
ה  ּבָ ƒח  ,ֶלם ֶ̂ ב¿ ָרא  ב¿ ƒּנ ֶ ׁ̆ ָאָדם  יב  ƒָחב אֹוֵמר:  ָהָיה  הּוא  יד 

י  ƒּכ ַמר:  א¡ ּנֶ ֶ ׁ̆ úֶם,  ֶ̂ ב¿ ָרא  ב¿ ƒּנ ֶ ׁ̆ úֹו,  נֹוַדַע˙  ָרה  ֵ̇ י¿
אּו  ר¿ ¿̃ ƒּנ ֶ ׁ̆  úָרֵא ¿ׂ̆ ƒין י ƒיב ƒה ֶא˙ ָהָאָדם. ֲחב ָׂ̆ ים ָע ƒלֹה ֶלם א¡ ֶ̂ ּב¿
ים  ƒָבנ אּו  ר¿ ¿̃ ƒּנ ֶ ׁ̆ úֶָהם,  נֹוַדַע˙  ָרה  ֵ̇ י¿ ה  ּבָ ƒח ˜ֹום,  úַּמָ ים  ƒָבנ
ין  ƒיב ƒֲחב לֵֹהיֶכם.  א¡ ַלה'  ם  ֶּ̇ ַא ים  ƒנ ּבָ ַמר:  א¡ ּנֶ ֶ ׁ̆ ˜ֹום,  úַּמָ
ָרה נֹוַדַע˙ úֶָהם,  ֵ̇ ה י¿ ּבָ ƒה, ח ּדָ úƒי ֶחמ¿ ן úֶָהם ּכ¿ ַּ̇ ƒּנ ֶ ׁ̆  úָרֵא ¿ׂ̆ ƒי
י  ƒּ̇ ַ̇ ָנ טֹוב  ח  ַ̃ úֶ י  ƒּכ ַמר:  א¡ ּנֶ ֶ ׁ̆  ,ה ּדָ ֶחמ¿ úƒי  ּכ¿ úֶָהם  ן  ַּ̇ ƒּנ ֶ ׁ̆

ֲעזֹבּו: ַּ̇  úי ַא ƒ̇ ֹוָר ּ̇ úֶָכם, 

ב"ה

ביאורים לפרקי אבות
פר˜ ג'
מ˘נה י"ד

ְיֵתָרה  ה  ִחּבָ ֵרׁש,  ּפֵ "ם  ַרְמּבַ לֹו.  נֹוַדַעת  ְיֵתָרה  ה  ִחּבָ
הֹוִדיעֹו ְוָאַמר לֹו  רּוְך הּוא ָלָאָדם ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֶהְרָאה ַהּקָ
ּומֹוִדיעֹו  ַלֲחֵברֹו  ִטיב  ַהּמֵ ׁשֶ ֶצֶלם,  ּבְ ָראִתיָך  ּבְ ׁשֶ ְרֵאה 
יֹוֵתר  ְיֵתָרה  ה  ִחּבָ ַמְרֶאה  ִעּמֹו,  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַהּטֹוָבה 
ְלהֹוִדיעֹו  ֵעיָניו  ּבְ ָחׁשּוב  ְוֵאינֹו  ִעּמֹו  ֵהִטיב  ִאּלּו  ֶ ִמּשׁ
ה ְיֵתָרה נֹוַדַעת  ה ִעּמֹו. ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש, ִחּבָ ָעׂשָ ַהּטֹוָבה ׁשֶ

ַאֲהָבה  ְלַבד  ּבִ ּלֹא  ׁשֶ ּוְמֻפְרֶסֶמת,  לּוָיה  ּגְ ה  ִחּבָ לֹו, 
א  רּוְך הּוא ִעם ָהָאָדם ֶאּלָ קֹום ּבָ ֶרת ָהָיה לֹו ַלּמָ ְמֻסּתֶ
י ֶלַקח טֹוב.  ֱאַמר ּכִ ּנֶ לּוָיה ִוידּוָעה ַלּכֹל: ׁשֶ ה ּגְ ַאף ִחּבָ
י  ּכִ ֱאלִֹהים  ְרא  ַוּיַ ּבֹו  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ית  ְבֵראׁשִ ה  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ
ְקֵראת ֶלַקח,  ּנִ ִביל ַהּתֹוָרה ׁשֶ ׁשְ א ּבִ טֹוב, לֹא ִנְבָרא ֶאּלָ

ָטר ִלְקִחי:  ּמָ ַאּתְ ָאַמר (דברים לב) ַיֲעֹרף ּכַ ַמה ּדְ ּכְ

א

ב

ג

תו“א: א) בראשית ט ו.  ב) דברים יד א.  ג) משלי ד ב.

פירו˘ ר"ע מברטנורא

עי˜ר ˙וספו˙ יו"ט
ל ָעָליו ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹונֹו.  ָחִביב ָאָדם כּו'. ָלֵכן ֻמּטָ

הּוא  ׁשֶ ּוְכמֹו  ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ ָאַמר  ָאָדם  ּוְבָכל  "י.  ַרׁשִ
ְולֹא  ֹנַח  ִלְבֵני  ֶנֱאַמר  הּוא  ׁשֶ ֵהִביא  ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ ָהְרָאָיה 
ֶהֱאִריְך:  ׁשֶ טֹוב  יֹום  ּתֹוְספֹות  ן  ְוַעּיֵ ם.  ְלַבּדָ ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני 

ה.  ֶחְמּדָ ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ִהיא  ה.  ֶחְמּדָ ִלי  ּכְ 

ים יט)  ִהּלִ ְתֵריּה (ּתְ ּבַ ּוְכִתיב  ִמיָמה,  ּתְ ֱאַמר ּתֹוַרת ה'  ּנֶ ׁשֶ
ּתֹוְספֹות  ן  ְוַעּיֵ מּוֵאל.  ׁשְ ִמְדַרׁש  ְוגֹו'.  ָהב  ִמזָּ ֱחָמִדים  ַהּנֶ

יֹום טֹוב: (עיקר תוי"ט).

