
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 י"חמשנה 

ים ַרבִּ ת הָּ ה אֶּ ל ַהְמַזכֶּ א ַעל  בדרך הישר שמלמד את הציבור תורה ומדריך אותם כָּ ֵאין ֵחְטא בָּ
 ,הנם והתלמידים ישבו בגן עדןיכדי שלא יהיה מצב שהרב יהיה בג ,מן השמים מונעים ממנו מלחטוא יָּדֹו

ים ַרבִּ ת הָּ יא אֶּ ל ַהַמֲחטִּ ין , שעוזר ומעודד אנשים לחטוא ומסיתם מדרך הישר ְוכָּ יקִּ ֵאין ַמְספִּ
ה עוזרים לו משמים לעשות תשובה על מה שחטא, כדי שלא יהיה מצב אין  ְביָּדֹו ַלֲעׁשֹות ְתׁשּובָּ

 הנם.ייהיו בג ושאותו מסית ומדיח אחרים יעשה תשובה ויכנס לגן עדן ואילו כל האנשים שחטאו בגלל
ה כָּ ה זָּ ת  בכך שהגיע לפסגת המעלות הרוחניות והמעשיות שאליהם יכול בן אדם להגיע ֹמׁשֶּ ה אֶּ כָּ ְוזִּ

ים ַרבִּ ים ְתלּויָּה בֹו עם ישראל את התורה והדריכם בדרך הישר,את לימד  הָּ ַרבִּ ונחשב לו  ְזכּות הָּ

ֱאַמר  כאילו הוא קיים את כל המצוות שקיימו עם ישראל, נֶּ ה )דברים לג, כא(ׁשֶּ ֹשָּ ְדַקת ה' עָּ  "צִּ
םמשה רבינו בעצמו  יו עִּ טָּ ְׁשפָּ ֵאל-ּומִּ רָּ ֹשְ הדבר ועל משפטי התורה שלימד את עם ישראל נחשב  "יִּ

 היינו כאילו הוא קיים איתם את כל המצוות שעשו. ,כאילו הוא ִעם ישראל

א טָּ ם חָּ ְבעָּ יםשעשה עגלי זהב לעבודה זרה  יָּרָּ ַרבִּ ת הָּ יא אֶּ ֱחטִּ והסית את הרבים לעבוד לאותה  ְוהֶּ

לּוי בֹו עבודה זרה שהכין, ים תָּ ַרבִּ  אונחשבים לו כל אותם החטאים שעשו הרבים כאילו הו ֵחְטא הָּ

ֱאַמר  בעצמו,עשה אותם  נֶּ ם ַחטֹאות-"ַעל )מלכים א טו, ל(ׁשֶּ ְבעָּ א יָּרָּ טָּ ר חָּ הוא בעצמו  ֲאׁשֶּ

ת יא אֶּ ֱחטִּ ר הֶּ ֵאל-ַוֲאׁשֶּ רָּ ֹשְ שכל מה שחטאו  ,ומזה שכתוב ואשר החטיא את ישראל למדים" יִּ

 ישראל בסיבתו נחשב לו כאילו הוא בעצמו עשה אותם.

 
 

 

 

 

 

 

 בעזהשי"ת

 "פתש

 אבות מסכת:

 ה' פרק:

 י"ט – י"ח 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 
כדי  -בא על ידו אין חטא 

שלא יהא הוא בגיהנם 

  ותלמידיו בגן עדן.

אין מספיקין בידו לעשות 
שלא יהא הוא  -תשובה 

  בגן עדן ותלמידיו בגיהנם.

שלימד  וזיכה את הרבים.

  תורה לכל ישראל.

צדקת ה' עשה ומשפטיו 
ומשפטיו   -עם ישראל 

שעם ישראל כאילו הוא 

  עשאן.

אשר חטא ואשר החטיא 
מדלא   -את ישראל 

קאמר על חטאת ירבעם 
וישראל, שמע מינה שהכל 

 תלוי בירבעם.

 



 

 י"טמשנה 

ים רִּ ה ְדבָּ ֵיׁש ְביָּדֹו ְׁשלׁשָּ י ׁשֶּ ל מִּ לּו מידות / תכונות כָּ ם  נקרא ַהלָּ הָּ ל ַאְברָּ יו ׁשֶּ ידָּ ַתְלמִּ מִּ
ינּו בִּ ע., אָּ ׁשָּ רָּ ם הָּ ְלעָּ ל בִּ יו ׁשֶּ ידָּ ַתְלמִּ ים מִּ ים ֲאֵחרִּ רִּ ה ְדבָּ ה שיש לומי  ּוְׁשלׁשָּ ן טֹובָּ  ַעיִּ

ה ,מה שיש לאחריםאת ולכן אינו חומד  ,שמסתפק בה שיש לו ושמח בכך  ,שהוא בעל ענווה ְורּוַח ְנמּוכָּ
ה לָּ ׁש ְׁשפָּ פֶּ  אדם שיש לו את המידות הללו נקרא... .שלא הולך אחר תאוות ותענוגות גשמיות ְונֶּ

ינּו בִּ ם אָּ הָּ ל ַאְברָּ יו ׁשֶּ ידָּ ַתְלמִּ  אבל מי שיש לו.. בשלושת המידות הנ"ל*, שהוא בעצמו החזיק מִּ

