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פרמי

כל

מרקקניןתזרוק.

אבות מם

ישיאי יש להם חלק לעולם הבא ,שנאמר ועמך כלםצדיקים לעולם

שנו

"רשו ארץ נצר מפע* מעשה יד 3להתפאר2

,

חכמיםבישו
ן המשנה ברוך שבחר בהם ובמשתנס רבי מאיר אומרן
כלהעותק נתורה לשטה זוכהלרברים הרנה ולאעור אלא שכלהעולם
כלו כדי הוא לו ,נקרא רע אהוב איהב את המקום אוהב את הבריות טשסח
את הטקו 6טשמח את הכריות ומלבשהו ענוה ויראה ושכשרחב להיותצדיק

חכמים בלשון המשנהברוך שבחר בהם וכמשנתם ר"טאיר
אוסרוכוי נהגו בלישיאל לשנות בבתי כנסיות כשנחותשנין פפה
ן nDb
לעצרת (אי) טפכת אכווןפיק אחר בכל שכת (כ') ולפי שישני

שני

לעצרת ששהשבתיתואין במסכת אבות אלא חטשה "p.bלפיכך לק 18מהוך
דברי הברייתות רברי סופרים בעין סטכת אבות פרק אחד וקראווע סרקקנין
תורה (גי) לשמתו בשנת ששית שבת שלפני עצרתולמי שבעצרת
"
נ
ת
נ
התורהנהגו ללמוד פרקים אלו בין פסח לעצרת שנשסע דברי טופר*םלפני
סחן תורה כענין הכתוב אוטי (משלי ח' לע 4שטעו מוסר וחכטו שתהיה
יראת חטאנו קודמת ~חכטחנו.וכן נדיו לקרות פשלי (די)וישט*ין אוהו
בכ5
לחמשה פרקים שיהיה כננד חטובה פרקים של מסכת אגות 6רק
~שבת
שבתובארץ הנאת סעו לחלקאווו לארבעה חלקיםבלגיוסקדיmטb
יי
י לשמת בה מפכת אבות ובארבע שנתותמסייסיי אבותומשלי ושבת של
א"
קנין תורה שהיא השבת הששית נווגין לקרות רות 5פי שנכנפה ההת
רח'
כגפ* השכינה וכן אנו בסתן הורגינו נננצו תחתכנפי השכינהופורי הראות
) אסר שנקרא שמה רואו כגיספריא תר* שקבלהעליה חרשו תצות
"ל(יי
וכן בסתן הורה מצקהלנו הר* טעות יחיותעל סצווז שנצפוו בם גה aw
ושבע סצנת ,סךהכלתרינו שנוחכמים כלשק המשנועלשון המוצנהוהברייתא
אחד ונא אלא מה שפרריבם וקדושקרוי טשנה ומה שפדרואחריו רזחייא
ורן אושעיא ורינחןוברקשיאקרויברייתא ודואסלומון ובראשא"6ל"ג)
)וותיק השהוגומא
ייגס החוצהועיק לברחשהברייהוח דוםמיץטדגושניותמי
שניז תורה דיא בפדר אלירן שפא 3חו) רו מאיר אופר כלודופקבהורה
לשמהיוכה לדברים הרנה ונשפת ר,עקיבא רבו(8י) אמרהדחגיא(")ר'
עקיבא אומר גלהעיסק שלא לשם" נוח לו שנהפכה*לייהדעלמניו אנל

("
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פרמי

פרק ששי

אבות

חפיר ישרתאמן וטרחקתומן החמאוטקיגתו ליריזכותונהניןמטנועצהותושיה
בינהונגורהשנאמרל*עצהותושיהאניבינהלי גבורה,ונותנתלוטלכותוטמשלה
וחקורדיןוסגליןלורזי תורהונעשהכטעין שאינו פוסקוכטהרדאמתגברורילך
ויצהצנוע וארךרוח ומוהלע 5עלבונו וטנרלתו ומרוטמתו ע 5כל הטעשים

י

רזיופגן אוטר לי"א) לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצותאפיי ש5א לשמן
שמחוך שלא לשמן בא לשמן ולא עוד א5א ) (aww1שכל העולם כלו כראי
י כשה) וצדיק יסוף עוקם ומשלו משל (י"ב) לטההדבי
הוא לושני (טשליי
דוטה לנקדת המחוגה שעל ידה תעשה המחונהכן בשביל צדיק אהד העולם
מתקיים ואמרו (יע) כי זה כל האדם כל העולם כלו לא נברא אלא לצוות
לזה ואטר בן זומא (י"ר) ברוך שניא כל אלה לשטשני ,נקיא ריע שני
לתהלים ק85פ יא) ולי מה יקרורעיך ד' .אהוב שניאני אוהבי אהב ,אוהב
את המקום שהחורהמניאות לאהבת המקום שני (רבריפויהי) ואהבת אתהי
(ויקרא י"ח י"א) ואהבת לרעך כמוך ואמנו (פשו)
די ,אוהב את הבריות שני
זה כלל נדול בתורה ,משמח את המקים במעשיו הפובים וכסו שאטיו (פא)
אשריסישעטפו בתורה עושה נחת רוחליוצרוואומר (תהליםקיד ל"ר) ישטח
הו בטעשיו כביכולהקב"ה שמח בעוסקי דוהרהוכן אסרו ()1"1איןלו לוקכ"ה
בעולטו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד ובהפך זה (בראשית הו )ויתעצב
 41אללבו .משסה את הבריות כאמיו (משלי כ"פ בי) ברבותצדיקים ישטח
העם ,טלבשהו ענוהויראה (תהלים קי"א י') ראשית חכטה יראתהי ואומר
שני
(טש5י כ"כ רן) עקב ענוה .ראת הי ,ומכשרתו להיות צדיק ,העומד בקו
האמצעי נקרא צחיק ,תסיר זה דגופה סקו האמצעי לקו האחרון ("ה) ישר
ונאמן כפלענין בטלות שונות שישר וצדיק אחד ,והסיד ונאמן אחר (יאר)וכן
במשה נאמר (במדבר שבגי) והאיש סשהעניו סעד שהיה חסיד וזה פעט
י ד')
טאד ונאסרבו (שםיע )4בכלביתינאטןד"אוכןאני מפרש (חב1קב
וצדיק באסופתיחיהכשנופהלחפירות ,רפא (בי) ישר בדרךארץ ונאסן בסטון*
וכן אסרו ר4ל (כשא) שתחלת דעו ש 5אדם נשאת ומעת באסונה ,ו"ט (כ"נ)
ונאמןכענין שם בפשלי י"א ~ UWונאטן רוח מכפה דבר שמפתיר הדברים
שבהם סחרי תורדו וכן הולמה בוא אומר (שם כאזבי) כבוד אלקים דגשזר
דבר ואסרו ר4לע"נ) בהדי כבשי דרחטנא לטהלך שלא לנלותמתיי חורה
ועלכיוצא בזה נאסר ע 5רבן של נביאים (נסדברי"מזי) בכל ביתי נאמן
תא,וי8מ (כצר) ונאסן מלשון (ישעיהכיב כע) יתד תקועת במקום סאטן
שדשה
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פרמי

פרק ששי

אברוק

ע

שהוא נאמןוקיים למי שבופח בו תפך מזה שהכתוב אוטר(משלי ב"הישי)

טנ6ח בונד ביום צרה ,ומרחקתו מן החפא ,שמזהירתו ממצות לא תעשה,
ומביאתוצידי זכות שמדריכתו במצות עשה וההונה בתורה לשמה מובפח ושא
שלא יחפא ,ואטרו (כ"ה) אם פגע נך טנוול זה משנהולבית המדרש ואמרו
(ב"ו) יפה תלמוד תורה עם דרךאיץ ש*ניעת שניהם משכחת עון,ונהנין ממנו
בג .אדם שמלמר אותם עצה ותושיה בינה וגבורה שכן התורה אוטרח על
עצמה (שםחיי"ר)לי עצהותושיהאני נינהלי גבורהנקיאת ההורהתושיה
שמתשת כהו של אדם (כ"ז)ואם תאמר טאיולי נכורהוי"ל זו גבורתכבישת
היצר או פעם גבורה כאמרו(קהלתזי י"פ)והחכמהתעוזלחכםטעשרהשליפים
אשר היו בעיר ואומר (שםפיפיז) סובה הכמהמנעורה ,ואומר (שםפי
פובה חכמה מכלי קרב ,ואומר ) t~woכ"א כע) עירגבורי ,עלה חכםוירד
עוז מבפחה ,וי"ט (כ"ח) שנקראת דיבורה תושיה שעל ידה נשתת העולם ,ד"א
שהיא יישות העולם מנזרת להנחיל אוהב .יש (שםחי כ"א) ונותנתלו מלכות
וטטשלהוכוי ,כד"א (שם ח' פ"ופיז)בי מלכים ימלוכובישרים ישורו וחקור
דין לפי שמקצוע גדול בתורההדינין ,וכן שלמה כששאל לו הקב"ה(מלכים
אי נ' הי) מה אתןלך שאל המשפפ ואמר (שם מפי) ונתח לעבדך לב
לשמוע לשפופ אח עטך וכו'על כן אומר והקורדין שדיבורה מניאתו לחקור
על הדינין ולהוציאן לאטהתן ,וכן הכתוב הוא אוטר (דבריםי"ז ר') ודרשת
וחקרת ושאלת ואם נפשך לפישו קשור עם ונותנת לו טלכות וממשלה וכו'
שהחורה נותנת לו טלנות וממשלה וגדולה וכל העםחוקיי' ודורשים אותו
לעשותדין ביניהם ,ומנליןלורזי תורה ,כאמרםמ"פ) חכםעדיף סנניא שני
לתהלים י"ב) ונביא לבב הכמה ,מי נחלה במי קשן נתלה בגדול ,ואומר
צי
נלעיני ואביפה נפלאות מתורתך ואומר (שם כ"ה"ס סור
(תהלים קי"ם
הי ליראיו ובריתו להודיעם ,ונעשהכמעין שאינו פוסק וכנהר שמחנבר והולך
שנ' למשלי הו  )1"6יפוצו מעינותיך חוצה ברוהבותפלגי מים,והוי צנוע,
כנאמר(.שם "א ב) ואת צנועים חכסה ,ורך רוח שההורה אסרה(רברים1"8
ז 0אלתאיץ את לנבך שמרתהאכפיות טנונה עד מאר וח"ח המתנהגנררכי
א רחום אף אתה היה רדום ,ומוחל
השם הוארך רוח וכסו שררשו(לי) סהיצ
עלעלבוני,בפיק נ' דיוטא (ל"א) אמר ר' שמעוןבןיוהי כל ת"ח שאינו
ניקם ונופר כנחש אינו ת"ח ומה שרבהוב חוטרליקראייפחיי) לא תקום
ולא תפור הושא נבי סטון כתיב אבל בצערא דנופא שרי ,ומקשה וצערא
דנופאסי שרי והחטיא (ליב) ת"ח הםעלוביםואינםעולביםשוסעים חרפתם

י'"

י""

ואינס
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פרמי

פרק ששי

אבות

אמך

רני יתשע בן לוי ,בכל יום ויום כתקול יוצאת טהר חורב
3
ומכרזת ואימרת אוי להם לבריות מעלנונה של תורה ,שכ5סי
נום זהג באף הזיר אשה יפה ופרת
שאינו עוסק בחורה נקראנזוף שנאמי
פעם ואוטר ,והלתת מעשה אלהים המה ור5כתנ מכתב אלהים ו1א חיות על
הלדוו ,אל תקראהיות אלא הרותr~NWלךבןהזיין אלא6י שעוסק נתלמוד

י

ואינםמשיבין עושים מאהבה ושטחים כיסורין ועליהם הכחוג אוטר (שופפים
ה ומקשה
הו לנא) ואוהביו נצאת השמש ומשני ד4עולם רנקיפליהביבי
והאטר רבא גל המעבירעל מדותיו מעביר ן לו ע 4פשעיו ומשני דמפייסי
ו אותו ושיב בקשו טמנו
ליהוטפייפ ע"כ,וזה פעםומוחלעלעלבוני ,אםעיב
בלבו אבל קידם זה יש לולנקים ולנפור וכן
טחילהאין לו לנקום וליפוי
אסרו (ל' 0שנענש שאול על מה שלא חשש לנני בליעל שאמרו מה
יושיעט זה ניבזות (שמואל אז ין ל"א) וכחיב בתייה'(שםי"א ויעל
נחש העסתי ,ומנרלתו ומרוטמתו על כל הטעשים שני (משלי רן ה' סלסלה
והיוסמךובין כאדיס תושינך:
ר' יהושעבןלוי בכליום ויום בת קול יוצאת סהר חורב ,לפי
3
ששם נתנה דבורה לפיכך בת קול יוצאת משם בכל יום ויום
וטכרזה ואומרתאוי להםלבריותמעלבונה של תויה שהם עולבין אותה ואינם
רוצים לעסוק ביב שכל טי שאינו עוסק בתויה הרי זהנזוף ,פעם נזוף כסו
)ונזף בו אבוהי שהוא
נעור ותרנום (ל"ד) וינער בו אביו (בראשית ל"ויי
נעיר וסאופ כסנורה שבני אדם פורשיי סמנו שני (טשלי י"א כ"ב) נזם והב
באףוסיח פעם ומביא ראיה מפסוק זה שהוא נזוף ררך נופריקון של נזם ואף
ורגתובים טכנים את ד15רה באשה יפה וכסו שאמרו במסכה יבמות (ל"ה)
כמח פונה אשה פובה שהתורה נטשלה בדו ופעם הפסוק כמו נזם זהב באף
חזיר שכנופי והעי הוא ספונף ומלוכלךכןבני ארם שראויים לקבל חכמה
הסכנה אותם הכתוב באשה יפה ואינם רוצים ללטור וזה פעם וסרת פעם
שדוי סרים טללטוד פעטי ההורהויש (ל"ו) שהכתוב מדבר בשה שפירשמן
ההורהופירורוכן לפי שדגהובאומי אשה יפה וטפרשים שהכתוב סכנה תאה
אשה שה וכשפירשמן דיצרה סכנה אותו וסרת פעם ופירוש מקובל ד1א
לפשק אבל לא להביא ראיה טמנה למה שאסיה המשנהאוי לחם לבריות
טעלבונה שלתורה שבחכםאומי הספוק את דבריו ובכלל הבריות נכנסי .עסי
הארץ ומה אלא הפעם כטו שפירשתי שכל אדם ו1אסוכן לקבל אבסה אפ

א,

היכלך*

ייצח
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פרקי

פרק ששי

אבות עא

תו-הוכל מי שעוסק בתלמור תורההרי זה מתעלה שנאמי וטסתנה נחליאל
ומנחליאל במות:
נ וקלוכ~ך
 4מחבירו פ-ק אחר או הלכה אחת אופסיק אהד או רכור 'אחר
או אפילו אות צריך לנהג בו כבור ,שכן טצינו בדוד סלך

