ПИРКЕЙ АВОТ
ГЛАВА ПЕРВАЯ, МИШНА ДВЕНАДЦАТАЯ

הלל ושמאי קבלו מהם הלל אומר הוי מתלמידיו
של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את
הבריות ומקרבן לתורה:

Илель и Шамай получили (Тору) от них. Илель говорит: «Будь
учеником Аарона - люби мир и стремись к миру, люби людей
и приближай их к Торе».

ר' עובדיה מברטנורא מסכת אבות פרק א משנה יב
הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום  -פירשו באבות דרבי נתן ,כיצד היה אהרן אוהב שלום ,כשהיה רואה שני בני אדם
מתקוטטים היה הולך לכל אחד מהם שלא מדעת חברו ואומר לו ,ראה חברך איך הוא מתחרט ומכה את עצמו על שחטא לך והוא אמר לי
שאבא אליך שתמחול לו ,ומתוך כך כשהיו פוגעים זה בזה היו מנשקים זה את זה .וכיצד היה מקרב את הבריות לתורה ,כשהיה יודע באדם
שעבר עבירה היה מתחבר עמו ומראה לו פנים צהובות ,והיה אותו אדם מתבייש ואומר אילו היה יודע צדיק זה מעשיי הרעים כמה היה
מתרחק ממני ,ומתוך כך היה חוזר למוטב .הוא שהנביא מעיד עליו (מלאכי ב') בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון:

פירוש רבינו יונה על אבות פרק א משנה יב
אוהב את הבריות ומקרבן לתורה  -ר"ל שיאהב בלבו האמת והשלום וירדוף אחריו בפועל ידיו כי יש בני אדם אוהבים אותו בלבם לא
שיטרחו עצמן לשום שלום בעולם ואינם הולכים בדרכי שלום אך העושין פעולה ומשימין שלום בין אדם לחבירו ואוהבים לעשות המלאכה
כמו שנאמר בקש שלום ורדפהו אותם הם מתלמידיו של אהרן שהיה עושה כדבר הזה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה

מהר"ל

		

הלל ושמאי קבלו מהם וכו' .אלו הם הזוג החמישי
באו ללמד מוסר על עיקר גדול ,כי העולם הזה הוא
מסוגל למחלוקת ביותר מכל הדברים שבעולם ,כי
זה ענין העולם הזה שהוא עולם הפירוד והחלוק
לכך המחלוקת רגיל בעולם .ודבר זה תוכל להבין כי
באותו יום שנברא העולם בא המחלוקת לעולם מן
קין והבל ,שמזה תראה כי המחלוקת מסוגל לעולם
הזה בעבור כי העולם הזה הוא עולם החלוק והפירוד.
לכך אמר כי ראוי שיהיה מחזיק בעולם ברדיפות
שלום בין איש לחבירו ,וכאשר יש בעולם הזה פירוד
וחילוק יהיה מדתו לחבר המחולקים וכמו שיתבאר.
ויש לשאול הרבה במאמר הלל שאמר הוי מתלמידיו
של אהרן ,ואף כי בודאי כך הוא שאהרן היה אוהב
שלום ורודף שלום ,מ"מ לא נזכר זה בשום מקום
בתורה בפירוש ,רק כי רמז הכתוב (מלאכי ב')
בשלום ובמשור הלך אתי ורבים השיב מעון ,ועל זה
לא סמך הלל לומר הוי מתלמידיו של אהרן אוהב
שלום ורודף שלום כאלו היה ידוע לכל ,ועוד אוהב

