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פרמי

פרקרביעי.

כל ישיאל ישיהבחיקיעיימ

אבות

לז

הבא ,שנאמר ועמך כלם צריקים לעולם

יירשו ארין נצר מפעי מעשהידי לדג:פאר:

בבןזימרת

6
אומר' א'יהו חכס' הלומד מכל ארם שנאטי מכל מלמרי
השכלתיכי עדוחרך שירהלי! איזהו נכור ,הכובש אתיציו
שנאמי 8וב ארך אפים מנבור ומשל ברוחו מלכר עיר :איזהו עשוי ,השטח
בחלקו שנאמייניע כפ.ךכי תאכל אשייך ופוגלך .אשריך בעולם הוה ופוב
לך לעולם הנא :איזהו מככר .הטככד אתהנייוח שבאטרכי מכברי אבכר
ובזי יקל
ו!
---------- -
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היאשמעיז בזיימא
של שמעוןבן עזאי (א 4שנכנס
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(נ ).ולפי שהיו איבעה שהיו שמוחיהן
(די)
בן זומא בןעואיבןננס וקראו לשטעון החיטני התימני לפי שהיה מאדנן חיטן
או מתמנת (ה) וארבעה אלו לא הגיעו לסמיכה לפיכך לא קיאום בשם רני,
ובפ-ק [ראשון] (ו ).דסנהררין (וי) שמעון בן זומא ושמעוןבן עזאי דנים
לפני חכמים ונהוריות (ה') תלמיד שהניע למיראהכנון מאיכנון שמעוןבן
זומא ושמעון בן עזאי ,הא למדת שלא ישבו בישיבה ולכך לא קראום בשפ
רו שכך היה סדר התנאים מתחלה קיאופ בשמםעל ררך שמוגרול מכלם
(ט) ולמפה מהם קדאום רבן (י') ולמפה מהם קיאום רבי(י"א) אבלסי
שלא נסמך לא נקיאי' (י"ב)  S~ttwחכם הגמד סכל אדם ואפי' מטי שיצא
קטן סטנו בהכטה שנ( ,תהלים קי'פ ע"פ) סכל מלמדי השכלתי אם דוד המלך
הטלךע.ה האטורנו (שמואלכי כ*נ ה')יושב בשנת תחכמוני ראש השלישי
אטר מכל מלמרי השכלתי ק"ו לשאר בני ארם ולא תמצא סרה זו אלא בסי
שהוא רורף אחי ההכסהוהיורף אחייה נק-א חכםאפיילא השינ למררגתה
יותר סמי שהשיב למדרגתה ואינו רורף אחויה ואטר איזהו חבט ולא אטר
א.והו נבון (י"ג) שעל הלמור אטר רור מכל מלמרי השכלתי אבללהביןרבי
סחיך דבר אמר (תהלים קי"פ ק) מזקנים אתבונן היורדים לעסקן של דברים,
איזרוגנור הכובש אתיציו,שנייצייםיש באיםיצר פוב ויצררעולפי שהיצר
ה-ע הוא עם האדם מנעוריו מכנה יצר הרע ביצרו הסתמי ואטר איזהו גבור
הכונוס את יצרו כשרואה יצרו מתהו לדרך רע יתיבהעליו ולאייפנו ער
נלקו

בבי

זרמא
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פרמי

פרק רכיל

אאות

בלעו רקו ער שיככשנותחתיו כמו שאמרו (י"ר) אם פנע בך טנמל זה משכהו
לבית המררש אם אבן הוא נטוה ואם ברזל הוא מתפיצץ ואמרו בב"ר3פ)1.
אם בא יצרך לפתותך פרדהו ברברי תורה ואם" נצחו פעם אחת או שתים אל
יאמן בו אלא כל דעתויהיהעליו לרדפו ולהכניעולפניהיצר דאוב שנ' (משלי
פיז ליב) פוב ארך אפים טנבור ומושל ברוחו מלוכד עיר הראיה לפי שהנעם
הוא בפבת יצר הרע עלכן כנה הנובש את יצווו בארך אפים ובמושל ברוחו
כיפי' נרוחו בכעסו (פיז) כד"א (קהלת ז' פ') אל תבהל בכוהך לנעום הרי
למרת שפוב ארך אפים מנבור ומושל ברוחו בכעסו מלובד עיר א"כ הגואיה
נכונה איזה נבור הכובש אתיצוגו ,איזהו עשיר השמח נחלקו בני ארםקויאין
לטי שישלו סמון עשיר'ולמי שאל לו סמון על ,ואין העושר ודעניות תלויה
בממון אלא במי שד"א שמהבחלקו הן עשירהןעגי הוא העשיר האמת .וכמו
שאסרו(י*ז) עשיר עשיר בדעת,אנףמי שאינו שמה בחלקו אפ.י הואעש.י
מופלנד"א העני האסתי שנ' (שם ה פ) אוהב כסף לא ישבע כסף וכמו
שאסרו(י.ה)טאיעניעני ברעתוכן פירשתי (י'ט) (משלי י"נ ז') יש מתעשר
ואין כלמי שאינו שמח בחלקו מתרושש והון רב השטח בחלקו שנ' (תהל.ם
קכ"ה ב')יגיעכפיךכי תאכלאשייךופוב לךפי' כשאתה שמח בחלקךקיאתה
אוכל עיעכפיך בשמחה אשריך בעולם הזה שאתה עומד בו בשלוה ובעושר
כיון שאתה שטח בחלקך ופובלך לעולם הבא ששכרך הרבה מאוף ומצינו
לשון אשרי במחזיקוהן ועושר (כ') כאמרו (תהלים קי'כ א') אשרי אישירא
את ה'וסטיך ליה (שםגי)דצן ועושר בביתו ,וסדר התנא חכמה ואח'כ נכורה
ואח,כ עושרכי החכמה מעלת הנפש והננורה מעלת הגוף דבקה בנוף ומעלת
העושרהיא מעלהחוץ טהנפש וחסן מהגוף וכן סדרן ירמיהו הנביא ע"ה כאס-ו
(ירמיהסי כ"כ) אל יתהלל החכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור כגבורתו ואל
יההלל עשיר כעשרו ואעפל ושאטר ירמיה שאין ראוי להתהלל בדברים אלו
ככר פירשתי בפי ירמיה (כ"א) שלא אמר דרך כלל אלא דרך פרפ לפרפ
מעשה אנשי רירו שלא היו מתנהגים בהכסה ובננורה ובעושר כרת וכשורה
וזהפעם אל יתהלל חכם שבדורהיה בחנמתו ולא גבור בנכורתי ולא עשיר

י פרי החכמה החסידות וכטו שאטרו (כ"ב)אין עם הארנן חםיר אבל
בעשרוכ
החכפ מדגדג במדת דמסידותופניי ותנורה הוא דמשפט שיכול לררות בעם,
61רי העושרד"א הצדקה לתת מטמונו צדקהוכיון שדורו של ירמיה לא דצו
שהדגים במרות אלו אין להם להתהלל בזאתכי אם בואת יתהלל הטתהלל
אם ומא הכס או כנור או עשיר השכל וירגעאותיכיאניהי עושה חסר משפת

וצדקה
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פרמי
נבןשאי

פרק רביעי

אבות לח

אומי ,חי רץ למצוה קלה ובורח 0ן העניה ,שטצוה נוררת
מצוה ועברה נוררת עכרה ששכר מצוה מצוה ושכר עברה עכרה:

וצדקה באיץ עושה חסד כננר החכם ,ומשפט כננד ותנורה ,וצדקה כנגד
העושר כי כאלה חפצתי נאם הי והמתנהגים במדות אלו יש להם להתהללוכן
בן ~מא אוטר שהימד מכל ארם מתנהג בתורה בחכמה ומתהכם הרבהוכפי
חכמתו חסירתו ,וכן הכובש את יצרו בנכורה והשמח בחלקו בעושר ,ואחר
שסדר שלשה דברים אלו אמר ענין רביעי איזהו מכובר המכבד את הבריות
ומסתייע במדהזו על חכמתו וכבישת יצין ושטחתו בחלקו שע"י שד"א חכם
יודע מעלת כנוד הנייות וככר אסרו (כ"ג) גדול כבור הבריות שרוחה את
לא תעשה שבתורה וע"י שכובש את יצרו יכבד את חבריות אפיי לאכביותו
וע"י ששמח בחלקו ג"כ יכבר את הבריות כבור השלם לא לתוחלת מתנה
והלואה כי שמהתו בחלקו תלונו בעמלו ,כי טכבדי אכברובוזי יקלו ,י"מ
(כ"ד) לפ* שהאדם נברא בצלם אלקים הרי המכבר את האדם כאלו מככרשוח
השם שד"אחייב לכבדו שנ,( ,שעיה מ"נזי) כו הנקרא כשסי ולכבודי בראתיו
כ"ש המכבד את הבריות שאיןעליו חיוב ברבר שדשא מכובר ,וראה נם ראה
הסרי השם באמרו (שמואלאי ב,לי) ולא אמרובוזי אקל אלא יקלו טעצטן
לא שהוא סיקל אותםובתפלותינו אנו אומיים אתה בחרתנו מכל העמים אהבת
אותנו ורצית ורוטטתנויקדשתנוואין אנו אומיים הנפתנו מארצנווהרחקתנו
בני
מעל ארמתנו אלא נלינו מארצנו וגתיחקנו מעל אדמתנו ,הפך סטה שאמר
פרעה (שמותאי פ"ז) אםבן הוא והמתן איתו ואם כת הוא וחיהולא אמר
ואם נח היא והחייתן אלא וחיה מעצטה1
אומרהוי רל למצוה קלה וכיי כבר פירשתי בתחלת פרק
3
שני טה היא טצוה קלה ומזהיר בןעזאי את האדםשייוץ
אחרי מצוה קלא,וכן במשה רבנו ע"האימי (דברים ר ,מ"א) אז יבריל משה
שלשעיים יודע היה משה שאין השלש שבעבר הירדן קולפות ער שיהו מ
באיץקולפותשני (במדבר ל"הל"נ) ששערי מקלפ תהיינה לנם אלא שאטי
טצוהליד .אקיימנה (כ"ה) אם סשה רבנו ע"ה רץ לחצי מצוה
הואיל
ק"ו וב
א"בני אדם ,ובורחמן העבירהלפ .שהתאוה נונרת באדם לא הספיק
לשאר
לו לומר ועזוב את הענירה אלא ובורחמן העבירה אפ ראית אותהבגויתזו
ברח לזוית אחרת ,ד"א (ב"ו) ונורחמן העבירה שיהיה שקול כנגד רץ ואסרו
רז"להוי נרתע טן החטא הקל שלא יביאךלידי החמור אס רפרפות סטצוה

בכן שאי

אהת
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פרמי

ג דעא

יקיכיעי

אבות

דיה אומר ,אל תהי בז לכל אדם ואל תהי טפליג לכל רכי שאין
לך אדם שאין לו שעהואין לך דבר שאין ל
ו מקום1
לויפס איש יננה אומר ,טאד'מאר הוי שפל רוח שתקות אנוש

יראגבי רמהי

אחת סופך לרחיפות מאחרת נדולה ממנה .שמצוה גוררת מצוה ועכירהגוירת
עבירה ,ד"א דבר זה סדרך רגובע כל העושה מצוה אהת נקל יעשה שניה
ושלישהעיי ההיגל וכ"ש בעקירהשיפילו בלא היגל התאיה מושכתו כ"ש
ההרגל (כ"ז) ,ששכר
מצוה ושכר עבירה עבירה ,אם עשה טצוה אחת
מצווי
היי בא לפהר וטסייעיי אותומן השמים לעשות מצוה אחרתוניתניי לועל
שתי המצות הפירותנעולפ הזהוהקרןקיימת לו לעולם הבא ,ואם עשה עבירה
אהתהרי בא ליפטא ומוצא הוא פתחיי לעשות עבירה אושת והוא נענש על
שתיהןכעין (תהלים מ"פ כ"ח) תנהעוןעל עונם ואומר (ישעיהוייי) השמן
לב העם הזהוכה ואומר (שמותזיי"ג)ויהוקהי אתלבפרעהוישמפרשיי(כ"ח)
ששכר מצוה מציה כלומר שכר המצוה היא המצוה עצמה שעשה מה יבקש
בעולם הזה שכר יותר סמה שנכתב עליו שעושה לאור באור פני מלך חיים
לעולם הבא,וכן יתפרש ששכר עבירהעבירהואין עונשנדול יותר מטה שנכתב
עליו שעשה עבירה ,והיה ראוי לומר ועונש עבירה עבירה אלאלפ .ששכירות
משתלמת לבסוף כנה כל רבר המשתלם לבסוף הן עונש הן שכי בלשון
שכר (כ"ט):
ג ןקך 14היה אומר אל .תהי בז לכל ארםכי אס הוא היום נבנה שמא
לסהר יהיה לו שעהויעלה לגדולה וישיב לך כפעלך ושלמה אטר
השלי "אי"ב) בז לרעהו חסר לב שאינו מעלה בלבו שגלגל הוא שחוזר
בעולמו ואל תהי מפלינ לכל דבר ,שלא תפלינ ותאמר רחוק הדבר הזה לבא
שאיןלך דבר שאין  15משום ואתהצריך להזהר ממנווכן שלמה אסר(משלי
י"ניע) בו לרבד יחבל לוו
ת
ו
ע
ד
ה
שבכל
היא
אישיבנה אומר וגו' הדעה הנינונית
די'4
הרעה הפוכה (לי) אבל בין דגאוה והשפלותאין לעמור
נמדההבינונית שהוא הקו האטצעי אלא בקצה האתיק (ל"א) של השפלות
לפי שסדת וגאוה רעה למאוד שבעליה כאלו נופי בעקר (ל"ב) שני (דברים
חי"ד) ורם לבבך ושכחת אתדי אפקיך ואומר (תהלים ק"אהי) גבהעינים
ויחג לבב אוחו לא אוכל ,אחו כתיב אמר הקב"האיןאני והואיכוליי לעטר
בעולס

לדילתכם
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אכות לפ

פרמי
ס
י *והנן בן נרוקה אימו ,כל המחלל שם שסים נסתי נפרעין ממת
ב
ר
שוגג ואחד מזיד בחלול השם
בגלוי
פרק רביעי
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בעולם אחר (ל"ג) ,אבל במי שהוא עניו כתיב (ישעיה נ"ז פ"ן) מרום וקדוש
אשכון ואת דכה ושפל רוה שהקב"ה מדורו ושכינתי עמו ,לכך הזהיר בן עזאי
(ל"ד) מאור מאור הוי שפל רוח ואעפ"י שאטיו (ל"ה* בשמתא דלית כיה
פי' דלית ביה כלל מהנאוה הא דר ,לויפס אתיא כמ"ר בשמתא דאית ביה
(לי)שים דבר ממנהומיגלא בפומיה רמד בריה ררבינא ולמקללי נפשי תדופ
ונפשי כעפר לכל חהיה (ל"זז ואניתם אבינו ע"ה אטר (בראשית הל כ"ז)
ואנכי עפר ואפר ,ומשה רבנו ע"ה אמר (שמות פאזי) ונחנו מה ודור הטלך
ע"ה אמר (תהלים כ"כ ) ואנסי תופעת ולא אי'צ ובמטעת ררךאיץ (ל"ת)
יהיה כאסקופה שהכל רשין בה שאם נסתר כ 9הבית במקומה עומדת ע"::
בן ברוקה אומר כל
שם שמים בסתי פיז מי
ס ר'4
המח
בסתר
שעושה
י עושה אותה בגלוי היה
ה
ר
י
ב
ע
לה
הי
שאם
)
"
כ
שנאה
תכפה
י
"
כ
י
ל
חלול השם,נמרעין ממנו בנלוי על דרך (מש
כמשאון
תגלה רעהו בקהלי אהד שוגג ואחד מזיד בהלול השם ,לא ששוה ענש בשוגג
לעונש הטזיד שאם כן לקתה מרת הדין ,אלא ששוים מזיד ושוגגלענין
שנפרעיי טמני בגלוי אבל לעולס מזיד כדינו ושוננ כרינו ,ויש ענש
על השוגג לפ .שלא נזרי מתחלה וכל ישראל מצווין על קדוש השם
(פ"ל) שני (ויק-א נ"נ ל"ב) ונקרשתי בתוך בני ישראל ומוזהרי ,שלא
להללו (מי) שני (שס) ולא תחללו את שם קדשי ובכל המצות כולם
,עבור ארם ולא יהרג (מ"א) שנ' (שם י"ח הי) ות .בהם חוץ מעט ונלוי
עריות ושפיכות רמים שיהרג ואל יעכור (מ"ב) ואם בפני עקורה ט.שראל
נהרנ על אחת משלש עבירות אלו ולא עבר דרי זה קרש את השם ברבים
י זה חלל את השם ברבים (ם'ר) ובשאר מצות
(מ"ג) ואם עכר ולאנדיג רי
שאמינו יעבור ולא יהרג [אך 1אם כונתהגוי להעבייו בהם על הרת או שהיה
בשעת השמד יהרג ואל יעכורואפ.י אערקתא דמפענאנמי בשעת השטריהינ
ואל יעבור (ס"ה) ואם לא עשה כןהיי זה הלל את השם ברבים אםד"א
בפני עשרהמ.שראלויש דברים שאינם אצל עמי הארץ הלול השם והם חלול
השם אצל ת"ח כמו שאמיו במסכת חולין (מי) היכידם .חלול השם אטר
רבהכנון אנא דשקילנא ביצרא מפבחא ולא יהיננא דמי לאלתי,ור'יודכן
אמר כנון אנא דמסנינא איבע אטית בלא תורה ונלא תפילין ורב אשיאסי

ירדונז
י

כנון
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יי24בי

פרמי

פרק רביעי

אבריז

ישמעאל בני אומר ,הלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד
וללמד והלומד על 0נת לעשות טספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור
ולעשות ?
ר
ו
ב
צ
ה
ואל תעש עצמך כעורכיהרינין
צרוק אומי' אל תפיוש מן
ואל תעשה עפרה להתגדל גה ולא קררום לחפר בה,וכך היה הלל
אומר ודאשתטש בתנא חלף ,הא למדת כל הנהנה מדברי תורה נופל חייו
טן העולם:

יראגבי

כנון דאמרי אינשי שרי ליה מריה לפלוניא ,רב דימי אמר כגון שחבירין
כושים משמועתו ,וכן כל ת"ח המרבה מעורתו בכל מקום דוי זה חלל את
השם (מ"ו):
א.ני סינר
י מנת
מנת
רי
מ
י
ב
ללמד ולא לעשית שזה נוח לו שלא לסר אלא מדבר
בסי שהוא למר על טנת ללמר וכל מה שיטצא דרך תלמודו מאסור והחי
לפי פשפו ישמרנו אבל אינו פורח להעמיק על עומקן של מעשים ,והלטד
על טנת לעשות ,שמחפש עומקן של דביים לדעת לעשות במעשים על בוריין
מספיקין בידו ללמוד וללמר ולעשית לא גריס זה הטפרש לשפור ("0ח)
ורש"י ז"ל הלמד על מנת ללמדאין טספיקין בידו ללמוד וללמד והלטד על
מנת לעשות מספיקיןבידו ללמוד וללמד ולעשות ומפרש הלמדעל מנתללמר
להנאתו ולכבודו ולפיכךאין מספיקין בידו ללמור וללמדו
) ר ,צדןמ אומר אל תעשם (מ"ש) להתגדל בהם ,פי' שלא ילטוד כדי
שישתרר על הבריותוכן בספ-יתניא (ני) שמאתאמרהרינילסר
תורהבשביל שאהיהעשירבשבילשאקיאר'כשבילשאקיאדיין ת"ללאהבהאת
דן(דבריםי"ס פי) עשה רבר" לשמןוסוף השכי לבא,ולאקירוםלחתוך בהם
ובטשנה ירושלמזת (נ"א) לאכול מהםאינו מדבר בשכר מלמרי תינוקות דשכר
מלמרי ת.נוקות מותי (נ"ב) אלא בשכר למור קאמר שלא יפול שכר הרב
מהתלמיד כדי ללמדו פ-ק אחר או משנה אחת ,וכך היה הלל אימר (נ"נ)
ודאשתמש בתגא סי' ככתרה של תורה חלף הלך לו מן העולם הזהו הא
כל הנאות [הנהנה צ"ל] טדברי תורה נופל הייו מן העולם ,וכמו שפירשתי
אם נופל שכר הלסוד ,אבל מה שנפלו הגאונים מיביצי חורה ברבים מהקהלית
אומהיהידים.טיסותקדמוניםכדי שירגו ישיבה בתורה יש להםעל מה שיסמכו
(ניד) שהיי דש,רומות והמעשרותהיו נותניםלכהנייוללויםלקיים נהםמקיא

י

י יימי'
ישמעאלאימיהימיע

עי

שכיצג
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פרקי

פרק רביעי

אבות

מ

שנתוב (רבריםלינ י') יורו מלופפיךליעקב ותורתך לישראלוכן בחזקיה הוא
אומר (ר"ה כ' ל"א די) ויאסר לעם לזושני ייושלם לתת מנת הכהניםוהלוים
למען יחזקו בתורףהי ובפיק חלק (נ"ה) פרטיי כלמי שאינו טוגהטנכטיי
לח"חאינו רואה סימן ברכה לעולם ובכתובות (גל)ניס '.כל המהנה טנכסיו
לת"ת כאלו נדבק כשכינה ובטמכת ברכות (נ"ז) כ 5דגכיא.ס לא נתנבאו אלא
למשיא נתו לח"ה ולעושה פיקמפיא לת"ח ולמהנה ת"ח מנכסיו אבל ת"חעצמן
עין לא ראתה אלקים זולתךוגי ,ואסרן (ג"ח) (משלי גי י"ח) עין היים
למחזיקיי בהללומדיה לא נאמר אלא לטחזיקים בהלמחזיקיםידילזמריה ואסרו
ה,
(כיאשית מ"ז כ"ב)
(משליגי  f'eככד את טהונך את לרבותח"הואומי
רק אדמת הכהנים לא קנה ומה אלו כומר' ע"ז שאין בהם ממש מכרו המציים
עצמן מפניהיענ ולא רצו לננוע באדמהן ,ת"ח בכלן הוראות בישראל לא
כ"ש ואמיו (נ"מ) שני דייני גזרותהיו ביוושלםוהיונופליישכיןמןהלשכהוכן
זכולון ויששכר ושמעון ועזריה היו אח.ם האהד היהעוסק כתורה והשני
בפרקמפיא ובא ונתן לתוך פיו של עוסק בתורה (סי) והיתה נקיאתעל שם
המחזיק בה .ותר מעל שם הלומדה תא למדת שלא נאמר אלא שכר למור
בלבד נמו שפירשתי אם ה"ה יש לו לחם הקו לו ולאנשי ביתוולתלמידיו
מיעי
כמעת שטהלל שם שמ.ם אם נוטל שכר שנמצא נופל שכר לבקש המותרות
זאין מחייביי אוהו למנור ביתו וכלי תשמ.שו ראםעני עם הארץאיןמצייניי
אותו למכים כראיתה בפרק מציאת האשה (ס"א) ק"ו לת"ח .ועור דינים אחרים
יש בח"ח שאפי ,יהיה עשיר מופלנ פפרחו התורה מכל מיני ספים ותשחוריות
וארגוניותובנין החומות (מ"כ) וכיוצא בהםבין קצוביםבין שאינם קצובים וכל
על תויה נביאים וכתובים כמפורש בבבא
סי שתיבעו באחד טכ 5אלועיני
בחרא (ס"נ) ויש לתפוש השוק לת"ח כדי שיסכרו סחורתם בתחלה (ס"ד) ויש
לכני עירם לעשות לרה מלאכתם ולההעסק בסחורתם (ס"ה)כיון שבעשותם
זהמניח.י חפציהם ועוסקים בחפצי שמים ואמרלי החבר ר ,אביהםבן שושן
נרה (ס* )1הרי הכתוב אוסר כ5כעות הארון יהיו הכדים לא יסורו סמנו והלא
,הרברים ק"ו ומה הבדים.שנושאים בהם הארון ששם רמזורה אסרה תורה לא
יסורו ממנו המחזיקיי ידי לומדי התורה לא כ"ש שזוכים ויושביי במחיצתן
ושמעתי דבת רבים מגירת סביב שאומרי ולמהנאמיןלחכמיי באלה הרברים
והלא נינעין כערותן הם והתרחק מהיועץ לפי דרכו,
בצרןוכי
לכל מבקש
וא
של
תה
החכמים לעצמן כלבר או לבניהם הם אומיים אלה הדבריםוו
נתי
ו
ה
די הם אומרים אותם ואם לא תאמין בהם היה אתה סבקש והאסן בעצמך

ועוד
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פרמי

פרק רכינה

אבות

מ רבו יוסיאומי ,בל הנצבר את דבורהגופו מכבר על הבריותוכל המהלל
את רמזורה נופו מחלל על הבריות:

ערקבני

ישמעאל

איטין החישד עצמימזהיזפירקטמני א בהינזל

בנ
יא ,והנס לנו בהוראה שומה רשע ונם רוח:
ושבועת שו

ועור שהתורה אינה ירושה וכל ישראל שוים בה ,והלא אמיו הזהרו בעמי
האיץ שטהם תצא תורה (ס"ו) ואם היום זה ת"ח וגה עם הארץ שמא למחר
יהיה הדבר בהפך בכניהם אשר ילדו ואמיו (מ"ח) ג' כחרים הםכתי כהונה
מלכות זכה בה דור ,כתר תורה מונה ועומד כל הרוצה
זכה בה אהרן,כתי
ר
ב
ר
מ
ה
במדבר
מה
ליפוף יבא ויפול ,ואסרו (מ"פ) שנתנה תווה
הפקי אף
כל הרוצה לזכות בה באוזוכה א"נ דבריהם אלו לזרז כל ישראל
התווההפקי
על התורה ותועלת הקנחם כללית לכל ישראל ,ולא פרמ.ת.
ח ן '4ב ו אונער כל המכבר את התורה ,פ '.מכנרה שלא יניח אותה
עלנבי קרקע ולא ישב על כפא וספסל שס"ת או כתבי הקודש
סונהים שם ,ושיעמד ספניה (ע) ויכבד את לומדיה ויעמר מפניהם כרא'תא
בקדושי' (ע"א) שהרי לא הכריעו חכמים איזהו מהם עריף תורה או כבור

לוטדיה ,שהרי אמרו במסכת קדושין (ע"ב) שעומרין מפני ס"ת טק"ו ספני
לוטריהעומרים טפניה לא כ"ש ,דמשמע דכבורה עריף ואמרו בממנת מכות
(ע"נ) כסה פפשאי דגי גברי רקי"מי טקסיס"תולאקיימי מקמי צורבא מררבנן
ומקמי נביא רבה רמשמע דכבוד לומדיהערער הרי שלא הכניעו ברברובעלי
(ע"ד) תיוצו דלעולם כבורהעדיף ומה שאמנו במסכת סכות
התוספות
פפשאי~ הני נברי לפ .שס"תאין אנו יודעין שמימדים מפניו אלא
ff,
כסה
וכ"
מק"ו מלומריה הכתוב בהם בפירוש טפני שינה תקום ומתרגמינן (ע"ה) מן
קדם דסבר באוריתא תקום ,וראיתי כמההסידים עושים הדור לחומשים ,ובכלל
סכנך את התורהיצא שלא ילטד תירה לתלמיד שאינוהגין ולהורות שכל
אסריה אמרי נועם וכמו שנא( ,דברים ל"ב מ"ז)כי לא דבר רק הוא מכפ,
ודרשו רז"ל (ע"י)כ .לא דבר רק דשא ואם רק הוא סכם הוא וכלמי שאינו
עושהכן הרי דוא כמגלה פנים בתורה שלא כהלכה אלא לעולם יתלההחסיון
בדעתו ולא בתורה ,נופו מכובד על הבריות שהקב"ה יכבדהו וספהלו חסד
בעיני הבריות שיככדוהו וינשאודו איש אייצ פמקוסו ,וכל המחלל את החורה
וכון טפירושא דרישא מתפרשתהס.פא.
החישך עצמו מןהריי
 ,כשמונע עצמו
ערי
מלדון

ישמעאלבניאימי
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פרמי

פרק הכיעי

אבות מא

ןיחידי אלא אחדיאל
הוא היהאימז' אל תהייןיחידי ישחיזי

תאמר

קנלו דעתי שהן רשאין
יונק אומר ,בל המקיים אתדיבורה מעני פופו לקימה מעושר וגל
' 6רתכי
המכפל את דגורה מעושר פופו לכפלה מעני 1
ולא אתה1

טלדון פויק ממנו איכה שהיוצא מנ"ר חייב שונא את הדיין ,ונול
שמא טהייב תשלוטין למי שאינו ח"ב ,ושבועת שוא .שטא מחייבו
שבועה שלא כדין ונמצא מכשילו בשבועת שוא ,ואעפל שאסרו (ע"ז)
ועצומיםכל הימיה זה תלמיד שנלא) ) (al~yהניע להוראהואינומורהמתפרשת
המשנה בשישדיינים אחרים בעיר וכדאמרין (ע"ה) רישך בקרירי ורישך
ררישך נחסים ,.או טעם החושך עצטו מןהדין שאעפ"י שרגאדיין חושך
עצטומן הדין ועושה פשרהנין בעלי דינים ,והנס לבו בהוראה שחושב
שיודע להורות ולא יפעה והוא הפך המושך עצמוטןהרין ,ונקרא שופה
שמניא עצהלידי איבה ורשע שמביא עצמוליריגול ,וגפרוח ,שאינו חושש
משבועת שואנאק ורוחו שני (תהליםיי די) רשע כגובה אפו בל ידרושאין
ועליו נאסר (טשליוי כ"ו)כי רבים חללים הפקה זה
*לקים כל
ו
ס
י
ז
ט
תיילהוראה וטורהוי"מ 3ע"פ) החושך עצמוטן הרין על בעל
תלטיד שלא הניע
דין עצטו שלאיניא עצטולדין אלא יפרע מה שהוא חייב ויפרוק סטנו
איבהונזל ושבועת שוא ,ויתפרש הנפ לבו בהוראה שאוטר לאאסיע מה
 '3Rwחייבלו שאפיי יביאני בדין אני אנצחנו שאני יורע דרכי המיראה
העושהכן נקרא שופה רשעוגסרוח.
שאיןדןיחידי אלא אחרוה הקב"השנ,
ו 'חשי
היהאיטר אל תהיד
י
י ישיבנו ד"א (פ) זהיחיד סומחא
באטר
(איוב כ"ז י"ס) והוא
ימ
שאעפיל שדשאיחיד מוטחה לאיריןיחידי שיראה לעולם שהוא מומחה אלא
ישלים ביתדינו עמווירין ,ואל תאמר קבלו דעתי ,שלא תאסר לאוהד
שהשלמתעמך קנלו דעתי שהיי אני מומחה ולאציפהי אתכםעט
 .אלא
לפנים משוית הדיןשכיון שיצפיפו עטך לביתדין הם רשאין לקבל דעתך
אם ירצו ,ולא אתה ,אין רשאי אתה להכריחם לכך

הך4י

י

אהמר כל המקיים את ישורה מעוני אעפ"י שאיןלו טה
י 6בש'
יאכלאינו מאבד כל ומנו לפרוה אחי פרנפתוועוסק בחורה
עושרונכסיםויתקיים בו (קהלת " 4ג)
סופולקיימה מעושרשיטןלו

ש
יךני

השיאי

מ
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פרמי
ינרבי

פיק

רבעי

אבות

מאיר אוטר ,הוה טמעת בעסק ועסוק בתורה והוה שפל רוח בפני
גל אדם ואם כפלתטן התורה יש לך כפלים הרכה כננדך ואם
עמלת בתורה יש לו שכר הרבהלתן לך:

כי בצל החכטה נצל הכסף ,וכל המכפל את רמזורה מעושרפי' מי שיש לו
טרום עושר שעות פנויות ללמוד תירה ואינו לומד סופו לספלה מעוני שיחזר
אחר פרנסתו ולא ימצא:

כבייב

אומר יכוי ,רי מאיר היהקפן בשנים כשסמכורי עקיבא
י 3ןש'
ר
י
א
מ
ו
ר
ו
ד
ב
ה
י
ה
של
ו
י
ל
ע
ואמרו גלויוידוע שלא
רי כמותי
וספני מה לא קנעו הלכה כמותו מפני שלא ירדו חביריו לסוף דעתו שהיה
אומרעל פמא פהור ומראהלו פנים ועל פהור פמא ומראהלו פנים ור,
מיישא היה שמו וקראוהו ח מאיר שהיה מאיר עיני חכמים בהלכה כראיתא
בפ"קדעירובין (פ"א),הוי ממעפ בעסק ועסוק בתורה שתעשה מלאכתך עראי
ותורתך קבע,והוי שפל רוח בפני כל הארם ,אל תאמרכיון שנכתרתי נכתר
תורה אתנאהעל הבריות אלא[כ ].הוי שפל רוח בפני כל האדם אפיי בפני
הפחותים ממך כל זה להתרחקטןכגאוהומי שהוא עולה לגדולההייםלהשפיל
י די) אם רוח המושל תעלה
עצמו יותר משאר בני אדם כדכתיב (קהלתי
)
ס
א
פ
(
נקיא דימוע
עליך מקומך אל תנה ,ובשעה שסמך משהידיועל יהושע
באותומעמדשנ' (דבייםל"עט"ר)הואוהושעבןנוןלהודיע שבשעתהגדולהיש
להלהיות העניה וכן בזמן הבית הטלך בשעה שמתחיל כשחות בתפלה שובאינו
זוקף ראשו עד שיסיים כל ד4פלה וכהן נדול שוהה בכל ברכה וביכה ושאר
בני אדם באבות תחלה וסוף (פ"נ) הא למרת שהגדול במררגהישלו להשפיל
עצטו יותר טשארבנ .ארם,וכן מרדכי קורם שעלה לגדולה היה נמנה חמישי
לסנהרריי ולאחר שעלה לנרולה מנה אחעצמושישי לסנהרריי ררך ענוה(פ"ר)
אם בפלת מרברי תורה יש 5ך בפלים הרבה כנגרך שיש כמה דברים שיבאו
לידך שתתבטל בהם עול מלכות ועול ררך ארץ ,ד"א בטלים אלו ררשעים
שיתכפלו טעסקם ויבאו להחרידךעל דרך (ישעיה" הי)הוי אשור שבפ
אפי ,ד"א בתלים אלו בפול דאובות שהיומזוטניםלך כזכות התורה אםהיית
עופק בה ולנך אטר בפעים ולא אמר טבפלים ועל דרך מה שאמרת בסופו
ואם עמלת בתורה יש שכר הרבה ליחן לך (ס"ה) ופיז רבינויונהז"ל (פ"ו)
מחסדי השם שמענישע"י שלוחים להקלטעלינווגוחן השכרעלידו להרבות
השכר
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אבות מב

אליעזרגןיעקב אומר ,העושה מצוה אחת קתה 15שיקליד

'ג
ר
ב
ו
ע
ה
ו
ה
ר
ב
ע
אחת
ה
נ
ו
ק
ר
ו
נ
פ
ק
לו
אחר ,תשובה ומעשים אובים
כתריס נפני הפורענות:
יר
י יוחנן המנרלר אומר ,כל כנטיה שהיא לשם שמים סופה להתקים
ב
ב
ק
ל
ה
נ
י
א
ש
ו
לשם
ה
פ
ו
ס
שמים
להתקים:
אין
ר
ו
ב
כ
ב
י
ג
ת
עליך כשלך וכנוד
בושמיעאימי ,יהי
תלמירך
חצירך כמורא רבך ומורא רבך כמורא שמים ?

י

אחד

י נביאיעיי
י

-

-

השכרעליו,וכן פירשתי (פ"ז) נעימות בימינך נצח (תהליםט"זי"א) שהפוכות
והנעימות הם מימינו של הקב"ה;
בן יעקם אומר וכתשיקליט הואמליץ טוב וקשור
*ג ר'
ו
כ
פ
ה
ה
ו
צ
מ
ה
ש
ו
ע
ה
ו
ו
ל
ה
נ
ו
ק
אחת
ב
ו
פ
שליץ לפני
הקב"הזעל דבר,וה אנו אומרים בתפלותינו ויעמד מליץ לצדקנו הואיניד
ישרנו (פ"ח) ואומר (ישעיה ג"ח חי) והלך לפניך צדקך והעובר עבירה אחת
קונהלוקפנור אחד לחייבובדין .תשובה ומעשים פובים כתריס בפני דשורענות
והקרים תשובה למעשים פובים שבמקום שבעלי תשובה עומריםאין צריקים
נסוריםיכולים לעמוד (פ"פ):
אתמה כל כנסיה שהיא לשם שמים וגמשנה
ר'
ירושלמית (צ) כל כנסיה שהיא לשם מצוהזו היא כניסת
אנשי כנסת וחרולה ושאינה לשם מצוה אלויור הפלגה שאלו כניסתם היתה
למחלוקת ואלו כניסמם היתה לתורה ולמעשים פובים
בן שמוע אומר יהי בנוי תלמידך חביבעליך ככבוד
הבירך כמו שאתה מדקדק בכבור חבירך תרקדק בכבור
תלמירך אגל זה ברצו וזהברינו ויש גורםין (צ"א) חביב עליך כשלךויצה
משה אסרלירישע (שם תי"ז פי) בחר לנו אנשים שהשוהו לעצמו ,וכבוד
חבירך כמורא רכך ,והנה אהרן אעפ"י שהיה חבר למשה אמילו (במדברי"ב
יאא)בי ארני ומורא רבך כטויא שמים כתלפיר ובחבר אמר לשון כבוד אבל
טורא ובכלל המורא הוא הכנוד והשוות
לא לשון מורא ,אבל ביב אמי
למורא השם כאמרם (דבריםוי י"ג) את ה ,אלקיך תירא לרבות ת"ח (צ"ב)
ואמר בעל האזהיות (צ"נ) כאזה-ותיו בררך צחות ותלמידי חכמים שלא לבזות
סאתהי היתהזאת ואמרורז"ל (צ"ד)כל החולק על רנו כאלו חולק על השכינה
שנאמר (במדבר כגופי) בהצותם עלהי וכל העושה מייפה עם רבויכמריבעם

אלישר

יי יוחנןהם3ייי
יריאלעזר
י

י

השכננה
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מרבייחי"אי0י'"יי'הייבתלטיד ששננתתימי
ה
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ה
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יכתימיכית
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ז
"כחייםהז כתיחייהיכתי י
')לקבבי שמעיזאימי'שייו
וכתר שם פוב עולהעל גביהן?
השכינה שנאמר (שם כ"א י"ג) הטהסי טייבה אשר רנו בגי ישראל את
וכל הכועס על רנוככועסעלחשכינהשני (שמות פ"ז חי) לא עלינותלונות.כם
כיעלהי וכל הטהררר אחר רבו כמהרהר אחר השכינה שני (נמרכר כ"א ה1,
וידבר העם באלקים ובמשהוכבוררבועדיף מכבור אביו שאביו מביאולעולם
ושה ורנומביאי לעולם הכא (צ"ה* ואומר (כראשיתי"ב~ה') ואת ועפש אשי
עשו בחרן ותרגם אנקלוס וית נפשתא רשעבידו לאוריתא בחרן והנהבן מיסב
אצל אביובליליריסה ואינו מיסב אצל רכו (צ"ו) רטרא רבך כטורא שטים
וליני כבוד ומורא מפורשי ,במסכת קרושין (צ"ז):
טה שלמית טדי יים
בתלמית
סק ר'4
סי
ביום כדי שלא תשכח דבי מסה שלסרת ,ששגגת חלמור
עולהורון שנענשין עלהשינגכטזיר שלא שגג אלא לפי שהנה [אפשר שצ"ל
שהזידן ולא הזר על הדברים להוציאן לאורן ולעמקןוכן דוד הוא אוטי
(תהליםקי"פ כ"א) גערתזדיםארורים השוגים ממצותיך הם שונים וקראםזרים
ואסרו רז"ל (צנח) בכל הכפרות כחוב מליחה חוץ מכהן משיח ששננת תלמור
עולהורון ,ובבא סציעא (צ"פ) וסגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששננות נעשות
ב חפאתםאלועסי הארץ שזדונות נעשותלהם כשננוח1
לרםכזדונותולביתיעק
כ%
ר
ת
כ
ה
כ
ז
י
ו
בה
א
ב
י
ה
צ
ו
ו
ר
ה
ר
ו
ח
ק
ת
ו
כ
ז
ל
אומר
שני
(רברים ל"גדי) מוושהקהלתיעקנ ונאסר (שמות כ"ה י"א)
י זהב סביב רמו (קי) לכתר תורה ,כתר כהונה זכה בו
בארון ועשיתעליו ו
אהרן שם (בטדכר כ"ה י"ב) והיתה לו ולורעו אחריו ברית כופנת עולם ונחמי
בטובח הוהב (שמותליני) ועשית ור והב סביב רמזלכתי כהונה שע"י
תשמיש הסובה גטתנותיהם,נתי טלכות.זכה נו דור שני (דה"יביי"נ הי)
זכי
הלא לכם לרעתכי ה ,אלקי ישראל נתן מטלכה לדוד על ישראל לעולם לו
ולבניו ברית מלח ונאמר בשלהן (שמות כיה כיר) ועשיתלו ור זהב סביבי
רטז לכתר טלכות שהשלחן כנגד העושר שנחת שלחנם  gwמלכים מלא רשן
(קיא) ובזר מזבח ושלחן נאמר ועשית לו ובאהרן זצ"ל ארון] קאמר (שסות
כ"הי"ב) ועשיתעליו שכתיתירהגדול טכתר כהונהוכן הוא אומר 3משליחי
ט"מ בי טלכים יטלוכו בי שרים ישורו ובאהרןד"א אוסר כמלאכיביוי)כי
הן

יהודהאימי ישי

להייי

י4
ן
י
ע
מ
נ
ש
מ
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שפתי
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נהוראי
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ואל תאסרשהיאתבואאחריך
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ו
טימורי
יפרקבני .נא* אימג' איז ניייני
הצדיקים 1
טתיא בן חרש אומר ,הוה מקדים בשלום כל אדם ודוהזנב
כן4בנ
י לאריות ואל תהי ראש לשעלים:

שפתי כהן ישמרו רעת ותורה יבקשו מפיהוכי מלאך הו צבאותד"א ,בזכות
הוערה זכה לכהונה ,ובדור ד"א אומי (תהלים קי"פ נע) זאת היההלי כי
פקוריך נצרתי בזכות רמזורה זכה למלוכה ,וכתר שם פוב עולהעלנביהן כלם
צר*כ1.לו ואםאיןלו כתר שם אוב שלםבורחיי טמנווכן שלמה אומר כקהלת
אן) פוב שם פשמן פוב 1
יח ר4
)
ב
אומר וכו' בפץ דערובין (ק"
שח
ר
מ
ו
א
י תא
טייא
י
א
4
ך
ר
~
ך
נ
רן אלעזרבןערךונקרא שמו רןנדיראי וכהיהטנהירעיני
התלטידים (ק"ג) בהלכוג הוי נולה למקום הורה ללמוד עטהם ואל תאמר היא
תבא אחריך הריהכתיב אומר (טשליבידי) אם תבקשנה ככסף אתהצריך
לחזור אחריה ,שהביריך יקיימורש בידך כדאמרי( ,משלי כאי"ז) ברזל בברזל
יחד ואיש יחדפני רעהו ,ואל בינתך אל תשען ,לומרדי שאבין מתוך ד6פרים
שדוי אמרו (ק"ד) טפי שפרים ולא טפי ספרים שמפי פפר*ם לאתבין אלא
מה שאתה מוצא בחוכם אבל מפי סופיים יבינוך מה שקבלו מרבם ומה
שהופיפו ד 6מדעתםימה שהבינו מתוך הספרים ומה שדוהינו עצמם במדוח
פובות ודעות ישרות הרי שאתה יתר מלהבין מפ* סופרים לבד:
נח
מדוע דרך
איו
'ע
צלחהבייני פי' איזבייני
שהם שלוים ושקפים ומדועהצדיקיי מתיפר*ם.
רשעים
אנל באבותדרינתן נרים (ק"ה)ריינאי אוטרלאילות הרשעים לא נכנסו ער
ליסוריהם של צריקים לא פגענו אין בידנו לא משלות הרשעים ולאמיטורי
הצדיקיםולפי זה יהיה ד.6רוש אנו אין בירנו משלות הרעועים ער שנתשש
טלעשות תשובה ולא מיסורי הצדיקים ער שלאגופיף לעשות טצות אלא אע
חושבים עצמנו שקולים כאלו מחצה זכאים ומחצה חייבים ונשתדללהכריע
עצמנו.לכף זכות 2
חרש אומרשי מקדים שלום לגל אדם כמו שאטר רז
בן
כ ן'4
יוחנןטעולם לאהקרימני אדםליחןלי שלום (קע)ואסירי

"

י'4ינאיאימי

ידעת

יכיי

נקריע

1

חבההפ
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65
יעקב אומר ,העולם הזה דומה לפרוזרור בפנ? העולם הבא התקן
עצמך בפיוזדורכדי שתכנםלפרקלין:
 1היה אומר,יפה שעה אחת בחשונהומעשים פוטים בעולם הזה מכל
כ3ןקן4
היי העולם הבא ויפה שעה אחת של ק"ת רוח בעולם הבא מכל
י העולם הזה1
חי
אברהם ז"ל בן חסדאי (ק"ז) דרך צחות היה מקדים שלום לכל אדם
לפי שהשבח יתר על הימצאה וביאר הענין שדרך המקדים שלום
ך רן
לוטי לבא כננדו שלים עליך רבי והאחר אימר לו שלום עלי
ומורי אועליך שלום וברכה פובה הרי שהשבח יתר על ההוצאה שאומר
לךיותר טסה שאמרתלו,ודוי ונב לאריות ואלתה .ראש לשועלים צח ולמר
מי שהיה ראש לסנהדרי קפנהעושין אותו פפלה לסנהדרי גדולה כרי להוסיף
לו גדולה יתרה שיותי טוב שיהיה תלמיד לגדול ממנו בחכמה ותחיבה חכטתו
סמה שיהיה רב לפחות ממנו בחכמה ותפחת חכמתו .וי"מ אריות אלו ת"ח
וכדאמרינן (ק"ח) ארי שבחבורה (ק"ת) ארי עלה מנבל ,ושועלים אלו עמי
הארץ כסו שערשו (ק" )1בשועלים קפנים וכו ,ושמעתי שהאריה משים זנבו
לעולםעל ראשו ובעלי הציור כך מציירים אותו ככוחלים וכפבלאותעלכן
זנב לאריות שיכבדוך וישימוךעל ראשם ,והשועל דרכו להשים ראשי
ביןשולייעלכן אל תהי ראש לשועלים שלא ינזוך ושמעתי מפי החכם רי
אברהםז"לבן אלברצלוני (קי"א) הולך את חכמים יחכם (משליי"גכי) זה
ההולך בעקבות החכמים שהוא זנב להם יחכם ועל דרך הוי זנב לאריות ורועה
כסילים ירוע (שם) מפרש מלשון ומשה היה רועה נלומר ומי שהוא ראש
ורועה לכסילים ירוע וישבר טנזרתתיועם בשבפ ברזל (תהןיםבי פי)ולכן
אל תהי ראש לשועלים 1
אומר העולם הזה דומה לפיוסרור ,פרוסרור הוא בית שער
כ6ן*'
וכן פי' בערוך (קי"ב) פרוסדור אצפואן בנוית והעולם הוה
דומה לבית שער בפני העולם הבא שהעולם הזה הוא מעכי ונשר לעולם הבא
שהיא הדירה הקיימת ,התקןעצמך בפרוזדורכדי שתכנס לפרקלין ,פרקליןדיא
הארטון מבפנים,וענין המאמר שהעולם הזה עולם המעשה והעולם הבא עולם
הנמול וכבר דמשילו (קיץ)העולם הזה לערב שבתוהעולם הבא לשבת ואמרו
מי שפרח בערב שבת יאכל בשבת:
נ3
ם
י
ב
ו
פ
ם
י
היה אומר יפה שעה אחת בתשובה וטעש
בעולם הוה

דיי

לעכמבכ

וקן14

טפל
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פרמי

פרק רביעי

אבצבץ כיד

י שמעון בן אלעזר אומר ,אל חיצה את חברך בשעתכעסוואל
כנ
נ
ב
ק
ר
ו
ה
מ
ח
נ
ת
בשעה
ו
ת
מ
ש
מפל לפניו ואל תשאללו בשעתנדרוואל
תשתדל לראותו בשעת קלקלתו:
 -מכל חיי העולם הכא לפ .שהעולם הזה עולם המעשה והעולם הבאאין בו
מעשה לפיכך יפה שעה אחת בתשובה ומעשים פובים נעולם הזה מכלחיי
עולם הבא שהיי בעולם הזה יכול לעשות מצות השי"ת אבל לעולם הבא
נעשה חפ'צ .מן המצות וכן הכתוב אוטר (תהלים קמ"ו י"ז ישח) לא המתים
.הללו יהוכוי ואנחנו נברך יה ואמרו (ק'"ד) אשראנכי מצוךהיוט לעשותם
(דבי.ם ז' י"א) ולמחר לעולם הבא טיפול שכרן ,ואמרו במשלים (קפ"ו)
היום מעשה בלא חשבון ומחר חשבון בלא מעשה ,ואומר הכתוב (תהלים פדח
י"נ) היסופר בקכר חסדך וכה והוו חסידי עולם מנקשיםחייםכדילהרפיף
מעשים פובים בעולם הזה מה שאיןיכולין להוסיף בעולם הנאווי יפה שעה
אחת בתשובה ומעשים פובים בעולם הזהמכלחייעולם הבא ובטשנהירושלמית
נורמת יפה שעה אחת בתשובה ומעשים פובים בעולם הזהכחיי העולם הבא
וכה והפייכיון שבשעה אחתנעולם הזה יכוללקנותח.י העולם הבארוי שעה
זו שוה כחיי העולם הבא ויש נח-סי' לחיי העולם הבא והיא היא.1 ,פה שעה
אחת שלקירת רוח בעולם הבא מכלחיי עולם הזה ,קורת רוח כמו נחת רוה
כדאמרינן (ק"8ז) נתלירה דעתו ופעם המאמר שהנאות העולם הזה וגאות
נופניות לא רוחפות והנאוה העולם הבא הם כגאות רוחניותונדופים דגאות
הרוחניות מהנאיח הנופלות והלא על העולם הבא נאמר (תהלים ל"אבי) מה
רב פובך אשרצפנתליראיךוכה ואמרו(קיא) העולםהבאאיןבולאאכילה ולא
שת.ה אלא צריקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם והם נהנים מזיו השכינה1
בן אלעור אומר אל תרצה אתחברך בשעת כעסו ,שטא
כג ן'4
יגרום לוריצוי ההוא להוסיף כעסעל כעסו ,ואל תנחסנו
בשעה שמתו מופל לפניו ,שמתוך שהוא נדגל על מתו מוסיף דאנהועצב
בנחמתךויבעופ כלפי מעלהולכך נרנו לנחמו סש'סתם דגולל ,ואל תשאללו
בשעת נדרו ,בשעה שנדר אל תאמר לו שמא לא נדרת על רעתכך שאתה
נורםלו בשאלתך לפרש כל הדעותבענין שלאתועיללו רמתה ,ורוכשי ז"ל
(קי"ח)פ ,.אל תשאל לו בשעת נדרו לרמיר רגדרלפי שאתה מצערועל מה
שגרר ע"כ ,ואל תשהדל לראותו בשעת קלקלתו ,אם עשה כבר עבירההיא
מתבייש טעצטו או אירע לו דבר בושת וכליסה אל הראתו בשעה  11שאתה

~פךכ~שן

י

מופז

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

פיק וביעי

אבות

פרמי
נדשחמדאל"פ
ן אוסר ,בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אלינל לבך*
יראה ורעבעיניו והשיב מעליו אפו
פן

יי

?

מוסיף בבושתווכן עבדיה (עבדיה אי י"ג) אומר אל תבא בשערעמי ביום
אירם אל חרא נם אתה ברעתו ביום אידו וכוי ובתנחומא (קיש) אמי
יוחנןטנין שאיןמרצין לו לאדם בשעת כעסו שני (שמותל"ג י"ר) פר ילכו
והגיחותי לך אמר לו הקב"ה דגרתן לי ער שיעכרו פטם של זעם ,ואניחלך,
וטנין שאין הנחסין אוחו בשעת אבלו שהרי בשעה שגלו ישראל כתיב
(ישעיה כ"כ י"ב)ויקיא ה' צמאות וכו' בקשו המלאכים לנחמו אמ 4להם אל
תאיצולנחמני ,ואל תשאל לו בשעתנדרומנין ממשה כשנשבע הקב"ה שלא
יכנס לארץ אטר שעתשנועה היא רא אדבר עתההמתין עד כבוש ארץסיחין
ועונ ואזדוזחיללרמחנן ,ואל תשתדללראותו בשעתקלקלתומניןמאדם בכל"ה
שתפרו עלה תאנה ועשו להם חנורות ואח"כ (ביאשית
כשאכלמןהעין
,
ו
נ
ו
)
י
ה
ו
ה
1
גי וישסעו אתקול אלקים
ל הקפן אומר וכוי נקיא שמואל הקטן שהיהמקמין עצמו
כדן11ב~ן14
ואמרועליו כשטתאיחסידאיעניו (ק"כ) ובתלמוד ירושלטי
(קכ"א) מפרש שהיהקפן מעפ משטואל הרמתי שכן אמרוראוי היה שתשרה
עליו שכינה כשמואל הרמתי אלא שלא היה דורו ראוי לכך ,ונתנבא בשעת
פפירוס בעשרההרוני מלכות ,ואמר שני מסוקים מספר משלי (כ"ד,י"ז ,י"ח)
ואעפיל שכבר אמרם שלמה המלך ע"ה מרנלא הוו בפומיה להזהיר בהם את
העם וכדרגא עובדא מאןבעי היי מאןבעי חיי ואכנוף כ"ע לגביה ואמילהן
מי האיש החפץ חיים וכוי נצור לשונך מרע וכה (קכ"ב) להרגיל בפיהם
פפוקים אלוכרישיהיי נזכרים,ופעם הפסוקיםבנפולאו*נך אל תשמח ובכשלו
אלינללבךפי' השמחה נרולה סלסילה והנפילהנדולה מהכשלון (קכע)על
כן פסך השטחהלנפילהוהגילהלכשלוןפן יראהה,ורעבעיניו והשיבמעליו
אפו ,כלומר שישיב מעליו אפו וישיבנו על השמח לאדו  111היתה האזהיה
להסח מהמדה הזו כדי שלא יושב עליו האף אבל לא משום והשיבמעליו
אפו שאיןמןהנכון להזהיר מעשות דבר שישיב חרון אף השםטכני אדם,
ויש שסופיפין (קכ"ד) בדברי שמואל הקפן חרון אפו לא נאמר אלא אפו
מלמר שמוחלין על כל עונותיווואין תוספת זה במשנה ירושלמזת ואם תאמר
והלא הנתוב אומר כתהלים ניח י"א) ישמה צדיקכי הזה נקם פעמיו ירחץ
בדם הרשע וי"ל שאפיו
האויב רשע אין לשטוח ברעתו אלא ספני
ר,

עי

בד,יוהי

יראת
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אבות מה

פרמי
נסאלישע גן אנויה אומר ,הלומדילד למה הוא רומהלדיו כחובהעל
ניר הדש והלומדזקןלמה הוא רומהלדיו כתובהעלנירטהוק:
פרק רביעי

כו
יוסי בר יהודה איש כפר הבבלי אומר ,הלומדמן הקפנים למה דשא
ן מנתו והלומדמן הזקנים למה
דומה לאוכלענבים קהות ושוההיי
ה
ת
ו
ש
ןישן:
הוא דומה לאוכל ענבים בשולות ו יי
כ;
מאיר אומר ,אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו ישקנקן חדש
י
ק
ב
א
ו
מלא ישןוישן שאפילו חדשאין בו:

רחבני

יראת השם לברו לא מפני ששונא אותו והשמחמפני שנאתו אותועליו הכתוב
אומר בנפול אויבך אל תשמח והשמח לכבוד השםעליו הכתוב אומר (שם)
ישמחצדיק:
בן אבויה אומר וכוי דיו כתובה עלנייר חדש אינו נטתק
כס
ה
ר
ו
ת
ו
ב
ל
מ
ה
ב
ו
ת
כ
ו
י
ד
ו
תשכח
ל
ע
א
ל
ו
ת
ו
ד
ל
י
ב
ד
מ
ל
ה
ן
כ
נייי
ישן בוכן הלמד תורה בזקנותו כמעפ קפ שוכח ואמרו במשלים (קב"ה*
שהלמוד בילדות כמפתח על האבן והלמוד בזקנה ככותבעל החול ואמרוז"ל
(קכ" )1הלמד תורה בילדותו דומה לאשה שלשה בחמין ,ד"אלנותן בקנקן
זפות כל זמן ששוהה בו משביח ,ד"א לענלה שכובש אותה כשהיא קפנהו
והלומד תורה נזקנותו דומה לאשה שלשה בצונן ,ד"אלזקן שנשא בתולה
ן בקנקן שאינהזפות
שהיא אינה ושננתעליווהיאאינוהנוןעליה ,ד"א לנותןיי
כל זמן ששוהה בו מבאיש,ד"א לפרה שכובש אותה כשהיא זקנהועליונאמי
(הושע ר' פ"ו)כי כפרה סוררה סרר ישראל ,וסכל מקוס לא יאמרהזקן מה
יועיל הלמוד ויתעצל טללמור מפני שוצאזקן אלא אם לא למדביטי הנערות
ילמד בימי הזקנה שאחד המרבה ואחר הממעיפ ובלבד עיניין את לבו

~יליקמןע

לאביו

שבשמים1

בר' יהודה אומר וט ,ענבים קהות הפ עננים שלא נתבשלו
כו ר'4
,
י
ס
ו
ב
ן מנתו שעדיין לא נתנשל וכן הקפנים
שהם
יי
עדין
עדיין לא נתבשלה הכסתם בקרבם ,אבלהזקניםדומיםלענבים נשולותויין
ישןכענין שני(איובי"ב י"נ)בישישים חכמהואיךימים תנונה ודעתרייוסי
גרי יהודה להזהיר שלא ללמוד מהקפנים אלא מהזקנים אבל דעתר,ד"א
י בנער או בזקן וכסו שאני עתיד לפרש בסמוך בס"ד1
שא" הלסודתלו
)
ז
"
כ
ק
(
אומר אל המתכל כקנקן בפרפראות לחכמה
נמצא
כ;ך4בנ
י ונקה לא ינקה אם הסיר טונקהק"ג ישאר ה"א ואםתסיר

ירכתי

ואי

מינקה
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פרמי

פרק

רביי

אבצור

אלעזר הקשר אוטר ,הקנאה ודתאוה ודגבור מוציאין את האדםמן
נס
י
ב
4
ד
העולם:
כסוקן 44היה אומר'הילידים למותוהטחיםלחיותוהחייללרוןלידעולהודיע
ולמידע שודא אל הוא היוצר הוא הבורא הוא המבין הואהדין
הוא העד וצא בעל דין הוא עתיד לדון ברוך הוא שאיןלפניו לא עולה ולא
שכחהולא משוא פניפ ולא מקח שחד ודע שרגל לפי ההשבון ואל יבפיחך
יצרך שהשאולניח מנוס לך שעל כרחך אתה נוצר ועל כרחך אתה נולד ועל
כרחך אההחי ועלכיחך אתה מתועל כרחך אתהעתירלתןדין וחשבוןלפני
מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ?
מינקה ק"ג ישאריו"ד ה"א אםכן אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו שם
בן ארבע אותיות וזה פעם בס"ה שיש בו שםבן ארבע אותיותשעולים
לחשבון ס"ה באור המשל שלא תסתכל ותאמר זהזקן אלמוד לפניו וזה
ולא אלמוד לפניו שיש קפן שודא יותר חכם טוקןואין הדברתלוי אלא
נחלטה שבקרבו אם גדול אםקפן וכן הלכה (קכ"ח) והלא אליהוא אומר
(איוב לשבזי) אמרתיימיםידברו ורוב שניםיוריעו חכטהאכן רוח היא באנוש
שבתהלה היה דעהו כדעת ר,יוסי ב"ר יהודה ושוב חור בו להורות נר ,ואטר
אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם?
הקפר אומר הקנאהיווקנאת איש סרעדצ ומוציאה את
כח ר'4
הארםמן העולם כד"א ורקב עצמות קנאה ,ודנה זה
בקנאת הדבריםהגופניים אבל(קכ" )8קנאתסיפרים תרבהחכטה התאוהשדילך
אחר תאות לבו ברברים הנופניים ובתאוהכזו נאסר (משלי כ"א כיד) תאות
עצל תסיחנה אבל יש תאוה שנאסר בה (שם י"מ כ"כ) תאות אדם חסרו
ואוסר (שם "א כ"ג) תאות צדיקים אךפוב והיא דיזאוה בתשובה ובמעשים
עובים* וכבור.שרורף אחר השררה שלא לשם שמים והיא מקברת אתבעליה
אבל אם דעתו בכבור לכבוד ריזורה שיש בו עליו נאמר (שםגי ליה) כבוד
הכמיםינחלו ורהסנא לבא בעי ,וכבר אמרו בברכות (ק"ל) חתן פפור מק"ש
בלילה הראשון עד,מוצאי שבת ואם רצה לקרות ק"ש נפילה הראשון קורא
רשב*ג אוטר לא כל דווצה ליפול את השם נופלכיון שהוא לשם שמיםו
כס 44141היה אומר הילודים לטא כאמרו (תהלים פ"פ ט.פ)סי גבר

קפי

אלעיר

יהיהולא יראהטותוכיון שכןיש להם לפשפש במעשיהם,והסתים
להחיות כאטמו
"בבי) ורבים מישני אדטתעפריקיצו אלהלהיי עולם

(דניאי

ואלה
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פרמי

אבצרז מן

פרק רביעי

ואלה לחרפות ולדראון עולםוביון שכן ישתדל שיהיה מאותם שהםלהייעולם
וההיים לירון שאחר תהיית המתים הואיום הדין ,לידע זההיודע טאפטים,
ולהודע זה היורע מעצמו ,ויש (קל"א) לידע אלו שהם בחיים ,ולהודע אלו
העתידים להולד ולהודיע אלו העתידים לחיות בתחיית המתים ,ושלש כתות
אליו יש להם לרעתכי הקביה הוא ר' פי' חוק ותקיף טלשון(יחזקאלי"זי"נ)
אליהאיץ ,הואהיוצי הוא הבורא ,תהלת המעשה וגמר המלאכה ,דשאדסנין
שני (תהליםנ"ל פ"ו) המבין אל כל מעשיהם ,הואהריין שמבין מעשיהםורן
אותם ,ד"א עד שני (ירמיה כיאש כ"ג) היודע ועד נאםהי שהכל גלוי וצפוי
לפניי ,הוא בע5ריו ,שאםגוזל אדם לחבירו הקב"ה הוא בטקוםהננזל לתבוע
אתעינו נמצאת אומר הוא בעלדין ,והואעתידלרון לעתיד לבא ,שאיןלפניו
עולה שני (דברים ליב די) אל אמונהואין עול ולא שכחה כאסרווכלמעשיך
י י"ז) אשר לא
בסם* נכתפים ,ולא משוא פנים ולאמקח שוחר ,שני (דבריםי
ישא פנים ולא יקח שחד ,ופעם משוא פנים שאפיי למשהולאהרן לא נשא
פנים נטי טייבה ,ופעם מקח שוהד שאינו מוציא שכרמצוהכננד דססדעבירה
אלא משלם שכר פוב על המצוה ונפרע מן העבירה כדאיתא בספרי (קל"כ)
ואיןסהליפיי לא זכות בחונה ולא חובה בזכות אלא נותנים שכר על המצות
ועונשיןעל העבירות ,שהכל שלו לפיכך לא יפה טשפח זה מפני זה ,ודע
שהכל באלפי חשבון שני (קהלתזי כ"ז) אחת לאחת למצא חשבון פרופה
ע 6פרופה מצטרפת להשבון גדול ,ואליכפיחך יצרך שיש בשאול בית מנות
לך שם (תהלים קל"ט חן) אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך שעל
כיחך אתה נוצר וכו'אלו דברים פבעיים לא חצונים שלא אמרעל כרחךאתה
עושה מציהאו עבירה שרשות כל אדםנתונה בידו ,הקב"ה ישים בלננואהבתו
ויראתו לעשות

רצונו אכי"ר 1

נשלם פרק רביעי

תלל"ת*
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