ירצההן בטורחהן בקלוזהויפיו וכסו שפירשו (ל8ז) וסותר האיםמן הנפטה
איןכיאין הוא שם האפפ שזדו ההפרשבין האדםרו:יפה לצד החוסר הארסיי
ואינו לומר תורה ובין הבהמה שהאדם כזה אומר איןכלומי אפפ החכטה
שהיה ראוי לקבלה ולא קכלה ובנהמה אין אוטי הםאין שאין אומרים.אפפ
הבהמה הזו החכמה שמעולם לא היתה ראויה לקבל חכמה ואומר והלחות
מעשה אלקים המהוכיי (שמותל"ב פ"ז) אלחיי
י חיות אלא ח.רות (ל"ת)
,
ח
ר
שאין לך בן חורין אלאס .שעוסק בתלמור תו וטכללהן אתה שומע
לאו כמו שהעוסקבתייש הוא בן חורין כך מי שאינו עוסק כתודהד"אנזוף
שנזוף פורשי ,טמנו וזה מתקרכיי אליו לשמשו כאהד רחפנים כד"א (נחמיה
י"נ י"ז)תירי יהודה שהשריםמכנים אוחס חורים ,סתרנם לבן חור כסו שטכנים
פחתי העםחשוביי ונדולה מזו משבחים המלכים בלשון חורים שם(קריתיי
פ" )1אילך ארץ שמלכך נער מענין (אסתי ב' ב')נערי המלך שהם עבדי
המלך ,אשריךאיץ שסלכךבן חורין שרגא מן הסננים כלומר.דואוי לטלוכה,
וי"מ (פ8ל)בן חחיין חפשי ממשא סלך ושרים ,ופירושים טקובלים הם אבל
הראשוןננון בקשר המשנה ובייש בנימת הספייי שבפדר אליות עפא' (ט')
דנרפיי שאיןלך בן חורין אלא סי שעומק בתויה שכל העוסק בתורההרי זה
מתעלא שני (במדבר כ"א י"מ) וסטתנה נחליאל ומנחליאל בסות .הא לסדת
שלשק נן חורין השמי בטשנה דכא לשון עלוי ושירהשני וססהגה נחליאל
נפרשת חקת רפורט כתיב (במדבר כשא היי) באר חפיוה שרים כרוהנריבי
העם בטחוקק כמשענותם ומטרבר מתנה וממתנהנחליאל ומנחליאלבמיוןוררשו
כריש פרק כיצרמעביין (ס"א) אם ארם משים עצמו כסדנר שתכל רשין בו
החורה טשצא לו בטחנה שני וטמרבר טחנהוכיון שנהנהלו בעתנהנחלו די
שני ומסחרה נחליאל,וכיון שנחלו רי עולה לנרולה שגזוסנהליאל בפות.ואם
דציפ דעתו הקב"ה משפילו שני ומבסות מגיא ולא עוד אלא ששוקפין אוחו
בקרקע שני (שם "3אכי) ונשקפהעלפני המשיטוו ואםהזי בו הקב"הסנכידצ
שני (ישעיה ם .ר ),כל גיא ינשא עאכ 4
מפא (80נ)
כד פא פצעת המשנה נסדר
ג
י
ד
י
ל
א
אסל

הלומרשעמיייכי
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פרסי

שיח

%ק ששי

אבנת

לסר מאחיתפל אלא שנידגיים בלבד קראורבו אלופוומיודעו
שנאסר ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי והלא דביים קל וחומר ,ומה דוד
סלך ישראל שלא למר מאח.תפל אלא שני דברים בלכד קראו רבואלופי
ומיודעו ,הווסר טהברו פרק אחר או הלכה אחת או פסוק אחר או דבור אהד
או אפילו אות אחת על אחת כמה וכמה שצריך לנרג בוכבור.ואין כבור אלא
חורה שנאמר כבוד חכמיםינחלו ,ותמיטיםינחלוטוב.ואין פונ אלא חורה
שנאמרכי לקח פוב נחתי לכס תורתי אל תעובו1

ישיאי

י

אבל העולם טוסי8ין בה בסוף המשנהשני בבור חכמיםינחלו ותטיטיםינהלו
משלי פסוק כזה
פוב
ונוי עד תורתי אל תעזובו והדבר חיטה שאין בספ-
שיאסר כנור חכמים ינחלו ותסיסים ינחלו פוב רפסוק ככוד חכמים תשלומו
ד"א וכסלים  O'~Dקלון (משלי גי ל"ה) ופסוק ותטיט.םינחלו פוב רישא
ל ותמימים ימתקו פונ (שם
הקרא הוא טשנה ישריםכריך רע בשחותו הואיפי
כ"ח ") ואלו המופיפין כן במשנה זו עשו מראש פסוק זה ומפוף פפוק זה
פסק .אחר ונדולהפזו אסרו בתלמודשניונתן הכפף וקם לו,וכן בפ-ק הרואה
(סע)
מהשני כל ההלומות והלנים אחר הפהוהיינוקיא דויהי כאשר
פתרלנוכן היה (ביאשית מ"א יע)וצרע .למד טאה'ריפל שני דברים ,אטרו
במדרש (ט*ד) פעם אחה מצאו אהיתופל לרוד שהיה עופק בתורהיחידי אטר
לו ליתלך חבר חרב על הבדיםונואלו (ירמיה  0ל"ו) חרב על שונאיהם של
ת"חשיושביי בר בברועוסקיי בחורהאלאנעסוק בתורהאני ואתהשני(תהלים
נ*ה פ"ו) אשר יחדו נמתיק סוד ושוב פעם אחרתמצאואחיתיפל לדודשהיההולך
לבית הסררש לבדו אמרלוולית לך גרבעם הדרת מלך אלאגיתאלקים נהלך
ברנש ברגישת כני ארם נלךאניואתהואית דאמרי דאמרליהכי אתיתלצלויי
רהיטואזיל ש( 0שם)בית אלקיםנהלך ברגש וקראורבו אלופווטיודעו רכתיב
בתרהאי קרא שנן (שם מהי*ד)ואתהאנושכערכיאלופיומיורעיומייהפסוקואתה
אנוש כערכי בתורהולפי שלמרתי סטך שנידברים הללו תהיה מעתה אלופי
ומיודעיאלופיטגזיתואאלפך חכטה(איובל"נל"ג)וטיורעימעניןחכמים וידועים
(דבריםאי פע)ודבי אחד לטד דוד מאהיתופל בשעה שפחחהשיתין בכית
דטקדש ועלה התהום ליסד אותו שיכתוב שם המפורש וישליך לתהום מקל
וחוטר וטה להמיל שלוםבין איש לאשחר אסיה תורה שטי שנכתב בקדושה
ימההעל המים לעשות שלום לכל העולם על אחת כטה וכטה כראיתה בסוכה
ומאהל וכשגי דמיינוליד
ו בתחלה וקראו רבועליהם ושוב למד אותו

"יים

ייע

איוד,

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

סך
יכי

פרמי

פרק ששי

אבות עב

היא דרכה של תורה ,פת במלח תאכל ומים במאגורה תשתה ועל
האיץ תישןוח '.צער תחיה ובתורה אתה עטף אם אתה עשהכן
אשריך ופוב לך אשריך בעולם הזה ופוכ לך לעולם הבאג
אותה של השתין (מ"ו) שהרי כטה דברים לסר סטנו בלמדם יחר אבל מה
שקראו רבו על שני דברים כלבר היה ובמדרש (ט"ו)וכי סאתי דעל אות
אחתצליךלניצנ בו ככור דבר אחר למה לי ,וא*על דבר אחד צריךלניונ
בו כבוד פרק אחד או הלכה אחת לטה לי ,אלא אות אחת בתלטוד*
דבר אחי במשנה ,פפיק אחד במקיא ,הלכה אחת אפיי לא פסיקא
פיק אהד אפ" נדרך ארץ ,היכי דטי אות אחתכנון סעמצ'ן או סאטצין
עוטמות או אוסמות (טיח) ע"כ אבלאיני מקשה לטררש שכן דרך דחלמור
בכמה מקוטותכעין לא זו אףזוכלומי הלמר 6רק אחר ולא פרק אחר בלבר
אלא אפיי הלכה אחת ולא הלכה אחת אלא אפיי פפוק אחרוכן כלם ,אבל
קשהלי מה ראיה מביא לרבר אחר ולאות אחת סרור שנרג כבודלאהיהיפל
ספני שני דברים,והיית .יכיל לפרש שקרא דור לאחיתופל אלופיעל הדבר
האחר ומיורעי על הדברהנצני ,ויש ראיה לדבר אחד אבל לאות אחתאיז
ראיותוי"ל שנם לאות אחתיש ראיה סקל והיסר וטה אם רוד מלך ישראל
9ראיאחיחופל רבו ואלופו שלמדושני דבריםק"ו לשארבני אדם שיש לר6
נ נכוד בטי שלומדן אפיי אוח אחתן
לניצ
היא דרכה של תורה אפיי אתה עני בתכלית העוני שאיןלך מה
לאכל אלא פת בסלחואיןלך מה לשחותאלאסים כמשורהואיןלך
מצע לשכב אלא על הארץ וחייךחיי צער אפי .הכי היה עטל בתירה אבל
אינו אזמר שלוטדי התירהאין לדש לאבול אלא פת בסלה ובון שהוי לפשלי
י גן)
מ י"ז) דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלוםוכן הכתוב אוסר (סיכהו
עמי מה עשיתילך ומה הלאחיך ענהבי אםנזירי האומות לובשים ובוש שק
ואוכליי לחם צר וטים rnsאין לומדי תורהכן אלא סתנדגים בדרכי נועם
ובנהיבוח שלום אין לדהענניוהר מראי ולא להצפער יותר טדאיוכן דגתוב
אוטר (קריתפי תו) בכל עת יהיו כנריך לבנים להשמר מעוונותדושכונ"
י נ,),ואפיי הכי שמן .עלראיתך אליחסי (להלת שם)
בנדי' צואים (זכריהג
שלא תרגיל עצמך לרפפער יותר טדאי אלא ההגא בא להפליג ולוטר שאם"
דשאעני ניוהר לא יניח בשביל עניותו סללסודוכמו שאסרו (סא )8הלל
טחייב אתהעניים ,אבל אם יש לו ולומד יאכל וישתהויישן כדרך הביפנית
לנועם ושלוט ,ואס אהה עושהכן אשריך ואובלך אשדיך בעולםהזה שאהה