							Маараль
Это - пятая пара, которая дает наставление, касающееся
одной из важнейших основ (существования), ведь нашему
миру ссоры присущи более чем что бы то ни было. Они заложены в самой природе мира, разделенного и разобщенного, и очень часты. Ты можешь увидеть это (хотя бы) из того,
что сразу после завершения творения мира разгорелась первая ссора между Каином и Эвелем. Поэтому мишна говорит,
что подобает поддерживать (целостность) этого мира, стремясь к примирению ссорящихся. Когда части мира начинают расходиться и разделяться, (его необходимо защитить),
заново скрепив эти части, и это еще будет разъясняться.
Фраза Илеля Будь учеником Аарона вызывает множество вопросов. Хотя не вызывает сомнений, что Аарон действительно любил мир и стремился к миру, все же в Торе
это нигде не указано прямо, а лишь в одном месте и намеком (Малахи 2): «В мире и справедливости шел со Мной и
многих отдалил от греха». Но на этот стих одного из малых
пророков Илель не стал бы опираться как на нечто общеиз-
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вестное! А, кроме того, тот факт, что Аарон любил людей,
вообще нигде не упоминается. И еще: почему человек, обладающий качествами Аарона, должен быть непременно одним из его учеников? Аарон ведь - первосвященник, святой
для Б-га! И вообще, зачем мишна говорит об этом? Можно
было бы просто сказать: «Стремись к миру!» - и т.д.
Мы еще будем говорить о том, почему деятельность по
установлению мира всегда обозначается словом «стремиться», «гнаться». И тема мира исполнена тайн, потому что
«мир» - это одно из имен Б-га, и поэтому в нечистом месте
нельзя приветствовать друга словами: «Шалом!»
Ты видишь, что само понятие «мир» обладает святостью, а значит, не имеет основы в этом мире. И чтобы достичь его, необходимо за ним гнаться и стремиться к нему.
А если медлить и тянуть время, мира не достичь. Это относится ко всем возвышенным целям: они не терпят промедления. Наши мудрецы сказали: «И храните мацот (מצות
напоминает слово “заповеди”): если тебе подвернулась заповедь, не дай ей закваситься». Заповеди по природе своей
Б-жественны, а потому не выносят проволочек.
Маце, как и заповеди, нельзя позволить закваситься, и по
той же самой причине. Народ Израиля был выведен из Египта Б-жественной силой наивысшей ступени, для которой
никакое промедление невозможно, как мы подробно объясняли, говоря об Исходе. Поэтому нельзя «заквашивать»
и заповедь. Она, как и маца, может прокиснуть, потому что
любая заповедь есть проявление Б-жественности, неподвластное временным ограничением этого материального
мира. И мир, как мы видели, тоже Б-жественное явление
настолько, что слова «Шалом!» запрещено произносить в
нечистом месте - по словам Талмуда, Б-г носит имя «Мир».
Поэтому и сказано: стремись к миру, гонись за ним, не теряя
ни секунды времени! И это следует понять, поскольку это
связано с тайным смыслом мира.
Затем мишна говорит, что человек должен любить людей. Это качество подобает тому, кто стремится к миру: он
старается объединить людей вместе, и, разумеется, он и сам
любит их и един с ними, как мы и сказали про Аарона.
И, наконец, человек должен приближать людей к Торе,
поскольку следует не только устанавливать мир между
людьми, но и заботиться и о том, чтобы люди, отдалившиеся от Торы и заповедей Б-га, снова приблизились к ним,
чтобы между людьми и Торой тоже воцарился мир и чтобы,
в конечном итоге, были достигнуты мир и гармония между
людьми и их небесным Отцом.
Таким образом, суть всех тех черт характера, которые
человек, по словам Илеля, должен приобрести, состоит в
том, чтобы объединять, добиваться единства. И теперь ты
поймешь, почему обо всем этом говорит именно Илель: он
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את הבריות לא נזכר בשום מקום שהיה אוהב את
 ועוד שאמר שיהי' מתלמידיו של אהרן וכי,הבריות
אף אם יהיה לו אלו מדות מנין שיהיה מתלמידי
 ועוד קשה למה, כי אהרן כ"ג קדוש הש"י,אהרן
הוצרך לומר הוי מתלמידיו של אהרן הוי ליה לומר
.1' וכו,תהא רודף שלום
ועוד יתבאר דבר זה מה שאמר אצל השלום בכל
' והוא דבר מופלג מה שנקרא ה,מקום רדיפה דוקא
 שמזה תראה,שלום ואסור לומר שלום בבית המרחץ
.כי ה' שלום הוא ענין קדוש על הכל
 ולפי מדריגה זאת.ולכך הוא דבר שאינו מצד עוה"ז
צריך שיהיה נעשה ברדיפה ולא יהיה נעשה בשהיה
 כי כן כל הדברים לפי עלוי מדריגתם אין,ועכוב זמן
 כמו שאמרו ז"ל (מכילתא,ראוי שיהיה נעשו בזמן
בא) ושמרתם את המצות אם בא מצוה לידך אל
 כי המצוות,תחמיצנה אל תקרא המצות אלא המצוות
הם דברים אלהיים ולכך לא היו נעשים בשהיה
.ובעיכוב זמן
ומה שאסור להחמיץ את המצה ואסור להחמיץ את
 כי ישראל יצאו ממצרים,המצוה הכל טעם אחד
מכח המדריגה העליונה האלהית שאין בה שהיית
 וזה טעם,זמן כלל וכמו שהארכנו בזה במקומו
שאסור להחמיץ המצוה כי יש שם חימוץ על המצוה
כמו על המצה כי המצוה היא אלהית ואין ראוי לה
הזמן ששייך אל הדברים שהם בעולם הזה שהוא
 לכך השלום למדריגתו הוא.עולם הגשמי תחת הזמן
דבר אלהי עד שאסור לומר שם זה בבית המרחץ עד
,כי אמרו (שבת י' ע"ב) כי שמו יתברך נקרא שלום
וזהו שאמר הוי רודף שלום בלא שהיית זמן לגמרי
 ועוד,ודבר זה יש להבין כי הוא תולה בסוד שלום
:יש טעם בזה ויתבאר במקום אחר
 ומדה זאת ראוי למי,ואמר שיהיה אוהב את הבריות
שהוא רודף שלום שהוא מקשר את הבריות עד שהם
 ומכ"ש שהוא אוהב את הבריות ויהיה אחד עם,אחד
.הבריות כמו שאמרנו אצל אהרן
 שכשם שיעשה שלום בין איש,ואמר ומקרבן לתורה
לחבירו כך יהיה עושה שלום וחבור בין בני אדם
שרחקו מן התורה וממצות הש"י ויעשה שלום ויקרב
 עד שיהיה שלום בין,אותם לתורה ולמצות הש"י
.ישראל ובין אביהם שבשמים

הרי כל המדות האלו שהזהיר עליהם הלל שיהיה
 ותבין מזה כי.האדם מחבר הכל עד שהכל אחד
 ענף מן,גם כל אלו דברים שזכר הלל שהיה נשיא
אהבת השי"ת כי בשביל שהוא אוהב השי"ת אוהב

 וכן מה שאמר אחריו דלא מוסיף יסיף מה ענין אלו דברים זה לזה, ועוד קשה שחבר אל מאמר זה נגד שמא אבד שמיה מה ענינו לזה שאמר הוי מתלמידיו של אהרן1
 וכן יש לדקדק בדברי שמאי שאמר עשה תורתך קבע אמור מעט ועשה הרבה והוי מקבל את. וכן מה שאמר אם אין אני לי מי לי וכו' אין ענינו לכאן,שאין להם חבור
. שכל אלו דברים אין להם חבור ביחד,כל האדם בסבר פנים יפות
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את בריותיו כדלעיל ,ובפירוש אמר ומקרבן לתורה,
והקירוב לתורה ולמקום הכל בשביל אהבת הש"י
ומבואר דבר זה.

