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במשניות הבאות מובאים מאמריהם של בן זומא ובן עזאי, ושם 

שניהם היה שמעון, אך כיון שנפטרו בצעירותם, לפני שנסמכו, 

 אינם מכונים 'רבי', וקרויים על שם אביהם.

ןמשנה א:  הּו אֹוֵמר, זֹוָמא בֶּ הראוי לכבוד ותפארת על  ָחָכם, ֵאיזֶּ

טנים ממנו, שדבר זה ואפילו מהק ָאָדם, ִמָכל ַהּלֹוֵמדחכמתו, 

ֱאַמר מוכיח שחכמתו היא לשם שמים, ולא כדי להתגאות בה, נֶּ  שֶּ

יָך ִכי ִהְשַכְלִתי ְמַלְמַדי ִמָכל' קיט( )תהלים , 'ִּלי ִשיָחה ֵעְדֹותֶּ

כלומר, דוד המלך אומר על עצמו שהשכיל ולמד מכל מלמדיו, 

'כי  ואפילו מהקטנים ממנו, כיון שהיה לימודו לשם שמים,

 שיחה לי'. ֵעְדֹוֶתיָך

הּו ת ַהכֹוֵבשהראוי לכבוד ותפארת על גבורתו,  ִגבֹור, ֵאיזֶּ  ִיְצרֹו, אֶּ

ֱאַמר נֶּ ְך טֹוב' טז( )משלי שֶּ רֶּ  ִמֹּלֵכד ְברּוחֹו ּומֵשל ִמִגבֹור ַאַפִים אֶּ

וכוונת הפסוק שגם המאריך אף וכובש את יצרו הוא ממיני  ,'ִעיר

הּוומשובח מגיבור ממש. הגבורה, והוא טוב  הראוי  ,ָעִשיר ֵאיזֶּ

ְלקֹו, ַהָשֵמחַ לכבוד ותפארת,  ֱאַמר ְבחֶּ נֶּ  ְיִגיעַ ' קכח( )תהלים שֶּ

יָך יָך תֹאֵכל ִכי ַכפֶּ יָך, .'ָלְך ְוטֹוב ַאְשרֶּ ה ָבעֹוָלם ַאְשרֶּ שכשאינו  ,ַהזֶּ

 ,ָבאהַ  ָלעֹוָלם ָלְך, וטֹובאוסף ממון רב אין לו אויבים ומקנאים, 

 שאינו בא לידי גאוה ותאוה, מרוב עושר.

הּו ת ַהְמַכֵבד ְמֻכָבד, ֵאיזֶּ ֱאַמר ַהְבִרּיֹות, אֶּ נֶּ  ִכי' ב( א )שמואל שֶּ

ואם הקדוש ברוך הוא מכבד את  ,'ֵיָקלּו ּוֹבַזי ֲאַכֵבד ְמַכְבַדי

 מכבדיו, כל שכן לבני אדם שמכבדים את מי שמכבד אותם.

 

ןמשנה ב:   ִמן ּובֹוֵרחַ  ,ְכַבֲחמּוָרה ַקָּלה ְלִמְצָוה ָרץ ֱהֵוי אֹוֵמר, איַעזַ  בֶּ

ִמְצָוה ,ָהֲעֵבָרה ת שֶּ רֶּ שכך היא דרך העולם, שלאחר  ִמְצָוה, גֹורֶּ

 ַוֲעֵבָרהשעשה האדם מצוה אחת, נמשך הוא לעשות מצוה נוספת, 

ת רֶּ כי אחר שעבר אדם עבירה, קשה לו לפרוש וממשיך  ,ֲעֵבָרה גֹורֶּ
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ְשַכרא. ועוד, לחטו מן השמיים מסייעים לו  - ִמְצָוה ִמְצָוה, שֶּ

העונש על העבירה  - ֲעֵבָרה ֲעֵבָרה, ּוְשַכרלקיים מצוות נוספות, 

הוא שהקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו, ומניחו ביד טבעו הרע, 

 הגורם לו לחטוא שוב.

