
  

 

 

 

 

 

 

 

 'דמשנה 

ְיָלה ַ ל  יַנאי אֹוֵמר, ַהנ ֵעֹור ב ַ ן ֲחכִּ יָנא ב ֶּ י ֲחנִּ , ובמקום אדם שלא ישן בלילה ַרב ִּ

ךְ  בזמן זה ד תורהומלולא  בדברי הבל ללכת לישון עוסק ֵ ַהל  ךְ  הולך ְוַהמ ְ רֶּ ד ֶּ מחוץ  ב ַ

י לבית ידִּ ֹו  *ללא ליווי ולא חשב בהליכתו בדברי תורה ,לבדו ְיחִּ ב  ַפנ ֶּה לִּ ְוַהמ ְ

ָלה ָ ַנְפׁשוֹ   ,אדם שמבזבז את זמנו לריק במקום ללמוד תורה ְלַבט  ְתַחי ֵב ב ְ ה מִּ  ֲהֵרי זֶּ

  .דהיינו שהוא יהיה אשם אם ח"ו יקרה לו משהו רע

 שומרת עליו מפני המזיקים )שודדים, רוצחים( שאם היה עוסק בתורה, התורה היתה*

 

 'המשנה 

ל נֶּה אֹוֵמר, כ ָ ן ַהק ָ י ְנחו ְנָיא ב ֶּ ל ָעָליו ..אדם ש ַרב ִּ ַקב ֵ ֹוָרה על עצמו ַהמ ְ  ֹעל ת 

יןבעמל התורה בכל כוחותיולהתאמץ ולהתייגע  ירִּ ו  ֹעל ַמְלכו ת פוטרים , ַמֲעבִּ נ  ֶּ מ   מִּ

ץ  שלא יצטרך לשלם מיסים לשלטון רֶּ ְך אֶּ רֶּ  .שלא יצטרך לעבוד קשה לפרנסתו ְוֹעל ד ֶּ

ֹוָרה אדם ְוָכל אבל... ו  ֹעל ת  נ  ֶּ מ  ֹוֵרק מִּ שלא רוצה להיות עמל בתורה ומבזבז  ַהפ 

שישלם את כל החובות שהמדינה  ין ָעָליו ֹעל ַמְלכו ת, נֹוְתנִּ את זמנו בדברים גשמיים

ץ מטילה על האזרחים רֶּ ְך אֶּ רֶּ לפי  ,ויצטרך לעבוד קשה כדי להשיג את פרנסתו ְוֹעל ד ֶּ

 .או על הפרנסה ,שאדם לעמל יולד והוא יכול לבחור היכן לעמול או בתורה

 

 

 בעזהשי"ת

 תשע"ט

 אבות מסכת:

 ג' פרק:

 'ה – ד' משנה:

 ילוי נשמתהלימוד היומי לע
 רפאל לוי בן פנינה ע"ה

 שיבלט"א דואני ורויטל רחמיםע"ה ב"ר  חיים נירהבחור 
 עזרא אליהו כהן זצוק"ל הרה"ק רבי חיים אבישלום ב"ר

 רבינו ברטנורא
הנעור בלילה והמהלך 

ומחשב בלבו  - בדרך יחידי
 :דברי הבאי

 - הרי זה מתחייב בנפשו

לפי שלילה הוא זמן 
למזיקים, והמהלך בדרך 
יחידי הוא בסכנה מפני 
הליסטים וכמה פגעים 
רעים, ואם היה מחשב 
 בדברי תורה היתה

 :משמרתו

 

 רבינו ברטנורא
משא מלך  - עול מלכות

 :ושרים

עמל וטורח  - דרך ארץ
הפרנסה, לפי שמלאכתו 

 :מתברכת

 - הפורק ממנו עול תורה

האומר קשה עולה של 
 : תורה ואיני יכול לסובלה

 


