
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 "בכמשנה 

ג ג בַּ ן בַּ ּה אֹוֵמר: *בֶּ ּה התעמק בלימוד התורה ֲהֹפְך בָּ ֲהֹפְך בָּ וכן תחזור ותלמד אותה כמה  וַּ

ּהפעמים ה בַּ ֹכלָּ חכמת  :כגון ,, וגם את חכמות העולם ניתן למצוא בתורהשהכל נמצא בתורה , דְּ

ֱחֵזי. הגיאומטריה בדיני עירובין, חכמת הרפואה ועוד ּה תֶּ תסתכל היינו שכל הזמן יהיו  )בתורה( ובה ּובַּ

ּהדברי התורה לנגד עיניך ֵלה בַּ ִסיב ּובְּ  ,מילדותך עד ימי זקנתך ,כל ימי חייך מד את התורהול , וְּ
זּועַּ  א תְּ ּה לָּ אלך ללמוד גם חכמות  ,למדתי תורה הרבה ,אותה באף זמן, ואל תאמר ואל תעזוב ּוִמנַּ

ה טֹובָּ אחרות ְך ִמדָּ ֵאין לָּ ה, שֶּ נָּ שאין לך דבר יותר טוב בעולם מאשר לדבוק בתורה ולהגות  ה ֵהימֶּ

 .וללמוד בה כל הזמן
ן ֵהא ֵהא אֹוֵמר: פּום בֶּ א לפי כמות לְּ ֲערָּ בלימוד התורה ובקיום  בעמל והיגיעה שהיה לך הצער צַּ

א המצוות רָּ גְּ  .כך תקבל שכר אַּ
 

שבהם  ,בכינויים אלו את זהותם האמיתית מן הגויים כונו הינם גרים שהתגיירו וכדי להסתיר ,בן בג בג ובן הא הא המוזכר במשנה הבאה* 
על שהיו  ,הא רמז לאות ה"א שנוספה לשמם של אברהם ושרה שהם אבות הגריםשכן ב"ג ר"ת ב'ן ג'רים וכן בן הא  ,נרמז שהינם גרים

 עוסקים בלגייר את בני דורם כפי שכותב רש"י בתחילת פרשת לך לך "אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים"

 

 

 

 

 

 

 

 

 בעזהשי"ת

 "פתש

 אבות מסכת:

 / ו' ה' פרק:

 'א– "בכ 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 
 - הפוך בה והפוך בה

  בתורה.

שהכל תמצא  - דכולה בה

  בה.

גם עד  - בה וסיב ובלה

  זקנה ושיבה לא תעזבנה.

שלא  - ומינה לא תזוע
תאמר למדתי חכמת 
ישראל אלך ואלמוד חכמת 
יונית, שאין מותר ללמוד 
חכמת יונית אלא במקום 
שאסור להרהר בדברי 
תורה, כגון בבית המרחץ 
או בבית הכסא. כששאלו 
את רבי יהושע מהו ללמד 
אדם את בנו יונית, אמר 

ה שאינו להם ילמדנו בשע
לא יום ולא לילה, דהא 
כתיב "והגית בו יומם 

 ולילה".

כפי  - לפום צערא אגרא
רוב הצער שאתה סובל 

התורה ועשיית  בלמוד
 והוהמצ

 



 

 'אמשנה 

נּו ה למדו שָּ נָּ ִמשְּ שֹון הַּ ִמים ִבלְּ נשיא שכתב את כל המשניות שבש"ס, המשניות בפרק זה לא נכתבו על ידי רבי יהודה ה ֲחכָּ

מבחוץ( כלומר שלמדו אותם מחוץ לבית מדרשו של רבי, והם נאמרו  -לכן משניות אלו נקראות ברייתות )מלשון חיצוני כמו מלבר 

 .על ידי תלמידיו רבי חייא, רבי אושעיא, ובר קפרא, ואמנם הצורה שבה נאמרו היא כמו שכתב רבי במשניות הרגילות
רּוְך ם הקב"ה בָּ הֶּ ר בָּ חַּ בָּ ם החכמיםבתלמידי  שֶּ תָּ נָּ ִמשְּ ידוע כי מרגע שהקב"ה נתן לנו את התורה ובתורה שלימדו, ו ּובְּ

