ב"

ביאורים לפרקי אבות

פר '
מ כ'

ימ ומר ¡ :וי עַ ז ַּכ ָ ּ מר ,ו¿ ַ ַּ úכ ּ ׁ ר ,ו¿ ָר
כ י¿ ּו ָ בן ּ ָ
úע ׂ ו ¿ר ון ָ ב ָ
יך
ַּכ ¿ ּ בי ,ו¿ ּבור ָּכ ֲ ריֲ ַ ,
ומר :עַ ז ּ ָפ ים ¿ úי ּםּ ,ובו ׁ
ׁ ַ ּב ּׁ ָ ָמיםּ .ו ָ יָ
úפ ָ
יך י¿ יָ ¡ ל י ּו ו ל י
ּ ָפ ים ¿ ַ úן ע ן .י¿ י ָר ון מ ¿ּ ָ
ּבי ַ ּמ ¿ ָ ּ ׁ ּב ¿מ ָר ¿ביָ מי וּ ,ו¿ ן
ַ בו י וּ ׁ ,י ָ ּב
ח ¿ל ּו ¿ ּב ו ָר ָך:
פירו ר"ע מברט ור

יאה,
ָמרַ .ה ָּנ ֵמר הַ זֶּה ֹנולַ ד ִמן חֲזִ יר ַה ּי ַַער וְ הַ ְּל ִב ָ
ַעז ַּכ ּנ ֵ

)ישעיה מ( יַעֲ ל ּו ֵאבֶ ר ַּכ ְ ּנ ׁ ָש ִרים יָרוּצ ּו וְ לֹא יִ יגָ עוּ :וְ ָרץ

ֹאש ּה
יאה ַמ ְכנֶסֶ ת ר ׁ ָ
ִּכי ְ ּב ֵעת יַחֵ ם ָהאֲ ָר ֹיות הַ ּ ְל ִב ָ

ַּכ ְּצ ִבי .לִ ְרדּ ֹף ַאחַ ר ַה ִּמ ְצ ֹות :וְ גִ בּ ֹור ָּכ ֲא ִרי .לִ ְכבּ ֹׁש
ש ָה ַעזּוּת נִ ּ ָכר
רותַ :עז ּ ָפנִ ים .לְ ִפי ׁ ֶ
ֶאת יִ ְצ ְר ָך ִמן ָהעֲ בֵ ֹ

ָמר ֹיוצֵ א ִמ ֵּבין ׁ ְשנֵיהֶ ן .וּלְ ִפי
רו ְב ָע ּה ,וְ נ ֵ
קולָ ּה ְו ֹ
ׁש ֹו ֵמ ַע ֹ

יש ָר ׁ ָשע ְ ּבפָ נָיו ,
ַּב ּ ָפנִ ים ְּכ ִדכְ ִתיב )משלי כא( ֵה ֵעז ִא ׁ
ש ִּת ְבנֶה ִע ְיר ָך ִ ּב ְמהֵ ָרה
לְ ִפיכָ ְך נִ ְק ָרא ַעז ּ ָפנִ יםֶ ׁ :

תובַ ַעת ֶאת הַ ז ָּכָ ר ,וְ הַ חֲזִ יר
ְ ּב ִס ְבכֵ י ַה ּי ַַער וְ ֹנוהֶ ֶמת וְ ֹ
ש ֵאין בּ ֹו ְ ּגבו ָּרה
שהוּא ַמ ְמזֵר הוּא ַעז ּ ָפנִ יםַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶ
ֶׁ
ּ ָכל ּ ָכ ְךַ .אף ַא ּ ָתה הֱ וֵ י ַעז וְ לֹא ִּת ְת ַּב ּי ֵׁש לִ ׁ ְשאֹל ֵמ ַר ְ ּב ָך
ש ּׁ ָשנִ ינ ּו לֹא ַה ַּביְ ׁ ָשן לָ ֵמד:
או ָת ּה ׁ ֶ
ש ּל ֹא ֵהבַ נְ ּ ָתְּ ,כ ֹ
ַמה ּׁ ֶ
ֶשר .לַ חֲ זֹר ַאחַ ר ּ ַתלְ מו ְּד ָך ,וְ לֹא ִתיגַ עְּ .כ ִדכְ ִתיב
וְ ַקל ַּכ ּנ ׁ ֶ

