
 ıָר ר, ו¿ ֶ ׁ̆ ּנֶ ú ּכַ ַ̃ ֵמר, ו¿ ּנָ ֵוי ַעז ּכַ יָמא אֹוֵמר: ה¡ ֵּ̇ ֶבן  הּוָדה  כ י¿
יָך  ƒָאב ˆֹון  ר¿ ֹו˙  ׂ̆ úֲַע י,  ƒֲאר ּכָ ּבֹור  ƒג ו¿ י,  ƒב ¿ּ̂ ּכַ
 ˙ ֶ ׁ̆ ּובֹו  ,ּנֹם ƒֵגיהú¿ ים  ƒנ ּפָ ַעז  אֹוֵמר:  ָהָיה  הּוא  ם.  ƒָמי ָ ּׁ̆ ּבַ ֶ ׁ̆
ֵואלֵֹהי  לֵֹהינּו  א¡ ָי  י¿ ¿úָּפֶניָך  ƒמ ָרˆֹון  י  ƒה י¿  .ֵעֶדן ¿úַגן  ים  ƒנ ּפָ
ן  ֵ̇ ו¿ ָיֵמינּו,  ב¿ ֵהָרה  מ¿ ƒּב  ׁ̆ ָדּ ¿̃ ƒַהּמ י˙  ּבֵ ֶנה  ּבָ ƒי ֶ ׁ̆ ינּו,  ֵ̇ ַאבֹו

ָך:  ֶ̇ ˙ֹוָר נּו ּב¿ ֵ̃ ֶחל¿

ב"ה

ביאורים לפרקי אבות
פר˜ ה'
מ˘נה כ'

ִביָאה,  ַער ְוַהּלְ ֵמר ַהזֶּה נֹוַלד ִמן ֲחִזיר ַהּיַ ֵמר. ַהּנָ ּנָ ַעז ּכַ
ּה  ֹראׁשָ ַמְכֶנֶסת  ִביָאה  ַהּלְ ָהֲאָריֹות  ַיֵחם  ֵעת  ּבְ י  ּכִ
ְוַהֲחִזיר  ָכר,  ַהזָּ ֶאת  ְותֹוַבַעת  ְונֹוֶהֶמת  ַער  ַהּיַ ִסְבֵכי  ּבְ
ֵניֶהן. ּוְלִפי  ין ׁשְ ׁשֹוֵמַע קֹוָלּה ְורֹוְבָעּה, ְוָנֵמר יֹוֵצא ִמּבֵ
בּוָרה  ֵאין ּבֹו ּגְ י ׁשֶ ִנים, ַאף ַעל ּפִ הּוא ַמְמֵזר הּוא ַעז ּפָ ׁשֶ
ָך  ֹאל ֵמַרּבְ ׁש ִלׁשְ ּיֵ ְתּבַ ה ֱהֵוי ַעז ְולֹא ּתִ ְך. ַאף ַאּתָ ל ּכָ ּכָ
ָלֵמד:  ן  ְיׁשָ ַהּבַ ִנינּו לֹא  ָ ּשׁ ׁשֶ אֹוָתּה  ּכְ  , ֵהַבְנּתָ ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה 
ִדְכִתיב  ְלמּוְדָך, ְולֹא ִתיַגע. ּכְ ר. ַלֲחֹזר ַאַחר ּתַ ׁשֶ ּנֶ ְוַקל ּכַ

ִרים ָירּוצּו ְולֹא ִייָגעּו: ְוָרץ  ׁשָ ּנְ ַיֲעלּו ֵאֶבר ּכַ (ישעיה מ) 

ִלְכּבֹׁש  ֲאִרי.  ּכָ ְוִגּבֹור  ְצֹות:  ַהּמִ ַאַחר  ִלְרּדֹף  ִבי.  ּצְ ּכַ
ר  ִנּכָ ָהַעזּּות  ִנים. ְלִפי ׁשֶ ּפָ ִיְצְרָך ִמן ָהֲעֵברֹות: ַעז  ֶאת 
 , ָפָניו ע ּבְ ִדְכִתיב (משלי כא) ֵהֵעז ִאיׁש ָרׁשָ ִנים ּכְ ּפָ ּבַ
ְמֵהָרה  ּבִ ִעיְרָך  ְבֶנה  ּתִ ׁשֶ ִנים:  ּפָ ַעז  ִנְקָרא  ְלִפיָכְך 
יָמן  ּסִ ה, ׁשֶ ּדָ נּו ֹזאת ַהּמִ חֹוַנְנּתָ ם ׁשֶ ׁשֵ לֹוַמר, ּכְ ְבָיֵמינּו. ּכְ
ִנים ַרֲחָמִנים ְוגֹוְמֵלי ֲחָסִדים (יבמות  ְיׁשָ ְלֶזַרע ַאְבָרָהם ּבַ

ְבֶנה ִעיְרָך ְוכּו':  ּתִ ן ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ עט.), ּכֵ

