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 ללימוד המשניות   הקדמה 

בתכלית  מחושבת, מדודה ומדוקדקתהיא חז"ל  ןכל מילה בלשו

  בהבנתה של כל ך לדייק , ישנו צורלצורך לימוד הפשטהדיוק. ו

 מילה במשנה.

טמונים ,  להיהמ  מדים בפשטל  ו צריך לדעת, שמלבד מה שאנועוד  

 זה.לסותרים זה  אשר כלל אינםנוספים,  לימודים כמה עודבה 

של תורה,  פנימיותה ,, דהיינוהגאון מוילנא אומר שכל תורת הסוד

זה המלומד ואחת הזאת או הזאת במשנה. רמוזה דווקא במילה ה

ובעל העין החדה, יידע להצביע באיזו מילה מדובר ובמה הדברים 

  אמורים.

בכובד   ללימוד  לגשת  בבואנו ללמוד את תורת ה' יתברך, עלינולכן,  

  בהררי   משגת,לנסות להעמיק עד כמה שידינו  רצינות רבה, וראש, ו

 ". קוצו של יו''דכל " ב טמוניםה לימודים ותובנות,

  ם 'אבות של זמננו', נכתבה בהשראת שיעורי תורה ספריהסדרת 

י יום , מד 44בגבעת שמואל, רח' הזיתים נשים, קהל ל תימסרש

 .21:00שעה ב ,ראשון

 ה ומוסר.השיעור פתוח לכל מי שלבה חפץ לשמוע דברי חכמ

 .052-7134545ניתן לקבל פרטים נוספים בטל' 

 , או לצפות באתר 'בינינו'. 'קול הלשוןניתן גם לשמוע זאת ב' 

 אשמח מאוד לקבל הערות והארות.  

  משה קליין.המחבר, 
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 פרקי אבות 
 למסכת אבות   הקדמה 

 
 1שיעור מס' 

 
 

 אבות  - שם המסכת 
 

 את מהותה של המסכת  ביעכל שם של מסכת מ

   מסכת אבות? –זו ה קוראים למסכת    מדוע

 , נרמזת מהותה ותוכנה של המסכת בשמה. כל מסכתב

סוכה, 'שבת'  בניית ה 'עירובין' מדברת על עירובין, 'סוכה' מדברת על 

לדבר על 'אבות',   אמורה'מסכת אבות'  כך,לפי... וכו  מדברת על שבת

 ...? אברהם יצחק ויעקבעל   ובכן, סביר להניח שתדבר
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 חים אותנו כרחם אב על בנים...י מוכ  -חכמינו ז''ל 

טובות שינהיג בהן  הנהגות מלמדים אותנו דברי חכמה ומוסר, ו חז"ל

  , קוראים לי 'אבות'  -וע''כ באה המסכת ומקדימה לנו    . .האדם את עצמו. 

מייסר את   א צדיק וירא שמיםאבשכמו ך, ול לטובתוהכדע לך ש  ,וא''כ

לטובתו, כך, דברי התוכחה והמוסר הכתובים במסכת זו,  ,  בתוכחות  בנו

   תכליתם לרומם ולהאדיר אותנו.

אכזר, ועל כן, מוסר ה'  כאבא  , חלילה,הוא כ'אבא צדיק', ולאיתברך ה' 

נועד להעצים באדם את כוחותיו הטובים, ולהכינו לקבלת השפע הטוב  

 הממתין לבוא. 
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רואים שהיחס למוסר הוא כאב רחמן גם בתנ''ך 
 המייסר את בנו לתועלתו 

''וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך  כתוב בתורה: 

כל  כשם שבסה"כ רוצה להגיד לנו ש הקב"ה, )דברים ח, ה( " מיסרך

 כך, גם הייסורים.  ,הבריאה נבראה לטובתנו

 

  , ם"תאל תלך בדרך א     בני''  ,"מוסר אביך   בנישלמה המלך אומר: "שמע  

הוא רוצה רק את   -כפי שכולם מבינים, כאשר אבא מוכיח את בנו 

 טובתו, כך גם כן במסכת הזאת. 
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מהי    נו  ללמדו  ,טובתנוברוצים    ,האומה"אבות  "  - ז"ל  החכמים דע! כי גם  ו

   הדרך בה נלך ונגיע אל פסגת השלימות שתיתכן בעולמינו.

 

 להטיב אתנו בריאתנו היא  סיבתכל 

 . הבריאה כולה סיבת בטובתינו, וזוהיהקב''ה רוצה כאמור, 

 

 

 :  פותחמסילת ישרים  הספר

"יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר לאדם מהי  

למה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא  ו וחובתו בעולמ 

 עמל" 
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 מהי מטרת בריאתנו? 
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.  '' אדם לא נברא אלא להתענגה''  : ישריםמסילת    מכריז הרמח"ל בספר

)גם בעולם  עולם הזה הוא הפרוזדור נצח בעוד שה העולם הבא הוא ה

, ויככל שייטיב לכת עם ה' אלוק הזה מגמתו של האדם היא להתענג 

, והידיעה הראשונה  (התענגותווכמידת דביקותו בה', כך יהיה שיעור 

דה,  י עונג בלא גבול שיעור ומהיא שכל סיבת חיותינו היא על מנת לקבל  

   יים ונצחיים.קבמושגים עליונים, אלו

 

 

 

 לא דומה מתנת החסד ליגיע כפיים 

אם היינו נבראים באותו   ,דרך הטוב להיטיבמבזוהר הקדוש כתוב ש 

העונג השלם, מבלי שנרוויח זאת בעמל עבודתנו, היינו מתביישים,  

בהיותנו מקבלים מתנת חסד, ולא היה התענוג מקבל צורת השלימות  

 הנקנית ביגיע כפינו. 
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 על שם השאיפה להיות כאבות הקדושים  -'' אבות''

יש אנשים שחושבים   - ' אבות'מסכת היש עוד רעיון מדוע נקראה 

היו פעם, זה זן אחר, הם  שהאבות ההם,  כי לאן להתקדםשבאמת אין 

 יו מתוקנים... עם מידות טובות, וה נולדו
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  פי כ , אני  אני חסר יכולת,  להגיד לעצמו "אין כזה דבר  מוכרחאדם  ה  דע!

גיעו  ימתי  "   : אומרים חז"ל חייב אדם לומר  ,"כמו שאני  אשאר  ואני ,  שאני

צריך תמיד לשאוף למקסימום שאנחנו יכולים.    - "מעשי למעשי אבותי 

 . יכול להגיע לצדקתו של משה רבינווכל יהודי 
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בכל חומש בראשית  . ' שיא השלמות' היו בבחינתאברהם יצחק ויעקב 

אברהם אבינו היה  דברי חז"ל. באנו לומדים על האבות במדרשים ו

מעניין אותו ביום השלישי  ש, ומה ועשירחשוב מאוד, גדול בדורו 

  . ולהכניס אורחים   הזדקףל  זה  בשיא החום, וביום שהכי כואב לו  ,למילתו

אברהם אבינו 'כסוס על  רץ השנים הרבות ש  בין מ  אחד צעד ו רק זהו

   דבק במידותיו.יבצעי המים' להתקרב עוד ועוד לקב''ה, ולה 

 

 

 תסתכל אחורה ותתחיל להתקדם 

'אני נמנע מעבירות ועושה מצוות כפי יכולתי, אז  חושב  בוודאיאתה 

אך, ההתקדמות היא אינסופית, ואינך יכול לדעת   .'. הכול בסדר איתי.

, אם לא תדרוש מעצמך את הבלתי  תרומםעוד כמה גבוה בכוחך לה

  תבונן מי שי ו, "י יי למעשי אבות י"מתי יגיעו מעש   -  ותתמיד לדרוש ,ייאמן

השיגו את הבלתי   אשר ,רצף של אנשי אלוקיםיראה עברו,  בדורות
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ולהידמות לבוראו.  האדם להידבק באלוקיו,  מסוגל  וגילו עד כמה    ,ייאמן

 . "ותחסרהו מעט מאלוקים"..  - ואמר דוד המלך 

ועל כל אדם, מהמקום בו ה' הניח אותו, עם כל נסיבות חייו, לדרוש את  

ק בבורא, כן תהיה  ה' ולבקש את קרבתו, וכגודל הרצון להידב 

 . "ואני קרבת אלוקים לי טוב"  -ההתקרבות אליו יתברך, ואמר דוד המלך

 

 

 

וכי מי יכול לומר שאין לו מה להשתפר ולהתעלות  
 במידות טובות? 

 עבודת המידות באדם היא עמוקה לאין ערך.  

החזון איש אומר ששורש כל המידות הרעות זו מידה רעה אחת והיא  

' ויש כאן אמירה חדשנית ומהותית,  ...הזנחת החיים למהלכם הטבעי '

שאם יניח האדם לעצמו לנהוג כחשקו הטבעי, בוודאי יהיה זה טבע רע,  
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רבן לטבע  ו שהטבע הוא עיוור, ולשם כך נתנה תורה, להצילינו מליפול ק

אותנו שולל ומביאנו אל הסבל והייסורים, וזאת, על ידי   העיוור המוליך

לך מתכון נכון  קיום המצוות והניסיון האינסופי להדבק באור ה'. ואין 

יותר ליפול ברשתו של היצר הרע מלהניח לחיים לזרום במהלכם  

 . הטבעי.. 

 

 לימוד המסכת בשביל לקבל רשיון להיות 'אבות' 

באה   מסכת שה ,אבות שהובא בילקוט מעם לועז()עיין בתפארת  רעיון נוסף הוא

   על המחנך להיות בעצמו מחונך.  ,שהרי, להיות "אבות" כיצד ללמדנו

הבן שלי כבר בן  ''  :המעשה על האדם שהגיע לחפץ חיים ואמר לוידוע 

 . ''שנתיים ורציתי לבוא ללמוד כמה דברים על חינוך

 

   : ' והשיב החפץ חיים 20בן כמה אתה? ענה לו 'בן  החפץ חיים:    ואמר לו 

 ". ...שנה  20להתחיל לפני צריך היית   !מאוחר מדיזה "עכשיו 
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לערכים שהוא מבקש  להיות מחונך  , עליושהוא מחנך , בטרםאדםה

  –  ות מחנכיםילה  מחנכת אותנו, שנהיה ראוייםמסכת הזו ה להקנות.

   .שנהיה ראויים להיות 'אבות' 

 

 'אבות'?מי הם ה'תולדות' של מסכת 

 בשבת(,  כמו ל"ט מלאכות) 'אבות 'מה שקוראים להגמרא אומרת ש

מי שיש לו תולדה. מסכת אבות נותנת לנו   הואאב  .תולדותוודאי יש 

הם  ונוציא מ  ללווהמטרה שניקח את הדברים ה  -  האבות  -   את היסודות

 .  'תולדות '

 

 ספרי המוסר הם השו''ע של מסכת אבות 

משניות על שבת   מוסר, כמו שישההיסוד לכל ספרי  היאמסכת אבות 

 '. אורחות שבת' -וספרי קיצורים כגון שו"ע יש ואח"כ 

  , דרך ארץ ומוסריני  יענהן המשניות על    כך גם המשניות במסכת אבות,

וכן   'חובת הלבבות , ''מסילת ישריםה'  הם המסכת הזו, של " השו"ע"ו

   .. הלאה.

n 
 

 יפה הגמ' של מסכת אבות? א

 . "משה קיבל תורה מסיני"  :פותחת  המסכת

 ורה שבכתב, יחד עם התורה שבע''פ. בהר סיני קיבלנו את הת 
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  המשניות הן היסודות של התורה שבע"פ ועליהם יש את הגמרא 

 . פרטתשמרחיבה ומ

 משניות יש מסכת גמרא ספציפית לה. לכל מסכת  ,בד''כו

יש הרבה גמרות   ובכל זאת,למשניות אבות אין גמרא ספציפית, 

                                                                      מדברות על המשניות של אבות ו ש"סמקומות במפוזרות בכל מיני ה

אולי כדי לפזר 'קב חומטין' של יראה בתוך כל הלימוד,   ,כךל והסיבה]

 .[לא.()שבת בלימוד ביראת שמים... עיין בזה בגמ'  לשמור על  בכדי
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א'' ם ַהבָּ עֹולָּ ֶהם ֵחֶלק לְׂ ֵאל ֵיׁש לָּ רָּ ל ִישְׂ  '' כָּ
 

עים לנו מראש לאן צריך להגיע עם המסכת  ימוד
 הזאת

את המשנה   ,פרקיםה  ששתלהגיד לפני כל פרק משיש תיקנו 

 . "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא..."  :בסנהדרין

 מדוע? 

מוליכים אותו    !תנורים לו בוא אמשל לאדם שמעירים אותו בלילה ואומ 

והוא לא יודע מה המטרה ולאן צריכים   מסובכות על קוצים ובדרכים

 ... קשה לומאוד  זה ו -  להגיע
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  היה אז  ,להגיעמהו היעד אליו צריך  ראש מ מיידעים אותואם היו ך, א

   יותר קל. לו

 

 

דברים לא  ב ם נתקליכשמתחילים ללמוד את מסכת אבות  ,כךלפי

דה אחת  י , כגון: תיקון המידות )ר' ישראל מסלנט אמר שלתקן מקלים

פת במלח תאכל...  'זה קשה יותר מללמוד את כל הש''ס בעיון...(, וכגון: '

 . ' 'ועל הארץ תישן... 

:  היא המטרה, שבסופו של דבר  י דע מה -אומרים לנו מראש  כן,על 

עם כלים כמה שיותר גדולים, ראויים ומוכנים   להגיע לעולם הבא,

להתמודד יותר קל הרבה לך יהיה  ,וכשתדע זאת לקבלת השפע מה'.

 .)הקדמת המדרש שמואל( הדברים הקשים בדרך עם

n 
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אומר שיש לך לך דונם בגן עדן )'חלק'(, זה עוד לא יש 

 כרטיס כניסה לשם...

למה לא כתוב 'מוזמנים'   '?חלק לעולם הבא' כתוב יש להם  מדוע

 לעוה''ב? 

)ספר   קטן ולשני חלק גדול חלק אחדל –' חלק'  םיש להאכן כי  

כנס  י לא בטוח שתוכל להש לאא ,העיקרים מאמר רביעי פרק לא(

 לאותו חלק כ''כ  בקלות...  

 

 

 משל לאדם שיש לו בית גדול ויפה,  
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 ספסל ברחוב... על שאין לו מפתח... אז הוא ישן  אלא

 

כנס  ישלט: אין לה   לשם  יש לאדם חלק בעוה''ב, אבל יש בכניסהאמנם  

 מלוכלכים... 
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)באר שבע, בלית ברירה הוא יצטרך 'להתנקות' ורק אח''כ יכנס לחלקו... 

   .1סנהדרין צ.(

, ומלכלך אותנו בזוהמת הנחש  מרחיק אותנו מה'כל חטא שהרי 

האמיתי   עונג מנקה אותנו ומביאה אותנו אל האילו המצווה והקדמוני, 

 שהוא הדביקות בה'. 

 

 יש לך 'חלקה' בגן עדן, השאלה מה תגדל שם...

אתה   ,שטח דונם -' חלקה'החפץ חיים אומר זה כמו שנותנים לאדם 

יכול לגדל עצים יפים, לבנות בית יפה ואתה יכול לא לגדל שם כלום  

 ... ויהיה שם נחשים ועקרבים

 

 
 , שכתב::(סנהדרין פח )תורת חיים וכן מצינו ב 1

  ? אף על גב דכל ישראל יש להן חלק לעוה"ב   -   שלחו מתם איזהו בן העולם הבא '' 
היינו לאחר שמת ונידון בחיבוט הקבר ובעונשו של גיהנם שהמיתה והעונשין  
מכפרין עליו ונעשה בן עולם הבא הבא והכי קאמר איזהו בן העוה"ב כמות שהוא  
חי וכן צריך לומר במסכת תענית גבי רבי ברוקא חוזאה דהוה קאי בשוקא דבי'  

אתי א"ל לא אדהכי  לפט אשכחיה לאליהו א"ל איכא הכא בהאי שוק בר עלמא ד
 ''. חזי לההוא גברא וכו' 
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, הזמני והמוגבל, עכשיו תפתח אותה. הגעת לעוה"זויש לך חלקה, 

עצים  'תשתול שם  .לנצח שיהיה לךעדי עד, תבנה לך בית  ועכשיו

 , 'טובים

 

 . 'מסודר 'ל יהיה  ושהכתשמור  , 'באינסטלציה טעויות 'שלא יהיו  תדאג  

 

 

 

 

, נותנים  רץ ישראלכדי להקל עליך לעשות עליה לא
 לך דירה מראש...

אני  אם אומר: "הוא ולארץ הקודש, כמו שאומרים לאדם לעשות עליה 

 ..מה עם עבודה וכו' ?איפה אני אישן ,אעזוב הכל
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 , יש לך דירה ,קודם כל קח מפתח  :ועונים לו

 

תתחיל להרוויח, יש לך פינה  ו ואח"כ תמצא עבודה  ,תבוא ,תתחיל 

ס, פתחו לך שער להגיע  אתה לא מתחיל מאפ ,איפה לשים את הראש

 . . ולעלות עוד ועוד בהדרגה.

 

 

 

  . לזרוע בה ו  קח ותתחיל להשקיע  ,יש לך חלקה  , עולם הבאחלק ביש לך  

 ביטחון, זו הבטחה. , זה נותן לו  ותוזה מעודד אשאדם יודע את זה, וכ
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יש לך  כשאומרים לו: הרווחת! זכית! עכשיו  ו  ,אדם שקיבל ירושהמשל ל

   .ותשתמש בזה נכון תשמור על זה ,את זה, אל תאבד את זה

 

כבר עשית   ,אם אתה תעבור את העולם הזה בלי לעשות טעויות ,כך

 משהו.  

להם חלק', כי כאמור, כבר   שיהיהלהם חלק', לא כתוב ' ישולכן כתוב ' 

עכשיו יש להם חלק בעוה''ב, השאלה מה הם יזרעו בו... עצים יפים או 

 ודרדרים. קוצים 

n 
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  'ישראל' יש חלק בעוה''ב-רק ל

הוא: "ואלה  משנה בסנהדרין משך הוה ,"..."כל ישראל יש להם חלק

בתחיית המתים    מאמיןמי שלא  ואפיקורס    -  שאין להם חלק...."ומפרטת 

 ?  שיש להם חלק לעוה''ב ישראל"י הם ''כל מאם כך, וכו' 

 

אומר שלא מספיק שאמא שלך   )פירוש המשניות בסוף סנהדרין( הרמב"ם

כל מקום שכתוב  וב . אמין בי"ג עיקרי האמונהיגם צריך ש אלא ,יהודייה

 עיקרי האמונה.  ' יג-הכוונה לאיש מישראל המאמין ב  'ישראל' בתורה 
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 משנה א 
ַע, '' ל ּתֹוָרה ִמִסיַני, ּוְמָסָרּה ִליהֹושֻׁ ה ִקבֵּ משֶׁ

ִנים ִלְנִביִאים, ּוְנִביִאים  ִנים, ּוְזקֵּ ַע ִלְזקֵּ ִויהֹושֻׁ
ם ָאְמרּו  ת ַהְגדֹוָלה. הֵּ סֶׁ י ְכנֶׁ ְמָסרּוָה ְלַאְנשֵּ

ְשלָשה ְדָבִרים: ֱהוּו ְמתּוִנים ַבִדין, ְוַהֲעִמידּו 
ה, ַוֲעׂש  ''ּו ְסָיג ַלּתֹוָרהַתְלִמיִדים ַהְרבֵּ

 
 3-2שיעור 

 

ה ִמִסיַני''   ''מֶׁשה ִקֵבל ּתֹורָּ
 

דווקא  כתובה שרשרת מסירת התורה שבע''פ למה 
 ?לפני מסכת אבות 

''משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים  

 לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה''

כל העברת התורה   ? והרי"... למה ההקדמה הזאת של "משה קיבל 

  , היה יותר מתאים לשים אותה במסכת הראשונה בש"ס, ונמצאת כאן

  , ד את התורה שבע"פוללמאנו שמתחילים  שבטרם ,במסכת ברכות

 . ראוי שנדע כיצד קיבלנו אותה
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 למה מסכת אבות נמצאת באמצע סדר נזיקין?

  , נזיקיןבאמצע סדר  מופיעהמסכת אבות  מדוע - עוד שאלה נהויש

הקדים את לימוד  היה יותר מתאים לו ,הרי דרך ארץ קדמה לתורהש

והנה מופיעה מסכת אבות, שכל עניינה במוסר,  ללימוד התורה.    מוסר ה

   באמצע הש"ס.

 אם כן, ישנן שתי שאלות:

 ע אין המסכת מופיעה בתחילת הש"ס? מדו  - האחת

 מדוע מופיעה באמצע הש"ס?  - והשנייה

 ,הנקרא "הספר הישר"  ,גם בתורה יש את ספר בראשית  נו רואים כיהריו

התורה   ורק אח"כ מגיעה מהאבות. המוסראת שמלמד אותנו 

 .  ומצוותיה
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 באו להדגיש שכל חכמת המוסר גם ניתנה בסיני 

הוא קיבל  ש  לדעת ועלינו, משה רבינו קיבל את התורה שבע"פ מסיני

את מסכת ברכות, שבת וכו' ברור לכל ילד  .  )רע''ב(   גם את המוסרים מסיני 

בסיני, כי ודאי שאי אפשר לנו להבין את התורה שבכתב   קיבלנוקטן ש 

,  לכן רביוה כבר לא כ''כ פשוט,  בלי התורה שבע''פ, אבל מוסר ומידות, ז

)עיין בתפארת   שסידר את המשניות, בא להדגיש לנו שגם אלו ניתנו בסיני

 .קידושין על מידותיו של משה רבינו(ישראל סוף מסכת 

לשים את מסכת אבות באמצע הש"ס ולא בתחילתו,   היה ענייןולכן 

שאין המסכת הזו כמעין "פתיח" מוסרי או הקדמה, אלא תורה מסיני  

  ה , ובאמצע הש''ס מופיע הש''ס מתחיל במסכת ברכותממש. וכש 

ר  ניכ  , שבה מציגים את העברת התורה מסיני והלאה,מסכת אבות

 . ניתן בסיני גם הוא שהמוסר 

ונותרה השאלה אז למה זה דווקא באמצע מסכת נזיקין ולא במקום  

   ?הש"ס באמצע אחר 

 ודווקא שם , שמסכת נזיקין עוסקת בכל הדינים והדיינים ובכן, ידוע

ועל כן, יש צורך גדול להכניס  רו, שבין אדם לחבעבודת המידות  שייכת  

כאן, בטרם עוסקים ישראל בעשות דין  את ענייני המוסרים דווקא 

 ומשפט. 

 

 

 מוגבלת!  –חכמת המוסר של הגויים 

בשכל של   נקבע המוסר שלהם ו . גם הגויים כתבו כל מיני ספרי מוסר

 חכמיהם. 
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, היא  בלי תורה מסיני הגבולי, שכלההמגיעה מן  ,ת המוסרכל חכמ

הוא הרצון לקבל תענוג, ופועל   זמנית, חלקית ואינה מוחלטת. האדם

כמכונה שכל החיים רודפת להשגת התענוג ומניעת הסבל, ואילו  

המוסר פירושו הגבלת רצון האדם לטובת החברה, ושמירת הערכים  

גם ההגבלה הזו, אין עניינה אלא  ,שעל פיהם החברה מתנהלת. ואילו

בהעלאת מפלס התענוג של החברה ושמירה עליה, והורדת מפלס  

 ל.  הסב

ממילא, בכל זמן שהמוסר ממלא את הצורך של החברה בתענוג, הוא  

מבורך ולגיטימי, אך, ברגע שיפעל המוסר כנגד השאיפה של החברה  

 יתבטל כלא היה, ויוחלף במוסר אחר.   -לנוחות ועונג

לטובת החברה   העבודה על מדת הכעס באדם היא מוסר הפועל

א פועל מתוך כעס  כאשר האדם כועס, הו והאדם הפרטי שבחברה.

הנובע    סבלובכל זמן שיהא ה  הנתון.  משום שזה מה שנותן לו עונג ברגע
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האדם על כעסו, אך,   "יתגבר "  - גדול מן התענוג הנובע ממנומן הכעס 

ביום שייפגש האדם עם מציאות שבה התענוג מן הכעס גדול מן הסבל  

ויורה לו שכלו  - יבעט האדם בערך המחנך שלא לכעוס - הנגרם ממנו

 "הנאור" כי הכעס הוא התגובה הנכונה והמוסרית ביותר. 

 

ואינו  מוגבל, האדם הוא סובייקטיבי הוא השכל האנושי כפי שהזכרנו 

רק הקב"ה יכול . בה הדרך הנכונה לנהוג  ילעצמו מה פסוקליכול 

אמתיים  לפי ערכים  דה,ידה ומילפעול לפי כל מ להנחות אותנו מתי 

 וכך הוא מנחה אותנו במסכת אבות.  ומוחלטים 
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 מוחלטות ויציבות!  –מידות טובות שנצטוו בסיני   

ציווי מבורא עולם, הוא אסור לגמרי, אלא  כברגע שהאיסור לכעוס מגיע  

א''כ קיבלנו הוראה מפורשת בתורה מתי מותר לכעוס, אבל עד אז,  

 הדבר אסור ככל שאר איסורי תורה. 

 

 החתול המאולף והעכברון של הרמב''ם...

שאמרו לו למה אתה אומר שבן אדם שונה   ,הרמב"ם מסופר על

 ניקח חתול נאלף אותו להגיש אוכל כמו מלצר  ,מבהמה
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   יושב.   - תשב  ,הולך  - אומרים לו תלך

 

נה גבר האינסטינקט החייתי על האילוף  וה  ...הוציא עכבר קטן  םהרמב"

 .    ורדף אחרי העכבר את כל הצלחות שהחזיק   החתול  זרקהתרבותי, 
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 של שקר! 100%אמת זה  99%

  99% -ונחמד ב מתנהג טבעי ,עם כל הסיבות שבעולם ,אם האדם

 לכעוס לאאותנו  הקב"ה ציווהמגיע ממה ש שזה לאכל עוד מהזמן, 

, זה לא שהוא באמת אדם  אז זה לא דבר מוחלטולהתנהג בנחמדות, 

ואמת מוחלטת   .100%נחמד וטוב, כי אמת זה דבר מוחלט, אמת היא 

 היא רק לפי ציווי ה'. 

 

בתחילת המסכת "משה    ללמוד מוסר אומרים לנו  מתחילים  שאנו  לפני

וזה מבהיר לנו, המוסר הזה הוא ציווי ה', זו אמת   – קיבל תורה מסיני" 

בלנו  יוככה ק זאת היא האמת,  ,כך וה אותנווהקב"ה צי .מוחלטת 

  טובות שנלמד במסכת אבות, כל ההנהגות ה ,התורה שבע"פ במסורת 

 . מאת הקב"ה  יסינ ב קיבל משה רבינו התורה ש  וז ה',תורת   זו
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n 
 לוכשנדע שמסכת אבות ניתנה בסיני נבין בא

 לקרוא אותה צריך משקפיים  

"במשקפיים  צריך ללמוד אותם המשניות  את לפני שלומדים , בנוסף

 , נכונות"

 

 

  ת בין שיש פה תור, אלא להחכמות ונכונות  כאמרות לא רק  להבין אותם   

  . שטחיות , אשר מנחה אותנו איך לחיות ולנהוג, ולא אמרות חיים

  . תנו להעמיק נדרש מא ,ובכדי להביןמאחורי כל מילה מסתתר מוסר, 

יש את המפרשים שהסבירו לנו מה הכוונה בכל מילה, משפט, משנה.  

 שגויה.   למסקנהלפיכך, קריאה אקראית ושטחית עלולה להביא  
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'מרבה נכסים' יש רק 'מרבה : אין דבר כזה  וגמאדל
 דאגות'

,  הגיוני   כביכול   -   "מרבה נכסים מרבה דאגה"   :)ב, ז(  באבות  ה כתוב במשנ

 ... מאוד חכם, מאוד מועיל שנדע את זה 

צריכים ללמוד   אבות אנחנובשאנחנו ניגשים ללימוד משניות כאבל 

  ראש להבין את המשנה ב יש לנסותולכן  , םיבעיון עם הכלים התורני 

)את זה מספקים לנו המפרשים, שידעו   בראש של 'תורת השם' יהודי, 

להבין את הדברים  ידעו ממילא את כל התורה כולה, שבכתב ובע"פ ו 

אתה  כאשר תדע שואז תבין שהמשנה באה להגיד ש, (באופן מעמיק

עובד קשה בשביל לקנות עוד נכס ועוד נכס, אתה לא באמת מרבה  

 ... נכסים

 ... מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה 

 . נכסים באמת הרבת לא  ,אתה רק הרבת דאגות

מה שנקבע לך זה מה  , אבל האמת היא ש נכסים שהרבתאתה חושב 

   .שיהיה לך 

אדם שעובד יותר קשה לא באמת מרבה נכסים משהיה לו אם לא היה  

אדם..." לכן ממילא אדם שעובד יותר  עובד קשה שהרי "מזונותיו של 

שהרי היה מקבל אותם נכסים גם   ,קשה הוא מרבה לעצמו דאגה

בפחות דאגה. ואז בד"כ אנשים מיד שואלים, אז אם קצוב לי מראש  

מה אקבל למה שבכלל אעבוד? לא אעבוד ואקבל את הנכסים שהרי  

, אלא שוודאי שצריך לעשות השתדלות  חבל להרבות סתם דאגה

ם כל זה צריך  ע ה, כי רצון ה' שהעולם יתנהל דווקא באופן כזה, ולפרנס
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הנצרך לצאת ידי חובה זו, ואחרי זה, להיות   םלדעת להסתפק במינימו

 .  קצובים לו, ואין שום מקום לדאגות ורגוע שמזונותי

 

 

 

 

צריך לעשות 'השתדלות' אבל לא להרבות בה )'מרבה 
 נכסים'( 

זה לא אומר שאדם לא צריך  ''כ כאמור, שהכל קצוב מראש השנה וא

בהם  נהג  ה' חז"ל אומרים    -  "ואספת דגנך"  -  לעבוד, אדם נצטווה לעבוד

 . שאדם צריך לעשות השתדלות , הנכון הואולכן, ' דרך ארץמנהג  
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למה צריך לעשות השתדלות אם באמת זה לא משנה? זה כבר  

ולא  תנהיג את העולם בדרך טבעי החליט להשיקולים של הקב"ה ש 

כל אחד רק   ,ניסים אז זה לא חכמה ו, כי אם יהיגלויים עושה ניסים

 זה לא חכמה  - יתפלל וירד לו מן מהשמיים

 

   .החליט שצריך לעבוד אז הקב"ה  - צריך שיהיה בחירה ויהיה ניסיון 
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מתנדבת  נסה )או שאשתו רהשתדלות לפ ושעושה בנחת איז אחד יש 

ויש אחד שהולך לעבוד    תורה,  הולך ללמוד  (, והוא2לעשות זאת במקומו 

"מרבה   :מתאמץ להרבות נכסים, אז הקב"ה אומר שעות ביממה, 24

הרבת רק דאגות. אתה תעשה רק את   - נכסים מרבה דאגה"

,  מה הגבול אבל חשוב שתדעההשתדלות, כי הקב"ה ציווה להשתדל. 

אנשים שואלים מה הגבול בין   רבה ה ] יתר'השתדלות 'כשל ביולא ת

וזה באמת   השתדלות לבין השתדלות יתר? כמה אני צריך? להשתדל?

, כל אדם בהתאם למידת  ישזה אינדיבידואל  מרונושא רחב אבל ניתן ל

שעות ויש אדם שצריך   4יש אדם שמספיק לו לעבוד  הביטחון שלו,

אדם עצלן  וזו ההשתדלות של כל אחד מהם. אבל  שעות.  8לעבוד 

לכן לא אעבוד או אקצר  בה' ו "אני בוטח :שמתעצל לעבוד ואומר

 . [אדם כזה הוא לא אדם בוטח הוא פשוט אדם עצלן! - משמרות"

 

 

 

 

 

 

 

 

 
עיין בספר 'הכוזרי של זמננו' מה שהובא לגבי הפרופסור שעבד חצי יום במעבדתו על תרופה למחלת  2

 הסרטן, ובחי יום השני מכר במכולת...
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', יכוון  מצוות ההשתדלותמלבד הכוונה לצאת יד''ח '
   גם לחסד וכו'

''ל )שעושה את אותה השתדלות כי כך ה' ציוה  ואגב, מלבד הכוונה הנ

שעות ביממה   24"בכל דרכך דעהו"  - 'ואספת דגנך' וכו'(, צריך לכוון 

, )כמבואר בשו''ע או''ח סי' רלא(  כל מה שעושה זה מצוה ו   ,אדם עובד את הקב"ה

הולך לישון כדי לקום בבוקר לקיים מצוות, אוכל כדי שיהיה לו כוח  

 . לעבוד את הקב"ה

נהג מונית כל היום עושה חסד עם אנשים, בעל מכולת מביא   מא:לדוג

    ...אוכל במקום שילכו לפרדס ויקטפו

 

 

אני הולך להתפרנס    -קשה לכוון כאלו כוונות גבהות, בכ''ז יכוון    גם אםו

, לעשות איתם חסד שיהיה  לאשה, לילדים אוכל ולבוש לי,כדי שיהיה 

 . להם טעים ונעים
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ה 'ִמִסיַני' )ִקֵבל   ( ולא 'בסיני' ּתֹורָּ
 

האמונה בתורה שלימד אותנו משה הגיע ממעמד הר  
 סיני 

שלא באים לתת    הפשט הואאלא    למה כתוב "מסיני" למה לא "בסיני"?

זה  ש  ''מסיני'',  -לנו רק תיאור גאוגרפי היכן ניתנה התורה )'בסיני'(, אלא  

משה  לשכל התורה שבע"פ הגיעה בעצם מהקב"ה  , עיקר האמונה

 שמסר ליהושע והלאה והלאה.                   ,רבינו

 ?  למה לא כתוב ''מהקב''ה''א''כ, אז ו

שעמ"י לא  את יסוד האמונה שלנו: , מיסודי התורה( )פ''ח םכתוב ברמב" 

האמינו בו כשהיו   במה מפני האותות שעשה אלא   במשה רבינו האמינו  

 אחר.    באוזניהם שמעו ולא ר,א זלבסיני שעיניהם ראו ו
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 כל יסוד האמונה היהודית היא ממעמד הר סיני 

נתינת  במעמד הר סיני כולם ראו את ש  זה - היהודית כל יסוד האמונה 

ת  רא , זה לא אחד שבא וסיפר סיפור שהתגלו אליו, אלא "אתה ההתורה

  600) מיליונים של אנשים    -   עמ"י  ,)דברים ד, לה(  ' הוא האלקים"ה לדעת כי  

  כל והנשים  בנוסף אליהם כלו מגיל עשרים עד שישים,  אלף גברים

כולם ראו את קבלת  ומשום ש)כולם ראו את מעמד הר סיני  (,הילדים

התורה מאת הקב"ה, אז ממילא ברור ש"מסיני" הכוונה היא מאת  

הקב"ה במעמד הר סיני שבו ראו מיליוני אנשים בעיניהם את המעמד  

 . הנשגב(

 

  -  )מעבר לזה  עד ימינו אנו  ,אב לבןמ ,העבירו מדור לדור , אבותינומאז

 . גם כל נשמות ישראל היו במעמד הר סיני(

 

)את התורה שמתפרשת על    את כל המצוות  את עמ"יחייב  מ  ,זהמעמד  

  להניח תפילין ואסור לחלל שבת, צריך לקום כל תחומי החיים( לדוג' 

   .כך וכך ואסור  מותר כך וכך  כל בוקר

 

 

 

אות אחת  חסר  אם  והתורה עברה מדור לדור ואות אחת לא השתנתה,  

אז  )או יש אות עודפת, אות שונה או אות שלא כתובה לפי הכללים( 

הגיעו ספרי תורה  שנה של גלויות  2000. גם אחרי ספר התורה פסול

ושום    שבחלק מהמקרים אפילו לא היה קשר ביניהם()שונים    מקומותמ
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  , אותה שבת, אותו תאריך עברי... ההלכות ןאות -  דבר לא השתנה

)מנהג זה דבר שהנהיגו בקהילה מסוימת   אומנם מנהגים שונים 

אותם פרקי אבות   ,משניות ן, אבל אותלהקפיד בו מעבר לעיקר הדין(

   שנות גלויות. 2000אחרי  הגיעו

שכל התורה שלימד אותנו משה רבינו היא   אז מאיפה אנחנו יודעים

 חה? מה ההוכ מהקב''ה?

)וכל   מיליונים של אנשים, , שבו נכחומהר סיני -  ''מסיני''  התשובה היא:

, עוברת התורה, עד ביאת  מאבא לבן ,דור לדורומאז  נשמות ישראל(

 .  גואל צדק

  

 

 

 

 

ה ִמִסיַני''  ) ולא כתוב ה'  ''מֶׁשה ִקֵבל ּתֹורָּ
 ( נתן תורה למשה

 

 משה לא קיבל את כל התורה האין סופית 

מלמדת   'לקבל 'נתן"? הלשון ב' ה כתוב "משה קיבל" למה לא "למה 

הכלי קיבול המקסימום של אלא לפי , את הכלהוא לא קיבל אותנו ש

  .)מדרש שמואל( , כך הוא יכל לקבלשלו
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התורה   , הקב"ה - בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא"ה כתוב: "קודש 

ממעל "נשמה שנתתי בי   ישראל זה חלק אלוק ,אל זה דבר נצחירויש

יש פשט, דרש, רמז וסוד, יש  - התורה היא דבר אין סופי טהורה היא"

 בה עומק וחכמה אלוקית שאין לה סוף. 

 

,  משה רבינו אדם שהגיע למקסימום שאדם יכול להשיג בעולם הזה

להשיג את כל התורה. בעולם הבא מגיעים לעוד   הוא לא יכל -ועדיין 

ואין   - זה הכל  ' נתן'כי  ',נתן 'ה' לכן כתוב "משה קיבל" ולא , עומק ועוד

אין סופיים, האדם הוא סופי הוא לא יכול   את הכל, בתורה יש עומקים 

   . להשיג דבר 'אין סופי'

 

מת עד  ולכן כתוב ''קבל תורה'', לא כתוב ''התורה'', כי 'התורה' המושל

   הסוף, הוא לא קיבל.
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 משה רבינו עדיין רק בתחילת הדרך...

משה    - להראות את עבדך'', 'החלת'    החלת ולכן כתוב: ''ה' אלקים אתה  

אומר שרק התחיל... אבל יש עוד הרבה בתורה האין סופית! )האלשיך  

כותב בפירושו למגילת אסתר שמרדכי תיקן לתת מתנות לאביונים  

מעלים  בפורים לע''נ משה רבינו! מבהיל על הרעיון! אלפי שנים שאנחנו  

תמיד לאן עוד   עוד ועוד את נשמתו של משה רבינו... בעוה''ב יש

 (. להתקדם, עוד ועוד פירושים אין סופיים באותה תורת האלוקים

 

n 
 

 

 

 התורה מחכה למלא את כל מי שיבוא עם כלי קיבול  

בקניה לשון חז"ל הוא  לעומת זאת, נקראת על שם הנותן, -  'מתנה'

הנקודה המרכזית היא ב'לוקח' שעושה את הפעולה שקרויה   -'מקח' 

   על שמו. 

 

מבחינתו של הקב"ה, התורה מונחת, הוא כבר לא צריך לעשות שום  

''הרי כרוכה   -הכל תלוי בנו. מה הכוונה? כתוב על התורה  -פעולה 

 .   קידושין סו.()ומונחת בקרן זוית, כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד'' 
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כהונה    -כתר מלכות וכתר תורה    ,כתר כהונה  :שלושה כתרים יש לעמ"י

אבא שלו היה מלך אז גם   - עוברת בירושה מאב לבן, וכן לגבי 'מלכות' 

 בנו נהיה למלך, אבל כתר תורה אין בירושה מי שרוצה יבוא ויקח.  

 

 

 כל הרוצה יבוא ויקבל  –הטוב המוחלט תלוי בנו  

  - הקב''ה ברא את העולם להיטיב, והתורה היא הטוב השלם והמוחלט 

"לקח טוב נתתי לכם", אין שום פעולה שהקב"ה צריך לעשות, הכל תלוי  

 . בנו

צריכים  רק הקב"ה הוא טוב ורוצה להיטיב איתנו במקסימום. אנחנו 

לכן כתוב "משה קיבל תורה מסיני" משה עבד בשביל זה עם   -לקבל 

 ה ראוי לזה. כל ההכנות שהי
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 ובחרת בחיים 

הוא רוצה   ,בתורה כתוב "ובחרת בחיים" הקב"ה רוצה שנבחר בטוב

אנחנו  ושלפעמים עוברים עלינו צרות וייסורים כ לתת את הטוב. אפילו 

לא מבינים חשבונות שמים, אבל בסופו של דבר הקב"ה רוצה להיטיב  

צריכים לקבל  רק איתנו ולפעמים רוצה לכוון אותנו לטוב. אנחנו 

 שלא יהיה לחם חסד. כדי ולעשות זאת בעצמינו  

 

n 
 

 

משה מסר את כל מה שקיבל ליהושע, והלאה והלאה  
 הגיע בשלמות לאנשי כנסת הגדולה הכל

  ובהמשך  . המשנה ממשיכה "ומסרה ליהושע" וכו' הכל לשון מסירה

צריך לדעת  , )משנה ג( משמעון הצדיק''קבל ''אנטיגנוס איש סוכו  :כתוב 

ולכן: 'ומסרה ליהושע    ,תנה בשלמות עד אנשי כנסת הגדולהי שהתורה נ

עד ו, תוי''ט ודלא כרוח חיים שפי' להיפך()', כי 'מסר' זה מורה שמסר את הכל וכו

)קבלה תלויה בכלי קיבול מסירה זה למסור  י  מחלוקות בעמ"  ולא היאז  

אחרי שמעון הצדיק החלה ירידת הדורות   אכן. ו. את כל מה שיש לי.

"אנטיגטנוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק",   -  וחזר ללשון קבלה

 . משום שקיבל רק מה שהיה מסוגל לקבל ולא את הכל ( 

 

 הרשימה של הרמב''ם ממשה רבינו ועד רב אשי
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אשי  רב ממשה רבינו עד  רשימה של גדולי ישראל הרמב"ם מביא

השמות דור אחרי דור  כל את זה דבר יפה לראות  ,ערך את הש"ס(ש)

אבל יש שינוי בשלב מסויים באמצע הדרך,  הש"ס. ממשה עד סתימת 

, היו  תרבות יון חלחלהאח''כ גלות, בחורבן בית ראשון יצאו למכיוון ש

   התחילו המחלוקות.זה גרם ש, ולא למדו עד הסוףנזקים רוחניים, 

'קבלת התורה', כי 'מסירת   ולכן במשנה ג' הנ''ל מתחיל תהליך של

התורה' בשלמות מהדור הקודם נפסקה, והחלה רק 'קבלת התורה' זה  

שזה לא מושלם, ככל אחד לפי הבית קיבול שלו, ו כבר לא בשלמות,

 .)ע''ע במדרש שמואל, תוי''ט, תפא''י( מחלוקות גורמותש  'ספקות' נוצרות

 

n 
 

 

לדורות  מלשון 'מסורות' המחברות אותנו  -מסרה 
 הקודמים 

ויש עוד פירוש מלשון "מסורת" מלשון מסורות, רצועות, שקושרים  

 אותנו לדורות הקודמים. 

ולעיל הובא שלשון 'מסרה' זה שמסר את כל מה שקיבל, לכן הפירוש  

אדם שמקיים את כל מה שקיבל   - הנכון של 'אדם מסורתי' הוא 

רק חלקים ראוי  מהדורות הקודמים, ולא רק חלקים מזה... מי שמקיים 

 יותר לקרוא לו: 'קבלי' או 'קבליסט' 'מקובל' וכד'. 
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ַע  ּה ִליהֹוׁשֻׁ רָּ סָּ  ּומְׂ
 

 משה מסר רק ליהושע???

למה משה מסר רק ליהושע, למה לא לכל ישראל? וכן למה רק לזקנים  

 וכו'? 

 

 . כל ההלכות שיהודי צריך לדעת  את משה רבינו לימד את עמ"י

 

לא  ואילו איך דורשים את התורה ומהם הכללים שהתורה נדרשת בהם  

 . גדולי הדור סגולה, ל  ליחידי עבר  כן זהל, וכל יהודי פשוט צריך לדעת

 

. אם גם לזה אין לו זמן, אז יש גם יש את השולחן ערוך ליהודי פשוט

   קיצור שולחן ערוך... 

 

זה    3פוסקים את ההלכות העומקים איך קובעים את הכללים ואיך  ואילו  

 , ויהושע לזקנים וכו'. הועבר ליהושע

 
 כל התורה שבע''פ ניתנה בסיני כדכתיב: 3

צוה אשר  ''עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמ
 . )שמות כד, יב( כתבתי להורתם''  

 : )ה.(ובגמ' בברכות 
''ואמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש: מאי דכתיב ואתנה לך את לחת  

אלו עשרת הדברות, תורה   -אשר כתבתי להורותם, לחות  האבן והתורה והמצוה
  - אלו נביאים וכתובים, להורותם  - זו משנה, אשר כתבתי  - זה מקרא, והמצוה  - 

 זה תלמוד; מלמד שכולם נתנו למשה מסיני''. 
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ִרים   בָּ ה דְׂ לׁשָּ רּו ׁשְׂ מְׂ  ֵהם אָּ
 

למה רק אנשי כנסת הגדולה אמרו את דברי המוסר? 
 למה זה לא נאמר בתקופת הנביאים?

והרי כל   מאנשי כנסת הגדולה? לימודים האלומדוע התחילו את ה

 ?)וכנ''ל(מסכת אבות כבר ניתנה בסיני 

 

  משהו   הדגיש  גדול דורכל  בסיני, ו  ואלא, שאכן כל עקרונות המוסר ניתנ

 בתקופה שלו באותו זמן.   ספציפי שהיה צריך חיזוק

 

אנשי כנסת הגדולה  שיירי מהם היו שבסוף תקופת הנבואה הנביאים ו

   .באותו זמן  הדברים שצריך לחזק כשראו את חורבן הבית אמרו שאלו 

 

תה צריכה לדורות נאמרה  י נבואה שהיבזמן הנביאים היו הרבה נבואות '

 . 'תה צריכה לא נאמרה יושלא הי

 

הנביאים היו אומרים   - פת הנבואה ראו ממש התגלות אלוקיתבתקו 

עמ"י היו במצב מאוד מאוד גבוה  ,  לאדם מה הוא עשה ומה התיקון שלו

 
 וכן נדרש בתורת כהנים פרשת בחוקתי על הפס':

ישראל בהר סיני  ''אלה החקים והמשפטים והתורות אשר נתן ה' בינו ובין בני  
 . )ויקרא כו, מו( ביד  משה''  
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אנשי  על מה צריך דגש. וכשהתזכורות החיזוקים ו ולא היה צריך את 

אמרו שאלו הדברים   , חורבן הביתהמצב של ראו את כנסת הגדולה 

 משך כל הדורות וכל הגלויות. מכאן ואילך לשצריך לחזק 
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תּוִנים ַבִדין'' "  ֱהוּו מְׂ
 

 המתנה של בעלי הדינים מלשון  –מתונים  

מלשון: 'המתנה', ובפשטות   ,"הוו מתונים בדין"הדבר הראשון שאמרו: 

 .4הכוונה לדיינים שלא ימהרו לפסוק את הדין 

 

 

 

 

 
אמנם כל זה שייך לפני שיודעים מה הפסק, אבל מהרגע שהם יודעים את הדין אסור  4

 להם לעכב את זה, כי הנידונים מתייסרים ורוצים לדעת מי חייב, וכמה וכו'.
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לבעלי הדינים שלא ירוצו  היא  ת המשנה כוונשאומר ש יש פירוש  אבל

על   לבי''ד לבית דין כ"כ מהר, כי לפעמים אפשר להסתדר ולא ללכת

 .שמואל()מדרש  תסתדרו ואל תמהרו -  כל דבר, תשבו ביחד

 

 

 מלשון מתנה, שהדיין יתן את זמנו במתנה  –מתונים  

. להלכה נפסק שחייבים  )ריטב"א(  מלשון מתנה   -  ויש עוד לשון של מתונים 

 .         במתנה   ואת הזמן של  לתתהדיין צריך    -   לדון בחינם, אסור לקבל כסף

n 
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 כל אדם הוא דיין קטן... וצריך לתת מזמנו בחינם 

לראות אם יש בן אדם שצריך    -  לסביבה שלו  5דיין בעצמו כל אדם הוא  

אחרים, להקשיב לשאלתם,  יש מצוה להיטיב לוגם לו    -   משהו ומה צריך 

, בכ''ז צריך לתת מהזמן  גוזל מזמנולתקנם בעצה נכונה, ואף שדבר זה  

 . שלו בחינם 

 

n 
 

'מתונים' מלשון 'נתונים' שהדיין ירגיש כנתון במקומו  
 של הנאשם

דיין צריך להרגיש  שהיש פירוש שזה מלשון 'נתונים',   בדין"  מתונים"הוו 

אם הוא רצח/גנב וכו'   אותו  כשהוא דן של הנאשם,במקום נתון שהוא 

)כשאדם נצרך להיות העו''ד של   להיות העו"ד שלו ,לנסות להבין אותו

עצמו... מתגלים כשרונות חבויים... פתאום האדם נהייה גאון... אז  

 .  צת להיות עו''ד טוב של חברך...( לפחות תנסה ק

 

 

 

 
מו, ע''ע בתפא''י  כתוב: 'שופטים... תתן לך', מודגש בלשון יחיד, כי כל אחד הוא דיין בעצ  5

 ובדברי ר' ישראל סלנטר.
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לפני שאתה 'דן' את חברך... תנסה להיכנס לראש  
 שלו...

דנה את בעלה    אישהדן את הילדים שלו, ה  -  בגלל שכל אדם הוא "דיין"

   ... למה הוא איחר לה והיא צריכה לצאת, הוא רק יגיע והיא "תנחית" עליו

  אולי קרה משהו  !תנסי לדון אותו לכף זכות -באה המשנה ואומרת לך 

 שהכריח את האיחור שלו... 

 

ותחשוב שאתה   את הסובבים אותך, תמתין לפני שאתה דן - יהודי יקר 

שעשית זאת... אתה רשאי  אחרי  ורק  זה שאתה דן אותו, המייצג של

                                  אותו. דוןל

 

 

 

 

 

 

 ר' אריה לופיאן העניש רק למוחרת...

ממתין  ן זצ"ל כשהיה מביא לילדים שלו עונש היה תמיד אר' אריה לופי

ש מתוך כעס  יכי אמר שהוא לא רוצה שיענ  ,מענישורק אז  למחרת  עד  

]כתוב לגבי חינוך: ששמאל דוחה וימין מקרבת,   תאלא ממתין למחר 

והמינון המדוייק זה שאלה קשה, כי משמע בחז''ל ששני ידיים שמאליות  
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זה לא טוב, אבל גם שתי ידיים ימניות זה לא טוב, וצריך הרבה סייעתא  

 .  דשמיא למצוא את המינון המדוייק של שמאל דוחה וימין מקרבת[

 

n 
 

 

הוזהרו לא לרוץ על המזבח כך הדיינים   כמו שהכהנים
 נצטוו לא לרוץ לפסוק את הדין 

לעיל הובא, שהפשטות של המשנה זה שהדיינים לא ימהרו לפסוק את  

ומתרצת:  : מנין שיהיו מתונים בדין? בסנהדרין שואלתהגמרא הדין. ו

הכבש   ,במזבחכלומר:    ,כתוב בתורה: "לא תעלו במעלות על מזבחי"ש

כדי שלא יעשו הכהנים פסיעה גסה, אלא יעלו לאט , מדרגותלא להיה 

שפטים אשר  מכתוב: "ואלה ה פסוק הנ''ל,וסמוך ל ,רוצוישלא ולאט 
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כמו  בדיוק תשים לפניהם" מהסמיכות לומדים שהדיינים לא ירוצו בדין 

 .  נצטוו לא לרוץ על המזבח םשהכוהני

 

 

n 
 

 

 ופעם... צריך לחשב את הדין מחדש כל פעם 

הדיין צריך להיות מתון גם כשבא לפניו הדין כמה פעמים. וכפי  

כל אדם הוא דיין לסביבתו, אז גם אתה שכבר הרבה    -שכתבתנו לעיל 

פעמים התייעצו איתך על עניין מסויים, ויש לך דעה ברורה, בכ''ז כל  

 פעם מחדש תחשוב שוב. 

 

 

 

 

כל איחור של בעלך צריך 'דיון מתון' מחדש לפני 
 שאת מתרגזת...

  ו גם אם את בטוחה שהתנהגות מסוימת של בעלך אינה טובה, כבר הי

שאת  כמקרים כאלו בעבר, שהוכרע בהם שהבעל אשם... בכ''ז, כעת 
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'מתונה', ותחשבי על כל הסוגיא   יהי הולכת 'להנחית' עליו את הדין, ת 

 מחדש... אולי בכ''ז הוא צודק... 

 

 חידוש...''אין בית מדרש ללא 

 למה צריך לבדוק כל פעם מחדש?   ,לבן אדם ספק איןאם 

 

שאולי יש חילוק בכל זאת או משהו שונה אפילו שאתה מכיר את  אלא,  

 .  ממקרים דומים בעבר  הדין

 

 

 

 הנידון צריך לצאת בהרגשה שהדיין התעמק בנידונו 

וגם לולא סברא זו, עדיין צריך להיות מתון בדין )אפילו שהוא יודע את  

צריך לצאת בהרגשה שהדיין    ,חייב בדיןהתשובה כבר(, כי הנידון שייצא  

 . חשב עליו ולא מיהר לפסוק

וכמו כן, הילד שלך מבקש ממך איזה דבר, או הבן זוג מבקש ממך,  

ואתה מיד יודע שהתשובה שלך תהיה שלילית ולא תהיה מוכן לתת את  

הדבר, לפחות אל תקפוץ לפסוק את התשובה, אלא תנסה לחשוב  

לאט ובמתינות למה באמת אתה לא רוצה לתת, ואחר זמן תענה להם,  

   בל את ההכרעה שלך.וע''י כך יהיה להם יותר קל לק

n 
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ונביא פה סיפורים קצרים, המראים את חכמתם של הדיינים, שלא  

מיהרו לפסוק לפי הנתונים היבשים שהיו להם, אלא המתינו עד שמצאו 

 עצה חכמה לגלות את האמת. 

 

 

 סיפור עם ר' שלמה קלוגר

אחד שעבד   - שבאו אליו לדין תורה זצ''ל יש סיפור עם ר' שלמה קלוגר

אצל מישהו תקופה ארוכה, שילם לו כסף והחביא את הכסף במרתף  

של היין ורק הבעל בית שלו ידע איפה הוא החביא את הכסף שלו. יום  

אחד רואה שאבד הכסף וידע שבעל הבית גנב לו כי רק הוא ידע ומי  

לא יודע על מה  יכול עוד להיות? והלך איתו לדין תורה ואמר לו "אני 

גמרנו, בעל    -  אתה מדבר" הדין הפשוט הוא שאין לך ראיה, אין לך עדים

הבית פטור. צריך לחשוב ור' שלמה קלוגר ידע שהוא חשוד ואמר לו:  

  העיר פה גויים תושבי , רוב אמרת שלא אתה גנבת, אז מי יכול לגנוב

 ... כנראה נכנס גוי למרתף של היין וכל היין שלך באיסור ו

 וא הודה שמצאו את הארנק הביאו לו וזה בעצם הוא גנב. האז 
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 סיפור על ר' אליהו מלוד

את  שגנב  באורח במלוןאחד חשד  :היה עוד סיפור על ר' אליהו מלוד 

ואמר    ,הוציא טבק  האורח  שם ותוך כדי  והי  רב והאורחורק השלו  הכסף  

 . מה פתאום אנחנו אנשים ישרים 

 

 

ותוך כדי אמר לשמש שלו    " נראה טבק טוב  קצת,  תביא "   : אמר לו הרב 

ותאמר לה  , מלוןהאורח בטבק ולך לאשתו של ה קח את קופסת 

השמש  קופסת הטבק,  - שבעלה אמר להחזיר את הכסף וזה הסימן

והכסף הוחזר   ...קח את הטבק שלך :חזר עם הכסף והרב אמר לו 

 לבעליו. 
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 סיפור על ר' יעקב מליסא 

אחד   מסופר עליש עוד סיפור על ר' יעקב מליסא "בעל הנתיבות" 

 . שמצא דינר זהב 

 

מצאת זה בדיוק נפל לי לא  שיופי "שהו ראה אותו מיד בא ואמר יומ 

התייאש מן כל עוד לא  והרי בטח אתה מכיר את ההלכה ש" )התייאשתי

ידע שהוא שקרן, אמר לו חכה לי רגע  והרב    האבדה חייבים להחזיר לו(

מקשיב מאחורי הדלת ואמר למוצא  אותו אדם שקרןידע שאך  ,בחוץ

ידע את הסימן זה סימן  י רואה יש פה חור באות ה' ואם  ההנה את "

 .  " זה שלו - שאתה חייב להחזיר לו את זה
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הדינר אבל אם יש לך סימן אז...  כשנכנס אמר לו תראה הוא מצא את 

הרב הסתכל ואמר   ",סימן על האות ה' יש חור יבטח שיש ל"אמר לו 

 כנראה שהדינר לא שלך... 

 

שאין מה   ים רון יצירתי גם אם לפעמים חושב ת פ לחשוב עלצריכים 

 לעשות וכך גם בכל תחומי החיים. 

 

 

 

 

 

 

 

ֵבה'' " ִמיִדים ַהרְׂ ַהֲעִמידּו ַתלְׂ  וְׂ
 

 החידוש במשנה?מה 

לחדש פה?   ומה בא -"והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה" 

לפסוק  יש חידוש שאם הוא רוצה למהר  ,"הוו מתונים בדין"-במילא 

באה המשנה ומחדשת שעדיף לא  אז ,להמשיך הלאה לצאת ללמודו

 למהר... 
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 זה לא פשוט? ,"והעמידו תלמידים הרבה"  -אבל 

 

 

שעדיף כמות רבה של תלמידים  המשנה פוסקת 
 מאשר מיעוט איכותיים 

אתה יכול   , וכגון: האיכות אוכמות ה -יש ויכוח ניצחי מה עדיף כידוע 

או לקחת קצת תלמידים מיוחדים ובהם   הרבה תלמידיםבלהשקיע 

 להשקיע שיצאו הרבה יותר איכותיים, מה עדיף? 

 

כמות  בלקחת הרבה תלמידים באה המשנה ומלמדת אותנו שעדיף 

בהם, ולא להתמקד באיכות של כמות מועטת של    להשקיעוגדולה  יותר  

   .)שפת אמת( תלמידים 

לו  אומרים לכן אז  , אי אפשר 'הכל',שיש לאדם כוחות מוגבליםידוע 

עדיף   - את הכמות היותר גדולה,  אפילו שיהיה פחות איכותשיעדיף 

 ריבוי תלמידים. 

 

 המשנה הכריעה בזה כבית הלל 

רק לקחת לבית הלל, שדעת בית שמאי  ויכוח ידוע בין בית שמאייש 

קבל  סוברים שעדיף ל בית הלל , ואילו ובהם להשקיע קצת תלמידים

   . כל אחד

שבית שמאי אומרים אל ישנה אדם    -''והעמידו תלמידים הרבה   

אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות ועשיר ובית הלל אומרים  

היו בהם בישראל ונתקרבו   לכל אדם ישנה שהרבה פושעים 
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)אבות דרבי נתן לתלמוד תורה ויצאו מהם צדיקים חסידים וכשרים'' 

 .פרק ג(

 

 

   הולכת עם הקו של בית הלל.   תינומשנ וא''כ 

 

 

 

שעדיף כמות התלמידים על איכות  לכך הטעם 
 התלמידים 

לא מודד הצלחות, אלא   שהקב''ה – ואולי הטעם שעדיף כמות הוא 

'עמל', וא''כ עדיף כמות רבה של עמלי תורה מאשר איכות מצומצמת.  

ולא רק שבעולם הבא מודדים 'עמל' ולאו דווקא את ההצלחות, אלא 

כבר בעולם הזה, כל עמל תורה בורא מלאכים טובים ומוריד שפע רוחני  

הם  שיהיו יותר עמלי תורה כך האפקט האדיר ש  כל לעולם, וממילא כ

 יעשו בעולם יהיה יותר מועיל. 

 

 

 החזו''א התייחס לכל תלמיד כספק גדול הדור הבא

לעסקנות   היו שני בחורים, שרצו לקחת אותם :מעשה עם החזון איש

למה   ואנשים רגילים", אמרו ל 2"לא, תקחו  להם החזו''א: אמר . בחו"ל

, אז אתה  'ספק גדול הדור הבא' בחורים? וענה: כי כל בחור זה  2לא 
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ההשקעה   רוצה לנתק אותו? קח מישהו שגם ככה לא לומד? אז

יש פוטנציאל  לכל תלמיד   בתלמיד צריכה להיות ממש ברצינות! שהרי

 ! גדול הדור הבאלצאת 

 

 

 הבת קול ג''כ הכריעה כבית הלל

התלמידים. במחלוקת בין בית הלל לבית שמאי יצאה  יש עניין בריבוי 

 . בת קול ואמרה "הלכה כבית הלל" 

היא  אך כאן,      "כי לא בשמים היא"  -  לא פוסקים הלכה מבת קול  ,עו דכי

, כלומר: אחרי רבים בכמות ולא  רק באה להכריע מה הפשט בפסוק

 . יצא שהלכה כבית הלל וממילאאחרי רבים באיכות 

 

ות, והעשין באיכות, וכיוון שנפסק  הלאוין גדולים בכמ
 כבית הלל ממילא: נוח לו שלא נברא

  ( 248)   מצוות לא תעשה כנגד גידיו של האדם ורמ"ח  (365)  ישנם שס"ה

א''כ יש יותר כמות של איסורי   –  מצוות עשה כנגד איבריו של האדם

הזדמנויות  יש לו הרבה יותר פעמים ולכן  לאוין מאשר מצוות עשה, 

  לאדם אם נוח לו )בעירובין יג:( ... וזהו שנחלקו להיכשל מאשר להצליח

כי מצד הכמות יש יותר 'בעיות' של   שנברא או נוח לו שלא נברא,

מבחינת  כלומר, . איסורים, ומצד האיכות יש יותר יהלומים של מצוות

  . ממילא נוח לו שלא נבראואז ' עשה ' כמות הלא תעשה "מנצח" את ה

'עשה דוחה לא תעשה' כי העשה יותר 'חזק' )עיין רמב''ן על   מצד שני,

זה יראה, ואהבה יותר חזקה   ת עשרת הדיברות שעשה זה אהבה ול''
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מבחינת האיכות ה"עשה" מנצח את ה"לא תעשה" ואז  . כלומר  מיראה(

 . ממילא נוח לו שנברא

שהבת קול הכריעה כבית הלל   ונמנו וגמרו שנוח שלא נברא, כי אחרי 

 – שהכמות יותר חזקה מהאיכות, ממילא הכוח של ריבוי הלאוין גובר 

   וממילא יוצא שנוח לו שלא נברא.

 

n 
 

 

 גם למצות ריבוי התלמידים יש גבול...

בא לראש ישיבה ואמר   אביו היה מקרה שסלקו מישיבה תלמיד אחד, 

"והעמידו תלמידים הרבה", אומנם הוא לא כזה   : לו, תשמע, כתוב

, למה לסלק אותו מהישיבה?  בריבוי התלמידים איכותי אבל יש עניין

אל תהיה   -  "הוו מתונים בדין" -  אמר לו הראש ישיבה שכתוב במשנה

לתורה"  "ועשו סייג כתוב גם  אבל...  ,אלא תהיה מתון קשה לקבל אותו

 אם הוא פה מקלקל אחרים, אז פה כבר צריך להוציא אותו.  !יש גבול

 

 

 כמות מול איכות בשאר עניינים 

 

 ונידון כעין זה ישנו בתחומים רבים בחיים.   
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לתת   -יש לו אלף שקל לחלק לעניים, מה עדיף  – צדקה במצותוכגון 

בזה כתוב מפורש  ? לתת לעני אחד אלף שקלאו  אלף עניים, לשקל 

במקרה  , אלא שלתת שקל לאלף עניים  -   לרבים  לחלקברמב''ם שצריך  

כי כל פעולה משפיעה עליו לטוב אז כך יגרם לו   - שיקול חיצונייש  זה

)מעבר לשיקול של מה עדיך כמות מול איכות, כאן   להיות אדם טוב.

,  שיהיה בעל מידות-נכנס שיקול של מה יעזור לאדם לעבוד על מידותיו

לחלק שקל אחד לאלף עניים זאת אומרת לחלק אלף פעם שקל.  

 ממילא זה יותר ישפיע עליו(

 

או אחד ודאי, מה   בספק יים נ להציל ש אפשרות יש לך  ,בהצלת חיים

   עדיף?
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שקל למשרד הבריאות, מה עדיף לעזור ליותר    מליון 10יש תקציב של 

 חולים קלים או למיעוט חולים סופניים? 

 

תהילים בכוונה לאט או כמה שיותר  להגיד יש לו כמה דקות  ,בתפילה

עדיף מעט בכוונה  " בזה גם מצינו הכרעה: )ו מהר ולהכניס יותר פרקים

   ("שלא בכוונה הרבה מאשר

 

( או  'בינינו' )כמו באתר  של שיעורי תורה השקעה בהרבה הסרטות

רבי אלחנן וסרמן   להשקיע הרבה בסרט אחד מוצלח )כמו המצגת על

 הכפתורים(. ו

 

השקעה בהספק הרבה )'בקיאות'(, או הספק קצר אבל עם   -בלימוד 

 המון עומק )'עיון'(. 
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תחילה', עבירה אחת גדולה או שניים קטנות   בעבירות: מה 'הקל הקל

 יותר? 

 

 

 

תתמקד בתמצית  במשנה לקמן: 'אל תרבה שיחה עם האשה...' 

במשנתנו לגבי העמדת תלמידים עדיף את   לעומת זאת איכותית... 

   הריבוי. מסקנה: אין כלל גורף, אלא כל מקרה לגופו.

 

n 
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 תעמיד את התלמיד שיידע להתקדם הלאה...

שלא יודע ללכת ותעביר  יקח תינוק אם ת - "והעמידו תלמידים הרבה"

   בעודו נשאר כל הזמן יושב בעגלה... שם,כאן לאותו מ

 

 ... שידע ללכת לבד מעצמו קדמת אותו אבל לא עזרת לו
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  -  כשאתה מביא לתלמיד את כל הידיעות לא מספיק למשוך תלמידים

כדי שיוכל לבד  משיך איתם הלאה יאת הדברים ו ן שהוא יקחיהעני 

)תוי''ט ומדרש  לעמוד על הרגליים ולהתקדם, שיהיו יכולים אח"כ ללמד 

  .שמואל(

 

''כ העמדת  וכמו שאמרנו לעיל: 'אבות' נקרא על שם שצריך 'תולדות', וא

  בפריה ורביה ש התלמיד על רגליו יביא תולדות הלאה והלאה, וכמו 

  ביא הלאה עוד דורות והבת ראויים להשהבן    יוצאים ידי חובה רק באופן

ביא עוד תלמידים  יהיה ראוי לה  התלמיד שלךצריך ש, כך  )אבן העזר סימן א(

 .)חיי אבות(

n 
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'הרבה'  –תלמידים', צריך בשביל להצליח ב'העמידו  
 זמן להשקיע! 

 , באילוף יש אילוף ויש חינוךכידוע,  –  בחינוך  הרבה זמן צריך להשקיע

חינוך  באבל    מה שתגיד לו,  מהעונש אז הוא עושה והילד מפחד מהמכה  

כשהוא לא מפחד  , שיעשה אותו גם  הילד מבין בעצמו שזה הדבר הנכון

)שני מבחנים לראות אם החינוך הצליח, גם כשאתה לא ליד הילד    ממך

הוא נוהג לפי הערכים שחינכת אותו אליהם אך מבחן חשוב נוסף גם  

   .כשיש לו מה להפסיד הוא בוחר הערכים שחינכת אותו עליהם( 

 

ולכן ''תלמידים הרבה'', ולא ''תלמידים רבים'', כי הדגש על ה'הרבה',  

 שהתלמיד עומד ומתקדם מעצמו...  שצריך הרבה השקעה עד

 

כמה זה 'הרבה'? עד מתי שהוא מתחיל 'ללכת' 
 בעצמו... 

,  ולהשקיע  אין פה שחור ולבן, יש גבול מסוים. יש עניין להעמיד הרבה

ואתה יודע  אבל איפה הגבול המדויק? ברגע שהוא עומד על הרגליים 

זה עניין הריבוי   - הבאתמשיך הלאה בתלמיד שהוא יכול ללכת הלאה 

 תלמידים. 

n 
 

 לא רק ראש ישיבה צריך להעמיד תלמידים הרבה...

לכאורה המשנה מדברת על ראשי ישיבות שצריכים להעמיד תלמידים  

שכל אחד מאיתנו   ,אז מה זה נוגע אלינו ביום יום? צריך לדעתהרבה... 
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אומר שבטבעו   ,)הלכות דעות פ''ו, הל' א( מעמיד הרבה תלמידים. הרמב"ם 

אדם שנמצא בסביבה  )ולכן    של האדם להיות מושפע מאנשים שסביבו

, כל אחד משפיע על השני וכל מה שהוא עושה צריך  וכו'( רעה שיברח

   .כמה   לדעת שיש לו תלמידים סמויים כל כך הרבה והוא לא יודע

איך ים ממנו , לומדמברך לומדים ממנו, כשהוא עושה חסדכשהוא 

   מתפלל וכו'. , וכן כשהואברךל

 

 

n 
 

 רק בעולם הבא נדע כמה תלמידים יש לנו...

אני?   כשאדם יבוא לבי"ד של מעלה ויגידו לו שסיים את הש"ס ויאמר

''ס בזכותו,  שיש תלמידים שסיימו את הש מתי? יאמרו לו  ?פתאום מה

 וזכות זו נזקפת לו...  

 

 

n 
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 תפרנסו אותם!  –העמידו תלמידים  

מה  לכל שתדאגו להם  - הכוונה  שלהעמיד תלמידים ,יש עוד פירוש

פסחים  גמ' ב]  שהם צריכים כמו פרנסה, כדי שיוכלו להמשיך ללמוד

 .  [שמעמידו על רגליו  –'ממונו של אדם   (קיט.)

 

 

 

 

ג  יָּ ה'' ''ַוֲעשּו סְׂ  ַלּתֹורָּ
 

התורה נקראת 'משמרת' כי היא מנסה לשמור את  
 החיים הנצחיים שלך...

זה דבר מאוד מעניין, כתוב בתורה "ושמרתם את   - "ועשו סייג לתורה"

. רואים  )יבמות כא.( חז"ל: עשו משמרת למשמרתיוב ,)ויקרא יח, ל( משמרתי" 

התשובה היא  ועל מה היא שומרת?  ',משמרת' נקראת:  שהתורה גם כן

שהתורה שומרת שלא תאבד חלקך לעולם הבא... וכפי שכתוב לעיל:    –

 ו... "כל ישראל יש להם חלק" יש לך כבר חלק, רק תזהר לא לאבד אות
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תעשו את   ,בעולם הזה הדרך הנכונה ללכת מהיהתורה אומרת 

ובחרת  '') הנכון, היא שומרת שתגיע למקום המסלול הנכון ויהיה בסדר

 . (''בחיים

 

 

 משמרת מפני היצר הרע התורה 

לא להתפתות  ו רלהישמ רק היה צריך  ,נברא בשלמות הראשון, אדם

 ... ' לאלף השביעי'  –  היה מגיע לשבתולאכול מעץ הדעת 

בראתי לו תורה תבלין... התורה היא המשמרת מפני    -בראתי יצר הרע  

   פיתוייו של היצר הרע. 

n 
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ולא כמו   אבל שידעו שזה רק סייג –ועשו סייג 
 לבל הנחש את חווה ישב

. הסייג מדרבנן הוא כמו גדר שמגן מפני בור  חז"ל נצטוו לעשות סייג 

   (.הבור -  מסוכן )האיסור דאורייתא הוא האיסור המסוכן

 

ולא מדובר רק על בור אחד, אלא יש בעולם הזה הרבה הרבה בורות  

 ומכשולות שהאדם עלול ליפול בהם... 
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 ולכן חייבים את הגדרות של רבנן שישמרו עלינו. 
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,  'מדרבנן' , הוא: , שגדרו(שזה מחז''לשהגדר )'הסייג' שנדע צריך אבל 

 . לבור המסוכן גדר שומרת עליך שלא תיפול ה

 

איסור  כמה חשוב לדעת מה זה הסייג ומה זה החווה ו לומדים מהאדם 

 .  ועצמב
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ואם היא   בעץ, לגעת לה שאסור נחשל ה אמרחווה בעץ הדעת דהנה 

תראי נגעת ולא  : ואמר להלעץ, דחף אותה  ואז הוא תיגע, היא תמות,

 ... גם אם תאכלי לא יקרה כלום תדעי לך, אז ... קרה כלום

 

, ואם היא הייתה יודעת שהנגיעה זה רק סייג  ומפני זה נתגלגל החטא 

של אדם הראשון, אז לא היה לנחש איך להכשיל אותה, ודווקא בגלל  

 וה שלא לגעת, יכל הנחש הערמומי להטעותה. ו שטעתה וחשבה שה' צי

 

 חמורה לגבי כוונה במצוות   בידיעה זו יש נפק''מ

נפקא מינה  הוא לדעת מה דאורייתא ומה דרבנן, עניין זה שצריך ו

ואם אדם לא ,  )או''ח סי' ס, סעי' ד('  צריך כוונה'במצוות    , כלומר:להלכה ממש

אז יכול להיות שעובר על איסור בל תוסיף, הוא חושב שזה מצוה  ,יודע

ם הוא עובר על איסור בל  צבעאז  -דרבנן ובעצם זה מצוה יתא י דאור
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'', באופן שיעשה  "בל תגרע , שיעבור עלוזה יכול להיות הפוך. תוסיף

 האמת היא שזאת מצוה מדאורייתא. ו  מצוה שחושב שהיא רק מדרבנן,

יש כאלה שלא  :בספירת העומר כגון  .שאנחנו לא יודעים  מקריםויש 

ה  וה המצוהאם בזמן הז ספק כי יש לנו  אומרים "הנני מוכן ומזומן"

   .'.. מה שנכון' לכוון צריך אז  ,או דרבנן יתאדאורי מ

 

 

 

בל תוסיף בכוונה של 'מצווה ועושה' אבל האמת היא 
 שהוא 'אינו מצווה ועושה'... 

יש מנהג  , אבל  חייבת  , לולב, סוכה וכו' היא לאשופר  במצוות  אשהלגבי  

  . יפה וזה הידור שופר, ויושבות בסוכה, ונוטלות לולב, שהולכות לשמוע 

וה שהיא בגדר 'אינה מצווה  ואבל חשוב שהיא תכוון שמקיימת מצ

ועושה', כי אם היא תחשוב שהיא חייבת מהתורה, אולי יש בזה איסור  

 בל תוסיף... 

 

וכן להיפך, היא צריכה לדעת שבקידוש ובאכילת מצה היא חייבת  

היא מקיימת בגדר של 'אינה מצווה ועושה' אולי  מהתורה, ואם תכוון ש

 היא עוברת על איסור 'בל תגרע'... 

ואם זה ספק האם חייבת מהתורה, וכגון שמיעת פרשת זכור, תכוון 'מה 

)מה שבטוח שיש    שנכון בשמים' וכדלעיל לגבי ספירת העומר לגברים...

לה הרבה 'תורה' ללמוד... כדי שלא תכשל באיסורים חמורים בשעה  

   שעושה 'מצוות'...(. 
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 הנחש ממשיך לבלבל את חוה גם בימינו...

אם היא תקפיד לשמוע דברים שלא חייבת וזה יבוא על חשבון   ואגב,

  ... בל תוסיף באמת איסור  אז אולי זה    )שהיא כן חייבת...(  דברים אחרים

בבית השולחן לא  שופר, אבל    במסירות נפש לשמוע  וכגון שהיא הולכת 

 ערוך... 

היא כועסת שהסוכה לא מספיק גדולה גם בשבילה... הלו... כל הכועס  

 כאילו עובד ע''ז... בע''ז היא ודאי חייבת... 

 

n 
 

 

כל אדם פרטי יעשה סייגים פרטיים    –ועשו סייג 
 ואישיים לו 

מה בעצם חידשה המשנה? והרי זה פסוק מפורש: 'ועשו משמרת  

 למשמרתי'? 

  לעצמו לעשות סייג צריך המשנה באה להגיד לנו שכל אדם פרטי 

)כל אדם פרטי עושה   דור והדור שלוגדול , כל רב וקהילתו וכל תורהל

סייגים? חווה עשתה סייג לעצמה לא לגעת בעץ ומסיבה זו חטאה וזה  

 . היה ממש בל תוסיף(
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  ורט וזה לא משהו מפ  בזה,  והוא לא חייב  ,לא ציוו אותוולדוגמא לגדר ש

האדם הפרטי יכול   וספציפי ששייך שחז''ל יעשו עליו 'גדר', ובכ''ז

אני כבר  , אז  דבר לשון הרערבה לחבר שמ למשל    -לעשות לעצמו סייג  

  מתג שים דבק על  אאיתו. וכגון שאני    מכין נושאים אחרים לדבר עליהם

בוא ללחוץ בשבת... או כגון  אשכח ואהמנורה בשבת מחשש שמא 

צמו בסכום כסף לצדקה בכל פעם שיכשל באיסור  שאדם יקנוס את ע

 . מסויים שרוצה להתחזק בו וכו'

סייגים  לעצמו  את הדברים שאדם יכול להיכשל בהם יעשה  -בקיצור 

 ... לוספציפים 
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ויש דברים שכדאי שיתייעץ עם רבו לפני שמחליט לקבל על עצמו כאלו 

, אע''פ שיש  לא לגיטמיםפשוט יש סייגים שהם  ,בכל זאת סייגים, כי

 בהם תועלת רבה. 

n 
 

 

תעצרו את עצמכם מללמד כל  –לתורה   ועשו סייג
 דבר!

שדברי תורה לא מלמדים כל   -)מגן אבות, הובא במדרש שמואל(  ועוד  פירוש

יש מושג שכשם שיש מצוה לומר דבר שנשמע ככה יש    ,דבר לכל אחד

כמו בעל תשובה שאתה אומר לו  שלא לומר דבר שלא נשמע. מצוה

)אסור   ברים שהוא לא יכול לעמוד בהם זה יפיל אותו והוא יתרחקד

להגיד לו הלכה לא נכונה, אבל מעצמינו לא צריך להנחית עליו הכל  

 . על ההתחלה...(
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 ובמיוחד צריך להזהר בלימוד ילדים 

עת כל דבר עד הסוף, כי יש דברים שהתמימות  ד ילדים לא צריכים ל

נים שקשורים  י ולא רק עני לשים גבול לא ללמד כל דבר.  - טובה להם 

עם פרטי  תיאורים מהנעשה בגיהנום לצורך הענין, לתמימות, גם

 פרטים זה לא בריא להם... 

 

 

n 
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 תלמיד הגר''א שנחלה מפחד הגיהנום...

שית  אר' ב ים בו שכת הגהנוםייסורי הגאון מוילנא פעם אחת אמר שכל 

 ממש! הכל כפשוטו 'חכמה 

 אם אתה 'נופל בבור', זה שורף מאוד מאוד... 
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  לבקרו,   בא אליו הגאון  ... לקח את זה קשה ונהיה חולהמתלמידיו  ואחד   

 בגלל הדברים שאמרת... מעט נהרגתי  כשתדע לך ש  -התלמיד  ואמר לו  

 

אבל יש עוד דבר שתדע  כל מה שאמרתי נכון הוא,  –אמר לו הגאון 

  ם ייסורי הדין קשה מנשוא, אבל כל קצת  מגיע למעלה שאדםאומנם 

כל דבר קטן    ... למעלההרבה מהעונש ש לו    מורידים   שהיו לו פה בעוה''ז 

)ואגב, כל דבר קטן כאן בעולם משפיע   מכפר לו המון ומשפיע המון

המון לעולם הבא... כל 'קצת מצוה' זה המון... גם כל הנאה בעולם הזה  

 . (לכן העולם הזה נקרא: 'עולם הצמצום' ואכ''מ יקרה היא מאוד...

n 
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 חכמי הדור צריכים לעשות 'סייג' ולא 'גדר'

)כדכתב רש''י  זה מושג של גדר אבנים'גדר' בש"ס  '. גדר 'ולא  ,כתוב "סייג" 

  ,במדבר כב, כד(

 

  עצים שנוטעים  ר ששותלים אותם, כמו  ודי גסוג  בכל המקומות זה    'סייג'ו

  6להיות גדר לכרם 

 
: ''הנוטע לסייג ולקורות פטור מן הערלה'', ופירש שם  )ערלה פ''א מ''א(כדכתיב במשנה  6

 שנטע אילנות לעשות גדר לכרם סביב''.  )שיר השירים פ''ז(הר"ש: ''מלשון סוגה בשושנים 
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, שכוונת המשנה לומר  )בספר אמירה יפה, הובא בספר דרך צדיקים(ופירשו  

כמו גדר  משהו שלא יפול לאט לאט ושתקנות חז''ל צריכות להיות 

, וצריך כל הזמן להוסיף  קצתאבנים שכל שנה ושנה נפחתת והולכת 

  אלא משהו שיהיה פורח בתיקונו, ובמשך הזמן צריך לעשות גדר אחר. 

, כמו עצים שנטיעתם מתקיימת לאורך ימים, והגשמים  ויגדל וימשיך

גיעים מגדלים את העצים הללו, כך הסייג שצריכים לעשות חכמים, שמ

 זה סוג סייג שיתקיים ויפרח וח''ו לא יילך וייחלש. 

, מה יגרום  וגדולי הדור יודעים את הדבר הנכון ולפי הדור מה כן ומה לא

 חולשה ומה יגרום חיזוק, ולכן צריכים לעשות 'סייגים' ולא 'גדרות'. 

n 
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מי שלא יקפיד על קצה קוצו של כל גדרות חז''ל 
 יפסיד את הכל!

טמאתה בשוליה לא זכרה אחריתה ותרד  '' כתוב:  (ט ,א )במגילת איכה 

לאדם שהלך לבית של חבר שלו וראה    המגיד מדובנא  לימשוה   '',פלאים 

 . מפה יפה על השולחן

 

למוכר  . הלך לחנות בדים ואמר כזאת מפה  גם אני רוצה לעצמו ואמר 

המפה  זהר כי  יים לב ותש   : שהוא רוצה מפה יפה וגדולה. אמר לו המוכר 

את שולי המפה כדי שלא ייפרמו כל   תתפור, ולכן לא תפורה בקצוות

 חוטי המפה. 

 קצוות...    רק  זה הבעיה... מה  הקונה בליבו: שטויות, נו...  אמר

ונהרסה... ומיד רץ להתלונן למוכר על   ולאט לאט המפה נפרמה

 'הסחורה הפגומה'... 
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לשים לב שצריך לעשות מכפלת   אמרתי לך  : הרי מר לו המוכר א

 בקצה... 

 

שנראים לנו קטנים, זה  '', יש עוונות טמאתה בשוליה '' וזה מה שכתוב:  

 ' אנחנו חושבים... השולייםרק '

לא זכרה  '' - רה שלא שומרים על הדברים הקטניםו ובסוף מה שק

האדם הולך ופורם את כל היראת שמים שלו,   - ''  אחריתה ותרד פלאים

וכל שמירת המצוות שלו נהרסת, והכל בגלל שחשב שמה ששם  

 בקצה... ליד הגדר... נו זה 'שולי', לא צריך לדקדק בזה לגמרי... 

 

 

n 
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 השיכור שעבר על הגדר הפרטית שהציע לו הרב

אני כל הזמן   ,תשמע :לבית הרב ואמר לו סיפור על שיכור שבא יש 

  שהו אני מוגבל יאבל כשאני יושב עם מ  לאשפתות... משתכר ונופל 

כשאני לבד אני מגיע למצב של שיכור  . ורק שתכר להלא ומצליח 

 ... מוחלט

יושב עם  שותה יין רק בזמן שאתה אמר לו הרב תעשה לך גדר שאתה 

 . שהוימ

 

חיכה  ווהוא קיבל על עצמו ליישם את זה. פעם אחת היה בבית לבד 

 . לא הגיעהחבר לחבר שלו ו

על   מוכן וציא את הבקבוק שיהיהישבינתיים אני רק  לעצמו אז אמר 

 . שלא נתעכב ונוכל להתחיל לשתות החבר שכשיבוא ,השולחן

ת  נתיים אני רק אמזוג לכוסויב לעצמו:  אמר    ,ומשלא הגיע  וחיכה...   חיכה 

 וכשיבוא נוכל ישר להתחיל.  
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 ... הוא מזג וחיכה והסתכל על היין

הו  ומיד צהל ואמר: ופתאום הגיע איזה זבוב שישב על הכוס השניה. 

  לקח ושתה עד שמצא את עצמו שתוי  ...חיכיתי שסוף סוף מישהו יגיע

 ושוב זרוק ומלוכלך באשפתות... 

 

 הוציא את הבקבוק. ו  -עבר על הגדר שהרב אמר לו    והכל התחיל שרק

n 
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 גדר לפני תהום מסוכנת כמשל ל'סייג לתורה'

 ... זה סוף הסיפור שלו... שהו נופליאם מ ...מפלי הניאגרה זה מפחיד

 ה ממקום הסכנה. רחוק  רצינית,  שמים  גדרולכן 

 

 לתהום, אלא , אני יעבור את הגדר, אבל ודאי שלא אפול ואם יגיד אדם

 ... ומתקרב ... ומתקרב ... אני רק מתקרב

 ... כל זבוב קטן יפיל אותואז הוא כעת במצב ש

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

מאוד, זה תהום יותר עמוקה ממפלי   יתא זה דבר חמור יאיסור דאור 

 הניאגרה... 

 

זה ציווי לחכמים הגאונים ולגדולי   – צטוונו לעשות סייג לתורהנולכן 

מנגנוני הביטחון שח''ו לא יפול  הדור ולכל אחד ואחד לשים לעצמו את  

 לתהום! 

n 
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העובר על דברי חכמים 'הסתבך' עם השומר של 
 הארמון ודמו בראשו 

"כל העובר על דברי חכמים  חומרה רבה מצינו לסייגים שעשו חז''ל: 

היה מעשה עם ר' יהונתן   ."כל הפורץ גדר ינשכנו נחש" ,חייב מיתה"

שכל  שכתוב    אצלכם איבשיץ ששאל אותו שר חשוב של הגויים: מה זה  

  והרי איסורי  ,עד שחייב מיתה העובר על דברי חכמים זה כל כך חמור 

, ובכ''ז יש הרבה איסורים שלא חייבים  מזה  יםהתורה הרבה יותר חמור

 ?  עליהם מיתה

להוציא    מיד  אם מישהו לא ישמע לך אתה יכול לי שר יקר,    תגיד ענה לו:  

 אקדח ולהרוג אותו?  

 

 

 

אוכל  אבל לא  -  לא, יש משפט, אח"כ נראה מה יגזר עליוענה לו השר: 

 . במקום  וציא אקדחלה
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שים לב לדבר מעניין, מחוץ לארמון, ליד השער, ניצב חייל    אמר לו הרב:

אנשים שמגיעים מבחוץ שלא  השער', ופשוט שתפקידו להיות 'שומר 

 לעצור... לו  וישמע

 

 .. וציא אקדח ויורה.ממיד הוא  

קיבלו תפקיד מאת הבורא, להיות שומרי השער... ולצורך כך  החכמים 

דברים ... ולכן צריך להתייחס לכל אזהרותיהם כאל  להם כוח חזק  נתנו

 חמורים מאוד.  

n 
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 קשר הדברים במשנה

ו  שאם תהיו מתונים בדין אז ממילא תעמיד  :הדברים הקשר במשנה בין  

וממילא יעשו   ,כדלקמן פ''ב מ''ה()לא הקפדן מלמד , שהרי הרבה תלמידים

כתוב שאין גוזרים גזירה על הציבור אלא  מכיוון שלמה?  . סייג לתורה

אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בו, אם יש תלמידים הרבה זה מחזק את  

 סייגים. שמור על ההתורה וכך נוכל ל

 

  


