
ַע  ִויהֹוׁשֻ ַע,  úִיהֹוׁשֻ ּוְמָסָרּה  יַני  ִמּסִ ּתֹוָרה   ú ִקּבֵ ה  מׁשֶ א 

ְמָסרּוָה  ּוְנִביִאים  úְִנִביִאים,  ּוְזֵקִנים  úְִזֵקִנים, 
ֱהוּו  ְדָבִרים:  ה  úׁשָ ׁשְ ָאְמרּו  ֵהם  דֹוúָה.  ַהּגְ ְכֶנֶסת  י  úְַאְנׁשֵ
ה, ַוֲעׂשּו ְסָיג úַּתֹוָרה:  ין, ְוַהֲעִמידּו ַתúְִמיִדים ַהְרּבֵ ּדִ ְמתּוִנים ּבַ

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד
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ליל ב' דר"ה, רס"ו בס"ד, 

טוב של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה, ומפרש בגמ'  יום 
בקיאין  הכל  ואין  שופר  בתקיעת  חייבין  הכל  רבה  דאמר  דרבה  גזירה  הטעם משום 
ברה"ר.  ד"א  ויעבירנו  ללמוד  הבקי  אצל  וילך  בידו  יטלנו  שמא  גזירה  שופר  בתקיעת 
ולכאורה אינו מובן מה ראו חז"ל לעקור מ"ע דאורייתא משום חשש גזירה בעלמא, והלא 
החשש הוא להדיוטים וקלי הדעת ואיך מנעו המצוה לגמרי מכמה צדיקים גדולים וטובים, 
ובפרט מצות שופר שהיא מצוה רמה ונשאה מאד, וכידוע דכל המצות שבחדש זה הם מצות 
וחלוקים  מצות  הרבה  בו  שיש  בכל  שמושבע  השביעי  ובחדש  ע"פ  במד"ר  וכמ"ש  כלליות 
המה מהמצות דכל השנה שהן מצות כלליות ובפרט מצות שופר שמעורר וממשיך פנימיות 
ועצמות אוא"ס כו', וידוע דמצות שופר בכוונתה הרוחניות הו"ע התשובה, וזהו"ע התקיעה 
הראשונה שהוא בחי' צעקה בקול פשוט שזהו מצד ההתעוררות והתפעלות פנימי שבנפש 
דרעותא  בעבודה  דנפש  פנימי  התפעלו'  בחי'  יש  דהנה  דוקא,  פשוט  בקול  בהתגלות  שבא 
דלבא ג"כ והיא בחשאי דוקא וכמו עבודת הכהנים דכהנא בעובדא וברעו"ד שהיא בחשאי 
התפעלות  בבחי'  הם  שניהם  כי  התשובה  והו"ע  דוקא  הקול  בצעקת  הוא  וכאן  כידוע,  כו' 
הקירוב  מצד  היא  ההתפעלות  סיבת  דברעו"ד  בענינם  המה  חלוקים  אמנם  דנפש,  פנימי 
והיינו מצד הרגש האוא"ס שמרגיש בנפשו והוא כשמתבונן בבחי' עצמות אוא"ס שמופלא 
ומרומם בעולמות שאינו בא בבחי' גילוי בנפשו )מפני שאין נשמתו כלי לזה שיאיר האור 
ענין  ועצם  כמשי"ת,  כו'  באוא"ס  להכלל  הרצוא  נעשה  עי"ז  בנפש(  בגילוי  בפנימיות  הזה 
זה מצד  אין  כו' משא"כ בתשו' הרי  ג"כ ענינה הוא בחי' קירוב מה שרוצה להכלל  הרצוא 
הרגש אוא"ס בנפשו כ"א מצד הריחוק דוקא שצר לו מאד מה שנתרחק, ויש בזה ג"כ הרגש 
האלקות אך זה הוא מה שרע ומר עזבו את הוי' כו', אבל לא שמרגיש אוא"ס ההפלאה והעילוי 
ומזה הוא התפעלות נפשו כ"א מה שנוגע מאד בעומק לבבו הריחוק מזה נעשה ההתפעלות 
והרצוא לאלקו' אבל ענינו אינו ענין הקירוב  זעך(  ציען  )דער  ג"כ ההמשכה  בזה  ויש  כו', 
היינו שלא  לאלקו'  להיות מקורב  כ"א מה שרוצה  כו',  בזה המבוקש להכלל  דהיינו שיהי' 
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ביאורים לפרקי אבות