ימן
ש ִּס ָ
חונַנְ ּ ָתנ ּו זֹאת ַה ִּמדָּ הֶ ׁ ,
ש ֹ
שם ׁ ֶ
לו ַמרְּ ,כ ׁ ֵ
ָמינוְּּ .כ ֹ
ְבי ֵ
גו ְמלֵ י חֲסָ ִדים )יבמות
לְ ז ֶַרע ַא ְב ָר ָהם ַּביְ ׁ ָשנִ ים ַרחֲ ָמנִ ים ְו ֹ

ש ִּת ְבנֶה ִע ְיר ָך וְ כוּ':
צון ׁ ֶ
עטֵ ּ ,(.כן יְ ִהי ָר ֹ

עי ר וספו יו"ט

צון
ש ּל ֹא לַ עֲ שׂ ֹות ְר ֹ
ש ּ ֵמ ִעיז ּ ָפנָיו ׁ ֶ
יה ּנֹםֶ ׁ .
ַ עז ּ ָפנִ ים לְ גֵ ִ

חוטֵ אְּ ,כ ִדכְ ִתיב
ֹשת ּ ָפנִ ים לֹא ִ ּב ְמהֵ ָרה הוּא ֹ
לו בּ ׁ ֶ
ש ּי ֵׁש ֹ
ֶׁ

אולָ ה:
ש ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם :וְ נֶאֱ ַמר י ָׁשוּב ּו ְר ׁ ָש ִעים לִ ׁ ְש ֹ
ָא ִביו ׁ ֶ

תו ַעל ּ ְפנֵיכֶ ם לְ ִבלְ ִּתי ֶתח ֱָטאוּ.
וּבַ עֲ בוּר ִּת ְהיֶה יִ ְר ָא ֹ

ש ָא ְמר ּו חֲ זַ"ל ָּכל ָא ָדם
מו ׁ ֶ
ֹשת ּ ָפנִ ים לְ גַ ן ֵע ֶדןְּ .כ ֹ
ּ וב ׁ ֶ

ִמ ְד ַר ׁש ׁ ְשמו ֵּאל:

מ יח

"פ

'

"

„פרקי אבות הם חלק מתורה שבע"פ שלימודה צריך להיות בהבנה והשגה דוקא ,ולכן אין
להסתפק באמירת פרקי אבות ,אלא צריכים ללמדם בעיון ,כראוי בתורה שבע"פ.
אלא שמכיון ש„איני מבקש  . .אלא לפי כחן" ,לא תובעים מכאו"א שילמד בעיון את כל
המשניות דכל פרק בכל שבת ושבת ,מכיון שמסתמא ענין זה יקשה להביאו לידי פועל; אבל
עכ"פ משנה אחת בכל פרק ,יש ללמוד בעיון כדבעי ,והיינו שנוסף לאמירת המשניות בנוסח
דאדמו"ר הזקן המודפס בסידור )ששם לא נדפסו המפרשים( ,יחזיק לידו ג"כ ספר משניות עם
מפרשי המשנה ,עכ"פ ספרי המשניות עם עיקר תוספות יו"ט ופירוש רבי עובדי' מברטנורא
)המפרשים היסודיים( ,וילמד מתוכם עכ"פ משנה אחת עם המפרשים )שהם התורה שבע"פ
בתורה שבע"פ גופא(.
והאמור שייך במיוחד לתלמידי התמימים ,שזהו עיקר ענינם – לימוד התורה בפירושי',
בהבנה והשגה ,ואדרבה :הסדר אצלם הוא הפוך – בתחילה לימוד לעיונא ,ואח"כ אמירה סתם".
)בלתי מוגה  -דברי משיח ח"ד ע' (130

יחי

ו ו מור ו ורב ו מלך מ יח לעולם וע

רבי ומר. . .