 .*הוא נתן גם כוח לחכמים לפרש את התורה ועפ"י מה שהם פוסקים כך אנו צריכים לעשות ,בהר סיני
ִבי ֵמִאיר אֹוֵמר: עֹוֵסק רַּ ל הָּ ּה לומד כָּ מָּ ה ִלשְּ תֹורָּ שבכך עושה רצון הבורא יתברך  ,כדי לקיים את מה שכתוב בה בַּ

ִרים שמו בָּ ה ִלדְּ ֵבה טובים זֹוכֶּ רְּ לא רק לזה זוכה העוסק ו עֹוד לֹאוְּ  ,חוץ ממה שיקבל שכר בעולם הבא ,כבר בעולם הזה הַּ

י הּוא לֹו ,בתורה לשמה דַּ ם כֻּלֹו כְּ עֹולָּ ל הָּ כָּ א שֶּ לָּ וסקים בתורה כדאי היה לקב"ה לברוא את העולם רק בשביל אלו שע אֶּ

לפרט מה  עכשיו מתחילה המשנה .בשביל אלו שעוסקים בתורה לשמהמשיך להתקיים רק לשמה. פירוש נוסף, כדאי שהעולם י

א ֵרעַּ  הדברים להם זוכה העוסק בתורה לשמה הם רָּ מתקיים בשבילו ֵרַע לפי שנאמר שכל העולם  ,שהוא כעין שותף לקב"ה ִנקְּ

הּובהוא למקום ושותף עמו במעשה בראשית )מדרש שמואל( כמו שמפרש מצודות דוד )משלי ח' י"ז(  ,הקב"ה אוהב אותו , אָּ

קֹום ,"אוהב אני את האוהבים אותי" מָּ ת הַּ היות והוא עובד את אוהב את הקב"ה וניכר הדבר , הלומד תורה לשמה אֹוֵהב אֶּ

ִרּיֹותה מאהבההקב" בְּ ת הַּ ת  ,כדי שגם הם יזכו מטובו של הקב"ה ,שמדריך את האנשים בדרך הישר , אֹוֵהב אֶּ ֵמח אֶּ ֹשַּ מְּ
קֹום מָּ ִרּיֹות, במעשיו הטוביםוהקב"ה שמח בתורתו  הַּ בְּ ת הַּ ֵמח אֶּ ֹשַּ תּו ,שבזכותו כל העולם שמחים מְּ שַּ בְּ לְּ והתורה  ּומַּ

ה גורמת לו ל.. וָּ ה בעל ענוהלהיות  ֲענָּ אָּ ִירְּ תּו ,ושתהיה לו יראת שמים וְּ רַּ שְּ כְּ ִדיק כה אותו כיצדירהתורה מד ּומַּ יֹות צַּ  ִלהְּ
ִסיד לאף אחד, לפי שאומר לעצמו שכל הקורה אותו הכל מה' יתברךלא עושה עוול ש חָּ ר עושה דברים לפנים משורת הדין וְּ יָּשָּ  וְּ

ן שהטבע שלו הוא ללכת בדרך הישר ֱאמָּ נֶּ ואת כל מעשיו הוא עושה רק אם הם נאמנים לאותה דרך ישרה שהוא בחר ללכת  וְּ

א ,בה ֵחטְּ תּו ִמן הַּ ֲחקַּ רַּ כּותשכן למד מה אסור ומה מותר, שלא יכשל בשום חטא ּומְּ תּו ִליֵדי זְּ בַּ רְּ קָּ ועוזרת לו  , ּומְּ

נּו ,לקיים מצוות ומעשים טובים ֱהִנין ִממֶּ נֶּ ה בני האדם וְּ תּוִשּיָּהלקבל ממנו עצות טובות  ֵעצָּ והדרכות נכונות כיצד יש  וְּ