פירוש ר”ע מברטנורא

עיקר תוספות יו”ט

פרק א’
משנה א’

ֶכת  ּסֶ ּמַ ׁשֶ ְלִפי  ֲאִני,  אֹוֵמר  יַני.  ִמּסִ ּתֹוָרה  ל  ִקּבֵ ה  ֹמׁשֶ

ַהּתֹוָרה  ְצֹות  ִמּמִ ִמְצָוה  רּוׁש  ּפֵ ַעל  ֶדת  ְמֻיּסֶ ֵאיָנּה  זֹו 

מּוָסִרים  ּה  ּלָ ּכֻ א  ֶאּלָ ָנה,  ׁשְ ּמִ ּבַ ׁשֶ ְכּתֹות  ַמּסֶ ָאר  ׁשְ ּכִ

ְסָפִרים  רּו  ִחּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ְוַחְכֵמי  ּוִמּדֹות, 

יַצד ִיְתַנֵהג ָהָאָדם  ַדְרֵכי ַהּמּוָסר ּכֵ ם ּבְ ּבָ דּו ִמּלִ ּבָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ה  ֹמׁשֶ זֹו  ֶכת  ַמּסֶ ּבְ א  ּנָ ַהּתַ ִהְתִחיל  ְלִפיָכְך  ֲחֵברֹו,  ִעם 

ְוַהּמּוָסִרים  ּדֹות  ַהּמִ ׁשֶ ְלָך  לֹוַמר  יַני,  ִמּסִ ּתֹוָרה  ל  ִקּבֵ

ם,  ּבָ ָנה ִמּלִ ׁשְ דּו אֹוָתם ַחְכֵמי ַהּמִ א לֹא ּבָ ְכּתָ ּסֶ זֹו ַהּמַ ּבְ ׁשֶ

ְגָלה  ּנִ ׁשֶ י  ִמּמִ יַני.  ִמּסִ ִסיַני:  ּבְ ֶנֶאְמרּו  ֵאּלּו  ַאף  א  ֶאּלָ

ַע. ְואֹוָתם  ֶהֱאִריכּו ָיִמים ַאֲחֵרי ְיהֹוׁשֻ ִסיַני: ִלְזֵקִנים. ׁשֶ ּבְ

ל  ׁשֶ ָתם  ִלְתִחּלָ יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  ֲאֵחִרים  ִלְזֵקִנים  ֵקִנים  ַהזְּ

י  ְלַאְנׁשֵ ָהָרָמִתי:  מּוֵאל  ּוׁשְ ַהּכֵֹהן  ֵעִלי  ֵהן  ׁשֶ ְנִביִאים 

ֶבל  ְזֻרּבָ ָהיּו.  ְזֵקִנים  ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה  דֹוָלה.  ַהּגְ ְכֶנֶסת 

ֶעְזָרא  יֵמי  ּבִ ָהיּו  ׁשֶ ן,  ְלׁשָ ּבִ ַכי  ָמְרּדְ ְרֵעָלָיה  ָרָיה  ׂשְ

ְזַכְרָיה  י  ַחּגַ ָלָלם,  ּוִמּכְ ִני.  ׁשֵ ַבִית  ּבְ ַהּגֹוָלה  ִמן  ָעלּו  ְכׁשֶ

ֶנֶסת  ן ֲחַכְלָיה ְוַחְבֵריֶהם. ְוִנְקְראּו ּכְ ּוַמְלָאִכי ּוְנֶחְמָיה ּבֶ

סט:(  )יומא  ָנּה  ְלָיׁשְ ָהֲעָטָרה  ֶהֱחִזירּו  ׁשֶ ְלִפי  דֹוָלה  ַהּגְ

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא,  דֹול ַהּגִ ה ָאַמר )דברים י( ָהֵאל ַהּגָ ּמֹׁשֶ ׁשֶ

ְוֵהם  ְונֹוָרא,  ּבֹור  ּגִ ָאְמרּו  ְולֹא  ְוָדִנּיֵאל  ִיְרְמָיה  אּו  ּבָ

בּורֹוָתיו ֵהן  ָאְמרּו ֵהן ֵהן ּגְ ה, ְלִפי ׁשֶ ִחּלָ ַבּתְ ֶהֱחִזירּום ּכְ

ְיכֹוָלה  זֹו  ּכָ ה  ֻאּמָ ֵהיַאְך  ֵכן  ִאְלָמֵלא  ׁשֶ נֹוְראֹוָתיו,  ֵהן 

ה  לֹׁשָ ׁשְ ָאְמרּו  ֵהם  ֻאּמֹות:  ה  ּמָ ּכַ ְפֵני  ּבִ ם  ְלִהְתַקּיֵ

ָבִרים  ּדְ ה  לֹׁשָ ׁשְ א  ֶאּלָ ָאְמרּו,  ָבִרים  ּדְ ה  ַהְרּבֵ ְדָבִרים. 

