הגהות

מסכת אבות פרמ נ  -פרק ו

לרבינו יונה לפרש לקאי על ישוב העולם .ונראה
לרבינו יונה הוציא פי׳ זה מהא לאמרינן בריש
עבולה זרה לשמים וארץ נוגעים בעלותן הס,
שנאמר אס לא בריתי יומם ולילה וכוי ,אלמא
לקיום שמיס וארץ תלוי בקיום התורה ,ולא בדין
ואמת ושלום לבל אלא בקיום כל התורה ,ובפי׳
הראשון בתוס׳ שם ל״ה נוגעים ,וא״כ ע״כ הוא
לאמר רשב״ג באן להעולם קייס על הלין ועל
האמת ובו׳ ,לא מאי על קיום של שמים וארץ,
)חש׳־ל(
אלא ע ״ י ישען של בגי אלם ,ולו״ק.

פרק כ
א .רמב״ם .ד״ה מבואר .צריך ליזהר
במצוה שיחשב בה שהיא קלה כו׳
ולמידת לשון הקודש .נ״ב צ״ע מנין זאת
לרבינו ,ואס אמרו בירושלמי פ״ק לשבת על
משנח לא יצא החייט ,תניא ר״מ אומר כל מי
שקבוע בא״י ומלבר בלשון הקולש מובטח לו
שהוא בן עוה״ב ,אבל מצוה מנין .ואולם הלבר
מבואר בספרי פ׳ עקב ,מובא ג״כ ברש״י חומש
ולברת בם מכאן אמרו חינוק שיולע ללבר אביו
מלמלו תורה ולשון הקולש ,ובירושלמי ס״פ לולב
הגזול מלמלו לשון תורה ,ופי׳ היינו לשון
ומהרצ״ח(
הקולש.
בא״ד .והוא ענין אמרו והוי מחשב
הפסד מצוה כנגד שכרה .באמת רחוק הוא
פירשו.

ייעב־ץ(

ג .רמב״ם .ש א ״ צ להפרד מן הצבור אלא
לפי הפסדם .ר״ל לפי קלקול מעשיהם אם
הרשיעו והרעו מעלליהם ,אז מצוה להפרד
מתברתם ואל תתמבר לרשע שלא ילמד ממעשיו,
גם שלא ילקה עמו כמ״ש ]סוכה נו [:אוי לרשע
)יעב״ץ(
ואוי לשכנו.
בא״ד .לא יסלק ידו מלכפול .צ״ל
)יעב־ץ>
מלפעול.
ד .רמב״ם .שלא יהיו דבריך צריכין
)יעב־ץ(
לפירוש רחוק .פירוש רתוק וזר.
יא .עין הרע ויצה״ר ושנאת הבריות
מוציאין וכו׳ .כגגל ג׳ לברים שאמרו )להלן
פ״ל מכ״א( הקנאה והמאוה והכבול מוצאין.
והוא ט מי שיש לו קנאה ,הוא נותן עה״ר
בממון חבירו .ויצה״ר ,הוא כח התאוה .ומי
שאוהב כבול ,עי״ז יגרום לו שנאת הבריוח שאין
נותגין לו בבול .והרע״ב פירש בשס הרמב״ס,
שמואס חברת הבריות ,ואוהב לישב יחילי.
)עיני שמואל(

יד .הוי שקוד וכו׳ ודע מה שתשיב
לאפיקורס .עיין בתוס׳ יו״ט שהביא דרשות
חז״ל לאפיקורוס נקרא שמבזה התורה ולומליה.
רבומינו הקלושים רמזו על הלור האחרוז הזה,
אשר התורה ולומליה הס מבוזים בעיני כנ .וע״ז
אמרו ,הר שקול וכו׳ ואל יבוש בפני המלעיגים,
ודש ולע מה שתשיב וכר ,כי אף שהת״ח הם
רעבים ללחם וצמאים ,ואין מי לרתס עליהם,
עכ״ז לע לפני מי אחה עמל ,ונאמן בעל
מלאכמך לשלם שכר .וה׳ יגביה קרן המורה
)עיני שמואל(
ב״ב.

סייג להמחפרצים מחכמים נעיניהם לעשות
טעוח סופר ככחכי הקולש ,כמקום אשר הלשון
לחוק לפניהם לפרשו כפשוטו ,או שהוא גגל כללי
הלקלוק ,או אס נמצא איזו סתירה ממקום
למקום וכפרט כסי לה״י אשר הוא כעיניהם
כעיר פרוצה .ושם מורה כולל כל ספרי תנ״ך,
כמש״כ נס״ל כמ״ר נשא פ״ט אות י כמ״ק.
!רש״ש(

מעשרות סייג לעושר .עי׳ פי׳ הרע״נ .אולס
לשון סייג מוננו על שמירת הדנר שכנר נמצא.
לכן נ״ל שכוון למעשה המסופר נש״ר ס״פ לא,
)רש-׳ש!
נאלם שהיה לו שלה כוי ,ע״ש.
יד .רמב״ם .מפני שהוא נבזה בעיניו.
ייעב״ץ(
לוגמתו נסלר תענית.
טז .רמב״ם .ד״ה והכל מתוקן לסעודה.
כלומר תכלית כונה כל זה חיי העוה״ב.
הר״מ מרחיק פשוט של לנר היותה סעודה
כמשמעה לכ״א חיי עוה״נ ,וילוע מאמר חז״ל
]נרכות יז [.העוה״נ אין נו אכילה ושתיה .אכל
מה נעשה הנה מלנל מ״ש מסעולת לדתן
המקונלת נילם ז״ל .הנה כתונ מפורש ]ישעיה
סה ,יג[ הגה עכלי יאכלו וגו׳ שנאמר נולאי על
אתרית הימים לא על העוה״ז שאין כו ....ורחוק
מלפרשו לרך משל וכפירוש האונקלוס הכתוכ
נשמות כל ,יא[ ויאכלו וישמו לרך משל על שנהנו
מזיו השכינה שזה מעין עוה״כ ,אכל אותה פרשה
שבסוף ספר ישעיה כל ענינה מלבר מטובו של
עולם שיתוקן לעמיל לבא .ודש כאן ...אך לא
דעב״ץ(

הכל.