י כר

אתעסק
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מ אל

פרמי

אבות

פרק ששי

תנקש גריה לעצמך
תתאוה לשלחנם של פלכים ששלחנך גדול משלחנם וכתרךנדול
שנר פעלתך1
סכתרם ונאטן הוא בעל טלאכתך שישלם
הייתרמזהכהנהומןדמלכות.שהטלכותנקניתבשלשיםטעלות
חיי
והבהנהנקנית בעשרים וארגעה ורמזורה נקנית בארבעים ושטונה

1בדולה

ואל תחמור כבור יותר מלמודך עשה ואל

*

טתעסק בתורה ופוב לך לעולם הבא ששכרך הרבהטאוד .אל תבקש נדולה
אעפ"י שפגעת למדרגת החכמה אל תהגרלעל הבריות ,ואל תחמוד כבור שלא
תאסר אקיא בשבילשאקיא רבי בשביל שאקיארייןזני) יותר מלסורך עשה
שיהיו מעשיך טרובין מחכטתך שלא המדרש הוא העגך אלא הטעשה ,ואל
ההאוה לשלחנם של מלכים וכן הכתוב אומר (משלי כ"נגי) אל תתאו
לטפעסותייוישא לחם כזבים ועוד שאפיי אתה אוכל פת בסלח אל תתאוה
לשלחנם של מלכים ששלחנך נרול משלחנם ,שהם בעולם הוה ואתה בעולם
הבא וכתיר נדול מכתרם וכמו שפירשתילעיל (נ"א) שנדול בחר תורה מכתר
כדגנה וסלכווע ונאמן הוא בעל טלאכתך וכין כדכתיב (דברים פי) הדן
זי
י1
הנאטן שוטר הכרית והחסדוכו
מן הכהונה ומן המלכות יכו ,שהטלכות נקנית
בשלש.ם מעלות אחר בכפף ,בי בזהב ,נ' בנשים ,דן בעבדיסז

ינדולהחייה

י בכרמים ,י"א
הן בשפהות  11בבתים ,ז ,בשדות ,הן בננות,פי בפררסים,י
בכנרים ,י"ס בסנלדע ישב במרינות ,י"ר בשרים ,פנו כשרוח ,פ"ן בתענונים,י"ג
בשידוד י"ח בשידות ,י"פ בסום.ם ,כי ברכב .כ"א בפישים ,כ"ב בשמלוח,
(ג'ב) כע קנשק ,כ"דבחיילות ,כ"ה בבשמים,כ"ז ביועצים ,כ"ז בצופים )(~affl
בצדקה ,וחכהונה בעשרים וארבע טעלות אן
כ"ח בסרנליות ,כזפ במשפפ ,לי
קדושה,בי פדיה,ני בגדי שש,די פארי הטנבעות .ה' תספורת ראשוזקן כל
שלשים יום לכהן הדיופ וכ"ג כל שבעת ימים( ,נ"נ) לנפש לא יטמא בעמיו,
לא יקרחו קיחה ,ח' ופאת זקנם לא עלהו,פי ובבשרם לא ישרפו שרפת,
"
י אשה זונה וחללה לא יקחו ,י"א כל אשר בו טום איש עור (נ"ר)י"כ או
י
פסח,י"ג או חרום" ,ר או שרוע ,פ"ו שבר רנל ,טקז ושבריר,י"זגבן,י"ח
או דק,י"מ או תכלול בעינו ,כי או גרב ,כ"אאי ילפת ,כ"כ או מרוהאשך.
כע.או שאר מומין בבלל ,כזד הי*ב לנקות את עצמו מגל כיעורנטני וקדשתו
וכננד כזד סעלות אלונתן כ"ד מתנות כהונה שטנו חכמים בפרק הזרוע והלחיים
(נאה) ורמזורהנקניא 4איבל4ושמגה דגריס שסעהיבשם ההכסרייעקם"1ל
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פרמי

פרק ששי

אטת ט

דירים
 .ואלו הן ,בתלטור בשסיעת האזן,בעייכת שפתים,בנינתהלב כשנלוה
 ,באימה,ביראיה בענוה ,בשמחה ,בשמוש חנסינו,ברקרוקחנפים ,בפלפול.
היב
,
ם
י
ד
י
מ
ל
הת
בישוב במקרא בסעופ סחורה ,נמשנה במעוט דרך ארץ ,בטעופ
תענוג ,במעופ שנה ,במעיפ שיחה ,במעופ שהוק ,באיך אפזם ,בלב פוב,
באמונת חכמים ,בקבלת היסורין ,המכיר את מקוש ,והשמח בחלקו ,והעושה
בן קרשף (נ"ו) ראיה שנרולה תירה מן הכהנה וטן רגמלכות שבמלכות
נאמר בשלשים טעלות ובכהונה נאפר עשרים וארבעה טעלות ולא אסר
בשום אהד מהם נקנית אבל בתורה אמר והתורהנקנית בארבעים ושטנה
טעלוה משלו משל למה הדבר רוטה לארם שהיהלו שלשת חפצים והחפץ
האהה שוהיותר מהאחרים השנים והיו לו שלשה בנים ורצהליחןלכל אחד
חפץלסי שנותן הפץ אהד משני הפצים אינו אוסר לו כלום אבל לטי שנאן
החפץ ששוהיותי אומר אני נותןלך חפץ זה ובלבד שתתן לכל אחר משני
אחיך דבר קצוב ונמצא שהוא כקונה דוזפץכן בטלכות ובכוונה לא אסר
לשון נקנית ובתורה אטר לשוןנקנית שהיא שוהיותר משתיוץע"כ והחכם
ר'יהודהנר'וכןסוריז"ל (ניו) אסר שהמלכות ודגולנההיא ירושה ולא
שייך בהקנייה אבל התורה שאינהירושהשייךלטיסי בהנקנית .א' בתלמור
שילמורמפי פופרים ולא מפי ספרים .בן בשמיעת האזן שישמעואזניו כל מה
שיאסר רבו,ני בעריכת שפתיםכראטרינן בסוכה (נ"ח) אמרליה שמואל לרב
יהודה שינואפתחפומךכי היכירתוריךחיי ותתקיים בירךשנ' במשליי
ן כאב)
כי היים הם למוצאיהם אל תקרי למוצאיהם אלא לטוציאיהם (נשם) בפות
ברוריה אוטכחתיה לתלטידא דהוהנרים בלחישה אמרהליהוהא כתיב (שמואל
בן כ"ג הן) ערוכה בכל ושמורה ,אם ערוכה נרס"ח איבריי שטורה ואם לאו
אינה שטורה (סי) ואסרו (ס"א) תלמיד אחד היה לו לרי אליעזר בן יעקב
שהיה שונה בלחש לאחר שלש שנים שכח תלפודו ,דן בבינת הלב שישתדל
סרהלטור שלסד סרבו להבין דבר מתוך דבר שכך הסדר בתלמוד תנסה
בינה ודעת ,חכמה טה שלמח מרבו בינה טה קומבין טעצסוועשי החכטה
והבינהיהיה הדעת ,הו בשכלות הלב היא הדעת ובפרשתי היוצאה טהחכמה
והבינה וכשלשתן שכלו של אדם שלם ,ה באימה וביראהשני (השמים ב'
ישא) עברו את הן ביראה ונילו בנוערה במקום גילה כלומר טקום שווטדש
חורה שני בה (שם ירטפי) פקודיהי ישרים משמחי לב שם תהב רעדה
וביקעהשמיאמויתסש בכתרה של חורדווכן אטבו (סאב)
ושלא אתריעש

