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שאֲ ָמ ָרם –
נָ ִאים הַ ְ ּדבָ ִרים לְ ִמי ׁ ֶ
שעֲ ֵמלִ ים
לו ׁ ֶ
ש ְּכבָ ר ּ ָכאן ָּב ֹ
"י ֵׁש ּ ָכ ֵא ּלֶ ה ׁ ֶ
עולָ ם ַהז ֶּה הֵ ם ְבגַ ן ֵע ֶדן ,וְ הֵ ם ֵא ּ ּ
ְ
ומנ ּ ָֻת ִקים
הולְ ִכים לְ צַ ד ַה ֶ ּד ֶרך ּ ְ
ישֹ ,
יקים לְ ִא ׁ
ודבֵ ִקים ַּב ּת ֹו ָרהֵ ,אינָם ַמזִ ּ ִ
ְּ
עולָ ם ַהז ֶּה".
ֲלוטין ֵמ ַה ְבלֵ י ָה ֹ
לַ ח ּ ִ
)הגר"ש קורח בספרו "דברי תורה" במדבר כו ,מו(
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מאמר ע"פ תמצית חייו ומאמריו של מרן הגר"ש קורח זצ"ל
עֲ בֹד ֶאת ה' ְ ּבשִׂ ְמחָ ה ,וְ ָת ִגיל ִ ּב ְר ָע ָדה.
תו ָרה .נַ צֵ ּ ל ֶאת זְ ַמנְ ּ ָך.
ְקבַ ע ִע ִּתים לַ ּ ֹ
ָ
לוי נִ ְ ׁש ָמ ְת ָך,
ּ ְוד ַאג ְ ּבחַ ּיֶיך ְל ִע ּ ּ
יקות ּה.
וט ַעם ְמ ִת ּ ָ
תו ָרה ּ ְ
עֲ מֹל ַּב ּ ֹ
יִ ְר ָא ְת ָך ִּת ְק ַ ּדם ְלחָ ְכ ָמ ֶת ָך .וְ ַדע ִ ּכי יִ ְר ַאת ה' ִהיא חָ ְכ ָמה.
תו ָרה.
רומת סֵ פֶ ר ּ ֹ
תו ָרה ,וְ ֹזו ְמ ׁ ֻש ַּבחַ ת ֹיו ֵתר ִמ ְּת ּ ַ
הַ ְר ֵּבה ִ ּב ְצ ָד ָקה לַ עֲ מֵ לֵ י ּ ֹ
רום ,וְ ַעל הָ עֲ נִ יִ ּ ים ֲחמֹל.
ינו ְּת ֹ
הו ִציא לָ ֹ
ול ֹ
ְּ
אור ִס ְפ ֵרי ַרבּ ֹו ֵת ּ
לום,
מוןּ ְ ,ב ַרח ִמ ּ ַמ ְחל ֶֹקת ּ ְורדֹף הַ ּ ָׁש ֹ
ֱהיֵה ָי ָׁשר ְ ּב ָמ ֹ
לום".
יבו ֶתיהָ ָׁש ֹ
כור " ְ ּד ָרכֶ יהָ ַ ּד ְרכֵ י נ ַֹעם וְ כָ ל נְ ִת ֹ
זְ ֹ
שְׂ ַמח ְ ּבהַ ְצלָ חַ ת חֲבֵ ֶר ָ
טובָ ה ְ ּבכָ ל כּ ֹח ֲָך.
יך .הַ ֵּכר ֹ
רון ַע ְצ ְמ ָך.
קומֶ ָךְ .ר ֵאה ַמעֲ לַ ת חֲבֵ ְר ָך וְ חֶ ְס ֹ
הַ ֵּכר ְמ ֹ
בוד הַ ִ ּצבּ ּור.
מור הַ ִ ּדבּ ּור ,וְ ִה ּזָהֵ ר ִ ּב ְכ ֹ
ְ ׁש ֹ
דו ִ ׁשיםְ ,למֹד מֵ הֶ ם ֶ ּד ֶר ְך ֶא ֶרץ וְ חָ ְכ ַמת חַ יִ ּ ים.
ינו הַ ְ ּק ֹ
מור ִמנְ הֲגֵ י אֲ ֹ
ְ ׁש ֹ
בו ֵת ּ
יאות ָך וְ נַ ְפ ְ ׁש ָך .עֲ ֵ ׂשה ְל ִפי כּ ֹח ֲָך.
מור ַעל ְ ּב ִר ּ ְ
שְׂ ַמח ְ ּבחֶ ְל ְק ָךׁ ְ ,ש ֹ
מור ֵעינֶ ָ
רות.
הו ֹ
יך ְט ֹ
ְ ׁש ֹ
יזות.
יעות ,וְ ּ ָתשִׂ ֵ
ְ ּבנֵ י ֵּב ְ
יאם ִ ּבזְ ִר ּ
יו ִ ּב ְצנִ ּ
ית ָך יִ ְה ּ
בו ׁש ִמ ּ ְפנֵ י
ַּד ֵּבר ִעם ה' יִ ְת ָּב ַר ְך ְ ּבכָ ל ֵעתַּ .ד ֵּבר ַרק אֱ מֶ ת .וְ ַאל ּ ֵת ֹ
יגים ָעלֶ ָ
בו ַדת ה'.
יך ַּבעֲ ֹ
הַ ּ ַמ ְל ִע ִ
ימה לַ ּלֵ ב.
מונָ ה ְּת ִמ ָ
הַ ְח ֵדר אֱ ּ
ובכָ ל ֹיום ּ ָת ׁש ּוב ִ ּב ְת ׁש ּובָ ה.
עולָ ם הַ ָּבאְ ּ ,
הָ כֵ ן ַע ְצ ְמ ָך לָ ֹ

ג

ד
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"מנהג ראשונים ללמוד פרק ראשון של מסכת אבות אחר תפילת מנחה
של שבת .ומאחרי פסח ועד עצרת ,נהגו ללמוד בכל שבת פרק אחד עד
שמסיימים כל המסכת ,ובדורות המאוחרים לא החזיקו אלא במנהג
שמאחורי פסח ועד עצרת .ולומדים זאת לפני מנחה ,עם פירוש רבינו
עובדיה".
)"עריכת שולחן – ילקוט חיים" ח"ג עמ' כ"ג עי"ש בהרחבה(

