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המשנה א:  רָׂ ֲעשָׂ רֹות בַּ ֲאמָׂ א מַּ עֹולָׂם ִנְברָׂ שהרי נאמר בפרשת בראשית תשעה  ,הָׂ

והדיבור 'בראשית' הוא מאמר נוסף, שבו נבראו  פעמים לשון 'ויאמר אלוקים',

ה שמים וארץ. ְלמּוד ּומַּ ר תַּ ומה באה התורה ללמדנו בכך שפירטה וכתבה לשון  - לֹומַּ

ֲהלֹאאמירה על כל דבר,  אֲ  וַּ רְבמַּ ד מָׂ ְראֹות,העולם כולו  יָׂכֹול ֶאחָׂ א ְלִהבָׂ ע ,ֶאלָׂ רַּ  ִמן ְלִהפָׂ

ִעים ְרשָׂ ְבִדין ,הָׂ עֹולָׂם ֶאת ֶשְמאַּ אשהוא חשוב כל כך  הָׂ ה ֶשִנְברָׂ רָׂ ֲעשָׂ רֹות, בַּ ֲאמָׂ ובכך  מַּ

ןשאינם משלימים את נפשם הרי הם מאבדים את העולם,  ר ְוִלתֵּ כָׂ ִדיִקים טֹוב שָׂ צַּ  ,לַּ

ְיִמיןנפשם הם  בהשלמתשֶ  עֹולָׂם ֶאת ְמקַּ אשחשיבותו גדולה כל כך,  ,הָׂ ה ֶשִנְברָׂ רָׂ ֲעשָׂ  בַּ

רֹות ֲאמָׂ  .מַּ

 

המשנה ב:  רָׂ םעברו  דֹורֹות ֲעשָׂ דָׂ אָׂ דהראשון  מֵּ , ְועַּ באה התורה ללמדנו  - ְלהֹוִדיעַּ  ֹנחַּ

הבכך  מָׂ ִים ֶאֶרְך כַּ פַּ יו אַּ נָׂ ללפני ה',  - ְלפָׂ דֹורֹות ֶשכָׂ יּואדם ועד נח, הללו, מ הַּ ְכִעיִסין הָׂ  מַּ

ִאין דבעובדם עבודה זרה, ולא הענישם ה' מיד,  ּובָׂ ִביא לאחר עשרה דורותשֶ  עַּ  הֵּ

יֶהם י ֶאתהקדוש ברוך הוא  ֲעלֵּ בּול. מֵּ מַּ ולכן אין לך לתמוה על כך שעברו שנים  הַּ

 רבות מעת שגלו ישראל מעל אדמתם, ואומות העולם מצירים להם ועדיין לא נענשו,

 כיון שהקדוש ברוך הוא אינו מעניש מיד, אלא לאחר זמן. 

ה רָׂ ד ִמֹנחַּ עברו  דֹורֹות ֲעשָׂ ם ְועַּ הָׂ ְברָׂ ואף דבר זה אמרה לנו התורה כדי אבינו,  אַּ

הבכך  ְלהֹוִדיעַּ  מָׂ ִים ֶאֶרְך כַּ פַּ יו, אַּ נָׂ ל ְלפָׂ דֹורֹות ֶשכָׂ יּוהללו  הַּ ְכִעיִסין הָׂ ִאין, מַּ ד ּובָׂ א עַּ  ֶשבָׂ

הָׂ  ְברָׂ לועשה מעשים טובים כנגד כל אותם דורות,  ,םאַּ יו ְוִקבֵּ לָׂ ר עָׂ קיבל את  - כֻּלָׂם ְשכַּ

שבחר הקדוש ברוך הוא בו ובזרעו אחריו, וכל האומות השכר שהיה ראוי לכולם, 

 שחטאו הפסידו זאת.

 

המשנה ג:  רָׂ ה ִנְסיֹונֹות ֲעשָׂ סָׂ ם ִנְתנַּ הָׂ ְברָׂ ִבינּו אַּ יו אָׂ לָׂ לֹום עָׂ שָׂ שהשליכו  א.והם:  ,הַּ

נמרוד לכבשן האש. ב. שאמר לו ה' שילך מארצו לארץ אחרת. ג. אחר שהגיע לארץ 

ישראל היה שם רעב. ד. נלקחה שרה לבית פרעה. ה. מלחמתו בארבעת המלכים. ו. 

לו ה' שזרעו ישתעבדו אצל הגויים. ז. מצוות ברית ברית בין הבתרים, בה הראה 

דגירוש הגר וישמעאל. י. עקידת יצחק, מילה. ח. נלקחה שרה לבית אבימלך. ט.  מַּ  ְועָׂ

ם  העל ידי זה  ְלהֹוִדיעַּ שלא הרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא,  -ְבכֻּלָׂ מָׂ  כַּ

תֹוגדולה  ם ֶשלואהבתו  ִחבָׂ הָׂ ְברָׂ ִבינּו אַּ יו אָׂ לָׂ לֹום עָׂ שָׂ לקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה  הַּ

 אי העולם.יידעו הכל מדוע בחר בו הקדוש ברוך הוא מכל ב

 

המשנה ד:  רָׂ ֲעשּו ִנִסים ֲעשָׂ ינּו נַּ ֲאבֹותֵּ ִים לַּ שניצלו מעשר המכות שהביא  ,ְבִמְצרַּ

ההקדוש ברוך הוא על המצריים, וישראל לא לקו בהם כלל,  רָׂ ֲעשָׂ ניסים נעשו  וַּ

ללישראל  יָׂם עַּ והם: א. נבקעו המים. ב. נעשה הים כמו אהל, ונכנסו ישראל  ,הַּ
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שה קרקעית הים לגמרי, ולא היתה בוץ. ד. קרקעית הים במקום בתוכו. ג. התייב

שדרכו בה המצריים היתה לבוץ. ה. המים שקפאו תחת רגליהם לא היו גוש אחד, 

אלא חתיכות קטנות, כעין אבני בנין מסודרים. ו. קפאו המים ונעשו קשים כסלעים. 

ח. נעשו המים ז. נגזר הים לשנים עשר גזרים, כדי שכל שבט יעבור בפני עצמו. 

