
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 כ'משנה 

ר: יָמא אֹומֵּ ן תֵּ י ַעז  ְיהּוָדה בֶּ רֱהוֵּ כגון: שלא  ,פעמים אדם צריך שתהיה לו עזות דקדושה ַכָנמֵּ

יתבייש לשאול את הרב כיצד יש לנהוג כשאינו יודע, וכן צריך עזות דקדושה כדי לא להתייחס למי שמלגלג 

רעליו על שהינו עובד ה' שֶּ פירוש נוסף  ,, כמו הנשר שחוזר לקן שלוחזור תמיד על תלמודךת , ְוַקל ַכנֶּ

 ,לכבוש את היצר הרע , ְוִגבֹור ָכֲאִרילרוץ לקיים מצוות , ְוָרץ ַכְצִביקליל לברוח מן העבירהתהיה 
ַבָשַמִים  הּוא שנעבוד אותו בכל הצורות הנזכרות. ,שזהו רצונו של הקב"ה ַלֲעשֹות ְרצֹון ָאִביָך שֶּ

ר: יהודה בן תימא אך עזות  ,דקדושה היא דבר טובאמנם למדנו ברישא שעזות  ַעז ָפִנים ָהָיה אֹומֵּ

זו תוביל אותו  רעה ובסוף מידה ,שמבטאת את מידת הגאווה שבאדם ,ללא קדושה היא מידה רעה מאד

יִהָנם ת ָפִנים היות ואין הוא מוכן להקשיב למוכיחים אותו, אבל מי שיש בו... ְלגֵּ ענווה  ּוֹבשֶּ

ן. לאחר פטירתו מן העולם הזה יזכה להיכנס ,שמתבייש בעצמו אם עושה דברים לא טובים דֶּ ְיִהי  ְלַגן עֵּ
ינּו, יָך ה' ֱאלהֵּ ינּו, ָרצֹון ִמְלָפנֶּ ָרה ְבָימֵּ ה ִעיָרְך ִבְמהֵּ ִתְבנֶּ ָך. שֶּ נּו ְבתֹוָרתֶּ ְלקֵּ ן חֶּ  ְותֵּ

נזכה  ,סכת זואת כל המידות שלנו כפי שלמדנו במ שאם נזכה בעז"ה לעבוד ולתקן ,ומסיימים בתפילה

  .וכן בצד הפרטי כל אחד יזכה לקבל ולהשתלם בחלקו בתורה ,לה השלמה בבניין בית המקדשלגאו
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 בעזהשי"ת

 "פתש

 אבות מסכת:

 ה' פרק:

 כ"א – כ' 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 
הנמר הזה נולד  עז כנמר.

מן חזיר היער והלביאה, כי 
בעת יחם האריות הלביאה 
מכנסת ראשה בסבכי היער 
ונוהמת ותובעת את הזכר, 
והחזיר שומע קולה 

מבין ורובעה, ונמר יוצא 
שניהן. ולפי שהוא ממזר, 
הוא עז פנים, אע"פ שאין בו 
גבורה כל כך. אף אתה הוי 
עז ולא תתבייש לשאול 
מרבך מה שלא הבנת, 
כאותה ששנינו לא הביישן 

   למד.

לחזור אחר  וקל כנשר,
 תלמודך, ולא תיגע.

כדכתיב )שם מ'( "יעלו 
אבר כנשרים ירוצו ולא 

  ייגעו".

לרדוף אחר  ורץ כצבי.

  מצות.ה

  לכבוש את יצרך מן העבירות. וגבור כארי. 

לפי שהעזות ניכר בפנים כדכתיב )משלי  עז פנים.

  "העז איש רשע בפניו", לפיכך נקרא עז פנים. כ"א(

כלומר, כשם  שתבנה עירך במהרה בימינו.
דה, שסימן לזרע אברהם ישחוננתנו זאת המ

, (יבמות ע"ט ע"א)ביישנים רחמנים וגומלי חסדים 
 כו'.ון יהי רצון שתבנה עירך כ
 

 

 

 



 

 כ"אמשנה 

ר: יהודה בן תימא הּוא ש ָשִנים ָהָיה אֹומֵּ ן ָחמֵּ בגיל חמש* יש להתחיל ללמד את  ַלִמְקָרא בֶּ

ר ,היינו חמשה חומשי תורה ,הילד תורה שבכתב ֹשֶּ ן עֶּ  ַלִמְשָנה לאחר חמש שנים** ממשיך הילד בֶּ
ה ,המפרשת את שנכתב בתורה שבכתב ,ללימוד תורה שבעל פה רֵּ ֹשְ ן ְשלש עֶּ בגיל שלוש  ַלִמְצֹות בֶּ

שבמעשה עם דינה  בנו של יעקב אבינו, דבר זה נלמד מלוי ,מתחייב הילד במצוות וכבר נקרא איש ,עשרה

ה ,קראו הכתוב איש ובאותו הזמן היה בן שלוש עשרה רֵּ ֹשְ ש עֶּ ן ֲחמֵּ  ,ללימוד הגמרא ַלַתְלמּוד בֶּ

ה ,בה מסבירים את טעמי הדינים שקבעו התנאים במשנהש רֵּ ֹשְ ה עֶּ ן ְשמֹונֶּ מגיל זה צריך  ַלֻחָפה בֶּ

ן  ,)ועיין ברב מברטנורא שמביא רמז לדבר( הבחור להתחיל לחפש לעצמו אשה להתחתן איתה בֶּ
ִרים ֹשְ ן  ,הפרנסהבגיל זה מתחילים לחשוב על מקצוע לחיים ואדם מתחיל לרדוף אחר  ִלְרּדֹוף עֶּ בֶּ
ים וולכן הלו ,חלשילהבגיל זה אדם מגיע לשיא כוחו הגופני ומכאן והלאה הגוף מתחיל  ַלֹכחַ  ְשלִשים

ן ַאְרָבִעים ,שהיו בונים ומפרקים את המשכן היו מתחילים לעשות זאת מגיל שלושים בגיל  ַלִביָנה בֶּ

י להתמקד כדי לנצל אובמה כד ,בחיים ומה טפלזה האדם כבר מיושב ויודע לנפות ולסנן מה חשוב באמת 

ן ֲחִמִשים ,את הזמן שתצא תועלת ָצה בֶּ סיון ייש לו נש , לפיבגיל זה עצותיו של האדם הינם טובות ָלעֵּ

ן ִשִשים ,סיונויחיים ויכול לייעץ עפ"י נ מתחיל האדם להרגיש את ימי הזקנה בגיל זה  ַלִזְקָנה בֶּ

ן  ,האדם יותר מקיימים בו כבר את מצוות והדרת פני זקןובני  ההולכים ומתקרבים ָבה ִשְבִעיםבֶּ  ַלֹשֵּ
בגיל זה נותן האדם יותר אל ליבו שעוד מעט יגיע הזמן שעליו להשיב את נשמתו לבוראה ועליו לעשות 

ן ְשמֹוִנים ,תשובה לגיל  דוד המלך כותב, ימי שנותינו שבעים שנה, ואילו אדם זה שהגיע ַלְגבּוָרה בֶּ

ן ִתְשִעים ,שמונים הצליח להתגבר על דרך הטבע בדרך כלל אנשים בגיל כזה כבר הולכים  ָלשּוחַ  בֶּ

ָאה ,כפוף ושחוח ן מֵּ ל ִמן ָהעֹוָלם בֶּ ת ְוָעַבר ּוָבטֵּ האדם מסוגל לשבת  אלא אם כן עדיין ְכִאלּו מֵּ

  .נחשב הוא כמתתשישותו כבר אינו יכול לעשות כלום  , אבל אם מחמתבתורה ולעסוק
 

דווקא מגיל חמש, חכמינו מצאו לדבר רמז בפסוק "תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו" וכוונתם היא  ים ללמד את הילדומדוע מתחיל*
שהם שנות הערלה לא אוכלים מפירות העץ והשנה הרביעית היא שנת  שהרי האדם נמשל לעץ השדה וכמו שעץ פרי שלוש שנים ראשונות

כך בשנתו הרביעית של הילד צריך להתחיל ללמד אותו  ,רות כדי לאכלם שהרי הינם פרות מקודשיםיהנטע רבעי שעדיין יש לפדות את הפ
היינו שמגיל חמש  ,ורה להוסיף לכם תבואתורות ללא הגבלה ועל שנה זו אומרת התיוכמו שמהשנה החמישית ניתן לאכול מהפ ,קרוא וכתוב

