
 בס"ד

 פרק חמישי -עבודת ה' לאור מסכת אבות

 משנה ח'משנה מסכת אבות פרק ה 

ְקָצָתן ֵאיָנן  ין ּומִׁ ְקָצָתן ְמַעְשרִׁ ְבָעה גּוֵפי ֲעֵבָרה. מִׁ ין ָלעֹוָלם ַעל שִׁ ּיֹות ָבאִׁ יֵני ֻפְרָענִׁ ְבָעה מִׁ שִׁ

ים  ְקָצָתן ְרֵעבִׁ ת ָבָאה, מִׁ רֶׁ ל ַבצֹּ ין, ָרָעב שֶׁ ל ְמַעְשרִׁ ֹּא ְלַעֵשר, ָרָעב שֶׁ ל ים. ָגְמרּו שֶׁ ְקָצָתן ְשֵבעִׁ ּומִׁ

ר ָבא ָלעֹוָלם ַעל  בֶׁ ל ְכָלָיה ָבָאה. דֶׁ ת ַהַחָלה, ָרָעב שֶׁ ּטֹול אֶׁ ֹּא לִׁ ל ת ָבָאה. ְושֶׁ רֶׁ ל ַבצֹּ ְמהּוָמה ְושֶׁ

ין, ְוַעל ֵפרֹו ְמְסרּו ְלֵבית דִׁ ֹּא נִׁ ל יתֹות ָהֲאמּורֹות ַבּתֹוָרה שֶׁ ב ָבָאה ָלעֹוָלם ַעל מִׁ רֶׁ ית. חֶׁ יעִׁ ת ְשבִׁ

ֹּא ַכֲהָלָכה: ל ים ַבּתֹוָרה שֶׁ ין, ְוַעל ַהּמֹורִׁ ּוּות ַהדִׁ ין, ְוַעל עִׁ ּנּוי ַהדִׁ  עִׁ

 תפארת ישראל /יכין/ על מסכת אבות פרק ה משנה ח 

 ר"ל עבירות חלוקות: -על שבעה גופי עבירה 

 

המעשרות, שאין חיוב מיתה בטבלן רק בטבול כולל כל  -מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין 

לתרומה גדולה ]רמב"ם פ"י ממ"א הלכה כ' ודלא כר"ן נדרים דפ"ד ב[ ואם מקצתן נזהרין בהן 

 ומקצתן אין נזהרין, אז רעב וכו':

 

בצורת הוא לשון מניעה וביצור, ר"ל שיתמעטו הגשמים, חלקה א'  -רעב של בצורת באה 

 ':תמטר וגו', ועי"ז מקצתן וכו

 

 שכולן אינן מעשרין: -גמרו שלא לעשר 

 

מהומת נסיעת גייסות, וע"י מניעת הגשמים היו הרעבים  -רעב של מהומה ושל בצורת באה 

יכולין ליסע למדינה אחרת ונצולין, וע"י שיבוש הגייסות אין יכולין ליסע ממדינה למדינה ורעבו 

 כולן מדה כנ"מ:

 

ת, שכשהפרישוה ואכלוה חייבים מיתה, מיהו הכא שחמורה ממעשרו -ושלא ליטול את החלה 

 מיירי שלא הפרישוה:

 

 שמתמקמקין בחלאת רעב ומתים הרבה: -רעב של כליה באה 

 

 שמתים רבים מבלי שיהיו חולים תחלה: -דבר בא לעולם 

 

ככל חייבי כרת, או מיתה בידי שמים, שחייב בה האוכל טבל  -על מיתות וכו' לבית דין 

 או טבל לתרומות מעשרות, וכדומה:לתרומה גדולה 

 

שדינן להפקירן, ומדלא הפקירו, יענשו מדה כנ"מ להפקיר חייתם למלאך  -ועל פירות שביעית 

 המשחית:

 

 חרב מלחמה: -חרב בא לעולם 

 

 שיודע להיכן הדין נוטה, ומעכב מלפסוק אותו: -על ענוי הדין 

 

 לזכות החייב ולחייב הזכאי: -על עוות הדין 



להתיר האסור ולאסור המותר, וכל הנך עונשין דמתני' ילפינן  -המורים וכו' שלא כהלכה ועל 

 להו מקראי ]בשבת דל"ג[:

 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קלט/א 

תניא רבי יוסי בן אלישע אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל 

דייני ישראל שנאמר שמעו נא זאת ראשי שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל 

בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו בונה ציון בדמים 

וירושלים בעולה ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסומו ועל ה' 

קדוש ברוך ישענו וגו' רשעים הן אלא שתלו בטחונם במי שאמר והיה העולם לפיכך מביא ה

הוא עליהן שלש פורעניות כנגד שלש עבירות שבידם שנאמר לכן בגללכם ציון שדה תחרש 

וירושלים עיין תהיה והר הבית לבמות יער ואין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל 

עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל שנאמר ואשיבה ידי עליך ואצרוף כבור סגיך 

 ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה ואסירה כל בדיליך

 

  משנה מסכת אבות פרק ה' משנה ט'

לּול ַהֵשם. ָגלּות ָבָאה ָלעֹוָלם ַעל עֹוְבֵדי  ַחָּיה ָרָעה ָבָאה ָלעֹוָלם ַעל ְשבּוַעת ָשְוא, ְוַעל חִׁ

ים, ְוַעל  יכּות ָדמִׁ לּוי ֲעָריֹות, ְוַעל ְשפִׁ ים ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוַעל גִׁ ץ. ְבַאְרָבָעה ְפָרקִׁ ַהְשָמַטת ָהָארֶׁ

ְבָכל ָשָנה ְוָשָנה.  ָחג שֶׁ ית ּוְבמֹוָצֵאי הֶׁ יעִׁ ית ּוְבמֹוָצֵאי ְשבִׁ יעִׁ ית, ּוַבְשבִׁ יעִׁ ה. ָבְרבִׁ ְתַרבֶׁ ר מִׁ בֶׁ ַהדֶׁ

ְפֵני ַמְעַשר עָ  ית, מִׁ יעִׁ ית. ַבְשבִׁ ישִׁ ַבְשלִׁ י שֶׁ ְפֵני ַמְעַשר ָענִׁ ית, מִׁ יעִׁ ית. ּוְבמֹוָצֵאי ָבְרבִׁ שִׁ ַבשִׁ י שֶׁ נִׁ

ים: ּיִׁ ל ַמְּתנֹות ֲענִׁ זֶׁ ְפֵני גֶׁ ְבָכל ָשָנה ְוָשָנה, מִׁ ָחג שֶׁ ית. ּוְבמֹוָצֵאי הֶׁ יעִׁ ְפֵני ֵפרֹות ְשבִׁ ית, מִׁ יעִׁ  ְשבִׁ

 תפארת ישראל /יכין/ על מסכת אבות פרק ה משנה ט 

 כולל שוא או שקר: -על שבועת שוא 

ר עבירה בפרהסיא בעזות ויד רמה, או שעושה דבר שהרואין יכולין שעוב -ועל חילול השם 

 לחשוב שעושה עבירה ואינו חושש ]כיומא דפ"ו א[:

הוא העונש היותר קשה שיוכל להשיג להלאום, שיחרב המקדש ושיגלו  -גלות בא לעולם 

 הבנים מעל שולחן אביהם, ויהיו למשל ולשנינה בקרב הארץ:

 זרעו בשביעית:שחרשו ו -ועל השמטת הארץ 

ר"ל הדבר הנ"ל כשנענשים בו על מיתות של"נ לב"ד, אז  -בארבעה פרקים הדבר מתרבה 

מתרבה בד' פרקים הללו אגב גררא, מדהחסירו חיות העניים שמחוייבין לפרנסן אז, משא"כ 

מעשר ראשון הרי יוצא אדם גם כשיתנו ללוי עשיר, נמצא שלא חסר חיותו של עני, וכ"ש 

אר לעצמו, לכן לא נענשים עליהן במיתה, מיהו מדיש בשאר המעשרות קדושה מע"ש הרי נש

 קצת להכי חשיבא להשתלם עונש המיוחד עליהן בקביעותא ולא מקופיא:

 בשנת ד' שבשמיטה: -ברביעית 

 היא שנת השמיטה: -ובשביעית 

 היא שנה א' שבשמיטה, ומדמתרבה במוצאי שביעית מיד, דהרי עונשו -ובמוצאי שביעית 

 קביע וקיימא ]כמ"ח[ להכי לא קאמר בשמינית:

שחג היא זמן האסיפה, שחייב ליתן לקט שכחה ופיאה פרט  -ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה 

 ועוללות:


