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 %ישראליש להם חלק לעולם הבא ,שנאסר ועמך כלםצדיקים לעולם
יירשו ארץ נצרמסעי מעשתידי לדתפאר:
6למעשרה מאמתה,שיא וכתלש ומהתלסירלגמי תלש גסאטר אתר
'6ננע12ר~ה מאשליתנביא  ,oSwnכשתדקדק במישת בראשיתתמצאם
ואלו הם ,ויאמר אלקיםיהי אור ,ויאטי אלקיםיהירקיע.
ויאפר אלקיםיקור הסים*ויאסר
תדשא הארץ,ויאסר אלקיםיהימאורווע

א"ים

ויאמר
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פרמך

פרק חמישי

אכוץ

ינול להניאנו אלא להפרעמן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא נעשרה
מאמרותולתן שכר טובלצדיקיםשמקיטין את העולם שנברא בעשרה מאסרותז
 3עקצ1ך*ךץ דורות מאדם וער מח לר~היע כמה ארך אפים לפניו שכל
ן ונאין ער שהביא עליהם את מי המבול ?
הדורותהיוטכעיסי
- --- - -- -

-

-

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

ויאמר אלקים ישרצו הסים ,ויאסר אלקים תוצא הארץ ,ויאמר אלק.ם נעשה
אדם ויאטר להם אלקים פרו ורבו ויאמר אלקים הנה נתתי לכם את כל
עשב זורע זרע הרי כאן עשרה אלא שבמסכת ר"ה (א) ומגלה (ב) אומידגי
עשרה מאטרות שבהם ננרא העולם מאי ניהו אלימא ויאמר ויאטר רבראשית
דגי תשעה  111ומסיק לראשיתנסי טאטר ו1א שנן כההלים ל"נ ה) כדבר דף
שסים נעשו ,ויש לדקדק ברבר ,יש אומריי דויאמר להם אלקים פרן ורבואינו
טן המנין לפי שתיבת להם מפסקתניזויאמרוביןאלקים,וישאוסרים(נ)דויאטר
לדש "לקים 6רו ורנו הואמןהסנין לפי שבאותה שעהנתן בהם כח לפריה
ורביהודניכעין בריאה אבל ויאטר אלקים הנהנתתי 1כם את כל עשבא9.
מןרמנין שאינו טרבר בשום בריאה ובפי' מפר בראשית שחכרתי
פירשתי (ד)שאין שניהםסן המניןוהרי כאן שמנה ,ודוזשיעי הוא ויאמרהי
אלקים לא פונ היות האדם לנרו אעשהלו עזר כנגדו ,שמדבר בבריאת חוה,
ואעפיל  rtNWמאטרזה מפורש בסדור ששתיט' .המעשה ס"ס ביום ששיהיה,
והעשירי ד1א בראשית דבראשיתנמי מאמר הוא וכאלו אמר ויאמר אלקים
יהי שסים וארץ ונטו שטצינו דוד אוטר כתהליםל"גוי) בדבר דן שסיםנעשו
ופיי מורי הרשניז.ל [הרא"שז"לצ"ל] (ה) בראשיתכמו בארשתמענין (שם
כנאני) וארשת שפתיו בל טנעת פלה שרגא טענין דבור ומאמר ומה תלמור
לוטרוהלא במאמר אחר יכול להבראות שה.ה אומר ויאמר אלקיםיה.י שמים
שדגלנקללפני הבורא ,אלאלכךייחד טאטר
וארץואודרברורוקריבערויקוו דמיםוב"
להודיע כמהנדול כה מעשה בראשית ולהפרעמן הישעים
על כל
וכו .ולשלם שכר פוב לצדיקייוכוי ומהפעםהיו עשרה מאטרות ולא יותר,
ל כננד עשר פפירות1
וי"
 3עץמצרפךן דורות טאדם עד נח ,אדם אחד קורא דור בטשנהזו שנחהיה
עשיוי לארם הראשון ,כיצר אדם שת אנושקינן מהללאל ירד
דגוך  ng~waלסך נח,לדידיע כסה א-ך אפים לפניו ,פעם ארך אפים כמו
יי"ח) יסוך המקרא (ישעיה
אריכות אפים ,ובאתאובמקום שם וכמורו (קהלתי
כזג י*ח) ולטכסהעימקוכן פירשו פוכ ארך אפים טנבור שפונהאריכותאפים

כשהיא
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פרקי

נ n~ep

פרק חמישי

אבות

נ

רוריח מנח ועד אברהם להודיע כמה ארך אפיםלפניו שכל
הדורותהיו מכעיסין ובאין עד שבא אביהם אבינו וקבל
שכר כלםו

כשהיא מאישנבור שכל הרורותהיו מכעיסים לפניו ער שהביא עליהם אתסי

המבול לפוף אלף ותינ"ו שנים לבריאת העולם ולפי שאמר בתחלת הפרק
בעשרה מאם-ות וכה סדר אלו המשניות של עשיה עשרה וכתב רבינו יונה
ז"ל (ו) שלמדנו ממשנה זו ,שאםאיך הזמן למלכיות שנשתעבדו כישראל
לא נחוש שהרי ארך אפים לעשרה דורות אלו ולבסוף הענישים דמאריך אפי
תכי דיליה ,ולא אמר במשנהזו עד שבא גה וקבל שכר כלם כמו שעתיד
לוטן באברהם ,שנח לא היהצדיק כאביהם,וכן דרשו (ז) תמים היה ברורות.ו
שבדורותיו היה תמים ואלו היה ברור אחר לא היה תסים ,ולא עמדהזכותו
של נח אלא להציל את עצמו ואשתוובניו ונשותיהם אבל זכותו של אברהם
עמרהלו ולכל העולם ורסתין הקב"ה לעשרה דורות שמאדם וער נח שטא
ישובו בתשובה ולא יאבר העולם שנברא בעשרה טאמיותוכיון שלא שבו
בתשובה הביא עלידם את הסבול ושפפםו
דורות מנח ער אברהם ואעפ"י שהאריך נח יסים עד שראה
ג
אגרתם שהרי אסרו (ח) היה אברהםבן נח ~"ל דצ"ל בן מח
שנים] (מ) כשמתנח מ"מ עשרהדורותמנחער אברהםולאערבכלל שאברהם
היה אחד עשר לנח כיצר נח שם ארפכשד שלח עבר פלנ רעו שרוג נחור
תרח אברהםהרי אחד עשר אבל כבר נמנה נח טעשרה דורות ראשוניםונמצא
אברהםעשיים לארם ואחד עשר לנחועשירי לשםבן נח להודיע כמהאיך
אפים לפניו ,שכל הדורותהיו מכעיסין ובאין ער שבא אברהם אבינו וקבל
שכר כלםפי' השכר הראוי לכלם אלוהיו מעשיהם מתוקנים,וי"מ (י) לפי
שרשותו (!) נתונה ביד האדם שמאיהיהצדיקאו שמא יהיה רשע לפיכךיש
לו שני מקומות אחר בנ"ע אם זוכה ואחד בנהנם אם יתחייב ואלו הרורות
שהכעיסו לפני המקוםהפסידו מקומותם בנןערן ובא אברהם ונחלם,וי"ט (י"א)
שפעם שכר כלם שכר כל הצדיקים שבהם כמו שם ועבר ולא שנטל שכר
נלפע"ד צ"לשכרם ,אלא שכר כנגדם כאמרםז"ל (י"ב) לעולםישכים אדם
לבית הכנסתכדי שימנה מעשרה ראשונים שכל הנמנה מעשרה ראשוניםאפיי
מאה באים אחריו נוטל שכר כלם ,שכר כלם ס"ד אלא אימא נופל שכרכנגד
כלם
כלם ,ויקם ("ג) שנתןלו הקב"ה שכר רב ונרול על שהחיה את בזכוכי

n~ey

ולא
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פרמי

פרק חמישי
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ד עשרה שייטה
שעטהבינואנ:יתם אכינייעמדבכיסלמודיע כמה"נתי
של אברהםא
ץ 3יםים נעשו לאבותינו כמציים ועשרהעל הים;
סעטון*ד
ולא אבדו כסו שאבדו בימי נח לפ* שהקב"ה חמץ בתשובתן של רשעים
ואינו חפץ במיתתם וכן ושא אומר (בראשיתי"ב ה') ואת דגפש אשי עשו
בת-ן ?
ת נתנסה אביהם אבינו באבות רר,נתן (י"ר) עשרה
נסייני
נסיעות נתנסה אברהם אנינו ונמצא שלם נכלן ע"כ (איובי"ו
ט ),ויאחו צדיק דרכו זה אברהם ופהר עיניםיוסיף אומץ לקבל כל הנס.וטת
בסבר פנים יפות וכן באברהם הוא אומר (נחמיה טןחי) ומצאת את לבבו
נאטן לפניך ואלוהן עשרה נסיונות כמו שמפורשים בפרקי רז אליעזר (פיו)
אי שברח מלפני נמרודונחבא בטחולות תחת הקרקעי"ג שנה,בי שהופללתוך
י לך לך מארצך וממולדך ,דיויהי רעב באיץוייד ב כ ל
כבשן האש ,ג
ח
ק
ו
ת
מצרימה,הי ו
ה
ע
ר
פ
האשה
ת
י
ב
י שנשבה לופבן אחיו והוציך להלחם
ו
עם המלכיי סעסד בין הבתרים שנילו (בראשית פ"ו י"ב)כי נר יהיה זרעך
וענין ארבע מלכיות חן ~ nlbSlליטול בן ציצו שניםפי שגרש את האמה
יn~pvיצחק ובאבות דחנתן (פא) טוצ'אנסיוןראשון ומביאתחתיו
ואתבנהי
הלקח שרה לבית אבימלך ובסררש תהלים ("ז) מביא תחתיו קבורת שרה
שאמרלו לחנ"ה (בראשיתישני"ו) קום דפדפך בארץ לארכה ולרתכהבילך
אתנה ושוב לא היה לו טקום לקבור את שרה ער שקנה השרה והמערה
בארבעמאית שקל כטף והרסב"ם "1ל (ח"י) מנאםבענין אחר בקש ותמצא,
כלל הדברים שנתנסה בעשרה נסיונות ובוכות שעמר בכלם נצולו חעשרה
דורות ונצול העולם שנברא בעשרה מאמרות וחשו עשרה נסים לבניו
במצרנם ועשרה על הים ודוכו המציים בעשר מכית במצרים ועשרה על
הים (י"ש);
לאבותינו נמצרים יש"' הל כתב לא נפרשו
סעןצון*ןן נסים
לנו (נ 0והרטנ"ם ז"ל כתב (כ"א) עשיה נסים אלו שניצולו
סכות של מצריםואיןלךנם גדול מזה שחבא המכה סוקת את המצרים
טעשי
לבדם ולא ישראל ובכלם טפורש לבד ממכת כנים שלא נתפרש שכחוב בהם
(שמות פן "ר) ותהי דגנם באדם ובבהסה ולא מפרשה תורהנין D'~SDובין
ישיאל אלא שקבלהבידנוטיבותיט שלא לקו בהם ישראל אבל וכאר הפחות
ושנאר

יעןצורה

"

נעשי
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נתנאר ההפיש מהכתונים ,הרי הוא אומר כדם (שםזי כ"א) ולא יכלו מצרים
לשתות מים מן ה.אור ,ובצפידעים (שםזי כ"ח) ועלו ונאו בביתך וכוזובך
ץ גשן ,וברבר (שם פן
ובעמך ובערוב (שם ח ,י"ח)והפלתי כיום ההוא אתאי
ו') וסטקנהבני ישראל לא מת אחר ,ובשחין (שם  16י"א)כי היה השחין
בחיפומים ובכל מצרים ,ובברד (שם פי כ"ו) רק כארץ גשן אשי שםכני
ישראל לא היהביר ,ובארבה (שםי ,ד ),הנל מביא מחר ארבה בגבולך,
ובחשך (שם ין כ"ג) ולכל בני ישראל היה אור במושבותם ,ובמכת בכורות
(שםי"אז ),ולכלנניישיאל לאיחרץ כלב לשונו למאיש ועד ברגמה,ועמירה
על היםאי בקיעת היםשני (שם י"ד כ"א) ויבקעו המיםבי שנמרו ל"בנזרים
כמנין שבמי ישראל שם (תהלים קל"ו י"ג) לנוזרים טוף לנזריט ,ומנזריםהיו
כחצי בו שהרי טהשפה שנכנסו לאותה השפה בעצמה יצאו ולא נכנסו לים
אלא כדי שיראו אותם המצרים ויכנסו אהייהם ויטבעו נים בענש בל הבן
הילוד היאורה תשליכוה ,נ 1שנעשו המיםכקובה מלמעלה ונמצא הדרכים במים
והמים מימין ומשמאל ומלמעלה ועל זהנאמי (חבקוקג' "ד) נקבת כמפיו
ראשפיזיו די שקפאו המים ויבשה קרקעותו והלכו עליהם כמהלך ביבשה
שנ' (שמיתי"ד כ"מ) ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך היםהי שחורו המים
רפש וטיפ במקום דריכת המצרים שני (תבקיקני ט"ו) דרכת בים סוסיך חוטר
מים רביםוי  1HD~Wהמיס יותר מדאי שנעשו חזקים בסלעים וצוריםוכן דוד
הוא אומר (תהלים ע"די"נ) שברת ראשי תניניםעל המיםואין משבריםראשי
תנינים אלא על הסלע חי שנעשה יבשה שני (שמותי"ר כ"א) ובני ישראל
הלכו ביבשה פי שיררו מים מתוקיםמן דנלעיםוכן הוא אומר (דברים ל"ב
י"נ)ויניקהו דבש מסלעיי שיררה אש וליכחה את המים שני (ישעיה ט*ריי)
כקרוח אש חמסים תבעה אש ער כאן ורמיה ז"ל (ב"ב) פירש אי והי הולך
לפניהם יומם בעמורענן (שמותי"נ כ"א)בי שלא סנר עליהם המרבי,נ'ויסע
מלאך האלקים (שםי"ד י"ס)די (שפ כ"ד)ויסעעמודהענןהי קריעתים סוף
וי העברתם נתיכו נח-בה ,זי שחזק לב פרעהוחילו לרדוף אחריהם אלחיך
הים ,ויהם את מחנה מצרים (שם) ,פיוימי את אופן מרכבותיווכוי (שם
הי
יוינעי ה' מצויםבתוך הים,והחסםריישראלז"ל (כע) פיגשאי
כ"ה)י
לפניהם יומם בעמודענן (שםי"ג כ"א)בי ולילה בעמור אש (שם),
והי וצלך
שלא סגר עליהם הטרבר ,די  YD'1עטורהענן ספניהםויעמר סאחרידם
גי
(שם י"ר י"פ) ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה (שםכ*וי ולא קרב זה
י
ה
י וחזקתי את לב פרעה (שם בי),ח ,ויהם את טחנה
אל זה נל הלילה (שם)ז
.

אי

8

מצריף
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פיק חמישי
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י וינהנהו בכבדות
מצרים (שם כ"ד) פיוימי את אופן מרכבותיו (שם כ"ה)י
שאמרה המשנה ועשרה על הים ולא אמרה בים יתישביותי מנין
ע"נ,
החכםרי ישראלז"ל טשאי הטנינים האחרים (כ"ד) עשר ממות הביא הקב"ה
על הטצריים כמציים ,דם מפורשים בתורה והסימן בהם דצ"ך ער"ש נאכזב
ועשרה על הים כאמרו (שמואלאי ד,הי) אלה הם האלקים המכים את מצרים
בכ 5מכה במדבר נלומר במדברים סוף ,ופ.י הרטכ"ם שהיונע.ן מכות
שבמצרים (כיה) ומה יאמר בסכות בכורות שהיי כנר מתו להם והחבררי
אברהםנרון' שושן (כ"ו) תיתן לרעת הרמכ"ם ז"ל שמכת ככורות במצרים
י הבית וכמו שדרשו (כ"ז) אין שם בכור נרול הבית טת שני
איתה אפייבנדוי
(שמותי"ב לי)כי אין בית אשראין שם מת ,א"כ לאחר שמתיהגיו5ים חזרו
קפנים נדולים ובאותםנדגליםה.תה הטפהעל הים כענין מכת בכורות במצרים
ורטיה (כ"ה) פירש עשרה נסיםעל הים ,א ,ויאר את הלילה (שםי"ר כי)בי
פ וישקףהי אל מחנהמציים בעמיד אשוענן (שם כ"ד),דיוימי את אופן
מרכבותיו (שם כ"ה) ה,וינהגהו בכבדות (שם)וי שלא יכלו לנוסכשיצו לנוס
ספני ישראל שני (שם) ויאמר מציים אנוסה מפני ישיאל '1 ,וינער ה את
מצרים וכת (שם כ"ז) ח;וישובו המים ויכסו את הרכב (שם כ"ח),פי שבלעה
אותם הארץ שגי (שם פ"וי"ב) תבלעמואיין,י' שחזר הים ופלפם שני (שם
י"דלי) וירא ישראל את מצרים מתעל שפת הים ע"כ ובמדרש מכפתא (כ"ס)
ואבות דר,נתן ( ).5אי סוס ורוכבו רמהנים (שםאי)ב ,מרכבותפרעהותילו
ירה נים (שםדי) ני ומנחר שלישיו פובעו בים סוף (שם),די תהומותי
יכסיומו (שם הי) ,ה ,ירדו במצולות כמו אבן (שם),וי ימינההי תרעץ אויב
3שםו') ז' וסטיב גאונך תהרוס קמיך (שםזי) חי תשלה חרונך יאכלו כקש
(שםוי)פי נשפת ברוחך כסמוים (שם ין),י
 ,צללו כעופרת במים אדירים
(שם) ומה שאומר (שם י"ב) נפית ימינך תנלעמו ארץ לא תשיב במכלתא
לקבורה ,ולא נתישבו בעיני מנינים אלו שלא אסרה
שזוהיא פובתם שנתני
המשנה ועשרה בים אלא ועשרה על הים ,לכך נראהלי לפרש (ל"א)אי
(שם י"די"ז) הנני מחזק את לב מצרים שאין לך סכה גדולה מחזק הלב
נדכתיב (משליכ"חי"ד) וטקשה~בויפול ברעהב,ניויהיהענןוהחשך ושמות
י"ד כז) ומתרנטינן(ל"כ) והותעננאוקבלא למצראי ד ,ה ,וישקףהי אל מחנה
י ויסר
טצרים בעטוד אגשוענן (שם כ"ד) וי ויהם את מהנה מציים (שם)ו
את אופן מרככותיו (שם כ-ה) חן וינהנהו בכבדות (שם) פי ויאמר מצרים
יכי ד4נלחם
אנוסה ספניבני ישראל (שם)שהיורוציםלנוס ולא היויכוליםי

ויפי

לחס
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אבות נב

פרק חמישי
פרמי
י המציים במצרים ועשרע
להים1
עשר מכית הביאהקיישבייץהיאע

)עלמ81יק נסיונית נסו אביתינו את וקרוש ברוך הוא במדבר שנאמרוינסו
אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי:

-------- - -- - ----להם במצרים (שם) ויהיה.נלחם לשון הוה לא לשון עבי,ויהיה במצרים שם
האומה לא שם העיר שה.ההקב"הנלחם עטהם באותו מעמר ואם נפשך לפרשו
כרעת אחקלוםהר .דא היא גבורתא דהי דעבד להון קרבים במצרים ושאינו
מדבר על רג)עטד ההוא נחשוב מן המנין ולאקיב זה אל זה כל הלילה(*6
כי) ואין לך מכה נרולה מוו שרואה אדם אויבו ולא יוכל לו,ומפיהמנינים
דללו יהיו כלם על הים:
)
נסיניתנסיאכיתיני את הקנ"ה במדבר היטנ"ם והרם"ה(ל"נ)
ו"ל סדרו מנינם נכהאי עלים סוף שני 3שםי"רי"א) הסבלי
אין קביים כמצייםבי כמיה שנ' (שם פ"ו כ"ד)וילונו העםעל משה לאטר
מה נשתה ,ני במרנר טין בשאלת הבשר והלחם,די במהשיותירו טן הפן
שני שם פ"נ ולא שמעו אל סשה ויותירו אנשים ממנו עד בקי ,ה'ויהי
ביום היטכיעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו (שם כ"ז) ,ו' ברפירים שני
(שם י"ז אי) ואיןמים לשתות העם וירב העם עם טשה,זי בחורב בטעשה
העגל שני,שם ל"באי) ויקהל העם על אהרן ויאמיו קום עשהלנו אלהים,
חי בתכעיה שנ' (במדבר י"א אק ויה .העם כמתאוננים רע באזני הו,פי
בקכיות דחאוה שנ' (שם ר') והאספסוף אשי נקיבו רמאוו תאוה,י' במדבר
פארן בשלוח המרגלים ושם נאמר (שם י"ר ב"ב) וינסו אותי זה עשר פעמיפ
ולא שמעו בקילי ער כאן ובמפנתערכין(ל"י) פיי שנים בים ושנים במן
ושנים בשלו ושנים במים ,ואחרבעגל ואחד במרגלים ,שנים נים אחה בירידה
באמרם הטבלי אין קביים בטצרים ואחר בעלייה ראטי רבדינא ישראל
טצד אחד כך הטצריפ
שכאותו הרור מקטני אמנה היו אמרו כשם שאנו
יי
עולים סצד הה"ר (תהליםק"ו  )4וימרו על יעםו
ים סוף עד שצוה וקב"ה
לב
לשרו של יםאח-ומלטם ליבשה ,שפס במים במרהוביפירים ,ושניס בטן אחר
ולא שמעו אל משד ויותירו והשג .ויה .ביום השביעי יצאוטן העם ללקופ,
והשני והאפפסוף אשר בקרבוהתאוו
ושנים בשלו אחר נשבתנועלסיר הנשי
תאוה ,ובענל ובטר~לים הרי עשרה ושם נאמר (במדברי"ר כ"ב)וינסו אותי
זה עשר פעמים ,ומי מריבה אח.כ היתה ובאבות רר,נתן (ל"ה) מנאם בענין
אחר וזה לשונוועלנולם ושניח סשה שני (דבריםאי אן) אלה הדברים אשר
-

-

-

עשרה

,

כ"

דבר
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פרמי

פרק חמישי

אבות

עשרה

נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש .לא הפילה אשה מריח
מ
בשר הקדש ,ולא הסייח בשר הקדש טעולם ,ולא ניאה זנוב
בבית המפכחים ,ולא ארע קרי לכהן גדול ביום הכפרים.,ולא כינו הגשמים
אש של עצי המערכה ,ולא נצחה הרוה את עמוד העשן ,ולא נמצא פסול
דבר משה אל כל ישראל בברבר זה הטעשה מהעגלונ"ל שצ"ל זה מעשה
ענל] בערבה על המים ,מול סוף פסלו של מיכה שעברבים שני (זכריה
יי"א) ועבר בים צרהבין פארן מעשה המרנלים ,ובין תפל דברים שתפלו
י
על הטן ,ולבן מחלוקתו של קרה שהוא אומר באותו פרק (במדברי"ז כ"ג)
) בוכה
ויצץ ציץ ויגמול שקרים ,וחצרות על העריות שני (שם י"איי
למשפחותיו ע4עסקי טשפהותיו ,ובתכערה ובמסה ונקברות התאוה היי כאן
עשרה ער כאן באבות רר'נתן 1
נמים נעשו לאבותינו במקדש לא הפילה אשה מריח בשר
מ
קרש .שנשר הקדש אסיר בהנאה(ל"ו) ואיןלך ריח כריח
הצלי ונעשה נפ ולא הפ.לה אשה מעולם מריח בשר הקדש,ביולא הסריח
בשר הקדש ולא דמליע(ל"ו) בשר הקדש אעפא שארץ ישראל חמה ביותר
ושלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחר מעולם לא הס-יחי ולא התליעו ,גז
ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הכפורים ,שדבר מנונה הוא שיפטא כטוטאה
יוצאה טנופו ומה שהיו מתקניןכהן אחי תחתיו לפי שאין סומכין על הנס או
מפני שאר פוטאותכגון פומאות שרץוכיוצא בהואיתו פסול שאירע בכ"ג
שטנו יוסף בן אלים מצפורי תחתיו (ל"ח) היה סחטת שרץ או צנורא של עם
הארץ שנתנהלו עלבגדיו ולא שראה קרידי ולא נראה זנוב בבית המפבחים
ראמריי כפרק וי משקלים (פ"ל) י"ג שלחנותה.ו במקרש שמנה של שיש
בבית המפבחים שעליהם היו מריחים אתהקיבים וכה ואעפ"י שררך הזבוב
להטצא בבית המפבחים משום קדושת המקרש נעשה נס ולא נראה שם זבוב
טעולס ,הו ולא נטצא פסול נעוטר ובשתי הלחם ובלחם הפנים ,העמרד"א
מנחת העומר שהיו מקריבים בי"ובניסן להתיר החרש במדינה ,ושתי הלחם הם
שתי הלחס שהיו מביאין בעצרת שהיו מתירין החדש במקרש(מי) ולחם
הפנים הם י"ב לחטים שהיו מטדרין בכל שבת ושכת על השלחן בהיכל*
וטעולם לא נמצא פסול לא ביוצא ולא בלינה ועור שהעמר לא היהנקצי אלא
בלילי*בניסן ואם אירעבו פסולאיןלו תקנה( ,מ)8וכן במסכת מנחות (מ"א)
היה עומד וטקרינ מנחת העמר ונפסאתאומרים לודשי פקה ושתוק שכל העמר

n~ep

שנקצר
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אבררצ גג

נעמר ובשתי הלחם ובלחם הפנים ,עמרים צפופים וטעוהחוים רוחים ,ולא הדק
נחש ועקיב בירושלים מעולם ,ולא אסר אדם להברו צרלי המקום שאלין
בירושלים1

----

שנקצר שלא כמצותו פסולוכןשתי הלחם אםאייע בהם פסולבי"ס ושל עצרת
אין להםתקנה שאפייתם היתה טערנ י"א ואינםדוחים לא שנת ולאי"מ (מ"ב)
כן לחם הפניםלע היהיכוללסדרו אלא בשנתשני (ויקראכ"דחי)ביום השבת
וביום השבתיערכנולפנידי תמיד,ו ,לא כבו נשטים אתעצי המערכה ,שלש
מערבותהיו שם (מ"נ) ואוטי(ויקיאו'ה') והאש על המזבחתוקדבולא תכבה
והיה עוטר בעזרה כי במנבח החיצון הכתוב מדבר והעזרה לא היתה סקורה
והיו יורדים גשמים ולא היו מכבים האשוי ולא נצחה הרוה את עמודהעושן
י,ט זה עשן הקהית שלא נצחה הרוח את עמור העשן אלא היה מתמר ועולה
עד חקית ההיכל (ם"ד) אבל נפיק דיומא (ס"ה) מוכח שעל עמוד עשן
המערכה אומי רתו*א מעולם לא כבו נשסים אש המערכה ועשנהאפיי כל קר
וחום שבעולם באות ונושנות בו איןמזיזין אותו שנקומו ומפרש שם שעשן
המערכה היינו עשן אש הדיופ ,אש של שמים הרי אמרו בה(ט"ו) רבוצה
כארי וברה כחמה ואוכלת לחים כיבשים ואינה מעלת עשן אלא בעשן אש
של הריופ מדבר וכן מפרש שם (מ"ז) שהיה נופה עטור העפןע"י הרוה
לאחר מאיבע רוחות העולם כפי אשר יהיה שמה הרוח ללכת ומאי לא נצחה
היות את עמור העשן דכאיף ופשיפ כדקכלא ואברורי לא דוה מיבדר("6ח)
הי עומרים צפופים ומשתחוים רוחים ,פי' כשהיו עומרים בעזרההיו עופרים
דחוקים וכשהיו משתחויםהיהמקום רחב להשתחויה דרך נפ ואמרו הל(ט"מ)
שבהשתחויה היהבין כל אחד ואחר ארבע אסותכדי שלא ישבע אדם תכלתו
ובקשתו ווידייי של תבירו שלא ידע זה סודו של זה ובאבותדרי עק(ני)
עומר'ם דחוקים ואין כל בריה יכולה לשום אצבעביניהם וכשהיו טשתהוים
היה נותר לכל אחר ואחד מלוא קומתופי ולא הזיק נחשועקיב בירושלם,יי
ולא אמר ארס לחבירו צר לי דאמקום כשאלין בירושלםזו גרפתרש"יז"ל
(נ"א) ומפרשה אפרנסה וזהלשונו לפי שכל הדרים כתוכה היה הסקוסמזמין
להם פרנסהולא הוצרך אחר מהם לצאת,וישנורסיי (נ"ב) כשעוליםלירושלם
(נ"בא) והוא מרבר בשלש רנלים כשהיו 3ל ישראל עולים בירושלםיישוב
של ארבע מאות פרפה על ארבע סאותפרסהוהי,מחזיקין בירושלםדרךנפוכן
שחוברהלהיהרו ,ובערכת
דוד הוא אומר (תהליםקכ"בני)ירושלםדבנויהנעיי
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פרמי
ט עשרה יברים נבראו בערב שבתבין השמשות ואלוהן .פי"ארין פי
הבארפי האתון הקשת ודמן והמפה והשספי הנתב והמכתב
פרק חמישי

והלחות,ויש אוסרים אף המזיקין וקבורתו של משהוא.לו של אברהם אנינו
ש אוסרים אף צבת בצבת עושיה 1
וי
יוסא (מ )3טקשה פתה במקדש וסיים בירושלם שהרי שגי נסים אחרוניםהיו
בירושלם ,ואםהיינומונים העטר ושתי הלחם ולחם הפנים בשלשה היו עשיה
חוץ טהשנים האחרונים שהיו בירושלם והיו כל העשרה נסים במקדש אבל
ושם מסול אהד הוא ושם (נע )-הוסיפו ושני נסים אחרים תחת אלו ,הנס
האחד ששברי כוי חרפ שנתבשל נהם חפאתנבלעי ,נטקומן שאמרהוירה
(ויקרא)וכלי חרש אשר תבושל בו ישבר ושבירתם היתה בקדש והיו נבלעים
בטקוטן ברי שלא תהא עזרה טלאה אשפתות ולא היו ?כולים להוציאם חפן
טהעזרה לפי שהם קדש מפעם הקדשים הננלע בהםוכן ףךחהוניצה ורשון
טובח הפטמי ודשון מנורה בלם היו נבלעים במקומן ושם בלועי ,אחד ושא
ונגס השני לחם התנים שהיה חם טסדורו עד סלוקו (נקה):
עוטרתה תרים נבראו בערב שנת בין השטשות6ייגין השמשות
שלערב שבתשל ששתימי המעשהעלו כמהשבה עותרה דברים
אלו שישתנה פבעם נשעההצריכה להם שאין דבר טתחדש בעולם אלא עלה
בטחשבה בטעשה בראשית ,כשנניאו הסים גזר עליהם שיבקעו לפני בני
ישראל בעברם בים סוף ושיעמדו נד אחד בעברם בירדן וכשנתלי הטאורות
נור עליהם לשוב אחורמת ולעמרליהושע ולחזקיהוכן כל הנסים אלא שעשרה
אלו עלו בטחשנה בערב שבת נין השמשת ואלו הןאי פי הארין בבליעת
קרח שני (במרבר "6ז ל"ב) ותפתח הארץ את פיה ותבלע אוחם ואת קרח ,ב'
5י האתון של בלעם שנן (שם בע כ"ח) מפחח הן אתפי האתון ואמר פי
האתון ולא אטרפי הנחש שנחש היה בששתימי הטעשהפבעי וצא ואטרלי
ההסםר'יוסףהכהןנר"ו(נ"ו) פעם לפתיחתפי האתון לפי שכבי אמר לו
הקב"ה לבלעם אך את הדבר אשר ארבר אליך אוחו תרבר וכשיאהו
ושלך שריווה לקלל את ישיאל הראה לו שנידז להשיב את האחון שד"א
אלמת בפבעה לדבר ויחשוב בלעם בלבו שכמוכן יש בידו להשיב נצל"ל
יפי הבאר היא הסלע שהכה סשה וצא
להשיש אאדם המדבר כמו אלםנ
הנאר ושווה טחגלנל עם ישראל בפרברדי והקשת (כראשיתפי יע) את
קשתינחהי בעק וצתןשרישתפגעי דצא וטששתיטי דמעשה מעשהביאורית

י

חיה
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פרמי

פרק חטייך

אבות נר

היה וזה לשון נתתי נלומר את קשתי שנתתינענן טא~ננרא העולםיהיהלכם
בו עתהאית (נ"ז) ,אבל י"מ (נ"ח)נתתי כמו אתן ענר כמקום עתירואולי 4א
נראה הקשת ערומןנח כמו פי האתוןופי הכאר ושאר העשיהדביים שנראה
כל אחד בוסנוהי והמן זה הטן ונאכלו ישיאל נטדכר ו' והספהי"מ (גיפ)
זה טפה של משה שהיה נחונ בו רצ"ך עד"ש נאח"ב ורם"הז"ל (ס') פירש
והטתה אשר גרפך לנחש וי"מ (ס"א) זה טפה ארון שם בו (נסרנרי"כ"כ*
ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדיםוי והשמירזו תולעת שהיו משימין אותה
על האבן ונבקעת בה מחצב שלטה נאבני בית הטקדש דכתיב בוו (מלכים
איו,וי) ומקבותוהגרזן כל כליביזל לא נשמע בבית בהבנותוחי והכתבפי

י והלוחות י"מ (מ"כ) הכתנ זה חכתכ שהיה בו דבורה כתובה כאש
והטכתכי
שחורהעל נני אש לבנה שני (שמוח כ"ד י"ב) ודהירה והטצוה אשי כתנתי
להורותם ,והמכתנזה מכתב הלוחוהשני (שמותל"ב פ"ז) והטכתנ טכתכ אלקים
הוא חרות על הלוחות ,ורב האיי ז"ל פירש (ס"נ) הכתנ זה הדבור שננרל בו
בהטה חיהועוף ,והסכתנ זה כתינת אותיות הדנורכרי שיוכל
האדם משאי
ו
ר
ו
ב
ד
ו
ת
ב
י
ת
כ
ו
ר
י
נ
ח
ר
ב
ד
י
ש
מה
ך
ו
ר
ע
נ
ו
אדם לכתוב
י
פ
כ
ן
י
ב
י
ו
ך
ו
ת
מ
(פ"ר*
פי' כתב זו כתיבה עברית כ"כ אותיות שאנו כותבים ומשתמשים בהן והטכתנ
זו כתינת הלוחות שהיתה נראית מזה וטזהבענין אחרוי"מ (ס"ה) הכתב זה
צורת האותיות נפירות  11מזו ורסכתב אלו האותיות כצרופם להיות תיבה
להקיאה סלה והזקן ר' תור נ"עכן שושן (טל) פ.רש הכתכ זו הכתיבה
והטכתנ זה הרינור שני (ישעיה ל"ת פי) מכתב לחזקיה סלך יוסרהוחוקיה
לא כתב כלום אלא אמר דבור של רוראה (ס"ז) ויש 3ירפיי (ס"ת)וטט~מב
נשקל מלסב ומפרשיי העפ שחקק בו הלוחות .ויש אוסרים אףהטזיקים הם
השרים ,וקברו של משה שני בו (דברים ל"ר וי) ולא ירע איש אתקנויתו
ער היום הזה ,ואילו של אביהםאניני שניבי (כראשית כ"כי"ג* והנהאיל
נאחז בסבךכקיניו כלומר עלה במחשבה שיהיהמצוי באותה שעה ואם
אח-
תאטו שנברא נערנ שנת בין השמשית צ"ע ואפילו נאטי שעל טציאותו
נאותו שעה הוא אומ' מהשנוי תנע נדבר,ויש אומת אך צבת נצבתעשויה
(ם'ש) צריך לרקדק מאן יש אומרים השני שרוי כבר אטר ויש אוסרים אף
הטזיקיןוכוי ויש אומריםהיינורי נתן (ע') אםכן מאןיש אוטרים דפיפאויש
ספיים (ע"א) שאין בהן יש אומיים בפיפא אנל נטשנהירושלטיתיש,בו
(ע"ב) מידו רמופפות כתבו בפרק שלשה שאכלו (עע*לגבי דאיןטומניןעל
עם הארץ דאחרים דרשזס לאוהיינורי טאירוהכינטי איכא יש אוסרים רלאו

היינו
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אבות
פיק"טיסי
פרמי
שבעהיפים בנלם ישבעה בחכם ,חכם אגי מדביפנ מ שדי

ממנו בחכמהונסנין ,ואינו ננגס לתוך דברי חברו ,ואינו נבהל
להשיב ,שואל כענין ומשיב כהלכה ,ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון
אחרון ,ועל מה שלא שמע אוסר לא שמעתי ,ומודה על האמת ,וחלופיהן
בנלםו

היינורינתן ,ואיכא ראיה מהכא וכן בפרק הוציאו לו אומר (ע"ד) מאן יש
אומרים אמר רב חסדארייוסיוכן בפ"ק דבבא בחרא (ע"ה) גביאיובא"כא יש
אומרידרינחן פלינעליה הצבת הם הטלקחים וחינם ומלקח.ה (ע"ו) וצבתהא
ובפסחים (עא) נחלקורי יהודהוחכטים בדבר זה ר ,יהורה אומר צבתא בצבתא
היא אמרו לו
מתעבדא ,צבתא קמייתא מאן עכרה אלאבייהבירי
~'DW
אפשר שיעשנה ברפוס ויקבענה כיון ונמצאת אומר מאן יש אומרים דסיפא
רז יהודהויש אומרים בטחשבה להבראות בע"ש ולא נברא מוצאי שבת
עי
ולפיכךאין מברכים על האור אלא בטוצאי שבת הואיל ותהלת בזנייתו הוא
(ע"ח) ורי אליעזר חולק בפרקין (ע,עש) על משנהזו שאומר שרגה דברים
נבראוביוםשני ואלוהן המן והבאר והמפה והקשת והכתב והמכתב והמזיקין

והלוחות1
ם בגולם כל דבר שאין צוותו שסרת נקרא נולם כמו
דביי
נלמיכלי מתכות (פי) ואוטר (תהלים קל'ט פ"ז)נלמיראועיניך
ודצא האדם קודם שנזרקה בו נשמה וכן בטשנהוו אוטר חכם והפכו נולם
שאין חכמתו ודעותיו על ררך השלטות ושבעה בחכם והתחיל במאי דסליק
מניה ,החכם אינו מדבר בפנימי שנדול ממנו בחכמה אלא אם הקשה על
דבריו כתלמיד לרבוכן דור אומר (תהלים קיש י"א) בלבי צפנתי אמרתיך
ואוסר (שם י"ר) בשפתי ספרתי ותירצו (פ"א) כאן בזמן שאחיי רבוקיים
כאן בזמן שאין אח" רבוקיים אבל הגולם לא יחפוץ כסיל בדעתכי אם
בהתגלות לבו (משלי טח בי)ביואינו נכנס להוך דברי תבירו אלא מסחין לו
להשלים רבריו ואח"כ ידבר נםד"א וכך עשובני גדובני ראובן עם מתה
שהיו יכולים לההנצל במה שרתנצלו לכפוף ולא היו שומעים ממשה מה
ששסעו אלא כדי שלאיכנס לתוך דברי חבירו סבלו כל אותן קנטורין עד
שפייםוהשיבותי (בסרבר ל"ב ל"כ) נחט נעבור חלוצים וכח ובאבות ררינתן
יי"ז) טרוע לא אכלתם
(ם"ב) מנאלן מאהרן נשעה שאטרלו טשה (ויקראי
את ,החטאת וכוי המתין עד שסיים סשה רבינו ואח"ם השיבו נדול מכולם

nple

"3אר
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פרמי

פרק חמישי

אבות גה

הקב"ה שלא רצה להכנם לתוך דבריו של אברהם אבינו נשעה שעטר ובקש
רחמיםלכניועל הסדומיים ולא נכנס לתוך דבריו אלא הטחין לו עד שסיים
ח"י יא) בו משיב דבר בפרם
ובאחרונהחזי והשיבו אבלהנולם נאמר (טשלי
ישמע אולת ה.א לו וכלימה שמי שמשיב דבר בפרם ישמע תשלום דברי
חבירו אולת היא לו וכליסה כי לפעמים יאסר ארם דבר ולאיודיעכוונתי
באותו דבר ער לבפוף ואם ישיבהו באמצע דבריו הרי לא ירד המשיב הזה
לכוונת הסדכר מ ואינו נבהל להשיב אם ישאלוהו שום שאלה אל ימהר
להשיב אלא ימתין בתשובתו ער שיכוין בה היפבויעיין בה כראוי ואז תהיה
רוזשובה נצחת ועונהוכן אליהו אומר (איוב ל"י ב ),כתילי זעיר ואתוךוי"מ
(פ"נ) ואינו ננהל להשיב אם בא שום אדם לקפחו בהפעות אליהי כמסהפק
ונבהל להש-ב אלא סיר ירניש בהפעית וישיב אותו וירחהו מעליו ומרה זו
מחכטת אלהיו אשי בקרבו היא באה וקרוב לזה פירש רומב"םז"ל (פ"ר)די
שואלכענין פי' על דבר שיש עליו אות ומופת ישאל כענין לבקש האות
והמופת הדשא ועל רבר שאין עליו אות ומופתכגון דברי קבלה ישאלכענין
ולא ינקש עליו שום אות ועל שואל כענין אמרו (פ"ה) שאלת החכם חצי
התשובה ומשיב כהלכה שיהיו הדבריםשנוניםבפיו שכל השואלו נדברי תורה
י כהלכה ומעמר הרבי עלמריו ועליו נאמר (משלי כ"דכ"י) שפתים
משיב ל
ישק משיב דברים נכוחים ,שואלכענין ומשיב כהלכה תשיב התנא רבר אחר
דהא בהא תליא ואם נפשך לפיש ומשיב כהלכה קשור עם ואוטר על ראשון
ראשון ראשון ועל אהרון אחרון מהו טשיב כהלכה או נחשוב אותם כשני
דברים אבל רוב המפרשים (פ"ו) פירשו שואלכענין ומשיב כהלכהבענין
אחר ,ואוטר על ראשון ראשון ועלאתיון אחרון אס שאלו ממנוני או ד'
דנרים משיב כסרר זה אחר זה ובאפות ררי גתן (פ"ז) טנאלן טרבקה שאטר
לה אליעזר (בראשית כ"ד כ"נ) בתמי את הנידי נא לי היש כיח אביך מקום
לנו ללון והשיבתו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון (שם) ותאמי אליו בת
בתואל אנכיוכוי ואח"כ (שם) נם תבן נם מספואוכוי ויזם ("8ח) שאין הדבר
תלוי בסדר אלא שיקדים הראוי להקדים ואעפ" שהוא מוקרם בסרר כיצד אם
נשאל שתי שאלות והיתה תשובת היאשונה מתבאית ע"י תשובת השניה
ואח"כ יבאר תשובת הראשונה ויעל מה שלא שטע אומר לא שסעתי,י"ס
(פ"פ) מלשון (בראשית ט"ב כ"ג) כישיטעיוסף שפעמומבין שהחכםעל
דבר שאינוסבין אומר לא הבנתי שהוארודף אחר החבטה והבינה ערשיבין
ועוד אס יאמרהבנתי על דבר שלאהבין כהשו כפניויענה שיאסרולואין

ושטחת
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פרמי

פרק חמישי

אבות

שמהת ההבנהנראיתעלפניך ,ד"א (צםועל מה שלא שטע אומר לאנדמעתי
סרבי אלא מלבי אני עומרו כרי שלא יפעו השוסעים פוטר מרנו שמעה זהו
אביי באוסרו סתם שאם יאטר ששמע טפי רבו דבר שלא שמע נורם לשכינה
ושתסתלק טישראל,וכן אם יאמר על מה שיטמעסיבו שלא שמעו טרבונורם
לגאולה שהתעכנ שהרי אמרו (צ"א) כל האומר דבר בשם אומרו מביאנאולה
לעולס ש( 4אסתי ב' כ"כ) ותאמר אסתר למלך בשם מררכי ,ד"א (צ"ב) ועל
טה שלא שטע אסר לא שמעת ,.אם נשאל והוא לא שמע תשוכה באותה
ושאלה אל ישיב כדילהיאותלשואלו שהוא יורע אלא אםאינויודע אליהי
בוש ~סר לא שמעתי ובאנות רת נתן (צ"ג) מנא לן ממשה שני (במדבר
הי פי) עמדו ואשמעה טה יצוה הי לנם ולא בוש לומר לא שמעתי ואסרו
ובמסכת חנ.נה (צ"ה)
(ציד) אם ברור לך כבקר אסרהו ואם לאו אלחאמיהי
אופי שכתג ר' יהודה דגשיא עלרי אלעזר הנה שלחנו אליכם ארם נדול
ובאינו בוש לוטי לא שמעתיז' ומודהעל האמתזו מדה פובה שבכל הסרות
ובהישיג למעלת החנטה ואם לאו לא יחנם שאם ידאנ ויקפיד אם יתנצח
במודאתו על האמת אם כןיחזיק בשקרו ולעולם לא ירדלעמקן של דברים,
ואטרו באבות דרינתן (צ"ו) מנאלן טמשה(ויקיאי' י"א) וישסע משהוייסב
בעיניו שהורה על האטת ,וגדול מכולם הקב"השני (במדבר כ"זזי)כן בנות
צלפחר דוברת (שםל"ו הי) כן מפהבנייוסף דוברים ואמרו ז"ל (צ"ז)אוקי
רבא אטוראעליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הסבירי ואמרו (צ"ח)
הזרו ב"הלהורות כדברי ב"שלהוריע שמדהזז מביאה את האדם לרעתהרברים
על אמחתן ואסר (צ"ט) במשלים היה שטח בחזרתך יותזו מטה שהיית שסח
אםהייתאוטר האמתבתחלתך(קי) וטשלו משל למה הרבר רומהלמי שאבדה
לו אברה כל דעתו שימצא אבדתו הן על ידו הןע"י אחריםכן ותושא ונותן
עםבני אדם בדבר הלכה ומשפפ ישאויתן עמהם כחנר לא כמריב ויהאדעתו
על האמתהן נמצא עלידו הןעלידי אחרים ועוד ישלי לדקדק מאי ומורה
 svהאטת שאעפ"י שהאמתעם חביריו וסוגר שמא האמת אתו ולא עפהכיריי
ואםכן היאך יודה לדברי הביריו ויש לומר שפעם ומודהעל האמת אם אמר
הוא דבר וחנירו ואמרו בהפכו ושוכ נתברר לו שהחיטתעםתבירושיורה על
האטת ולא יבקש פענוח אמתלאות לקיים דברו והוא יודע שהוא שקר
ואס נפשך לפרש ופורה על האטת שיש בו בינה להבחין ולהודות gv
האטת ד"א (ק"א) אם הוא יחידוהכיריו רבים יודה על האמת על דברי
הרבים?

קלע"
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פרמי

שבעה

מ

אבות

פרק תישי

יעייםעי

מיני פייעניית נאין
שכעתויפי עברה! מקצתן
מעשריןומקצתןא.נןמעשרין רעב של בצרת בא מקצתןרעבים
ומקצתן שבעים! גסיו שלא לעשר רעב של מהומה ושל בצית באו ושלא
לטול את החלה רעב של כליה באי דבר בא לעולפ עלטיתיתהאמורות

-------------,
ו
כ
ו
י6
מיני פורעניות באות
מקצתן מעשרין ומקצתןאינן
מעשרין רעב של בצורת נא פי' רעב של מיעופ גשמים בא
כרכתיב (עכצס ח ז ),והמפרחיעל עיר אחתועל עיר אחת לא אמטיר ונמצאו
מקצתן רעכים ומקצתן שבעים מרה כנגר מרה ,נמיו שלא לעשר שוצסיפו
לחפוא שלא לעשר כלל רעב של מדצמה ושל בצורת בא שכולן רעבים
ואישו רעב של מהומה שיש בעולם מהומות ומלחמות שלא יוכלו אנשי הארץ
להתעסק בעבורת האדמה ואם רצונך לפרש רענ של סימטה שאוכלם ואינם
שבעים מיום הטהומה והמאווה שטשלח ברם הקב"ה שע"י המעשר ברכה
מתיבה בעולם שנ' (טלאכינייי) הביאו את כל המעשי אל בית האוצרוכוי
וה-יקתי לכם ברכה ער בלידי ומכלל הן אדם שומע לאו ומתקיים נהם
(מלאכי בי בי) ואיותי את סיכותיכם שלא תהיה ביכה מצויה בבני מעיהם
אבל אינם מתים ,ושלא ליכול את החלה שהיסיפי לחטוא רעב של כליה בא
שלא ירדו גשמים כלל כשני אליהו שנתייבשו הנחלים ונתקיים (דברים כ"ח
כ"ג) והיו שטיך אשר על ראשך נחשת והאריך אשי תחתיך ביזל ובני אדם
טחים וכלים ברעב ,דבר בא לעולם על סיתות האמורות בתורה ושלא נמסרו
לס"ד ,אלו עבירות שיש בהם כרת או מיתה בידי שטים והעושים אותם טררם
בדבר שהוא כעין פיתה בידי שמים ,אבל עבירות שיש בהם ס.חת ב"ר אם
לא הרגום ב"ר כבר אמרו ז"ל (ק"ג) אע"פ שבטלה פנהרריןודי סיתות ב"ר
דין ארבע מיתות לאספלו שמקב"ה שדצא נורא עלילה מסבב על החופא בר6
שימותכעין אותה מיתה שרגא חייב ועל פירות שביעית שאשו סכלה אותם
מהבית בזמן הבעור ועושהמהן סחורהאפיי לפני הבעור והכתיב אוכפי לאכלה
ולא לסחורה (ק"ג) ונאטר (שמותכ"נ י"א) ואכלו אביוני עמך וזה שנזל דלים
ואביוניםיתקיים בו (טשליכ"כ כ() כיהייריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש
ולפ.כך דבר בא לעולם על פירות שביעית ,חרב בא לעולם עלעינוי הדין
דר,נתן (ק"ר 4טעשה
שיורעברין שהוא ברור ומעכבו יותר
מראיובאבוני
ברשב"ג ורי ישמעאל שהיו יוצאים ליהיג והיה רשב"נ בוכה אמי לו ר'
ישמעאל,שטעוןר ,לטה אתהבוכה הלא פסיעותסעפ ואתהנתון בצראבותיך,

,םב:עדץ

.

-

-

- - - - - - - -

---

אסר

-
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פרמי

פרק חמישי

אבות

בתויה שלא נמסרו לבית ר*ןועל פרות שביעית ! חרב באה לע41םעלענוי
הדיןועל עוות הדין ועל הטורים בתירה שלא כהלנה :חיה רעה באה לעולם
על שבועת שוא ועל חלול השם :גלות באה לעולםעל עובדי אלילים ועל
גלוי עריות ועלשפיכות דמים ועל שמפתהאיץ,
אמר לו ארוגיאיני בוכה אלא בעבור שאנויוצאין ליהיג כעובדיע"זומנלי
עריות ושופכי רמים אמרלורי ישמעאל אבי מימיך לא באו שני נעלירינין
לתניך והיית ישן על מפחך או סוער ולא הניחס השמש ליכגס ונתענה דינם
שעה אחה אמר לובין ישן בין מיער פופקר היה השמש שלא ימנע אדם
מליכנס אצלי אמר לו אעפ"כ שמא בנתזם ששתית כוסך או גתעפפת בטלית
נתענה דינם והכתוב אימי (שמות נ"ב כ"ב) אם ענה תענה אותו וסמיך ליה
(ש 8כ"ב כ"ג) והיה אפי והרנתי אתכם בחרב כחרבי לא נאמר אלא בחרב
ואחרעינוי מרובה ואחרעינוי מועפ ,אמר לו כדאי אנו ליהרו ע"ב ,ואם טענה
הדין כך קל וחומר למעוות הדין שמפה הרין ומעוותו ועל המורים פנים
י ב"ו)כי רבים חללים הפילה זה תלטיד
בתורה שלא כהלכה כאמרו (משליז
שהא הגיע להיראה ומורה (ק"ה) שאומר על מותר אסור ועל אסור מותר .היה
רעה באה לעולם על שניעת שוא זה הנשבעעל עמוד של שיש שהוא של
שיש או של זהב שהוא של זהב (ק"ו)היי זה שנשבע לשוא ולחנם ועובר
משום (שטותכיזי) לא תשא אתהי א5קיך לשוא וכרבועת שקר זה הנשבע
והחליף שנשבע שאוכל או לא אוכל וענר על שבועתו (ק"ז)ועובי סשום

(ויקרא י"פ י"ב) ולא תשבעו נשמי לשקי וחללת והתנא הוה אמר ע 5שבועת
שוא ועל חלול השם ולא אמי על שבועת שקר ובפרק בטהמדליקין (ק"ת)
אומר ושלשתן והוסיף עליהם ה15ל שנת ואולי כלל התנא הזה בחלול השם
שכועת שקי שנ' (שם) ולא תשבעו בשמי לשקי וחללתהר .הכתיב חלול
השם בשבועת שקר וחלול השם והלול השבת אחד הוא ובפרק במהטדליקין
(ק"פ) חיה רעה באה לעולם על שבועת שוא ועל שבועת שקר שנן (שם
י
"
ב
כ"נ) ואם באלה לא תוסרולי אל תקרי בשלה אלא כעלה (קפ)8יפמוך ליה
(שם כיב) והשלחתי בכם את חית השרה וכתיב בשבועת שקר וחללת ובחלול
השם ולא תחללו את שם קדשי (ויקרא כ"ב ל"ב) ובחלול שבת (שמות ל"א
ל משבועת שקר מה הטס חיה רעה
י"ר) טחלליה מוח ירטתוילעז חמול חוי
אף הכא חיה רעה באה ונמסכת כתובות (ק"י) אומר וחללת אתה נעשהחולין
לחיה ולנהמה גלות באלעולםעלעובדיע"ז דכתינ(ויקיא כ"ז ל')וטסתי את

פנריכס
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פרסי

י3כארבעה

פרק חמישי

אברת

מ

פיקיםהרנימתיבה,ברביעית ובשביעית ונמוצאי שביעית

ובמוצאי ההנ שבכל שנה ושנה? ברביעית מפני מעשיעני

שבשלישית ,בשביעית מפני מעשר עני שבששית ,במוצאי שביעית מפני
פירות שביעית ,במוצאי החג שבכל שנה*שנהספניגול טחנותענייםג
-

---

. . . - - -

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

-

שנייכם עלפגיי גלוליכם ונעלה נפשי אתכם ,ועלנלוי עריות רכתיב (ויקיא
ח"י כ"ז) כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץוכוי וסמיך ליה (שם
כ"ח) ולא תקיא הארץ אתכם וביי כאשר קאה אתהנוי אשר לפניכם ועל
שפיכות דמים שהרי אפילו בשוגג נולהלערי מקלט ועל שמיפת האיץפ"
שזורעיןוחורשין בשמפות ויובלותוכתיב (ויקיא כ"ז ל"ד) אז חיצה הארץ את
שבתותיהכלימי השמה ואומר (שם כ"ז ל"ה) כלימי השמה תשבותוכוי אמר
הקב"ה הואיל ואי אתם משמאין אותה היא משמטת אתכם (קי"א) ואלוהן
שבעה טיני פורעניות שהזכיר א ,רעב של בצורתבי רעב של מהוסהגי רעב
של כליה די דבר הי חיב ו' חיה רעהו ,נלוח אבל גופי עבירות אם תנא
למנות בעבירות שהזכיר התנא תמצא יוהרמזי"ן תטצאם (קי"ב) ורש" .ז"ל
(קי"נ) פירשםאי מקצתם טעשרים ומקצתן אינם סעשריסוכןנמרו שלא לעשר
וכן שלא ליפול את החלה דבפול חרוטות ומעשרות אחת היא וחלה נכלל
חרוטהביעלמיתית האמורות בתורה שלא נמסרו לב"רניעל פירות שביעית
עלעינויהדין ועל עוותהדין ועל המורים בתורה שלא כהלכהשענין אחר
די
יעל ע"ז
הם ובלם נחשבים כאחת הז על שבועת שואוי על חלול השםו
וגילוי עריות ושפיכות דמים שהם שלש עבירות רומותזולזו בדינם ונחשבות
כאחת ושמפת הארץ בבלל פירות שביעית שכבי הזניר על ררך זה פרש"י
ז"ל וקשהלי שהרי התנא בתחלת דבורו שבעה מיני פהיעניות באיםעל שבעה
נוהי עבירה שמשמע שכל פורעניות שבאות עלעבייה אחת וניאהלי לפרש
שעבירה אחת קורא כל מה שמסרר עם פורענות אחתהן שמסדר עבירה אחת
שמפדר עבירות הרבה ונמצא סרור עכירות הרבה עם פורענות אחת כמסרר
הן
העוביעבירה אחתבאופן הזה יבאעליו פורענות זה והעובר
אחת
ה
ר
י
ב
ע
ואומי
באותה עבירה נאופן הזה יבא עליו פורענות זה אםכן חלוק העבירות לשנעה

גוצי עבירות חלקםואפיי דומות העבירותזו לזו או אינם רומות העבירותזו
לזו אם אינם חלוקית בסדור הפורענית אינס חלוקות במנינם (קי"ד):
פיקים וכו' הדבר מתרבה (קפ"ו) כרביעית פי' נשנה
י3
הרביעית של שמפה מפני מעשרעני שבשלישית שלא

בב14ך*בבעה

הפריאנו
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פרמי

פיק חמישי

אבות

מרות באדם .ה
'ג ארבע
מרתאוממדרוםש,לי שלי ושלך שלךשלי עם הארץ,ויחי
אומריםזו

וו' מרה טינופת

שלי שלך ושלך
שלן ושלך שלך חפיר ,שלך שלי  'Sw1שלי רשע1

שלי

הכרישו שנךהדין בטעשיות בשנה ראשונה ושניה של שטפההיו ט8רישיי
מעשי ראשוןללוים ומעשי שני לנעלים לאבלו בירושלם ובשנה השלישית
היי טפר*שים מעשרענילעניים תחת מעשרשנילבעלים ואם רעהעיני בעלים
ולא הפרישוהו בשלישית ליתני לענייםיהיה ענשט שיתרבה הדבר ברביעית
שגזלו את העניים ווקנ"ה קבע את קובעיהם נפש אבל משום מעשר שני
שבראשונה ובשניה אין דבר בעולם שאין בהם גזללעניים שפעםדיפיקים
אלו טשום נזל עניים הוא שכל דגחל ממונם נוזלים סמנו נפשו והוא טת
בדבר ובשביעית טמני מעשר עני שבששית שלאחר שנה שלישית היה
פוזר חלילה לדפריו 1נרביעית ובחמישית מעשר שני ובששית מעשרעני
תחתיו ואם לא הפרישו בששית הדבר מחרבה בשביעיתוכן במוצאי שביעית
וההיא שנה ראשונה של שמפה מפני פירות שביעית שלאקיימו בהם (שמות
כ"גי"נ) ואכלואביוניעמךוכןנמוצא .החג שבכל שנה ושנה ספנינולטחנות
עניים שחג הפכות הוא חנ האסיף ואם נול אתהעניים בלקפ שכחה ופאה
ופרפועוללות שאסף אל ביתו מתרסההדבי במוצאי החג אכל לא בחג טפל
כנוד החנ(קפ"ז):
ינ אתקבע מרות כאדם "אוטרשלי שלי ושלך שלךאינו רוצה שיהנו
אחרים משלו ולא ד1א שיהנה משל אחרים הרי זה אדם מזונ
טשני סדות מדת הכילות ורעבון דגפש ומדת שנאת המהנותוסי שהוא משוחף
טפוב וטרע מדתבינוני ד1א אםכןהריזו מרתבינונית (קי" )1וטשנהזו אינה
טדברתנמי שאינו רוצה שהענייםיהנו טנכסיו דאדם כזה רשע הוא אלא נמי
שנותן צדקהכדי חיובו(קי"ח) אבל בערכו ר1א כילאי ואומר שלי שליושלך
שלך ואוטר ת"קכיון שנותן צרקה מהלנו ולערכו אם פבעו להיות קמצן הרי
זו מדהבינונית וחולקעליויש אומרים ואומר שזו מדת פרום(קי"פ) שרעת
סרת הכילות ורעבון דגפש נוברת על מרת שנאת הטחנות ומביאתי למדת
פרוםשני בהם (איוב כ"ח די) ומשכחםסני רגל שרצו לעקור דריסת הרנל
טבוריהם ,שלי שלך שרוצה שיצגואחייה מנכסיו ושלךשלי שרוצה גם הוא
לירגות טנכסי אחרים מדעתן ראלו שלא מרעתן נולן הוא אלא מדעתן סיירי
וצי שיש בו סרהזו ד1א ראוי ליישוב העולםשתורגלו בכך ליופות ולהתמת
1111
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אבות נח

פרקי

פרק חמישי
'ד ארבעמייתפיעית,ניחיכעי
סוניח בצות יצא ר*סרו כשכרו ,קשה

לכעוס וקשהלרציתיצא שכרו בהפסדו ,קשהלכעוםונוח לרצות
חסזד ,נוח לכעום וקשה לרצות רשעו
טו
מדותבתלמידים ,טהיר לשסועומהיר לאבריצא שכרובד*פרו,
קשה
ה
ש
ק
ו
לאבד
,
ו
ר
כ
ש
ב
א
צ
י
ו
ר
ס
פ
ה
ע
ו
מ
ש
ל
מהירלשיפוע
וקשה לאבדזו הלק פוס ,קשה לשמוע ומהיר לאבדזו חלק רע

4יר*בנע

--------
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וזמש שאסר שלי שלך ושלך שלי עם הארץ ,שלי שלך ושלךותלך
שעיצה לההנות ולא ליהנות חסיד שנפה מן הקו האמצעיוהניע ער הקצת
האחרון ממדח הנדיבות ושנאת המתנות ,שלך שלי ושלי שלי שרוצה ליראות
ולא לההנות רשע שהגיע ער הקצה האחרון ממידת הכילות ואהבת דעתנות1
מירות בדעות ניח לכעוס יש בידו שכר שהוא מח לרצות
'ד
והממר שהוא נוח לכעום וגדול החפסרמן השכי אעפ"י שרגא
נוח לירצותכיון שהוא נ"כ טח לכעום יהיו כל ימיו מכאוכים וכעםענינווזה
פעם יצא שכרו בהפסרו שיצא השכר ונשאר ההפסד אבלמי שהוא קשה
לכעוס וקשה לירצות אעפ"י שגםזה יש בידו שכרו שהוא קשה לכעוסוהצפדו
שהוא קשה לירצות נדוף שכיו מהפסדו שאעפ"י שהוא קשה לירצות כיון
שהוא קשהליכעוס נמצא שאינו כועס אלא פעמים מועפים או לאיכעופ בל
ימיו וזה פעם יצא הפסדו בשכרו שיצא ההפסד ונשאי השכר ושתי מדות אלו

4יר*ב1ע

הם ממוצעותבין הכעס והרצון [שלאל וזקר*צוי] אלא שאחת משובחת מחברתה
אבל קשה לנעום וניח לייצות הוא חסיד בנפותו לקו האחרון טמרת הרצון
נהרצוי צל"ל]וניח לכעוס וקשה לירצות וצא רשע בנפותולקו האחרון טמרת
הכעס ואמרו (ק"ך) לא חרתח דלא תחפי:
לשמוע ומהר לאבר יצא שכרו
לו 14ך124ע מדות כתלמירים מהי
נר8סדו שיצא השכר של מהירות השמע ונשאי ההבסר של
טהירת האבור שהרי לא נשארגידו כלום מתלמודוואעפ"כ לא יהרפה מללמור
קשה לשמוע וקשה לאבד יצא הפסדו בשכיו שיצא ההפפד שלקושי האוטע
ונשאר השכר של קושי האבוד שהרי נשאר בידו תלמודוואי טשום שקופח
לשטוע יפרח וישמע וכתב רבינו יונהז"ל (קכ"א) דנפקא סנה מקרנפם לטי
שקשה לשמוע וקשה לאבד קורם ממי שממהר לשמוע וטמהר לאבד ו4יא4
יותר תועלת כלמור זה מבלמוד זה ,ממהר לשמוע וקשה לאבד חכם ואעשש
לא יחדל טליטודו דבר יום ביומו ,קשה לשמוע ומטהר לאבד זהחלק רע

ואעפיל
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פיק נרמיש"
ארבע מרית בניתני צדק" ,הייצה שיתו

פרמי

ייא

אבות

אחריםעינו רעה
יתני
בשל אחרים,יתנו אחרים והוא לאיתןעינו רעה בשלו ,יתן
ויתנו אחרים הסיד ,לאיתן ולא יתנו אחרים רשע:

-.

.
 . - . - . . . . - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --.

ואעפ"כ לא יחדל מלימודו דאחד דברנה ואחר הממעיפ ובלבדשיכוין אתלבו
לשמיםועל הנגיעה כלבר יהיהלו שכר ואלו הדברים אמר בהם התנא מדות
ואינם מרות שיהיו נידו של אדם כמו המרות השנויים במשניותהעליונית
ולפיכך אמר נמדות העליונות חם'ד או רשע ולא אמרכן במרות אלו שטרות
אלו הם ביד השם לחלקם לבני אדם ולא שייך לומר בשום חלק מהם אסיר
או רשע שאין הדבר מסור בידו אלא ביד השם ,והזכירם הושנא ש.דע כל אאר
טהם חלקו המיוחד לו וינקש רחמיםוכמו שאמרו (קכ"ב) מה יעשה אדם
ויחכם ירבה בישיבה הרבה עשו כן ולא הועילו אלא ' Wp1רחמים טסי
שהחכמה והתבונה שלו שני (משלי בי וי) כי הי יתן חכמה טפיו דעת

ותבונה 1
מדית בניתני צדקהדיצה שיתן ולא יתנו אחרים עינו רעה
מ
בשל אחרים (קכ"ב )8שרוצה שיפול את השם הפוב דוא לבדו
(קכ"נ) ולא אהר שאינו חפץ בתועלת אחרים שיתנו אחרים והוא לאיתןעינו
רעה בשלו שכילותו ורענון נפשו נרמה לו מדהזו שיתן ויתנו אפריס חס.ד
שזוכה ומזכהועליו נאמר (ישעיה ל"בוי) ונריב נדיבותיעץ ורפא עלנדיבות
ן ולא יתנו אחרים רשע שלרופא ומגמיאועליו נאמי (שם ל"ב ז')
יקום לאית
אמר
ו
נ
ת
י
ב
א
ל
ה
מ
ל
אחרים
כמוכן
וכלי בלית רעים הוא ומותיעץ וצריךעיון
ן רשע שרוי אינו רוצה לתת צדקהואולי לא אמר בו רשע שהר*
והוא לאית
רוצה שאחרים יתנו צרקה ומה שהוא אינו רוצהעיתן כילתו היא שגרמהלו
ולא רשעוובפית משנהזו כתב החכםר'ישראלז"ל (קכ"ד) שנעה שערים
בביאורטעית הצדקה בקש ותטצא וישלרקיק לשון אובע סדות בנותני צרקה
ואלו לאיתןויתנו אחרים וכן .לאיתן ולא יתנו אחרים לא שייך למיסר בהן
מתני צדקה (קכ"ה),וכן בסטוך ארבע טרוף בהולכיבית המררש והלא עושה
ואינה ומלךוכן לא עושה ולא וצלך לאשייך בהו ומלכי לבית המדרשוי"ל
לפי שכל אדם הייביי ליתן צדקה (קכ"ו)וכן כל ארםהייביםלילך לבית
המררש (קכ"ז) קרא כל האדםנותני צרקהוהולכי לבית המררש על דרך
חיובה ורוצה לומר ארבע טדות באדם בנתינת הצדקה שמטוייב בהוכן ארבע
טרות בהליכה לבית הטררש שהוא מחוייב בה או פעם במולכי לבית הסדיש

ארבע

וכן

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

פרמי
י)
ע מכיתבהייכ
י סיח המדרש ,הולך ואינו עושה שכר הליכהבידו,
כ
ב
פ
ר
י
"
עושה ואיני הולך שכר מעשה בירו,
ועושהחסיד,
פרק חמישי

אבות נס

לא

הולך

הולך ולא עושה רשע:
יח
מרות כיושבים לפני חכטים ,ספונ ומשפך משמרתונפה ,ספונ
שהוא סופנ את הכל ,ומשפך שמכניס בזו ומוציא בזו ,משטרת
שמוציאה אתהיין וקולפת את השמרים ,ונפה שמוציאה את הקמח וקולפת את
הסלת:
.....
.
..--.- . - .
----.. - .-.. ----------------...
וכן בנותני צדקה שמות כמקום תאר ורוצה לנמר בנתינת הצרקה ובהליכת בית
המדרש ותו לא סיירי:
י)
בהולכי לבית המדרש נגר פרשנו שכל ארםחייב
ללכת לבית המדרש שבעירו ואמרו רז"ל (קכ"ח) כלמי שיש
לו בית הטדרש בעירוואינו הולך לשם וריב מיתה ואמרו (קכ"פ) לעולםירוץ
ארם לשמוע דנה הלכהואפיי בשבת שאין הלוכו בשכת כדרך הלוכו של
חול ואפיי הכי רץ היא לשמוע דבר הלכה (ק"ל) ואמרו אנרא רפרקא ריהפא
(קל"א* ,הולךואינו עושה שכר הליכה בידו ,טעם אינו עושהאינו רוצה לוטר
שאינו עושה כלל ראםכן רשע הוא אלא אינו עושה בקביעות אלא באקראי
כשבאה הטצוה נידו יעשנה אבל א'גו מחזר אחריה ,עושה ואינו רגלך אשכר
טעשה בידו ,ואעפר שאם אינו הולך לא ירע דקדוק המצותאפייהכי
אם עושה אותם כפי דעתו המועטת יש לו שכר בעשייה ההיא,דולך ועושה
חסיד שעושה מצוה בדקדוקה ולפנים משורתהדין ונקרא חסיד ,לא הולך
ולא עושה רשע ועליו נאמר (משלי פ"ו י"ב) לא יאהב לץ הוכה לו אל

"יואב:ע

..

-

"לרחבנע מדית

חכמ.ם לא ילך:
י לפני חכמים ספונזה ספונ דגמצא על שפת
כיישב

ארבעביית

הים שסופג את המים בין צלולים בין עכורים ונקרא בלשון
ערבי צופה אלבחני(קי"כ) וכן יש תלמיד שמקכל וקולפ כל מה ששומע
אבלאינו יודע להנהין איזה עיקר ,משפך הואכלי שנותנין בויין ונשפך
טתוכו לתוך הכלי שפיונתון עליו כמנהנ סוכרייין והוא הנקרא בלשוןערבי
קומהיקל"נ) ובן יש תלמיד שמקבל כל מה ששומע אבל אינו קולת רבר
כמשפך הזה שמכניפבזוומוציא בזו ,משמרת הואהכלי שטתניי עלפי החבית
בשעה שמכניסים בההיין מתחלה הנו-א בלשון ערבי מצפאה (קי"ר*
ומוציאה אתהיין וקולטת אח השמייםוכן יש תלטיד ששוכת כל הדבר דגנון

9

ואינו
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פרמי

תיייה

פרק"מישי

אבות

דביבפיהאהבים תראינה תלייה

ל אהבה שהיא
יעכ
בדבי
י
פ
ב
בדבר אינה כפלה לעילם ,איזו היא אהבה שהיא תלויה נדבי זו

ככלל

אהבת אמנון ותמי ,ושאינהתלויה בדבר זו אהבת דוד ויהונתן ן

מחלוקת שהיא לשם שמים סופה לרחקיים ושאינה לשם שמים אין
סופהלהתקיים .איזוהיא מחלוקת שהיא לשם שמים וו מחלוקת הלל
ושמאי ,ושאינה לשם שמיםזו מחלוקתקיח וכל ערתו:

ואינו משטר אלא הרבי שאינו נכון ומשלו טשל (קל"ה) למה הדבר דומה
לתינוק שנותנין לו מרגלית וחוזרין ונותנין לו פת,יזורק המינליתואיחז את
הפתוחוורין ונותנים לו חוסזורק את הפת ונופל את החרם ,נפה היא רנקראת
בלשון ערבי מעל (קל"ו) והיא מוציאה את הקמח וקולפת את הסולת שהפוהן
שעושה הסולת לוחת החפין וטוחנן מעפ מעת עד שתשיר קליפתן ומניפין
בנפה והנפה משרת קליפתן דרך נקבי הנפה שהן דקים וקולסת אח הסולת לפי
שהיא נסה שעדיין לא נפחנה כל צרכה ואח"כ מוליכין אותה לפחון ונפחנת
כל צרכה וזהו שאמר ונפה שמוציאה את הקמח וקילפת את הסולת וכן יש
תלמיד והוא המשובח שבתלמידים שקולפ ומשמר את הדבר הנכון ושוכח את
הרבר שאינו נכון ,ואמרו (קל"ז) ספונ תלמית ותיק ,משפך תלמיד טפש,
משמרת תלמיד ושע ,נפה תלמיד פקח
'ט
אהכה שהיא תלויה כדבר אהבה התלויה בדבר זה דברגופני
שאיןלך דבר גופני שאינו בפל וכשהוא בפל בפלה האהבהווו
היא אהבת אמנון וחמר ונאמר בו (שמואל בן י"נ ט"ו) כי נדלה השנאה אשי
שנאה מהאהבה אשר אהבה ושאינה תלויה בדברנופני אלא בדבר רוחני
כאהבת ת"חזה לזה הדבררוחני אינו במל אםכן אהבה כזו אינו בפלהלעולם
וזו היתה אהבת דוד ויהונתן ונמצאת אומר הצעת המשנה כל אהבה שהיה
תלויה בדבר בפל דבר בפלה אהבה ושאינה תלויה ברבר אינה בטלה
לעולם (קל"ח):
מחלוקת שהיא לשם שמים ינו' מחלוקת שמאי והלל לא היה
כ
ר
י
ח
ש
ה
ל
ה
ז
א
ל
א
ה
ז
ל
ע
לשם
שמים להוציא הרברים לאמתתן
ובהפך היה טתלוקת קרחועדתי על משה ,ומחלוקת שמאי והלל העטירהקיום
העולפ שמימיהם אנו שותין עד היום הזה ואם הלכה כב"ה נם יש דביים
ובהלכה כב"ש אבל קרח ועדתו אבדו מתוך הקהלוי"מ (קל"פ) לפי ששמאי

כעל

ככל

נזכר לעולם קורם הלל נמצא שהלל הוא החולקעל שמאיולפי שמהלואתו

ימ
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אב~דז

מ

פרמי
נ 6כל המזנה את הרניםאין חטא בא עלידו וכל המהביא את הרביםאין
מם0יקים בידו לעשות תשובה .משה וכה וזכה את הרבים וכות
פרק חמישי

י עשה ומשפפיו עם ישראל ירבעםבן נבפ
הרביםתלו .בו שנאמר צדקתי
הפא והחמיא אח הרבים חפא הרביםתלוי בו שנאסר על הפאות ירבעם אשר
חפא ואשר ההפיא את ישראל;
כ 3כלל מי שיש נו שלשה דברים הללו הוא טתלמיריו של אברהם אבינו,
ושלשה דברים אחרים דוא מתלמידיו של בלעם הרשע.עין פובה
ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו,עין רעה ורוח גבוהה
.--- - ------ -- ----.- - - - - -.--- - - - - -ה.תה לשם שמים לפ.כך נתקיימה מחלקותו שקבעו חכמים הלכה כמותו ואמרו
(ק"מ) בית שמאי במקום ב"ה אינה משנה וקרח ועדתו שחלקועל סשה
שלא לשם שמים לא נתקיימה מחלוקתם ובסלו דבריהם ועטתו דברי טשה
עבדהי:
המוכה את הרבים אין חפא בא עלידווכךהדיןנותן כרי
כ6
שלא יהא הוא בגהנם ותלמידיו בנ"ע ועליו נאמר (תהלים פ"זיי)
כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחתוכן כל המחפיא
את הרבים אין טספיקים בידו לעשות משובה כדי שלא יהא דשא בנ"ע
ותלמידיו בגהנם ועליו נאמר (משלי כ"ח י"ז) אדם עשוק בדם נפש ער בור
ינוח אל יתמכו בו ודרשו (קמ"א) נו מי שמאבד את נפש תבירו עריוםטותו
שירד לבור אל יתמכו שאין מספיקין בירו לעשות תשובה ,ומה שאמר בטשנה
זואין חפא בא לידו וכן אין מסטיקין בידו לעשות תשובה מפורשכעין שכי
מצוה מצוה ושכר עבירה עביוהולעולם רשותו של אדם נתונהבידו וכבר
י1
פירשתיה בפרק די משנהה
מי שיש בו שלשה רכרים הללו וכויעין טובהוו נדיבותוכן
כ3
באברהם אומר (בראשית ח"יזי) ואל הבקר רץ אנרהסויקהבן
בקר רך וטוב ואוסר (שם כ"א ל"ג) ויטע אשל בבאר שבעועליו נאסר
כתהלים מ"זיי) נדיבי עמים נאספו עם אלקי אברדס .ד"אעין טובה זה השטח
בחלקו (קמ"ב) וכן באברהם הוא אומר (ביאשזתי"ד כ"כ) אם מחופעדשיוך
נעל ואם אקח מכל אשרלך ורוח נמוכהזו עניו יותר טראי עד שטגיע לקצה
אומר (בראשיתהיי כ)11ואנכי עפר
האחרוןטן השפלות וכן באניתם
ואפר ולא לפני המקים כלכר אלא אפיילפני בני אדם כאמרו לאורחים (שם
ח"י הן) על עביתם על עברכם ואסר לבני חת (שם כ*נ די) נר ותושב
בן

כנל

כקל

"יא

נשבי
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פרסי

פרק חמיותי

אמת

ונפש רחבהמלממיריו של בלעם הישע ,טהכין תלמידיו של אברהם אבינו
לתלמידיו של בלעם הישע תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה
ונוחלין העולם הבא שנאמר להנחיל אהבי יש ואציתיהם אמלא ,תלמידיו של
בלעם הרשע יורשין ניהנם ויורדין לבאר שחת שנאמר ואתה אלהים תורירם
לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהםואני אבמח בך:

אנכי עמכם ואומר (שם) וישחחו אביהם לפני עם הארץ ונפש שפלה ,זהסי

שנפשו ברהוזכהואינו מתאוה לשום עבירה ואמרו ז"ל (קמ"נ) אברהם השלים
עםיצרו וררשו (שם י"ב י"א) דגה נאידעתיכי אשה יפת מיאה את שלא
דסחכל בה עד אותו היום וכשגיש את הנר ואת בנה העיד בו הכתוב (שם
כ"א "ב) וירע הדבר מאורבעיני אבירםעל ארותבני,על אחות בנו היה
קשהבעיניוולאעל אדותהגר שלאהשניח בהנר (קמ"ד) ואעפ"' שידעהקורם
לכן וטה שאומי (שם כ"א י"ב) אל ירע בעיניך על הנערועל אמתך פירושו
שהיה קשה בעיניועל האמה בעבור הנער שהיה מפחד שמא תמות האמה
בררךואין טרחם על הנער או שהיע בעיניו על האמה מפני חבת בנה ולא
למגאת תשמיש כך פירשה הרם"ה ז"ל (קמ"ה) ועליוועל תלמ'ריו נאמר
(טשליהי כ"א) להנחיל אוהבי יש וכו ,ונאמר באביהם (ישעיה מ"א חי) זרע
ן רעהיעב תנוה (ן) הנפש וחמוד ממוןוכן בבלעם הוא
אברהםאוהבי,עי
שחמף
(בטרבר כ"ד יע)
ר
מ
ו
א
ו
ת
י
ב
אם יתןלי בלק מלוא
כסף וזהב
ממון
אחרים ואומר (דבריםכיגהי) ואשרשכיעליך את בלעם'בן בעור ורוחנבוהה
ובן בבלעם הוא אוטר (בטדכי כאף פאז) נאם  Wo1Wאטרי'ד ,ויודע דעתעליון
השתא דעת בהמתו לא הוה ידע דעתעליוןישהידע (קמ"ו) ובאבות דרינתן
(קמ"ז) ורוח נבוההמנין שני (שם כ"נ י"ג) לכו אל ארצכםכי מאן הולחתי
להלוך עטכם ,אמי להםוכי עמכם אני הולך והלא עם נרולים מכםאני וצלך
איני חשוב לילך עם הריופ.ם אלא עם שרים וטלכים,וכן הוא אומר (שם
כזב פ")1ויוסף עוד בלק שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה ע"כ ונפש רחבה
שמתאווה לדבר עבירהוכן בלעם השיא עצה להכשיל את ישראל ברבר זמה
שני (שם ל"אפ"ז)הן הנההיו לבני ישראל בדבר בלעם וכוז ואלמלא שהיה
ועטוף בזטה לא היהיועץ כן* וראוי שיקרא איש רמים שהפיל כמה רבבות
מישראל במנפה גנרמתמקין בעצתו ועליו ועל תלמידיו נאמר(תחליםנ"ה כ"ר)
ואתה דן תורידם לבאר שחה אנשי דמים ומרסהלאיחצוימיהםו*טי הארם
נ שנים1
שבעים שנה ואסרו בפיקחלק (קם'ה) שנהרג בלעםוהואבןל"

יהודה
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פרמי
בג
ר
ו
ה
י
ה בן חיטא אוטר,ושי עז ננטר וקל כנשר רץכצביונבורבארי
ת
ו
ש
ע
ל
,
ר
מ
ו
א
רצוןאביך שבשטים דיא היה
עז פניםלגידכם
ובושתפניםלנן עדן יהי רצון מלפרךיי
ה
נ
ב
י
ש
ו
נ
י
ת
ו
ב
א
בית
י אלהינו ואלהי
פרק חמישי

חבצת מא

1

המקדש
-

בסהרהביטינ
וותן חלקנו בתורתך 2
-

י בסרר הוה דגרפא לפ* המפרש הוה
כג יןקןך4ןק בן תימדד אומר יכו
(קמ"פ) תחלהגרים יהודהבן חיטא אוטר וכה ואה"כ ושא היה
אומרעז פניםוכו,ואח"םדבריבןבגבנובן הא הא וטשנהזו כתובה בטשנה
ירושלמית ובה טסיים המסכתא אכל במשניות הללו (ק"ן)מוסיפין בה דברים
אלוווה נסחם יהורה בן חימא אומר וכוי ערוהןחלקנו בתורתך ,עזפניפרי
אליעזר אומרטמיר,ריירושע אומרנן הנדוהרי עקיבא אומר טמזרובןהגדוע
רז אלעזר אוטר בידוע שלא עמדורגלי אנותיועל הרפיני Sv1כלםאליות
כותב והקב"החיתם ,אוילמי שפוסל את זרעו ופוגם את משפתחו ונושא אשה
שאינו הוגנתלו וכל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחו ש3עולםופוף אדם
למות ופוף בהטה לשחיפה והכל למיתה ד 5עומדים ,רו יהודה אומר אשריסי
שעמלו בתורה עושה נחת רוח ליוצרו ,גדל בשם פוב ונפפר בודם פוב טן
העולםועליו אמי שלטה בחכמתו (קהלתזי אי) פוב שם טשסן טוב ,לסוד
תינה הרבהכדי שיתנולך שכר הרבה ודע שמתן שכרן שלצדיקיםלעתיר
לבא ,הוא היה אוטרנן חמש שנים לטקראוכויבן בג בנ אוטרוכוי ערלפום
צערא אניא ,הוי עז כנטר אעפ"י שהוא אוסרעז פנים לגהנם פעמים שארפ
צריך להיותעז פנים להוכיח וליסר עוברי עבירה שעזות כ 11היא לשם שטים
על דרךכתהליםח"י כ"ז) עם עקש תתפתל,וקלגנשי ורץכצבי ונבור כארי
לעשותרצין אביך שבשמים ,וכן דור הוא אומר (שם קי"פ פי) השתי ולא
התטהמהתי לשמורמצותיך ,ואמרוז"ל (קנ"א) הזריזין מקרימין למצות ובטדרש
(קנ"ב)הוי עז כנמר וקוייהי 'חליפו כח,וקל כנשר יעלואבי כנשרים ,ורין
כצבי ירוצו ולאיינעו' ,ונבור כארי ילכו ולאייעפו ע"כ ,הוא היה אומר עז
פנים לנהנםוכן שלטה חוא אוטר (משלי כ"א כזפ) העז איש רשעבפניו
ואוטר (תהליםפיי"ח) ישובו רשעים לשאלה ובוש פניםלנןעדןוכןירא
הוא אומר (שמות כ' כ"א) ובעבור תהיהייאתועל פניכם לגלתי תחפאו זו
בושת פנים והיא מביאה את האדם לנחולנן ערן וכבר אסרו(קנאי) נודעו
ישראלבנ' מדותאלוביישניםרחמניםוהטלי חמדים ודושא אוטר כשםשזכית
לבושתפנים כךיהי רצון טלפניךהי אלקנו שנזכהבבניןעירךציון בטהרה

*יצינו
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פרטי

אבות

פרק ~wsn

שיש
ניטיתגן פיגשה דוסכ*ם "1ל (קנ"ר) ושוב הבינותי בספרים
ספרים שאוטיתחלהיהירצון מלפניך שתתן הלקני בתורתך ואת"כ אומר והבנה
ציוןעירך וכוי ונראהלי לפרש לפי שאמי עז פנים לנהגם ובוש פניםלגן
ערן אמריהי רצון מלפניך שתתן חלקנו בתורתך והיא תכיאנולידי בושת
פנים ,וחוהיקמ טעזות פנים ובשכר זה תבנהציון בסהרה בימנו ויספוענוים
בהן שטחהובערבי פסחים(קנ"ו) טפיש הוי עז כנמרוכו'בענין אחרגבי מאי
דאסר רזעקיבא עשה שבתך חול ואל תצטרך לבייוח דקאמר התם אבלעושה
דבישוע* בתוך ביתו וטאי ניהו אמר רב פפא כסא דהיסנא כדתנן יהודהבן
חיטא אומרוויעז וכה ופיריצ רשל ו"ל (קנ"ז) הוי כנמי לד1זה~ק כטצוה
זויותר מטה שהיכולת בירך ע"כ ,עז פנים ר ,אליעזר אומר זה ממזרוכוי
ברייתא היא נמסכת כלה (קנ'ח) וכך שנוי שם ,עז פניםרי אליעזר אום -זה
טמור רי יורשע אומר בן הנדה ,ר ,עקיבא אומר טמור ובן הנדה ,פעם אחת
וזקניםיושניןועכרולפיהם שתי תינוקית אחר גלה ראשו ואחר כסה ראשו
וי
זה שגלה ראשו אמר רי אליעזר ממור,רי יהושע אומרבן הנדה ,ר ,עקיבא
אטר ממזרובן הנדה אסרולו ר ,עקיבא היאך מלאך לבך לומד דבר זה אמר
להםאניאקיימנוהלך אצל אמו של אותו תינוק ומצאה יושבת ומוכרתקטניות
בשוק אטר לה בתי אם תאמרי לי מה שאני שואל ממךאני מביאךלחיי
העולם הנא אמרהלו השבע בי וכו ,,אמר לה בנך זה מה סבו אמרה לו
כשנכנסתי לשפההייתי נרה ופירש טטגי בעלי ובאעלי אחר שהוא שושביני,
נמצא אותו תינוק ממזר ובן הנרה אמרו נרול היה ר ,עקיבא שהכחיש את
רבותיו באותה שעה אמרו ברוךהי אלקי ישיאל שגלהסירו לעקיבאבןיוסף
סורה' ליראי' ע"כ ,ר' אלעזר אומר בירוע שלא עמרורגלי אבותיו על הר
סיני שמהר פיניקבלו ישיאל טרהזו של בשת פנים וזו היא פסקה זורמתם
שאמרו חכטיפ זש( 5קנ"ם) ישראל שעמרו על הרסיניפסקהיורשתם שאיןלך
ונהמא גדולהמעזותפניםועל כולם אליהו כוחנוכוי מימרא היא בפרקעשיה
יוהפין בקדושין (ק"פ) אמרה רב השנונא והכי איתא התם ,אמר רב המנונא כל
הנוודא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו והקב"ה רוצעו ועל כולם אליהו
כותב והקב"ה חותם אוי לו למי שפוסל את זרעו ופוגם את משפחתו וכל
הבופלפסולואינו מדבר בשכחו של עולם ,ואמר שמואל בטוסו פוסל ,ומעשה
באחר שהיה קוראלבני אדםעבריי והכריזעליו רב יהודה שד"א עבד ונטצא
כדבריוע"כועל כולםעל כלעזי פנים אלו אליהו כותב אם הם מטזרים או
33י 3רח או ק31יה3 5אהף רעיםולחנ"ה הותם ומחתיםעלידו ,אולו למי
(קפח)

עי

שפוסל
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מרמי

פרק חמישי

אבדת מב

שפוסל את זרעו שנושא ממזרת או שפחהופינם את משפחתו ופרכא אשה
שאינה הוננת לו כלומר פסולה ובמסכת כתונות (קס"א* נאמן תימק לזמר
ןניצי קציצה אחרמן האחים שנשא
שאכלנו בקציצה של פלוג* דתנויבי
אשה שאינההוגנתלו באיםבני המשפחהומביאין חבית מלאח פירותושוברין
אותה באמצע רובבה שלעיר ואומרים אחינו בית ישראל שמעו אחינופלוני
נושא אשה שאיגה הוגנת לו ומתיראים אגו שמא יתערב ורעו בגרענו באו
ופולו לכס דוגמא לרורות כדי שלא יתערב זרעו בזרענוזו היא קציצה
שהת.נוק נאמן להעיר עליהע"כ 81עס קציצה שבדברזה היה נקצץ טפשפההו
(קס"ב) ובירושלמי של מסכת קדושין 3קם"ג 4אומר שבשעה שהיה מנרשה
היו עושין כמוכןענין זה ואומרים חזרפלוני למשפחתו ,וכל הפוסל פסול
שבמומו פוסל וכן אחאב אומר לאליהו (מלכיםאי י"ח י"ז 4האתה זה עוכר
ישיאל והוא היה העוכר ,ואינו מדבר בשבחו של עולם כהא בהא תליאכיון
שרוצה לפסול את הבריות הרי אינו טיבר בשבחן ומה יתרון ללשונו והלא
סוףאים למות וסוף נהסה לשחיפה והכל למיתה הסעומרים בטטכת ברכות
(קמ"ר) אכסנא פוב אומר כטה פרחאושפיזיואכסנאי רע שאינו מרבר בשבחו
של עולם אומיכל מה שפרה לא פרהאלאבשבילוובשבילביתו ,רזיהורהאוטר
אשרי מי שעמלו בתירהוכן אמר רי יונה זצ"ל (קס"ה ,דרך צחות ארם לעפל
יולד אשרי מי שעמלו בתויה עושה נחת רוה ליוצרו כיון שעמל בתורה עושה
נחת רוח ליוצרן ויש נורם"( ,קס" )1עושה גהת רוח ליוצרו שאינו מסתמק
בעמלו בתורה נלבר אלא עם התלמור יהיה הטעשה וזה פעם עושה גחת רוח
ליוצרו ,גדל בשם פוב ונפפר בשם פיכ מן העולם שהתורה טניאתולידי שם
פוב למוד תורה הרבה כר שיתנו לך שכר הרבהורע מתן שכרן שלצריקים
לעתזד לבא ואס לא יהיה לו שנר נעולם הזה אל יבעופכי השכר האמתי
בעולם הבא ,הוא היה אומר ,בן חמש שנים למקרא ובמסכת כתיבות (קמא)
ליה רב לרב שמואל בר שילת בציר משית לא תקבל בר שית קבל
תעמולהייו
ואאםו-ספיליכי תירא ,כלוטר הליעפהו לניטותנרולות כשורירד
להכותו ולרדותו עד שילמור ויש לנו לחרץבין שני דג,מרות דהכא קאטרבן
המש למקרא והתם קאמר נציר משית לא וכוייש אומרי( ,קפ"ח)יבן
תטש דקאמר הכאבן חמש שנים שלמותוהיינו בר שית דקאטר דמם שנכנס
בשנה ששיתיום אחלויש אומרים (קס"פ) רבן חמש דקאמר הכאלנלגלעטו
כנחת ובר שית דקאטר התם לירד עמולחייובן עשר למשניך כחטש שניפ
קורא מקרא עד שיהיה כן עשר שללות ואח"כיתחיל משנה ושונה אותה

תקבי

pgn
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הדא

פרק w~bn

אבות

טה אוטה נן חמש שנים למקרא בן עשר שנים למשנדבן
נד
שלש עשרה למצות בן חמש עשרה לתלמידבן שמנה עשרה
לחתהנן עשרים לרדוף שלשים לכחבןאיבעים לבינהבן חמשים לעצה
בן ששים לזקנהבן שבעים לשינהבן שמונים לנכורהבן תשעים לשוח בן
וכמל מן העולם ן
מאה כאלו מתועבי

ב,

חסש שנים אחרות שלמות וכשיהיה בן שנה שלטות ילמוד תלמוד שכל
טי
תלטיד שלא ראהסימן יפה כהלסוד המש שנים שוכ איני רואה (ק"ע) ולכך
נותנין לו תטש שנים למקרא ושוב חטש שניס למשנה ואה"צ תלמיד ולסדו
מכן המש ועשרים שנה וכתוב אהד אומר
זה הרבר מהלוים כתוב אחראומי
סבן שלושים שנה האכיצרנן ב"ה לחנוך שטהנכין אותו ללמוד העכורותכל
הטש שניםובן שלשים לעבדה שכנר הה-גל בחנוכה כל המש שנים ומעתה
יודע לענד עבורת הקדש (קע"א) וא"ת הכא קאמר נן עשר למשנה ובכתובות
קאטר (קע*נ)בןי"נ למשנה וי"ל דהתם סיירי לירד עמולהייו מאין
י
י
ד
ר
ו
י
ו
מ
עטולהייו אלא סכר הריטר והכאאיירי לנלנל עמו ננחתימנלנלין ע סכן
עשר,בן שלש עשרה שנה למצות שבן י"ג שגהויום אחד חויב בכל המצות
שבתורה ולמרו דבר זה משמעון ולוי במעשה שכם (קעע) שכתיב בהם
(בראשיתל"ד כשה) איש חרבו ומוכיח בסדר עולם (קע"ד) שהיהלוי בן '*נ
שנה נטצאת אומרבןי"נ שנהנקרא אישלהתחייב בכל עונשין ודווקאבעונשי
ב"ר של מטה אבל בעונש* ביד של מעלהאין עונשים עד שיהא בן עשרים
שנה ולמרו דבר זה מדור דגמרבר שלא ננזק נזרה על פחות מכן עשרים
(קערה) וזה פעםבן עשרים לרדוף שרודפיי אותו מן השמיםויש בו פ'י אתר
קעע) ובמדרש עם זו יצרתי לי זו בנמפריא יע הוו (קעייז) שנן יע שנה
ופעלה נקראעםלרמחייב במצות חמש עשרה שנה לתלמוד כמו שפירשת,
בן
שמבן פץ שנח ומעלה יש לו ללמור תלמוד ואין לחכמת ר"למוד קצבה
ודרשוהזיל (קע,ה) דדיהירווך בכל עת (משליהי י"פ) זה תלמוד טה הדד
כלזמן שאתה ממשמש בו אההמוצא הלבכךהתלמודכלזמן שאתהעומקבי
אתהמוצא בופעם.בןשמנה עשרהלחופהפי' רשלז"ל (קע"פ) כנגד י"ח ארם
הצהובים בפרשת בראשית טויאמר אלקים נעשה אדם ערויבןהי אלקים את
הצלע ואם תאסר יש 5הם דל חד לגופיה והשאר לדרשהע"כוצריךעיון
שבקשתיז ולא מצאתי' (ק"ת) ובמדרש (קם"א) והוא אשח בבתוליהיקח
והו"א בניטפריא טח הוו והא ראמי רב חסדא (קפ"כ) האי דעריפנא טחבראי
דנפיבנא
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פרסי

כסבבןבבג
כובבןדכא

פיק חמישי

אמת מג

בנאומי ,הפך בה והפך נה רכלה בה ובהתהזי ומיס ובלה
בה ומנה להתזוע שאיןלך מרה פוגה הימנה;
הא אומר ,לפם צערא אנרא 1

ואלו נסיבנא בר ארבסר הוה אמינה לשפנא שיא בעיניה,
דנסיבנא בר שתסי
מ"מ הנושא אשהאיני יכול ללמוד תורה וכמו שאמרן(קפ"נ)ריריים כצוארו
ויעסוק בתורה וסבן פ"ו שנה לתלמור ולפחות ילמוד גי שניםכענין שני
(רפאלאי הי) ולנדלם שנים ש5ש ואומי (שםאי רי) וללמדם ספר ואה"כ
ישא אשה נמצאת אומר בןי"ה לחופהואי אטרת לא ישא אשה ער שיעמוד
תלמוד חמש שנים שזהוזטן שרואה סיטן פונ נתלמורו יש להביא ראיה מהא
ראמרינן בפ"ק דקדושץ (קפ"ר) תנא דנירי ישמעאל עד עשרים שנה יושב
הקב"ה וטצפה לארם טחי ישא אשה כיון שהניע לעשרים שנה ולא נשא
אשה אמר הקב"ה תפח עצמותיו של זה הילכך ילטודגי שנים סנן פ"ו שנה
לא יעבור עשרים ,ודברים
עד שיהיה בן י"חובן י"חיעשה חופה ולמרבה
אלו יהבארו בפ"ק דקידושין (קפ"ה)בן  a'~wVלרדוף ,כבר פירשנו למעלה
שבן "נ שנה למצותוהואזמן שמענישיז אותו ב"ר של טפה אם עכר עבירה
אבל ב"ר של מעלה ערבן עשרים וזדן לרדוף שיררפודןטן השטם ,ד"א
שנשא אשהבן י"ח והוליד בשתי שנים וכבר שנה
לרדוף אחר טזונוהיי
תלמודו יעפוק בררך ארין( ,קפ"ו) ,ד"א (קפ"ז) לרדוף אחר מזונותיי שנשא
אשהבן טה ושמח את אשתו כל שנת י 88ובשנתעשייםיכול לרדוף ,ד"א
(קפ*ח) לרדוף אחר מעשים פובים שכנר לסר תלמור שטביאלידי מעשה,בן
שלשים לכח מנא לן מלוים שני בהם (בטדבר דינ')סבן שלשים שנה
ופעלה עד בן חטשים שנה תפקור אותם כל הבא לצבא צבא לעבר עבדה
באהב סוער שאיןכחהארם ננמר ער שלשים שנה (קפ"פ)בן אובעיםלבינה
פי ,רט"ה ( SW1ק"ץ) שאין ראוי לאדםלדגהיג עצטו בסעשה מרכנהוכל מה
שהוא תלוי בה אלאטאיבעים שנהואילךווו היא הנקראת בינה  ,1wpד"א
(קצ"א) בןארבעיםלבינה שאסר להם סשה לישראל בשנת הארבעים(דברים
כזפ ולאנתן לכם לב לדעתועינים לראות ואונים לשסוע עד היום דוה
מ)
הי
ואסרו רז"ל (קצ"ב) טכאן שאין אדם עוטרעל דעת רבו ער ארבעים שמע
בן חמשים לעצה מנא 5ן מלוים שני נהם (נסדברחי כ"ה) וטבן חמשים
ישיב טצבא העברה ולאיעבדעוד ואומר (שםחיכ ושרת אתאחיו ודרשו
ל.מוד)ן,בן ששיםתזקנהישנ,
ששרות זה שהיה משיאן עצה וט
( sfftקצ"נ)

(י)

לטיוב
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פרמי

פרק חשישי

אבות

ח אלי קבי בכל"ח בנימפריא ששים,כן שנעים
(איוב ה מה) תנא בכי
לשינה בן שמנים לנכורה ,כהא (תהליםצייי)ימי שנותינו בהם שבעים
שנה ואם בננורות שטונים שנה והנה דוד המלך היו ימיו שבעים שנהוכתיב
ביה (דברי הימים אי כ"פ כ"ח) .1מת [רוד] בשיבה פונההוי בן שבעים
לשיבה ,ואמרו ז"ל (קצ"ד) כיון שהגיע אדם לננורותאין בו כה לאכול
ולשתותומכה הקב"העבודתו הואהיהוי בן שמנים לננורה ,ורמ"ה ז"ל(קצ"ה)
פי' ככר נכנפ זה לגבורות שנים וצריך לחוש לעצמו ע"כ ,בן תשעים לשוח
אין ראוי למלאכה ולעשות מעשה אלא לשוח לשון שיחה ולא לשיחה נפלה

חכמה ,ויש לשוה בשי"ן נקורה לצדימין

אסרו אלא לרברי תורה ולדבר
ומפרש לדלוך שחוחוכפיף וי"מ מלשון שיח וסערה כאלו אמר לקבר(קצ"ו)
בן סאה כאלו טת ועכר וכפל מן העולםבן בג בגוכוי שמעתי שנן בג בג
היהבן נר וגיורות (קצ"ז) ונוטריקון ב"ג ב"גבן גר וגיורות ואמרו שהואבן הא
הא כלומרבן אברהםובן שרה שנתוסף בשם כל אחר ד"א וכן ררך לכנות
לנוזיםבן אברהם אבינו (קצ"ח) מפי החכם ר ,יהודה נרובן טורי זצ"ל
(קצ"פ) הפוך כה והפוך בה ,הפעם שכל ימיו יש לארם לעסוק כתורה ,הכולא
בה ,שכל החכמות קנועות בה,וסיב ובלי בה,סיב טלשין שיבה,ובלי טלשון
יבללו ימיהם בפוב שיזקין ויבלה ימיו בתלמורתויה ,ובה תהזיכענין שני
לתהליםקי"פי"ח) גלעיני ואביפה נפלאות מתורתך ומנה לא תזוזכענין שני
(ייפשעאיחי) לא ימוש ספר התורה הזה מפיך ,שאין לך מרה פובה הימנה,
כענין שני (פשלי דיני) כי לקח פוג נתתי לכםתירתי אל תעזובו ואומר
(תהלים קי"פ ע"ב) פוב לי תורת פיך מאלפ .זהב וכסף ,בן הא הא אומר
לפום צערא אגרא ,הרי אמרן (ר ),אדםכי ימות באהלא.ן התורהמתקיימת
אלא נטי שמסיח עצמו עליה ולא במי שמחיה עצמו עליהוכן הוא אומר
(איונ כ"חי"נ) ולא תטצא בארץ החיים ודרשו רז"ל (ר'א) אף חכטתי עטרה
לי הכמה שלמדתי באף היא עמדה לי ,וכן צוה רבינו הקרוש את בנו זרוק
סרה בתלמידים כדי שילטדו מתוך איטה כנתינתהמרי סיני ,והדין נותן שהינע
בתורה ומצטער עליה שיש לו שכר פוב בעמלו ואם מיצר הוא עכשו שמח
הוא לאחר זמן ואמיו (נ"ב) האומר ינעתי ולא מצאתי אל תאמן ,מצאתי ולא
ינעת .אל תאמן,ינעתי ומצאתי תאמן,סליקפיקאי תם פרק חמשי תל.ת(ר"ג):

משיקא טטכתאלטרי עלטא אוריתא ורבה תושכחחא.
ןי-==4י---
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 )6וף  34ע":6

הגהותובאורים.

נ) דףכי 6טץנ:
ג) ע' עחערועריוזגגן 36וח לסתסנ"ן:
ד) עיין ו(ס שכחנכו נענוק:
סמוקגר סוקפחי ולפשר סבאסינו
סזססמירום 3פיוועעל מתורס 6לר
סוכירו סג6וןחיד":6
ו) פירוע 36ומ:
קנסדרין ק"ת ע" 6ובר"ח:
ק
"
ס
ג
ר
ה) ל 6ע65תי עגור orעקו
ועדרס'ס 6כן ערם"' ע") דף  b~uד"ס
לחו((ריס תוכח סכי.ועי כק 6רקעים על6דר"ן פיג'לh~oשסניךג"כ
" 9Dbסוס:
ע) סעוקגר סוקפתי:
') עין עחערוער*:
' )6גםעגן 5טמלססטנ"ן:
נרטח עה טןנ:

ס

י"

יי

יף

יג) נםויחזורוערי:
יד) פר.קawSסיג:
עו) פרקת"ו ל"ג:
ע
י:
 (rgפ,ל"ג ס*3

ק) נמורם מסליס ש ישח וש 4ח  bpחסינעטי נקיועחטל Pehbוקני
סעדרסיס ח4קיס אעזםנחרץ bpחטייטניססלסיסוק6תסיג %
פיעםוטל 36יטלך 631ירך  bSק6חטינ  bShמניס קל קרס1ל6סל פרדס
ולנישלךוגלני סתקומוסלbp6חסיננפיתם קטלסטיסויריץענןקנותשיו
ג*כ על nwDרנכויוגב טלקסס על עררם ט40ס סכע:
נשי
חס כפירוט סיאנס:
'ן) ומץ עגן 5טמ:
נפיהם ל%1מיע ומונחו 3קר 6וכע סקסם  SDאסרנן 6טמ נסטנץ2

גי

נסמפט
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כ )6נשרוט מתכנס:
כ )3סייט ף עקירמלויעיין נתנא:
כנ) עיין נתנאסלכו:
כר) וספסרסוסג"ככוונת רט"י ז"ל %ס טכחנ "ל 6נתפרטלנו" 'DSסגיהם
סתסנס על הים וקילו כקים שבים )יל קרי 3תררסיס חמ,וע 5ו6נומ

דף נמן:
כס) נמירוס מתכנס:
כו) עיין עלו נתנול:
כז) פקיקח 6רנתיפי וימי נחלי סלילם ופק'קח 6זוערח 6פ' ג 6ורק" עס"מ
קס:
כח) עייןלעילקיק כ"ג:
כע) ש גטלח:
ל) פרקל"ג ס"נ:
 (bSע' תדרס סתו5ל:
לנ) חרגוס 6וכקלוק:
(asעיין לעיל קיק כ":3

לד) דף טץמץ:,
לס) פיל"ד ס":6
לו) וקילו מיחס ו(ת6ווח 5סס תעונרמ ערית נער מקודםסיו ~יכיסלימןלס
עפני קככמ כפסעו כר5ערינן ניושןפיח לעביןי"כוליקורי 6כילסעיין

%נן 5נומ לסמטנץ:
לז) זמין עחזורוערי טסוכיח תדגרי סחרגוס טחרגס על מפקוק ול6ילין חל3
חני (סתום ~1 (awל 6יניחון נר עתדנח6סטין ליכח קדטיס על גני
סתזנח פוקלן 6ף טכגר ענרזחכן והע"כל 6מקריח נטר קרס מעולס:
לח) דף " 3מץנ ועיין עחזיר וטרי (11ס איין סס סרס"ג תוסמר קעטין

עמויטןי5ל:
YDס":6
ע) עכיוח דף ק"ת ע"ג:
ע )8מלקורין להכול תדע:
ע )6טץ 3מהנ:
,
ץ
ט
פקחיס נ(":)"pg 1
מג) סעידנ"עע"נ:

י0

ע"

ש
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ע"י
תו) יותץ סס:

ענן 6נהז!
עם) דף כ" 6מהנ:

ע)) טס:
עת) עס:
ווט) ת"ר נר6סזח פ"סויקרץ פ"יוקסלח h'Dונ6רר"כ פרק  04כחג וכטכס
(וסתחויס ווסחחויס רווחיםועיין פיהם 5סגח חקרטסורע"ייותץדף
כ" 6נף 6ד"ס ועעחחויס:
פי ל"מ:
כ5 gn'D )6טח:
ננ) טף תגן 36וח:
כ 6"61 )83עףר סרס"גנ"י כחנ סס1לרס  06סכקעפכיעסולרכוללוןדווקא
נירוסלסכפרס"י פקחיסכ"ס ע"נ:
כג) דף כ" 6טץ:6
נד) 3יוע:5
נס) טס כ"6טץ:,
נו) עיין עס עכחנחיתודחו נתגא:
כ0עיין רוונ"ן עס'ח נר5טהז ע' י"ג:
נח) עייןעגן 36וח:
נט)יי"ט:
 (bpע"ן פירוקיס"ינוקז:
קנ) עיין רכנו יוכס ומג"ד;
קנ) bSידעתיסיכן כמג ס5יז"ל א סטהס:
לגי

קד) ערך כחנ חם'פרי יהדס ג6ק סכמנ6לו כ"ג 6ומיוחעיין נוס סלום:
קם) ע' חעוטמ סג6וניס (רשק (p'Sק" :
קי"י
ס)עיין :b13D
ס) טנ5נמריטטעו5ל 2טס סרג:
קח) ונ"נעחזורוטרי:
קק) ע"ןעגן 6טח;
ע) *ס 16ערין אנח נ5נמ עטויס ס"כורני ישדס כרעוכח נפקחיסדף מר
טה .6ו5ג 3זס 66ע טס עעס לקנרמ רנייסודם קננתיתסיס נף6סען

לקימום
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6ט,5סן.נ6עחרני ישרםמיללטיטחיס ד35ח סיס  13מרךגדול לכעס דנרים
טנקוו;מס כדו סוער נפרק " עעיר31ין  06נע 65קרן ב((קדט((ו5י6ין 1eh
353םטלען וכן לענין חייגי טריפס ק6ערריי 3קנסדר 1.כ" 3ע" 6פוחח 6ת
פיסו ב35מ ~קונסי"ע עאנ קוער טכלנוקטל נרכלכחכו למוךפיסטל קועס
כדי לסקקוחסעיס סע6רריסופירסומחוקי  oaנ5נמ פתחו 6ח שס וכענוקטל
ך גדול סיס 353ת ולשכך כקיע
ברזלכתנולחוך שםכדי על 6תקגור ז"6כיור
ר8י ט35םר,סונס ננר6נירי סעיס ונתוקפם6פי ח"י ס' נ"נ דערונין ho'h
)2ס"ל :וסלכונ) תרונוח כסררין סחלוייןנטעיםוסין לפס על (וסטיסי(כו ('1כן
סיסרי יסוטע 35 1W1bם53 6גם% 6חעניר 35ח 6ק((ייח(( 6ס סוית  boל16
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סמכי וק 6חסינ נ6רען ,עטם קטת ,כחנ ,עכחנ ,כחוכםוע)יקין וכנר
סיגים )3ססגנון עסרד"ל ומניסמסיס כחוגניעתניס"טדסייפ3ין
י
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י

חולין כאס עא.
שחטן דףק"ג (ף:6
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פו) סו363יררט טתו6ל:
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קג) ס6י לרטס רל6כלס 1ל 6לקחורס65(( hSחיסhSנננליול6ניתסלתיbS1
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קד) פי ל8חע"ג:
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מןימ הס" נס"ירס טל ~ qpויע רנקיעטל כטף ')DDטיסליפרח 3על6ס
כטף 361ןהסייסיתל ע6ק תסג כעו טעפרט"סוסי ענחות5סלחכותיעקוש
מסיס לנן ככסף ע"ס 6נל  "epoעגער 5ס3ענוח סמל5רט"י סנסרריןוכויו
כן סקתירס3ין רה"י 3ע3ועוגז לרפ"י 3ק~סדרין ((3קו(נו גבערנב ע6חי סר3
%סיחר Sp~rף.36,דדקיק ק,ק,כגען.
קע )8ע' קורץ 63עחחי 6ט3חדףל"ג:
קי) ל 6ע65חי ע"ר זס נכתונוח ועקועו סו 6נמורח כמניספי קדוקש
ומקיקת) 6ועלן פסוילקוע העשני רעו סלא
גם מורתכסכים ופקיקת) 6וער60ולקוווטבעוניפי נחוקחי:
קינ) בם מעגן a~bסימל עא):
.:
קיג) נפל eub
שיןערלםעעו5ל:

יף

קי"

קי"

קעו) ענן עשול ועף:
ש למס 'שםועגן 5עת:

א

עאן
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קיז) ע"ן ר 3התקיריוענן 6נו(ז!
קיח) וסעיד זס  1S'Dbלעני סו6סליםסקלכר6יח' 3"33דף ט' מף 6לשלס
 Shיתנעעלית מלחחעליסיח מסקל נסכםוכן פקק נסיעיו"דקי'רב"ט
 papנ' ועיין במילחות דרי  tbnhפ' (נספטיס וס'כי חט6יסעתק nSbnקי'

קיט) עיין ר 3סת6ירי:
קכ) נרכוח דף כ"ע ע":3
קכ )6נפ.רום 6נ.ח:
קכנ) נדם דף ע' :S~D
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קכד) ע' תבוא:
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6חח ונעקכח דרך 5ר 7רנס פרקי"((6 6רוחיטיסלוניח סכנתם(כן
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ס.:
קכח) נעקכת ד"5ר פרקי"!6
קכע) גם נרכוחדיו' ע"נ:
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4ל קטע עיין פסענ למרעב-ם ע"ז שם  O'b1 reפ"ננמיווססיגיף
לשן כלס שקסעאו
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פ סרת"3ס נעקכח ס3ת פ"כ ת":6
קלד)  b?5טצפא*הוכי
קלס) 5טמ ורע פ"ת ס"ח:
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סנחירס 36וח 1עיי"ס תס סכחנ נקיף סקפר נחקוני תסניום דף (ו"גנענין
קיוס (וקכח 5נוח:
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סבר) פ"3וכייןיהורוירי:
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עסייסלעונט"סיינו דוקק לחמאסעחודעיסלעעסכנעדור תדנה6נלסיכל
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קעט) נפייוט 36וח:

קפ) עייןינגן 36וח עחםי 3חסעס עטר 6דס נפרתס וק6תר רחדלנופץוגיידך
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