יז .אם אין קמח אין תורה וכו׳ .ע״ל
שאיתא ברבות יתרו לף קמל ,פ׳ ומשה עלה אל
האלהים ,בקשו לפגוע במשה מה עשה הקב״ה
צר קלסתר פגיו של משה לומה לאברהם ,וזהו
]וזהו אם אין קמח ,ר״ל שגתן אברהם אבינו
ע״ה קמח לאורחים אין חורה[ ואס אין חורה
שלמל אברהם אבינו תורה אפילו ע״ח ,גא היה
)חהר״םשיף;
נוחן קמח המסח אורחים.

פרק ד
ב .הוי רץ למצוה קלה כו׳ שמצוה גוררת
מצוה .לכאורה חיפוק ליה משוס מצוה זו גופה
וכללעיל רפ ״ .3ונראה לכאן יכוון לאפי׳ מצוה
שאין מ ח ו י  3לרוץ אחריה ,כמו שאמרו בחולין
)קלט  (3גבי שילוח הקן יכול יחזור 3הרים כו׳,
)רמז ללכר לשס כסוף המסכח קוראה מצוה
קלה( ,וכן מצות ציצית שאיגו מחוייכ ללכוש טלית
3ת ל׳ כנפות כלי להתתייכ כה ,אשמעינן למ״מ
ישחלל וירוץ אחריה כלי לקיימה .ועי׳ 3פי׳
ה ר מ  3״ ס מה שה3יא לוגמא לזה ממשה רביכו.
רמב״ם .ד״ה כבר .וכבר העירו חכמים
ע ״ ה על חידוש נפלא בתורה וכוי .ונ״3
כוונתו על הא לאמרינן  3מ כ ו ת לף י ע״א לריש
ר׳ סימאי מאי לכתיכ אוהכ כסף וכוי ,זה משה
<חש״ל(
רכינו שהיה יולע וכוי.

ג .שנאמר וידבר אלי כו׳ .עי׳ בהרע״ב בשם
פרש״י .ונ״ל להוסיף ע״ל לח״ח נקרא מזבח
כללריש ר״א )ע״ז נב (.ובמקום ח״ח כו׳ שנאמר
אצל מזבח כו׳ ע״ש פרש״י ,ומגין על לורו כעץ
<רש״ש(
כלאיתא בב״ב)טו.(.
ה .ומנין אפי׳ חמשה שנאמר .עי׳ סוכה
;ג־ מהרש־יא(
לף יג ע״א תל״ה בשלש.
ומנין אפי׳ אחד שנאמר בכל המקום
אשר אזכיר את שמי וכו׳ .לכאורה היה צ״ל
אשר מזכיר שמי ,לקאי על האלם .אך אומרו
אזכיר את שמי להורות ,לבהיומ האלם בתברמ
יראי ה׳ והוגי התורה אז בניקל לו להגות בתורת
ה׳ ,ובפרט שאמרו )ב״ב כח (.קנאת סופרים
וכו׳ ,משא״כ בעת שהאלם יחילי אזי קשה לו
לעסוק בתורה ,ט היצה״ר נותן לו עצה על
העצלות וכמה ענינים .או עכ״ז השי״ת בעוזרו
וכמ״ש )שבת קל (.הבא לטהר וכוי .ודש שאפי׳
אחל עוסק ,לזה אינו מצל האלם בעצמו ,רק
מחמת עזרו ית׳ ,עכ״ז נחשב לו ,כאילו היה מצל
האלם בלבל .ודש אף כי אנכי אזכיר שמי ,עכ״ז

ב .רמב״ם .שמחתי שמחה גדולה
כשהגעתי לגבול ש ל א יכאיבנו הביזוי
החסר ההוא ולא הרגישה נפשי אליו.
ארשום כאן ואומר כמו כן כלכ טוכ ושמת תישי
לי לכך כא מעשה לילי יתר גלול מאל מאחל
מכני כריח כזר ושפל מאל מפחותי המון ששולל
את כיתי ורימה להרוג אוחי על לא חמס ככפי
ולא חטאחי לו וקללני קללה גמרצח והרכה
להכלימני ולמוחי כלכריס קשים ומרים יורליס
חלרי בטן וכה אמר אלי האיש כליעל שמותר
ומצוה לכקוע כטני ולנתק מעי מקרכי ולחחוך
מכשרי רצועות ועליין לא יש כזה לי לפי ערך
מעשי)עם שלא עשיתי מאומה אף לא הכרתיו
מימי( כזה וכזה אמר כקללו ,ונענעתי לו כראשי,
רק שאלתיו מה שמו והגיל לי ,ואמרתי כה יקלל
וכה יוסיף והשיכ ה׳ לי טוכה חחת קללתו גס
לנתיו לכף זכומ ,ואמרחי ליולעי אני מחזיק זה
האיש ליר״ש כקנאו ע״ר רכו התועכ כי לפי
מחשבתו טוב ויפה עשה כפי למיונו המוטעה
הוחר לו למי ומחלחי לו ,אך עוונוחיו ילכלוהו
למרוצת הימים נפל כתוא מכמר ,הן כל חבריו
יבושו שתו יין תמר שתו ולעו ספרו בכל חטאתם,
ופזרו עליהם הק״ק הון רב למלטם מהרשות
בערכאות של גויים ,כתבתי זאת לזכרון אחרון.