ה להבין דבר מתוך דבר , ִבינָּהלנהוג במצבים שונים בּורָּ שפעמים צריכים גבורה כדי להתגבר על  ,מעשיו כוח להצליח בכל ּוגְּ

ר  ,מכשולים הנקרים בדרך ֱאמַּ נֶּ ה"-"ִלי )משלי ח, יד(שֶּ בּורָּ ה ִלי גְּ תּוִשּיָּה, ֲאִני ִבינָּ ה וְּ היינו שאומר הקב"ה שיש  ֵעצָּ

ת לֹו  ,לו את כל התכונות הנ"ל ומי שעוסק בתורתי לשמה יכול אף הוא לזכות בכל המעלות הנ"ל נֶּ נֹותֶּ כּותוְּ לְּ  שיקרא מלך מַּ

ה לָּ שָּ מְּ ִחּקּור ִדין ,'כל מי שיש לו יראת שמים דבריו נשמעים' )ברכות ו' ע"ב( כמו שנאמר ,שאנשים יקשיבו לדבריו ּומֶּ וזוכה  וְּ

ה ,לברר את האמת ולשפוט משפט צדק ֵזי תֹורָּ ִלין לֹו רָּ גַּ ן  ,וזוכה לחדש חידושי תורה ּומְּ יָּ עְּ מַּ ה כְּ ֲעֹשֶּ נַּ ֵברוְּ גַּ ִמתְּ וכמו  הַּ

וכן כמות מעשיו הטובים הולכת  ,כך העוסק בתורה לשמה כל הזמן מתווספת לו עוד חכמה ,המעיין שכל הזמן יש בו זרימת מים

ֵאינֹו ּפֹוֵסקוגדלה כל הזמן  ר שֶּ הָּ נָּ נּועַּ  ,שהרי כל הזמן מזכים אותו משמים לעוד מצוות ומעשים טובים ּוכְּ ֱהֵוי צָּ ואף  וֶּ

ְך רּוחַּ ממשיך הוא להיות צנוע ,כבוד מהציבור שהוא מקבל רֶּ אֶּ בֹונֹוסבלן , וְּ לְּ ל עֶּ שאינו תוקף את מי שפוגע  , ּומֹוֵחל עַּ

ים ,כדי שהמעליב לא ייענש בגללו ,ומעליב אותו ואף מוחל הוא לו ֲעֹשִ מַּ ל הַּ ל כָּ תּו עַּ מַּ רֹומְּ תּו ּומְּ לַּ דְּ גַּ ועל ידי לימוד  ּומְּ

 .הבריאה הוא להיות גדול ומורם מעל כל מעשההתורה זוכה האדם להשתלם בכל המידות הטובות וזוכה 

 

וזה הוא תנור של עכנאי, מאי עכנאי, אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו, " נ"ט ע"ב()בבא מציעא את מה שנכתב במסכת  ובאותו עניין נביא* 
מה, ואמרי לה ארבע תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו, אמר להם, אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח, נעקר חרוב ממקומו מאה א

יאין ראיה מן החרוב, חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו, חזרו אמת המים לאחוריהם, אמרו לו, אין מביאין ראיה מאמת מאות אמה, אמרו לו, אין מב
את זה  ים מנצחים זההמים, חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו, הטו כותלי בית המדרש ליפול, גער בהם רבי יהושע, אמר להם אם תלמידי חכמ

כה כמותי מן השמים יוכיחו, בהלכה אתם מה טיבכם, לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר ועדיין מטין ועומדין, חזר ואמר להם אם הל
, מאי לא בשמים היא, אמר רבי 'לא בשמים היא'( )דברים ל, יב עמד רבי יהושע על רגליו ואמר ,יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום

 )הנביא( ליהורבי נתן לא )פגש( , אשכחיה'אחרי רבים להטות' )ב)שמות כג,  ו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורהירמיה, שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנ
 ."בההיא שעתא אמר ליה קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני )הקב"ה( קודש אבריך הוא )עשה( אמר לו, מאי עביד
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