
 בס"ד

 מסכת אבות פרק חמישי

 

 אבות פרק ה' משנה כ'

ר, ְוַקל ַכֶנֶשר, ְוָרץ ַכְצִבי, ְוִגּבֹור ָכֲאִרי ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאבִ  ר, ֱהוֵּי ַעז ַכָנמֵּ יָמא אֹומֵּ יָך ְיהּוָדה ֶבן תֵּ

יִהָנם ר, ַעז ָפִנים ְלגֵּ ינּו ֶשַּבָשָמִים. הּוא ָהָיה אֹומֵּ ֶדן. ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלהֵּ , ובֶשת ָפִנים ְלַגן עֵּ

נּו ְּבתֹוָרֶתָך: ן ֶחְלקֵּ ינּו ְותֵּ ָרה ְבָימֵּ  ֶשִתְבֶנה ִעיְרָך ִּבְמהֵּ

 

 ברטנורא

ולפי שהוא ממזר הוא עז פנים, אע"פ שאין בו גבורה כל כך. אף אתה הוי עז ולא  - עז כנמר

 שלא הבנת, כאותה ששנינו לא הביישן למד: תתבייש לשאול מרבך מה 

 כדכתיב )שם מ( יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו:  -לחזור אחר תלמודך, ולא תיגע  -וקל כנשר

 לרדוף אחר המצות:  - ורץ כצבי

 לכבוש את יצרך מן העבירות:  - וגבור כארי

, לפיכך נקרא עז בפניוב )משלי כא( העז איש רשע לפי שהעזות ניכר בפנים כדכתי - עז פנים

 פנים: 

כלומר, כשם שחוננתנו זאת המדה, שסימן לזרע אברהם  - שתבנה עירך במהרה בימינו

 ביישנים רחמנים וגומלי חסדים ]יבמות ע"ט ע"א[, כן יהי רצון שתבנה עירך וכו':

 

 

 דרך חיים שם / מהר"ל

ה בן תימא בא להשלים ועתה עוד פקח עיניך אף כי פירוש אחד הוא עם מה שנזכר, כי יהוד

את האדם בעבודת בוראו, אשר בריאת האדם הוא לתכלית זה שנברא לעבוד את בוראו. ומפני 

שהאדם בעל חומר והאדם מצד חומרו הוא כמו אבן דומם ואינו חפץ בשום דבר, ועל זה אמר 

יהיה עז הוי עז כנמר כי מי שיש לו עזות אינו כמו אבן דומם עד שלא יהיה לו חפץ ותשוקה, רק 

כנמר שהנמר מחמת שיש לו עז פנים משים פניו אל הכל מחמת העזות שהוא בפנים, ואינו 

מרחיק עצמו משום דבר בשביל עזות שלו וע"ז אמר שלא יהיה נחשב כמו אדם ישן בעבודת 

בוראו, אבל יהיה נחשב עז בעבודת בוראו עד שמכח עזות שלו משים פניו אל הכל. מכל מקום 

כח המתעורר שמתעורר אותו אל הפועל, כי תמצא כמה בני אדם שהם חפצים  לפעמים אין לו

מאד מאד אל דבר והנה יש להם העזות, ואין להם כח המעורר אותם אל דבר וזה מפני כובד 

טבעם, וכנגד זה אמר וקל כנשר שלא יהיה טבעו מכביד עליו בעבודת בוראו, אבל יהיה מעורר 

 ולא יהיה טבעו מונע אותו מזה. עצמו עד שיהיה קל בעבודת בוראו 

ואחר כך כאשר יש לו כח המעורר הנה עוד צריך הכנה שיהיה מתנועע אל המצוה, ועל זה אמר 

ורץ כצבי היא התנועה אל המצוה, ואין זה עשיית המצוה לגמרי רק התנועה אל המצוה. ולכך 

בר זה כי יעשה כנגד עשיית המצוה בעצמה אמר וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים, וד

 האדם כל הדברים בכח ובזריזות יתירה. 

וכל הדברים האלו הזהיר בן תימא כנגד האדם שיגבר על חומרו שהוא המונע את האדם מן 

הפועל, כי אין בחומר פעולה ולפיכך החומר הוא מונע האדם מן עבודת המקום. ולכך התחיל 

שאפילו התשוקה והחפץ לפעול אין בעז כנמר שהוא ההתחלה שלא יהיה כמו נרדם וכמו ישן, 

בו אבל יהיה לו עזות פנים שיש לו חפץ ותשוקה לפעול, ואחר כך אל יהיה לו מונע כובד טבעו 

הפעולה,  עורר את האדם אל עשיית המעשה ואלהחמרי, עד שהוא חסר כח המתעורר שהוא מ

מצוה והתנועה ועל זה אמר שיהיה קל כמו הנשר. ואחר כך אמר ורץ כצבי היא התנועה אל ה

היא התחלת היציאה אל הפועל, ועל זה אמר שיהיה רץ כצבי. וכנגד המעשה שהיא הוצאת 

 המצוה אל הפועל אמר וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים. 

 



 אבות פרק ה' משנה כ"א

הוא היה אומר, בן חמש שנים למקרא, בן עשר למשנה, בן שלש עשרה למצות, בן חמש עשרה 

, בן לתלמוד, בן שמונה עשרה לחופה, בן עשרים לרדוף, בן שלשים לכח, בן ארבעים לבינה

, בן שבעים לשיבה, בן שמונים לגבורה, בן תשעים לשוח, בן חמשים לעצה, בן ששים לזקנה

 טל מן העולם.מאה כאילו מת ועבר וב

 

 רבי עובדיה מברטנורא

מערלה ילפינן, דכתיב )ויקרא יט( שלש שנים יהיה לכם ערלים וגו'  - בן חמש שנים למקרא

ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הלולים, שאביו מלמדו צורת האותיות והיכר הנקודות. 

 ליה כתורא: ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו, מכאן ואילך ספי 

שלומד מקרא חמש שנים, וחמש שנים משנה, וחמש שנים גמרא. דאמר מר  - בן עשר למשנה

]חולין כ"י ע"א[ כל תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו חמש שנים שוב אינו רואה, דכתיב 

)במדבר ח( זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבא לצבוא צבא, שבא ולומד הלכות 

 שנים, ובן שלשים עובד:  עבודה חמש

דכתיב )שם ה( איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם, וגבי שכם  - בן שלש עשרה למצות

כתיב )בראשית לד( ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו. ולוי באותו פרק בן 

 שלשה עשר שנה היה סח, וקרי ליה איש: 

בפרשת בראשית מן ויאמר אלהים נעשה אדם עד  י"ט אדם כתובים - בן שמונה עשרה לחופה

 : שמונה עשר לדרשא ויבן ה' אלהים את הצלע, חד לגופיה, פשו ליה

אחר מזונותיו. לאחר שלמד מקרא משנה וגמרא ונשא אשה והוליד בנים,  - בן עשרים לרדוף

ענישו צריך הוא לחזור ולבקש אחר מזונות. פירוש אחר, בן עשרים לרדוף אותו מן השמים ולה

 על מעשיו, שאין ב"ד של מעלה מענישין פחות מבן עשרים ע: 

שהלוים היו מקימים את המשכן ומפרקין וטוענין את העגלות ונושאין בכתף  - בן שלשים לכח

 מבן שלשים שנה ומעלה: 

שלאחר ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר אמר להם משה )דברים כט(  - בן ארבעים לבינה

 לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה עא: ולא נתן ה' לכם לב 

שנאמר בלוים )במדבר ח( ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד  -בן חמשים לעצה 

 עוד ושרת את אחיו וגו"ומהו השירות, שיתן להם עצה: 

 דכתיב )איוב ה( תבא בכלח אלי קבר. בכל"ח בגימטריא ששים:  - בן ששים לזקנה

דכתיב בדוד )דברי הימים א כט( וימת בשיבה טובה, וימי חייו היו שבעים  - לשיבה בן שבעים

 שנה: 

 דכתיב )תהלים צ( ואם בגבורות שמונים שנה:  -בן שמונים לגבורות 

 הולך שחוח וכפוף. ויש אומרים, לשון שוחה עמוקה: - בן תשעים לשוח