ומפני שבעל מדה זאת האוהב שלום ורודף שלום מדה
שלו שפלות וענוה ,כי הרודף שלום בין איש לחבירו
צריך שילך אליו כי אין בעל המחלוקת הולך אחריו,
ואם אינו שפל רוח יאמר כי אין זה כבודי להשפיל
עצמי ולרדוף שלום בין איש לחבירו ,וכ"ש אהבת
הבריות שדעתו קשורה בבריות עד שיהיה שלום בין
כל הבריות ,ומדה זאת הפך בעלי שררה שלא שייך
בהם אהבת הבריות להיות דעתם מתקשר עמהם,
אבל דעתם נבדל מהם כי אינם נחשבים בעיניהם,
כמו שדרך כל בעלי השררה שהם לעצמם ואין להם
עירוב עם הבריות ,וגו'

ведь был наси, а вся эта мишна связана с любовью к Б-гу.
Ведь тот, кто любит Б-га, любит и Его творения, как уже отмечалось выше. И мишна прямо говорит об этом: …и при— ближай их к Торе. А приближать людей к Торе и к Б-гу
…несомненно, проявление любви к Б-гу
Главные черты характера человека, который любит мир и
стремится к миру - смирение и скромность. Для того чтобы
 помирить ссорящихся, человек должен отправиться к нимвесь сами они к нему не придут! И если он недостаточно
смирен духом, он решит, что самоуважение не позволяет
ему так унижаться, чтобы стараться помирить кого-то. И
уж, конечно, такой человек любит людей: он ведь настолько
связан с ними, что жаждет мира между всеми! И эти его
качества противоположны качествам властителя, который
в принципе не может любить людей и ощущать свою общность с ними. Любой начальник живет отдельно от людей,
ни в чем не объединяясь с ними, потому что они в его глазах
ничего не стоят.

רוח חיים להגר"ח מוולוזין על אבות  -פרק א משנה יב
הוי אוהב את הבריות ומקרבן לתורה אף על פי שעל ידי שתקרבן לתורה לפעמים יוכל לגרום (קטט) [קטטה] ומריבה ,כמו בין איש לאשתו כי
לפי המדומה תחשבה שיוגרם על ידי זה חסרון פרנסה וכד שלים קמחא מכדא אתי תיגרא [הג"ה  -וכאשר נגמר הקמח מהכד באה המריבה.
ע"כ הג"ה] (בבא מציעא נט ).ומכל מקום תקרבו לתורה וזהו אוהב את הבריות כי זהו האהבה האמיתית וברצות ה' דרכי איש גם אויביו
ישלים אתו ודרשו רבותינו זכרונם לברכה (בראשית רבה פנ"ד ,א) זה אשתו ויתרבה השלום גם ביניהם:

ГЛАВА ПЕРВАЯ, МИШНА ТРИНАДЦАТАЯ
הוא היה אומר נגד שמא אבד שמיה ודלא
מוסיף יסיף ודלא יליף קטלא חייב ודישתמש
בתגא חלף:

Он же сказал: «Тот, кто возвышает имя, теряет свое имя; и тот,
кто не добавляет, погибнет; и то, кто не изучает (Тору), достоин смерти; и тот, кто пользуется венцом, сгинет (из мира)».

ר' עובדיה מברטנורא מסכת אבות פרק א משנה יג
נגד שמא אבד שמיה  -מי שנמשך שמו למרחוק מתוך שררה ורבנות ,מהרה יאבד שמו ,שהרבנות מקברת את בעליה .נגד לשון משיכה.
תרגום משכו ,נגידו:
ודלא מוסיף  -מי שאינו מוסיף על לימודו :יסיף  -יסוף מפיו מה שכבר למד וישכח תלמודו .ויש שגורסין יאסף ,כלומר יאסף אל עמיו וימות
בלא עתו:
ודלא יליף  -קשה מדלא מוסיף ,הלכך קטלא חייב ,כלומר ראוי הוא שיהרגוהו ,כמו שאמרו [פסחים מ"ט ב] עם הארץ מותר לקרעו כדג,
ומגבו:
ודישתמש בתגא  -המשתמש בכתרה של תורה כאדם המשתמש בכליו ,חלף ועבר מן העולם .תגא בלשון ישמעאל כתר .ויש מפרשים ,תג"א
ר"ת "תלמיד" "גברא" "אחרינא" .שאסור לאדם להשתמש בתלמידים שאינן תלמידיו .ואני שמעתי ,ודישתמש בתגא ,המשתמש בשם
המפורש ,חלף ואבד ,שאין לו חלק לעולם הבא:

פירוש רבינו יונה על אבות פרק א משנה יג
הוא היה אומר נגד שמא אבד שמא  -ר"ל אדם המתגאה ויצא שמו בעולם על יד גאותו וגדולתו ועושה לו שם כשם הגדולים אשר בארץ
כנגד השם הגדול הנמשך בגאוה כן יאבד שמו אבדון גדול ולא יזכר ולא יפקד:
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 על מסכת אבות פרק א משנה יג/יכין/ תפארת ישראל
, דהמבקש ענווה ימצא כבוד, ותהי להפך, וכשיתנהג בענווה ישפילוהו, שחושב דברדפו אחר הכבוד יכבדוהו,הכלל דכל המתגאה נתאנה
 ויכנוהו, כי אולם אחריו כל אדם ישחק, ויבזוהו בלבם, העומדים לפניו בלשונם יכזבו לו, כי גם בעודו בתקפו,והמבקש כבוד ימצא בושה
, וגם מן השמים נלחמו הכוכבים ממסילותם להורידו ולהשפילו, ולא יניחוהו להגביה ראשו, יד כל אדם בו, אולם כגללו, שוטה, וגאותן,כסיל
 דאל"כ, כשלא יציץ עליהן אור ענווה מלמעלה, יהיו כנרות כבויים, ואפילו יהיו בו כל המדות היפות,כי הקב"ה ובנ"א שונאים לגאותן כתועבה
:הם בעיני כל כנזם זהב באף חזיר
Маараль							
Илель был человеком чрезвычайно скромным, как сказано в Талмуде. Поэтому он дал именно это наставление: все
его слова соответствуют его скромности и никак не подобают властителю. И поэтому мишна от его имени продолжает словами: Тот, кто возвышает имя, теряет свое имя.
Рамбам разъясняет эту фразу так: «Когда ты видишь, что
чье-то имя начинает становиться слишком знаменитым, ты
можешь быть уверен, что вскоре оно пропадет». Согласно
этому подходу, мишна здесь говорит то же самое, что и стих
из Мишлей (16): «Перед тем, как обрушиться, возносится».
По-видимому, словом «возвышает» мишна обозначает
положение властителя - в Танахе мы встречаем слово с этим
корнем в значении «предводителя народа». И само выражение возвышает свое имя подразумевает состояние, которое
становится устойчивым и длится долго. Поэтому мишна,
продолжая, говорит, что это выражение оказывается здесь
неприменимым, поскольку такой человек теряет свое имя.
Причины этого уже разъяснялись выше: власть сама по себе
ведет ее обладателя к уничтожению, согласно сказанному:
«Горе власти, которая убивает тех, кто ею обладает!»
Следует знать, по какой именно причине власть умерщвляет своего обладателя. Человек получает жизнь и существование от Б-га, который назван «Б-гом жизни» и дарует
жизнь всем Своим созданиям. И тот, кто ставит себя в положение принимающего, то есть, смиряет свой дух, достоин
получить жизнь от Б-га. Но властитель, который возносится над другими и никогда не видит себя пассивным, воспринимающим, а всегда только активным, действующим и
принуждающим других, не получает жизни и существования. Жизнь можно получить только от Б-га, который постоянно дает ее человеку, и сама жизнь есть не что иное, как
такое получение. Поэтому Б-г назван «источником жизни»:
как источник постоянно изливает воду, так и Б-г постоянно
изливает людям жизнь. Поэтому смиренный духом получает жизнь, а властитель, привыкший к противоположному,
не заслуживает ее получения. И здесь нет необходимости
разъяснять это подробнее, поскольку это будет сделано в
другом месте.
И тот, кто не добавляет, погибнет. Тора противоположна власти, поскольку именно через Тору человек входит в
соприкосновение с Б-гом, как мы в другом месте подробно
разъяснили. Поэтому о Торе сказано (Дварим 30): «Ибо она —
твоя жизнь и долгота твоих дней». Тора и есть жизнь, а
власть - ее противоположность. Поэтому тот, кто не до-

		

מהר״ל

ובודאי הלל מפני ענותנותו שהיה בעל ענוה כדאיתא
בפ' במה מדליקין (שבת ל"א ע"א) הזהיר בדברים
,אלו כי כל הדברים אלו הם ממדת הלל שהיה עניו
ולפיכך הזהיר באלו המדות שהם מדות הענוה והוא
 ולפיכך סמך אחריו נגד שמא.הפך בעלי השררה
 והרמב"ם ז"ל פי' נגד שמא כאשר,אבד שמיה
תראה אדם ששמו נמשך ביותר אז אבד שמיה ר"ל
 ולפי זה הוא על,תדע כי קרוב שמו להיות נאבד
דרך לפני שבר גאון (משלי ט"ז) וזה נגד שמא אבד
.שמיה
 כי השררה,ויראה כי פי' נגד שמא אבד שמיה
נקראת נגד כמו נגיד על עמו בכל מקום (שמואל
 י"ג) ואומר נגד שמא של השררה המורה לשון,'א
 אבל אין השם הזה ראוי לה כי,זה המשכה וקיום
אבד שמיה כמו שהתבאר למעלה כי גורם לו לבעל
 כמו שאמרו (פסחים פ"ז ע"ב) אוי,השררה האבוד
.'לרבנות שמקברת את בעליה וכו

