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 אבות פרק משנה י"ח

ין ְביָּדֹו ַלֲעׂשֹו יקִּ ים, ֵאין ַמְספִּ ַרבִּ ת הָּ יא אֶּ ל ַהַמֲחטִּ א ַעל יָּדֹו. ְוכָּ ים, ֵאין ֵחְטא בָּ ַרבִּ ת הָּ ל ַהְמַזכֶּה אֶּ ה. כָּ  ת ְתׁשּובָּ

לּוי בֹו,  ים תָּ ַרבִּ ים, ְזכּות הָּ ַרבִּ ת הָּ ה אֶּ כָּ ה ְוזִּ כָּ ה זָּ ֵאל. מׁשֶּ ְׂשרָּ ם יִּ יו עִּ טָּ ְׁשפָּ ה ּומִּ ׂשָּ ְדַקת ה' עָּ נֱֶּאַמר )דברים לג(, צִּ ׁשֶּ

ם )בֶּ  ְבעָּ נֱֶּאַמר )מלכים א טו(, ַעל ַחטֹּאות יָּרָּ לּוי בֹו, ׁשֶּ ים תָּ ַרבִּ ים, ֵחְטא הָּ ַרבִּ ת הָּ יא אֶּ ֱחטִּ א ְוהֶּ טָּ ם חָּ ְבעָּ ט( יָּרָּ ן ְנבָּ

ֵאל: ְׂשרָּ ת יִּ יא אֶּ ֱחטִּ ר הֶּ א ַוֲאׁשֶּ טָּ ר חָּ  ֲאׁשֶּ

 

 

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

 - אין חטא בא על ידו שמלמדם תורה ויראת ה' ומוסר, או שהגרימם לעשות מצות: - כל המזכה את הרבים

וכל המחטיא את  שימנעו משמים מחטא, כדאמרינן ]ביומא דפ"ו[ שלא יהא הוא בגיהנם ותלמידיו בג"ע:

דלא די  - אין מספיקין בידו לעשות תשובה שהגרימם באופן אחר לחטוא:שמסיתם לעבירה, או  - הרבים

שלא ימנעוהו מחטאים אחרים, כ"א אפילו ירצה לעשות תשובה על חטאיו לא יסייעוהו לכך משמים כשאר 

דלא תימא דהמזכה הרבים  - זכות הרבים תלוי בו הבא לטהר, וכל זה כדי שלא יהא בג"ע ותלמידיו בגיהנם:

והו מחטא, עכ"פ כיון שלא הכריעוהו לזכות, א"כ אין לו מקום בשכר הרוחני, ע"ז קאמר זכות אע"ג שימנע

דא"א לומר שצדקת ה' עשה היינו  - צדקת ד' וגו' עם ישראל הרבים תלוי בו, דנחשב לו כאילו הוא עשאן:

ה צדקה שקיים משרע"ה התורה, דפשיטא שקיים משרע"ה התורה, ומה רבותא, אלא ה"ק כמו הקב"ה שעוש

לעמו ומטיב להם, כ"כ עשה הוא, דהרי לימד משפטי ה' דהיינו התורה, עם ישראל, ומדלא קאמר קרא לימד, 

אלא עשה, ש"מ דהלימוד נחשב כמעשה, אף שלימד להם כמה מצות שלא קיימן הוא, כגון מצות התלויות 

חטא  כאילו עשאן ממש: בארץ או התלויות במקרה כחליצה וכדומה, אפ"ה מדזכות הרבים תלוי בו, נחשב

לא מייתי ראיה דאין מספיקין בידו לשוב, דזה פשוט, דהרי א"א שישוב על מה שחוטאים  - הרבים תלוי בו

על חטאות ירבעם וגו' את  אחרים עדיין, והוא הגרימם לחטוא, רק מייתי ראיה שנחשב לו כחטאי עצמו:

ומדכלל קרא חטאו עם חטא ישראל, ש"מ וזה נכתב אצל ענשו, כשלא השאיר לו בעשא שריד,  - ישראל

דשקולין הן, ולולא החטיא ישראל לא היה נענש כל כך, מיהו גם לא הספיקוהו לשוב, דהרי ראה המופת 

הגדול והנורא שעשה איש אלהים, ואעפ"כ לא שב, ש"מ דמשמים עכבוהו, ]ומ"ש חז"ל ]סנהדרין דק"ב א'[ 

קב"ה דבר עמו ממש, דאיך ינבא אותו שאין לו חלעה"ב, ורק שתפסו הקב"ה ואמר חזור בך וכו', אין ר"ל שה

לגימה גדולה שמשרה שכינה על עע"ז ]כסנהדרין ק"ג ב'[ ובלעם נמי רק משום טובת ישראל נעשה נביא 

]במדבר רבה רפ"כ[ , אלא ר"ל שע"י אותו הפלא שראה הו"ל כאילו תפסו הקב"ה לשוב, ואפ"ה לא שב מדלא 

ב"ה, חזור בך בעצמך ושלא אסייעך, והוא חשב בלבו שבאם ירצה לשוב, ע"כ סייעוהו משמים, שא"ל הק

שצריך שיודה תחלה שבן ישי בראש, דהיינו שיודה שרק זרעו הן מלכי ישראל, וכמ"ש אחת נשבעתי בקדשי 

אם לדוד אכזב, והכופר בזה אין לו חלק לעה"ב, וזה אחד מי"ג עיקרים, ולפיכך במחשבת גאותו אמר אי הכי 

 עינא לשוב, דאיך אמחול המלוכה שאמרתי אין לנו חלק בדוד וגו'[:לא ב

 

 

 

 

 

 



 אבות פרק ה' משנה י"ט

ים,  ים ֲאֵחרִּ רִּ ה ְדבָּ ינּו. ּוְׁשלׁשָּ בִּ ם אָּ הָּ ל ַאְברָּ יו ׁשֶּ ידָּ ַתְלמִּ לּו, מִּ ים ַהלָּ רִּ ה ְדבָּ ֵיׁש ְביָּדֹו ְׁשלׁשָּ י ׁשֶּ ל מִּ ל כָּ יו ׁשֶּ ידָּ ַתְלמִּ מִּ

ע.  ׁשָּ רָּ ם הָּ ְלעָּ  בִּ

ה, וְ  ה, ְורּוַח ְגבֹוהָּ עָּ ן רָּ ינּו. ַעיִּ בִּ ם אָּ הָּ ל ַאְברָּ יו ׁשֶּ ידָּ ַתְלמִּ ה, מִּ לָּ ׁש ְׁשפָּ ה, ְונֶּפֶּ ה, ְורּוַח ְנמּוכָּ ן טֹובָּ ה, ַעיִּ בָּ ׁש ְרחָּ נֶּפֶּ

ע.  ׁשָּ רָּ ם הָּ ְלעָּ ל בִּ יו ׁשֶּ ידָּ ַתְלמִּ  מִּ

ם  ְלעָּ ל בִּ יו ׁשֶּ ידָּ ינּו ְלַתְלמִּ בִּ ם אָּ הָּ ל ַאְברָּ יו ׁשֶּ ידָּ ה ַמה ֵבין ַתְלמִּ ם ַהזֶּ עֹולָּ ין בָּ ינּו, אֹוְכלִּ בִּ ם אָּ הָּ ל ַאְברָּ יו ׁשֶּ ידָּ ע. ַתְלמִּ ׁשָּ רָּ הָּ

ל יו ׁשֶּ ידָּ ל ַתְלמִּ ם ֲאַמֵלא. ֲאבָּ ֵתיהֶּ ְצרֹּ ֲהַבי ֵיׁש, ְואֹּ יל אֹּ נֱֶּאַמר )משלי ח(, ְלַהְנחִּ א, ׁשֶּ ם ַהבָּ עֹולָּ ין בָּ ע  ְונֹוֲחלִּ ׁשָּ רָּ ם הָּ ְלעָּ בִּ

בְ  ין לִּ נָּם ְויֹוְרדִּ ין ֵגיהִּ ה יֹוְרׁשִּ ְרמָּ ים ּומִּ מִּ ְבֵאר ַׁשַחת, ַאְנֵׁשי דָּ יֵדם לִּ ים תֹורִּ ה ֱאֹלהִּ נֱֶּאַמר )תהלים נה(, ְוַאתָּ ֵאר ַׁשַחת, ׁשֶּ

ְך: ְבַטח בָּ י אֶּ ם, ַוֲאנִּ ֹּא יֱֶּחצּו ְיֵמיהֶּ  ל

 

 אבות תפארת ישראל /יכין/ על מסכת

ד לכל בני עולם דעת אפילו הוא עכו"ם, עכ"פ הוא מתלמידי אאע"ה שלימ - מתלמידיו אל אברהם אבינו

 מרע"ה צריכים לקיים כל התורה: נקט תנא תלמידי משרע"ה, דתלמידי אלהים ומדות ישרות, ומה"ט לא

שהיה חכם גדול כאחיתופל ]במדבר רבה פכ"ב[ , שהרי יעץ לבלק להחטיא  - מתלמידיו של בלעם הרשע

וכל זה לא הועיל לו מדהיו בו ג' מדות ישראל בתחבולה, וגם נביא גדול כמשרע"ה ]ילקוט סוף וזאת הברכה[ , 

מושחתות, שא"א לשום חטא בעולם שלא יהיה א' מאלו הג', סיבה לו, והן, א( ע"י טעות השכל הנכלל במלת 

עין, כמ"ש השוחד יעוור עיני חכמים, דהיינו חכמתם, ב( ע"י גאות, הנכלל במלת רוח, כמ"ש ולפני כשלון גבה 

בשכלו, שלא  - עין טובה לל במלת נפש, כמ"ש תאות נפש, וכולן היו בבלעם:רוח, ג( ע"י תאוות הארציות הנכ

בגאוה,  - ורוח נמוכה יתפקר בשכלו לבלי להאמין בדברים שאין השכל משיגן, וכן כתיב באאע"ה והאמין בה':

בתאות הארציות, יסתפק במה שחננו ה' ברב או מעט, וכן  - ונפש שפלה וכ"כ באאע"ה ואנכי עפר ואפר:

טועה  - עין רעה באאע"ה, בממון, אמר אם מחוט ועד שרוך, ובעניני הגוף, אין לך ברור יותר משחיטת בנו:

רוח גאוה מצינו בבלעם, כמ"ש כי מאן ה' לתתי  - ורוח גבוה ומטעה בשכלו מצינו בבלעם, כמ"ש לכה איעצך:

 - ונפש רחבה קלל העם:להלוך עמכם, ר"ל עם אנשים פחותים כמוכם, ולמה לא אמר האמת, מאן ה' שא

תאות הארציות מצינו בבלעם, שאמר אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב, ובא בשכרו היה, כדי לקלל ישראל, 

בעוה"ב פשוט שיש  - אוכלין בעוה"ז ונוחלין בעולם הבא  כמ"ש ואשר שכר עליך, והיה חפץ שכר הרבה:

מלת  - להנחיל אוהבי יש ר בכל ג' סבות אלה מאד:חלוק גדול ביניהן, אבל קמ"ל דגם בעה"ז ייטב לכל הנשמ

 שלהם, דהיינו בעה"ז שרגיל האדם לחשבו אוצרו: -ואוצרותיהם  יש הוא דבר של קיום, דהיינו נחלת עוה"ב:

שאם גם ישיגו כל תאות נפשם בעושר ועונג הגופני, מכל  - ויורדין לבאר שחת בעולם הבא: - יורשין גיהנם

בם ליום המיתה, אשר נכון בידם יום חושך, באשר לא ידעו מתי יבוא עליהם, וזה מקום תמיד יפג לבם בקר

בעוה"ב פשוט דעולם חשוך בעדם, דהרי שם הוא מקום  - שנאמר ימרר כל מתיקות העולם שיטעמו:

התשלומין למצות ולעבירות, רק מייתי ראיה שגם בעוה"ז שיתדמה שישיגו כל תאותם, גם שם אין בידם 

ר"ל כשישליכו רק השקפה א' עליך אלהים באמצע שמחתם, תגרום שירדו  - לבאר שחת תורידם טובם:

שחת בעצבות לבאר שלהן שיתדמה לעין הרואה שישאבו משם ששון ושמחה, דגם חצי ימיהם, ר"ל עולם 

היינו הג' מדות  - אנשי דמים ומרמה הזה שהוא חצי הוייתם וזה החצי יתדמו שהיא שלהן גם אותה לא ישיגו:

ל בלעם הנ"ל, דדמים תרתי משמע, דהיינו אותן שיש בהם רוח גבוה, ושופכים בגאותם דמי אחרים, וגם ש

משמע אותן השואפים למלאות גופם דם בהשביעם לבם בתאותם, ומרמה היינו אותן המתחכמים בעין רעה 

שיגו חצי העונג אפילו ימים המבריקים ומבהיקים בהצלחתם, לא י - לא יחצו ימיהם לכפור בעקרי האמונה:

ר"ל אבל אני אפילו כשיתדמה שיחסרו לי כל הג' הנ"ל, שלא אשיג כבוד כאשר  - ואני אבטח בך המתדמה:

חפצתי, ולא אשיג התאות שיתענגו בה הרשעים, וגם לא אבין טעם כמה דברים שאסרת ושצוית לי בתורתיך, 

 :בכולם אני אבטח בך, שאתה מטיבי הגדול, וודאי לטובתי עשית הכל


