
ה,  ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ּוַב ַמע  ¿ ׁ̆ יַא˙  ƒר ¿̃ ƒּב יר  ƒָזה ֵוי  עֹון אֹוֵמר: ה¡ מ¿ ƒ ׁ̆ י  ƒיג ַרּב

ַבע, ֶאúָּא  ֶ̃ ָך  ¿̇ úָּ ƒפ ¿ּ̇  ׂ̆ ַע ַּ̇  úַא ,úúֵּ ּפַ ¿̇ ƒה מ ָּ̇ ַא ֶ ׁ̆ ּוכ¿
ַרחּום  ו¿ ַחּנּון  י  ƒּכ ַמר:  א¡ ּנֶ ֶ ׁ̆ ˜ֹום,  ַהּמָ ֵני  úƒפ¿ ים  ƒֲחנּונ ַ̇ ו¿ ים  ƒַרֲחמ
י  ƒה ¿ּ̇  úַא ו¿ ָהָרָעה,   úַע ָחם  ƒנ ו¿ ַרבŒŒֶחֶסד,  ו¿ ם  ƒי ַאּפַ ֶאֶרך¿  הּוא, 

ָך:  מ¿ ¿̂ ֵני ַע פ¿ ƒע ּב ָ ׁ̆ ָר

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המ˘יח לעולם ועד

ב"ה

ביאורים לפרקי אבות

פירו˘ ר"ע מברטנורא

עי˜ר ˙וספו˙ יו"ט

פר˜ ב'
מ˘נה י"ג

ְוֵכן  עֹוָנתֹו.  ּבְ ִלְקרֹותֹו  ַמע.  ׁשְ ְקִריַאת  ּבִ ָזִהיר  ֱהֵוי 
עֹוָנָתּה:  ּבְ ה  ּוְתִפּלָ ה  ִפּלָ ּתְ ל  ּכָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ
ְואֹוֵמר  ָקבּוַע  ָבר  ּדָ חֹוָבה  ָעָליו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאָדם  ּכְ ֶקַבע. 
ָאָדם  ּכְ ֶקַבע,  י,  ַנּמִ ִאי  ֶזה.  חֹוב  ֵמָעַלי  ֶאְפרֹק  ֵאיָמַתי 
אֹוֵמר  ׁשֶ ַאַחת,  ה  ָרׁשָ ּפָ ֶאָחד  ֶרק  ּפֶ ִלְקרֹא  לֹו  בּוַע  ּקָ ׁשֶ
ְלׁשֹון  ּבִ אֹוְמָרּה  ְוֵאינֹו  ָעְלָמא,  ּבְ ְקִריָאה  ּבִ אֹוָתּה 
ַחּנוּן  ֵאל  י  ּכִ ַרֲחִמים:  ׁש  ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ ָאָדם  ּכְ ֲחנּוִנים  ּתַ

ֲחנּוִנים  ַהּתַ ְיֵדי  ְוַעל  ַתֲחנּוִנים,  ּבְ רֹוֶצה  הוּא.  ְוַרחּום 
ַעְצְמָך. ַאל  ְפֵני  ּבִ ע  ָרׁשָ ִהי  ּתְ ְוַאל  ד:  ִמּיָ ְמַרֵחם  הּוא 
ַעְצְמָך  ֶאת  יַע  ְרׁשִ ּתַ ּוְלָמָחר  ַהּיֹום  ׁשֶ ָבר  ּדָ ה  ֲעׂשֶ ּתַ
לֹוַמר  ּכְ ֵעיֶניָך  ּבְ ע  ָרׁשָ ִהי  ּתְ ַאל  ֵרׁש,  ּפֵ ״ם  ְוָהַרְמּבַ ּבֹו. 
יֹוֵצא  ה  ַאּתָ ְך  ּכָ ּתֹוְך  ּמִ ׁשֶ ע,  ָרׁשָ ּכְ ַעְצְמָך  ֲחִזיק  ּתַ לֹא 
ע  ִהי ָרׁשָ ּתְ י, ַאל  ַמְעּתִ ַוֲאִני ׁשָ ָרָעה ְלַגְמֵרי.  ְלַתְרּבּות 

