבריכם ,ומצינו הכתובים
מייהד* ללב פוב כל טדות הפובות הללו ,ומכללהין אתה שוסע לאו ,כיצר
הרי דשא (טשלי ט"ו יונ) לב שמח ייפיבפנים דוי עלידי הלב ישמח נחלקו
ואומ' (מלכים ב'י' פ"ו) היש את לנבך ישר כאשר לבכי עם לבבך הרי על
ידי הלב יהיה ישר עם חביריו ושגניו ונאסר (מלכיםאי י"ב כ'ו 4ויאמר
ירבעם בלבו עתה תשוב הממלכה לבית דור הרי עלירי הלב יראה את
דגולד:
יגןקבפ אמרו שלשה דברים וכו' יהי כבוד חברך הביגעליך כשלך,
דעלךסני לחברך לא תעבר (עי)וכן הכחוב אומר (ויקואי"פ ח"י)
ואהבתלרעך כמוךוכן צוה ר' אליעזר (ע"א) בשעת מיתתו צאו והזדתו איש
איש גכבוד רעהו ,ואל תהי נוה לכעופוכן הכתוב אומר (קהלת פ' פ) אל
תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח ואמר ליה אלירם לרב יוצרה
אחוה דרב סלא חסידא לא תרתת ולא תחסי (ע"ב*וכן הכתוב אוטר כרשלי
כ"פ ג'ב) ונעל חמה רב פשע ואמרו (9נ) בעל חמה אחד סכ"ד רברים
המעכבים את דתשובה ואמיו (עיד) וכל הנועם אם חכם הוא חכמתו מסתלקת
סמנו ואםנביא וצא נבואתו ססתלקת סמנו עלכן אפרו אל תהי נוח לכעופ