שקופים כזכוכית, שיוכלו השבטים לראות אלו את אלו. ט. היו יוצאים מהים מים 

 מתוקים, כדי שיוכלו לשתות. י. המים שנותרו מהשתיה קפאו שוב ונעשו ערימות.

כֹות ֶעֶשר ִביא מַּ דֹוש הֵּ קָׂ רּוְך הַּ ל הּוא בָׂ ִמְצִרִיים עַּ ִים הַּ כמפורש בפסוקים, והם:  ,ְבִמְצרַּ

מכות  ְוֶעֶשרדם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד, ארבה, חושך ומכת בכורות. 

לנוספות לקו  יָׂם עַּ ג. -עמוד האש האיר לישראל, והחשיך למצרים. בוהם: א.  ,הַּ

עמוד הענן היה יורד ועושה את הקרקע טיט, ועמוד האש מרתיח את הטיט, ופרסות 

בות, ונפלו המצריים ונשברו עצמותיהם. ה. סוסיהם נופלות. ד. הוסרו גלגלי המרכ

לא היו יכולים לעמוד, אלא נשארו במקום שנפלו. ו. רצו המצריים לברוח, ולא יכלו. 

ז. ניער אותם ה' בתוך הים, כפי שמנערים תבשיל בקדירה. ח. בלעה אותם הארץ, 

בקרקע הים. ט. ירדו בכבידות לעומקי הים. י. פלט אותם הים כדי שיראו אותם 

 ישראל.

ה רָׂ ינּו ִנסּו ִנְסיֹונֹות ֲעשָׂ קֹום ֶאת ֲאבֹותֵּ מָׂ רּוְך הַּ ר הּוא בָׂ ִמְדבָׂ והם: א. קודם שנבקע  ,בַּ

הים אמרו 'המבלי אין קברים במצריים לקחתנו למות במדבר'. ב. התלוננו על משה 

התלוננו שאין להם מה לאכול ואמרו 'כי הוצאתם  ועל אהרן לאמור 'מה נשתה'. ג.

אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב'. ד. הסתפקו 'היש ה'  אותנו

בקרבינו אם אין'. ה. הותירו מהמן למחרת, אף שהוזהרו שלא להותיר. ו. בזמן 

שהיה חסר להם מים ברפידים, רבו עם משה ואמרו 'למה זה  העליתנו ממצרים 

הרן ואמרו 'קום להמית אותי ואת בני ואת מקני בצמא'. ז. בחטא העגל, נקהלו על א

עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו'. ח. התאוננו רע באזני ה' ]על הקושי שבהליכה 

בקברות התאוה, שאף שהיה להם בשר השליו לאכול, התלוננו וביקשו  בדרך[. ט.

ר עוד בשר לשבוע. י. שביקשו לשלוח מרגלים לארץ ישראל. ְינַּסּו' ֶשֶנֱאמַּ  ֶזה ֹאִתי וַּ

ִמ  ֶעֶשר ְמעּו ְולֹא יםְפעָׂ   '.ְבקֹוִלי שָׂ

 

המשנה ה:  רָׂ ֲעשו ִנִסים ֲעשָׂ ינּו נַּ ֲאבֹותֵּ ית לַּ ש ְבבֵּ ִמְקדָׂ ה לֹאואלו הם: א.  ,הַּ ה ִהִפילָׂ  ִאשָׂ

יחַּ את עוברה  רֵּ ר מֵּ ֹקֶדש ְבשַּ אף שהיה ריח חזק של בשר צלוי, ואותו בשר אסור  ,הַּ

ר ִהְסִריחַּ  ְולֹאבאכילה. ב.  ֹקדֶ  ְבשַּ עֹולָׂם שהַּ אף שיש קרבנות השוהים שני ימים  ,מֵּ

ה ְולֹאג. ולילה, מעולם לא התקלקל הבשר.  ית ְזבּוב ִנְראָׂ ִים ְבבֵּ ִמְטְבחַּ מחמת  ,הַּ

ע ְולֹא. הקדושה שהיתה שם. ד רַּ ן ֶקִרי אֵּ דֹול ְלֹכהֵּ ִכפּוִרים, ְביֹום גָׂ שאם היה נטמא  הַּ

ִמים ִכבּו ְולֹאתחתיו. ה.  לא היה יכול לעבוד במקדש, והיה הסגן עובד ש ְגשָׂ י ֶשל אֵּ  ֲעצֵּ
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ה, כָׂ ֲערָׂ מַּ ה ְולֹאאף שאש זו דלקה על המזבח החיצון תחת כיפת השמים. ו.  הַּ ְצחָׂ  נָׂ

רּוחַּ  מּוד ֶאת הָׂ ן עַּ שָׂ שעל גבי המזבח, אלא היה העשן עולה ישר וזקוף כמקל. ז.  ֶהעָׂ

א ְולֹא י ֹעֶמרקרבן הבְ שיפסל בלינה[ ]כגון שיצא מחוץ לעזרה, או  ְפסּול ִנְמצָׂ  ּוִבְשתֵּ

ֶלֶחם ִנים ּוְבֶלֶחם הַּ פָׂ ]ודווקא באלו אירע הנס, כיון שאם ייפסלו לא ניתן להביא  הַּ

אחרים במקומם, שהעומר נקצר בלילה, ואילו היה נפסל ביום לא היה מהיכן 

ם להביא. ושתי הלחם נאפים בערב שבועות, ואם היו נפסלים בשבועות אין אפיית

דוחה יום טוב. ולחם הפנים נאפה בערב שבת, ואם היה נפסל אין אפייתו דוחה 

מתוך שהיו מרובים מאד,  ,ְצפּוִפים עֹוְמִדיםשבת[. ח. ישראל שעלו לרגל היו 

ֲחִוים ִחים ּוִמְשתַּ בשעה שהשתחוו, בפישוט ידים ורגלים, היה רווח לכולם, ועוד  - ְרוָׂ

בין אדם לחבירו, כיון שבאותו זמן היו מתוודים נותר רווח של ארבע אמות פנויים 

ש ִהִזיק ְולֹאעל חטאיהם, וכדי שלא ישמע איש את וידוי חבירו, ויתבייש. ט.  חָׂ  נָׂ

ב ְקרָׂ ִים ְועַּ לַּ ם, ִבירּושָׂ עֹולָׂ אף שהיא במקום הרים וסלעים, שמצויים שם נחשים  מֵּ

ר ְולֹאועקרבים. י.  מַּ ם אָׂ דָׂ רֹו אָׂ ֲחבֵּ ר לַּ ק ִלי צַּ מָׂ ִלין ֹוםהַּ ִים ֶשאָׂ לַּ  .ִבירּושָׂ

 

המשנה ו:  רָׂ ִרים ֲעשָׂ ת ְבֶעֶרב ִנְבְראּו ְדבָׂ בָׂ יןשל ששת ימי בראשית,  שַּ שֹות, בֵּ ְשמָׂ לו הַּ  ְואֵּ

ן ֶרץ, ִפי א.: הֵּ אָׂ ר ּוִפילבלוע את קורח ועדתו. ב.  הָׂ ְבאֵּ של מרים, שהיתה מהלכת עם  הַּ

תֹו ּוִפיישראל במדבר בכל מסעיהם. ג.  אָׂ ֶקֶשת,שדיברה עם בלעם. ד.  ן,הָׂ לאות  ְוהַּ

ן,ברית שלא יביא ה' מבול לעולם. ה.  מָׂ שירד לישראל במדבר ארבעים שנה. ו.  ְוהַּ

ֶטה מַּ ִמיר,של משה רבינו, שעשה בו את האותות. ז.  ְוהַּ שָׂ מין תולעת שכל דבר  ְוהַּ

החושן  שהיא מהלכת עליו נבקע לשנים, והיו מחזיקים אותה באויר מעל אבני

בצורת האותיות, והיו מתבקעות מעט כצורת האותיות ]כיון שנאמר שיהיו האבנים 

ב'במילואותם', אם היו חותכים אותם בכלי אחר, היו חסרים[. ח.  ְכתָׂ שעל גבי  ְוהַּ

בלוחות הברית. ט.  ִמְכתָׂ צורת הכתיבה על הלוחות, שהיו חקוקים מעבר לעבר,  - ְוהַּ

לּוחֹותרוא את הכתוב עליהם מכל ארבעת הצדדים. י. ואף על פי כן היה ניתן לק  ,ְוהַּ

שהיו עשויים מאבן טובה ושמה סנפרינון, ארכה ששה טפחים ורוחבה ששה טפחים 

שדברים  אֹוְמִרים, ְויֵּש ועוביה ששה טפחים, ומחולקת באמצע, והיתה נגללת כקלף.

ףנוספים נבראו בין השמשות,  ִזיִקין אַּ מַּ תֹווח ללא גוף, השדים, שהם ר - הַּ  ֶשל ּוְקבּורָׂ

ילֹושהוא מקום שאין אדם יכול לראותו,  מֶשה, ם ֶשל ְואֵּ הָׂ ְברָׂ ִבינּו אַּ שנאחז בסבך  ,אָׂ

ף אֹוְמִרים, ְויֵּשבשעת העקידה, והקריבו אברהם תחת יצחק.  ת אַּ ת ְצבָׂ  - ֲעשּויָׂה ִבְצבָׂ

ערב שבת בין כל צבת ניטלת מהאש על ידי צבת אחרת, והצבת הראשונה נבראה ב

]אך מי שאינו מונה זאת סובר שאף הצבת הראשונה נעשתה בידי אדם,  השמשות

 שהניח חתיכת מתכת בתוך צורה של צבת, והותכה שם ונעשתה צבת[.
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המשנה ז:  ִרים ִשְבעָׂ ֹגֶלם ְדבָׂ באדם שאינו מחונך כראוי, כמו 'גולם' שזהו בול עץ  - בַּ

הללא צורה,  כָׂ דברים  ְוִשְבעָׂ כָׂם ם.ֶבחָׂ ינֹוא.  ,חָׂ ר אֵּ בֵּ י ְמדַּ דֹול ֶשהּוא ִמי ִבְפנֵּ  ִמֶמנּו גָׂ

ה ְכמָׂ ן ְבחָׂ ינֹובגיל. ב.  - ּוְבִמְניָׂ י ְלתֹוְך ִנְכנָׂס ְואֵּ רֹו ִדְברֵּ ינֹוג.  .ֲחבֵּ ל ְואֵּ ִשיב ִנְבהָׂ  ְלהָׂ

לבמהירות. ד.  ן שֹואֵּ ִעְניָׂ ִשיב ,כָׂ ה ּומֵּ כָׂ ֲהלָׂ כמה כאשר הוא משיב תשובות לוְ ה.  .כַּ

ר שאלות יחד, ל אֹומֵּ ל ,ִראשֹון ִראשֹון עַּ ֲחרֹון ְועַּ ֲחרֹון אַּ לו.  .אַּ ה ְועַּ ע, ֶשלֹא מַּ מַּ ר שָׂ  אֹומֵּ

ְעִתי לֹא' מַּ ל מֹוֶדהאם טעה בדבריו, הרי הוא וְ ואינו מתבייש. ז.  ,'שָׂ ֱאֶמת. עַּ  הָׂ

יֶהן ֹגֶלםההיפך משבעה דברים אלו, מצויים  - ְוִחלּופֵּ  .בַּ

 

הִש משנה ח:  י ְבעָׂ ִניֹות ִמינֵּ ִאיןעונשים[ -] פְֻּרעָׂ עֹולָׂם בָׂ ל ,לָׂ ה עַּ י ִשְבעָׂ ה גּופֵּ רָׂ  ,ֲעבֵּ

ןומבארת המשנה את שבעת החטאים ועונשיהם: א.  תָׂ ְשִרין ִמְקצָׂ את תבואתם,  ְמעַּ

ן תָׂ ן ּוִמְקצָׂ ינָׂ ְשִרין, אֵּ ב ְמעַּ עָׂ ֹצֶרת ֶשל רָׂ ה, בַּ אָׂ שהגשמים מועטים, והתבואה מתייקרת,  בָׂ