ֶהם ִקּיּום ַהּתֹוָרה: ֱהוּו ְמתּוִנים  ׁש ּבָ ּיֵ לּו ָאְמרּו ]ֵהן[ ׁשֶ ַהּלָ

לֹׁש, לֹא  ְוׁשָ ִים  ּתַ ּוׁשְ ַעם  ּפַ ְלָפֶניָך  ין  ּדִ א  ּבָ ִאם  ׁשֶ ין.  ּדִ ּבַ

ּבֹו,  י  ּתִ ׁשְ ּלַ ְוׁשִ ִניִתי  ְוׁשָ ְלָפַני  א  ּבָ ָבר  ּכְ ֶזה  ין  ּדִ ֹתאַמר 

ְפְסקּו  ּתִ ׁשֶ ֹקֶדם  יִנים  ַמְמּתִ לֹוַמר  ּכְ ְמתּוִנים,  ֱהוּו  א  ֶאּלָ

ן  ֵמַרּבָ ַלֲאפֹוֵקי  ה.  ַהְרּבֵ ַתְלִמיִדים  ְוַהֲעִמידּו  ין:  ַהּדִ

ּתֹוכֹו  ֵאין  ׁשֶ ְלִמיד  ּתַ ל  ּכָ )ברכות כח.(  ָאַמר  ּדְ ְמִליֵאל  ּגַ

ָלן  ַמע  ַמׁשְ ָקא  ְדָרׁש,  ַהּמִ ְלֵבית  ֵנס  ִיּכָ ַאל  ָברֹו  ּכְ

ִדין ּתֹוָרה ְלָכל ָאָדם ְוֵאין ָצִריְך ִלְבּדֹק ַאֲחָריו,  ַלּמְ ּמְ ׁשֶ

יו ְמֻקְלָקִלים  ֲעׂשָ ּמַ ּלֹא ִיְהֶיה ָידּוַע ֵמִעְנָינֹו ׁשֶ ּוִבְלַבד ׁשֶ

סב:(  )יבמות  מֹוִעיַנן  ַאׁשְ י  ַנּמִ ִאי  ׁשּוְמָעֵניּה.  ְוָסאֵני 

ְלִמיִדים  ּתַ ַיֲעִמיד  ַבֲחרּותֹו  ּבְ ְלִמיִדים  ּתַ ֶהֱעִמיד  ִאם  ׁשֶ

ּבֶֹקר ְזַרע ַזְרֶעָך ְוָלֶעֶרב  ְכִתיב )קהלת יא( ּבַ ִזְקנּותֹו, ּדִ ּבְ

ע  ּלֹא ָיֹבא ִלּגַ ֵדר ׁשֶ ח ָיֶדָך: ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה. ּגָ ּנַ ַאל ּתַ

ת.  ּבָ ְלׁשַ בּות  ּוׁשְ ָלֲעָריֹות,  ִנּיֹות  ׁשְ גֹון  ּכְ ּתֹוָרה,  ִאּסּור  ּבְ

ֲעׂשּו  י,  ַמְרּתִ ִמׁשְ ֶאת  ם  ַמְרּתֶ ּוׁשְ יח(  )ויקרא  ְכִתיב  ּדִ

י:  ַמְרּתִ ֶמֶרת ְלִמׁשְ ִמׁשְ

ְכָללֹוֶתיָה ּוְפָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה,  ָלּה ּבִ ְגָלה ְבִסיַני ִקּבְ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ּכֲֹהִנים  תֹוַרת  ּבְ ְוִכְדִאיָתא  ֲהָלָכה,  לֹו  ה  ׁשָ ִנְתַחּדְ ְולֹא 

ּוְלהֹוָרָאה  ִסיַני.  ַהר  ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ְתִחּלַ ּבִ "י  ַרׁשִ ֵהִביא  ׁשֶ