ודן
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פרמי

פרק שני

ארות

ם אכל לא אמר שלא יכעום כלל שאםכן נמצא
ובן אל תנהל ברוחךיכעו
כמת שאינו טרניש והכעס במקום הראוי לו לכעוס מדה טובה היא אם כועס
במחשבה ויישוב וכאשר אמרו במשלים (ע"ה) מי שכעסו במחשבהייאהעליו
היישובומי שכעסו שלא במחשבה יראהעליו השטותוכן אמרו (ע"ו) בשלשה
דברים האדם נכר בכוסו בכיסו ונכעסו .שוב יום אהד לפני מיתתך והכונה בזו
שנתעלם מכני אדם יום המיתה ואמרו ןשוכ יום אחר וכו'] (ע"') ורטעם
שאם 'רע האדם  .שהוא קרוב למות לא יהעסק ביישוב העזלם ,ואם
ידע שהוא רחוק לא יתעסק במעשים טובים כי יאמר עדיין יש שהות
ביום אם כן ישוב היום שמא ימות מחר ונמצאו כל ימיו בתשובה,
ד,א לזרז הזקנים על רוןיצובה שלאיאמ -הזקן מהתיעלת תשובחי ואני זקנתי
ושנתי .לכך הזהיר ואמר שוב יום אחר לפני מיתתך שישקינה עולמו כשעה
אחתוהוי מתהמם כננר אורן של חכמים והוי זהיר בנחלתן שמא תכוה ,מקול
כמו המתחמם כננה האור אם עומד מרחוק נהנה ואם עומד בקרוב נכוה כן
דוזלסידים עם רבותיהם ינהגו עטהם כדת וכשורה ולא ינהגו בהם קלות ראש
והלאבלילי פסחים שההסבה חובה אסרו (ע"ח) תלמיד לא יסב בפגי רבו
וכיש אם יש באותה הסנה קלוח ונדנוד עכירה שכל העובר על דברי הכמים
הייב מיתה (ע"ט) ולמדוהו מפורץ נדר ישכנו נחש (קהלתי' ח') וזה טעם
שנשינתן נשיכתשועל ויש שועל ששיניו דקות ונשיכתו קשה ועקיצתם עקיצת
עקרב כמה ראת אטר (פ') עוקצי תאנים כן זנב העקרב נקרא עוק'ן ומשם הוא
טטיל ארם (פ"א) ולחישתן לחישת שרף שכשהוא נושך רומה ללוחש .ריא
לא תועיל עמהם לחישה כמו שלא תועיל עם הנחשים הצשעוני' שנ' בהם
(ירמיה ה'י'ז) נחשים צפענים אשר אין להםלחי
ט ואומן (תהלים ניח ה')
כסו פתן חרש יאטם אזנו אשר לא ישמע לקול מלחשים ולא לקיל חובר
חברים אפילו רבא מהוכם החבר ההוא ואם נפשך לפרשו על ררך משנה זו
סי שהוא מהוכם לא ישמע לקול מלחשים ולא לקול חובי חברים כשרואה
תלמידיו נכשלים בעבירה צא ולטד מגיחזי עם אלישע ,ויש לדקרק והלא ככף
אומר בתהלת המשנה הס אמרו שלשה דברים דוי אתה מוצא ברבריריאליעזר
יותר משלשה דברים (פ'.ב) יש אומי שיהא כבוד הכירךוכוי ער ואל תהי
נוה לכעוס דבר אחר הוא דהא בהא תליא ושוב יום אחר לפני מיתתך
דבר שני,והוי מתחמםכננדאורןצול הכמים דבר שלישי(פג) וי"א שהשלשה
דברים הם עד ושוב יום אחד לפני מיתתך ואלו השלשהדביים היו ~רנלא
בפומיה ל"ר) וי"א שהשלשה דברים היו דבריו ותשלום המשנההיו דברי
אחרים ,שפען ואסרןו
ר'
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הסקוס שנאמי לוה רשע ולא ישלם וצריק ח.גןונותן .רבי אלעזר אומר לב.
רעו אמר להם ,רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם שנכלל רנריו
דבריכם:
אמרו שלשה דברים .רבי אליעזר אומר .יהי כבור חברך חביב
סו
עליך כשלך ואל תהיניח לכעוס .ושוב יום אחר לפני מיתתךויוי
מתחסם כנגד אורן של הכמים והוי זהיר בנהלהן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת
שועל ועקיצתן עקיצת עקיב ולה'שתן לה שת שרף וכל דבריהם כנחלי אשז

למנמר

יראיאייי

ף~כם

י

ז יעה [א 1כילות ר*א (פיר) מי שאינו שסה
ידר'
אימי ע.
כהלקי ,ד"א (פ" )1זה חומר ובוצע ויש גורסי( ,פ"ז)?ין הרע
זספרשים זה העוין (פ"ח)ולפ .זה הרע לוזר לאיש העויין ויש לנרכסעין בצרי
הע..ן 'בל דפירו.1.נ שוים שמעות אלו מיציאים את הארםמן העולם הכילות
כר א (.שע-הל נ ז) כלי כליו רעים ,מרעיב את עצמוברעב ערש.מותוכן מי
שא.נו שסח בחלקי הראגה סטיתו ,וכן כעויין אמרו כשם שרואה ארם את
אשתו ואת בני ביתו כך יהא רואה את אשתו ואת בניו של חבירו שכל
המכניסעין רעה בממונו של חבירו מאכר את שלו ולא עוד אפי' עצמו שני
(משלי י'ב ד) ורקב עצסוה קנאה ,ויצר רוע 'צמנביר יצרו עליו ער שממיתו
ומוציאו מן העולם ושנאת הבריות שעובר על לא תשנא אח אחיך(ויקיא
י"ז)הס-
לירי כך הבריות מתנרות נו ,ד"א (פ'מ) ושנאה הבריותמי ששונא'
וע
י"מ
אותו היריות לרוע מעלליו ,ר"א (צ ) זו מחלת עצב שנורמת לו לשנוא
י שלא תיאהו שוס בריה וזה דבר
ראיית הכריות ורוצה לדור במרנרותכי
מוציאו מן רשלם:
אומר יהי טמון חכמיך חביב עליך כשלך מה שאתה הפץ
עור"
בטטונך כך תחפוץ בממון חנירך שלאיגיענו נזק וחסרון והרי
הוא נכלל ואהבה לרעך כמוך (ויקרא י'ט ח"י) ,ההקן עצמך בכמה תקנות
ואזהרות ללמוד תורה שאינה ירושה לעצמך אינה כירושה הבאה ליורשה בלא
טורח ועמל אלא אתה צייך לפרוה בה ולמעפ בתענוגים כך היא ררכה של
תורה פת כסלח תאכל ומים במשורה תשתה (צ א) ואין ארם זוכה לה אלא
אס ממית עצה עליה (צ"ב) ד א אפילו היה אביו ת ח לא יאמרכיון שאני