"ל

ובפחותיו
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אבות

סינ לדבריו ,ואינו טחזיק פובה לעצטו ,אדוב ,אוהב את הטקום ,אוהב את
חבריות ,אוהב את הצדקות .אוהב את הטישרים ,אוהב את דחוכחות ,ומתרחק
מן הכבוד ,ולא מניס לבו בתלמודו ,ואינו שמח בהוראות נושא בעל עם חברו,
ומכריעולכף זכות ,ומעמידועל האמת ,ומעמידו על השלום ,ומתישב בתלמודו,
שואל ,ומשיב ,שומעוטופיף ,הלומד על מנת ללמד ,והלומדעל מנת לעשות,
 -------פחותיו שושנים נוטפות מור עובר ופירשו כל תלמיד ששונהואין שפתותיו
נוספות תכוינה ולכן אמרו (ס"נ) זרוק מרה בתלמידים ,זי בענוה כשהוא
סי
עניו אינו בוש מלשאול ואומר (משלילי ל"ב) אם נבלת בהתנשא ואם זמות
יר לפה ,ודרשו חז"ל (פ"ר* אם נבלת בהתנשא אם נבלת עצמך על דברי
תורה סופך למתנשא ואם זמות ששמת שם על פיך ובושת מלשאול סופך
שתשיםיד לפה ששואלין אותך דבר הלכה ותשים יד לפה ולא תדע להשיב
ומי שיש בו ענוה לא יבוש טלשאול ,ובהפך רשע כגובה אפו בל ידרוש
(תהליםיי די),חי בשמחה שכשלומר בשמחהיערבעליו כל מהשילמודולכך
אנו אומרים בתפלתינו והערב נאהי ד ,את רברי תורתך בפינו ,פי בשמוש
חכם'ם ,אמרו בתלמוד נזיר ירושלם( .ס"ה) אמר ר' עקיבא מאן רלא משמש
חכיטא קפלא חייב ואמרו במסכת ברכות (ס"ו) אמר ר ,יוחנן משום ר ,שמעון
בןיוחי נדולה שמושהיותי מלמודה שנ' (מלכים בןגי י"א) פה אלישע בן
שפפ אשריצק מים עלידיאליהו אשר למד לא נאמר אלא אשר יצק ואמרו
(ס"ז) איזהו עם הארץ כל שקרא ושנה ולא שמש ת"ח ואמרו (מ"ח) המונע
תלמידו לשמשו כאלו מונע ממנו גמילותהסדיםשני (איוב וז י"ר) לטס מרעהו
הסד רב נחמן בר יצחק אמר אף פורק ממנו יראת שמים שני (שם) ויראת
י בדקדוק הברים שנ( ,משל ב"ז ייז)
שדי יעזוב כדאיתא בגתובות (ס"ט)י
,
ה
כ
ל
ה
ב
ואמרו
ברזל בברזל יהר ודרשו בו (ע ),אלו ת"ח הטהרדיי זה לזה
ה
ר
ו
ד
מ
(ע"א) דרך משל רמה חברים העוסקים בתורה דומים ל
של עצים
שדולקת ומתנכרת עין זה מדליקעין זהועין זה מדליק את זה ,כך התביים
העופקים בתורה זה שואל וזה משיב זה מקיצה וזה מחר'ן נמצאו כלם מרליקין
זה את זה וכל יחיד העוסק בתורה דומהלעין יחיד דולק שאין האור מתאחות
בו ונמצא כבה מיד ,ובמדרש (ע"כ) לא מוב היות האדם לבדואין ארם למר
תורה נתקראת פוב לביוהיפבוכן דרשו (ע"נ) פובים השניםמן האחדפובים
השנים שעוסק.ם בתורהטעה אחר מהם חבה-ו מחזירו שני (קהלתדי פי) אשר
יש לרש שכר פוב בעמלם י"א ,בפלפול ריזלם.דים כראטרינן (ע"ר) הרבה
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ש

לסדת*

-
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פרמי

פרק ששי

אבות עד

הטחביםאתרבו,והמכון אתשמועתו,והאומירבי בשםאומיו ,הא למרתכלהאומר
דבר בשם אומרומביא נאלה לעולם שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם סררכיו
.
..--- - . ...
---- --------------------------למדתי מרבותי וטחבירי יותר מרבותי וטתלמידי יותר מכלם ואמיו (ע"ה)
התלמידים אצל הרב דומים לעץ קטן מדליק את הגדול ,י"ס בישיבה ,כמו
שאסרו (ע"ו) מרבה ישיבה מרבה חכמה ,י"ג במקיא,ייד נמשנה הקדים
התלמודעל מקרא ומשנה ואח"כ אמר במקיא בטשנה אעפ"י שהם הקודמים
וכמו שאמיו (ע"נ) בן חמש למקרא בן עשר למשנהבן חמש עשרה לתלמוד
להודיע שבתלמוד הכל מ"מ יש לחת למשנה חלק וחלק למקרא ורובהחלקיי
לתלטור ,ט"ו במיעוט 'צינה שני אל תאהכ שינהפן תורש ,פקחעיניך שבע
לחם (משלי כי י"ג) ודרשו כו (ע"ח) פקהעיניך שבע לחמה של תורה ונתנו
שעור בשינת היום בכללי חלילה ) t(ewyמ"ז ,במיעופ סחורה כראמריי(פי*
לא כל הסרבה במהורה מחכים ואמרו (פ"א)אין התורה מצויה לא בסחרנין
ולא בתנרניןשני (דבריםלי"נ) ולאטעבר לים היא כלומרלא במהלכימעבי
לים היא,י"ז ,במיעומ שחוקכדאמריי (פ"ב* שחוק וקלות ראש מרגיליןלערוה
כ"ש שמניאלירי בפול תורה ואומר לרשלי מ"ו כ"ח) לב צריק יהגה לענות
ופירשו בו (פ"נ) מלשון לענה וראש ואמרו מוב כעם משחוק (קהלתזיני)
אעפ"י ששניהם רעים שוב זה מזה ,י"ה במיעוט תענונ כדאמרי( ,פ"ר) זאת
חתונה אדם כי ימות באהל (במדבר י"מ י"ר) אין הזורה נמצאת אלא בטי
..

שממ.ת עצמו עליה ,י"מ במיעומ דרך ארץי נוכל לפרשובעניןהוי ממעט
ן מה שדרשו (פ)19
בעסק ועסוק בתויהוהחכםר'ישראל(פ"ה)ז"לפירשכעני
וירא את ענינו זו פרישות ררך ארץ שלא יהא מצוי כתינגול אצל אשתו
ועונת ת"ח מערב שבת לערב שבת (ם"ז) ע"כ ואני מפייעו בפירוש זהלפי
שכבר אמר במיעופ סחורה ,נמצאת במעוט דרך ארץלענין תשטיש קאמי
ועוד שכבר אטר קורם לכן המיעוט שהוק ושחוק מרניל לערוה לכך סמך לו
במיעוט דרך ארץ ,כן בארך אפים שלא לכעוס וכבר אמרו (פ"ח) כל הכועס
אס חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו ואומר (משלי י"ד כ"ט) ארך אפים רב
תבונה כ"א (פ"ט) בלב מוכ כמו שהכתוב אומר (דברים כ"ח מ"ז) בשמחה
ובפוב לבב ואומר (משליי"ז ט"ו) לאה זה מחיר ביד כסיל לקנות הכמה ולב
אין ואוטי (שמות ל"א ו') ובלב כל הכם לכ נתתי חכמה כ"כ באמונת הנמים
שטאמין לכל רבריהם שני (דברים י"א י"ז) עלפ .ייתורה אשר יורוךונוי
(שם) לא תסורמן הרבר וכויאפיי אם אוסרלך עלימין שהוא שמאלועל
שמאל
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שמאל שהואימין לא תשר ,כ"ש שאין אומריילך אלא על שמאל שמאל

