
  

 

 

 

 

 

 
 

 ט"זמשנה 

ר  בָּ דָּ לּויָּה בְּ ִהיא תְּ ה שֶׁ ל ַאֲהבָּ , כשאדם אוהב מישהו בגלל סיבה בטלה )גשמית( שאין לה קיוםכָּ
ר  כגון יופי, עושר וכו' שיכולים להתבטל לאחר זמן בָּ ֵטל דָּ ה  כאשר תתבטל הסיבה, גם..בָּ ֵטלָּ בְּ

ה  ר תתבטל האהבה לאותו אדםַאֲהבָּ בָּ דָּ לּויָּה בְּ ּה תְּ ֵאינָּ שֶׁ אבל כשאדם אוהב מישהו בגלל סיבה , וְּ

ה  אהבת אב לבנו אהבת תלמידי חכמים וכו', אהבה זו... רוחנית שיש לה קיום לעולם כגון: ֵטלָּ ּה בְּ ֵאינָּ
ם  עֹולָּ ה אמר ברישאותישאר האהבה לתמיד. והמשנה מביאה דוגמאות למה שנלְּ : ֵאיזֹו ִהיא ַאֲהבָּ

ר  מָּ תָּ נֹון וְּ ר, זֹו ַאֲהַבת ַאמְּ בָּ דָּ לּויָּה בְּ ּה  שאהב אמנון את תמר בעקבות יופיה.ַהתְּ ֵאינָּ שֶׁ וְּ
ן  תָּ ִוד ִויהֹונָּ ר, זֹו ַאֲהַבת דָּ בָּ דָּ לּויָּה בְּ שאהבו אחד את השני בעקבות כך ששניהם אהבו את תְּ

 .הקב"ה, ואחד עזר לשני בעבודת ה' שלו
 
 

 י"זמשנה 

ל  תכָּ ַמִים  ויכוח ַמֲחלֹוקֶׁ ֵשם שָּ ִהיא לְּ  שכוונת האנשים המתווכחים היא לברר את האמתשֶׁ
ַקֵים  ִהתְּ ּה לְּ שבסוף הוויכוח האמת תצא לאור על ידי ליבון הדברים, ותהיה התייחסות למסקנות סֹופָּ

ַמִים שהגיעו אליהם ֵשם שָּ ּה לְּ ֵאינָּ שֶׁ אבל אם מטרת הוויכוח היא לשם התנצחות, או לצורך קבלת , וְּ

ּה לְּ   מעמד של כבוד ַקֵים ֵאין סֹופָּ לא תצא אף מסקנה מוויכוח זה, כך שבעצם לא תצא שום ִהתְּ

ת: ֵאיזֹו ִהיא ומביאה המשנה דוגמאות למה שנאמר ברישא. תועלת ממנו ֵשם  ַמֲחלֹוקֶׁ ִהיא לְּ שֶׁ
ַמִים, זֹו  תשָּ ַשַמאי  ַמֲחלֹוקֶׁ שהוויכוח ביניהם היה כדי לברר כיצד צריך לנהוג הלכה למעשה ִהֵלל וְּ

ֵשם  ועד היום אנו לומדים את מחלוקתם של הלל ושמאי שתורה היא, בתורה במה שכתוב ּה לְּ ֵאינָּ שֶׁ וְּ
ַמִים, זֹו  תשָּ תֹו  ַמֲחלֹוקֶׁ ל ֲעדָּ כָּ שהתווכחו ביניהם מי יהיה כהן גדול. וסופם היה שנבלעו ֹקַרח וְּ

 .כולם באדמה ולא נשאר שום זכר למחלוקתם
 

 

 בעזהשי"ת

 "פתש

 אבות מסכת:

 ה' פרק:

 י"ז – ט"ז משנה:

 ילוי נשמתהלימוד היומי לע
 שיבלט"א דואני ורויטל ע"ה ב"ר רחמים חיים הבחור ניר

 עזרא אליהו כהן זצוק"ל הרה"ק רבי חיים אבישלום ב"ר

 רטנוראעובדיה מרבינו 
כל אהבה שהיא תלויה 

שאינו  -בדבר בטל 
מתקיים, כשיתבטל הדבר 
שהיה סיבה לאותה אהבה, 
גם האהבה בטלה. וכל 
אהבה שאינה תלויה בדבר 
בטל, אלא בדבר קיים, כגון 
אהבת הצדיקים והחכמים, 
אינה בטלה לעולם. כשם 
שהדבר שהוא סיבה 
לאותה אהבה אינה בטל, 

  כך אין האהבה בטלה.

מפני  -אהבת אמנון ותמר 
 יפיה.

 

 ברטנוראעובדיה מרבינו 
כל מחלוקת שהיא לשם 
שמים סופה להתקיים 

כלומר שאנשי   -
המחלוקת ההיא מתקיימים 
ואינם אובדין, כמחלוקת 
הלל ושמאי שלא אבדו לא 
תלמידי בית שמאי ולא 
תלמידי בית הלל. אבל 

 קורח ועדתו אבדו.
פירוש "סופה"  ואני שמעתי

תכליתה והמבוקש  -
מעניינה. והמחלוקת שהיא 
לשם שמים, התכלית 
והסוף המבוקש מאותה 
מחלוקת להשיג האמת, 
 וזה מתקיים, כמו שאמרו 

 

 להשלים רצון קונם. דאמר לו יהונתן לדוד "אתה תהיה למלך על ישראל ואני אהיה לך למשנה". -אהבת דוד ויונתן 
 

 

במחלוקת הלל ושמאי שהלכה כבית הלל. ומחלוקת  "מתוך הויכוח יתברר האמת", וכמו שנתברר
שאינה לשם שמים, תכלית הנרצה בה היא בקשת השררה ואהבת הניצוח, וזה הסוף אינו מתקיים, 
 כמו שמצינו במחלוקת קורח ועדתו, שתכלית וסוף כוונתם היתה בקשת הכבוד והשררה, והיו להיפך.

 

 