יההטע

ידללי

4

בן
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אברת

פרכץ
זהיע ויצי היע ושנאתהבריותטוציאין את האדם
טרבמ 'תשעאיטר'עי
העולם:
פרק שני

מן

---------השח אירש בתורה בלא פורח שכן הכתוב אומי (שמואל א יי י"נ) וסי
בו
אבירם וררשו בו (צ'נ)וכי יש אב לתורה ואמרו(.צ"ר 4שרוב ת,חא.ן בניהם
ס"הכדי שלא יאמרותויה ירושה היא 'טאינה ירושהלך אלא אם עמלתבר.
וכל מעשיך יהיו לשם שמים ,כל מעשים שאתה עושה תה.הכינתך לשם
שמים שני (משליגיוי) נכלדרכיך רעהו וחוא יישר ארחותיך כיצר באכ.לתך
ובשתייתך תרניה כונתך לקיום (פשך לעבדת השם ובשינתך לא להתע:נ אלא
שתנוח דגפשותוכל לעבד בוראך ובתשמישךלק..ם לאההו בראה לשנתיציה
(ישעיה ס"החיי) או למצות עונה כאשי צוה ה אלקיךוכן כל טעש.ו תהיה
כונתך בדם לשם שסיםוכן היתה מדתו של רבנו הקדוש שזקף עשר אצבעותיו
בשעת סיתתו ואפרגלויוירוע לפניך שלא נהגתי מהם אלא לשם שס.ם(צ ה):
אומר הוי זהיר בק'יש לקיותה בעונתה עם הנק החמה
מ)ר"
ו ובכונה ונתפלה כמוכן לקרותה בעונתה לאחי הנץ החמה
כד"אעתיקים עיב ה ).ייראוך עם שמש ונםלכיין בה לקיים מה .שנ (תהלים
י'י'ו)תכין לבם תקשיב אונךוכשיכויןיוכל לומי יהיו לרצון אסריפ .והגיון
לבי לפניך לתהלים י"פ פ"ו) שאם לאיכוין לנוהיי הוא משקי באס-יוהגיון
לבי ודרדרה אסרה (שמות כ'גז') טדבר שקר תרחק וזה פעם כשאתה מתפלל
אל תעש תפלתך קבע אלא תזמונים וכמו שמפורש בפ-ק תפלת השה( -צ'ו)
מאי קבע כל שתפלתו דומה עליו כסשאוי רבנן אמרי כל שאינה איטרה
כלשון תחנונים ובאבות דר' נתן (צ'ז) אל תעש תפילתך ש.חה אלא
חדרונים ודנונה להתחנן לפני המקום בלב נמוך וכוון הרעת שנ' (יואל
ביי*)ביחנון ורחום ושא שרוצה בתחנונים ומרחםמ.ר .ואל תהירקיעבפני
עצמך שאםיהז*קעצמוברשעלא ישיבאל לבולשובכייאסר איך אוכל לשוב
ורוביוץי לפשוע ואטר הצד האחד והואהדין ,והצר השני שלא יחרק עצמו
כצדיק שאו לא ישתדל להופיף כי יאמר כבר צדקת'  16אלא לעולם יראה
אדם עצמו טחצה זכאי ומחצה חייב (צ"ח) וישמור עצמו מעשות עכירה
אפלאיכריעעצטולכףוצנהוי*ם (צ'פ) אל תהי רשעבפני עצמך כשאתהבינך
לנוןעצסך אל תרשע שבפני הבריות אדם מפתרמן הבריות אבל בינו לבין
עמסו שלא יאסרסי רואנילכךהזהיי ר' שטעון ואמר א 4תהי רשע בפני
עצסך ורשע 4ל פירש (ק 1,אל תעשה דבר שהיוםאו לסחר תרשיע לעצמךן

קםכ~שן

- -.
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חניםעליך כשלךורסוקן עצטך ללמוד
אימי'יהיסמיז
תורה שאינה יישה לך וכל מעשיךיהיו לשם שמים ?
שמעון אוטי ,הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה וכשאתה מתפלל על

חביי

אלעזראימי

יכי
' אפיקייים לשיו הפקי חיא שמפקיי עצמו
י)ר'
לכפור בתורה שבעל פה או מראה פנים בתורה שלא
כהלכה (ק"א) ובאפיק-רוסנוי מדבר אבל באפ.קורוס ישראלכיון דפקר פקר
ואסיר לספר הומנו(ק.ב) ואמי הוי שקורלעמור תורה ואת'כ תדע מה שתשיב
את אפיקורופ כלומי מלא כרסך מתויהואז חתיכה עטו שאם לא תמלאכריסך
תורה מקודם שמא ידהה אותך כקש ותרתה מפלו ואפי' כששקדת ללסור
ואתה משינ לו אל תתפתה לו וזה פעם מה שאמר בסמוך ורע לפני סי אתה
עמל ומי הוא בעל מלאכתך ויש מסיימי' שישלםלך שכר פעולתך אבל
במשנה ירושלמיתאין זה הסיום נמצא (קנ) ונם הגרסא שם [אן טה שתשיב
לאפיקורוס לא כניסא האחרת דגיס '.ודע מה שתשיב וכו'וכן פירשתי כפי'
מטלי (קיד) לב צריק יהגה לענות ופי רשעיםיביע רעות (טשלי פיו כ"ח)
כלומר שצייך הצדיק שיהנה לענות ולהשיב לאפיקויסים שנ' בהםופירוצעים
יביע רעות ורמז נאה טה
רבותיי ז"ל(ק ה) שסעבנימוסר אביךזותורה
י
ש
ר
ד
ש
'צבכתנ ואל תפושתוית אמךזו תורה שבעל פה,היי דרשואמךלתורהשבעל
פהוהכונהעומר כשם זא.ן ספקכ"ס כך איןספק כתורה שנעל פהלחזקבלבנו
שתורה שבעל פה אטת.ת וכל אפיקורסית בהבל יבא ובהשךילך ויש טפישיפ
(קו)ודע לפנימי אתהעמל שהוא תחלת דב שתדעגדולת הש"י שאתה עטל
לפניוומי הוא בעל מלאכתךשאינו מקפח שכרך אלא,משלםלךשכיפעולתיך,
יאינו מכפל הטאטר הזה טאמר אנטננוס (ק"ז) שאמי אל תהיו כענדים
המשמשים את היכ על מנתלקבל פ-ס וכו' אל 4לפי שאין אדם זוכה לתורה
אלא אח-י טורח ועמל בא להודיע ששכיה מרובה אבל לעולם כונת העבורה
תהיה טאהנה תמימה על מנת שלא לקנל פיפ אבל נאטתיש פיפעין לא
ראתה אלקים זולתך יעשה לטהכיםלו (ישעיה ס"דנ)וכן יתפיש מה שאטי
גמשנה שבסמוך אם לסדת תורה הרבה נותני' לך שכר הרבה ואחר שפדר
שלשה דברים שאמרו המשהתלמירים של הלל הזר לוטר דברי תנאים אחרים
י מומיים ודוזחיל טר' פרפון?
שאמרודבי
ם קצר כאמרו (איוב י'ד א ),אדםיליד אשה
'ח ך'4פשך4נ*דן אומר"יי
) יטי שנותינו ברם שבעית
קצר יסים ואוס' (תהלים צ'י