ןוכתוצאה מכך  תָׂ ִבים ִמְקצָׂ ן ְרעֵּ תָׂ ִעים ּוִמְקצָׂ ְמרּווזו מידה כנגד מידה. ב.  ,ְשבֵּ כולם  גָׂ

ר, ֶשלֹאבדעתם  שֵּ ב ְלעַּ עָׂ ה ֶשל רָׂ ֹצֶרת ְוֶשל ְמהּומָׂ ה בַּ אָׂ מלבד שהגשמים מועטים,  - בָׂ

נעשית גם מהומה של מלחמה, ואי אפשר לאסוף אפילו את אותה מעט תבואה 

ה ֶאת ִלטֹול ֶשלֹא אם גמרו הכל בדעתםוְ כל רעבים. ג. שצמחה, וה לָׂ חַּ שלא  - הַּ

ב ,להפריש חלה מן העיסה עָׂ יָׂה ֶשל רָׂ ה ְכלָׂ אָׂ שהשמים נעשים כברזל והארץ  ,בָׂ

 - ֶדֶברד. כנחושת, ונעשים בני האדם חולים במחלות המצויות בזמן רעבון, ומתים. 

אמיתת אנשים רבים בלא שיהיו חולים,  עֹולָׂם בָׂ ל לָׂ ֲאמּורֹות ִמיתֹות עַּ ה הָׂ תֹורָׂ  ֶשלֹא בַּ

ית ִנְמְסרּו לכגון חייבי כריתות ומיתה בידי שמים,  ִדין, ְלבֵּ רֹות ְועַּ שיש  ,ְשִביִעית פֵּ

השל מלחמה  ֶחֶרבחיוב להפקירם כשהגיע זמן הביעור, ולא הפקירום. ה.  אָׂ עֹולָׂם בָׂ  לָׂ

ל ִדין, ִענּוי עַּ ד לפסוק את הדין, ומתעכב מלפסוק את הדין, וגורם שיודע הדיין כיצ הַּ

לבכך עינוי לבעלי הדין.  ִדין, ִעּוּות ְועַּ לשמזכה את החייב ומחייב את הזכאי.  הַּ  ְועַּ

מֹוִרים ה הַּ תֹורָׂ ה ֶשלֹא בַּ כָׂ ֲהלָׂ להתיר את האסור ולאסור את המותר. ]במשנה  ,כַּ

 ות שונות[.הבאה יובאו המשך העונשים הבאים בידי שמים על עביר

 

יָׂהמשנתנו ממשיכה בעונשי שמים הבאים על מיני עבירות שונות: ו. משנה ט:   חַּ

ה עָׂ ה רָׂ אָׂ עֹולָׂם בָׂ ל ,לָׂ ת עַּ ְוא ְשבּועַּ שבועה לבטלה, שנשבע על דבר שאין בו צורך  - שָׂ

לאמיתי,  ם ִחלּול ְועַּ שֵּ שעובר אדם עבירה בפרהסיא, ביד רמה, או שעובר עבירה  ,הַּ

לּותני אדם רואים אותו ולומדים ממעשיו. ז. במקום שב ה גָׂ אָׂ עֹולָׂם בָׂ ל לָׂ י עַּ  עֹוְבדֵּ

ה ה, ֲעבֹודָׂ רָׂ ל זָׂ יֹות, ִגלּוי ְועַּ ל ֲערָׂ ִמים, ְשִפיכּות ְועַּ ל דָׂ תביטול  ְועַּ טַּ ְשמָׂ ֶרץ הַּ אָׂ בשנת  הָׂ

ה השמיטה. עָׂ ְרבָׂ ִקים ְבאַּ ֶדֶברזמנים  - ְפרָׂ ֶבה הַּ מיטה, לש ְרִביִעיתשנה הבַּ  ,ִמְתרַּ

ְשִביִעית, י ּובַּ אֵּ י ְשִביִעית, ּוְבמֹוצָׂ אֵּ ג ּוְבמֹוצָׂ למוצאי סוכות  - ֶהחָׂ נָׂה ֶשְבכָׂ ה. שָׂ נָׂ  ְושָׂ
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ְרִביִעית,ומבארת המשנה את הטעם לכך,  י בָׂ ר ִמְפנֵּ ְעשַּ ִני מַּ ְשִליִשית נוהגשֶ  עָׂ ולא  ,בַּ

ְשִביִעית,הפרישוהו כדין.  י בַּ ר ִמְפנֵּ ְעשַּ ִני מַּ ִשִשית. נוהגשֶ  עָׂ י בַּ אֵּ י ְשִביִעית, ּוְבמֹוצָׂ  ִמְפנֵּ

רֹות שמרו על שלא שלא נהגו בהם כדין, כגון שעשו בהם סחורה, או  ,ְשִביִעית פֵּ

יקדושתם.  אֵּ ג ּוְבמֹוצָׂ ל ֶהחָׂ נָׂה ֶשְבכָׂ ה, שָׂ נָׂ י ְושָׂ ְתנֹות ֶגֶזל ִמְפנֵּ כיון שסוכות הוא , ֲעִנִיים מַּ

דה לבית, ואז נוהגות מצוות מתנות עניים, כגון לקט זמן אסיפת התבואה מהש

רב  שכחה ופאה, וכשאינם ניתנים כדין, נענשים  בֶּ  .דֶּ

 

עמשנה י:  ְרבַּ םמיני הנהגות, מצויות  - ִמדֹות אַּ דָׂ אָׂ רא.  :בָׂ אֹומֵּ  ְוֶשְלָך ,ֶשִלי ֶשִלי הָׂ

ְך ה זֹו, וכשם שאיני רוצה שתתן לי משלך כך איני רוצה לתת משלי ,ֶשלָׂ ינֹוִנית ִמדָׂ  ,בֵּ

ת זֹו אֹוְמִרים, ְויֵּששל אדם שאינו חסיד ואינו רשע.  קרוב אדם זה לבא  - ְסדֹום ִמדַּ

לידי מידת סדום, שאף בדבר שיכול להנות את חבירו בלא שיחסר לו עצמו, נמנע 

ְך ֶשִלימלהנותו. ב. האומר  אתן לך אני משלי, ובתנאי שבשעת  - ֶשִלי ְוֶשְלָך ֶשלָׂ

םהצורך תתן לי גם אתה משלך, הרי הוא  ֶרץ עַּ אָׂ אדם פשוט, וכדרך רוב ההמון  - הָׂ

שרוצים להיטיב לאחרים רק אם על ידי זה יהיה גם להם טוב, ואין זו דרך התורה. 

ְך ֶשִליג. האומר  ְך, ְוֶשְלָך ,ֶשלָׂ ִסיד.הרי זה  ֶשלָׂ הרי  ֶשִלי, ְוֶשְלָך ,ֶשִלי יֶשלִ ד. האומר  חָׂ

עזה  שָׂ  .רָׂ

 

עמשנה יא:  ְרבַּ עֹותיש  ִמדֹות אַּ דֵּ מי  - ִלְרצֹות ְונֹוחַּ  ִלְכעֹוס נֹוחַּ של בני האדם: א.  בַּ

אשכועס בקלות ומתפייס בקלות,  רֹו יָׂצָׂ דֹו ְשכָׂ התועלת מכך שהוא מתפייס  - ְבֶהְפסֵּ

, כיון שהוא כועס תמיד, א כועס מהרבקלות בטילה מחמת הנזק שיש לו בכך שהו

ֶשה. ב. והנזק הנגרם בזמן כעסו לא יתוקן בכך שמתפייס מהר ֶשה ִלְכעֹוס קָׂ  ְוקָׂ

אמי שאינו כועס מהר, אך גם קשה לפייסו,  - ִלְרצֹות דֹו יָׂצָׂ מכך שאינו מתפייס  ֶהְפסֵּ

רֹובקלות,  ון שרוב , ואף שקשה לרצותו, מכל מקום כישאינו כועס בקלות ,ִבְשכָׂ

ֶשה. ג. מי שהוא הזמנים אינו כועס כלל, הרי החלק הטוב שבזה גדול מהחלק הרע  קָׂ

ִסידהרי זה  ,ִלְרצֹות ְונֹוחַּ  ִלְכעֹוס ]ואין הכוונה שאינו כועס לעולם, שאף זו אינה  חָׂ

 נֹוחַּ ד. ומי שהוא הנהגה ראויה, אלא שכועס לעיתים רחוקות, במקום הצורך[. 

ֶשה ,ִלְכעֹוס עהרי זה  ,ִלְרצֹות ְוקָׂ שָׂ כלומר, במהרה הוא חוטא, כיון שהוא קל דעת  ,רָׂ

 לכעוס במהרה, וגם עומד על דעתו שלא להתפייס.

 

עמשנה יב:  ְרבַּ ְלִמיִדיםיש  ִמדֹות אַּ תַּ רהלומדים לפני הרב: א. מי שהוא  ,בַּ הֵּ  ִלְשמֹועַּ  מַּ

ר הֵּ ד ּומַּ בֵּ אמבין מהר, אך שוכח מהר,  - ְלאַּ רֹו יָׂצָׂ דֹו ְשכָׂ אף שיש לו חלק טוב,  - ְבֶהְפסֵּ

שהוא ממהר להבין, אך החלק הרע גרוע יותר, שהרי הוא שוכח מהר, ונמצא שאין 

ֶשהבידו כלום. ב.  ֶשה ִלְשמֹועַּ  קָׂ ד ְוקָׂ בֵּ מבין לאחר זמן רב, אך אינו שוכח את  - ְלאַּ
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אלימודו,  דֹו יָׂצָׂ רֹו ֶהְפסֵּ מהנזק בכך שמבין התועלת בכך שאינו שוכח גדולה  - ִבְשכָׂ

רלאט, כיון שבסופו של דבר תלמודו משתמר בידו. ג.  הֵּ ֶשה ִלְשמֹועַּ  מַּ ד, ְוקָׂ בֵּ הרי  ְלאַּ

ם.הוא נעשה  כָׂ ֶשהד.  חָׂ ר ִלְשמֹועַּ  קָׂ הֵּ ד, ּומַּ בֵּ ֶלק ֶזה ְלאַּ ע חֵּ שיש לאדם זה ]אך לא  רָׂ

לא כך שייך לומר כאן 'רשע' או 'חסיד', שהרי אין זה דבר שבבחירתו של האדם, א

והנפקא מינה שבדברים אלו, אם אין בידינו לספק צרכיהם של כל  הוא טבעו[.

התלמידים, שיש להקדים את אותו שמהר לשמוע וקשה לאבד, ואחריו את מי 

שקשה לשמוע וקשה לאבד, ואחריו את התלמיד שממהר לשמוע וממהר לאבד, 

 ואחרי כולם את אותו שקשה לשמוע וממהר לאבד.

 

ְר משנה יג:  עאַּ י ִמדֹות בַּ ה ְבנֹוְתנֵּ ארבע הנהגות בני אדם יש בענין נתינת צדקה:  - ְצְדקָׂ

רֹוֶצהא.  ן רק הואשֶ  הָׂ ִרים, ִיְתנּו לֹארצונו שוְ צדקה,  ִיתֵּ כדי שהטובה והשבח יגיעו  ֲאחֵּ

ינֹולחלקו ולא לאחרים, הרי  ה עֵּ עָׂ ִרים. ְבֶשל רָׂ ִרים ִיְתנּוב. הרוצה ש ֲאחֵּ ולא  ,ֲאחֵּ

 לֹא ְוהּוא פת לו שיזכו לתהילה ושבח, ואף לא אכפת לו שתהיה הרווחה לעניים,אכ

ן, ינֹוהרי  ִיתֵּ ה עֵּ עָׂ ןשעינו צרה מלעשות צדקה בממונו. ג. הרוצה ש ,ְבֶשלֹו רָׂ הוא  ִיתֵּ

ִרים, ִיְתנּו גםוְ  ִסיד.הרי זה  ֲאחֵּ ן לֹאד. הרוצה ש חָׂ  ִיְתנּו לֹאש גםוְ הוא עצמו,  ִיתֵּ

ִרים עהרי זה  ,ֲאחֵּ שָׂ  .רָׂ

 

עמשנה יד:  ְרבַּ י ִמדֹות אַּ ית ְבהֹוְלכֵּ ש ְלבֵּ ִמְדרָׂ ארבע הנהגות בני אדם יש בענין  - הַּ