מ˘יח˙ ˘"פ במדבר ה'˙נ˘"א

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המ˘יח לעולם ועד

אין לימוד  ובאיכות —  זָאל צוגעבן ַא חידוש — בכמות  ...יעדער איד 

ובמיוחד  כולל  נפש,  לכל  השוים  כלליים  שיעורים  די  אין  סיי  התורה, 

טוב —  ומה  הקיץ,  בכל שבתות  אין אמירת פרקי אבות  אלו —  בזמנים 

בהבנה  בעיון,  משניות)  עטלעכע  (ָאדער  משנה  איין  לערנען  מ'זָאל  ַאז 

והשגה...
(ספר השיחות תנש״א עמ' 560)



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 
נלב"ע כ"ו ניסן ˘נ˙ ˙˘מ"א-˘נ˙ ה˜הל

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

אדמו"ר1,  מו"ח  כ"ק  פתגם  ידוע 

חסרונותיו,  לדעת  צריך  שאדם  שכשם 

את  לדעת  עליו  כן  שיתקנם,  כדי 

ויש  במילואן.  אותן  לנצל  כדי  מעלותיו, 

שנוסף  בדברי משנתנו,  לזה  לומר מקור 

על החיבה בעצם המעלה שנברא בצלם, 

יש גם הענין של „חיבה יתרה נודעת לו".

ויש להעיר ממאמר המשנה2 „איזהו 

חכם . . גבור . . עשיר . . מכובד",  שעל 

ידי קיום התנאים במשנה (חכם - הלומד 

אצלו  נתגלה  בזה)  וכיוצא  אדם  מכל 

מעלתו3.
--------

1) היום יום כ"ו חשון (מאגרות־קודש אדמו"ר הריי"צ ח"ד עמ' תסח).  2) להלן רפ"ד.  3) ספה"ש תש"נ ח"ב עמ' 537.

השאלות במשנתנו: א. הכפל „חביבין 

ישראל . . חיבה יתירה נודעת להם כו'". 

ולכאורה הול"ל רק „חיבה יתירה נודעת 

חמדה".  כלי  להם  שניתן  לישראל  להם 

ב. הדיוק „כלי חמדה".

והביאור בזה:

כלי  להם  שניתן  ישראל  חביבין 

חמדה - הכוונה לחביבות שבאה כתוצאה 

„חביבין   - התורה  להם  שניתנה  מכך 

ישראל (משום) שניתן להם כלי חמדה".

חיבה יתירה נודעת להם שניתן להם 

העצמית  לחיבה  הכוונה   - חמדה  כלי 

לישראל  התורה  לנתינת  הסבה  שהיא 

להם  נודעת  יתירה  „חיבה   - דוקא 

(ומשום כך) ניתן להם כלי חמדה.

„כלי  כאן  התורה  נקראת  ולכן 

הבריאה  שכוונת  ידוע  דהנה  חמדה". 

דירה  לו  להיות  הקב"ה  „נתאוה  היא 

בכדי  התורה,  ניתנה  ולכן  בתחתונים"1, 

שעל ידה ייעשה העולם דירה לו יתברך. 

הם  רק  כי  לישראל,  התורה  ניתנה  ולכן 

העולם  חשך  את  ולזכך  לברר  בכחם 

נקראת  ולכן  יתברך.  לו  לדירה  ולהפכו 

של  במשמעות  חמדה",  „(כלי)  התורה 

הכוונה  נשלמת  ידה  על  כי  תענוג, 

נקראת  והיא  וכו'".  הקב"ה  ד„נתאוה 
להפוך  שענינה  משום  (חמדה)",  „כלי 

את העולם ל„כלי" שבו ועל ידו תתבצע 

זו  מטרתה  שם  ועל  העליונה.  הכוונה 

נקראת גם התורה „כלי חמדה".

שהתורה  לזה  נוסף  הסבר  והרי 

נקראת בשם „כלי": רז"ל אמרו2 שהתורה 

וכשם  הקב"ה".  של  אומנתו  „כלי  היא 

לתקן,  בכדי  בכליו  משתמש  שהאומן 

לתקן,  הוא  התורה  של  ענינה  גם  כך 

לו  בראתי  הרע  יצר  „בראתי  ומארז"ל3 

שהתבלין  כשם  כלומר,  תבלין",  תורה 
שיהיו  וחמוצים  חריפים  מאכלים  הופך 

התורה  גם  כך  הנפש,  להשיב  מעדנים 

הופכת את היצר הרע לטוב. ועל ידי זה 

מתבצעת הכוונה ד„דירה בתחתונים"  - 

כלי חמדה4.

--------
1) תנחומא נשא טז.   2) ב"ר ר"פ בראשית. וראה רש"י כאן.   3) קידושין ל, ב.   4) משיחת ש"פ שלח תשל"ז 

- על פי רשימת השומעים בלבד. 