!עיני שמואל(

)יעב״ץ(

יא .רמב״ם .יותר משאר החטאים וכוי.
אחיא בחוספחא לאייחי הר״מ לעיל ספ״א בחלק
)יעב״ץ(
החמישי מחלקי הליטר שזכר שם.
יג .מסורת סייג לתודה .נ״ל לפרש שהיא

ה .הא למדת כל הנהנה מ ד ״ ת נוטל חייו
מה״ע .פי׳ הרע״ב שתייב מיתה בידי שמים
כמו שנהנה מן ההקלש .א״כ שנה ר״צ כרבי
בסנהדרין )פג (.להזיל במעילה במיתה ללית

פרק ג

אבא אליך וברכחיך ,והבן.
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וחידושים

הלכחא כווחיה אלא כחכמים לאינו אלא
)רש״שו
כאזהרה.
רמב״ם .ד״ה אחרי .וכבר ידעת שהלל
הזקן היה חוצב עצים .נ״כ מהר״י כרלין כ׳
שנוכע מש״ס )יומא לה .(:ואולם לא נמצא שמה
רק שהיה משמכר כטרפעיק ככל יוס .וכעקר
דכרי הרמכ״ס הללו ע׳ שו״ת תשכ״ץ ח״א סי׳
קמכ קמג קמל קמה שסחר כל ראיוחיו כזה.
)נזהרצ״ח(

בא״ד .הדברים אשר התירה אותם
התורה לת״ח הוא שיתנו ממונם לאדם
לעשות בו סחורה בבחירתו ויהיה השכר
כולו שלהם ואם רשאי לקכל גם אחריוח הממון
עליו עיין שאילת יעכ״ץ ח״א סקמ״ח) .יעב״ץ(
י  .ואם בטלת מ ה ״ ת )פירוש כלי לעסוק
כעסקיך( י ש לך בטלים הרבה כנגדך )פי׳
ישלח ה׳ כך מכטלים אתרים זולתה שיכטלון
מעסקיך( ואם עמלת בתורה )וע״י זה נשכטל
העסק שהיה לפניך( י ש לך ש כ ר הרבה כו׳
)רש״ש>
)ישלם לך כגגדו ממקום אחר(.

מפי׳ הרמב״ם ,וכן חשנו בפלר״א פכ״ו מסיון
לי .והרמנ״ן נפיה״ח חשנהו אלרנה לו לחטא
לצאח מהארץ שנצטוה עליה מחחלה מפני הרענ,
כי האלהים נרעכ יפלנו ממות ,וכ׳ עול לעל
המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות נמצרים,
מקום המשפט שמה הרשע .ול״נ להמקום צוהו
על נ׳ לנרים .א( שילך מארצו ,והוא אמרו לך לך
מארצך .נ( אנה ילך ,והוא אמרו אל הארץ אשר
אראך ,ואכרהם קיים מיל מצותו הראשונה,
כאמרו וילך אנרס כאשר לנר אליו ה׳ ,אך יען
אשר לא הראהו עליין הארץ אשר ינא שמה ,לכן
הלך כאשר יתהלך ,כלכתינ על מקום שכם על
אלון מורה ויעתק משם כו׳ ,וכלרך כלל אמר
ויסע אכרם הלוך ונסוע ,וכהיומ הרעכ כא״י
ררל אכרם מצרימה ,ער שא״ל המקום כ״ה שא
נא עיניך וראה כו׳ )וזהו אשר אראך ,שא״ל
כתתלה( .אז דכא רשכ כאלוני ממרא ,ור״ל
לנתיישכ שמה ולא נסע עור ,ומה שהלך חחלה
לארץ כנען ,לא מפני שנצטוה עליה כמו שחשכ
הרמכ״ן ,רק כמו חרח אביו לקחו מחחלה ללכת
)רש״ש!

כנענה.

יב .ומורא רכך כמורא שמים .עי׳ כהרע״כ
והוא מאלר״ג .והרשכ״ס כפסחיס )קח( פי׳
מקרא אתר ע״ש .וכמ״ר פרשה שמות איתא על
פסוק ואתה תהיה לו לאלהים ,מכאן אמרו מורא

ד .עשרה נסים כו׳ .כפירוש הרמכ״ס ולשון
ההורה ככל מכה כו׳ על המצריים כו׳ ואמר
כארכה ויעל הארכה על כל ארץ מצרים .תימה
כל ארץ מצרים אדרכה משמע גם מקום מושכ
כנ״י ,והרי ככנים גאמר ג״כ ככל ארץ מצרים
ואפ״ה אמר מלכד מכות הכניס שלא כאר זה,
יותר ה״ל להכיא קרא לומלאו כתיך כו׳ וכתי כל

