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עד לפרק זה הובאו דברי התנאים כפי סדר השתלשלות קבלת התורה, משנה א: 

 אֹוֵמר, ַמֲהַלְלֵאל ֶבן ֲעַקְבָיאאמנם מכאן והלאה מובאים דבריהם ללא סדר הדורות: 

 ַדע, ֲעֵבָרה. ִליֵדי ָבא ַאָתה ֵאין על ידי זהוְ האמורים להלן,  ְדָבִרים ִבְשלָשה ִהְסַתֵכל

ומבאר את דבריו,  ְוֶחְשבֹון. ִדין ִלֵתן ָעִתיד ַאָתה ִמי ְוִלְפֵני הֹוֵלְך, ַאָתה ּוְלָאן ,ָבאָת  ֵמַאִין

 ִלְמקֹום הֹוֵלְך, ַאָתה ּוְלָאןואם כן אין לך להתגאות כלל.  ְסרּוָחה ִמִטָפה ָבאָת, ֵמַאִין

שאין מלוים את  ואם כן אין לך לטרוח לאסוף ממון ונכסים, ,ְותֹוֵלָעה ִרָמה ָעָפר

 ֶמֶלְך ִלְפֵני ְוֶחְשבֹון, ִדין ִלֵתן ָעִתיד ַאָתה ִמי ְוִלְפֵניהאדם ואין מסייעים לו לאחר מותו. 

ועל ידי התבוננות זו ימנע האדם מלחטוא, ולא  ,הּוא ָברּוְך ַהָקדֹוש ַהְמָלִכים ַמְלֵכי

 יכשל בעבירות.

 

המנהיגה  ,ַמְלכּות ֶשל ִבְשלֹוָמּה ִמְתַפֵלל ֱהֵוי אֹוֵמר, ִניםַהכֹּהֲ  ְסַגן ֲחִניָנא ַרִבימשנה ב: 

שאם לא היה פחד  - מֹוָרָאּה ֶשִאְלָמֵלאאת המדינה, ואפילו מלכות של אומות העולם, 

היה אדם 'בולע' את חבירו  - ָבָלעּו ַחִיים ֵרֵעהּו ֶאת ִאישהשלטונות על בני האדם, 

 ַרִביוזל כרצונו, ולא היה יישוב בני האדם יכול להתקיים. כשהוא חי, כלומר, מזיק וג

 מֹוַשב ֶזה ֲהֵרי תֹוָרה, ִדְבֵרי ֵביֵניֶהן ְוֵאין יחד, ֶשיֹוְשִבין ְשַנִים אֹוֵמר, ְתַרְדיֹון ֶבן ֲחַנְנָיא

ֹּא ֵלִצים ּוְבמֹוַשב' א( )תהלים ֶשֶנֱאַמר ֵלִצים, תֹוַרת ה' ,ָיָשב ל ם בְּ י אִּ צֹו כִּ ויש  ',ֶחפְּ

 ֶשיֹוְשִבין ְשַנִים ֲאָבל לדייק מהפסוק שמי שאין חפצו בתורת ה', הרי זה מושב לצים.

 ִיְרֵאי ִנְדְברּו ָאז' ג( )מלאכי ֶשֶנֱאַמר ֵביֵניֶהם, ְשרּוָיה ְשִכיָנה תֹוָרה, ִדְבֵרי ֵביֵניֶהם ְוֵיש

 .'ְשמֹו ּוְלחְשֵבי ה' ְלִיְרֵאי ְלָפָניו ִזָכרֹון ֵסֶפר ַוִיָכֵתב ָמעַוִיְש  ה' ַוַיְקֵשב ֵרֵעהּו ֶאל ִאיש ה'

 ִמַנִיןשעוסקים בתורה,  ְשָנִיםעל  ֶאָלא ללמוד מפסוק זה ששכינה שורה ִלי ֵאין

 ֶנֱאַמרשֶ  ָשָכר, לֹו קֹוֵבעַ  הּוא ָברּוְך ֶשַהָקדֹוש ַבתֹוָרה, ְועֹוֵסק ֶשיֹוֵשב ֶאָחד ֶשֲאִפלּו

ו'ידום' היינו מלשון דממה, שדרך הלומד  ',ָעָליו ָנַטל ִכי ְוִידֹּם ָבָדד ֵיֵשב' ג( )איכה

לבדו ללמוד בלחש, ועל זה נאמר 'כי נטל עליו', כלומר, כאילו נתינת כל התורה 

 היתה בשבילו בלבד.

 

והרי הם  ,ֶאָחד ְלָחןש   ַעל ֶשָאְכלּובני אדם  ְשלָשה אֹוֵמר, ִשְמעֹון ַרִביג:  משנה

ֹּאנחשבים כחבורה אחת, שהרי הם מזמנים יחד,  הרי זו  תֹוָרה, ִדְבֵרי ָעָליו ָאְמרּו ְול

מקרבנות של עבודה  - ֵמִתים ִמִזְבֵחי ָאְכלּו ְכִאלּופריקת עול תורה מעליהם, והרי הם 

ְלָחנֹות ָמְלאּו ִקיא' כח( )ישעיה ֶשֶנֱאַמרזרה,  ְבִלי  כינוי לעבודה זרה[-]צָֹּאה  ִכי ָכל ש 

 ֲאָבלכיון שלא הזכירו על השולחן את שם המקום ברוך הוא על השולחן.  - 'ָמקֹום

ְלָחן ַעל ֶשָאְכלּו ְשלָשה ְלָחנֹו ָאְכלּו ְכִאלּו תֹוָרה, ִדְבֵרי ָעָליו ְוָאְמרּו ֶאָחד ש   ָמקֹום ֶשל ִמש 

 )יחזקאל ֶשֶנֱאַמרהאוכלים קרבנות בבית המקדש,  והיינו כמו הכהנים הּוא, ָברּוְך
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ְלָחן ֶזה ֵאַלי ַוְיַדֵבר' מא( כלומר, מיד כשהאדם מדבר בדברי תורה,  ',ה' ִלְפֵני ֲאֶשר ַהש 

 הרי שולחנו נחשב כשולחן העומד לפני ה'. 

 

 כןוְ שנשאר ער בלילה, אדם  - ַבַלִיָלה ַהֵנעֹור אֹוֵמר, ֲחִכיַנאי ֶבן ֲחִניָנא ַרִבימשנה ד: 

שבשני אופנים אלו ראוי לו לעסוק בתורה, שאין מי שיטרידנו  ,ְיִחיִדי ַבֶדֶרְך ַהְמַהֵלְך

ואינו עושה כן, אלא מתבטל מללמוד  - ְלַבָטָלה ִלבֹו ְוַהְמַפֶנהויפריענו מלימוד התורה, 

 .ְבַנְפשֹו ִמְתַחֵיב ֶזה ֲהֵריתורה, 

 

ועושה תורתו קבע,  תֹוָרה, עֹּל ָעָליו ַהְמַקֵבל ָכל אֹוֵמר, ַהָקָנה ֶבן ּוְנָיאְנח ַרִבימשנה ה: 

כן מעבירים וְ שיתן ה' בלב המלכות שלא ישתעבדו בו,  ,ַמְלכּות עֹּל ִמֶמנּו ַמֲעִביִרין

שלא יצטרך לעסוק הרבה במלאכתו, אלא מעט מלאכה תספיק  ,ֶאֶרץ ֶדֶרְך עֹּל ממנו

 נֹוְתִניןבתואנה שעול התורה קשה עליו,  תֹוָרה, עֹּל ִמֶמנו ַהפֹוֵרק ָכלוְ לו לכל צרכיו. 

 שצריך לעסוק הרבה במלאכתו כדי להתפרנס. ,ֶאֶרץ ֶדֶרְך ְועֹּל ,ַמְלכּות עֹּל ָעָליו

 

 ֶשיֹוְשִביןבני אדם  ֲעָשָרה אֹוֵמר, ֲחַנְנָיה ְכַפר ִאיש דֹוָסא ֶבן ֲחַלְפָתא ַרִבימשנה ו: 

 ַבֲעַדת ִנָצב ֱאֹלִהים' פב( )תהלים ֶשֶנֱאַמר ֵביֵניֶהם, ְשרּוָיה ְשִכיָנה ַבתֹוָרה, ְועֹוְסִקין

וסתם לשון 'עדה' המוזכרת בפסוק היינו עשרה בני אדם מישראל, וכשעוסקים  ',ֵאל

 לּוֲאפִ  ּוִמַנִין ים ניצב שם ומשרה שכינתו ביניהם.בתורה הם מכונים 'עדת אל', ואלוק

 )עמוס ֶשֶנֱאַמרשעוסקים בתורה, שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו ביניהם,  ֲחִמָשה

ו'אגודה' היינו קבוצה, וקיבוץ אצבעות היד הוא חמשה,  ',ְיָסָדּה ֶאֶרץ ַעל ַוֲאג ָדתֹו' ט(

ולשון 'אגודתו' היינו אגודה שלו, של  ,אגודה האמורה כאן היינו חמשהאף כן לו

ַהבֹוֶנה , ועליהם נאמר בתחילת הפסוק 'עוסקים בתורהוא, כיון שהקדוש ברוך ה

ם ַמיִּ יו ַבשָּׁ ', כלומר, השכינה שהיא בשמים, יורדת לארץ ושורה על חמשה בני ַמֲעלֹותָּׁ

 ֱאֹלִהים ְבֶקֶרב' פב( )תהלים ֶשֶנֱאַמר ְשלָשה, ֲאִפלּו ּוִמַנִיןאדם העוסקים בתורה. 

מורים כאן היינו דיינים, שהם שלשה, והשכינה שורה ו'אלוהים' הא ',ִיְשפֹּט

 ֵרֵעהּו ֶאל ִאיש ה' ִיְרֵאי ִנְדְברּו ָאז' ג( )מלאכי ֶשֶנֱאַמר ְשַנִים, ֲאִפלּו ּוִמַנִיןבקירבם. 

הרי שה' משרה שכינתו ומקשיב ושומע אפילו שנים  ,ְוגֹו' 'ַוִיְשָמע ה' ַוַיְקֵשב

 ְבָכל' כ( )שמות ֶשֶנֱאַמר ֶאָחד, ֲאִפלּו ּוִמַנִיןל רעהו. המדברים בדברי תורה איש א

ולשון 'אליך' היינו אפילו לאדם  ',ּוֵבַרְכִתיָך ֵאֶליָך ָאבֹוא ְשִמי ֶאת ַאְזִכיר ֲאֶשר ַהָמקֹום

אחד ]ומכל מקום הביאה המשנה את כל הדרשות הקודמות, כיון שבודאי השראת 

ככל שיש יותר בני אדם העוסקים בתורה  גדול יותר,, והשכר השכינה גדולה יותר

  יחד[.
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לקדוש ברוך הוא את תן  - ִמֶשלֹו לֹו ֶתן אֹוֵמר, ַבְרתּוָתא ִאיש ֶאְלָעָזר ַרִבימשנה ז: 

ואל תחשוב שאתה נותן משלך, אלא אתה לעשות בהם חפצי שמים, גופך וממונך, 

 ִכי' כט( א הימים )דברי אֹוֵמר הּוא ְבָדִוד ְוֵכן ֶשלֹו. ,ְוֶשָלְך ַאָתה הרישֶ נותן לו משלו, 

ולומד תורה,  - ְושֹוֶנה ,ַבֶדֶרְך ַהְמַהֵלְך אֹוֵמר, ִשְמעֹון ַרִבי .'ָלְך ָנַתנּו ּוִמָיְדָך ,ַהכֹּל ִמְמָך

 ,'ֶזהשדה חרושה[ -] ִניר ָנֶאה ַמה'ּו ',ֶזה ִאיָלן ָנֶאה ַמה' ְואֹוֵמר ,ִמִמְשָנתֹו ּוַמְפִסיק

שהרי זהו חילול כבוד התורה, שמפסיק  ,ְבַנְפשֹו ִמְתַחֵיב ְכִאלּו ַהָכתּוב ָעָליו ַמֲעֶלה

מלימודו כדי להתבונן בדברים אלו ]ואפילו שמתבונן בכך במעשי ה' ונפלאות 

 הבריאה, מכל מקום אין לו להפסיק לשם כך ממשנתו[.

 

 ָדָבר ַהשֹוֵכחַ  ָכל אֹוֵמר, ֵמִאיר ַרִביבשם[ -] ִמשּום ַיַנאי ַרִביבְ  דֹוְסַתאי ַרִבימשנה ח: 

 ְכִאלּו ַהָכתּוב ָעָליו ַמֲעֶלהעל ידי שמתעצל מלחזור ולשנן תלמודו,  ִמִמְשָנתֹו, ֶאָחד

 ֶאת ִתְשַכח ֶפן אֹּדְמ  ַנְפְשָך ּוְשמֹּר ְלָך ִהָשֶמר ַרק' ד( )דברים ֶשֶנֱאַמר ְבַנְפשֹו, ִמְתַחֵיב

 ֲאִפלּוהיית לומר שכן הוא עונשו  ָיכֹולמוסיפה המשנה,  .'ֵעיֶניָך ָראּו ֲאֶשר ַהְדָבִרים

 )שם( לֹוַמר ַתְלמּודשהיתה זו משנה קשה, ומתוך כך שכחה,  ִמְשָנתֹו, ָעָליו ָתְקָפהאם 

 ַעד ְבַנְפשֹו ִמְתַחֵיב ֵאינֹוהרי מבואר בפסוק ש - ָהא ,'ַחֶייָך ְיֵמי כֹּל ִמְלָבְבָך ָיסּורּו ּוֶפן'

והיינו על ידי שעוסק בדברים בטלים, ומתוך כך שוכח מה  ,ִמִלבֹו ִויִסיֵרם ֶשֵיֵשב

 שלומד.

 

במחשבתו  קֹוֶדֶמת ֶחְטאֹו ֶשִיְרַאתמי  כֹּל אֹוֵמר, דֹוָסא ֶבן ֲחִניָנא ַרִבימשנה ט: 

 ָחְכָמתֹוית לימוד חכמתו היא כדי להגיע ליראת חטא, שתכל כלומר, ,ְלָחְכָמתֹו

 ֶשָחְכָמתֹו ְוכֹּלשמביאה אותו לידי יראת חטא, כפי רצונו, ונהנה בה.  ,ִמְתַקֶיֶמת

כלומר, שאינו לומד על מנת לעשות, ואין רצונו להגיע ליראת  ֶחְטאֹו, ְלִיְרַאת קֹוֶדֶמת

כמה מונעת אותו מללכת אחר שרירות ליבו, כיון שהח ,ִמְתַקֶיֶמת ָחְכָמתֹו ֵאיןחטא, 

ִביןהטובים  ֶשַמֲעָשיו כֹּל אֹוֵמר, ָהָיה הּואומתוך כך הוא קץ בה, ומניחה.   ְמר 

 ֶשָחְכָמתֹו ְוכֹּל ִמְתַקֶיֶמת. ָחְכָמתֹוכיון שהוא בא ליטהר מסייעים אותו, ו ֵמָחְכָמתֹו,

ָבה  ָחְכָמתֹו ֵאיןות שלמד ויודע אותם, שאינו מקיים את כל המצו ִמַמֲעָשיו, ְמר 

 כיון שאינו לומד על מנת לקיים אלא כדי להתייהר, ואין קיום לחכמתו. ,ִמְתַקֶיֶמת

 

על  ֵהיֶמנּו, נֹוָחה ַהְבִריֹות ֶשרּוחַ  כֹּל אֹוֵמר, ָהָיהרבי חנינא בן דוסא[ -] הּואמשנה י: 

 ַהָמקֹום רּוחַ על ידו, אף  ידי שמשאו ומתנו בנחת עם הבריות, ושם שמים מתקדש

 ַרִבי ֵהיֶמנּו. נֹוָחה ַהָמקֹום רּוחַ  ֵאין ֵהיֶמנּו, נֹוָחה ַהְבִריֹות רּוחַ  ֶשֵאין ְוכֹּל ֵהיֶמנּו. נֹוָחה

הישן בבוקר עד שעה מאוחרת, ומבטל  - ַשֲחִרית ֶשל ֵשָנה אֹוֵמר, ַהְרִכיָנס ֶבן דֹוָסא

המושך ליבו של אדם ומביאו לידי  ָצֳהַרִים, ֶשל ַיִיןוְ קריאת שמע ותפילה בזמנם, 
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המבטלת את אביהם מללמוד  ַהְיָלִדים, ְוִשיַחתשכרות, ועל ידי זה בטל מן התורה, 

שמתכנסים יחד לדבר דברים בטלים,  ָהָאֶרץ, ַעֵמי ֶשל ְכֵנִסיֹות ָבֵתי ִויִשיַבתתורה, 

הרי בריאת האדם היא רק כדי שיעסוק בתורה, שם, ָהעֹולָ  ִמן ָהָאָדם ֶאת מֹוִציִאין

  ואם הוא מתבטל מלימוד התורה, למה לו חיים.

 

שפוסל את הקרבנות  ַהֳקָדִשים, ֶאת ַהְמַחֵלל אֹוֵמר, ַהמֹוָדִעי ֶאְלָעָזר ַרִבימשנה יא: 

 - ַהמֹוֲעדֹות ֶאת ְוַהְמַבֶזהבמחשבה פסולה, או מותיר את בשר הקרבן יותר מזמנו, 

 ֲחֵברֹו ְפֵני ְוַהַמְלִביןעושה מלאכה בחול המועד, או שנוהג בימים אלו מנהג חול, ה

שמביישו עד שפניו משתנות ]שבתחילה כשמביישים אותו מאדימים פניו,  ,ָבַרִבים

 ֶשל ְבִריתֹו ְוַהֵמֵפר ואחר כך כשאינו מוצא מענה הרי הוא מצטער, ופניו מתלבנות[,

 ַבתֹוָרה ָפִנים ְוַהְמַגֶלהשאינו מקיים מצוות ברית מילה,  ַהָשלֹום, ָעָליו ָאִבינּו ַאְבָרָהם

ֹּא  תֹוָרה ְבָידֹו ֶשֵיש ִפי ַעל ַאף, מסולפיםהמפרש את התורה בפירושים  - ַכֲהָלָכה ֶשל

 .ַהָבא ָלעֹוָלם ֵחֶלק לֹו ֵאיןאם לא חזר בתשובה על עוונות אלו,  טֹוִבים, ּוַמֲעִשים

 

ֹּאש ַקל ֱהֵוי אֹוֵמר, ִיְשָמֵעאל ַרִבימשנה יב:  כאשר תשהה עם אדם חשוב,  - ָלר

 - ַלִתְשחֶֹּרת ְונֹוחַ המכונה 'ראש', שים עצמך כקל לנגדו, ותזדרז לשמשו ולעוזרו. 

וכאשר תשהה עם אדם צעיר, ששערו שחור, התנהג בחשיבות, ולא תנהג מנהג קלות. 

 ֱהֵויאת פני הצעיר ממך בזעף ובפנים חמורות, אלא אמנם, אין הכוונה שתקבל וְ 

 .ְבִשְמָחה ָהָאָדם ָכל ֶאת ְמַקֵבל

 

ֹּאש, ְוַקלּות ְשחֹוקהנהגה של  אֹוֵמר, ֲעִקיָבא ַרִבימשנה יג:  את האדם  ַמְרִגיִלין ר

גדר  - ְסָיגשמסרו לנו חכמים בכתיבת התורה, בחסרות ויתרות, הם  ַמּסֹוֶרת ְלֶעְרָוה.

שבכתב, שעל ידי זה אנו יודעים כיצד לדרוש את הפסוקים, ולקיים  ַלתֹוָרהוחיזוק 

שהרי דרשו חכמים את הפסוק  ,ָלעֶשר ְסָיג ,ַמַעְשרֹותאת המצוות כתיקונם. הפרשת 

שבהם אוסר האדם על  ְנָדִרים, .'עשר תעשר', כאילו נאמר עשר בשביל שתתעשר

שכשרוצה האדם לפרוש מהנאות העולם  ,ישּותַלְפִר  ְסָיגעצמו דברים המותרים, 

הזה, וחושש שלא יעמוד בקבלתו, אומר זאת בלשון נדר, ועל ידי זה פורש מהם 

והיינו שתיקה אפילו מדברי הרשות, שהם דיבורי  ,ְשִתיָקה ַלָחְכָמה, ְסָיגבודאי. 

  חולין של בני אדם, ויש לאדם למעט בהם.

 

 ִחָבהאלוקים,  ְבֶצֶלם ֶשִנְבָרא ָאָדם ָחִביב אֹוֵמר, הָהיָ  רבי עקיבא[-] הּואמשנה יד: 

שהודיע לו הקדוש ברוך חיבה יתירה יש לאדם בכך  - ְבֶצֶלם ֶשִנְבָרא לֹו נֹוַדַעת ְיֵתָרה

 ֶאת ָעָשה ֱאֹלִהים ְבֶצֶלם ִכי' ט( )בראשית ֶשֶנֱאַמרהוא דבר זה, שנברא בצלם, 
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 ֶשִנְקְראּו ָלֶהם נֹוַדַעת ְיֵתָרה ִחָבה ,ַלָמקֹום ָבִנים ֶשִנְקְראּו ,לִיְשָרֵא  ֲחִביִבין .'ָהָאָדם

חיבה יתירה הראה הקדוש ברוך הוא לישראל בכך שהודיע להם דבר  - ַלָמקֹום ָבִנים

 ֲחִביִבין .'ֱאֹלֵהיֶכם ַלה' ַאֶתם ָבִנים' יד( )דברים ֶשֶנֱאַמרזה, שהם נקראים 'בנים', 

 ְכִלי ָלֶהם ֶשִנַתן ָלֶהם נֹוַדַעת ְיֵתָרה ִחָבהוזו התורה.  ,ֶחְמָדה ְכִלי ָלֶהם ֶשִנַתן ,ִיְשָרֵאל

 ַאל תֹוָרִתי ָלֶכם, ָנַתִתי טֹוב ֶלַקח ִכי' ד( )משלי ֶשֶנֱאַמר ָהעֹוָלם, ִנְבָרא ֶשבֹו ֶחְמָדה

בּו מר בהם 'וירא אלוקים כי ולשון 'טוב' כוללת את כל מעשי בראשית שנא ',ַתֲעזֹּ

]וכתבה  טוב', ונבראו על ידי התורה המכונה 'לקח', כמו שנאמר 'יערוף כמטר לקחי'.

המשנה את כל הדברים הללו כדי שיכיר האדם בחשיבות נפשו, ולא יהא בזוי בעיני 

 עצמו[.

 

כל מעשי בני האדם ידועים לקדוש ברוך הוא, אפילו מה  - ָצפּוי ַהכֹּלמשנה טו: 

לו לנהוג כרצונו, אלא שה' יודע כיצד יבחר.  ְנתּוָנה ְוָהְרשּותשה בחדרי חדרים, שנע

ואין הקדוש ברוך הוא דן את האדם רק על פי מעשיו, אלא על פי  - ִנדֹון ָהעֹוָלם וְבטֹוב

מעלת האדם נקנית מתוך  - ַהַמֲעֶשה רֹּב ְלִפי ְוַהכֹּלטובו של ה', ובמידת החסד. 

ולכן יש יתרון לאדם הנותן אלף פעמים הטובים פעמים רבות,  שעושה את המעשים

מטבע לצדקה, שקונה בכך מידת הנדיבות אלף פעמים, יותר מהנותן בפעם אחת 

 אלף מטבעות, שעשה רק מעשה אחד. 

 

 ָנתּון ַהכֹּלדרך משל על כל חיי העולם הזה,  אֹוֵמר, ָהָיהרבי עקיבא[ -] הּואמשנה טז: 

ה שנוטל האדם מחפצי העולם הזה הוא ערב על כך, ועתידים לגבות כל מ - ָבֵעָרבֹון

מיתה נגזרה על כל בני האדם, ואין מי  - ַהַחִיים ָכל ַעל ְפרּוָסה ּוְמצּוָדהממנו זאת, 

הרי העולם כמו חנות הפתוחה לכל מי  - ְפתּוָחה ַהֲחנּותשיוכל להימלט מגזירה זו. 

הקדוש ברוך הוא מניח לבני אדם ליטול כל  - ַמִקיף ְוַהֶחְנָוִנישירצה להכנס, 

מה שנטל כל  כֹוֶתֶבת ְוַהָיד ָפתּוַח, ְוַהִפְנָקסחפציהם, לטוב ולרע, ואינו נפרע מיד, 

 ָתִדיר ַמֲחִזיִרים ְוַהַגָבִאיםיטול כל חפצו בהקפה,  - ְוִיְלֶוה ָיבֹוא ִלְלוֹות ָהרֹוֶצה ְוָכלאחד, 

בין  ָהָאָדם ִמן ְוִנְפָרִעיןודקים בכל יום את מעשי האדם, מן השמים ב - יֹום ְבָכל

ֹּאוהיינו שמבין על מה באו עליו הייסורים, וחוזר בתשובה,  ,ִמַדְעתֹו  ,ִמַדְעתֹו ְוֶשל

בכך  ֶשִיְסמֹוכּו ַמה ַעל ָלֶהם ְוֵישוהיינו כשאינו מכיר בחטאו, ואינו חוזר בתשובה, 

שאין הקדוש ברוך  ֱאֶמת, ִדין ְוַהִדיןעל מידת הדין, שנפרעים מן האדם, שנסמכים 

 ְוַהכֹּלהוא בא בטרוניא עם בריותיו, ואינו מעניש את האדם יותר משיעור חטאו, 

ָקן כל הדברים הללו הם הכשר והכנה לחיי העולם הבא, שאפילו  - ַלְּסעּוָדה ְמת 

 איהם. הרשעים מזומנים לחיי העולם הבא, לאחר שיענישו אותם על חט
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אדם שלא למד  - ֶאֶרץ ֶדֶרְך ֵאין תֹוָרה, ֵאין ִאם אֹוֵמר, ֲעַזְרָיה ֶבן ֶאְלָעָזר ַרִבימשנה יז: 

 ֶדֶרְך ֵאין ִאםתורה, אינו יודע לנהוג כראוי עם הבריות, ואין משאו ומתנו בנחת עמם. 

משתכחת ממנו. מי שאינו נוהג כראוי עם בני אדם, סופו שתורתו  - תֹוָרה ֵאין ֶאֶרץ,

 ֵאין ִיְרָאה, ֵאין ִאםכי אין יראה שלימה ללא חכמה.  ,ִיְרָאה ֵאין ָחְכָמה, ֵאין ִאם

שאם אינו ירא שמים אף החכמה לא תתקיים בידו, אלא יקוץ בה ויניחנה.  ,ָחְכָמה

הרי זו ראיה שאף הידיעות  - ָדַעת ֵאיןלהבין דבר מתוך דבר,  ִביָנה, ֵאין ִאם

שאינו  ַדַעת, ֵאין ִאםינן ברורות, שאם כן היה לו להבין דבר מתוך דבר. הראשוניות א

 ִאםודאי לא יוכל להבין דבר מתוך דבר.  - ִביָנה ֵאיןיודע את הידיעות הראשוניות, 

שלא יוכל האדם לעסוק בתורה כשאין לו מזון  ,תֹוָרה ֵאיןאין פרנסה,  - ֶקַמח ֵאין

אם אין האדם לומד תורה, סופו שלא תהא לו  - ֶקַמח ֵאין תֹוָרה, ֵאין ִאםלאכול. 

 כֹּל אֹוֵמר, ָהָיה הּואפרנסה, שהרי כל המבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה מעוני. 

ָבה ֶשָחְכָמתֹו  דֹוֶמה, הּוא ְלָמהשאינו מקיים את כל ההלכות שהוא יודע,  ִמַמֲעָשיו, ְמר 

ִבין ֶשֲעָנָפיו ְלִאיָלן ָעִטין, יוְוָשָרשָ  ְמר   ֶשֶנֱאַמר ָפָניו, ַעל ֹותכְ ְוהֹופַ  ֹותְר ְועֹוַק  ָבָאה ְוָהרּוחַ  מ 

כעץ בודד הנמצא במישור, שאין שם מים ולכן -] ָבֲעָרָבה ְכַעְרָער ְוָהָיה' יז( )ירמיה

ֹּאאין שורשיו עמוקים, וכיון שהוא בודד אין לו מחסה מהרוח[,   ָיבֹוא ִכי ִיְרֶאה ְול

 ֶאֶרץיונח במדבר כעץ יבש, לאחר שהרוח עוקרתו[, -] ַבִמְדָבר ֲחֵרִרים ְוָשַכן ,טֹוב

ֹּא ְמֵלָחה  כֹּל ֲאָבל .כיון שעמד במקום שאין בו מושב ואחיזה לשורשיו[-] 'ֵתֵשב ְול

ִבין ֶשַמֲעָשיו  ְלָמהשמקיים את המצוות אף שאינו מבין את טעמיהם,  ֵמָחְכָמתֹו, ְמר 

ָעִטין ֶשֲעָנָפיו ְלִאיָלן ,דֹוֶמה הּוא ִבין, ְוָשָרָשיו מ   ָבאֹות ֶשָבעֹוָלם ָהרּוחֹות ָכל ֶשֲאִפלּו ְמר 

 ְוַעל ַמִים ַעל ָשתּול ְכֵעץ ְוָהָיה' )שם( ֶשֶנֱאַמר ִמְמקֹומֹו, אֹותֹו ְמִזיִזין ֵאין בֹו ְונֹוְשבֹות

ֹּא ,ָשָרָשיו ְיַשַלח יּוַבל ֹּא ִכי ִיְרֶאה ְול ֹּא ַבצֶֹּרת וִבְשַנת ַרֲעָנן, ָעֵלהּו ְוָהָיה חֹּם, ָיב  ִיְדָאג, ל

ֹּא  '.ֶפִרי ֵמֲעשֹות ָיִמיש ְול

 

 ִנָדה, ּוִפְתֵחיהלכות קרבנות העוף,  - ִקִנין אֹוֵמר, ִחְסָמא ֶבן ֱאִליֶעֶזר ַרִבי משנה יח:

יו כמה קינים של כמה שבענינים אלו יש חשבונות רבים של הלכות חמורות ]כגון שה

נשים, ופרח עוף מקן לקן והתחלפו, וכיוצא בזה. וכן בנדה כשיש ספיקות מתי הוא 

עיקר תורה  - ֲהָלכֹות גּוֵפי ֵהן ֵהן יום הטבילה, לדעת הסובר שטבילה בזמנה מצוה[,

ון חשב - ְוִגַמְטְרָיאֹותעניני הילוך המזלות,  - ְתקּופֹותשבעל פה, שמקבלים עליה שכר. 

אין זה עיקר עסק וחכמת התורה, אלא  - ַלָחְכָמה ַפְרְפָראֹותהאותיות לפי מספרים, 

ואין מתן שכרם כמו שכר לימוד התורה כמו פרפראות המוגשות לאחר הסעודה, 

 עצמה.

 