דברי פתיחה שכתב מר הגר"ש קורח זצ"ל לפרקי אבות

ַעל ּ ֶפ ַתח ֵ ּבית ָאבוֹ ת
ַמ ּ ֶסכֶ ת אָ בוֹ תּ ִ ,כ ְׁש ָמ ּה ּ ֵכן ִהיאִ ,מ ּסוֹ כֶ כֶ ת ַעל אָ בוֹ ת ַר ִ ּבים.
חוֹ נִ ים ְ ּב ִצילָ ּה,
מוד.
הוא נִ ְׁש ַמת חַ י ִּים ְלכָ ל ִמ ְצוָ ה וְ ַת ְל ּ
ָּכל אָ בּ ,
ומ ְצוָ ה.
ְּדבָ ֶריהָ ַגחֲלֵ י אֵ ׁש זוֹ ה ֲִריםַ ,על ָּכל ִ ּדין ּ ִ
ש ְך וְ צַ ְל ָמוֶת יְכֻ ּ ֶסה.
וב ְלעֲ ֵדיהֶ םָּ ,כל הַ ּנַעֲ ׂ ָשהּ ְ ,בחוֹ ׁ ֶ
ִּ
מוד,
ְ ּב ִלי אֵ ּ ֶלה הָ אָ בוֹ תָּ ,כל ַמעֲ ׂ ֶ
שה וְ ַת ְל ּ
מוד,
הוא וְ ג ְַל ּ
יָתוֹ ם ּ
בוש ְ ּבלָ אוֹ ת,
לָ ּ ׁ
ֵעינָיו ּתוֹ הוֹ ת ּובוֹ הוֹ ת,
חוז ַּב ָּלהוֹ ת,
אָ ּ
וְ אֵ ין ְמנַחֵ ם וְ לֹא ֵמ ַרחֵ ם.
אֲ נִ י ַמ ּ ֶסכֶ ת אָ בוֹ ת ִמ ְתחַ ֶננֶת ְלפָ נ ָ
ֶיך,
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היֵה חָ כָ ם וְ אַ ל ְּת ִהי ּגֹלֶ ם.
ֱ
זולָ ֶת ָך.
לות ּ
הַ ּ ֵכר ְמקוֹ ְמ ָך וְ ג ְַד ּ
ְ ּבלוֹ ם ּ ִפ ָ
יך ,וְ ִל ְצ ָד ָקה ּ ְפ ַתח ִל ּ ֶב ָך
ֹאש ֵמ ַעל ְל ִמ ּדוֹ ֶת ָ
יך.
אַ ל נָא ּ ָת ִרים ר ׁ
ְצ ָע ֶד ָ
ית ָך לַ ְּט ַר ְק ִלין.
יך ַּב ּ ְפרוֹ זְ דוֹ ר ,וְ ַת ְכ ִל ְ
זְ כוֹ ר ִ ּכי ְ ּבצֶ לֶ ם אֱ ־ל ִֹהים אַ ּ ָתה,
ּובֵ ן ְלאַ ְב ָרהָ ם נְ ִׂשיא אֱ ־ל ִֹהים.
ְ ּבנֵי ִ ּב ְל ָעם ,זְ ֵרה הֲדוֹ ף.
הרֹן ְ ּבאַ הֲבָ ה ׁ ָשלוֹ ם ְרדוֹ ף.
וְ אַ ֲ
ֶאֱמת.
חוש וְ ז ֵַקק ַע ְצ ְמ ָך ְ ּבתוֹ ַרת חֶ סֶ ד ו ֶ
ּ ׁ
לַ כּ ֹלִ ,היא ֵקץ ְמ ִחילָ ה וְ כַ ּפָ ָרה.
ְ ּביוֹ ם ִ ּדין אָ יוֹ ם וְ נוֹ ָרא,
רוח ָ
ֲך ְּתבוֹ הָ ל ִ ּב ְפנֵי הָ אֵ ־ל ְ ּבמוֹ ָרא,
ּ
ִמ ְ ּב ָע ָתה וְ חַ ְלחָ לָ ה,
נוס ְל ֶעזְ ָרה.
ְל ִמי ּ ָת ּ
ְּּ
גופ ָך י ְֻׁשלַ ְך ְלבֶ טֶ ן הָ אֲ ָד ָמה,
וכ ִל ּ ָמה,
ֹש ְך ּ ְ
ׁ ָשם ְּתכֻ ּ ֶסה ְ ּבח ׁ ֶ
ימה.
ש ֶמ ׁש וְ לֹא י ֵָרחַ וְ גַם נוֹ גַה וְ ִכ ָ
אֵ ין ׁ ֶ
יבו ַעל אוֹ ְצרוֹ ֶת ָ
ָּבנ ָ
יך.
ֶיך י ִָר ּ

ה

ו
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צו ,זֶה ְלכַ ְרסֵ ם ַעיִן,
ּתוֹ לָ ִעים י ְִתרוֹ ְצ ּ
וְ זֶה ְלנ ֵַּקב לֵ בָ ב ,וְ אַ חֵ ר יְלַ ֵּקק מֹחַ ,
שי ּ ְִת ַע ּנֵג ִמ ּ ְׁש ָמנ ָ
ֶיך.
וְ י ֵׁש ׁ ֶ
ַעל ָּכ ְרח ָ
ֲך גְ וִ וי ְָתך ָּב ְל ָתה וְ כָ ְל ָתה ַּבהֲבָ ִלים,
ותכַ ּ ֶלה ְ ּב ִד ְב ֵרי אֱ ־ל ִֹהים חַ י ִּים.
וְ לָ ָמה לֹא ְּתבַ ּ ֶלה ּ ְ
הַ לֹא זֶה ַעל ָּכ ְרח ָ
ֲך י ְִהיֶה וְ י ְִפ ַעל,
וְ לָ ָמה זֶה ִת ְמעֹל ָמ ַעל.
אֵ ּ ֶלה ִמ ְקצָ ת ְ ּדבָ ַריַ ,על ְקצֵ ה חוֹ ד הַ ּ ַמחַ ט.
הפ ְֹך ָּב ּה ,וְ ֶת ֱחזֶה ָּב ּה ַמ ְראוֹ ת
הפ ְֹך ָּב ּה וַ ֲ
ֲ
שר ּ ֶת ֱחזֶה.
ְ ּכ ַמ ֲחזֵה ׁ ַש־ ַ ּדי אֲ ׁ ֶ
על כ ,על כל אלה חביבה עלי מסכת אבות .וכבר בשנת  ·"ÂËלחיי
כתבתי סביבה פירושי ,והיו בעת זקנתי ,גרעתי ושיניתי והוספתי
רבות ,ה בתוכ הדברי וה בסיגנו.
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ז

דברי פתיחה שכתב מרן הגר"ש קורח זצ"ל לפרקי אבות ,עם הרחבת
הדברים מספריו בעיקר מפירושו על אבות הנקרא "חכמת חיים".

בות
ַעל ּפֶ ַתח ּ ֵבית ָא ֹ
בות ַר ִ ּבים.
בותּ ִ ,כ ְׁש ָמ ּה ּ ֵכן ִהיאִ ,מ ּס ֹוכֶ כֶ ת ַעל ָא ֹ
ַמ ּ ֶסכֶ ת אָ ֹ
חונִ ים ְ ּב ִצילָ ּה,
ֹ

מסכת אבות נקראת כ כי כתוב בה את ה"אבות" והיסודות של המידות
ויראת ה' וחכמת חיי של תורה ודר אר ,וכמו שיש בדיני שבת
אבות ותולדות ]'ותולדות' ה הדומי לאבות[ ומסכת זו טומנת בתוכה
אבות רבי והתולדות כל אחד צרי למצוא בדעתו ובליבו) .ע"פ חכמת
חיי עמ' ו(

ועוד יש לפרש – למה נקראת מסכת אבות ,כי חכמת חיי היא אב
לתורה כי בלי מידות טובות ויראת שמי וחכמה ה זו תורה שעליה
דרשו "וזאת התורה אשר ָ& משה" ,פעמי שהתורה ס מוות
ופעמי שהיא ס חיי )קידושי ל ע"ב( כי א האד אינו אוהב שלו
ורוד' שלו אלא איש מדני לפשוע איזה ער יש לתורה ולקיו
המצוות שאינ אלא גופי מתי ללא רוח חיי) .ש עמ' כו(
ולא חילקה התורה שבחי אלא במדות ולא באוצר ידיעות ,ואי גדול
בתורה כמשה רבינו ולא נשתבח אלא בענוה וכו' .והתנא התחיל משה
קיבל תורה מסיני ,לומר לנו שאינ הנהגות שחידשו חכמי ישראל אלא
הוא נמסר מסיני ככל התורה שבעל פה ,ולפי זה ,העובר על המידות לא
רק שהוא שחיתות בנפשו אלא ג כ עובר על דברי שה הלכה
למשה מסיני במדות) .ש עמ' ב ,ו(
מוד – ,כל 'אב' ו'אב'
הוא נִ ְׁש ַמת חַ י ִּים ְלכָ ל ִמ ְצוָ ה וְ ַת ְל ּ
ָּכל אָ בּ ,
שאד קונה בנפשו זהו הרוח חיי לעול הזה ולעול הבא של כל
מצוה שנקיי וכל לימוד תורה שנלמד.

ח
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ובאבות )פ"ה מי"ט( כתוב "כל מי שיש בידו שלשה דברי הללו
מתלמידיו של אברה אבינו" וכו' – ולא כתוב כל מי שיש בו אחד
משלשה דברי הללו ,אלא רק כשיש בו שלשת ,אז הוא מתלמידיו
של אברה אבינו .ובאבות )פ"ה מ"ז( שבעה דברי בגול ושבעה
בחכ – הכוונה שאפילו א בדבר אחד מה חסר ,כגו שנכנס לתו
דברי חבירו ,כבר נקרא גול והרי מדובר בחכ גדול שרק במדותיו
הוא ירוד שהרי יודע לדבר בפני מי שגדול ממנו וכ יכול ליכנס לתו
דברי חברו ולסתור אותו ,או לסייעו וכ יודע להשיב רק שנבהל ,ונקרא
'גול' ולא כתוב אי חכמתו מתקיימת ,והכרח לומר כי ג א הוא
חכ גדול ,מכל מקו כיו שאינו מקבל שיש גדולי ממנו חכמת גול
לו וכו' .ולפי כל הנ"ל נבי חשיבות של כל אב ואב לקנותו.
ובאבות )פ"ב מי"ב( כתוב "והתק עצמ ללמוד תורה" ,והיינו הכנה
נפשית בבוא ללמוד תורה מתו אימה וזיע ,וככל שתכי עצמ כ
ְ& ֶכל
תצליח בלימוד ,וכל שכ שתתק מידותי ,כי בלי הנהגה ישרה ו ֵ
קדוש ,לימוד לא ישא פרי וכו'.
ובאבות )פ"ג מי"א( רבי אלעזר המודעי אומר המחלל את הקדשי
והמבזה את המועדות והמלבי פני חבירו ברבי וכו' אע"פ שיש בידו
תורה ומעשי טובי אי לו חלק לעול הבא – כלומר כל אחת מהנ"ל
גור לו לאבד חלקו לעול הבא ,ותורתו ומעשיו הטובי אינ מגיני
עליו כשעשה אחד מעוונות אלו ,ואי לה כל ער וזכות רחמנא
ליצל.
וכתב הגר"ש קורח )עמ' קפז פירוש חכמת חיי( "נשמת ונפש ורוח כל
התורה הוא היושר בממו" .ובאבות )פ"ה מ"ט( על תלמידי אברה
אבינו מונה התנא דוקא את מידותיה הטובות ללמד שיסוד לכול
וכתר לכל הוא ,א נר" )נפש רוח נשמה( כוחותיו יש בה מדת עי
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טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה ,אלה ה נשמת ונפש ועי ,של כל
מצוה ומצוה ,וא לאו ,כל מעשיו גופי מתי ה רחמנא ליצל.
ומ ְצוָ ה – ובאבות )פ"ב מ"י( הובא
ְּדבָ ֶריהָ ַגחֲלֵ י אֵ ׁש ֹזוה ֲִריםַ ,על ָּכל ִ ּדין ּ ִ
)ש פירוש דברי גמ' ירושלמי שקלי פ"ו סו' הל"א ד' כג ע"ב( אמר רבי
פנחס ב רשב"ל התורה שנת הקב"ה למשה ,נתנו לו אש לבנה חרותה
באש שחורה ,היא אש מובללת באש ,חצובה מאש ,ונתונה מאש.
דכתיב "מימינו אש דת למו" וכ כל דברי חכמי האמיתיי כגחלי אש
ולא רק תולדת אלא כל דבריה .וכבר כתוב "ותורה אור" )משלי ו,
כג() .ועיי "ראשית דעת" עמ' טז ,יז ,כג(
וב ְלעֲ ֵדיהֶ םָּ ,כל הַ ּנַעֲ ָׂשהְּ ,בח ֹו ׁ ֶש ְך וְ צַ ְל ָמוֶת יְכֻ ּ ֶסה –
ִּ
היינו בלי לקיי ה"אבות" תורתו ומצוותיו אינ מאירי כי מוסתרי
בחוש המידות הרעות.
ובאבות )פ"ג מי"ז( כתוב א אי יראה אי חכמה – כי חכמת תורה בלי
יראת הש ,אינה חכמה כי החכמה צריכה להיות מזוגה בטבעו ,להיות
הוא חפ של חכמה
ובאבות )פ"ד מי"ג( כתוב שיש ג' כתרי – כתר תורה וכתר כהונה וכתר
ֵ +טוב עולה על גביה – הוא באופיו ומהותו של האד ,כמו שהוא
חפצא של ֵ +טוב ,וא אי על כתר תורה כתר ֵ +טוב אי זאת אלא
תורה חיצונית ואי תורת אמת בפיו.
מוד,
ְ ּב ִלי אֵ ּ ֶלה הָ אָ ֹ
בותָּ ,כל ַמעֲ ׂ ֶשה וְ ַת ְל ּ
מוד,
י ֹ
הוא וְ ג ְַל ּ
ָתום ּ
אות,
בוש ְ ּבלָ ֹ
לָ ּ ׁ
הות,
ובו ֹ
הות ּ ֹ
תו ֹ
ֵעינָיו ּ ֹ

י
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הות,
חוז ּ ַב ּ ָל ֹ
ָא ּ
וְ אֵ ין ְמנַחֵ ם וְ לֹא ֵמ ַרחֵ ם– .

פירוש – בלי לקיי את הדרכה בפרקי אבות על כל מעשה ,ומצוה
ותלמוד ,המצוה תהיה יתומה ובודדה כי חסר לה חיבור לשורש וחסר
קשר ע נות התורה וע דרכי התורה ומידותיה .ולפחות על יתו
מרחמי ומנחמי וכא ג זה אי.
וכתב מו"ז מהר"ר יחיא קורח )מהרי"ק( זלה"ה – לכ נקראת מסכת
אבות שהמדות ה כמו אבות למצוות .דכמו שאי אפשר לב בלא אב,
כ אי אפשר לקיי המצוות בלא תיקו המידות הטובות .עכ"ל .ולפ"ז
קיו מצוה בלי האב הרי זה בגדר מצוה יתומה.
בות ִמ ְתחַ ֶננֶת ְלפָ נ ָ
ֶיך – שלא תירש שני גיהנ ,בעול
אֲ נִ י ַמ ּ ֶסכֶ ת ָא ֹ
הזה ובעול הבא ,על כ אני מתחננת לפני ֵל בדרכי פרקי אבות
ותקיי האבות ותולדותיה .ומה שורש ,וכדלהלֱ ...היֵה חכ ואל
תהי גול וכו' .ובסנהדרי ]צט ע"ב[ אמר רב יצחק בר אבדימי מאי קרא
נפש עמל עמלה לו כי אכ' עליו פיהו ,הוא עמל במקו זה ותורתו
עומלת לו במקו אחר ופרש"י ד"ה תורה עומלת לו  -שמחזרת עליו
ומבקשת מאת ק.נה למסור לו טעמי תורה וסדריה וכל כ למה ,מפני
שאכ' ,שאכ' פיהו על דברי תורה ומבואר כא שהתורה זה מציאות
ממשית וכא התורה מתפללת על ֶה ָע ֵמל בתורה.

ובסיו מסכת ְמ ַד ְִ 0רי אל המסכת ְַ 2ד ֵ0ר ב אל אמו "הדר על והדר
על ,דעת על ודעת על ,לא נתנשי מינ ולא תתנשי מינ ,לא
בעלמא הדי ולא בעלמא דאתי" ]תרגו ,נחזור עלי ואת תחזרי עלינו,
דעתינו עלי ודעתי עלינו ,לא נשכח ממ ולא תשכחי מאיתנו לא בעול
הזה ,ולא תישכחי מאיתנו · .[‡·‰ ÌÏÂÚש נזכה לעמול יחד אית ,ג

על מסכת כלי אמר ר' יוסי אשרי מסכת כלי שנכנסת בטומאה
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ויצאת בטהרה )ראה בספר ועמ כול צדיקי שיחה יב( לפי כל זה יוב
הלשו שמסכת אבות מתחננת וכו' .וכ הובא )בערי"ש חלק ה' עמ' כ'(
דברי הגמרא בסנהדרי )ד' קא ע"א( דו שיח בי הקב"ה לתורה בזה
הלשו ,הקורא פסוק של שיר השירי ועושה אותו כמי זמר והקורא
פסוק בבית משתאות בלא זמנו מביא רעה לעול מפני שהתורה חוגרת
שק  ,ÂÈ ÙÏ ˙¯ÓÂ‡Â ‰"·˜‰ È ÙÏ ˙„ÓÂÚÂריבונו של עול ,עשאוני
בניי ככנור שמנגני בו ליצי ,‰Ï ¯Ó‡ ,בתי ,בשעה שאוכלי ושותי
במה יתעסקו ,ÂÈ ÙÏ ‰¯Ó‡ ,רבונו של עול ,א בעלי מקרא ה יעסקו
בתנ" וא בעלי משנה ה יעסקו במשנה בהלכות ובאגדות וא בעלי
תלמוד ה יעסקו בהלכות פסח בפסח וכו'.
ֱהיֵה חָ כָ ם וְ אַ ל ְּת ִהי ּגֹלֶ ם – וכמו שכתוב )באבות פ"ה מ"ז( ,שבעה דברי
בגול ושבעה בחכ – חכ אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו
בחכמה ובמניי .ואינו נכנס לתו דברי חבירו .ואינו נבהל להשיב.
שואל כעני ומשיב כהלכה .ואומר על ראשו ראשו ועל אחרו אחרו.
ועל מה שלא שמע ,אומר לא שמעתי .ומודה על האמת .וחילופיה
בגול .ובאבות )פ"ד מ"א( כתוב איזהו חכ הלומד מכל אד.
לות ּזולָ ֶת ָך – שאע"פ שיש ל מעלות זכור כי ג יש
הַ ּ ֵכר ְמ ֹ
קו ְמ ָך וְ ג ְַד ּ
ל חסרונות ,וכל זה לגבי עצמ אבל לגבי חבר תכיר גדולתו .וכתב
בספר "חכמת חיי" )עמ' קמא( ג חכ גדול כיו שאינו מקבל שיש
גדולי ממנו ,חכמת גול לו ,וכמו מי שחכמתו מרובה ממעשיו ,וכבר
מצאנו אדירי בתורה כגו דואג האדומי ,ואינה אלא תורה של ס
המוות .וכבר דרשתי בציבור ,מי שדעתו שאי אחד גדול מהשני ,לא
רק שהוא גול אלא עובר על לאו דאורייתא "ולא יהיה כקרח וכעדתו"
שאמר ג כ "כי כל העדה כול קדושי ובתוכ ה' ומדוע תתנשאו
על קהל ה'" ,היינו כול במעלה וכל אחד הוא נשיא וזה שורש חטאו.

יב
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ואחד מקניני התורה )פ"ו מ"ט( המכיר את מקומו ,היינו שיכיר כי יש
עוד גדולי ממנו בכל.
ובאבות )פ"ב מ"י( רבי אליעזר אומר יהי כבוד חביר חביב עלי כשל,
וזו מדה תולדת עי טובה וזה מה שכתוב באבות )פ"ב מ"ט( איזוהי דר
ישרה שידבק בה האד ,רבי אליעזר אומר עי טובה ,שהיא לכל אד
ולכל עניי שיהיה אד בעל עי טובה על אחרי .ובאגרת הרמב"
כתוב – וכל אד יהיה גדול ממ בעיני ,וא חכ או עשיר הוא ,עלי
לכבדו .וא רש הוא ואתה עשיר או חכ ממנוֲ ,חֹ+ב בליב ,כי אתה
חייב ממנו והוא זכאי ממ ,שא הוא חוטא הוא שוגג ואתה מזיד.
וכתב הרמב" בהל' ת"ת )פ"ד הלכה א'( א הרב דומה למלא ה'
יבקשו תורה מפיו ,וא לא ,לא! וצרי ביאור מה בא להוסי' הרמב"
"וא לא ,לא" הרי מכלל ה אתה שומע לאו? אלא הרמב" בא לומר
שא יש רק רב שלא מכיר בגדלות זולתו עדי' לישאר בלי רב מאשר
ללמוד ממנו כי תורתו ס מוות )ועיי "עריכת שולח – ילקוט חיי" חלק יא
עמ' כח(.
לום ּ ִפ ָ
יך ,וְ ִל ְצ ָד ָקה ּ ְפ ַתח ִל ּ ֶב ָך – וכבר כתוב "תולה אר על בלימה"
ְ ּב ֹ
ודרשו בלי מה – אי העול עומד אלא על מי שבול פיו בשעת
מריבה )חולי פט ע"א( ,היינו לעצור הדיבור ,וג כלפי האמונה להרגיש
אפסיות אד מול בורא עול אבל לצדקה לפתוח את הלב כי נתינת יד
שורשה בפתיחת הלב ,ובדברי )ט"ו י'(" .נָת .תת לו ולא ירע Í··Ï
בתת לו" ובאבות )פ"א מי"ז( כתוב לא המדרש הוא העיקר אלא
המעשה ,היינו אי המדרש שורש לחכמה אלא המעשה הוא שורש
לחכמה ,והצדיקי אומרי מעט ועושי הרבה )אבות דר"נ פי"א מ"ב(
ואתה התמנית לתת ממה שביד לצדקה ,ונתינת היא כופר להצלת
)ראה "ועמ כול צדיקי" עמ' מג( .ובאבות )פ"ג מי"ג( "סייג לחכמה
שתיקה" .ופירש ב"חכמת חיי" – " ,‰˜È˙˘ ‰ÓÎÁÏ ‚ÈÈÒכא לא אמר
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כמו בראשונות שתיקה סייג לחכמה .כי ˜¯ ‰ È‡ ‰˜È˙˘‰ ÌˆÚ
 .‰ÓÎÁ‰Ó ˜ÏÁ ‡È‰ ‡Ï‡ ,‰ÏÂ‚Òועיי לעיל פ"א משנה י"ז ,שמעו
בנו אומר כל ימי גדלתי בי החכמי ולא מצאתי לגו' טוב אלא
שתיקה .היינו שהשתיקה בפני עצמה היא מעלה .ודבריו ‡ÂÏÈÙ
 .ÌÈÓÎÁÏוכל שכ הכסילי ,שעליה נאמר מילה בסלע ,משתוקא
בתרי )מגילה יח ע"א( וכ כתוב ,ג אויל מחריש חכ יחשב )משלי יז ,ח(
 ,¯ÓÂÏ Â È˙Â„ÏÈÓ ‡Ï‚¯ÂÓÂא המלה מכס' השתיקה מזהב .ועיי מה
שכתב רבינו הרמב" בעני סייג לחכמה שתיקה) ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰· ,פ"ב
הל"ה( .ובדר משל כתב  ,˜ÏÁ ˜¯Ù· Ì"·Ó¯‰כש שהדג לא יבי
תולדות האש כי הוא מתולדות המי ,כ האד לא ידע תולדת הרוח
כי הוא מתולדות החומר ,¯ÓÂÏ È ‡ ÛÈÒÂ‡Â .כש שהשולח או הפטיש
והמסמר לא יראו ולא ידעו מה זה ומי הוא שעשה אות ,כי אי לה
לא מוח ולא עי .כל שכ האד כלפי הבורא ב"ה לעד ,כל שאלותיו
ה ממה שנודע והורגל ,ממילא כל שאלותיו ותשובותיו ה ג מבוכתו
ואי אוני למוחו לידע ,ולכ הוא שואל ומדמה שהוא משיב".
דו ֶת ָ
יך – ‡' ,כי זה חיסרו בחכמת חיי.
ֹאש ֵמ ַעל ְל ִמ ּ ֹ
אַ ל נָא ּ ָת ִרים ר ׁ
·' ,זה גניבת דעת .וזכור כי אתה רק בשר וד .וראה בספר "ראשית
דעת" )שעור נא( הגאוה מחלת נפש ,תוצאותיה ,שרשיה ונזקיה.
ְצ ָע ֶד ָ
ית ָך לַ ְּט ַר ְק ִלין – .ובאבות )פ"ד מט"ז( ר' יעקב
רוזְ ד ֹור ,וְ ַת ְכ ִל ְ
יך ּ ַב ּ ְפ ֹ
אומר העול הזה דומה לפרוזדור בפני העול הבא .התק עצמ
בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלי ,ופירוש עול הבא וכפירוש הרמב"
)פיה"מ סנהדרי פרק חלק( שכבר עכשיו אנו נמצאי בתו עול הבא
אלא שמס החושי הגופניי מונעי את גילויו לאד ,ועול החושי
כמו מחיקה הוא ,אלא שאנחנו בינתיי בפרוזדור ואינו אלא כמבוא
כניסה לטרקלי .וכתב הגר"ש קורח זצ"ל בספרו "דברי תורה" )במדבר

יד
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כ"ו מ"ו( ונאי הדברי למי שאמר – "ÌÏÂÚ· Ô‡Î ¯·Î˘ ‰Ï‡Î ˘È
ÌÈ˜ÈÊÓ Ì È‡ ,‰¯Â˙· ÌÈ˜·„Â ÌÈÏÓÚ˘ ÂÏ‡ Ì‰Â ,Ô„Ú Ô‚· Ì‰ ‰Ê‰
."‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ ÈÏ·‰Ó ÔÈËÂÏÁÏ ÌÈ˜˙Â ÓÂ Í¯„‰ „ˆÏ ÌÈÎÏÂ‰ ,˘È‡Ï
וראה בספר "נצח חיינו" )פרק ו'( "העול הזה רח הריו לחיי העול
הבא" .ובסו' הפרק ש כתוב על האנשי שאומרי "אני עושה חיי"
– זה מילות מילוט מכדי להתמודד מול הבעיות הנשגבות בחיי.
ומסיי ש רבינו זצ"ל – "אותי לא תצליח לרמות אני בעזרת ה'
יתבר לא אמות כי אחיŒה ואספר מעשה יŒה ,ג בפרוזדור וג בעזרת
ה' יתבר בצרור החיי האמיתי ,וג בתחיית המתי בעזהי"ת הר
נשא ונפלא ,הוא הבורא ,היחיד שאי בלתו ,הרחמ וחנו ,אר אפיי
ורב חסד ואמת .אנא אŒלהי ,אל תעזבני חלילה" עכ"ל.
כור ִּכי ְּבצֶ לֶ ם ֱא־ל ִֹהים אַ ּ ָתה – באבות )פ"ג מי"ד( הוא היה אומר
זְ ֹ
חביב אד שנברא בצל – .ה אŒלהי אדירי אשר לית מחשבה
תפיסה ביה כלל .כש שנייר זה ,אי לו היכולת לראות ולידע מי
הכותב ואי ,ומה .אי סו' לכל שכ שהאד אי לו זיק מחשבה על
הבורא האחד ,אשר אפס זולתו שברא כל מה שיש בכל העול
והעולמות בריאת יש מאי.
אי סו' לגדלותו ולגדלו ,והוא מקו כל העול וכל העולמות ,ואינ
מקומו .הוא אŒל נורא ואיו.
ַ0א משה
ואי זכה אד שפל כזה ,לידע ולהתודע בבורא ,ועוד ְלנ ֵ
והאבות ומעמד הר סיני לכל אחד לשמוע אנכי ה' אŒלהי.
 ‰Ê Ì„‡ ‰ÎÊ ÍÈ‡Âלהיות מושגח ג"כ באופ פרטי ,ולא זכו כל בעלי
החיי וכל שכ כוכבי וכל דומ וכ דוד אמר בתהלי )פרק קמד( "מה
אד ותדעהו ב אנוש ותחשבהו" וכ בתהלי )פרק ח( "מה אנוש כי
תזכרנו וב אד כי תפקדנו ,ותחסרהו מעט מאŒלהי וכבוד והדר
תעטרהו ,תמשילהו במעשי ידי כל שתה תחת רגליו" וכו' ,עי"ש.
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טו

 ,‰·Â˘˙‰Âכתובה במשנתינו ,חביב אד שנברא בצל ,שנאמר "כי
בצל אŒלהי עשה את האד".
וצל אŒלהי זה ,הוא כמו מרכבה עליונה להיות כביכול דבוק בבורא,
והיא חיותו האמיתית .וכמו שנאמר "ואת הדבקי בהש אŒלהיכ
חיי כולכ היו" ועל כ ,לא די שנברא בצל אŒלהי ,אלא ‰·ÈÁ
 ‰¯È˙Èנודעת לו שנברא בצל אŒלהי ˙‡Ê ‰ÚÈ„ÈÂ .בדעתו רוחו ונפשו
של האד היא השואבת חיי אŒלהיי לזכות ולידע גדולת ומציאות
האŒל היחיד .…Âzƒ‡ ¯≈a«„¿Ïe „ÂÓÚÏÂ
ובעודו בעול הזה יש לו הכח כמו להחצי' פניו ולדבר אתו כמו פני
אל פני לדרוש ולבקש ולהתחנ לבכות ולצהול ,וזה לכל אד ,וכפי
שכבר כתבתי כל אד  ˙ÂÓÂ‡‰ ÏÏÂÎנבראו בצל ÔÎÏÂ ,חסידי אומות
העול יש לה חלק לעול הבא .ומה נכנסו חיי לג עד ,וה
אליעזר עבד אברה וחיר מל צ.ר ,ועבד מל הכושי ,וכמובא
במסכת דר אר זוטא ¯˘Ù‡ È‡Â .לזכות לעול הבא וכל שכ להכנס
חי לג עד בלי שיהיה לו צל אŒלהיÏ‡¯˘È ÌÚ Ì‰Ó ‰¯˙ÈÂ .
שנתוספה בה ,להיות בני בית אצל אביה בשמי ובאר.
ויפה שעה אחת בעול הזה לדבר כמו פני אל פני ,מכל חיי העול
הבא אשר ש קרבת אŒלהי בלי מס ,חיל ורעדה ופיק ברכי נר"
)נפש רוח ונשמה( ירעדו ,ולב השכל יתפל ויחרד ,ולא יוכל לפתוח
פיו .וג בי כ ובי כ לא יפתח פיו ,כי א הוא זכאי הנה הכל לפניו,
וא חס ושלו הרשיע ,מה יאמר ומה ידבר.
והנה במשנה מבואר שנודעת לו ,זוהי משו חיבה .אבל ג בלי
שנודעת לו ,מכל מקו הוא נברא בצל .וכיו שבכל אד ,א כ ניחא
לישראל שעל ידי התורה נודעת לה ,וכמו שמביא פסוק שנאמר "כי
בצל אŒלהי עשה את האד".

טז
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ואלה שלא קיבלו התורה וכ ישראל עד שלא קיבלו התורה אי נודעת
לה ÚÓ˘ÓÂ .שפירוש נודעת לו ,הוא ע"י התורה Í‡ .לפי מה
שפירשתי שלא כתוב בלשו נודעה לו ,או הודע לו ‰ ÂÂÎ‰ ‡Ï‡ ,מעצ
שהוא נברא בצל ÌÈ˘¯ÙÓ‰ ÈÙÏÂ .שהכונה שנית לו ֵ& ֶכל עליו
ֵדע מעצמו בכל שעה ושעה שהוא נברא בצל
רוחני ,הוא מכח זה י ַ
אŒלהי.
וכמו שמפרשי הפסוק "ומבשרי אחזה אŒלוה" היינו ÔÈ·È Ì„‡‰
 ,Í¯·˙È Ì˘‰ ˙Â‡ÈˆÓ ˙‡ ÂÏÎ˘ ˙ È·Óוזוהי החיבה ,ולא משו שנודע
על ידי התורה ÌÂ˜Ó ÏÎÓ˘ ‰ÓÂ .כתוב בתורה ,כדי לחייב האד
לשמור ולעשות על פי צל אŒלהי .וכבר כתבתי מזה קצת בעומק
חיבורי" ,חכמה קדומה" .על כ אחי וראש È‡ˆ‡ˆ È‡ˆ‡ˆÂ È‡ˆ‡ˆ ÏÎÂ
עד סו' כל הדורות ,שימו לבבכ לזאת!!! )ועיי עוד מה פירוש 'צל',
ע"פ הנסתר בפירוש "חכמת חיי" פ"ט ד"ה חביב(.
וש בהמש המשנה כתוב – חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצל,
שנאמר )בראשית ט'( כי בצל אŒלהי עשה את האד .ופירשו – שזה
מחייב את האד לנהוג ביראת כבוד בחייו בעול הזה ,שהרי הוא יודע
שנברא בצל ולא יוכל לפטור עצמו בטענה כל שהיא ,כי עצ היות
בצל אŒלהי ,חייב אתה לנהוג במדות אŒלהיות ,רחו ,וחנו ,רב
חסד ,וכו'.
ועתיד כל אד מכל אומה ולשו לית את הדי א נהג כמו שאי לו
צל אŒלהי .ולא אמר נודעה לו לשו עבר ,אלא לשו הווה ומתמש
"נודעת לו" בכל שעה מודיע לו שהוא בצל אŒלהי ,שלא להסיח
דעתו מזה.
ּובֵ ן ְלאַ ְב ָרהָ ם נְ ִׂשיא אֱ ־ל ִֹהים .ומבואר באבות )פה מ"ג( שאברה אבינו
עמד בכל העשרה נסיונות ,ואברה אבינו היה סמל המידות טובות,
כמו שכתוב באבות )פ"ה מי"ט( וכל מי שיש בו עי טובה ]מסתפק במה
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יז

שיש לו ואינו חומד ממו אחרי[ ,רוח נמוכה ]ענוה יתירה[ נפש שפלה
]זהירות ופרישה מ התאוות )ע"פ פירוש הר"ב([ הוא נקרא מתלמידיו של
אברה אבינו כי לומד מדרכו ,וכ הלשו ש )פ"א מי"ב( הוי מתלמידיו
של אהר וכו' ע"ש ]ותלמיד הוא נקרא ב[ ולכולנו יש קשר שורשי
לאברה שהוא אבינו ואנו צאצאיו ,וזה מחייב אותנו.
ֲדוף – ומבואר באבות )פ"ה מי"ט( שמי שיש בו עי
ְ ּבנֵי ִ ּב ְל ָעם ,זְ ֵרה ה ֹ
רעה ]– אינו מסתפק במה שיש לו וחומד ממו אחרי[ ורוח גבוהה ]–
בעל גאוה[ ונפש רחבה ]– בעל תאוה[ מתלמידיו של בלע הרשע.
ואנשי כאלו הרחק ממ.
לום ְרד ֹוף – באבות )פ"ה מי"ב( ִה ֵ7ל אומר הוי
הרֹן ְ ּבאַ הֲבָ ה ׁ ָש ֹ
וְ אַ ֲ
מתלמידיו של אהר אוהב שלו ורוד' שלו .והתנא לא אמר הוי
מתלמידיו של אהר מאמי באŒל עליו ,מדקדק במצוות קלה
כבחמורה ,וכל תורת משה בכתב ובעל פה ,אשר בודאי כ היה אהר
הכה ותלמידיו ,אלא כפי שהקדמנו שמסכת אבות באה לגלות את
חכמת החיי במדות הנשגבות ובהנהגות.
תו ַרת חֶ ֶסד ֶוא ֱֶמת – תזדרז ללמוד תורה ואל תדחה
חוש וְ ז ֵַקק ַע ְצ ְמ ָך ְ ּב ֹ
ּ ׁ
זאת .ובאבות )פ"ב מ"ד( – "אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא
ִ8ָ 9נֶה" ,והיינו אל תהמר כי שמא לא ִ8ָ 9נֶה ,שיהיו ל טרדות ולא
תשנה ,או תמות שלא באריכות ימי ,ואעפ"כ כתב בלשו "שמא" לפי
שיש ותראה שאנשי עלתה ביד ואמרו לכשאפנה ,וכ היה שהיה
לה פנאי ,ועל זה אמר שלא להמר ,כי שמא אתה לא מאלה שעולה
ביד ,ועל כ שמא לא תפנה ,כי לא מהמרי על חיי תורה .ועיי לעיל
פ"א מי"א – וש כתבו במשנה "חכמי הזהרו בדבריכ שמא תחובו
חובת גלות וכו' וישתו תלמידי הבאי אחריכ" וכו' ואפשר לפרש
שמא תחובו חובת הגלות כעונש על כ שלא נזהרת ,ואז ישתו

יח
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התלמידי אחריכ .ולפי זה ג כא ,א תאמר לכשאפנה ,שמא לא
תיפנה ,כלומר ,כעונש על כ שאמרת לכשאפנה ,אתה לא תיפנה.
ובאבות )פ"א מי"ד( "וא לא עכשיו אימתי" – א אני מאמי עד שיבוא
רבי או שחברי יסייעוני ,אימתי ,אלא הזמ חול' והול .ואמר רבינו
זצ"ל "וכמה ראיתי אנשי מסכני שאמרו לי ,יש לי משכנתא אני צרי
לחת הילדי וכו' וכו' וכו' ,עד שאגיע לפנסיה ולביטוח לאומי וכו'.
ולבסו' והנה איננו כי הל אל בית עולמו תו כדי טרדותיו ,ואיבד ג
העול הזה ,לבד הזכות לעול הבא.
ובגמ' )ר"ה יח (.א יתכפר עוו בית עלי בזבח ומנחה ,מדייקת הגמרא
– בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בדברי תורה.
ֶאֱמת – א אתה לא מסייע לאשת ,זה תורת דיני,
תו ַרת חֶ סֶ ד ו ֶ
ְ ּב ֹ
והחסד בבית זה החסד האמיתי ,ותורה שאי עמה חסד ורחמי,
מסוככת בענ טעויות מלעבור התפילה )ראה ועמ כול צדיקי עמ' פח
פט(

לַ ּכֹלִ ,היא ֵקץ ְמ ִחילָ ה וְ כַ ּפָ ָרה – היינו אפילו אד שהגיע להחטא
החמור ביותר ,כששב בתשובה תיקונו הוא לימוד תורה!! וכבר כתוב
"בחסד  ˙Ó‡Âיכופר עוו" )משלי טז ,ו( ונאמר "ונשלמה פרי שפתינו"
)הושע יד ג'( והתורה עצמה מזבח כפרה ואד זה העוסק בתורה הוא
כמו מקריב כל הקורבנות כול והוא עצמו בית המקדש והוא הכה
המקריב והוא עצמו ַה ֶֶ 2ב& או תור וב יונה וכו' .וחז"ל הבטיחו
שהרוצה לתק כל עיוות שעשה ,התיקו ,לא תעניות וסיגופי אלא
לעסוק בתורה וכמו שאמר ריש לקיש במדרש תנחומא )פרשת צו( מאי
דכתיב "זאת התורה לעולה למנחה לחטאת לאש ולמילואי ולזבח
השלמי" ,כל העוסק בתורה אינו צרי לא עולה ולא חטאת ולא מנחה
ולא אש.
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יט

ְּב ֹיום ִ ּדין אָ ֹיום וְ ֹנו ָרא – באבות )פ"ג מ"א( "ולפני מי אתה עתיד לית די
וחשבו" ועוד באבות )פ"ד מכ"ב( "ועל כרח אתה עתיד לית די
וחשבו לפני מל מלכי המלכי הקב"ה" וש כתוב "הוא הדיי" כי
רק הוא יודע את מה לדו "הוא ֵעד" שיוכיח לאד אפילו להגיד לו מה
&יחו )חגיגה ה (.ו"הוא בעל הדי" ,היינו הוא התובע" ...שאי לפניו לא
ַעו ְָלה ולא שכחה ,ולא משוא פני" כי אי לפניו נכבד או נבזה" ,ולא
מקח שוחד" כדי למתק את הדי" ,שהכל שלו" ,ואינו צרי לשו
בריה" .ודע שהכל לפי החשבו" עד קוצו של היו"ד .ודי פרוטה כדי
מאה ,בבית די של בני אד ,ומלכו של העול ד אפילו בפחות
משווה פרוטה .וראה בספר "ראשית דעת" )שיעור מ'( "אוי לנו מיו
הדי ,אוי לנו מיו התוכחה".
רוח ָ
מו ָרא – באבות )פ"ב מ"ד( "ואל תאמ
בוהָ ל ִ ּב ְפנֵי הָ אֵ ־ל ְ ּב ֹ
ֲך ְּת ֹ
ּ
בעצמ עד יו מות" ,והיינו שבאותו יו שאד מרגיש שמת ,יצר
הרע יבלבלו במחשבות יאוש כדי שימות רשע בעוו פרישה מהציבור,
וצרי כל אד להתפלל על היו ,והרגע הזה .וכתב רבינו זצ"ל בספרו
"נצח חיינו" )עמ עד( שיש שאומרי שאינ מפחדי מהמוות ולה אני
עונה .'‡ :אנא תזמינו אותי שעה לפני שתמותו לראות אי את לא
מפחדי ·' .ג אילו יצוייר ויש מי שאינו מפחד ,הרמב" גילה לנו
שאינו גיבור כי א "אכזרי" .והאכזריות היא בזה שהוא בנזיד עדשי
של חיי העול הזה הקצרי ומלאי התלאות ,מהמר עליה את חיי נצח
הנצחי ,ולשו הרמב" )הלכות אבילות פי"ג הלי"ב( ,כל מי שאינו
מתאבל כמו שציוו חכמי ,הרי זה אכזרי ,אלא יפחד וידאג ויפשפש
במעשיו ויחזור בתשובה )"עריכת שולח – ילקוט חיי" חלק יב עמ' רכט(.

נוס ְל ֶעזְ ָרה – באבות )פ"א מי"ד( "א אי אני לי מי לי"– ,
ְל ִמי ּ ָת ּ
כלומר מה כוח לבשר וד לעזור לי" ,וכשאני לעצמי מה אני" – ,ג"כ
אני כלו .וא לא אדע עכשיו להשע על הבורא .אימתי אבי זאת.

כ
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גופ ָך י ְֻׁשלַ ְך ְלבֶ טֶ ן הָ אֲ ָד ָמה – כמו שנאמר "כי עפר אתה ולעפר תשוב"
ְּּ
)בראשית ג ,יט( ]ועיי "עריכת שולח – ילקוט חיי" חלק יב סימ שסב סעיפי
א' ,ג'[.

ׁ ָשם ְּתכֻ ּ ֶסה ְּבח ׁ ֶֹש ְך ּ ְוכ ִל ּ ָמה – בחוש בעול הזה וכלימה לעול הבא.
ימה – כל זה תיאור ,שאחר המוות הוא
ש ֶמ ׁש וְ לֹא י ֵָרחַ וְ גַם ֹנוגַה וְ ִכ ָ
אֵ ין ׁ ֶ
;חר מהעול שאנו מכירי ,וכבר כתוב על עול הבא "צדיקי
עול ֵ
יושבי ועטרותיה בראשיה ונהני מזיו השכינה".
רו ֶת ָ
ָּבנ ָ
או ְצ ֹ
יבו ַעל ֹ
יך – חכמינו ברוח קודש ידעו סוד החיי
ֶיך י ִָר ּ
וא שנפטרו ולולי זה היו עושי מזה
וגזרו טומאה על עורות אב ֵ
שטיחי )חולי פ"ט מ"ב( או כפות ומזלגות מעצמותיה )משניות ידי פ"ד
מ"ו( .ואחרי ברכת "דיי האמת" בפטירת האב מברכי "שהחיינו" או
"הטוב והמטיב" על ממו שהניח ל בירושה )שו"ע או"ח סימ רכג( פלא
והפלא אי חכמי גילו צפונות נפש אלה שבאד ]וראה בספר ועמ כול
צדיקי עמ' מג[.
צו ,זֶה ְלכַ ְרסֵ ם ַעיִן
תולָ ִעים י ְִת ֹ
ּ ֹ
רו ְצ ּ
וְ זֶה ְלנ ֵַּקב לֵ בָ ב ,וְ אַ חֵ ר יְלַ ֵּקק מֹחַ
שי ּ ְִת ַע ּנֵג ִמ ּ ְׁש ָמנ ָ
ֶיך –
וְ י ֵׁש ׁ ֶ

יש כא תיאור מוחשי ומציאותי ,מה סו' האד; שבעול הזה ,יש זנות
ְה= ַֹח זומ ,והשומ וריבוי
העי ,וגבה עיניי ,וקריצת עי ,ולב חומד ,ו ַ
המאכל – לאחר המוות כל זה נהפ למאכל לתולעי .וכתב בספר
"נצח חיינו" )עמ' כו( בש הזוהר פרשת ויקהל )ד' קצט( ,בשלושה ימי
ולילות הראשוני לאחר המוות נבקעת כריסו ,לאחר ג' ימי נשפ כל
הטינופת על פניו ואומר לו ,טול מה שהכנסת בי באכילת ושתית
ולא נתת למסכני ועשית כל ימי כחגי וכמועדי ,ואחרי היו
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כא

רעבי שלא האכלת אות את ,תקח מה שנתת לי ,שנאמר ,וזריתי
פרש על פניכ וגו' .לאחר ג' ימי והלאה נדו מעיניו ,מידיו ומרגליו.
ובאבות )פ"ב מ"ז( כתוב "מרבה בשר מרבה רמה" – בגופו לאחר מותו
ועוד ש )פ"ג מ"א( "עקביא ב מהללאל אומר ,הסתכל בשלושה דברי
ואי אתה בא לידי עבירה ,דע מאי באת ,ולא אתה הול למקו עפר
רמה ותולעה" וכו' .וכתב בספר "ועמ כול צדיקי" )עמ' עא( כבר
גילו לנו רבותינו בפסוק "ורקב עצמות קנאה" ,מי שאינו מקנא,
עצמותיו לא נרקבי בקבר )ירושלמי נזיר לה ,ב( עי"ש.
ַעל ָּכ ְרח ֲָך גְ וִ וי ְָתך ָּב ְל ָתה וְ כָ ְל ָתה ַּבהֲבָ ִלים – ,אד כבר בחייו מתבלה
ומזדק ועובר יסורי וטירדות.
ובאבות )פ"ג מ"ה( "רבי נחוניא ב הקנה אומר ,כל המקבל עליו ע.ל
תורה מעבירי ממנו ע.ל מלכות ,וע.ל דר אר .וכל הפורק ממנו ע.ל
תורה ,נותני עליו ע.ל מלכות ,וע.ל דר אר ,מבואר שתמיד אד
תחת ע.ל ויש לו בחירה איזה ע.ל לקחת על עצמו וא אינו עוסק
;חר.
בתורה יצטר לי&א ע.ל ֵ
ותכַ ּ ֶלה ְּב ִד ְב ֵרי ֱא־ל ִֹהים חַ י ִּים – ולמה שאד לא
וְ לָ ָמה לֹא ְּתבַ ּ ֶלה ּ ְ
יטרח לעבודת ה' א ממילא יצטר לטרוח ,ובאבות )פ"ה מכ"ב( "וסיב
ובלה בה .ומינה לא תזוע שאי ל מדה טובה הימנה" ,ופירושו ,תזקי
ותבלה גופ בתורה ולא בהבלי העול ולא תזוז מיזה שאי ל הנהגה
ודר טובה הימנה .ובספר "יש בורא עול" )עמ' קמג( הביא מדרש
)בבר"י ,כב( רבי סימו אמר ,א בא יצר להשיחק ,שמחהו בדברי
תורה וכו'.
)משפט זה לכאורה היה צרי ליכתב ע"י מו"ר בתחילת המאמר ,ונ"ל כי בתחילת
המאמר כתוב החלק היותר ְמ ?ח ָ> +על אד שלא ילמד בלי אבות המידות ויראת ה',
עוד אפשר לומר שיותר גרוע ללמוד בלי קניני התורה כי יש בזה חילול ה' ולכ
התחיל המאמר בזה ואח"כ הדברי היותר פשוטי(.

כב

משנת אבות

ְּב ִד ְב ֵרי ֱא־ל ִֹהים חַ י ִּים – ובאבות )פ"ו מ"ב( כתוב "כל מי שעוסק בתורה
הר זה מתעלה" ,היינו עילוי נפשו בחייו ועוד ש )פ"ו מ"ז( "גדולה
תורה שהיא נותנת  ÌÈÈÁלעושיה בעול הזה ובעול הבא".
הַ לֹא זֶה ַעל ָּכ ְרח ֲָך י ְִהיֶה וְ י ְִפ ַעל – ובאבות )פ"ד מכ"ב( כתוב ואל
יבטיח יצר שהשאול בית מנוס ל שעל כרח אתה נוצר ועל כרח
אתה נולד ועל כרח אתה חי ,ועל כרח אתה מת ,ועל כרח אתה
עתיד לית די וחשבו לפני מל מלכי המלכי הקב"ה ,והתנא אמר
"ואל יבטיח יצר" ולא אמר ולא תאמי ליצר ,ופירושו שהתנא
מדבר לזה שמתיאש ,והתנא אומר לו מהיכ יש ביטחו ליצר הרע
שהשאול בית מנוס ל.
ובאבות )פ"ב מ"ט( כתוב ושוב יו אחד לפני מיתת ,ובגמ' אמרו שכל
יו ישוב שמא ימות מחר ונמצא כל ימיו בתשובה ,ולכאורה היה יכול
לומר שוב כל יו מימי חיי או שוב בכל יו ,אלא אפשר כי בא לומר
ג"כ ,אפילו חטא כל ימיו ויו לפני מיתתו חזר בתשובה ,ניצל מעונשי
שמי .וזה בא לסייע למי שתעה בדרכו וחלה אנוש'·Â˘' ÂÏ ¯ÓÂÏ ,
וכו' .˘‡È˙˙ Ï‡Â
וְ לָ ָמה זֶה ִת ְמעֹל ָמ ַעל – לשו מעילה נאמר בחומש במדבר )פרק ה'
פסוק יא( ופירש מו"ר שמעילה פירושו דבר ששימושו לקודש ונשתמש

בו לא לקודש הרי עשאו חול ,או א"ל ,מעשה שקר שמכחיש את
קדושת החפ והיינו שאד נברא לקדושה ,וכבר כתוב שמשביעי
אד לפני ביאתו לעול תהי צדיק ואל תהי רשע )נידה ל ע"ב( .ואד
הוא כמו ספר תורה ]ראה "יש בורא עול" עמ' עא[ ובאבות )פ"ו מ"ח(,
ְהַֹ 2ח וכו' נאה לצדיקי ונאה
ר"ש ב מנסיא בש רשב"י אומר ,הנוי ו ַ
לעול ,כי ה ישתמשו בדברי אלו כראוי ובאבות )פ"ו מי"א( כל מה
שברא הקב"ה לא בראו אלא לכבודו כלומר לגלות מציאותו יתעלה

משנת אבות

כג

ויתרומ על כל תהלה ,והמקלקלי עתידי לית הדי ,ובמדרש )קהלת
רבה ז'( הקב"ה אמר לאד הראשו כל מה שבראתי בשביל בראתי ת
דעת שלא תקלקל ותחריב את עולמי .וראה בספר "זאת אמונתי" )עמ'
מג( אי כל איבר ואיבר מוזהר לעבודת הבורא.

וכתב רבינו יונה בספרו "שערי תשובה" )ש"ב אות כ"א( ומי שחננו ה'
יתבר דעה ,ישיב אל לבו כי ה' יתבר שלחו בעול הזה לשמור
משמרתו ותורתיו וחקתיו ומצוותיו ,ולא יפקח עינו זולת לעשות
שליחתו ולק הימי א עשה שליחותו באמונה ישוב ובא ברינה
ושמחת עול על ראשו וכו'.
חוד הַ ּ ַמחַ ט – כל דברי הפתיחה לפרקי
אֵ ּ ֶלה ִמ ְקצָ ת ְ ּדבָ ַריַ ,על ְקצֵ ה ֹ
אבות ה תמצית פרקי אבות.
אות.
הפ ְֹך ָּב ּה ,וְ ֶת ֱחזֶה ָּב ּה ַמ ְר ֹ
הפ ְֹך ָּב ּה וַ ֲ
ֲ

ְּכ ַמ ֲחזֵה ׁ ַש־ ַ ּדי אֲ ׁ ֶשר ּ ֶת ֱחזֶה – ובאבות )פ"ה מכ"ב( "ב בג בג אומר,
הפו בה והפו בה ,דכולה בה ,ובה תחזי" וכו' היינו שבתורה לא די
בלימוד פע אחת אלא תחזור שוב ושוב כי ככל שתחזור יותר תמצא
בתורה את הפיתרו לקושיה שהיה ל קוד ואחרי שהפכת והפכת
אתה תראה מראותיה הרוחני כי היא אש ובאש ניתנה ובעיו ראשו
היא גחלת ,עיו שני אש אדומה ,עיו שלישי שלהבת וכו' ,ובעי שכלו
ובלהט רוחו יָח@ +זאת.

 Bלעילוי נשמת מרן הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל B

כד

משנת אבות

"ומילתי אמורה לכל מי שידפיס חיבורי
ויועיל לעוסק בהם ,מיגו דזכי לנפשיה,
אזכה בתפילות ובתחנונים לפני מלכו
של העולם ,לעושי מצוה זאת בכל דור
ודור בעזה"י"
)"ראשית דעת" עמ' רע"ו(

"אך זאת אחתום ,מה שהבטחתי בעשרות
הספרים שחיברתי ,כי כל מי שידפיס
ויפיץ מהם ,יהא שותף לי בזכות התורה
כשמעון אחי עזריה ויששכר וזבולון"
)מתוך מכתב שכתב רבינו זצ"ל(

כל המעוני" לסייע ולתרו בהפצה מתורת רבינו זצ"ל

לפרטי  054.8451734אימייל ur0548451734@gmail.com
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