ְךהליכה לבית המדרש: א.  ינֹולבית המדרש כדי ללמוד,  הֹולֵּ אך כשמגיע  - עֹוֶשה ְואֵּ

רלשם אינו לומד, ואינו מבין, הרי  היתה כוונתו  כיון שמכל מקום ,ְביָׂדֹו ֲהִליכָׂה ְשכַּ

ינֹולומד בביתו,  - עֹוֶשהללכת כדי ללמוד. ב.  ְך ְואֵּ רלבית המדרש,  הֹולֵּ ֲעֶשה ְשכַּ  מַּ

ְךיש לו שכר על הלימוד עצמו. ג.  - ְביָׂדֹו הולך לבית המדרש כדי ללמוד,  - ְועֹוֶשה הֹולֵּ

ִסיד.ואף לומד, הרי זה  ְך לֹאד.  חָׂ נו לומד אף ואי - עֹוֶשה ְולֹאלבית המדרש,  הֹולֵּ

עבביתו, הרי זה  שָׂ  .רָׂ

 

עמשנה טו:  ְרבַּ י יֹוְשִביםתלמידים הבְ  ִמדֹות אַּ ִמים ְלְפנֵּ בענין הסברא וההבנה  ,ֲחכָׂ

 ְספֹוג,]בשונה מהמידות שנימנו לעיל )משנה יב(, שם מדובר לענין זכרון ושכחה[: 

ְך, ְשפֵּ ֶמֶרת, ּומַּ ה. ְמשַּ פָׂ ג ֶשהּואכינוי לתלמיד  הוא ְספֹוג,ומבארת המשנה,  ְונָׂ  ֶאת סֹופֵּ

ֹכל גם את הדברים הנכונים, וגם את הדברים שאינם נכונים, ואינו מבחין ביניהם.  ,הַּ

ְך, ְשפֵּ ְכִניס מַּ זֹו ֶשמַּ זֹו ּומֹוִציא בָׂ ששומע את הדברים, ומאבדם מיד, ואינו יורד  - בָׂ

ֶמֶרת,לעומק הסברות והבנתם.  ה ְמשַּ יַּ  ֶאת ֶשמֹוִציאָׂ ִרים ֶאת ְוקֹוֶלֶטת ִיןהַּ ְשמָׂ כך  ,הַּ

הוא התלמיד שמוציא מדעתו את הדברים הנכונים, ומשאיר בדעתו רק את 

ה,הטעויות.  פָׂ ה ְונָׂ ח ֶאת ֶשמֹוִציאָׂ ֶקמַּ ֹסֶלת ֶאתרק  ְוקֹוֶלֶטתהפחות משובח,  ,הַּ  הַּ
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המשובחת, כך תלמיד זה שומר בליבו רק את הסברות הנכונות, ומבטל את הסברות 

 שאינן נכונות.

 

למשנה טז:  ה כָׂ ֲהבָׂ ר ְתלּויָׂה ֶשִהיא אַּ בָׂ למסוים, הרי כאשר  ְבדָׂ טֵּ ר,אותו  בָׂ בָׂ לָׂה דָׂ  ְבטֵּ

ה.גם ה ֲהבָׂ ינָּׂה אַּ ר, ְתלּויָׂה ְוֶשאֵּ בָׂ אלא היא מחמת דבר הקיים לעולם, כגון אהבת  ְבדָׂ

ינָּׂההצדיקים והחכמים,  ה אֵּ לָׂ ם. ְבטֵּ יזֹו ְלעֹולָׂ ה ִהיא אֵּ ֲהבָׂ ְתלּויָׂה אַּ ר, הַּ בָׂ ת זֹו ְבדָׂ ֲהבַּ  אַּ

ְמנֹון ר אַּ מָׂ כיון שלא היתה זו אהבה אמיתית, שאהב אמנון את תמר מחמת יפיה, ו ,ְותָׂ

כאשר נגמרה תאוותו שנא אותה אלא את עצמו אהב למלאות תאוותו, לכן מיד 

ּה אהבהוְ שנאה גדולה.  ינָׂ ר, ְתלּויָׂה ֶשאֵּ בָׂ ת זֹו ְבדָׂ ֲהבַּ ִויד אַּ תָׂ  דָׂ היתה תכלית ש ,ןִויהֹונָׂ

אהבתם לעשות רצון ה', ולכן אף שהיה נראה שמחמת דוד מפסיד יהונתן את מלכות 

אביו, לא בטלה אהבתם, אלא אמר לו יהונתן 'אתה תהיה למלך על ישראל, ואני 

 אהיה לך למשנה'.

 

למשנה יז:  ֲחלֹוֶקת כָׂ ם ֶשִהיא מַּ ִים, ְלשֵּ מַּ ּה שָׂ יֵּם סֹופָׂ קים בה עתידים החול - ְלִהְתקַּ

ּה אילו מחלוקתוְ להשאר קיימים, ואינם נענשים.  ינָׂ ם ֶשאֵּ ִים, ְלשֵּ מַּ ין שָׂ  סֹופָּׂה אֵּ

יֵּם יזֹואלא יאבדו מן העולם.  - ְלִהְתקַּ ֲחלֹוֶקת ִהיא אֵּ ם ֶשִהיא מַּ ִים, ְלשֵּ מַּ ֲחלֹוֶקת זֹו שָׂ  מַּ

ל אי ִהלֵּ מַּ ּהְוֶשאֵּ שנחלקו בדברי הלכה לשם שמים, ולכן לא נענשו.  ,ְושַּ ם ינָׂ ִים, ְלשֵּ מַּ  שָׂ

ֲחלֹוֶקת זֹו ח מַּ ל ֹקרַּ תֹו ְוכָׂ שהיתה כוונתם להשיג לעצמם כבוד ושררה, ולכן נענשו  ,ֲעדָׂ

  ואבדו מן העולם.