אינה
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פרמי

פרק שני

אבית

כ
 .הנון ורחום

תעש תפלתך קבע אלא רהמ'ם ותחנינים לפני המקי
.ם שנאם-
הוא ארך אפים ודב חסד ונחם עלהיעה .ואל תה רשעבפני עצמך:
הו .שקור ללמוד תירה ודע מה שתשיב לאפיקו-וס
יםמקבב אלעזי אומי
י ודע לפני מי אתה עטל ומי הוא בעל מלאכתך שישלם רך שכר
פעלתך:
פרפון אומי ,היום קצר והמלאכה מ-בה והפ.עלים עצלים וה.צכר
ככקבב
י הרבה ובעל הבית רוחק:
כ 6ןקך 84היה אומי ,לא עליך המלאכה לנמור ולא אתרבן חורין להכפל
ממנה אם למדת תורה היבה נותנין לך שכר היבה ונאמן הוא
בעל מלאכתך שישלםלך שכי פעלתך ודע שמתן שב-ן של צדיקים לעתיד
לבוא:

.

שנהו והמלאכה מיובה זו מלאכת התורה שנ (איוב אפי) איוכ'; מא*-ן
מדה ורחבה מני ימי והפ'עלים עצלים אלו בני ארם 'טמתעצלים ללמוד תורה,
והשכר סרובה אם תזרו עצמך למלאכת עבדת הקדש ,ובעל הביה רוחק זה
הקב"ה שצוה לא יטווח ספר התורה הזה מפ.ךוכי' (יהישע א' ח' 1אם כן
מפר חמשה רברים אלו יש לבני ארם להחלין חושים במלאכת הקדש ,הוא
היה אוטר לא עליך הטלאכה לגמור ,שלא תאמי כיון שהתורה ארוכה מארין
אלא ה-ה
מרה מהיוע.ל 'צאתה.ל ולא אגמור שלא עלזך המלאכהלגמזי
עמל בה ותפס -ואם האמר א"כשאיןעלי לגמור לא אעמול בה כל היום אלא
ן להתבטל ממנה אבל מה
,צעה או שת.ס ב.ום ,לאכ ,.שאין אחהבןחייי
שאתה מ-בה בתויה לפובתך הוא אם למדת תורה הרבה נותרן לך 'צכר
ה-בר ,ונאמן הוא בעל מלכתך שישלםלך שכי פעילתך ודע טחן שכין של
צדיקי' לעת.ד לבא ,שלא תכעומ אם לא יהיה לך שכי בעולם הזהכי השכר
האטת .הוא לעתיר לבא לעולם הבא,וי-מ (ק"חן לא אתה בן חורין ליבפל
שעל מנת כן פראך הקב"ה ממציים לקבל את רמזורה וללמדה ולשמרה:

נשפם פרק שני .תלקא (ק"פ):
הקיד-יק?אל*.4

-.-
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המהוהוכאורים*
 )6נפי'סימנס:

 )3עיין %ס כממנחילעיל פ"רקיי פרג:
ג) עיין רגנויוכס:
,
ץ
ט
ך
ג
ו
ס
ר) קרוטיןר %י
טתעכי.סעיס:
ףטתי6ל3 :ילקי
ס) עיין תדרם
י
) חוליןדף קי(" 3ע".31 5רוסל(1י פ6ס  h~Dס""5 5ר 3 63ר כסכךמסיס
סכחונוגוי:
1ן קוכם כ"ס טץ:5
ח) פקחים ק"ד ע"hm~1 3ל"נ ע" 6סם נזח ע"נועי ע" 5ותנחוח ק"ד ע":3
ט) כעין זס ל6ר נ"כ סרווג"ס:
)5.ע..ןיו'"ןרוער:.
י )3עיין פ' ס(וסנס לסרתנ"סורנינויונס:
ינ) 4ע מץנ:
O~D
.ר) קנוח ת' כ"ג:
סו) נרכוס b~Sע"נ כחונות ק") ע" 3נרר?סג' ע"6בעין ת" 6מץנ קרוסץ".ז
ע"נ נ"תל" 5טץנ וסם"5ד ע"נ קנסדרין ק"ך ע"נ תכוה י" 6"2 3ערכין
גי ע" 5נדס 4ב ע":3
בכ) 6נומ פ"6פ"י:
יז)
יגס קסלמוילקעסיעני:
י
ל
ר
(
(
ל
*
ו
ת
ס
:
יועיין תדרס
חי) וכן פירס3י(חזורויר
יע) נ"נ ע":6
כ) עיין פקיקח 6הטרחךפי נסעלומך:
כ )6נפירום תתקנס:
,
%
ל
כ )3נפירוס רנסנס קנוח:
כג) ס(וחנר קורע קפרויינחר ספניניס "((מליס" ול~% 6חי ט חס ססנא

(unnoועיי

:
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נג )8ע ,חוק' שט מהניק כנרי סר3 3סס תדרם  SD) Shlnpע"ס סרב 3טס

עסנסירוטלי(יהעייןלקוון:
ו ((60רו S~rnר3יסל 6תמידי:
כר)כינ
כש) 3פי' י)ר 3סעח3ר s~rלכחא ק6רלקרוסע) על יר((יס כהנ על פקוק ס":ל:
בפקוס תעוצרי ירכיס לניס טס 3ל.לס D"Dh1כחיכו ייסוג ו6ע)3ה 6ח
עייומלכס ע5הסכי חלס י(נ6פיס עלרח 3וגדיס כמרגף  nD'pטקרין וכוי:
כו) וכן פירסים"עלתסכחצוע"פדברי סם"ה הענית דףל' טף' 3כלSJhnno
טל ירוסליס וט':
כ)) חערח רף ש h~D 6ונכילח 6ע' חכחו(( 5ולקח טו 3פ' נסלח:
 sעל דגרי מפקוק ירסיס כק  '3ונפירוסו(כחג יד
כח) נרמס טכוכח סרב~r
ק6ללקלוהע)עליר(ניס כחנחיל; ומהטכס סר5מומ :ל((לכוח יסףקיסעי
ענס רניעיחלעלך ~קימו סי 1סעוקרוח ס(נוטוח נ64רי יר((יסו עד סנ 6חנכיה
ס נקוף ספרתם:
3ן טמור ום3רסוגעללותרו ב וייפור
כס) עיין תעכיחדףלי :3rD
ל) כך פירם ף מס טונף טס טונ סו(13 63ררםס((ויל:
ל )6נם נרכוס כשטשא:,
לנ) קכסדרין כ" 6ע"נ:
לנ) קנםי"ג גמנ:
לד) ע"ן פירם רם"י תנח)רוטרי ססני6ו ס(1עסס ריר3עס 3ן כ3ט עסילעס
מעלךטיס:

לס) 3פי' ס((סנס:
ל36ות וגס ((3דרם
לו) ר3ט ענחס ל3ימ עקיר ",ל ושו 163יצריוכפירוטי
טעי6ל ועזתי טניס עריס יוקס סרסר סטיור 115סעחנל נכלן על רת"ס
)אל סלקן סס)כ*רלעיל נפרק למעוןועייןונס טכחנתי טס:
 )6מיינו סרם"3ס סעסס נ"עפירוט ל36 '11ות וס3י6ו סו(נדול עת ס' רעות
hDועייןקילר סקפריס 5ות  h"Dקיי :106
לח) פירוט~ 16.30 erגסכן רס"י 3פירוס 36וח נסס פ"6ונ"לריסלסניהן
לפייס (()ס דלרקו רגלי ס6ועריס ספיתםרפ"י על((י .6ahכו ערם"י
)8ל:

לט) עייןעישורוטריטכחנטס(נעתיקיס עעמנמרצינוגרטיסול'ויפריס קלקלן
מטורס ועוב נד' טל עניין מננוח ונחחלפס למס רזנריםיעור סנים
טס נעל ס(ה;ור ר6ייס ((קוכם פ" 6ססו 6סכלסרקן חגרוסל :'bnp
ושמסגוד
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) ונהלוווךקדודי :רף (נ' ע"((6 6רו חי ס.6נו bSנעקר,ול6ניעמס ול6
י(
נהרך6ין.6נוהןסיסונ:

י( )6נרכוח ק"ג ע":3
(("5 )3ל פרק כיצד מעבריןעילובין דף נ"ר ע":3
((נ) קי"ז ע":6

((ר) סיר מסרים ר3ס פרסם6י על פקוקכ .תוניס דוריך:

ס סכהנח .לעיל סי' (("נ:
(1ק) עייןיג
((ו) עירו.3ן רף נ"מ ע" 6ס6ילהוח דר' 6ח6י הולדת ושקילח ט4ס טס וילקט
סי(עמ קי' חחק"ס:
(( )1כך פירס ג"כ ר3יכו.וכס:
תת) רף ק"ג ע":6
יום) 6כקלוק:
ר
ב
ל
ב
:
כ) כ"ל כופל שרמי ההייג א.נו מסוי לכל ארם אלא לרייניי
כ )6עתןיידרס ר3ס קסלח  b~Dפקוק י"ר ות"ג פ"י:
ל~? h'_Kפירוזנו כסתו:
כ3ן עייןי(ררססייי6
גג) כר6יהי כרייס דף ל" 6ע" 3ונקרר סק3לסלסר,נ"ד"51ל ונקרר סדורות
ס3י3 6סס ק' 6 n1St~aרן יסלסל סנקנר 3טנריס וק' ג6י קינו תחת
ידיול 6יכלתי לעיין נו (61יןי65ו ד3ר.ו:
כד) עיין קדר סקנלס:
כס) נס 1ק סס:
בו) דף כק :3"2
כ )1ימעד קטן דף כ"ח ע" ,6פקחים רףנ' ע" ,6נ"3רףי' ע" ,3וכחו3וחדף
ע"ו ע":3
כח) ק5י על ר3ר .סקרך.כח(ניס".נ י"ר:
כי) ננ3 63חר 6דף י"ר ע" 3ק5חס 3.ספר נמרק ונחתים לחרק:
ק) חג.נס דף י"ר ע":3
ק )6פרקי"ד ופס סגלק 6קכקן:
קנ) עיין 3רכוחכ"ז מף':3
קנ) ל6ויחייכו יוקף קטכוח6ונס ר' יוקי מכסן 6חרינסמוויעיין קדרר)דורונס:
קד) דף כ"ח ע":6
יכח(ויי,ס עלמ' לקתלדף 24
קק) עיין מס מכהנתי 633וריס לפירוטי"
קי'ח"יועיין עחדרוסר .פ":6

%
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ק 0ל 6תלקחי פססןטל סתת בחדתןפירוטי 36וח סעפים מרי:
ק)) כן מרס ג"כ רננו.ונס:
קח) כהוטחפיו על וחוק' טס ות"((ק '.ק") ומג"ח רסחס ת"רקיי ר"ו כהנ
 06הניע )תן פרעוןויס בירו לפרועול 6פרעו עונרנסנילקווין:
קט) עיין פירות סרג )6ל לא' 6קחרויוי סכחנ טס כעין:rr
ע) ס3ח רף ל" 6ע":6
ו נלכוה כ"ח ע"8 6כןניוקכח ררך8רז רנס פרק
 lhwסו"%ר סיס ייקור
,
3
ר
ס
ק
ר
ג
ט
ר
ה
ט
4
6
ד
כ
ל
ת
ח
ק
ר
ג
(
1
6
ק
ר
ג
ס
פליטיסמי קלח
סס ר'
3ן
עסיס631 ,רר"נ ג"כסינויס ננוקח6עיין נחלת.עקניוד"6וננין יסוסע8דר"נ:
ע3 )3רכוח דף כ"ט ש':3