ְפֵני ַעְצְמָך: ּבּור ְוַתֲעֹמד ּבִ ְפֹרׁש ִמן ַהּצִ ּתִ ָדָבר ֶזה ׁשֶ ּבְ

ֹעל  ַלת  ַקּבָ ֵהם  ׁשֶ ְלִפי  ה.  ִפּלָ ּוַבּתְ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ּבִ
ִהְזִהיר  ְלִפיָכְך  ַרְך,  ִיְתּבָ לֹו  ַוֲעבֹוָדה  ַמִים  ׁשָ ַמְלכּות 
יֹוָנה  נּו  ַרּבֵ ּדְ ַתב  ּכָ מּוֵאל  ׁשְ ּוְבִמְדַרׁש  יֹוֵתר.  ֲעֵליֶהם 
ה. ּוֵפֵרׁש  ִפּלָ ּתְ ַמע יֹוֵתר ִמּבַ ְקִריַאת ׁשְ ַרס ֱהֵוי ָזִהיר ּבִ ּגָ

עֹות,  ׁשָ ע  ַאְרּבַ ָרָחב ַעד  ה הּוא  ִפּלָ ַהּתְ ְזַמן  י  ּכִ ַעם  ַהּטַ
ה.  ַהַחּמָ ָהֵנץ  ִעם  ָוִתיִקין  ּכְ ָקָצר  ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ּוְזַמן 

דֹוָלה: י ָצִריְך ְזִהירּות ּגְ ְוֶזהּו ְלׁשֹון ֱהֵוי ָזִהיר, ּכִ

א

תו“א: א) יואל ב. יג.

מ˘יח˙ ˘"פ נ˘א ה'˙נ˘"א
ולכן אין  והשגה דוקא,  „פרקי אבות הם חלק מתורה שבע"פ שלימודה צריך להיות בהבנה 

להסתפק באמירת פרקי אבות, אלא צריכים ללמדם בעיון, כראוי בתורה שבע"פ. 

כל  את  בעיון  שילמד  מכאו"א  תובעים  לא  כחן",  לפי  אלא   .  . מבקש  ש„איני  שמכיון  אלא 

יקשה להביאו לידי פועל; אבל  זה  ענין  ושבת, מכיון שמסתמא  פרק בכל שבת  המשניות דכל 

בנוסח  המשניות  לאמירת  שנוסף  והיינו  כדבעי,  בעיון  ללמוד  יש  פרק,  אחת בכל  עכ"פ משנה 

דאדמו"ר הזקן המודפס בסידור (ששם לא נדפסו המפרשים), יחזיק לידו ג"כ ספר משניות עם 

מברטנורא  עובדי'  רבי  ופירוש  יו"ט  תוספות  עיקר  עם  המשניות  ספרי  עכ"פ  המשנה,  מפרשי 

שבע"פ  התורה  (שהם  המפרשים  עם  אחת  משנה  עכ"פ  מתוכם  וילמד  היסודיים),  (המפרשים 

בתורה שבע"פ גופא). 

בפירושי',  התורה  לימוד   – ענינם  עיקר  שזהו  התמימים,  לתלמידי  במיוחד  שייך  והאמור 

בהבנה והשגה, ואדרבה: הסדר אצלם הוא הפוך – בתחילה לימוד לעיונא, ואח"כ אמירה סתם".