מו"ר מלך מ יח יל"ו

בי ור מ ור כ"

לאחר שמונה התנא ארבעה אופני

רצון  -הוא למעלה מהתחלקות

עבודה )עז ,קל ,רץ וגבור( ,הוא מסיים

)ושינוי דרגות( ,רצון הוא אחד ויחיד ,הן

„לעשות רצון אביך שבשמים" ,ומדייק

לגבי פרטי הדבר שהוא רוצה ,שהרצון

„רצון אביך" ,ולא „מצוות אביך".

הוא

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

אחת

והן

„אין הרצון משתנה לפי אופן הענינים

ויש לומר הביאור בזה:

משאר

בכל

פרט

בשוה,

בכללות

המצוות

באופן

שהרצון בהם"„ ,נאמר שבדבר זה הרצון
הוא באופן כך ובדבר זה הרצון הוא
באופן כך".3

קיומה ,ועד ש„אין עושין מצוות חבילות

לכן נקט התנא „רצון אביך" ,שכן

חבילות"„ 1דבעינן שיהא לבו פנוי למצוה

שלימות העבודה היא כאשר בקיום כל

אחת".2

המצוות מורגשת נקודה אחת ויחידה -
קיום רצונו של הקב"ה.4

------- (1ברכות מט ,א.

 (2תוד"ה לפי  -מו"ק ח ,ב.

 (3ספה"מ קונטרסים ח"ב עמ' שיב.

 (4ספה"ש תנש"א

ח"ב עמ' .554

הבקשה „ותן חלקנו )סתם( בתורתך"

ולכן מקדימים „שיבנה בית המקדש

היא שהבירור ד„חלקו בעולם" 1יהי' על

במהרה בימינו" ,כי עיקר ענין הבירור

ידי התורה דוקא ,שהוא בירור בדרך

בדרך מנוחה יהי' לעתיד לבא.5

מנוחה ,היינו שאינו מתלבש בלבושי

לאור האמור מובן גם מדוע נקבעה

המתברר אלא הבירור נעשה ממילא

תפלה זו בסיום תפלת שמונה עשרה:

מצד הגילוי אור .2וכמאמר„ 3מאן מלכי

שהרי

בשעת

רבנן" ,והמלך יושב בהיכלו וגוזר גזירות

התפלה הוא בדרך מלחמה ,וכמאמר6

ומתבצעים הדברים בדרך ממילא על

„שעת צלותא שעת קרבא" )אלא שהיא

ידי השרים וכו' .ובאופן זה אין שייך

„שעת קרבא" בלבד ונקראת „חרב של

בירור

נפש

הבהמית

שום אחיזה ללעומת זה ,מכיון שאינו

שלום" ,(7ולכן מבקשים בסיום התפלה

מתלבש בו ,וכן אין חשש שיהיו הדברים

„ותן חלקנו בתורתך" ,שהבירור יהי' על

המתבררים חוזרים ונופלים ח"ו.4

ידי התורה שהוא בדרך מנוחה ממש.8

------- (1ראה תניא פל"ז.
 (4ספה"מ תש"ד עמ' .109
הזהר.

 (2ראה תו"א בראשית ה ,ד ואילך .ד"ה ת"ר נ"ח תרנ"ט.
 (5כי אז יהי' בגילוי שהתורה היא „בעה"ב" על עניני העולם.

 (7ספה"מ תש"ד עמ' .103

מ וך 'בי ורים לפר י בו '
יחו
ו"ל ע"י וע ל פ

 (3גיטין סב ,א.
 (6לקו"ת ר"פ תצא בשם

 (8משיחת ש"פ חו"ב תשי"ג  -על פי רשימת השומעים בלבד.

לע" ר " ר' יע ב ברוך בן ר " ר' ו ע"
מ" -
לב"ע כ"ו יסן

ל

י וו וילי