אֹות  ֶזה  ֲהֵרי  ׁשֶ הּוא,  ֵריק  ָבר  ּדָ ְולֹא  יַני.  ִמּסִ ָאַמר  זֹו 

לּוָה,  ּבְ ּקִ ָרֵאל ׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ּה, ּכְ ת, ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ ַעל ַהּדָ

ַלה',  ֵהם  ִנים  ּבָ ְלִמיִדים  ַהּתַ ּה,  ְליֹוַלְדּתָ ִהיא  ָרה  ּבָ

ה,  ֹמׁשֶ ל  ִקּבֵ ַהּכֹל  ׁש  ְלַחּדֵ ָעִתיד  ָוִתיק  ְלִמיד  ּתַ ֶ ּשׁ ַמה 

ה  ְמִגּלָ יַנן ּבִ ָבִרים, ְוִכְדָדְרׁשִ ָכל ַהּדְ ֱאַמר ַוֲעֵליֶהם ּכְ ּנֶ ׁשֶ

ל  ּבֵ ּקִ ֶ ּשׁ ַמה  כּו'.  ּוְמָסָרּה  טֹוב:  יֹום  ּתֹוְספֹות  ן  ְוַעּיֵ כּו'. 

ְמְסָרה  ּנִ ה לֹא יּוַכל לֹוַמר ׁשֶ ֹמׁשֶ ַע. ֲאָבל ּבְ ָמַסר ִליהֹוׁשֻ

ֶכת  ַמּסֶ ְמֹבָאר ּבְ ים, ּכִ ִ ַער ַהֲחִמּשׁ י לֹא ִנְמַסר לֹו ׁשַ לֹו, ּכִ

לֹוַמר  ּכְ כּו'.  ְמָסרּוָה  ּוְנִביִאים  ף כ"א:  ּדַ ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש 

ִנְמְסָרה  ְנִביִאים  ָהיּו  ה  ֵנִסּיָ ַהּכְ ל  ּכָ ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ

ְתַמֲעטּו  ּנִ ׁשֶ ְך  ּכָ ַאַחר  ֲאָבל  כּו'.  ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ָלֶהם 

ִפי  ּכְ ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ִקּבֵ ֲאָבל  ּה,  ּלָ ּכֻ ִנְמְסָרה  לֹא  ַהּדֹורֹות 

ִאיׁש  ִהיא  ָלה  ַקּבָ ָידֹו  ּבְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ָמקֹום  ל  ּוִמּכָ ּכֹחֹו. 

ְוַהֲעִמידּו.  לֹום:  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ ַעד  ִאיׁש  י  ִמּפִ

ְימֹות  ַעד  ה  ֹמׁשֶ ְימֹות  ּמִ ׁשֶ ְלִפי  ֲעִמיָדה,  ְלׁשֹון  ָאְמרּו 

ַעל  ב  יֹוׁשֵ ְוָהַרב  ֲעִמיָדה  ּבַ לֹוְמִדין  ָהיּו  ְמִליֵאל  ּגַ ן  ַרּבָ

ְוַהֲעִמידּו,  ְלׁשֹון  ִנְרֶאה  ְוִלי  מּוֵאל.  ׁשְ ִמְדַרׁש  א.  ּסֵ ַהּכִ

ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ]ְוִעם  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ה  ֲאִמּתָ ֲהָבַנת  ּבַ ְלַהֲעִמיָדם 

ֶקר ֵאין  י ֶזהּו ֲעִמיָדה ְוִקּיּום, ְוׁשֶ ה[, ּכִ ְלִמיִדים ַהְרּבֵ ַהּתַ

לֹו ַרְגַלִים:



ביאור מתורת כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שיל”ו
ונביאים  לנביאים  וזקנים  לזקנים  ויהושע  ליהושע  ומסרה  מסיני  תורה  קבל  משה  א( 

מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלשה דברים

מפרט  למה  א.  במשנתנו:  השאלות 

אומר  ואינו  המסורה  סדר  את  התנא 

ומסרה  מסיני  תורה  קבל  שמשה  בקיצור 

לדורות הבאים, עד לאנשי כנסת הגדולה. 

ומסירת  בקבלת  הנביאים  של  חלקם  ב. 

הנבואה  מעלת  מצד  אינו  הרי  התורה 

)דהרי אסור לפסוק הלכה על פי נבואה1( 

אותם  מתאר  ולמה  חכמים;  להיותם  אלא 

שלשה  אמרו  „הם  ג.  כ„נביאים".  התנא 

דברים" - מנינא למה לי?

