
 בס"ד

 מסכת אבות פרק חמישי

 

 משנה ט"זמשנה מסכת אבות פרק ה 

ה  ר, ֵאינָּּה ְבֵטלָּ בָּ ֵאינָּּה ְתלּויָּה ְבדָּ ה. ְושֶׁ ה ַאֲהבָּ ר, ְבֵטלָּ בָּ ֵטל דָּ ר, בָּ בָּ ִהיא ְתלּויָּה ְבדָּ ה שֶׁ ל ַאֲהבָּ כָּ

ר, זֹו ַאֲהַבת ַאְמנֹון  בָּ ה ַהְתלּויָּה ְבדָּ ם. ֵאיזֹו ִהיא ַאֲהבָּ ר, זֹו ַאֲהַבת ְלעֹולָּ בָּ ֵאינָּּה ְתלּויָּה ְבדָּ ר. ְושֶׁ מָּ ְותָּ

ן: ִויד ִויהֹונָּתָּ  דָּ

 

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

ר"ל בדבר אמצעי שהוא חוץ מגוף האוהב והנאהב, כגון  - כל אהבה שהיא תלוייה בדבר

ממנו גם בעתיד,  אהבת האדם למטיבו, שאינו אוהב את הנאהב, רק את הדבר שיקבל הוא

רק בטבע, כאהבת אדם לבניו ולמשפחתו, או  - ושאינה תלויה בדבר ונמצא שרק א"ע אוהב:

בהשכל, שיאהב האדם את עסק החכמה ואת ההנהגה הישרה, ואת היראת שמים, 

דכשנשאל אותו למה יאהב כל אלה, אינו יודע לתת לנו טעם בדבר, זהו אהבה שאינו תלוי 

הב לנאהב, אבל שיאהב אדם לחכם, ולבעל מדות ישרות, ולצדיק, ג"כ בדבר אמצעי שבין האו

מחשב תלויה בדבר, דהרי כשיפסיק החכם מלעסוק בחכמה וכו' בטל דבר ותבטל האהבה, 

דלא את תמר אהב רק את עצמו, עבור ההנאה שהיה מצפה לעצמו  - אהבת אמנון ותמר

ולכן כשהשקיט הנאתו ממנה,  ממנה, וההנאה היא היא הדבר האמצעי שבין האוהב לנאהב,

כתיב וישנאה אמנון וגו', אולם שלא תקשה, א"כ היכן מצינו אהבה שבין אדם לחבירו שלא 

תהיה תלויה בדבר מה, שא"א שתנטל ותתבטל מהנאהב, ואהבת אב לבן אינה מכרעת, 

דאינה רק אהבת עצמו, מדהוא עצם מעצמיו ובשר מבשרו, והר"ז כמו שיאהב אדם לידו ורגלו 

 שאינו מהראוי לכנותה אהבה, על זה משיב התנא שכבר מצינו דוגמתה בעולם, ושאינה כו':

שלא היתה תלויה בשום דבר בעולם, והיתה גדולה במדתה כאהבת אב  - אהבת דוד ויהונתן

לבן שא"א שתתבטל, אפילו כשלא יתנהג הבן כשורה, וכמ"ש דהמע"ה לאט לי לנער 

ח"כ שיקח ממנו מלכותו, אפ"ה לא זז מחבתו לו, שמסר לאבשלום, וכ"כ יהונתן אף ששמע א

כ"פ נפשו בסכנה עבורו ]ומצינו דוגמתה בעולם ונקראת זימפאטהעטישע ליעבע בל"א, דב' 

בנ"א אף שלא הכירו זא"ז מעולם, תיכף כשיראו זא"ז יאהבו זל"ז בלי טעם, ויש לזה טעם 

 נעלם[:

 

 

 לראש השנה תרנ"זשפת אמת 

כתיב ארפא משובתם אהבם נדבה. דאיתא אהבה שתלוי' בדבר בטל דבר בטלה אהבה. 

ושאינה תלוי' בדבר אינה בטלה עולמית. וכן באהבת הקב"ה לישראל. שבאמת ע"י המצות 

ומעשים טובים נעשים אהובים להשי"ת. והיא תלוי' בדבר. לכן עבירה מכבה מצוה. אבל 

ה' עמו. זה אינה תלוי' בדבר. וע"ז כ' מים רבים  האהבה שיש בעצם בנ"י להקב"ה מצד חלק

 ר:לא יוכלו לכבות את האהבה הידועה שאינה תלוי' בדב

 

 

 



 אבות פרק ה' משנה י"ז

ּה ְלִהְתַקֵים. ֵאיזֹו ַמִים, ֵאין סֹופָּ ֵאינָּּה ְלֵשם שָּ ּה ְלִהְתַקֵים. ְושֶׁ ַמִים, סֹופָּ ִהיא ְלֵשם שָּ ת שֶׁ ל ַמֲחלֹוקֶׁ  כָּ

ת ִהיא ַמֲחל ַמִים, זֹו ַמֲחלֹוקֶׁ ֵאינָּּה ְלֵשם שָּ ת ִהֵלל ְוַשַמאי. ְושֶׁ ַמִים, זֹו ַמֲחלֹוקֶׁ ִהיא ְלֵשם שָּ ת שֶׁ ֹוקֶׁ

תֹו: ל ֲעדָּ  ֹקַרח ְוכָּ

 

 

 רע"ב על מסכת אבות פרק ה משנה יז 

כלומר שאנשי המחלוקת ההיא מתקיימים  -כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים 

. כמחלוקת הלל ושמאי שלא אבדו לא תלמידי ב"ש ולא תלמידי ב"ה. אבל קרח ואינם אובדין

ועדתו אבדו. ואני שמעתי פירוש סופה. תכליתה המבוקש מענינה. והמחלוקת שהיא לש"ש 

התכלית וסוף המבוקש מאותה מחלוקת להשיג האמת. וזה מתקיים כמ"ש מתוך הויכוח 

. שהלכה כב"ה ומחלוקת שאינה לש"ש יתברר האמת. וכמו שנתברר במחלוקת הלל ושמאי

תכלית הנרצה בה היא בקשת שררה ואהבת הניצוח. וזה הסוף אינו מתקיים. כמו שמצינו 

 במחלוקת קרח ועדתו. שהתכלית וסוף כוונתם היתה בקשת הכבוד והשררה והיו להיפך:

 

 

 

 פרק חמישי משנה יט  -ספר מדרש שמואל על אבות 

לל ושמאי וכיוצא בהם הללו פוסלין והללו מתירין וכו' ואלו ואפשר עוד לומר כי במחלוקת ה

ואלו דברי אלהים חיים כמאמרם ז"ל וזה כי לכל הדברים יש להם שרשים יונקים מלמעלה 

והכל כפי הזמן וכפי המקום אשר הוא רומז למעלה באצילות והלא תראה כי אברהם אבינו 

שא שתי אחיות אשר התורה אסרה קיים אפי' ערובי תבשילין ויעקב שהיה בחיר באבות נ

אותם וכן יהודה שבא על תמר כלתו אשר היא אסורה מן התורה וכל מלכות בית דוד לא 

יצאה אלא ממנו אלא לאו שכל הדברים הם משתלשלים משרשם העליון כפי הצורך וכפי 

הזמן וכפי המקום והכל על קו האמת כן כל מחלוקת שהיא לש"ש סופה להתקיים כי יש לה 

 ש וקיום למעלה לשתי הסברות גם יחד והדברים עתיקין ודי למבין:שור

 