פירו˘ ר"ע מברטנורא

עי˜ר ˙וספו˙ יו"ט
ּלֹא ַלֲעׂשֹות ְרצֹון  ָניו ׁשֶ ִעיז ּפָ ּמֵ ִנים ְלֵגיִהּנֹם. ׁשֶ ַעז ּפָ

אֹוָלה:  ִעים ִלׁשְ ַמִים:ְוֶנֱאַמר ָיׁשּובּו ְרׁשָ ָ ּשׁ ּבַ ָאִביו ׁשֶ
ל ָאָדם  ָאְמרּו ֲחַז"ל ּכָ מֹו ׁשֶ ִנים ְלַגן ֵעֶדן. ּכְ ת ּפָ ּוֹבׁשֶ

ִדְכִתיב  ְמֵהָרה הּוא חֹוֵטא, ּכְ ִנים לֹא ּבִ ת ּפָ ׁש לֹו ּבֹׁשֶ ּיֵ ׁשֶ
ֶתֱחָטאּו.  י  ְלִבְלּתִ ֵניֶכם  ּפְ ַעל  ִיְרָאתֹו  ְהֶיה  ּתִ ּוַבֲעבּור 

מּוֵאל: ִמְדַרׁש ׁשְ

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)

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המ˘יח לעולם ועד



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

אופני  ארבעה  התנא  שמונה  לאחר 

מסיים  הוא  וגבור),  רץ  קל,  (עז,  עבודה 

ומדייק  שבשמים",  אביך  רצון  „לעשות 

„רצון אביך", ולא „מצוות אביך".

ויש לומר הביאור בזה:

התחלקות  על  (גם)  מורה   - מצוות 
שכל  מצוות,  תרי"ג  לפרטים,  המצוות 

באופן  המצוות  משאר  חלוקה  אחת 

קיומה, ועד ש„אין עושין מצוות חבילות 

חבילות"1 „דבעינן שיהא לבו פנוי למצוה 

אחת"2.

מהתחלקות  למעלה  הוא   - רצון 
(ושינוי דרגות), רצון הוא אחד ויחיד, הן 

שהרצון  רוצה,  שהוא  הדבר  פרטי  לגבי 

בכללות  והן  בשוה,  פרט  בכל  הוא 

הענינים  אופן  לפי  משתנה  הרצון  „אין 

שהרצון בהם", „נאמר שבדבר זה הרצון 

הוא  הרצון  זה  ובדבר  כך  באופן  הוא 

באופן כך"3.

שכן  אביך",  „רצון  התנא  נקט  לכן 

כל  בקיום  כאשר  היא  העבודה  שלימות 

ויחידה -  נקודה אחת  המצוות מורגשת 

קיום רצונו של הקב"ה4.

--------

1) ברכות מט, א.   2) תוד"ה לפי - מו"ק ח, ב.   3) ספה"מ קונטרסים ח"ב עמ' שיב.   4) ספה"ש תנש"א 

ח"ב עמ' 554.

הבקשה „ותן חלקנו (סתם) בתורתך" 

יהי' על  ד„חלקו בעולם"1  היא שהבירור 

בדרך  בירור  שהוא  דוקא,  התורה  ידי 

בלבושי  מתלבש  שאינו  היינו  מנוחה, 

ממילא  נעשה  הבירור  אלא  המתברר 

מלכי  „מאן  וכמאמר3  אור2.  הגילוי  מצד 

רבנן", והמלך יושב בהיכלו וגוזר גזירות 

על  ממילא  בדרך  הדברים  ומתבצעים 

שייך  אין  זה  ובאופן  וכו'.  השרים  ידי 

שאינו  מכיון  זה,  ללעומת  אחיזה  שום 

מתלבש בו, וכן אין חשש שיהיו הדברים 

המתבררים חוזרים ונופלים ח"ו4.

ולכן מקדימים „שיבנה בית המקדש 

הבירור  ענין  עיקר  כי  בימינו",  במהרה 

בדרך מנוחה יהי' לעתיד לבא5.

לאור האמור מובן גם מדוע נקבעה 

עשרה:  שמונה  תפלת  בסיום  זו  תפלה 

בשעת  הבהמית  נפש  בירור  שהרי 

וכמאמר6  מלחמה,  בדרך  הוא  התפלה 

שהיא  (אלא  קרבא"  שעת  צלותא  „שעת 

של  „חרב  ונקראת  בלבד  קרבא"  „שעת 

התפלה  בסיום  מבקשים  ולכן  שלום"7), 
„ותן חלקנו בתורתך", שהבירור יהי' על 

ידי התורה שהוא בדרך מנוחה ממש8.

--------

א. סב,  גיטין  תרנ"ט.   3)  נ"ח  ת"ר  ד"ה  ואילך.  ד  ה,  בראשית  תו"א  ראה  פל"ז.   2)  תניא  ראה   (1

4) ספה"מ תש"ד עמ' 109.   5) כי אז יהי' בגילוי שהתורה היא „בעה"ב" על עניני העולם.   6) לקו"ת ר"פ תצא בשם 

הזהר.   7) ספה"מ תש"ד עמ' 103.   8) משיחת ש"פ חו"ב תשי"ג - על פי רשימת השומעים בלבד.