ענן עיין רי"ף.וו( 5פ' יום סכפוריס טחטנ כ"ך דנריססייעכניס 6ח סחסונס
וכחג הח"ן סס ר"ל :ל.5דעתי סיכן סי 6סנויסוסרי("3ס S~rסקריך לחח
טעסלכל רנר ודגר כפרק רביעי י(סלכוח חס31ס עיין עליו עכ"ל:
ער) פקחים דף ק"ו ע"נ:
עם) 3113חר ספכימס ס3ירנול.ה:6
עו) יצרו3ין דף ק"מ ש' 3ונתקכח דרך 6רן  hulrס"ס נריק  023753ד3ייס
ח"חניכרים נכיקן 3כוקן נכעסן ו3עטיפחןוי"ל  gbנרי3ור:
צ)) סכקנר סוקפחי:
עת) פקחיס ק"ת מף':5
עט) נרכוחרף ד' מךנ ועירורןרף כ" 6נרע:
פ) קנסדרין דף ת' ע":6
 (bDעקרבס.ינותם ט6כוקורין;ק0רפילוןועלעקרב (16רוג"כסי(חקריסס.סלו
נחלק 6חורייס ט3ע ט3עוח וסטנעח סם3יעי יטלועוקז וכחוך סעוקן
נעמיס גירים הלליס 6רק:
פ )3עייןפירוס מבטכס לרשי(("3ס ורננויונס:

פנ) כןפירס"י:
פר) ררנויונה פירסכןועיין אדרס טתו6ל:
) oa IODס סס:
ש) הר3סנפירי פירטסכי:
פ 0עיין ר3מיונס:
פח) סס:
פט) שיןעיקול טרי:

שרום
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 )5פירוס סרטנה להר(ו"3ס:
 )65קנוח פרקקנין שתורס ת"ד:
 )35נרכוח דף ק"ג טהנ:
5נ) עיין חרגוס יונתןסחרנס  IhW1רנסון:
w
t
5ר) נדריס דף :f h"D
5ס) כחונות דף ק"ד מף' 6סגרק 6גלו .וידוע לפכיךסיגעח .ניחסר 356עוחי
נחורםול 6נסנחי  "Dhנ56נע קרנסועיין הוק' טס ד"ס:hS
 )15דף כ"ח שיב:
5ז) פרקי"ז סיח:
' טהנ:
5ח) חוקפח6קרוסין פ"6סי י"ר ותלמוד קרוסין דףיו
5ט
 ,עיין תחזור וטרי:
ק) עיין ניח
:
פלוגההמנחירי
ק)6
ס6ימר6יס נקנסדין דף ע"נועיין פס"ד לר~רתנ"ס פ' חלק
י
י
'
5
.
כ
ס
יקיר סלסס עסיולפי דבריו סס ק6י נתי 63ם.קורוק.טרלל וע"ע
יד קסזקססי חסונם פ"נ ס"ח:
ו
נ
'
ה
ו
כ
ט
ו
(
ל
ע
קנ) ע"זדף כ"ז כיר ועיין פירוס סתסנס לסרתנ"ס
:
קג) 631רר"כפי r~uנריק ליסומעייגי 6חי סרור מכ"ל טגס סהוק' י"ע ס6.3
נוקח"6י:
י
נ
כ
ז
י
י
ר
ו
ג
ע
קד) נ(( 65נכח"י 6קקפ6רד וסועהק אס ססי"חינילנ
ו 6ל 3יח
מדפיק ועל פירס פסלי לסרג ז4ל דבר סרב סחכס נהבויער 3ת"ע
וסרב סחכסדריפס5כטנ5קי,.
ו 1811ע158 tlelvish LJu~lterly 1[8
"((3ע סענרעיקע 3ינלי5גר6פיע טכס ר6מונס לקדר מחדם 5דקי"חי
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