א .בעשרה מאמרות .נ״כ חשכון המאמרות
הללו לפי לעת מלמולן)כמגילה כא (:היינו עס
כראשית לא נחכרר כרבותינו מפרשי המלמול
ז״ל ,והרכ אכרכנאל ז״ל כספרו הכיא כזה לעת
פרקי ר״א ופסיקתא למנו להו לויאמר כלא
כראשית ,ולמני כהלייהו ראמר אלהים נעשה
אלם ,רגעמי ומצאתי למנו הפרקי ר״א פ״ג,
וכפסיקתא זוטרתי כפרשה ואחחנן על נעשה
אלם שמנה ,והתשיעי ויאמר אלהים הנה נתתי
לכם ,והעשירי לא טוכ היות האלם לכלו .והנה
לא מנו ויאמר להס אלהיס פרו ורנו ,והוא ז״ל
חלמ עליהם שאין למנות כ״א הנך לקולם פ׳
ויכנו ,ולכך סילק מחשכונס מאמר לא טונ היות
האלם לכלו ,ומנה חחחיו פרו ורכו .ואני כעניי
הי׳ לעתי נוטה לפי לעת תלמולן שהוא ולאי
עקרית לסלק פרו ורכו וגם הנה נתתי ,שאין כהם
עגין לכריאה כלל] ,הגס ליש לרחוק שיש כהם
צורך הכריאה וקיומה[ ומה גס פרו ורכו שהוא
מצוה ,כמו שהאריך כזה הרכ אכרכנאל ז״ל ,עס
היוח שיש לעיין כזה ,וחחת שני אלו נכנס
כראשיח להוי מאמר ,ומאמר לא טוכ היות
האלס לכלו לאיח כי׳ כריאה ,אלא שמצאתי
כמחזוריס כשופרוח לר״ה יום א׳ כשם הרוקח
שמנה תחת לא טוכ היות האלס ,פרו ורכו וצ״ע.
אמנם מה שהקשה מהרי״א ז״ל לאין למנות
ממאי לכחיכ אחר ויכלו ,אינה קושיא ,להא האי
מעשה קולם הוי ,ונראה לכרוקח נמי למנו פרו
ירכו משוס להא כהא תליא ,ולעת פרלר״א
והפסיקתא למנו הך דהנה נתתי ולא מנו פרו
ורכו ,נלענ״ל משום לס״ל לאמירה זו נמי כריאה
הוי ,משוס לאז ניתן כפירות הארץ ועשכים כש
הזן ,לזון את הכעלי חיים ולהשתנות לעצמיוחם,
משא״כ ההוללה כלומה לא מצינו אמירה
למענה ,לכל כרכת פרו ורכו שהוא להתרנות
הרכה ,וכמו שככהמה לא היתה אמירה וכאלם
לצווי נאמר ,כמו שכמכ מהרי״א ז״ל להשיג על
הראכ״ע ,וכאממ מפשוטו של מקרא נראה הלכר
כן ,שהרי הך ויאמר רהנה נתתי כולו מיותר
וכלכור א׳ הי׳ להאמר ,וגם לכפרו ורכו כמיכ
ויאמר להם ,משא״כ כהנה נתתי כתיכ ויאמר
אלהים כמו ככל הני אמירות למעשה כראשית,
משא״כ כפרו ורכו שהוא צווי להם ,וזה כרור
ונכון לעג״ל.שוב מצאתי כפירוש המורה לרלכ״ג
שפירש כפסוק הנה נתתי וגוי ,היא כריאה
וגתיגמ טכע לא מצוה ,והעל הנאמן אמרי כסוף
העגין דהי כן ע״ש .ועס היות שכשאר לכריס
שכמכ שם אין כהם ממש לענ״ל ,מכל מקום כזה
היטיכ אשר ליכר ,ועיין כאכרכנאל שנלתק כפי׳
הפסוק כויהי כן .שוכ הראני כני הגאון נר״ו
]אמר זעירא צכי יחזקאל ז״ק מיכלזאהן הוא אתל
מכניו ,או הג״מ שאול אכל״ק פפל״א כעל כסא
להרסגא ,או הג״מ שלמה אכל״ק לאנלאן[ שיש
פלוגחא ככראשיח רכה ,לאיכא מאן למני ורוח
אלהים מרחפת ואיכא מאן למני נעשה אלם,
ועיין כיפ״מ שהאריך ,ועיין כנזר הקורש ,ומכל

!רש״ש(

)רש״ש(

רכך כמו״ש.

פיק ה

מקום כולהו לא מנו פרו ורכו.

<רצ״ה נרליו(

ג .עשרה נסיונות נתנסה א״א כו׳ .הן
הרע״נ חשנ כנסיון הג׳ ויהי רעכ כארץ ,והוא

מצרים.

ה .עומדים צפופים ומשתחוים רוחים
ולא הזיק נ ח ש ) ו ע ק ר ב בירושלים( .יקושר
ע״ל)כ״ק טז (.שלרה של אדם לאחר ז׳ שנים
נעשה נחש והוא ללא כרע וכו׳ ,וכתכו התוס׳
הטעם לפי שמצוה לכרוע כמוליס ,וכי זקיף זקיף
כחויא כו׳ מלה כגגל מלה ע״ש» .מהר״ם שיף!
ו .והמטה .פי׳ הרע״כ שגעשה כו האותות.
ול״נ לפרש יותר על מטה אהרן ,אתר שמציגו
כפסחיס )נל (.וי״א אף מקלו של אהרן שקליה
ופרחיה ,וכמו שסתם פה השמיר והוא לעת יחיל
ורשי-ש(
שם לעיל ר׳ יאשיה נשם אביו.
והכתב והמכתב .עמש״כ שם נפסחים
ןךש״ש!

נס״ל.

יד .הולך ועושה .לענין הלרוש וכוי.
;מהר״ם שיף(

כ .יהי רצון שתבנה עירך במהרה בימינו
ותן חלקנו בתורתך .ונ״נ עי׳ נספר ראשית
נכוריס למר אחי הגאון זצ״ל ל׳ נז לכ׳ לנר
נחמל נזה ע״פ הגהת הגר״א ז״ל למקומה
בתוף הפרק ממש ,וכ״כ נמלרש שמואל ,והוא
שזה ילוע לעיקר מעלמ הלימול הוא שמניא לירי
מעשה וכלאיחא נסופ״ק לקילושין ,והנה כל
הל׳ סלרי משנה על כאן ,הכל הס בלבריס
הנוהגין גס כזה״ז ,והלימול כהס מניא לילי
מעשה ממש ,אכל מכאן ממס׳ הוריוח ואילך על
סוף סלר טהרות ,רוכס ככולם הם מלכריס
שאינם נוהגין האילנא כעו״ה ,והלימול כהם
עתה אינו אלא דרוש וקכל שכר ,אכל אינו מקנל
עליהם שכר כלומל ע״מ לעשות ,ולכן אמר הכא
יה״ר שתכנה עירך כ״כ ותן חלקנו כתורתך גס
כסלר קלשיס וטהרות ,ויהיה הנימול גם כהם
)וזש׳׳ל(
ע״מ לעשות ,ולו״ק.

מדק ו
א .פירוש על פ ״ ו דאבות .אינו מן
הרמכ״ס ,רק מרש״י ונספח לפי׳ הרמכ״ס ,ע׳
כרש״י וממצא מכוון אוח כאוח עם פירוש זה.
ומה שסיים רכינו דר׳ חמיא כן עקשיא הוא סיום
גאה ,ונהגו לאמרו כסיום הפרקים לפי שאין
אומרים קליש על המשנה .והרכ כ״ש חמה דהרי
מאמר זה ג״כ הוא משנה .וכאממ הרכה
כרייחוח מצינו לנספחו למשנה ,כמו כפרק מקום
שגהגו ,ו׳ לכריס עשה חזקיה ,שהוא כרייתא
כלשון משנה ,וכן כסוף סוטה .וכיותר ראינו
)כ״כ טו (.לכל ספרי נכיאים נגמרו ע״י נכיאים
אחרים .וכן נהגו כמשנה להוסיף אחר כל סיום
הסלר כרייחא אחת ,ומאמר זה אחר מהם .וכן
פ״ל לככוריס הוא הוספה ,ולא נמצא כסלר
המשנה .סוף מועל קטן יש הוספה אכל לעחיל
הוא אומר ומחה ה׳ למעה מעל כל פנים ,ועי׳
מוס׳ שם משוס לסיים כפורעניוח ומחחיל כט״ו
נשים פוטרות צרותיהן ,ופורעניות לפורעניות
סמכינן ע״ש .וכן נשים מסיים כמס׳ קלושין
שקיים אכרהס אכינו את התורה על שלא נפנה.
והוא מאמר רכ )יומא כת (:והוסיפו לכרי
אמורא על המשנה .נזיקין מסיים ככריימא לקנין