(בלתי מוגה - דברי משיח ח"ד ע' 130)



ביאור מ˙ור˙ כ"˜ אדמו"ר מלך המ˘יח ˘יל"ו

נתבאר לעיל, שרבי שמעון הוא רבי 

חמשת  בין  שנמנה  נתנאל,  בן  שמעון 

ונקרא  זכאי,  בן  יוחנן  רבי  תלמידיו של 

כאן רבי שמעון סתם לרמז על שייכותו 

לרשב“י, שסתם רבי שמעון הוא רשב“י, 

שתורתו אומנתו, כולל ובמיוחד הלימוד 

בפנימיות התורה, כרשב“י מארי דהזהר, 

כפי שמצינו שרבי שמעון בן נתנאל דרש 

מדגיש  שמעון  ורבי  מרכבה.  במעשה 

ובתפלה,  שמע  בקריאת  הזהירות  את 

את  להדגיש  צריך  הי‘  שלכאורה  אף 

הזהירות בלימוד התורה באופן דתורתו 

אומנתו  דתורתו  ההנהגה  שכן,  אומנתו, 

שמע  לקריאת  מפסיקין  שאין  באופן 

(גם  סגולה בלבד  ליחידי  שייכת  ותפלה 

צריך  ולכן  אומנתם),  שתורתם  אלו  בין 

וכל  תלמידיו,  את  להזהיר  שמעון  רבי 

בני ישראל, שיהיו זהירים בקריאת שמע 

ובתפלה.

זהיר“  „הוי  הלשון  דיוק  לבאר  ויש 

שעיקר  אף  ואור:  זוהר  מלשון  דייקא, 

התורה,  לימוד  ידי  על  נעשה  האור 

שמעון  רבי  משתדל  אור“1,  „תורה 

הגיעו  לא  שעדיין  אלה  של  בטובתם 

לדרגת תורתו אומנתו, שגם אצלם יהי‘ 

האור על ידי קריאת שמע ותפלה.

כח  והנתינת  שההוראה  לומר,  ויש 

על  ובתפלה  שמע  בקריאת  לזהירות 

 - אומנתו  שתורתו  שמעון,  רבי  ידי 

האור  את  „מכניס“  שמעון  שרבי  היינו 

נמשכת   - ובתפלה  שמע  בקריאת  שלו 

מהתחלקות,  שלמעלה  האחדות  מדרגת 

אופני  שני  חיבור  נעשה  ידה  שעל 

מלמעלה  (המשכה  דתורה  העבודה 

(העלאה  ותפלה  שמע  וקריאת  למטה) 

מלמטה למעלה).

ויש להוסיף שבלימוד התורה גופא 

והעלאה.  דהמשכה  האופנים  שני  ישנם 

וכידוע פתגם הרה“צ ר‘ הלל מפאריטש. 

מאמר  אומר  צדק  הצמח  שכאשר 

חסידות, הרי זה באופן דשכינה מדברת 

שאין  מה  מסיני;  כנתינתה  גרונו  מתוך 

אפילו  במאמר,  וטריא  השקלא  לגבי  כן 

לאחרי  בעצמו  המאמר  בעל  ידי  על 

אמירת המאמר. הרי שבתורה ישנם שני 

מסיני)  (כנתינתה  דהמשכה  האופנים 

בשכל  וטריא2  ושקלא  (ביאור  והעלאה 

שבין  החילוק  כללות  דרך  על  האדם), 

תורה ותפלה3.

--------

1) משלי ו, כג.   2) וי“ל הפירוש דהוי זהיר בק“ש ובתפלה (בתורה גופא): צ“ל זהירות מיוחדת בביאור 

ושקו“ט במאמר חסידות שאמירתו כנתינתה מסיני.   3) ספה“ש תנש“א ח“ב עמ‘ 718.

מ˙וך 'ביאורים לפר˜י אבו˙'
הו"ל ע"י ועד להפˆ˙ ˘יחו˙

לע"נ הרה"˙ ר' יע˜ב ברוך בן הרה"˙ ר' דוד ע"ה ˆי˜וו˘וילי 
לרגל היארˆייט כ"ו ניסן. נלב"ע ב˘נ˙ ˙˘מ"א-˘נ˙ ה˜הל

. . . רבי אומר