ויש לך לדעת עוד מה שהרבנות קוברת בעליה כי
האדם הוא מקבל החיות והקיום מן הש"י שהוא
,אלהים חיים ומשפיע החיים והקיום לנמצאים כלם
והנה כל אשר הוא עושה עצמו מקבל שהוא משפיל
 אבל הבעל,עצמו ראוי הוא לקבל החיים מן הש"י
השררה שהוא המושל על האחר ואינו עושה עצמו
מקבל רק פועל ומושל באחר אינו מקבל הקיום
 כי אל החיים ראוי הקבלה שצריך שיהיה,והחיים
מקבל החיות אשר הש"י משפיע תמיד לאדם ואין
האדם מקוים רק בו ית' ועצם החיות בעצמו הוא
 ולפיכך הש"י נקרא מקור,הקבלה שמקבל חיות
חיים כי המקור משפיע תמיד כן הש"י משפיע
 ולפיכך.החיים תמיד לבני אדם כמו המקור הזה
כל אשר הוא משפיל עצמו הוא מקבל הקיום מן
 אבל הרבנות והשררה אין,הש"י אשר בו נתלה הכל
עושים עצמם מקבל רק עושה עצמו מושל באחר
ולפיכך אין ראוי אל החיות כמו שאמרנו למעלה ואין
.להאריך כי יתבאר בסמוך עוד
 כי התורה הפך,ומה שאמר דלא מוסיף יסיף
 כי על ידי התורה של האדם הדביקות בו,השררה
 ולפיכך,יתברך וכמו שבארנו זה במקומו באריכות
נאמר על התורה (דברים ל') כי היא חייך ואורך
, והרי התורה בשביל זה הפך השררה לגמרי,ימיך
 ולפיכך מאן דלא מוסיף יסיף.כי התורה עצם החיים
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бавляет, погибнет; и тот, кто не изучает (Тору), достоин
смерти. Это означает: если человек не добавляет, не старается изучать Тору все больше и больше, он погибает, то
есть, преждевременно умирает. Причина в том, что человек
на святом языке называется адам от слова адама, земля, то
есть, нечто материальное; и с самим его материальным телом неразрывно связана склонность к небытию, как будет
еще разъясняться в нескольких местах. Поэтому человек
должен больше изучать духовную Тору, которая противоположна материальному телу и служит для человека источником жизни. И, кроме того, (что Тора дает ему жизнь сама
по себе, она еще и) обеспечивает связь человека с Б-гом, как
мы разъясняли неоднократно. Ведь, кроме Торы, материальный человек нигде не может найти связь с Б-гом; и это еще
одна причина того, что Тора — источник жизни. Это и значит фраза тот, кто не добавляет, погибнет. Речь идет здесь
о человеке, который не трудится над Торой, изучая ее. Он,
возможно, даже изучал Тору, но не прилагал усилий, чтобы
его дух преодолел плоть, неразрывно связанную с исчезновением, — именно поэтому он обречен на гибель.
А тот, кто не изучает (Тору), то есть, такой человек, который вообще никогда не учился, достоин смерти. Тот, кто
отдаляется от Торы, тем самым противопоставляет себя ей
и навлекает на себя смерть. Так сказано в Талмуде (Шабат
88а): «Слова Торы сравниваются с царем… Как царь в силах
даровать жизнь и отнять ее, так и слова Торы могут даровать жизнь и отнять ее»...
Мишна ставит эти три утверждения рядом, говоря так:
Тот, кто возвышает имя, теряет свое имя; и тот, кто не добавляет, погибнет; и тот, кто не изучает (Тору), достоин
смерти; и тот, кто пользуется венцом, сгинет. И в этом же
порядке они приведены и в Талмуде (Брахот 55а): Раби Йеуда сказал: три вещи укорачивают дни и годы человеческой
жизни: когда ему дают стакан, чтобы произнести благословение, а он его не произносит; и когда ему дают свиток Торы
читать, а он его не читает; и когда он ведет себя как начальник. Когда ему дают свиток Торы, а он его не читает — в
силу сказанного: «Ибо она — твоя жизнь и долгота твоих
дней». Когда ему дают стакан для благословения, а он не
благословляет — в силу сказанного: «И Я благословлю тех,
кто благословляет тебя». А когда он ведет себя как начальник — в силу высказывания раби Абы бар Ханины: «Из-за
чего Йосеф умер прежде своих братьев? Из-за того, что вел
себя, как начальник». Эти три вещи здесь приводятся вместе по той же причине: из-за того, что все они необходимы
для жизни. Всему живому в мире жизнь дает Б-г, а человек
прилепляется к Нему через Тору, как мы уже неоднократно
говорили. И отдаляясь от источника жизни, он отдаляется и
от самой жизни, укорачивая свои дни и годы.
Когда человеку дают стакан для благословения, а он отказывается его произнести, он отдаляется от Б-га, источника всякого благословения. Раши же говорит, что, когда человеку дают стакан для благословения, подразумевается, что
он (произнося благословение после еды, упомянет и) хозяи-
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 פירוש אם אינו מוסיף להיות,ודלא יליף קטלא חייב
 וזה,עמל בתורה הוא יסיף כלומר שמת קודם זמנו
כי כבר התבאר כי האדם שנקרא שמו אדם על שם
 ודבק בחומר,שהוא מן האדמה שהיא בעלת חומר
 ועוד יתבאר,האדם ההעדר כמו שהתבאר למעלה
 ולפיכך צריך האדם להוסיף בתורה,בכמה מקומות
.השכלית שהוא הפך החומר והיא חיותו של אדם
וגם שעל ידי התורה יש לו דביקות בו יתברך כמו
 כי אם לא היתה התורה,שבארנו זה בכמה מקומות
לא היה לאדם בעל חומר דביקות בו יתברך ולפיכך
 ופירוש, וזהו דלא מוסיף יסיף,בתורה יש החיים
 אע"ג שלמד,דלא מוסיף שאינו יגע ועמל בתורה
התורה רק שאינו עמל בדבר ואינו מגביר השכל על
. ולפיכך הוא יסיף,החומר שדבק בו ההעדר

ומאן דלא יליף פירוש שאינו לומד כלל חייב בדין
 כי מרחיק עצמו מן התורה ואדם כזה מתנגד,קטלא
אל התורה ומביא אליו המיתה לפי שמרחיק עצמו
 וכך אמרו בפרק ר"ע (שבת פ"ח ע"א) נמשלו,ממנה
דברי תורה לנגיד דכתיב שמעו כי נגידים אדבר מה
נגיד זה יש בידו להמית ולהחיות אף דברי תורה יש
:' וכו,בידם להמית ולהחיות
וקבע אלו שלשה דברים ביחד דהיינו נגד שמא
אבד שמיה וגם דלא מוסיף יסיף ודלא יליף קטלא
 וכך הם בפרק הרואה (ברכות נ"ה ע"א) אמר,חייב
רבי יהודא ג' דברים מקצרין ימיו ושנותיו של אדם
מי שנותנין לו כוס לברך ואינו מברך ומי שנותנין
לו ספר תורה לקרות ואינו קורא והמנהיג עצמו
 מי שנותנין לו ספר לקרות ואינו קורא,ברבנות
שנאמר כי הוא חייך ואורך ימיך וכוס של ברכה
לברך ואינו מברך דכתיב ואברכה מברכך והמנהיג
עצמו ברבנות דאמר ר' אבא בר חנינא מפני מה מת
 הרי.יוסף קודם אחיו שהנהיג עצמו ברבנות ע"כ
כי זכרו ג' אלו דברים ביחד נותנין לו ספר תורה
.לקרות וכוס של ברכה לברך ומנהיג עצמו ברבנות
 כי מן הש"י,כי שלשה דברים אלו שצריך אל החיים
 וע"י התורה יש לו דביקות בו,בא החיים אל כל חי
 ובשביל כך מקבל,יתברך כמו שאמרנו כמה פעמים
 וכאשר הוא,החיים והאדם הוא שמקבל החיים
.מרחיק מאחד מהם מקצר ימיו ושנותיו של אדם

וכאשר נותנין לו כוס לברך ואינו מברך מרחיק עצמו
 ורש"י פירש,מן השי"ת אשר מאתו שפע הברכה
שנאמר ואברכה מברכיך דהיינו כשנותנים לו כוס
לברך ואינו מברך את בעל הבית ולפיכך מרחיק את
 ולפי דעתי בחנם פירש כך דאף אם,עצמו מן הברכה
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на дома, благословив его. Он же отказывается это делать и
тем самым отдаляется от благословения. Однако мне представляется, что Раши дал такое объяснение напрасно. Слова
Талмуда сохраняют силу и в том случае, когда речь не идет
о гостях и хозяине, а каждый ест свое. Талмуд, приводя стих
«И Я благословлю благословляющих тебя», имеет в виду
следующее: даже если за благословение Авраама человек в
награду получает благословение от Б-га, тем более (он может рассчитывать на эту награду), если благословляет Самого Б-га! И если человеку дают кубок, чтобы благословить
Б-га, а он отказывается, тем самым он отдаляет себя от Б-га,
источника благословений, и потому укорачивает свои дни.
Свиток Торы — это средство установить связь между человеком и Б-гом, своего рода посредник между ними, и через
Тору человек получает жизнь. И когда человек отдаляется
от Торы и теряет возможность прилепиться к Б-гу, его дни и
годы укорачиваются. А человек, ведущий себя, как начальник, отказывается принять поток жизни, изливающийся от
Б-га. Ведь начальник властвует над другими, приказывает им, а сам никому не подчиняется и ничего не получает:
само понятие «получения» связано со смирением, как уже
разъяснялось выше.

אין כאן בעל הבית ואוכלים משלהם נמי קאמר דלא
 אבל פירושו כיון דכתיב,איירי התם בבעל הבית
ואברכה מברכך מכ"ש מי שמברך להקב"ה שהוא
 וכאשר נותנים לו כוס של ברכה לברך,מתברך
והוא מרחיק עצמו מן השי"ת אשר מאתו הברכה
 והתורה אשר על ידה הדביקות.ולכך מקצר ימיו
,בו יתברך והיא כמו אמצעי בין הקב"ה ובין האדם
 וכאשר ירחק מן,עד שעל ידי התורה מקבל החיים
התורה שעל ידה הדביקות בו יתברך מקצר ימיו
 והמנהיג עצמו ברבנות אינו רוצה.ושנותיו של אדם
 כי המנהיג עצמו ברבנות,להיות מקבל משפע החיים
עושה עצמו מושל באחר לפי שררתו ורבנותו ואינו
עושה עצמו מקבל כי הקבלה שייך למי שהוא
 ולכך,משפיל עצמו וכמו שהתבאר דבר זה למעלה
:אלו שלשה מקצרין ימיו של אדם

ГЛАВА ПЕРВАЯ, МИШНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Он также сказал: «Если не я для себя, кто для меня? И если я
для себя, что я такое? И если не сейчас, то когда?»

הוא היה אומר אם אין אני לי מי לי וכשאני
:לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתי

ר' עובדיה מברטנורא מסכת אבות פרק א משנה יד
 מה הוא הזכות הזה ובמה נחשב הוא כנגד, ואפילו זכיתי לעצמי-  וכשאני לעצמי: אם אין אני זוכה לעצמי מי יזכה בשבילי- אם אין אני לי
:מה שאני חייב לעשות
 שמא בימי, אימתי, אם לא עכשיו בימי הבחרות, פירוש אחר. כי אחר המות אי אפשר לזכות עוד-  אימתי: בעולם הזה- ואם לא עכשיו
:הזקנה לא יעלה לידי

Маарль			

					

После того, как Илель рассказал обо всем этом, он (увидел необходимость) разъяснить еще один важный момент,
а именно: не стоит человеку считать себя возвышенным и
обладателем Торы. Нужно приобретать Тору, которая возвысит его, и об этом сказано: если не я для себя, кто для
меня? Eсли человек не станет совершенствовать себя на
пути Торы и заповедей, кто (сделает это) для меня? Ведь
человеку никак не поможет, никак не приблизит его к совершенству то, что другие люди изучают Тору и исполняют
заповеди! Даже если его отец изучал Тору, сын ее не наследует. Здесь — не как с богатством, когда один человек может собрать много добра, а затем подарить его кому-то, кто
совсем не трудился ради него, или оставить в наследство

