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 בס"ד

 מקורות – 2ר שיעו -שמנה פרקים

מּוֵאל ֶבן. 1 ן ִתבֹון:-ָאַמר שְׁ ָרָכה: יּוָדא ִאבְׁ ַחֵבר, ֵזֶכר ַצִדיק ִלבְׁ  ָאַמר ָהַרב ַהמְׁ

ָזכַ  ֶזה ַהֵןֶדר; וְׁ ַחֵבר זֹאת ַהַםֶןֶכת בְׁ ׂשּום ַהמְׁ ָתה ַהִןָבה בְׁ ִתיַחת ֶזה ַהִחבּור, ֶמה ָהיְׁ נּו ִבפְׁ נּו םּם ִהֵמה ֵבַארְׁ רְׁ
ֶזה ַהִחבּו ַמהֶשָעַדם בְׁ ָעִמים ַרבֹות בְׁ נּו נְׁ ָיַעדְׁ זֹאת ַהַםָןֶכת )הקדמה לסדר זרעים(. וְׁ ר, ֵכןֹרב ַהתֹוֶעֶלתבְׁ

ַצת ֲאִריכּות )שם(  ַהֲאִריְך ָבּה קְׁ ָיִנים מֹוִעיִלים ּולְׁ ִענְׁ זֹאת ַהַםֶןֶכת בְׁ ַדֵבר בְׁ ַאף ַעל  -לְׁ ַטָמה. וְׁ ֵני ֶשִהיא קְׁ ִמנְׁ
ַלֲעׂשֹות ַמהֶשכֹוֶלֶלת  ָהִבין וְׁ ַקָלה לְׁ ֹבֶאֶרת וְׁ ֵאין -ִני ֶשֵתָרֶאה מְׁ ֵניָאָדם, וְׁ ָיֶניָה ַגם  ֵאיָנּה ַקָלה ַעלָכל בְׁ ָכל ִענְׁ

ָלָחה ֲאִמִתית  ַהצְׁ דֹוָלה וְׁ ֵלמּות םְּׁ ִביָאה ִליֵדי שְׁ ִלי ֵנרּוש ָאֹרְך, ִעם ֱהיֹוָתּה מְׁ ֵני ֶזה  -ֵכן מּוָבִנים ִמבְׁ ּוִמנְׁ
ָרָכה, ַהאי ַמאן דְׁ  רֹוָנם ִלבְׁ רּו ַרבֹוֵתינּו, ִזכְׁ ָבר ָאמְׁ ֶזה ַהַםֲאָמר. ּוכְׁ ִחיב בְׁ ַהרְׁ ֶמֱהֵוי ֲחִסיָדא ָרִאיִתי לְׁ ָבֵעי לְׁ

בּוָאה  דֹוָלה ