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 פרק חמישי -עבודת ה' לאור מסכת אבות

 משנה ה'משנה מסכת אבות פרק ה 

ִריחַ  לֹא ִהסְּ ַשר ַהֹקֶדׁש, וְּ ה ֵמֵריַח בְּ ה ִאשָׂ ׁש. לֹא ִהִפילָׂ דָׂ ֵבית ַהִמקְּ ה ִנִסים ַנֲעשו ַלֲאבֹוֵתינּו בְּ רָׂ ַשר ַהֹקֶדׁש  ֲעשָׂ בְּ

יֹום ַהִכפּוִרים, דֹול בְּ ֹכֵהן גָׂ לֹא ֵאַרע ֶקִרי לְּ ַחִים, וְּ בְּ ֵבית ַהִמטְּ בּוב בְּ ה זְּ אָׂ לֹא ִנרְּ ם, וְּ ִמים ֵאׁש ֶׁשל ֲעֵצי  ֵמעֹולָׂ ׁשָׂ לֹא ִכבּו גְּ וְּ

נִ  ֶלֶחם ַהפָׂ ֵתי ַהֶלֶחם ּובְּ ֹעֶמר ּוִבׁשְּ סּול בָׂ א פְּ צָׂ לֹא ִנמְּ ן, וְּ ׁשָׂ רּוַח ֶאת ַעמּוד ֶהעָׂ ה הָׂ חָׂ לֹא נָׂצְּ ה, וְּ כָׂ ִדים ַהַמֲערָׂ ים, עֹומְּ

ב ִבירּוׁשָׂ  רָׂ ַעקְּ ׁש וְּ לֹא ִהִזיק נָׂחָׂ וִָׂחים, וְּ ַתֲחִוים רְּ פּוִפים ּוִמׁשְּ ִלין צְּ קֹום ֶׁשאָׂ ם ַלֲחֵברֹו ַצר ִלי ַהמָׂ דָׂ ַמר אָׂ לֹא אָׂ ם, וְּ ַלִים ֵמעֹולָׂ

ַלִים:  ִבירּוׁשָׂ

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

לטובת אבותינו, ושאר נסים שנעשו שם )כיומא דכ"א ב'( לא חשיב להו תנא,  - עשרה נסים נעשו לאבותינו

אע"ג דאילו הריחה  - לא הפילה אשה מריח בשר הקדש ששכינה שורה שם: מדלא היה בהן טובה, רק עדות

היו רשאין להאכילה, דלא עדיף בשר קודש יותר מיו"כ שהוא בכרת, ואפ"ה בהריחה ביו"כ האכילוה ]כיומא 

פ"ב ע"א[ , אעפ"כ אילו היה אפשר שתתאוה להבשר שם ע"י הריח מבשר שעל אש המזבח, היו נזהרות 

ולא הסריח בשר  לביהמ"ק, שמא תריח, ונמצאות מצטערות שנמנעו מלכנס למקדש:המעוברת מלכנס 

לא מבעייא אברי עולה שהן להקרבה, וכשהעלן לראש המזבח אין לינה פוסלת בו, ואפילו  - הקדש מעולם

מונח שם ב' וג' ימים אפ"ה לא הסריח ביני ביני, אלא אפילו בשר שלמים שנאכל לכל אדם לב' ימים רצופים, 

אף דדרך זבובים להמצא במקום דמים ובני מעים,  - ולא נראה זבוב בבית המטבחים ם הוא לא הסריח:ג

 - ולא אירע קרי לכה"ג ביום הכפורים אפ"ה כדי שלא יצטערו הכהנים המתעסקים שם, לא נראה שם זבוב:

ולא כבו  בייש בצבור:מדהיה עי"ז נפסל לעבודה ביו"כ, ועי"ז יהיו כל העם יודעים המקרה שאירע לכה"ג, וית

שאילו כן, לא היו יכולין להקטיר אימורי חטאת ואשם, ולא היה מותר הבשר  - גשמים אש של עצי המערכה

שלא דחק הרוח לעשן למטה ]כיומא כ"א  - ולא נצחה הרוח את עמוד העשן לאכילה לכהנים ]פסחים נ"ט ב'[:

דכשלא יקריבוהו בט"ז ניסן, יאסרו כל  - בעומרולא נמצא פסול  ב'[ שלא יצטערו הכהנים העובדים בהעשן:

ישראל לאכל חדש בשנה זו, ואע"ג דבדיעבד גם בנקצר ביום כשר, וכשנפסל הנקצר בלילה היו יכולין לקצור 

אחרת ביום ולהקריבה, עכ"פ עי"ז יתעכבו בהקרבתו, ויכשלו הרחוקים שיאכלו החדש מיד אחר חצות על סמך 

שמקריבין בעצרת כדי להתיר חדש למנחות במקדש,  - ובשתי הלחם דס"ח[: שלא יתעכבו מלהקריבו ]מנחות

ואין אפייתן דוחה יו"ט או שבת, וא"כ כשיפסלו אלה, א"א להביא אחרות, ולא יוכלו להביא מנחות מתבואה 

שג"כ אין אפייתן דוחה יו"ט או שבת, ואילו נפסל היתה מתבטלת  - ובלחם הפנים חדשה שנה תמימה:

שלימה, והנך ג' שהנס שנעשה בהן הוא משום שכשנפסלו אין להם עוד תיקון, להכי חדא חשיב המצוה שבוע 

 כשמתכנסין בעזרה ברגלים וכדומה היו עומדין דחוקים מפני רבוי עם: - עומדים צפופים להו תנא:

ודה או עד שהיה באותה שעה ד' אמות בין זל"ז, כדי שלא יתבייש כל אחד מחבירו כשיתו - ומשתחוים רווחים

ולא הזיק נחש ועקרב  כשיתפלל אז על נגעי לבבו שאינו רוצה שיתגלו לשום אדם רק אליו ית' היודע מכאוביו:

]וספרו לי ב' בני תורה דאתו מהתם זה שלא בפני זה, דגם   אף שמצויין שם, לא הזיקו: -בירושלים מעולם 

דתנינן והשמותי את מקדשיכם,  עכשיו לא נשמע שניזק אדם שם מאלה, רק לעתים רחוקים והדא הוא

אע"ג שרבו הנוסעים  - ולא אמר אדם וכו' שאלין בירושלים בקדושתן הן אף כשהן שוממין ]מגילה כ"ח א[:

לשם, ובפרט ברגלים אפ"ה לא היה שם דוחק מקום או דוחק פרנסה, כי שם צוה ה' את הברכה חיים עד 

 העולם:

 

 משנה מסכת אבות פרק ה' משנה ו'

ה  רָׂ ַהֶקׁשֶ ֲעשָׂ תֹון, וְּ אָׂ ֵאר, ּוִפי הָׂ ֶרץ, ּוִפי ַהבְּ אָׂ ֵאלו ֵהן, ִפי הָׂ ׁשֹות, וְּ מָׂ ת ֵבין ַהשְּ ֶעֶרב ַׁשבָׂ אּו בְּ רְּ ִרים ִנבְּ בָׂ ן, דְּ ַהמָׂ ת, וְּ

תֹו ׁשֶ  בּורָׂ ִרים, ַאף ַהַמִזיִקין, וקְּ ֵיׁש אֹומְּ ַהלּוחֹות. וְּ ב, וְּ תָׂ ַהִמכְּ ב, וְּ תָׂ ַהכְּ ִמיר, וְּ ַהשָׂ ַהַמֶטה, וְּ ם וְּ הָׂ רָׂ ֵאילֹו ֶׁשל ַאבְּ ל מֶׁשה, וְּ

ת ֲעשּויָׂה: בָׂ ת ִבצְּ בָׂ ִרים, ַאף צְּ ֵיׁש אֹומְּ ִבינּו. וְּ  אָׂ



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

בע"ש הראשון שבששת ימי בראשית, ולא שבאמת נבראו אז,  - עשרה דברים נבראו בע"ש בין השמשות

דוכי ס"ד שהאיל של אאע"ה והאתון של בלעם שחיו לפ"ז כמה אלפים שנה, ותה"ק תעלים ממנו הנס הגדול 

הזה, אלא ר"ל שניתן כח בהברואים שיוציאו הפלא בשעתן, ]וה"ה שאר הנסים מיד בשעת הבריאה ניתן 

להכי תיכף כשנברא הדבר ביומו, ניתן בו הכח וכו', הוציא הנס בשעתו כדאמרינןס, כח לבהדבר שבו נעשה הנ

לעשות בו הנס לכשיצטרך, אבל הנך י' דברים שהיה הנס שבכל א' לאות ולמופת על מלכותו ית', לפיכך הן 

רק במדריגה א' למטה מסגולת קדושת שבת קודש קדשים, שג"כ הוא לפרסם מלכותו וממשלתו ית', והן 

ממדריגה משאר הברואים שנבראו בשאר הימים כולן לתשמיש חול, להכי נבראו בע"ש ביה"ש כעין  למעלה

להכי קאמר פי הארץ דר"ל ניתן כח בהארץ באותו מקום לפער פיה  - פי הארץ הוספת מחול על הקודש[:

וסוגרת לבלוע עדת קרח, ולסתמו אח"כ, כחיה הפותחת פיה, וחוטפת וטורפת בכעס ובולעת שללה וחוזרת 

פיה, וכמ"ש ותכס עליהם הארץ והי' זה רק לקדש שמו ית' ולברר אמיתית תורת משה, מדכפרו בנבואות 

אבן עגול הי' שמאז שהכהו משה בחורב נתן בכל  - ופי הבאר משרע"ה, וכמ"ש וידעתם כי נאצו וגו' את ה':

המ' שנה שהיו במדבר  עת מימיו, והיה מתגלגל עמהם במדבר בכל המקומות כמעין המתטלטל, לכן כל

 - ופי האתון הגדול והנורא, לא חסר להם פ"א מים, עד אשר שמתה מרים שפסקו מימיו, ונגנז בתוך הים:

שיהיה בו כח לשעתו לדבר עם דורות האתון של בלעם,  שנתן הקב"ה כח בהאתון הראשון להוליד אחר כמה

עמוד השמש נגד ענן מעובר במים, ותשליך הנראה בענן ביום הגשם, והוא מתהווה ע"י שת - והקשת: בלעם

קרניה עליו, אבל מצד הטבע ראוי שיתהוה עי"ז הקשת אחורי העבים לצד הרקיע, דהיינו דוגמת זריחת 

השמש על כלי זכוכית אשר בו מים, שיראה דמות הקשת אחורי הכלי, אבל אילו היה כן לא היה נראה הקשת 

' צריך להזכיר להקב"ה ח"ו, דהרי אין שכחה לפניו ית', רק למען לבני עולם, והרי כל עיקר אות הקשת לא הי

להזכיר חסדי ה' לבני אדם, לכן סיבב הקב"ה טבע בענן בימי נח שיהיו נתפסים בו קרני השמש, שלא יבקעו 

בהענן מעבר לעבר כטבע זכוכית הנ"ל, רק יחזרו לאחור לאויר האטמאספערע, למען יהי' לאות לבני מרי 

שנתן הקב"ה כח באויר  - והמן ם כלייה, ורק הקב"ה ברחמיו זוכר הברית, ובאור פני מלך חיים:שידעו שחייבי

, שהי' בו פלאי פלאים, שהיה נימס בחום השמש, כדבר מימי המטיר רק לישראל במדבר דגן שמיםהשמים ל

והיה נמס נקרש, ואפ"ה היו צריכים לדוכו במדוכה ובשלו בפרור כמעשה קדירה, והי' ג"כ משביע לרעב 

ואפ"ה בליל  שלן לילה א' וירום תולעים ויבאש,בשמש, ואפ"ה כשאפו ובישלו ממנו לא נימס למים, ועוד, שכ

שבת לא הבאיש ולא התליע, ותו, שבכל יום כשמדדו בביתם מה שאספו המרבה או הממעיט, מצא כל אחד 

ימים, וכל הנפלאות הללו נעשו בע"ש מצא כל אחד כפל משאר ה רק כפי הצורך לבני ביתו ליום א', ואפ"ה

להם בלחם חוקם כל זמן היותם בבית מדרשו של משרע"ה, למען ידעו עד כמה השגחת הקב"ה על עבדיו 

של משרע"ה, ושל סנפירון היה, ונברא עם שם המפורש החקוק בו, ובכח אותו  - והמטה אשר תורותיו ינצורו:

ה ואמר ואת המטה לא ידע כחו, עד שהודיעו הקב" השם נעשו בו האותות, אמנם כשנזדמן ליד משה בתחלה

הוא מין תולעת שכשהעבירוהו על האותיות הרשומות בדיו באבני האפוד,  - והשמיר: הזה תקח בידיך

צורת האותיות שבלוחות הראשונות,  - והכתבהתפרץ האות הכתוב על האבן, כתאנה וכשאור המתבקע 

כבר ניתן אז הכח בהן שיתבקע בהם צורת האותיות מאליהן,  נברא בע"ש בין השמשות, ובלוחות השניות ג"כ

הוא פנימיות האותיות, דמדהיו האותיות חרותים מעבר  - והמכתב אחר שיפסל משה את גוף הלוחות עצמן:

לוחות הראשונות  - והלוחות :נס לעבר, מם וסמך המפולשין בלוחות בנס היו עומדין לכן היה צריך גם בהם

ונגנזו עמו, וגם צנצנת  ,לוחות השניות משה פסלן, מיהו גם שברי לוחות הונחו בארוןששברן משרע"ה, אבל 

המן ומקלו של אהרן וכו' נגנזו עם הארון, אבל מטה משרע"ה הי' ביד כל שופט מלך שבישראל עד שחרב 

בעה"ב, הם מלאכי חבלה, שיענשו על ידיהן הרשעים  - וי"א אף המזיקין ביהמ"ק, ונ"ל שגם הוא נגנז לבסוף:

שבריאת  - וקבורתו של משה  ולפעמים גם בעה"ז, והם ברוחניותם למטה מאד ממדריגות המלאכי שרת:

ואילו של אברהם  המערה ההיא נס הי', דהרי משנקבר שם נגנזה המערה, כמ"ש ולא ידע איש את קבורתו:

פקר, כדי שלא יקרב נגזר על א' מהאילים הנבראים בימי בראשית, שיהי' אחד מצאצאיו נשאר ה - אבינו

דהרי כל כלי  - וי"א אף צבת בצבת עשויה מגזל, ושבשעת העקידה ירוץ בסמוך לאברהם ויסתבך בקרניו:

  וכו': ברזל צריך לעשייתו צבת, ולכן הצבת הראשונה נברא ע"י הקב"ה