 

למשנה יח:  ֶכה כָׂ ְמזַּ ִבים, ֶאת הַּ רַּ ין הָׂ ְטא אֵּ א חֵּ ל בָׂ כדי שלא יהיה הוא בגיהנם  ,יָׂדֹו עַּ

לותלמידיו בגן עדן.  ֲחִטיא ְוכָׂ מַּ ִבים, ֶאת הַּ רַּ ין הָׂ ְסִפיִקין אֵּ ֲעשֹות ְביָׂדֹו מַּ ה לַּ  ,ְתשּובָׂ

הרבינו,  מֶשה שלא יהיו תלמידיו בגיהנם והוא בגן עדן. כָׂ ִבים, ֶאת ְוִזכָׂה זָׂ רַּ שלימד  הָׂ

ִבים ְזכּותתורה לכל ישראל,  רַּ לּוי הָׂ ר בֹו, תָׂ ת' לג( )דברים ֶשֶנֱאמַּ ה ה' ִצְדקַּ שָׂ  עָׂ

יו טָׂ ל ִעם ּוִמְשפָׂ אֵּ כלומר הצדקה שעשה משה היא בכך שלימד תורה ומשפטים  ',ִיְשרָׂ

 לבני ישראל. 

ם ְבעָׂ רָׂ אבן נבט  יָׂ טָׂ ִבים, ֶאת ְוֶהֱחִטיא חָׂ רַּ שהעמיד שני עגלי זהב בדן ובבאר שבע כדי  הָׂ

ְטאשלא יעלו ישראל לרגל,  ִבים חֵּ רַּ לּוי הָׂ ר בֹו, תָׂ ל' (ל טו 'א )מלכים ֶשֶנֱאמַּ טֹאות עַּ  חַּ

םיָׂ  ְבעָׂ ט( )ֶבן רָׂ א ֲאֶשר ְנבָׂ טָׂ ֲאֶשר חָׂ ל ֶאת ֶהֱחִטיא וַּ אֵּ ומכך שלא נאמר 'על חטאות  ',ִיְשרָׂ

ירבעם וישראל' אלא 'על חטאות ירבעם', הרי שתלה הכתוב את חטא כל ישראל 

 בירבעם, שהוא החטיאם.

 

למשנה יט:  ה ְביָׂדֹו ֶשיֵּש ִמי כָׂ ִרים ְשלשָׂ לּו, ְדבָׂ לָׂ לן, הרי הוא נחשב שיבוארו לה הַּ
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יו ְלִמידָׂ ם ֶשל ִמתַּ הָׂ ְברָׂ ִבינּו אַּ ה מי שיש בוּולפי שהולך בדרכיו.  ,אָׂ ִרים ְשלשָׂ ִרים, ְדבָׂ  ֲאחֵּ

יושאף הם יפורטו להלן, הרי הוא  ְלִמידָׂ ם ֶשל ִמתַּ ע. ִבְלעָׂ שָׂ רָׂ ומבארת המשנה, מי  הָׂ

ִיןשיש בו  ה, עַּ רים, כמו שאמר שמסתפק במה שיש לו ואינו חומד ממון אח טֹובָׂ

ה, ְורּוחַּ אברהם אבינו 'אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך',  שהוא  ְנמּוכָׂ

ה, ְוֶנֶפשענוותן ביותר, כמו שאמר אברהם אבינו 'ואנוכי עפר ואפר',  לָׂ שנזהר  ְשפָׂ

ופורש מתאוות העולם הזה, כפי שאמר אברהם לשרה 'הנה נא ידעתי כי אשה יפת 

ד עתה לא הכיר בכך, מרוב צניעות, הרי כל מי שיש בו מידות מראה את', הרי שע

יואלו הוא  ְלִמידָׂ ם ֶשל ִמתַּ הָׂ ְברָׂ ִבינּו. אַּ ִיןאבל מי שיש לו  אָׂ ה, עַּ עָׂ שמתאווה לממון  רָׂ

אחרים, כבלעם שאמר 'אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב', אף שידע שאין ה' 

ה ְורּוחַּ רוצה שיקלל את ישראל.  וה, כבלעם שאמר על עצמו 'נאם שומע גא - ְגבֹוהָׂ

ה ְוֶנֶפשל ויודע דעת עליון', -אמרי א בָׂ שטוף בתאוות העולם הזה, כבלעם שיעץ  - ְרחָׂ

לבלק להפקיר את בנות מואב להחטיא את בני ישראל, ואין אדם יועץ לחבירו דבר 

ְלִמידָׂ שהוא מאוס בעיני עצמו, וכל מי שיש בו מידות אלו, הרי הוא נחשב   ֶשל יוִמתַּ

ם ע. ִבְלעָׂ שָׂ רָׂ ה הָׂ ין מַּ יו בֵּ ְלִמידָׂ ם ֶשל תַּ הָׂ ְברָׂ ִבינּו אַּ יו אָׂ ְלִמידָׂ ם ֶשל ְלתַּ ע ִבְלעָׂ שָׂ רָׂ  ,הָׂ

יו ְלִמידָׂ ם ֶשל תַּ הָׂ ְברָׂ ִבינּו, אַּ עֹולָׂם אֹוְכִלין אָׂ ֶזה בָׂ עֹולָׂםשכר  ְונֹוֲחִלין ,הַּ א, בָׂ בָׂ ר הַּ  ֶשֶנֱאמַּ

ְנִחיל' ח( )משלי י ְלהַּ יֶהם]לעולם הבא[  יֵּש ֹאֲהבַּ א ְוֹאְצֹרתֵּ לֵּ ]בעולם הזה[, ואברהם ' ֲאמַּ

ל אבינו נקרא אוהבו של ה', שנאמר 'זרע אברהם אוהבי'. יו ֲאבָׂ ְלִמידָׂ ם ֶשל תַּ  ִבְלעָׂ

ע שָׂ רָׂ יִהנָׂם יֹוְרִשין ,הָׂ ר ְויֹוְרִדיןבעולם הבא,  גֵּ ת ִלְבאֵּ חַּ בעולם הזה, כיון שתמיד הם  שַּ

רשֶ מפחדים מיום המיתה,  ה' נה( )תהלים ֶנֱאמַּ תָׂ ם ֱאֹלִהים ְואַּ ר תֹוִרידֵּ ת, ִלְבאֵּ חַּ  שַּ

י ְנשֵּ ִמים אַּ ה דָׂ יֶהם, ֶיֱחצּו לֹא ּוִמְרמָׂ ֲאִני ְימֵּ ח וַּ ְך ֶאְבטַּ ובלעם מכונה 'איש דמים',  ',בָׂ

 כיון שבגלל עצתו הרעה נפלו במגיפה עשרים וארבע אלף מישראל.

 

המשנה כ:  א ֶבן ְיהּודָׂ ימָׂ י ר,אֹומֵּ  תֵּ ז ֱהוֵּ ר, עַּ מֵּ נָׂ לשאול מרבך מה שלא  ואל תתבייש כַּ

להבנת.  ֶנֶשר, ְוקַּ ץלחזור על תלמודך, ללא עייפות.  כַּ ְצִבי, ְורָׂ לרדוף אחר המצוות.  כַּ

ֲאִרי ְוִגבֹור ֲעשֹותלכבוש את היצר מן העבירות, וכל אלו הדברים הם כדי  כָׂ  ְרצֹון לַּ

ִביָך ִים. אָׂ מָׂ שָׂ   ֶשבַּ

יָׂהיהודה בן תימא[ -] הּוא ר, הָׂ אף שראוי להיות עז כנמר, היינו כלפי עצמך, אבל  אֹומֵּ

זמי שהוא  ִנים עַּ יִהנָׂםכלפי אחרים, סופו שמעיז פניו גם כלפי התורה, ויורד  פָׂ  .ְלגֵּ

ִנים ובֶשת אדם שהוא ביישן, שזה אחד מסימני עם ישראל, הרי הוא עומד להגיע  - פָׂ

ן ֶדן ְלגַּ ו 'כל מי שיש לו בושת פנים, לא במהרה הוא חוטא'. ומסיים שהרי אמר ,עֵּ

צֹון ְיִהיהתנא, כשם שחוננתנו במידת הבושה, שהיא סימן לזרע ישראל, כן  ֶניָך רָׂ  ִמְלפָׂ

ינּו-אֱ  ה' ה ִעיְרָך ֶשִתְבֶנה ֹלהֵּ רָׂ ינּו ִבְמהֵּ ן ,ְביָׂמֵּ נּו ְותֵּ ֶתָך ֶחְלקֵּ  .ְבתֹורָׂ
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יָׂה הּואמשנה כא:  ר הָׂ ן הכוונה ליהודה בן תימא שהוזכר לעיל, אלא שמואל ]אי אֹומֵּ

ש ֶבןהקטן היה אומר כן[,  מֵּ ִנים חָׂ א שָׂ ִמְקרָׂ חמשה חומשי תורה במשך ללמוד  - לַּ

ה,ראוי הוא  ,ֶעֶשר ֶבןחמש שנים, וכשנעשה  ִמְשנָׂ  ְשלש ֶבןועוסק אף בה חמש שנים,  לַּ

ה ִמְצֹות ֶעְשרֵּ שחֲ  ֶבןמתחייב במצוות,  - לַּ ה מֵּ ְלמּוד ,ֶעְשרֵּ תַּ  ְשמֹוֶנה ֶבןללמוד גמרא.  - לַּ

ה ה ֶעְשרֵּ פָׂ חֻּ  ְשלִשים ֶבןאחר מזונותיו, לפרנס את בני ביתו.  ִלְרדֹוף ,ֶעְשִרים ֶבן .לַּ

, ֹכחַּ שהרי מצאנו בלויים שהיו עוסקים במלאכות קשות של פריקת והקמת  לַּ

ִעים ֶבןה. המשכן, והיו עובדים בזה מגיל שלשים ולמעל ְרבָׂ ה, אַּ ִבינָׂ שהרי אחרי  לַּ

ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר אמר להם משה רבינו 'ולא נתן ה' לכם לב לדעת 

ה ֲחִמִשים ֶבןועינים לראות ואזניים לשמוע עד היום הזה'.  צָׂ עֵּ ראוי הוא לעוץ  - לָׂ

וד עצות טובות, שהרי נאמר לגבי הלויים שלאחר גיל חמישים אינם עובדים ע

 ,ִשִשים ֶבןבמשכן, 'ושירת את אחיו', ומהו שירות זה, שנותן להם עצות טובות. 

ִזְקנָׂה ה, ִשְבִעים ֶבן .לַּ יבָׂ שֵּ שהרי נאמר על דוד המלך שמת 'בשיבה טובה', והיה אז  לַּ

ה, ְשמֹוִנים ֶבןבן שבעים שנה.  ְגבּורָׂ שהתגבר על הטבע והאריך ימים, כמו שנאמר  לַּ

שּוחַּ  ִתְשִעים ֶבןואם בגבורות שמונים שנה'. בתהילים '  ֶבןהולך שחוח וכפוף.  - לָׂ

ה אָׂ ת ְכִאלּוכבר לא נשארה בו חיות, והרי הוא  ,מֵּ ר מֵּ בַּ ל ְועָׂ טֵּ עֹולָׂם ִמן ּובָׂ   .הָׂ

 

ג ֶבןמשנה כב:  ג בַּ ר, בַּ ְך אֹומֵּ ּה ֲהפָׂ ְךבתורה,  - בָׂ ֲהפָׂ ּה, וַּ א בָׂ ּה ְדֹכלָׂ ל, שתמצא בה הכ - בָׂ

ּה י ובָׂ ּה ּוְבלֵּה ְוִסיבבה תראה את האמת,  - ֶתֱחזֵּ ואף כאשר תתבגר ותזדקן תשאר  - בַּ

א ּוִמנַּּהעמה,  ולא תפרוש ממנה אפילו במעט, ללמוד חכמות אחרות  - ְתזּועַּ  לָׂ

יןוכדומה,  ה ְלָך ֶשאֵּ ה ִמדָׂ יֶמנָׂה טֹובָׂ  .הֵּ

 

א ֶבןמשנה כג:  א הֵּ ר, הֵּ א ְלפּום אֹומֵּ ֲערָׂ י הצער והיגיעה שאתה מתייגע בלימוד לפ - צַּ

אהתורה,  ְגרָׂ  כך הוא גודל השכר שתקבל על לימוד זה. - אַּ

 