ועליטיןיטין ודגה רן יהושע בא נסקלו ובתרמילו לפני ר'נ ביום הכפורים
להיותבחשבונו (צי),כ"נובקבלתהייסורין שיקבלם מאהבה ואם-ו (צ"א)
?u
אס~nרואה אדם שייסורים באים עליו יפשפש במעשי ,פשפש ולא מצא ימלה
בבטול תורה שני כתהלים צ"ד י"ב) אשיי הנכר אשר תימרנו יה ומתורתך
תלסרני תלה ולא מצאבידוע שהםייסוריישל אהנהשני(טשליגיי"כ*כי את
אשר יאהב הי יוכיחוכוי ע"כ ואמרו בברכות (צ"ב)גי מתנות פובות נתן
הקב"ה לישראל וכלם לא נתנם אלאע"י ייסורין ואלוהן תורהוארין ישראל
והעולם הבא כדאיתא התם ,הא לסדת שהתורה נקניתע"י ייסורין ,אםכן לא
יבעוט ויאמרזו תורהוזו שכרה אלא יקנלם בסנר פנים יפות ,ב"ר המכיר את
טקומוכעניןשני (שם כיה וז) אל ב ולפני מלך ובסקוסנדולים אלתעמוד,
ד א (צ"ג) שמכיר את מקומו בבית המדרש שמרוב ישיבתי שם ישלו מקום
קבוע ,כ"ה השמח בחלקו שאם אינו שמה בהלקווינע להעשיר יתבטל מתלמוד
תורה,כ"ו ואינו מחזיק טובה לעצטו כדאמריני (צ"ד) אם למרת הורה הרבה
על
טובה לעצמך כי לכך נוצית ,כ"ז העושה סיג לדבריו כראמיי'
(צ"ה) וע
~smnשו פיינ לתורה ,ר"א (צ"ו) להשמר ברנריוכענין שאמר אבפליון
)
1
"
צ
(
ר
ב
ד
,
ע
ו
מ
ש
ל
אפשר
תאמר
הזהרו בדבייכמוכוי ואסרו
אל
כ"ה
שאי
אוצב שתהיה רוח הבריות נוהה הימנו ואוהבין אותו בעבור מעשיו רטובים,
כ" 8אוהב אח המקום שני (דברים ו' ה ),ואהבת את ה ,ד' ,ל' אוהב .את
הבריות ש(0ויקיא י'פ י"ח) ואהבת לרעך כטוך ,ל"א אוהב את הצדקות שני
(דברים "8ז כי) צרק צרק תרדוף ,ל"כ אוהב את התוכחות שיאהב את
המוכיחו ושיאהב נ6ד"א להוכזח למי שצייך להוכיחו שכל ישראל ערבים זה
י הרב לתלמיד תלמיד להרב
לזה (צ"ה)וכן אמרו ננבא מציעא (צ"פ)איןל
שני(ויקיא י" 8יעז) הוכחתוכיח ואמרו (משלי כ"אלי)אין הכמה ואין תבונה
לננד הן כל טקום שיש בו חלול השם אין חולקיי כבור לרב (קי) ואמרו
(ק"א) עדהיכן היא תוכחה רב אמר עד קללה שני (שמואל אי כ,לי) ויחר
אף שאולנידינתן ויאמר לובן נעות המרדות ושמואל אטר עד הכאה (שם
כי 4נ)ויפל שאול את החניתעליו להכותו ,שכל אהד מישראל הרואה דבר
מגונהבחנירוחייבלהוכיחועדשיקללדרוכהלטוכיחאוערשיכנו למרכאיתליה
ולסרכראיתליהוקורםקללהאו הנאה אם מתרשלמלהוכיחופעםאחר פרס השא
זהפשעליו,ע"נ אוהב את ד.5שרים שיהיה ישר ישאויתן בנחת עם הבהיות
עושיאסיועייו אשרי פלוני לסד תויה אשרי אב? שלטיו תורגע %

והמתרחק
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אבקע עה

פרק ששף

והמתיחקמן הכבורכראמי" (ק'נ) הקנאה והתאוה והכבורמוציאין את האדם
מן העולם וכל
הכבור שיכגריהו וינשאוהו (את) הבייות אם עשו
הרודף אח-
כן הרי לעולס לא יוכיחם ואם לא עשוכן הוא שונא אותם חנם והמתיחקטן
הכבורולאיחוש אםיכבדוהובני אדם אם%א ,נמצאשמוכיחאותםבמלי רשמיא
מדי יום ביום בלא פחד ומורא ,ל"3ואינוגסלבובתלמודו,וכדאמרי( ,ק"נ) לא
בשמים היא לא בגסי הרוח היא ואפיי הגיעלמדרגהגדולה בתלמודו לא יתגאה
אלאיהיהשפלרוחנפז.כלאדם'ffs,ואינו שמחגהייאה,כדאמריו(ק"ר)החושך
עצמומן הריןוכין ואם ישאלוהו להורות לא ישמח %הורות שדבר המשפפ
קשה לטאוד ,כיאטרי( ,ק"ה) ולואי שתהא יציאה כביאה,ל"ז נושא בעולעם
תבירו שני (ויק-א כ"ה "%ה)וכי ימוך אחיך ומפהידו עמך והחזקת בו ובגלל
זה שישתתף כצית חבירו רצפעי לצעיו וישמח בשמחתו ,ל"ת ומכריעו לגף
זכית כראמיי( ,ק"ו) והוידן את כל האים לכף זכות ואטר" בצדק תשפופ
עטיתך (שם י"מ פ"ו) ודרשו בו (ק"ן) שתשפופ ותדין אותו לכף וכות וצדק
 tמעמידועל
w
האמת אם שאלו חביfרו בדבר הלכהיfעמידנו על האמתs,מי
,
י
ר
מ
א
ד
כ
)
י
כ
והבאת
וליועצי שלום שמחה (משליי"ב
טעטזדועל השלוי
ן
י
ר
ב
ד
ה
ט
ה
ז
ה
ו
ר
י
כ
שלוםבין ארתלח
הם
שאדם אוכל פירותיהן בעולם וסקרן
קייטתלו לעולם הבא (ק"ת) ס"א וטתישב בתלטודו שעלידו ישונו בתלמודו
יררוש ויחקור עלדביי תורה להוציאן לאסתתן מ"ב שואלכענין ומשיב
כהלכה כבר פישתיו במשנת שבעה רכוזים בנולם ושבעה בחכם ) (Ppמע
הלמר על טנת ללמד שני (דבריםויזי) ושננתם לבניך ואוטר (שםדיסי)
והורעתם לבניך ולנני בניך ואותי צוההי בעת ההיא ללמר אתכם חקים
ומשפפים ,ועל הלסר ואינו טלטר נאמי (טשלי י"א כ" 41טונע נריקבווצ
לאום ועל הלמד ומלמד נאם( -שם) וכרכה לראש משביר ,משד והלמד על
מנת לעשות שני (דבריםהי אי) ועמדתם אותם ושמרתם לעשיתם ואומר (שם
ה גי) ושטעת ישראל ושמרת לעשות ולא המדרש הוא העקר אלא המעשה,
ס"ה שוסע ומוסיף שם (משליאי הס ישמע חנםויוסף לקח ואסרו (ק"י)
סאן רלאטופיףיפיף ,סע והטחכים את רבו שיהיהלסודו נאופן שיאסרעליו
רבו ומתלטידי יותר מכלם וכן היה ריש לקיש מחכים אתר,יופגן עלירי
קושיותיו כראיתה בבכא טציעא (קי"א) ,ס"זוהמכוין את שטועתו כשאוטר
ושטועהטפי רבו טכוין אותה שלאיוסיף ולא ינרע .ט'ה והאוטר דבר נשם
אסרו ואסרו במדרש ש"ב) אל תנז %דל כי דל ותא (שם ב"ב כ"נ) זה
שאנוטע רבר הלכה ואש אוטרח בשם אוסרהוכדאסריני (קינג) תא אימאלך

22

מלתא
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פרמי
"
י
פ
ם הבא' שנאמר
נרולה שיהשיאניתנתחייםיעיש.הבעיים"יהיבעיי

י

כי חיים הם לטוצאיהם ולכל נשרו מרפא :ואומר רפאות תהי
לשרך ושקוי לעצמותיך :ואוסר עץהיים חיא למחזיקים בה ותומכיה מאשר:
כי לוית הן הם לראשך וענקים לנרנרותך :ואומר תחן לראשך לוית
ואומי
ך ויופיפו לך שנות חיים 1
חן עפרת ת6אית תמננך 1ואוטר כי ני ירבוימי
ואוטר אורךימיט ניטינה בשטאולה עושר וכנור; ואומרכי אורךיסים ושמת
ם ושלום יוסיפו לך1
חיי