הגהות

מסכת אבות פרק ו׳  -אבות דר׳ נתן פרקים א-יכ

חורה ,ובפרט הך הוספה מאמר ר״ח בן עקשיא.
קלשים מסיים במס׳ קיניס ,זקני עם הארץ כ״ז
שמזקינים ,והוא בריימא במס׳ שבח )קנב ,(.וע׳
גמפרש שם וכ׳ לכן יש גס״פ עשרה יוחסין גריי׳
אחר סיום המשנה ,ומהרי״ג הגיה וכ׳ לצ״ל
ברייתא בסוף סוטה ,אכל האמת לכוונחו על סוף
קדושין שנמצא במשנה מאמר של רב טימא
לקיים א״א כה״ת כלה .סוף עוקצין הוא מאמר
ריב״ל הנזכר ג״כ)סנהדרין קי ,(.והוא הוספה
מן אמוראים ,לריב״ל לא היה תנא .עכ״פ
הראינו לכן גהוג בסיום כל סלר וסלר.
)נזהרצ״ח!

ג .שכן מצינו בדוד מלך ישראל שלא
למד מאחיתופל אלא ב׳ דברים .עפרש״י.
והנה מצינו בסוכה )נג (.ללמל ממנו שמותר
לכתוב שס אחספא כו׳ ,וזה י״ל ע״פ מש״כ
במכות )יא (.בס״ל ע״ש .אבל מצינו במ״ר
במלבר פ״ל שלמר ממנו שהלויס צריכין לשאת
)רש״ש׳
הארון על הכתף.
ד .כך היא דרכה ש ל תורה פת במלח
תאכל ומיס במשורה תשתה ועל הארץ
תישן ובתורה אתה עמל אם אתה עושה
כן אשריך בעולם הזה וכו׳ .קשה אדרבה
אז אי) טוב לו בעוה״ז .רק יאמר ע״ד המבטל
תורה וכו׳ והמקיים מורה מעוני סופו לקיימה
מעושר וכו׳ ,זהו אס למלת תורה בלחץ ולחק ]אז
יהיה[ אשריך בעולם הזה וכו׳ .או יאמר כי
לפעמים ילמול אלס מורה על ילי הלתק כי
באמת אין לו מה לאכול ,אכן אס היה לו לא היה
לומל בלוחק ,ויש שהוא עושר מופלג ועל כל זה
הוא לומל ומסתפק בלחם צר ומים לחץ ובו׳.
וזהו אם אתה עושה כן ,אתה הוא העושה,
לאפיקי אם אין לך אז הקב״ה הוא העושה
)מהר״ם שיף!
ומצילו לא יבצר כלל ,וק״ל וכפרן.
טו .ר ש ״ י  .ד״ה ר ״ ח בן עקשיא .אינו מן
הברייתא אלא סיום נאה הוא .ונ״ב תסר
באן ,וצ״ל אינו מן הברייתא רק רתב״ע אמר
למילתיה באלו הן הלוקין במסכת מכות ,ולפי
שיש בה סיום נאה נהגו כל העם לאומרו כסוף
בל פרק מפרקי אבות ,עכ״ל רש״י שבמלרש
שמואל .ועול נתן שם רש״י טעם למה נקראו
פרקי אבות ע״ש .וכל מה שכתב כאן נראה הכל
ט״ס ,ובחינם האריך בזה מהרי״ב ז״ל כשם
הב״ש והמג״א ז״ל ,שלא ראו פירש״י באבות
)מרא״כ(

מ״ל.

אבות דרבי נתן
פרק א

פרק ב
ב .הרחק מן הכיעור .חולין לף מל ע״ב.
ומלי לברי בו זכור אזכרנו להש״ך בח״מ סימן
סו סק״ע ל״ה אבל כוי ,כחב ללוקא כשקנאו
השני עלים שהעילו הוי לבר כיעור וא״י לימת
לכחחלה ,אבל אחל מהם יכול ליקח אפי׳ לכתחנה
וליכא חשלא ,לולאי האחר לא היה חותם עמו
שקר עכח״ל .ואני אומר לבמח״כ אישחמיטתיה
לברי הגהוח מיימוני פ״י מהלכוח גירושין
סק״ג ,שהטא לברי גמרא לחולין מ ״ ל ע״ל
הרמב״ם למיירי בנשואין ,ובולאי א״א להנשא
רק לאחל מעליה ,אלמא לבעל אחל מהם נמי
איכא חשלא ,וב״כ נמי מור״ם באה״ע סימן יב
ס״א בהג״ה .וגס הוכחת הש״ך מחוס׳ פ״ק
לגיטין יש ללחות לע״ל ,להתס ליכא אלא חלא
ישראל ,משא״כ הכא להשווש ב׳ ישראלים
רשעים ,לאחל יעבור משוס הגאח עצמו ואחל
יעבור משום מאח חבירו ל״מ .אמנם האמח
יורה לרכו לאלרבה לברי הג״מ ומור״ס נפלאים
ממני ,ממה לפריו טבמוח ספ״ב)כה (:טעמא
לב״ל הא בתרי נא ,מ״ש מהא לתנן כוי ,מה
פריך הרי מסקינן בחולין)מל (:לעכ״פ לכתתלה
אסור משוס חשלא אף בב׳ עלים כמבואר שם,
וא״כ ללמא מה״ט נקט ב״ל לאילו בחרי איכא
חשלא אף בנשאת רק לאחל מהם ,כיון שאינו
גשאר רק ע״א שאיגו גוגע בעלות ,משא״כ בב״ל
להיינו תלתא מותרת לינשא לכחחלה לאחל מהם,
כיון שנשאר ב׳ ערים כשרים שאינם נוגעים
בלבר ,אע״כ לאפילו לינשא לאתל מב׳ עלים נמי
ליכא חשלא כרבינו בעל הש״ך ז״ל ,וצ״ע.
)דגל ישרה(

ג .פירש ] מ ן [ אהל מועד כוי .כך הגיהו
בלפוסים החלשים ואפשר שטעו ונוסח ישן
וקדמון עיקר ,ור״ל שפירש אוהל שלו מן המחנה
ונטה נו מחוץ למחנה וקרא לו אהל מועל ,אבל
ויעב׳יץ(
בסמוך לא משמע כן.
לא פירש מ ש ה מן האשה מעצמו אלא
!רגל ישרה!
כו׳ כצ״ל לענ״ל.
נמצא מחייבה מיתה ונפטרוה מאדוני
לעולם .נ״ל דר״ל שתהיי כאשמ איש שזינתה
שאסורה לבעלה לעולם ,מוטב שתהיה לינה
כפנויה שזינתה שמותרת לאלוניה לאמ״ז.
ורגל ישרה(

א .לא שהעתיקו אלא שהמתינו .נ״ל
למפרש העתיקו מלשון יצא עמק מפיכם
]שמואל א׳ ב ,ג[ והלבריס עתיקים ]להי״א ל[
וזהו על ילי שהיו מתוגים לתשב בלבם היטב
)יעב-ץ;
בטרם יוציאום הפה.
ב .לוקוס לוקוס .כה״ג הנכונה והאמיתית בלי
ספק ,לוגמתו בגמ׳ לילן שלהי סוכה ]נו [:ושם
)יעבי-ץ>
פירש״י לוקוס זאב ול״נ ארי.
ח .ש ה ן מאירין בעולם ועתיד ליפרע
מעובדיהם .עי׳ ע״ז לף נל ע״ב.

בטענה לרברי הרב ול״ח לברי מי שומעין,
לאל״כ למה נענשו אלס וחוה אס לא מטעם
מ״ל ,והיה הנמש טוען באמת הכי .אבל בגמ׳
לילן אמרי ללכך נחקלנ הנחש חחלה ,לבקללה
!רגל ישרה(
מחחילין מן הקטן.

!רגל ישרה

(

ר׳ יהודה בן בתירא אומר בו ביום עלו
למטה ב׳ וירדו ו׳ .מר קחשיב שמי תאומות.
)יעב־ץ(

באותה שעה ירדו ש ל ש כתות ש ל
מ ל ה ״ ש  .נ״ל לר״ל דבשעה שהקריב אדה״ר
יררו בו׳ ,והיה אז שבח ואמר מזמור שיר ליום
השבת במ״ש הלויס בשבת בשעת הקרבה ,ותלע
לשבת היה להא היה ממתרת שחטא וכמש״ל
לשחרית כיון שראה כוי ,והרי בע״ש חטא
!רגל ישרהו
כללעיל.
ואמר זה שהמלכתי ועשיתיו מלך .נ״ל
לצ״ל ואמרו ,ור״ל לשאר יצורים יאמרו לאלם
הראשון שהקב״ה עשאו למלך על כל יצורים
ומעצמו עבר ואכל מען הלעח בלא עצח הנחש,
וראיה לזה לאילו עבר ואכל מעץ הלעמ ע״פ
עצח הנחש למה לא נענש הנחש כלין מסיח ,לכך
ענש הקב״ה באמת לנחש אף למן הלין יש טענה
לנתש ללברי הרב ולברי התלמיל לברי מי
שומעין .ובגמרא לילן בסנהדרין לייקינן מינה
לאין טועגין למסית ,וראיה לזה לאלה״ר היה
מלך ממש״ל להנתש אמר בלבו אהרוג אלס
ואשא חוה ואהי׳ מלך בוי ,משמע דר״ל ואהי׳
מלך כמו שהיה אלם ,בן נ״ל פשוט! .רגל ישרה(
אלמלא נכתב קללתו בסופן כו׳ .נ״ל ר״ל
לאילו גחקלל אלם וחוה חחלה ,הרגיש הנחש

אינו אומר וארא אלא שראה שפרח .נ״ל
לר״ל כיון שראה שפרח האותיות ,הטן להקב״ה
הסטס ע״י שלא ליחן להם הלוחות; .רגל ישרה(
ו .אף דוד יצא מהול .שנאמר ]חהליס טז,
א[ מכחס ללוד ,ודרשינן ]סוטה י [:שהיחה
;יעב״ץ;

מכתו תמה.

ט .ובן אבות .שהאב זוכה לבן בחכמה ,כלברי
)יעב-ץ!
ר״ע בפ״ב לעליוח מ״ט.
ובן אבות .נ״ל רר״ל שהוא רחמן וביישן וג״ח
שהוא מזרעו של אברהם אבינו ,כמ״ש בברכות
)ו (:בקובע מקום לתפלתו] .והעיקר מבואר
טבמות עט .טצה לב.[:

;דגל ישרה!

ועשיר .זהו השמח בחלקו ,שהרי אמרו ]נלרים
פא [.הזהרו בבני ענייס שמהם תצא חורה] .בא
לפרש בזה מלח ״ועשיר״ ,ולא כמלפיסי וילנא
שהציגו לבריו בשולי העמול כבא לגרוס כך[.

פרק נ

ד .לא אמרת כלום .ר״ל אין בלבריך ממש
!רגל ישרה(
כדי לפטרך.
ה .שוב ולך וזרע ברביעה שניה .נ״ל לר״ל
כשיש לו ב׳ שלוח וזרע באחמ ברגיעה ראשונה
יזרע ברטעה שניה ,ולקמן מיירי בג׳ שלות
)רגל ישרה(

ח .הניחי לי .נ״ל שזהו מלשון )שמות לב(
מיתה לי.

)רגל ישרה;

וכך היה מזכיר .ג״ל לצ״ל וכך הי׳ מזהיר.
)רגל ישרה(

ו .שאלמלא ששינה הקב״ה נעימות בני
אדם זה מזה היו מתקנאץ זה מזה .ר״ל
כשהיה אחד עולה לגדולה ולמעלוח שררה ,היה
חברו מחקגא בו ואומר מה גבר מגובדן ,לא
)יעב׳־ץ(
נופל אנוכי ממנו והיה כעם ככהן.

פרק ה
א .עמדו ופרשו מן התורה .לפי הטעם
משמע שסתמו כפירושו שמכללות התורה פרשו
אבל בהרבה מקומות בתלמוד נראה בבירור שהיו
מחזיקים בתורה שבכתב ,ולא פרשו אלא מתורה
שבעל פה ועשו בה פירושים מדעח עצמן לסחור
המסורת ,כמ״ש גם במג״ח כ״פ .אפ״ה קרי לה
חורה סחם ,שהרי הוא ולאי כפורש מכולה ,לפי
שאי אפשר לקיימה כהוגן ,אלא ע״פ מסורת
חכמים ,ועול שהרי מפורש בה ]לברים יז ,יא[
על פי התורה אשר יורוך ,והממרה ע״פ ב״ל בן
ייעב״ץ(

מוות הוא.

ב .כל ימיהם )ה״ג (.ש ל א היתה דעתם
גסה עליהם .כלומר לא חסה עינם על כלי כסף
וזהב ילא יחפצו להיות שמור לבניהם אחריהם,
או לחלק מכספם וזהבם לעניים ואביונים ,לעשות
מהם אוצרות במקום שאין ילי אדם שולטות ,כי
לא האמיגו בגמול הטוב העמיל ,ואמרו ליהנות
בהם בעולם הזה ,לשון גסה עליהם ,לפ״ז המכוון
ר״ל הכלי כסף וזהב שלא היו גלולים ותשוטם כל
בך בלעמם ,למעט בתשמישם מחמת חשיבותם
של הכלים ,אלא נחשבו בעיניהם כנבלי חרש ,א״נ
גיסה ,ר״ל כמ״ש טבמות ][ ורותת וגוסה,
ולפ״ז על עצמן הוא אמור ,שעשו כן להתנהג
בחשיבות בכלי כסף וזהב כלי שלא מבא לאגה
בלבם ,למעט שמחחס והנאחס בעולם הזה ,כי
יהיו לואגים ורותתיכ לאיבול עולמם ,לכן לא
מגעו עצמם מכל שמחה והשקות בכלי זהב להגיס
)יעבי-ץו
יגון ואנחה.

פרק ו
ב .מה רך פסל את הקשה .ג״ל לפסל מלשון
חוצב כמו פסל לך ,ועי׳ נרריס לף לח ע״א.
;רגל ישרה(

והעמידן בדברים .נ״ל לר״ל והעמילן על
!רגל ישרה(
בורין לידע המקור.
וחציה מתקשט בה .כלומר נהנה בה ,עושה
ממנה מלורה מחחמס ומשממש לאורה ,אף
יסיק ואפה לחם וגוי ,הוא קשוט הגוף ותיקון
צרכיו ,לכן אמרו שכניו אבדתנו בעשן הבערח
)יעב״ץ(

העצים.

ג .היו מביאים העגלים .כאן חסירה תיבה
אתת ,וכצ״ל מביאין עורות העגלים
וגוררים אותן במגרות ,ר״ל מחתכין את
העורוח במגרוח עד דק כנסורח של חרשין,
ומושיבים אותם בקדרות תוך החגור ,וטחין אותו
בטיט על שיתבשלו היטב דמרככו מאל על שיהיו
ראויים לאכילח אלם על ילי הלחה ואכלוס.

פרק ז

א .סוף שהוא אומר לאמתו .כלומר סופו
שיהא סומא ומוכה שחין ויאמר כך באממ מה
שהיה אומר מחחילה בשקר שגאמר ]משלי יא,
ךענ״ץ(
 [ 0ולורש רעה מביאנו.

כה״ג.

מלינות לשלוח למלך לבר מה בכל שנה להראות
!רגל ישרה>
שמסורים טלו.
היו כותבין על החצי .נ״ל לר״ל שכתבו לבר
ששמעו על החץ ,וזרקו החץ לפנים מחומה מן
)רגל ישרה!
הקשח כי הס היו מבפנים.
לומר שריב״ז .נ״ל לר״ל רכשכחבו סיפור
מעשה כזו ,הראי לאספסיינוח לריב״ז אוהבו.

ורגל ישרה(

פרק ד
ה .ק ש ת אחת או חץ .נ״ל לר״ל לבזה מראים
שהם משח ממשלתו ,כמו שנוהגים עליין בכמה

א .ויטע אשל .קרי טה שאל ]וזהו וכל שהפה
ויעבי׳ץ(
שואל יכו׳[.

פרק ח
ה .ולחושבי ש מ ו אלו שמחשבין בליבם
ואומרים נלך ונתיר האסורים כוי .כלומר
בלבם בלבל אמרו כן ולא עשו כלום בפועל,
ועליהם אומר ובא מלאך וחבטם בקרקע ,אבל
המחשב לעשוח מצוה ונאנס ולא עשאה מעלי
עליו באילו עשאה ]ברכוח ו ,[.אחר שעשה כל כל
מה שטכלחו ,ואס אומר ואינו עושה מה שבילו
לעשוח ,ולאי אין מספיקין טלו כלום מוטב שלא
אמר ,שהרי נלר ולא קייס ,ולפיכך לינו ליחבט.

פרק:ט
ב .לשון הרע .בערכין רף טו ע״ב ,והרמב״ם

וחידושים

ה

כתב בפ״ז מהלכות רעות להמספר לשון הרע
אפי׳ בפני תבירו עובר ,והקשה הכ״מ להא קי״ל
בכל מקום כרבא ,וללידיה באפיה מריה לא הד
לשון הרע כמ״ש בערכין שם .ולעל״ג לעק״ל על
רבא שם ממ׳׳נ אי כוונתו לוקא באפי׳ מרי׳
מותר ,מה משני לאביי אנא כר״י ס״ל ,הרי ר״י
שלא באפי׳ מרי׳ מיירי לב׳ פירושים ברש״י שם,
]א״ה ע״ש היטב ללק״מ[ ואי כוונת רבא אפי׳
בפניו ומכ״ש שלא בפניו ,הול״ל לשון אפילו
באפיה כוי ,וגם הא״ב איך מצינו לה״ר לרבא.
ועק״ל למה משני עליין אגא כר׳ יוסי ס״ל ,הא
על ר׳ יוסי גופיה נמי אכתי קשה כקושימ אביי
דב״ש חוצפא בו׳ בפרט לפ״ק לרש״י .וע״ק
עמ״ש תוס׳ שם לרבה ברה״ר מיירי באומר
נורא בי פלניא ,ללא גתברר שאמר משוס לה״ר
לי״ל ללגלוי מלתא מכויז ,אבל בלברי קנטור גס
בפניו הוי לה׳׳ר ,למנ״ג לתוס׳ הא ,לנמא רבה
בר״ה כרבא ס״ל לאפילו בלברי קנטור מומר,
ולוחק לומר כמו שתירץ בשו״ת מ״ש לתוס׳ ס״ל
רגם רבא בנורא בפ׳ מיירי אבל לברי הנטור גס
לרבא אסור ,לאכמי מנ״ל לתוס׳ הח .אמנם
ללברינו ניחא לי״ל לגם לחוס׳ היה קשה
כקושייחו מ ״ ל וס״ל לה״פ הגמרא ,להא בלברי
רבא יש לפרש בב׳ אופנים ,חלא כפשוטו לאפילו
בדברי קנטור נמי ליכא לה״ר באפי׳ מרי׳ ,או
ר״ל כל מלתא דממאמרה באפי׳ מרי׳ ,דהיינו
מילתא למשתמע למרי אגפין ,לרגיל אלם לומר
אפילו באפי׳ מרי׳ ואיגו מתיירא ,ליכול לתרץ
ליבורו לומר דלגילוי מילתא גתכוין כמו נורא
ב״פ ,לית בה משום לישגא בישא בין באפיה מרי׳
בין שלא באפי׳ מרי׳ ,לפ״ז ג״ל להצעת גמרא כך
היא ,לאטי הטן לכוונת רבא כפירושי המא הג״ל
לז״פ כר״ש חוצפא ול״ב ושני׳ רבא אנא כר״י
ס״ל ,והרי לליריה נמי קשה כקושיחי ,בין לפ״א
לרש״י או לפ״ב לרש״י ,אע״כ צ״ל לר״י מלמא
למשתמע לחרי אנפין מיירי בנורא ב״פ ,ליכול
לתרץ ליבורו וכסברת מוס׳ מ״ל ,אלמא למילמא
למשתמע למרי אנפין אין בה משוס לה״ר ,ואנא
נמי בכה״ג מיירי והיינו כפירושי במרא מ״ל.
היוצא מזה לרבא לוקא במלתא למשתמע לב׳
אופנים מיירי ,אבל בלברי קנטור גס לרבא אפילו
בפניו אסור משום תוצפא ול״ב כקושיית אטי,
לפ״ז צלקו לברי הרמב״ם ,לנ״ל להרמב״ם ז״ל
בלברי קנטור מיירי ג״כ ,ובביאורי לאו״ח סימן
:רגל ישרה
קנו הארכתי יותר בזה.
(

פרק יא
א .להביא את מי ש י ש לו חצירות .נ״ל
לר״ל לקרא ועשית כל מלאכתך כו׳ כל להו
משמע ,וריב״ב לשיטתיה אזיל לאמר נמי בפ״ט
לסנהדרין)עח (.במ״ר איש כי יכה כל נפש בו׳
לכל ר״ל כ״ש ,כ״כ ה״נ ר״ל אפילו מלאכה כ״ש
!רגל ישרה(
מי שיש לו לעשות ועשה.
ג .לרשות .נ״ל לרשות ר״ל שלטון ,עי׳ תוס׳
רפ״ל רעירוטן )מא (:ל״ה הרשות ,ופ״ג
!רגלישרה
למו״ק )יה (:ל״ה ואיגרות.
(

פרק יב
א .ע ד ש מ א  .ג״ל לר״ל כשמגביה עצמו אבל
שמו כר״ע לעיל פי״א ודלא מוסיף יאסף,
מפורש שלהי תענית )לא (.ומ״ש ודלא יליף
קטלא תייב ,ר״ל כל שאינו לומל תייב מימה.
ולאשתמש בכתר תורה ויש לו מלאכה אחרת תלף
מן העולם שימות .אמנם ס״פ מפרש הילל לברי
!:רגל ישרה(
עצמו ללא כמו שפירשתי.
ו .ש ל א קרא עשרה גבריאל .ר״ל שלא קרא
עשרה בשם אחל ,לאילו קרא כמה מלאכים בשם
אחל אז אילו קרא לאחל מהם היה כולם באים
ששמם שוה ,והיו מתקנאין זה בזה כמו שסיים.
ורגל ישרה;

יחיד היה יושב ועוסק בתורה שכרו
מתקבל במרום .כלומר שכרו בא ממקום
השפע העליון ,ומחקבל במקום אחיזת נשמתו,
שמור ומוצנע הוא במקום שבחו ומקום מנוחחו
מזומן השכר עד שיבא ויקבלני למחר ,לא
שיקבלנו כאן מיל בעולם הזה ,לשכר מצוה בהאי
עלמא ליכא ]קידושין לט ,[:כר נ״ל לפרש לשון
מתקבל במרום ,לאפוקי עונס השפל ,והיינו
לענין עיקר השכר ,אבל אוכל פירומ בעוה״ז
!יעב״ץ(
כמ״ש ריש פאה בח״ח וחטרו.
יב .בבלאה טפשאה אי אתה יודע שלפום
צערא אגרא א ״ ל שוטים כוי .כלומר ראה
בשטל שהביאו החיטים מרחוק בקשו שכר יגיעם
וצערם שסבלו בררך הקשה ההיא והלל הבין וידע
שהיו חוטאים ,ברברים הללו עצמם החזירם
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