ה עָּ ן רָּ ה ,וחומד את מה שיש לאחרים ,שהוא חומד ממון ַעיִּ ה ,בעל גאווה ְורּוַח ְגבֹוהָּ בָּ ׁש ְרחָּ פֶּ  ְונֶּ
ע. אדם כזה נקרא.., בעל תאוות ׁשָּ רָּ ם הָּ ְלעָּ ל בִּ יו ׁשֶּ ידָּ ַתְלמִּ ל  ההבדלַמה  מִּ יו ׁשֶּ ידָּ ֵבין ַתְלמִּ

ינּו בִּ ם אָּ הָּ עלְ  ַאְברָּ ׁשָּ רָּ ם הָּ ְלעָּ ל בִּ יו ׁשֶּ ידָּ ינּו ,ַתְלמִּ בִּ ם אָּ הָּ ל ַאְברָּ יו ׁשֶּ ידָּ ין , ַתְלמִּ אֹוְכלִּ
ה  ם ַהזֶּ עֹולָּ א מקבלים קצת  מהשכר הטוב כבר בעולם הזהבָּ ם ַהבָּ עֹולָּ ין בָּ ובנוסף יקבלו  ְונֹוֲחלִּ

ֱאַמר  ,את כל השכר בעולם הבא נֶּ יל ֹאֲהַבי)משלי ח, כא( ׁשֶּ ם בעולם הזה ֵיׁש "ְלַהְנחִּ , ְוֹאְצֹרֵתיהֶּ
ומפסוק זה למדים שכל מי שהוא אוהב את הקב"ה כמו אברהם אבינו שעליו נכתב  "בעולם הבא ֲאַמֵלא

 ,חוץ ממה שיקבל גם בעולם הבא ,מקבל שכר טוב על מעשיו הטובים כבר בעולם הזה ,אברהם אוהבי
ע ׁשָּ רָּ ם הָּ ְלעָּ ל בִּ יו ׁשֶּ ידָּ ל ַתְלמִּ ין  ֲאבָּ םיֹוְרׁשִּ נָּ ין  שחייהם אינם חיים כבר בעולם הזה ֵגיהִּ ְויֹוְרדִּ

ְבֵאר ַׁשַחת ֱאַמר בעולם הבא לִּ נֶּ ה  )תהלים נה, כד(, ׁשֶּ יםֹלאֱ "ְוַאתָּ ְבֵאר ַׁשַחת הִּ ֵדם לִּ  תֹורִּ
ים את ,בעולם הבא מִּ  בלעם נקרא איש דמים על שגרם למיתת עשרים וארבע אלף מבני ישראל ַאְנֵׁשי דָּ

ה ְרמָּ ֹ  שעשה תחבולות כדי להצליח במעשיו הרעים ,שזהו גם רמז לבלעם שהיה איש מרמה ּומִּ יֱֶּחצּו  אל
ם ְבַטח ,בעולם הזה ְיֵמיהֶּ י אֶּ ְך" ַוֲאנִּ נלמד כי  ,וכיוון שהכתוב אומר אנשי מרמה בלשון רבים בָּ

 הכוונה לבלעם ותלמידיו שנוהגים כמותו.
 

 

 ברטנוראעובדיה מרבינו 
מתלמידיו של אברהם 

למד ממנו והולך  -אבינו 

  בדרכיו.

מסתפק במה  -עין טובה 
שיש לו ואינו חומד ממון 
אחרים. שכן מצינו 
באברהם שאמר למלך 
סדום )בראשית י"ד( "אם 
מחוט ועד שרוך נעל ואם 

  אקח מכל אשר לך".

ענוה יתירה.  -ורוח נמוכה 
מצינו אברהם אומר וכן 

)שם י"ח( "ואנכי עפר 

  ואפר".

זהירות  -ונפש שפלה 
והפרישה מן התאוות. 
ומצינו זה באברהם, דכתיב 
)שם י"ב( "הנה נא ידעתי כי 
אשה יפת מראה את", שעד 
עכשיו לא הכיר בה מרוב 
צניעות. ובבלעם אשכחן 
עין רעה, שהיה יודע שהיה 
רע בעיני המקום שילך 

לך כדי אצל בלק והיה הו
ליטול שכר, דכתיב 
)במדבר כ"ב( "אם יתן לי 

  בלק מלא ביתו כסף וזהב".

דאמר )שם  -ורוח גבוהה 
כ"ד( "נאם שומע אמרי אל 
 ויודע דעת עליון".

 
 

ה, לא היה יועץ להפקיר בנות מואב ושאם לא היה רב התאו -ונפש רחבה 
 ."בלעם בועל אתונו היה" לזנות. ואמרו חכמים ]סנהדרין ק"ה ע"א [

אברהם אקרי אוהב, דכתיב )ישעיה מ"א( "זרע אברהם  -להנחיל אוהבי יש 

  בעולם הזה. -בעולם הבא. "ואוצרותיהם אמלא"  -אוהבי". "יש" 

בלעם איקרי איש דמים, שהפיל בעצתו עשרים וארבעה  -אנשי דמים 
 אלפים מישראל.

 
 
 

 