טלתאותיבא לה טשמי בבי טדרשא שכל האומר דנר בשם אוסרו טביא
צאולה לעולםשני (אספר בן כ"כ) ותאמר אסתר לסלך בשם טרדכיוע"י כן
בא מגאולה לישראל ומכללהן אתה שומע לאו שכל מי שא.נו אומר דבר
האין שכינה וכשיש
בשם אומרו נורם לשכינהשתסתלק מישראל כשאיןנאוי
נאולה שכינה שורה נישראל1
תילה שיא ניתנת הייםיכי
 ,ב"ש פרק כיצר מעברין (ק"ד)
אטר ר ,יהושעבןלוי חמהלך בדרךואין לו לויהיעפוק בתורה
שני (טשליאי פי) כי לויתחן הם לראשך ,חש בראשו יעסוק בתורהשני
לראשך ,השבגוונויעפוק בתורה שנ'וענקים לנרגרותיך ,הש בבני מעיויעסוק
בתורה שנן כפאות תהי לשיך חש בעצמותיו יעסוק בתווה שנ' ושקוי
לעצטותיך ,חש בכל גופויעסוק כתורה שני ולכל בשרו מרפא ,אמררי יוסרה
בריה דרי חייה בא וראה שלא כמדת הקב"ה מרת בטי ודם.,סדת בשר ורם
ו יפה לזה וקשה לזה אנף הקב"ה נתן תורה לישיאל היים לכל
נותן סםיחביר
גופו שני ולגל בשרו סיפא ע"כ ובמקרא רבה פ-שת ב"העץ היים היא
למחזיקים בה (משלי נז י"א) לעמלים בה לא נאמר אלא למחזיקים נה למי
שמחזיקידי לומדי התורה ומסייען ממטויו כשמעון אח.עיריה (קפע) ונקרא
על  1bWע"כ ובמסכתתענית (קפה)פעטיד פסוק זה בעמלים בה לשמהואולי
לכך אמר לטחזיקים בה שדברי תורה צריכים חזוק לחזור עליהם מדי יום ביום
כדא*תא בברכות (קיזז) וההזרה פעם אתר פעם היא תפטור תורה לשטה
שבפעם הראשונה לומד אדם לשם ההבנה ומראשונה ואילך לוסר לשם הלמוד
כראיתה בב"ר פרשה ניפז ארך יסים בימינח בעולם הבא בשטאלה עושר
וכבור בעולם הזה ע"כ והקרים העולם הבא על העולם הוה שהעולם הבא ושא
העקר ודוא ארךימיםבלי הפסק ובפ-ק במה אשה (קי*ח) אמר רב ששתארך
יסים בימינה לפייסכם בה פ" שלמרין אוהה לשטה וג"ש עושרוכנוד,

יגרילה

גשסאיה
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פרמי

פיק ששי

אבות

1

שמעון בן יהורה משופ רבי שמעון כן יוהי אוטר,וצוי והכח
חלשבב
י והעשי ושכנוד ורשומה הזקנה והשיבהוהבנים נאהלצדיקים ונאה
לעולם ,שנאמר עפית אפארת שיבה בדרך צדקה חטצא ואומר תפארת
בחורים נחם והדר זקנים שיבהו ואוסר עמית חכמים עשרם? ואוטר עפרת
וקניםבני בנים ותפארת בנים אבותם 1ואימר וחפרההיבנה ובושה החמהכי
י צבאות בהרציון ובירושלים ונגרזקניו כבוד :רני שמעוןבן טנפיא
סלךי
יובבניו 1
אום ,-אלו שבע סרות שמנו חכמים לצריקים כלס נתקיטו ביב
ע14כמרש רבי יוסי בז קסמא ,פעם אחת הייתי טהלך בררךופנעבי אדם
אחרונתןלי שלום והחזרתי לו שלוס ,אסרלי ,רבי מאיזה מקום

י

בשמאלה עושר וככור לסשמאלים כהפיי שאינם לומרים אחשה לשמה עושר
וכנור איבא אורך ימים ליבא ובפרק לא יחפור (קי"ש) אמררי יצחק הרוצה
שיחכים ידרים היוצה שיתעשריצפין וסיטניך שולחן נצפון מגורה בדרום,ורי
יהושעאוטי לעולם ירריפ שטתוך שטההכם טתעשי שנ' (טשלי מ פא)ארך
יסים ביטיגה בשטאלה עושר וכנור ,במסכת יוטא (ק"ך) פרק באלו (שםני
י יש שנים שהם שלהיים ושניפ
גן)כיאיךימים ושנות חזים יופיפו לךינ
שאינם שלחיים אמר רןאלעזר אלו שנותיו של אדם שטתד4כותעליו מרעה
לשובהע"כ ולשון ח.יםכילל רפואה שני (ישעיה ל"ה 6א)ותחליטניוההייני
כילל לחס חק שני (משלי כ"ז כ"ו) וחיים לנערותיך ,כולללעושרשגי(קדית
יחי) מהלעני יורע להלוךנגרהחייםז
ו
ן
ר
ב
בן מנסיא אומר ובו ,ער ונתקייטו ובניוכךהיא
מ ן'8
הגרפ* בסדר אליהו זומא (קכ"א) ויש שטרסין נטקום
והכגיד והשינה והכבור והתפארת (קכ"ב) וככור ותפארת אחד
שני (שמווי
כ"ח בי) לכבוד ולתפארת ויש בפסוקים שהביא כח ותפארת וכבוד ושיבה
ובניס אבלאין שם זכרלנוי ולא לעושר ולא לחכטה וטיסו יש לפרשדגוי
והחכמה מפפוק (משלי כן כזפ) והדר זקנים שיבה ויש בפשק זהניענינים
נוי שגזהדר ,חכטה שניזקנים זה שקנה חכמהכדדרשייגגי והדראפני זקן
(קכ"נ) ושינה שבדרך צדקה תטצא כרכתיב (שם פא ל"א) עפרת הפארת
שיבה וכת וכדאטרי' הון ועושר בגיתו צדקתו עטדת לער(הדיים ק"אני)
שמןהעושי נאן צדקה ובאבות דרןנתן (קכ"ד) טכיא כל שבע  mnoאלו
ספפוקים אלו גוי שמתוך זיו קלפתר פניו דומה לטלאך שני
י מלאך 41
(מלאכי ביוי) כי שפתי כהן ישטרו דעת והורהינקשוספייהכ

כשבמשן

זנאא
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פרמי

פרק ששי

אבות

אתהאמיתילומעיר ניולה של חכמים ושל סופריםאני ,אמרלי ,רבי רצונך
שתדורעטנובמקומנוואניאתןלךאלףאלפיםרינריזהבואבניםפובותומרגליות,
אמרתילו אם אתהנותןלי כל כסףוזהב ואבנים פובוחומרגליותשבעילםאיני
דר אלא במקוםתויה,וכן כתוב בספר תהליםעלירי דודמלך ישראלפובלי
תורתפיך מאלפי זהבוכסף .ולא עור שכשעת פמירתו של אדםאיןמלויןלו
לארם לא כסף ולא והנ ולא אננים פונותומינליות אלא תורהומעשיםפובים
כלבר ,שנאמי בהתהלכך תנחהאותך בשככך תשמורעליךוהקיצות היאתשיחך.
ברש,הלכך תנחה אתך בעולם הזה בשכבך תשביר עליך בקבר והקיצות היא
י צבאות:
תשיחך לעולם הבא ,ואומילי הכסףולי הזהב נאםי
קנינים קנה לו הקדוש ברוך הוא כעולמו ואלוהן .תורהקנין

