
 בס"ד

 מסכת אבות פרק חמישי

 

 משנה כ"במשנה מסכת אבות פרק ה 

זּועַּ  ּה, ּוִמנַּּה ָלא תְּ ֵלה בַּ ִסיב ּובְּ ֱחֵזי, וְּ ֹכָלא ָבּה. וָבּה תֶּ ג אֹוֵמר, ֲהָפְך ָבּה וֲַּהָפְך ָבּה, דְּ ג בַּ ן בַּ , בֶּ

ָנה.  ָך ִמָדה טֹוָבה ֵהימֶּ ֵאין לְּ  שֶּ

ן ֵהא ֵהא ָרא: בֶּ גְּ ֲעָרא אַּ פּום צַּ  אֹוֵמר, לְּ

 

 רע"ב על מסכת אבות פרק ה משנה כב 

 בתורה: -הפך בה והפך בה 

 שהכל תמצא בה: -דכולה בה 

 גם עד זקנה ושיבה לא תעזבנה: -וסיב ובלה בה 

שלא תאמר למדתי חכמת ישראל אלך ואלמד חכמת יונית שאין מותר ללמוד  -ומינה לא תזוע 

ום שאסור להרהר בדברי תורה כגון בבית המרחץ. או בבית הכסא. חכמת יונית אלא במק

כששאלו את רבי יהושע מהו ללמד אדם את בנו חכמת יונית אמר להם ילמדנו בשעה שאינו 

 לא יום ולא לילה דהא כתיב והגית בו יומם ולילה:

 

 

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

 הוא יוחנן בן בג בג הנזכר בש"ס ]קידושין ד"י ע"ב[: -אומר  ]קעג[ בן בג בג

הוא לשון עסק, כמו הפוך בעיסקא טב מנה ]יבמות דס"ג א'[ , ור"ל  -]קעד[ הפוך בה והפוך בה 

עסוק בה ושוב עסוק בה, ועל בן תימא קאי, דאמר בן ה' למקרא וכו', בן ט"ו לתלמוד, ומט"ו 

רחך משום שמשנשא אשה, טרוד הוא בפרנסתו עד שיגדלו ואילך לא הזכיר דבר מהתורה, על כ

בניו, ואז צריך ג"כ לתמכם בעצתו, ואח"כ הוא כבר זקן ואין כח בו להתמיד בתורה כבילדותו, 

ועל זה אמר בן בג בג, הן אמת שכך הוא דרך העולם, שמשנשאו אשה עושין עסק התורה טפל 

בצוארו ויעסוק בתורה, אבל איעצך ויהי אלהים לעסק פרנסתן וכדאמרינן ]קידושין כ"ט ב'[ רחיים 

עמך, הפוך בה בכ' שנים ראשונים שלך, כשלא הועמסת עדיין בעול אשה וילדיה, והפוך בה גם 

בכ' שנים שניים שלך, ולא תחוש לאיבוד פרנסתך ע"י התמדת למודך, דהרי כולה בה, דכל 

כמ"ש אורך ימים בימינה,  חמודות עה"ז ועה"ב תשיגם על ידה, כשתתכוון בלימודך לש"ש,

זה אמר נגד הכ' שנים השלישיים, דהיינו ממ' עד ס',  -]קעה[ ובה תחזי  בשמאלה עושר וכבוד:

שתשמש אז בכח בינתך, לבחור זיווג לבניך ובנותיך, וליעץ להם אופן פרנסתן, אומר לה בה 

תך ועצתך במראה תחזי ]כמו ואחזה אנכי אשית לבי, משלי כ"ד ל"ב[ , ר"ל השתמש אז בכח בינ

 לבך לתורה ולתעודה, להבין דברי חכמים וחידותם:

זה אומר נגד הכ' שנים הרביעיים, דהיינו מס' עד פ', שנחלש כח גופך,  -]קעו[ וסיב ובלה בה 

השמר לך מלהתרפות עי"ז מתורת ה', סיב, ר"ל תזקין בעסק שלה כשתגיע לבן שבעים לשיבה 

ולה ביותר כמו אחרי בלותי היתה לי עדנה[ , דהיינו בהגיעך ובלה בה ]הוא גם כן לשון זקנה שגד

לשמונים ימי התאספות והבלייה, גם אז בשעשוע התורה תבלה חייך ]וכן כתוב, בלותי בשמן 

רענן, ר"ל בימי שיבתי הגדולים שמתבלה בהן הגוף, אהיה כשמן רענן, דעוד ינובון בשיבה 

 דשנים ורעננים יהיו[:

זה אמר נגד הזמן שמשמונים עד מאה ולמעלה שהולכין לעה"ב עד אין  -]קעז[ ומינה לא תזוע 

סוף, אומר לך מנה לא תזוע, לא תמוש מלהגות בה, דגם בעה"ב צדיקים עוסקים בתורה 

הכתובה באש שחורה ע"ג אש לבנה, וכדאמרינן ]מ"ק כ"ט א'[ צדיקים אין להן מנוחה לא בעוה"ז 

 ולא בעוה"ב שנאמר ילכו מחיל אל חיל:

שאין לך שום דבר בעולם למדוד כל שום טובה בעה"ז  -]קעח[ שאין לך מדה טובה הימנה 

ובעה"ב, כמו התורה, שהעוסק בה לשמה באמת, כל הטובות וההצלחות שבעולם נועדות לו, 



או נ"ל דר"ל דלהכי אמרתי לך ומנה לא תזוע לנצח, דהיינו אף בעוה"ב, משום דממנה ואצלה 

חתם רבינו  -]קעט[ לפום צערא אגרא  מארץ מדה ]איוב י"א פ"ט[:אין מדה טובה, דארוכה 

הקדוש מסכת זו במאמר זה, דקמ"ל דבין בעסק התורה, או בקיום מצותיה, ובין בתקון מדות 

הנפש, בכולם כפי הצער שתצטער להשלים את עצמך בהן, כן לפי מדה זו יגדל שכרך, או ר"ל 

ן עוד יותר תעשה פרי תבואה, דאין ד"ת דלפי הטרחה והעמל שתתעמל להשיג החכמה, כ

ואז נותנת לו חיים עושר וכבוד, ודבש [ מתקיים אלא במי שממית עצמו עליה ]כברכות דס"ג ב'

 וחלב תחת לשונה:

 

 פרק ה משנה כב  -ספר דרך חיים 

לעובדי מצותיו ולעושי רצונו בשביל שהאדם מקרב עצמו  ותירוץ דבר זה, כי השכר מן הש"י

אליו יתברך, כי בודאי העובד המלך בודאי מתקרב אליו, וכאשר הוא מתקרב אליו ראוי שיבא 

טובו ומלכותו אל הקרובים אליו והם עמו מתדבקים עמו ולא אל הרחוקים וכאשר נבאר, כי 

אליו מאשר מקיים רצונו שלא בצער, האדם כאשר מקיים רצון המקום בצער הוא יותר קרוב 

יתבאר בזה כי השכר הוא לפי הצער. ודבר זה כי כאשר יש לאדם מונע להתקרב אל אחד, והוא 

בכחו ובגבורתו וביד חזקה שלו דוחה את המונע ומתקרב תראה בזה כמה כחו להתדבק שם 

שר האדם וכמה קרוב הוא אל אותו שמתקרב אליו שהרי דוחה את המונע ומתקרב, וכך כא

מקיים את המצוה אף בצער הוא מתקרב אל הש"י בכח ובגבורה שלו אף כנגד המונע ודבר זה 

יורה על הקירוב הגדול אשר יש לו אצל הש"י, וכאשר יש לו קירוב גדול אל הש"י, אין ספק כי 

השכר יותר גדול כי אין השכר כי אם לפי הקירוב אשר יש לו אל הש"י מקבל מאתו השכר. וזה 

ר כאן לפום צערא אגרא לפי הצער הוא הקירוב אל הש"י שכל עוד שמצטער במצוה השכר שאמ

יותר. אבל אם רוצה לקיים המצוה בצער אף שיכול לקיים אותו שלא בצער נראה שאין כאן שכר 

יותר, כי לא אמרנו בכאן רק הצער שיש לו מניעה שלא לקיים המצוה והוא מתגבר על זה 

 ואר:ומתקרב עצמו ודבר זה מב