  .צריך להוסיף בלימודו של הילד ויש להתחיל ללמדו תורה מגיל זה
דאמר מר "כל תלמיד שלא ראה סימן יפה 'ששם נכתב   ,)כ"ד ע"א( נלמד מהגמרא בחוליןחלק שבתורה  כל הצורך ללמוד חמש שנים**

היינו כמו שהלווים  "זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבא לצבוא צבא"ח'(  )במדברבמשנתו חמש שנים שוב אינו רואה", דכתיב 
 מקדש בטרם שהיו עובדים בו בפועל, כך יש על הילד ללמוד כל חלק בתורה חמש שנים.ההיו לומדים חמש שנים את עבודת 

 

 

 ברטנוראעובדיה מרבינו 
- בן חמש שנים למקרא

 מערלה ילפינן, דכתיב
)ויקרא י"ט( "שלוש שנים 
יהיה לכם ערלים וגו' 
ובשנה הרביעית יהיה כל 
פריו קודש הלולים", שאביו 
מלמדו צורת האותיות 
והיכר הנקודות. ובשנה 
החמישית "תאכלו את פריו 
להוסיף לכם תבואתו", 
מכאן ואילך ספי ליה 

  כתורא.

שלומד  - בן עשר למשנה
מקרא חמש שנים, וחמש 
שנים משנה, וחמש שנים 

חולין )גמרא. דאמר מר 
"כל תלמיד שלא  (כ"ד ע"א

ראה סימן יפה במשנתו 
חמש שנים שוב אינו 
רואה", דכתיב )במדבר ח'( 
"זאת אשר ללוים מבן חמש 
ועשרים שנה ומעלה יבא 
לצבוא צבא", שבא ולומד 
הלכות עבודה חמש שנים, 

  ד.ובן שלושים עוב

- בן שלוש עשרה למצות
דכתיב )שם ה'( "איש או 
אשה כי יעשו מכל חטאת 
האדם", וגבי שכם כתיב 
)בראשית ל"ד( "ויקחו שני 
בני יעקב שמעון ולוי אחי 
דינה איש חרבו", ולוי 
באותו פרק בן שלושה עשר 

  שנה היה, וקרי ליה איש.

- בן שמונה עשרה לחופה
תשעה עשר "אדם" כתובים 

ראשית, מן בפרשת ב
"ויאמר אלהים נעשה 
אדם" עד "ויבן ה' אלהים 
את הצלע", חד לגופיה, 
פשו ליה שמונה עשר 

  לדרשא.

אחר מזונותיו. לאחר שלמד מקרא משנה וגמרא ונשא אשה והוליד  - בן עשרים לרדוף
בן עשרים לרדוף אותו מן  פירוש אחר: בנים, צריך הוא לחזור ולבקש אחר מזונות.

  שו על מעשיו, שאין בית דין של מעלה מענישין פחות מבן עשרים.השמים ולהעני

שהלוים היו מקימים את המשכן, ומפרקין וטוענין את העגלות  - בן שלושים לכח

  ונושאין בכתף מבן שלושים שנה ומעלה.

שלאחר ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, אמר להם משה  - בן ארבעים לבינה

  ם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה".)דברים כ"ט( "ולא נתן ה' לכ

שנאמר בלוים )במדבר ח'( "ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה  -בן חמשים לעצה

  ולא יעבוד עוד ושרת את אחיו" וגו', ומהו השירות, שיתן להם עצה.

  בגימטריא ששים. -בכלח אלי קבר". 'בכלח'  דכתיב )איוב ה'( "תבא - בן ששים לזקנה

דכתיב בדוד )דברי הימים א כ"ט( "וימת בשיבה טובה", וימי חייו  - בן שבעים לשיבה

  היו שבעים שנה.

  ( "ואם בגבורות שמונים שנה".דכתיב )תהלים צ - בן שמונים לגבורות

 .הולך שחוח וכפוף. ויש אומרים, לשון שוחה עמוקה - בן תשעים לשוח
 
 

 