והענין:

נפשיות  תכונות  חמש  מלמדנו  התנא 

הנדרשות בלימוד התורה.

בקשר  המיוחדת  מעלתו   - משה 

וכמו  הגדולה,  ענותנותו  היא  לתורה 

עצמו  את  שמיעט  שמפני  רז"ל2  שאמרו 

זו  ותכונה  שמו.  על  התורה  נקראת 

מכשירה את האדם להיות „כלי" לתורה3.

יהושע - על יהושע נאמר4 „לא ימיש 

ונתון  מסור  שהי’  היינו  האהל",  מתוך 

לתורה בלבד. וכך צריכה להיות גישתו של 

אומנתו,  תורתו  שאין  מי  גם  כי  אחד,  כל 

לו שום  אין  כאילו  יהי'  בזמן שלומד  הנה 

„אומנות" אחרת -- תורתו אומנתו.

הנדרשות  אלו,  תכונות  שתי  לאחר 

כהכנה ללימוד התורה, מפרט התנא שלש 

תכונות השייכות לעצם הלימוד.

זקנים - אמרו רז"ל5 „זקן - זה שקנה 

חכמה". בכדי שהתורה תהי׳ קנינו העצמי 

)על דרך הקונה דבר בממונו(,  של האדם 

עליו להשקיע בה עמל ויגיעה6.

של  באופן  אדם  כשלומד   - נביאים 

„לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא”, זקוק 

לאמיתת  שיכוון  דשמיא  לסייעתא  הוא 

ההלכה7. ענין „סייעתא דשמיא” כפי שהוא 

בדור שלם - מתבטא בדור הנביאים.

של  תפקידם   - הגדולה  כנסת  אנשי 

הלכה  לפסוק  הי’  הגדולה  כנסת  אנשי 

למעשה ולתקן תקנות. ידיעתו של הלומד 

שההלכה נוגעת למעשה בפועל, מעוררת 

אצלו עיון רב ומיוחד, מחמת היראה שמא 

 - זה  עיונו  ידי  ועל  האמת,  אל  יכוון  לא 

הרי הוא מכוון אל האמת8.

מצד   - דברים  שלשה  אמרו  הם 

שענינם  הגדולה,  כנסת  אנשי  בחינת 

הלכה למעשה ותיקון תקנות, נתחדש שיש 

שלשה דברים.

אדם  הגיע  שלא  עוד  כל  דהנה, 

כנסת  אנשי  )בחינת  למעשה  להוראה 

נמצאים  שלגביו  לומר  ביכלתו  הגדולה(, 

„שני דברים” בלבד - נותן התורה יתברך 

משהגיע  אבל  תורה.  הלומד  והאדם 

„שלשה  שישנם  לדעת  עליו  להוראה, 

הלומד;  האדם  התורה;  נותן  דברים”: 

התורה.  פסקי  חלים  שעליו  והעולם, 

את  ולזכך  לברר  היא  עבודתו   - כלומר 

העולם על ידי פסקי התורה9.
--------

1( ראה רמב”ם הלכות יסודי התורה רפ”ט.   2( שבת פט, א.   3( ראה לקמן פ”ו מ”ו.   4( תשא לג, יא.   5( קידושין 

 לב, ב.   6( וכמארז”ל )ע”ז יט, א( בתחלה נקראת על שמו של הקב”ה, ולבסוף נקראת על שמו )של אותו תלמיד שטרח בה, רש”י(.

 7( וכמארז”ל )סנהדרין צג, ב( וה’ עמו שהלכה כמותו: ע”י סייעתא דשמיא )„וה’ עמו”( הוא מכוון אמיתת הלכה )„שהלכה כמותו״(.

8( ראה המשך תרס”ו עמ’ תו. ולכן אין למדים הלכה עד שיאמרו לו הלכה למעשה יש סייעתא דשמיא מיוחדת להמורה הוראה. 

וכסיפור הידוע עם בעל הנו”ב )שו”ת ח”ג קונטרס „פאר הדור”(.   9( משיחת ש”פ נשא תשל”ו - ע”פ רשימת השומעים בלבד.

 מתוך ’ביאורים לפרקי אבות’
הו”ל ע”י ועד להפצת שיחות

 לע”נ הרה”ת ר’ יעקב ברוך בן הרה”ת ר’ דוד ע”ה ציקוושוילי 
לרגל היארצייט כ”ו ניסן. נלב”ע בשנת תשמ”א-שנת הקהל

. . רבי אומר.