וקמישה

צבאות וצא והכח שני (ישעיה מ' ל"א) וקויי ה ,יחליפו כה ,והששר שני
לזכריהי"בחי) הנכשל בהם ביום ההוא יהיה כדור והחכמה שנ!(ישעיה נכד
יע) וכלבנייך למודי הי והכבוד שני (שם כ"ד כ"ג) וחפיה הלבנהוכו'ער
ונגדזקניו כנוד והשינה שני (משלי  1"6ל"א) עפית הפאית שיבה בררך
צדקה תמצא ע"כ באבות דרינמן .ורבינו הקדוש ובניו זכו בשבע טרוח אלו
ויאוי היהלכך ושמו מוכיח עליוכי קדוש הוא וחמשה מדות משנע מדות
אלו האב זוכהלבן כראיתא כטסנתעדיות(קביה) ר ,עקיבא אומר האב נוכה
לבן בחמשהדבריםבנוי בכח בחכמה בעושרובשניםוטפרשלהו בטסכתקדושין
והדרךעלבניהם ,בכח (שםקי"ב
בירושלמי(קכ"ו)בנוידכתיב (תרלים
"
"
פ
י
צ
בי) נבור בארץ יהיי זרעו ,בחכמה (תהלים ס"ה י"ז) תחת אבותיךיהיו
בניך וכתיכ ולמדחם אותם את בניכם ,בעושר (שםל"ו כ"ה) נערהייתי נם
זקנתי ולאראיתי צדיק נעזב ,בשנים (דבריםי"א כ"א) למעןייבו יטיכםוימי
בנינפ וכשם שנוכה לו בחמשה דברים אלו כך הוא חייב לו בחמשה דברים
טאניל ומשקה מלביש ומנעיל ומנהיג ע"כ ,ושלשה הם בפבעייהנוי והכח
והשנים ,ועל הרוב תמצאם כך,וכן מי שהשא עשיר טוריש אתבניו ששר
ונכפיפומי שהוא חנם מלטד את בניו חבטה ודעת ובתוספתא (קכ"ז) וצלקים
חכמיםעל דברירי עקיבא ואוסרין שאין האב זוכהלבניו אלא עדהפיקפי'
עד עשרים שנה שאין 'ארם נתפש על עונותיו אבל טכאן ואילךי"א
יכה לעצמו אם הוא צריך ואם לאו אין אביו זוכהלווי"ל דדברי חכטים
בשנים ובעושר ובחכמה אבל בנוי ובכח כבר וכה מה שוכהלו ?
יעי י
קניניםיכי
ה קנתהיטינו ונפדר אלידצ ( weltקכ"ח)

חמשה

"י

תפייס
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פרמי

פרק ששי

אבות ט

אחי שטים ואיץקנין אחר אברהםקנין אחר ישראלקנין אחדבית דסקדש
קנין אחר! תורהטנין ,דכתיבייקנני ראשיה דרכוקים מפעליו טאזז שפים
וארץ טנין ,רכתיב כה אסר י* השטים כסאי וחארץ הרום רגליאין זה ניח
י כלם בחכמה
אשר תכנולי וא*יה מקום מנוחתינ ואומר טה רנו מעשיך'
אברהם מנין ,דכתיב ו*ביכהו ויאמר ברוך אבים
עשית מלאה הארץ
י ער יעדר
לאלעליוןקונה שטיקםנ
ךירץ! ישראלטנין ,דכתיב עד יעבר עטךי
נא
יו
עםזו קנית! ואומר לקדושים אשי בארץ המה וארירי כל חמצי בםן בית
חמקיש.טנ*ן ,דכת'בטכין לשבתך פעלההרייזהסקריצ אידםנ'יע:כ.וננוירך ואיטי
קנתה
ויביאם אל נבול קישו
מה שב"א הקרוש ברוךד"א בעולטו לאגיאו אלא לכבורה שנאסר
'136ל
.
ר
ס
ו
א
ו
כל אנקרא בשמי ולכבודי נראחיו יציתיו אף עמיתיו!
יי
ימלוך לעולם ועד:
מסיים במשנהוווכלפלא ביאס אלא לכבודווכו' ער ואומרה'יפלך לעוגם
וער ע"כ ועוד יש נפדר אליהו זופא בפרק זה דברים רבים שאין אנוניכרים
לשניתם וצריךעיון בפסוקים שהביאעל משנהזו לראיה שפפוק (ישעיה פ*
אי) כה אמר ד 4השטים כפאיאין סוכיר בו שוםקניןויותי פוב שהיה מניא
לראיהעל זה הפסיק שהיה טביא לאברהם שםכי (בראשיתי"דישי)קונה
שם'ם וארץ נ? לאנרחפ אין נו יא'ה שלא הנבירקנין לאכיהפ חלא 58
ויודים וארץ וישם (קנשפ) שלשוןקונהחוזרעל אברתם.ועל ושטים וארץ באלו
אסר ברוך אבים לר'עליון קונה אברם וקונה שטיםואיץ אבל פסוק של
של השסים כמאי איני יודע למה הניאו וטה ראיה יש בו ויש פפרים
ואוסר (תהליםל"ד כרף)
(ק-ל) שנורסין שטים וארץ טמן השטים כסא?וכ"
שהביא ראיה לישראל טפטק (שמות
ט" הבו מעשיךוכויוכן קשהלי לאחי
(חרמם פ"ז מ) לקרושים אופר באיץ המה
פ..ו) עפוו קנית טאי ושמר
פ
י כברתביא ראיהנסורה טפםוקואשיןי0פפוקלקרושים אשר נאיץ חמה
חרי
אין  olrראיהכללוכןושהליnDSיביארמיה ראשונהלבית חסקדש ספמק
לשסות פע"י) מקרש הןכוננו יריךואין בו שום קאיהלקנין ואח"םטביא
הראיה חשלו0ה(תריים עשהנ"ך) .ויביאם אל גבול קדשווכויוצ"ע(ישא)*
ושעם חסשחקניניםקנהלחנ"הבעולסוונביאם וקראםקנין 5אהכוע mnwושוי
נ 5טה שקונה אדם נמטוט הוא אוהנווטשמיו ורנרה תורה בלשוןבני ארם
ויבאובגי ישראל שנקראוקניןבניאביהםרגקרא קניןו'קנלו דיערהומקיאת
)1
קנוןויכנע לאשי הנקראקנין ויכנו בית דומקדש הנקיאקנין(קל"ב

י
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שרקקניןתורה.
י קלוסולקוותי ספררק(ד
 )6נמיןסערי מפונס קי'נ"ך חסונם עסנ6ון
ס
6עסיידס מנח עחס) דף " עא קהם בסריס 3ר (י'
י
ק
ע
פ
6
ר
ו
נ
הרגזם) ק"יא ששורוירי ועםממין טס עודסגהון (ווסר"סשהייןללס"ס
ועס טכחנסססחכםסטלס סר6פשק6רנערלינערכ"ינסעוזח.דףק8ס(((כמגיד
(6וץ)ט* 1אועמס hSb.~Dגקיןל6סננתיהחרי חס השסעו נעחזרוערי
קררהעיים פ"6לפי קררסחעטעןנלעסיםעדלו(חון תקררויש וחרועס)
י לקערן6ף
ו6ררנ'כ"ללסניה עאשלפייסבתירססכסגו נערעח נעלעחזורוכיר
כ"כ לפכךליין נחחילםכל ש"מ
ניעי מחורף ותפכי סענסג זס ל6
גחפטי
63יאן ט3מהועשן 6וחו עם טל 6סיס קריך לעטות נקדר הכירח פרקיס 3קץ

3יי

וע' נ'כ ש' 36 'p~Dומ לקחי סר3נ"י סנדל:
 )3סחכס צהינטנארערגרטיעמכחני'ד ס6עטרג מעסיק עתוןכמ"י 2ת*זם
דף ק .גאע06 :ארע 3 D95Dטנח6ין שאדיס 36הם 63וכן ס3מונקנח
סל6חיץ 16תר IP~Dטל עלרח אסל 6ו(צ ס3חכךסייחי3ווירל3ורגביעי ה
יזיקגן רנהיסוכחן,וניעי סרגי'טתי6לנן .עקנוניעי סרנרי ' JpDהטפחי
פקח
ונעלמעזת יססכררף ל38פץ3 b3W ,5ככס"ג 6ואמקי'  tawinכמ3
כט~ח tro
ל ים ד 30מוח נין פקח לעלרחקורין נקנ
גיוס ושק מלנכי phיסי6
פרק6י עעקכח דרך6רןיע6קרנדיותעין פרקי 6נום.
ג) כ"לטקי6וסו ק לפי טעטכסשירוכססל מפרק ו(דנרח 3ס'קכיכיס ותורס
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