 

אל  - ָאָדם ְלָכל ָבז ְתִהי ַאל אֹוֵמר, ָהָיהבן עזאי[ -] הּואמשנה ג: 

אל תרחיק בדעתך  ַמְפִליג ְתִהי ְוַאלתזלזל בשום אדם שבעולם, 

לשום דבר שיש בו חשש נזק, לחשוב שלא יבא לך נזק  - ָדָבר ְלָכל

ֵאיןממנו, כיון  ֵאין ָאָדם ְלָך שֶּ שיוכל להועיל או להזיק  ,ָשָעה לֹו שֶּ

ֵאין ָדָבר ְלָך ְוֵאיןבה,   אתה להזהר בדבר. ולכן צריך, ָמקֹום לֹו שֶּ

 

 ֱהֵוי ְמֹאד ְמֹאד אֹוֵמר,היה  ,ַיְבנֶּההעיר  ִאיש ְלִויָטס ַרִבימשנה ד: 

ענוותן, ואמר לשון 'מאד מאד', כיון שבכל המידות יש  - רּוחַ  ְשַפל

לאדם ללכת בדרך הממוצעת, שלא יהא קפדן מידי ולא וותרן 

מנה עד מידי, וכדומה, אך לענין הגאווה צריך האדם להתרחק מ

הקצה האחרון, כיון שהיא מאוסה מאד, וגם דרך בני אדם 

ִתְקַותלהמשך אחריה, ולכן יהא מאד מאד ענוותן,   - ִרָמה ֱאנֹוש שֶּ

ויגיע לכך על ידי שיחשוב על סופו של האדם, שהוא ייעשה רימה 

 ותולעה.

ן יֹוָחָנן ַרִבי ר םָשַמיִ  ֵשם ַהְמַחֵּלל ָכל אֹוֵמר, ְברֹוָקא בֶּ שעושה  ,ַבֵסתֶּ

נּו ִנְפָרִעין ,עבירות בסתר, ורק כלפי חוץ מראה עצמו כצדיק,  ִממֶּ

מעניש אותו הקדוש ברוך הוא בפרהסיא, כדי לגלות  - ַבָגלּוי

ָחדרשעותו.  ָחד שֹוֵגג אֶּ בין אם חילל את  - ַהֵשם ְבִחּלּול ֵמִזיד ְואֶּ

ותו בפרהסיא, אך שם ה' בשוגג ובין אם חיללו במזיד, מענישים א

 המזיד. ו שלאין העונשים שוים, כי ודאי עונש השוגג קל מעונש
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 ְלַלֵמד, ְמָנת ַעל תֹוָרה ַהּלֹוֵמד אֹוֵמר, (ְבנֹו) ִיְשָמֵעאל ַרִבימשנה ה: 

כגון שעוסק במצוות שאינן נוגעות לו למעשה, כגון שלומד ענינים 

שהוא זר ולומד שאינם שייכים בכל אדם, כגיטין וחליצות, או 

מסייעים לו מן השמים  - ְבָידֹו ַמְסִפיִקיןהלכות בית המקדש, 

ומסירים מעליו טרדות הזמן, ומזמינים לו  ,ּוְלַלֵמד ִלְלמֹוד

 ְמָנת ַעל ְוַהּלֹוֵמדתלמידים הגונים שילמדו תורה מפיו, כפי כוונתו. 

 יִקיןַמְספִ כגון שעוסק בעניני הלכה הנוגעים למעשה,  ַלֲעשֹות,

 ,ּוְלַלֵמד ,ִלְלמֹודמסייעים לו מן השמים יותר ממה שביקש,  - ְבָידֹו

 ְוַלֲעשֹות. ִלְשמֹור

-] ֲעָטָרהאל תעשה את דברי התורה  - ַתֲעֵשם ַאל אֹוֵמר, ָצדֹוק ַרִבי

ם, ְלִהְתַגֵדלכתר[   - ְולֹאשלא תאמר 'אלמד, כדי שיכבדוני',  ָבהֶּ

ם ַלְחפֹור ַקְרֹדםה כואל תעשה את דברי התור ככלי אומנות  - ָבהֶּ

 ּוְדִאְשַתֵמש אֹוֵמר, ִהֵּלל ָהָיה ְוָכְךשמשתמשים בו להרויח ממון, 

המשתמש ב'כתר', כלומר בדברי התורה, חולף  - ֳחָלף ְבַתָגא,

 ָכלהרי יש לך ללמוד מדבר זה, ש - ָלַמְדָת  ָהאועובר מ העולם, 

ֱהנֶּה ]אמנם, מותר למלמד  ָהעֹוָלם ִמן ַחָּייו נֹוֵטל תֹוָרה, ִמִדְבֵרי ַהנֶּ

תינוקות ליטול שכר על כך שהוא שומר את הילדים, וכן מותר 

לדיין ליטול שכר על כך שהוא מתבטל ממלאכתו. וכן תלמיד 

חכם שמינוהו הציבור עליהם, ועוסק בצרכי הציבור, מותר לו 

יוכל לעסוק ליטול שכר מהציבור, כדי שתהא פרנסתו ברווח ו

 בצרכי הציבור כראוי[.

 

ת ַהְמַכֵבד ָכל אֹוֵמר, יֹוֵסי ַרִבימשנה ו:  שאינו מניח  ַהתֹוָרה, אֶּ

ספרים על הקרקע, ולא על הספסל שהוא יושב עליו, וחרד על 

 - ַהְבִרּיֹות ַעל ְמֻכָבד גּופֹודברי התורה ומכבד אותה ואת לומדיה, 
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ת ַהְמַחֵּלל ָכלוְ שכרו הוא שיכבדוהו בני אדם.  שמזלזל  ַהתֹוָרה, אֶּ

בדברי התורה, או שאומר שיש בתורה דברים מיותרים, עונשו 

 .ַהְבִריֹות ַעל ְמֻחָּלל גּופֹוהוא ש

 

 ִמן ַעְצמֹו ַהחֹוֵשְך אֹוֵמר,של רבי יוסי  ְבנֹו ִיְשָמֵעאל ַרִבימשנה ז: 

 פֹוֵרקרה, המונע את עצמו מלשבת כדיין ולדון דיני תו - ַהִדין

נּו אם טעה בדין,  - ְוָגֵזלשנאת בעלי הדין,  - ֵאיָבהמונע מעליו  - ִממֶּ

אם חייב את אחד מבעלי הדין שבועה שאינו חייב  - ָשְוא ּוְשבּוַעת

בה. וכלל זה נאמר במקום שיש דיינים גדולים ממנו, או אף 

 במקום שעליו לדון, מוטב שיפשר בין בעלי הדין, ויקבלו עליהם

המתגאה וממהר לדון  - ְבהֹוָרָאה ִלבֹו ְוַהַגסשניהם את פשרתו. 

כפי דעתו, ללא העיון הראוי ובלא מתינות וישוב דעת, הרי הוא 

ה בכך שהוא סבור שחכמתו מרובה ויכול לדון במהירות,  ,שֹוטֶּ

שאילו היה ירא שמים היה נזהר מלמהר בדינו, והיה יודע  ,ָרָשע

 - רּוחַ  ְוַגס , ועליו לדון במתינות, שהטעות מצויה בכל אדם

גאוותן, שרוצה שיראו הכל שהוא פוסק במהירות, ויחשבו 

 שעושה כן מתוך חכמתו המרובה, וימנוהו דיין עליהם.

 

 ָדן ְתִהי ַאל אֹוֵמר, ָהָיה רבי ישמעאל ברבי יוסי[-] הּואמשנה ח: 

מחה אין ראוי לאדם לישב בדין יחידי, אף אם הוא מו - ְיִחיִדי

הראוי לפי ההלכה לדון ביחידות, אלא ישב בבית דין של שלשה 

ֵאיןדיינים או יותר,  ָּלא ְיִחיִדי ָדן שֶּ ָחד אֶּ , רק הקדוש ברוך הוא - אֶּ

 שהוא יחיד בעולמו, דן לבדו, ואילו האדם העשוי לטעות, אין

להכריח את בעלי הדין לדון לפניו כשהוא יחידי ]אבל אם ו ראוי ל

מקבלים אותו עליהם מרצונם, רשאי לדון ביחידות[. שני הצדדים 

אחרי שצירף אליו המומחה עוד שני דיינים, אף שאינם מומחים וְ 
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 ַקְבלּו'להם  תֹאַמר ַאלכמותו, אם הם חולקים עליו במסקנת הדין 

ֵהןמאחר והיה יכול לדון גם בלעדיהם,  ,'ַדְעִתי  ָאָתה ְולֹא ַרָשִאין שֶּ

רפם הרי הם הרוב בבית דין, וההלכה נקבעת כיון שלאחר שצי -

 לפי דעת הרוב, אף אם הם פחות מומחים מהשלישי.

 

ת ַהְמַקֵּים ָכל אֹוֵמר, יֹוָנָתן ַרִבימשנה ט:  העוסק  - ֵמֹעִני ַהתֹוָרה אֶּ

בתורה ולומדה אף שהוא בעוני ובמחסור, ועם כל זאת מצער 

ר ְלַקְּיָמּה סֹופֹונפשו ולומד,  תיד הוא להתעשר, ולעסוק ע - ֵמעשֶּ

ת ַהְמַבֵטל ְוָכל בתורה מתוך רחבות. ר ַהתֹוָרה אֶּ אדם עשיר  - ֵמעשֶּ

שאינו עוסק בתורה, אף שאין לו טרדות וקשיי פרנסה, אלא 

 ְלַבְטָלּה סֹופֹומעסיק עצמו באכילה ושתיה והנאות העולם הזה, 

רה סופו שירד מנכסיו, ויצטרך להתבטל מלימוד התו - ֵמֹעִני

 מתוך שיהא דחוק לפרנסתו, וסופו יוצא מן העולם ללא תורה.

 

ק ְמַמֵעט ֱהֵוי אֹוֵמר, ֵמִאיר ַרִבימשנה י:  עשה עסקיך  - ָבֵעסֶּ

ורוב הזמן תעסוק  - ַבתֹוָרה ַוֲעסֹוקבעראיות, ועסוק בהם מעט, 

ֱהֵוי בלימוד התורה. כל  היה ענוותן בפני - ָאָדם ָכל ִבְפֵני רּוחַ  ְשַפל וֶּ

אדם כדי לקבל ממנו דברי תורה, ואל תחשוב שאין נאה לך 

אם  - ַהתֹוָרה ִמן ִבַטְלָת  ְוִאםללמוד דברי תורה ממי שקטן ממך. 

 ְבֵטִלים ְלָך יֶּשאינך עוסק בדברי תורה אלא בדברים בטלים, 

ְגָדְך ַהְרֵבה יש הרבה 'בטלים', והם חיות רעות ובני אדם  - ְכנֶּ

שלוחי ה' להעניש את מי שמתבטל מלימוד תורה. רשעים, שהם 

ן ַהְרֵבה ָשָכרלקדוש ברוך הוא  לֹו יֶּש ַבתֹוָרה, ָעַמְלָת  ְוִאם  ,ָלְך ִלתֶּ

ושכר זה אינו ניתן על ידי שליח או מלאך, אלא הקדוש ברוך הוא 

בעצמו נותן את השכר לעמלים בתורה, ובזה יפה מידה טובה 

 נותן ה' בעצמו.ממידת פורענות, שאת השכר 
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ר ַרִבימשנה יא:  זֶּ ן ֱאִליעֶּ ה אֹוֵמר, ַיֲעֹקב בֶּ  קֹונֶּה ַאַחת, ָוהִמצְ  ָהעֹושֶּ

ָחד ְפַרְקִליט לֹו כאילו שכר לו סנגור אחד, שילמד עליו זכות.  - אֶּ

ָחד ַקֵטיגֹור לֹו קֹונֶּה ַאַחת, ֲעֵבָרה ְוָהעֹוֵבר שילמד עליו חובה.  ,אֶּ

הרי זה  טֹוִבים, ַמֲעִשיםכן העושה וְ יו, על חטא שּוָבהְת והחוזר ב

 ַהֻפְרָענּות. ִבְפֵניכמגן השומר על האדם  - ִכְתִריס

ִהיאשל בני אדם  ְכֵנִסָּיה ָכל אֹוֵמר, ַהַסְנְדָלר יֹוָחָנן ַרִבי  ְלֵשם שֶּ

שהכל  ,ְלִהְתַקֵּים סֹוָפּהללימוד תורה ומעשים טובים,  ָשַמִים,

 ומסכימים לענין אחד, כיון שכוונתם רצויה. משתווים בדעותיהם

ֵאיָנּה אילו התאספות בני אדםוְ  אלא שכל אחד  ָשַמִים, ְלֵשם שֶּ

לפי שכל אחד מהם  ,ְלִהְתַקֵּים סֹוָפה ֵאיןרוצה להתגדל על חבירו, 

רוצה להגדיל את כבוד עצמו, ומתוך כך הם חולקים זה עם זה, 

 קיום לאסיפתם.ואין 

 

ְלָעָזר ַרִבימשנה יב:  ן אֶּ  ָחִביב ַתְלִמיְדָך ְכבֹוד ְיִהי אֹוֵמר, ַשמּועַ  בֶּ

יָך ָּלְך, ָעלֶּ וכמו שמצאנו במשה רבינו שאמר ליהושע בן נון,  ְכשֶּ

 ּוְכבֹודתלמידו, 'בחר לנו אנשים', הרי שהשווה עצמו לתלמידו, 

שה שהרי אהרן הכהן אמר למ ַרָבְך, ְכמֹוָראיהא בעיניך  ֲחֵבְרָך

רבינו, שהיה אחיו וקטן ממנו בשנים, 'בי אדוני', הרי שכיבדו 

שהרי כשהתנבאו  ,ָשָמִים ְכמֹוָראיהא בעיניך  ַרָבְך ּומֹוָראכרבו. 

אלדד ומידד על מיתת משה רבינו במדבר, אמר יהושע בן נון 

למשה רבינו 'אדוני משה כלאם', כלומר כלם מן העולם, לפי 

י סברתו של יהושע באותה שעה[ שכשמרדו במשה רבינו ]לפ

 כאילו מרדו בקדוש ברוך הוא.
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היזהר שיהא  - ְבַתְלמּוד ָזִהיר ֱהֵוי אֹוֵמר, ְיהּוָדה ַרִבימשנה יג: 

ִשְגַגתתלמודך מדוקדק וכפי ההלכה,  שאם  - ָזדֹון עֹוָלה ַתְלמּוד שֶּ

תטעה בהוראתך מחמת טעות בלימודך, מחשיב זאת הקדוש 

עות בזדון, כיון שיודע האדם שהטעות מצויה, והיה ברוך הוא כט

צריך ליתן אל ליבו ולדקדק היטב בלימודו, שלא יבא לידי טעות. 

שניתנו לישראל, שחייבה  ֵהם, ְכָתִרים ְשלָשה אֹוֵמר, ִשְמעֹון ַרִבי

רהתורה לנהוג כבוד בנושאי כתרים אלו,  תֶּ שניתן  תֹוָרה כֶּ

רלתלמידי חכמים,  תֶּ רשניתן לאהרן ולבניו,  ,ֻהָנהכְ  ְוכֶּ תֶּ  ַמְלכּות ְוכֶּ

רשניתן לדוד המלך ולזרעו,  תֶּ ה טֹוב ֵשם ְוכֶּ ן: ַעל עֹולֶּ כל  - ַגֵביהֶּ

אחד מהכתרים הללו תלוי בכך שיהא לאדם הנושאו שם טוב 

מחמת מעשים טובים שעושה, שכל אחד מהם ]תלמיד חכם, כהן 

 ים, אינו ראוי לכבוד.או מלך[ שאינו נוהג כשורה ואין מעשיו טוב

 

ה ֱהֵוי אֹוֵמר, ְנהֹוַראי ַרִבימשנה יד:  אם אין  - תֹוָרה ִלְמקֹום גֹולֶּ

תלמידי חכמים במקומך, יש לך לעבור למקום של תלמידי 

ִהיאבליבך  תֹאַמר ְוַאלחכמים,  יָך ָתבֹוא שֶּ שהתורה תבא  - ַאֲחרֶּ

יָךאחריך למקומך,  ֲחֵברֶּ ָך ְיַקְּימּוהָ  שֶּ ואל תסבור שחבריך  - ְבָידֶּ

ליחזרו למקומך וילמדו אותך מה שלמדו,   - ִתָשֵען ַאל ִביָנְתָך ְואֶּ

ואל תסמוך על חכמתך לבדה, אף שאתה חריף ומפולפל, לחשוב 

שתוכל לעסוק בתורה אף ללא חברים העוסקים בתורה, אלא יש 

ולעסוק בתורה על ידי משא ומתן עם לך לעקור למקום תורה, 

 שזהו לימוד תורה המתקיים.חבריך, 

 

אין אנו מבינים את דרכי  - ְבָיֵדינּו ֵאין אֹוֵמר, ַיַנאי ַרִבימשנה טו: 

מדוע יש רשעים היושבים בשלווה,  - ָהְרָשִעים ִמַשְלַות לֹאה', 

מדוע יש צדיקים  - ַהַצִדיִקים ִמִּיסּוֵרי לֹא ְוַאףואינם סובלים, 
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ן ַמְתָיא יַרבִ המתייסרים בעולם הזה.   ַמְקִדים ֱהֵוי אֹוֵמר, ָחָרש בֶּ

ֱהֵויואפילו לנכרי שבשוק.  ,ָאָדם ָכל ִבְשלֹום מוטב  - ָלֲאָריֹות ָזָנב וֶּ

שתלך ללמוד מתלמידי חכמים הגדולים ממך, וכך תוכל ללמוד 

ולא תהיה ראש  - ַלשּוָעִלים רֹאש ְתִהי ְוַאלבכל עת מתורתם, 

פחת האדם ממעלתו ויורד מדרגתו לדרגת לקטנים ממך, שבכך נ

 הקטנים ממנו, שהוא מתחבר אליהם.

 

ה ָהעֹוָלם אֹוֵמר, ַיֲעֹקב ַרִבימשנה טז:  ה ַהזֶּ  ִבְפֵני ,ַלְפרֹוְזדֹור דֹומֶּ

 ַעְצְמָך ַהְתֵקןשהוא מקומו העיקרי של האדם, ולכן,  ,ַהָבא ָהעֹוָלם

ִתָכֵנס יְכדֵ בתורה ובמעשים טובים,  ַבְפרֹוְזדֹור ותזכה , ַלְטַרְקִלין שֶּ

 לחיי העולם הבא.

 

 ִבְתשּוָבה ַאַחת ָשָעה ָיָפה אֹוֵמר, ָהָיהרבי יעקב[ -] הּואמשנה יז: 

ה, ָבעֹוָלם טֹוִבים ּוַמֲעִשים כלומר, יתרון  ,ַהָבא ַהעֹוָלם ַחֵּיי ִמָכל ַהזֶּ

ים את גדול יש לחיים בעולם הזה, שבו ניתן לאדם לתקן ולהשל

נפשו על ידי תשובה ומעשים טובים, ואילו לאחר מותו אינו יכול 

לתקן את עצמו, ולא להשלים את מה שחיסר בעבודתו בעולם 

ל ַאַחת ָשָעה ָיָפהאילו לענין העונג והשכר, וְ הזה.   - רּוחַ  קֹוַרת שֶּ

 ָהעֹוָלם ַחֵּייההנאות שיש לכל בני האדם ב ִמָכל ַהָבא, ָבעֹוָלם הנאה

ה ולכן ראוי לו לאדם לחוס על זמנו בעולם הזה, ולעסוק בו  .ַהזֶּ

בתשובה ובמעשים טובים, כדי שיזכה למקום העונג והשמחה 

 העיקרי, שהוא העולם הבא.

 

ן ִשְמעֹון ַרִבימשנה יח:  ְלָעָזר בֶּ ה ַאל אֹוֵמר, אֶּ תאל תפייס  - ְתַרצֶּ  אֶּ

מן אינו מקבל פיוסים, אלא רק כיון שבאותו ז ַכֲעסֹו, ִבְשַעת ֲחֵבְרָך

נּו ְוַאליוסיף כעס על כעסו, וידבר דברים שאינם הגונים.   ְתַנֲחמֶּ



 דפרק  -רקי אבות פ

 

 כל הזכויות שמורות לארגון 'שתי הלכות ביום'.©                                                                                                                      

 

 
9 

ֵמתֹו ְבָשָעה כי בשעה של עצבות זו אינו מקבל  ְלָפָניו, ֻמָטל שֶּ

תנחומים, ורק תכעיסנו בדבריך, ועשוי לומר דברים שאינם 

בשעה שהוא נודר נדר מתוך  - ִנְדרֹו ִבְשַעת לֹו ִתְשַאל ְוַאלראויים. 

כעס, אל תשתדל להתיר לו את הנדר, כיון שמתוך כך רק יוסיף 

בנדרו עד שבאמת לא יוכלו להתירו לו, אלא לאחר זמן, כשיירגע 

 ַקְלָקָלתֹו ִבְשַעת ִלְראֹותֹו ִתְשַתֵדל ְוַאלמכעסו, יתיר את נדרו כדין. 

שתדל לראותו בשעה שעשה עבירה והוא מתבייש בה, אל ת -

ולהוסיף לו בושה. וכמו שמצאנו באדם הראשון, שלאחר החטא 

התביישו אדם וחוה, ולא נגלה עליהם הקדוש ברוך הוא עד לאחר 

 שעשו לעצמם חגורות לכסות את גופם.

 

היה רגיל לומר פסוק זה הכתוב  - אֹוֵמר ַהָקָטן ְשמּוֵאלמשנה יט: 

]והיינו שמחה גלויה,  ִתְשָמח ַאל אֹוִיְביָך ִבְנֹפל'יח( -במשלי )כד יז

ָך ָיֵגל ַאל ּוִבָכְשלֹוהנראית לכל[,  ]אפילו שמחת הלב, שאינה  ִלבֶּ

ןניכרת[,  ה פֶּ ]שנראה כאילו ה' עשה את רצונך  ְבֵעיָניו ְוַרע ה', ִיְראֶּ

ויסיר את -]' ַאפֹו ֵמָעָליו ְוֵהִשיבבכך שהעניש את אותו אדם[, 

, ויתננו עליך[, וכיון שבני אדם נכשלים העונש מעל אותו אדם

 בזה, היה שמואל הקטן מזהיר על כך תמיד.

 

ן ֱאִליָשעמשנה כ:  דכשהוא  ַהּלֹוֵמד אֹוֵמר, ֲאבּוָיה בֶּ  הּוא ְלָמה ,יֶּלֶּ

ה, שהכתיבה ניכרת היטב,  ,ָחָדש ְנָיר ַעל ְכתּוָבה ִלְדיֹו דֹומֶּ

ח את לימודו. ומשתמרת לעולם, וכך הלומד בצעירותו אינו שוכ

ה, הּוא ְלָמה ,ָזֵקןרק כשהוא  ְוַהּלֹוֵמד  ְנָיר ַעל ְכתּוָבה ִלְדיֹו דֹומֶּ

שהכתיבה מטושטשת ואינה משתמרת היטב, ואף אדם  ,ָמחּוק

הלומד רק בזקנותו אינו זוכר היטב את לימודו ]אך אל ימנע הזקן 

ללמוד מחמת כן, כי מכל מקום שכרו ניתן לו מן השמים, אף אם 
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 ִאיש ְיהּוָדה ַבר יֹוֵסי ַרִביו זוכר, מאחר וטרח ללמוד תורה[. אינ

 הּוא ְלָמהמן הצעירים,  - ַהְקַטִנים ִמן ַהּלֹוֵמד אֹוֵמר, ַהַבְבִלי ְכַפר

ה, בוסר, שלא התבשלו באילן כל  - ֵקהֹות ֲעָנִבים ְלאֹוֵכל דֹומֶּ

הצרכם,  עורבים בו, כך יין שהשמרים עדיין מ - ִמִגתֹו ַיִין ְושֹותֶּ

חכמת הצעירים אינה מיושבת כל צרכה, ואין דבריו מתקבלים 

 ,ַהְזֵקִנים ִמן ַהּלֹוֵמד אילווְ ומתיישבים היטב על לב שומעיהם. 

ה, הּוא ְלָמה ה ,ְבשּולֹות ֲעָנִבים ְלאֹוֵכל דֹומֶּ חולק  ַרִבי ָיָשן. ַיִין ְושֹותֶּ

אל תתבונן  - ַבַקְנַקן לִתְסַתכֵ  ַאל אֹוֵמר,על דברי רבי יוסי ו

ָּלאבחיצוניות, אם המלמד הוא צעיר או זקן,  ה אֶּ ּיֶּש ַבמֶּ  - בֹו שֶּ

יש אדם צעיר,  - ָיָשן ָמֵלא ָחָדש ַקְנַקן ֵיִשבתוכן האדם, כיון ש

ֲאִפּלּו ְוָיָשןשתורתו משובחת והוא מופלג בחכמה כאדם זקן,   שֶּ

שהוא פחות במעלתו אפילו ויש אדם זקן,  - בֹו ֵאין ָחָדש

 מהלומדים הצעירים.

 

ְלָעָזר ַרִבי: כאמשנה  של בני האדם איש  ַהִקְנָאה אֹוֵמר, ַהַקָפר אֶּ

שמצפה  - ְוַהָכבֹודשל האדם להנאות העולם הזה,  ְוַהַתֲאָוהברעהו, 

ת מֹוִציִאיןהאדם שיכבדוהו אחרים,   - ָהעֹוָלם ִמן ָהָאָדם אֶּ

הבא, כיון שמחמת מידות אלו לעולם אין  מהעולם הזה ומהעולם

הוא שמח בעולם הזה, ומחמתם הוא גם חוטא ומפסיד את חיי 

 העולם הבא.

 

עתידים  ַהִּיּלֹוִדים אֹוֵמר, ָהָיהרבי אלעזר הקפר[ -] הּואמשנה כב: 

בתחיית המתים, הצדיקים  ְלֵהָחיֹותעתידים  ְוַהֵמִתים ָלמּות,

עתידים  ְוַהַחִּייםדו לבזיון לעולם, יעמדו לחיי עולם, והרשעים יעמ

מאחרים,  ֵליַדעביום הדין לפני הקדוש ברוך הוא. ויש לאדם  ִלדֹון

 הקדוש ברוך הוא,שֶּ להבין מעצמו,  - ּוְלִהָּוַדעלאחרים,  ְלהֹוִדיעַ 
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שכל העולם בידו כחומר ביד היוצר, כיון  - ַהּיֹוֵצר הּוא ל,-ֵא  הּוא

את כל מעשי בני אדם,  ַהֵמִבין הּואם, את כל העול ַהבֹוֵרא הּואש

היודע את כל  ֵעדה הּואהדן את מעשיהם,  ַהַדָּין הּואולכן 

התובע את החוטאים על מעשיהם הרעים,  ִדין ַבַעל הּואהמעשים, 

ֵאיןה',  הּוא ָברּוְךלעולם הבא.  ָלדּון ָעִתיד ְוהּוא  ,ַעְוָלה לֹא ְלָפָניו שֶּ

אינו נושא פנים אפילו לצדיק, אלא  - ָפִנים ַמשֹוא ְולֹא ,ִשְכָחה ְולֹא

ואינו לוקח שוחד של  - שֹוַחד ִמַקח ְולֹאמעניש על כל עבירה, 

מצוה כדי לכפר על עבירה, אלא מעניש על העבירה ונותן שכר טוב 

ַהֹכלעל המצוה,  ּלֹו שֶּ שהוא סיבת כל הסיבות, ויודע ומכיר  - שֶּ

ַהֹכל ,ְוַדעיכול הוא לדונם. טבעי כל בני האדם, ולכן   ְלִפי שֶּ

ְשבֹון כשם שפרוטה ופרוטה מצטרפות לחשבון גדול, כך  ,ַהחֶּ

ָך ַיְבִטיֲחָך ְוַאלעבירות קטנות רבות מצטרפות לחשבון גדול.   ִיְצרֶּ

ַהְשאֹול אל תחשוב שהמוות הוא מקום לברוח  - ָלְך ָמנֹוס ֵבית שֶּ

שהרי יו, אין הדבר כן, אליו, שאין דנים את האדם על מעש

תתבונן ותראה שכל מהלך חיי האדם אינו טבעי ואינו יכול להיות 

ואין זה דבר טבעי שיתהווה האדם  נֹוָצר, ַאָתה ָכְרֲחָך ַעלשֶּ  מאליו,

 ,נֹוָלד ַאָתה ָכְרֲחָך ְוַעלמאין ואפס ויושלם בתואר ויופי וקומה, 

 ְוַעלם, ללא מטרה, ואין הלידה והניסים הכרוכים בה נעשים בחינ

שאף בזה יש נס ופלא, שתתאחד הנשמה עם גוף  ַחי, ַאָתה ָכְרֲחָך

 ַעלמתוך כך תלמד שּו ֵמת, ַאָתה ָכְרֲחָך ְוַעלגשמי בעולם הזה, 

ְשבֹון ִדין ִלֵתן ָעִתיד ַאָתה ָכְרֲחָך ְך ִלְפֵני ְוחֶּ לֶּ  ַהְמָלִכים ַמְלֵכי מֶּ

 .הּוא ָברּוְך ַהָקדֹוש

 