מהר"ל
 חזר לומר שאין לאדם,ואחר שאמר הלל דברים אלו
לחשוב עצמו בעל מעלה ובעל תורה וא"כ יש לו
 וזה שאמר,לקנות התורה שעל ידה נחשב בעל מעלה
 כלומר שאם אין האדם משלים,אם אין אני לי מי לי
עצמו בתורה ובמצות מי לי שאין התורה והמצות
 אף אם למד,שיעשו אחרים תועלת ושלימות אליו
 ואין הדבר כמו.אביו תורה אין יורש בנו ממנו דבר
העושר שאפשר שהאדם אחד יאסף ממון ויתן אותו
 או שלפעמי' האדם,במתנה לאיש אשר לא עמל בו
 ועוד בעולם הזה הרבה דברים,יורש מאביו הרבה
 כמו דקיימא לן,בשביל אחד והוא מזכה את הכל
 וכל העולם ניזון,(תענית ז' ע"א) גשמים בשביל יחיד
,בשביל חנינא (ברכות י"ז ע"ב) וכן הרבה דברים
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сыну. Вообще, в этом мире есть множество вещей, которые
люди могут получить благодаря другому человеку. Так,
в трактате Таанит (7а) сказано: «Дожди идут ради лишь
одного человека», а в трактате Брахот: «Весь мир получает
пропитание ради раби Ханины», — и примеров можно привести еще много. Но когда речь заходит о духовном богатстве, которое составляет удел человека в будущем мире, —
здесь действуют другие законы. Это богатство человек может заработать только самостоятельно, и никто другой не
сможет поделиться с ним. Это и означает: если не я для
себя, кто для меня?
И если я для себя, что я такое? Даже если человек исполнил все, что на него возложено, он — не более чем человек из плоти и крови, который не может заниматься Торой и
заповедями как подобало бы его душе. В мидраше (Ваикра
раба 4) раби Шмуэль бар Ицхак, комментируя стих «Все, что
делает человек, — для собственных уст», говорит так: «Все
труды человека в Торе и заповедях предназначены лишь для
него, но не для сыновей и домочадцев». И (там же) говорит
раби Леви: «но душа не наполнится, — душа знает, что весь
ее труд ради себя, а потому она никогда не насытится заповедями и добрыми делами». И еще сказал раби Леви: «(Душу
можно сравнить) с царской дочерью, вышедшей замуж за
крестьянина. Даже если он будет потчевать ее самыми изысканными деликатесами, этого будет недостаточно, потому
что она все же царская дочь. Так и человек: что бы он ни
делал для своей души, этого будет недостаточно, потому что
она пришла из Высших (миров)». Мидраш разъясняет, что
все, что человек делает в своем стремлении к совершенству,
он делает только для себя. Обретенное им совершенство не
достанется никому другому, даже детям и домочадцам —
только ему. И раби Леви объясняет, что именно об этом стих
говорит: «но душа не наполнится». Человек может подумать,
что (рано или поздно) его душа пресытится исполненными
заповедями: ведь если он станет, например, постоянно есть
и пить, довольно скоро его живот переполнится! Поэтому
раби Леви указывает, что, (в противоположность желудку),
«душа не наполнится», вечно стремясь ко все большему и
большему совершенству. И затем раби Леви рассказывает
притчу о крестьянине, женившемся на царской дочери. Он
говорит, что, как этот крестьянин никогда не сможет сделать
свою жену довольной, никогда не даст ей того, что ей нужно,
так и материальный человек по отношению к своей спутнице
жизни — душе, происходящей из высших миров. Даже если
человек исполнил много заповедей, совершил много добрых
дел и тем самым даровал своей душе некоторое совершенство, она все же «не наполнилась», то есть, не достигла еще
всего подобающего ей — как происходящей прямо от Б-га —
совершенства. Поэтому она никогда не насытится Торой, заповедями и добрыми делами, которыми занят материальный
человек просто в силу различия уровней тела и души.
Обо всем этом и говорит Илель (в этой мишне). Если не
я для себя, кто для меня? Человек должен сам достичь совершенства, потому что никто не сможет сделать этого за
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אבל שיהיה האדם בעל מעלה שעל ידי זה יקנה
 רק אם זוכה בעצמו ואין,האדם עולם הבא אינו כך
.האחד משלים את האחר וזה אם אין אני לי מי לי

 ר"ל שאף אם יעשה האדם המוטל,ואם אני לעצמי
 כלומר שאני רק בשר ודם ואין יכול,עליו מה אני
.לטרוח הרבה במצות לפי מה שראוי אל הנפש
ובמדרש ויקרא רבא (פ"ד) כל עמל אדם לפיהו
אמר ר' שמואל בר יצחק כל מה שיגע האדם מצות
ומעשים טובים אינו אלא לפיהו ולא לפי בנו ולא
 ובמדרש (שם) עוד אמר ר' לוי גם הנפש,לפי בתו
לא תמלא לפי שהנפש יודעת מה שהיא יגעה לעצמה
היא יגעה ולפיכך אינה שביעה מצות ומעשים טובים
אמר רבי לוי לעירני שהיה נשוי בת מלכים אע"פ
שמאכילה כל מעדני עולם אינו יוצא ידי חובתו למה
שהיא בת מלכים כך כל מה שיפעל האדם עם הנפש
 בארו.אינו יוצא ידי חובתו למה שהיא מלמעלה ע"כ
בזה כי האדם כל מה שישלים עצמו הוא אליו ואין
שלימות שלו מגיע לזולתו ואפילו לבנו ולבתו רק
 ואמר רבי לוי על זה נאמר גם הנפש לא תמלא,אליו
שלא יאמר האדם אפשר שיהיה נפשו מלא מצות
 כי האדם שאוכל ושותה הרבה בודאי תמלא,ומעשים
בטנו על זה אמר גם הנפש לא תמלא שתמיד עוד
 ומביא רבי לוי משל.הנפש מבקש להשלים עצמה
זה לעירני שהוא בן כפר שהיה נשוי בת מלכים שאי
,אפשר להעירני הזה שיוצא ידי חובתו עם בת מלכים
כך הנשמה שהיא מלמעלה והיא נשאת לאדם בעל גוף
ואף אם האדם עושה כמה מצות ומעשים טובים והם
 מ"מ לא תמלא הנפש שתהא מושלמת,השלמה לנפש
 שהיא בעצמה מן הש"י כפי מה,בשלימות לגמרי
שראוי אל הנפש ומפני כך אינה שביעה ממה שעושה
 לפי חשיבת,האדם בגופו תורה ומצות ומעשים טובים
ומעלת הנפש שהיא מן למעלה והאדם היא מלמטה
בעל גוף אין הנפש שהיא מלמעלה שביעה מזה לגמרי
.כאשר ראוי לנפש שהיא מן השמים

 כי,ועל אלו דברים אמר הלל אם אין אני לי מי לי
צריך האדם להשלים עצמו כי לא יגיע אליו השלימות
 ואף כשאני לעצמי מה אני כלומר שהאדם,מאחר
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עושה מצות בגופו וכמו שבארנו בהקדמה על הכתוב
(משלי ו') כי נר מצוה ותורה אור ,ואין בזה השלמה
אל הנפש דהיינו השלמה כראוי אל הנפש ומעלתו,
ולכך אמר מה אני כי סוף סוף בן אדם הוא.
והוסיף לומר ואם לא עכשיו אימתי ,הוא דבר שלישי
כי האדם קצר ימים ואם לא עכשו אימתי ,ולפיכך
מוטל על האדם להקיץ משנתו ולעשות מצות ומעשים
טובים ,אחד שאי אפשר לו לסמוך על אחר ,ואף אם
יעשה כל המוטל עליו אל יחשוב כי יש השלמה
ושביעה להשלים את נפשו ,כי אף אם הוא לעצמו מה
הוא כי לא יוכל להשביע את נפשו במצות ובמעשים
טובים ,ומכ"ש אם לא עכשיו אימתי כי הוא קצר
ימים ופתאום ילקח ואיננו.

וכל דברי הלל כמו שהיתה מדתו בעל ענוה וכל אלו
דברים שייכים לו ולפיכך אמרם ביחד:

него. И даже если я для себя, что я такое? Человек, исполняя заповеди, пользуется своим телом, и это не приносит
душе подобающего ей совершенства, согласно ее возвышенности. Поэтому Илель говорит: что я такое? - я всего
!лишь человек
?И затем он добавляет: И если не сейчас — то когда
Человек живет очень недолго, и если не сейчас — когда
же? Поэтому человек должен пробудиться от дремоты и
начать исполнять заповеди и совершать добрые дела, поскольку, во-первых, положиться на ни на кого не может. А
во-вторых, даже если он исполнит то, что обязан, пусть не
думает, что его душа насытилась и достигла совершенства.
Ведь даже если он для себя, что он такое — чего он стоит? Он все равно не сможет насытить душу ни заповедями,
ни добрыми делами! И поэтому совершенно ясно, что если
не сейчас — то когда, потому что человек живет недолго:
…только что был и вот внезапно перестал существовать
И все слова Илеля соответствуют его скромности и вообще его характеру и потому приведены рядом.

ספר רוח חיים להגר"ח מוולוזין על אבות  -פרק א משנה יד
הוא היה אומר אם אין כו' .כי הנה היצר הרע מסמא את עיני האדם באמרו אליו תמיד איך אפשר לך לעסוק בתורה הלא מוכרח אתה לעסוק
בפרנסה לפרנס אשתך ובני ביתך הקטנים .ומה גם בעתים הללו שעול הפרנסה כבדה עד מאוד ואין לך יום כו' .אבל באמת הוא אך עצת היצר
המסמא .וכי אמרו רבותינו זכרונם לברכה (נדה טז ע"ב) שקודם יצירת הולד נגזר על הטיפה מה תהא עליה עשיר או עני .והוא בדרך כלל על
כל שנותיו .ועל כל שנה בפרט אמר (ביצה טז ).מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה נמצא עם כל יגיעותיו לא יגיע לו מאומה יותר ממה
שנקצב .וזה היה יכול להשיג אף במעט עמל .אבל בדברי תורה הכל לפי היגיעה .וכל אשר יוסיף להתיגע יוסיף דעת .וזהו שאמר בעסק התורה
אם אין אני לי מי לי .כי הכל תלוי בי .ובעניני עולם הזה כשאני לעצמי מה אני .ואך בהשם יתברך תוחלתי וסברי :ויתבאר עוד כי הנה בשלשה
דברים חלוק עסק התורה והיראה מעסקי עולם הזה .א' כי עסק התורה והיראה מוטלת על האדם וה' שואל זאת מעמו מה שאין כן הפרנסה
אם אמנם נצטוינו להנות מיגיע כפינו .אבל אך לה' התשועה והתחבולות יתירות לא יועילו ולא יצליחו .ולמה לו לאדם להתעמל ביותר במה
שביד ה' לתת בלי עמל ולהניח מה שבידו ומוטל עליו .ב' כי בעניני עולם הזה לא יוסיף על ידי עמלו כי רב על הקצוב .אבל לא כן בתורה הבא
לטהר מסייעין אותו .ומכל מקום נותנים לו שכרו משלם וכו' .ג' עסק העולם אם לא יעסוק בהם היום ימצאם למחר מה שאין כן בעבודת
ה' לא ישלים ביום אחר חובת היום .והלואי דבר יום ביומו .ואם יצא חובת היום אשרי לו .לזאת אמר אם אין אני לי בעסקי שמים מי לי .כי
הוא רק בידי ולא בידי שמים .ב' וכשאני לעצמי מה אני .ורצה לומר בלי עזר בוראי מה אני .כי אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו .ולא יאמר
אמתין אם כן עד שיסייעוני משמים כי ההתחלה אמנם צריך שיהיה מאדם עצמו .וכפי רוב הכנתו והתחזקו כן לפי ערך זה יגרל העזר האלהי
מן השמים .וכמאמר חכמינו זכרונם לברכה (שבת קד ).הבא לטהר מסייעין אותו .רצה לומר דוקא אם בא בתחלה וכנזכר לעיל .וזהו שאמר
אם אין אני לי אם אינני המתחיל מי לי וכשאני לעצמי חלילה בלי עזר מה' מה אני .ואם לא עכשיו אימתי כי לא תשלום מחר חובת עכשיו:

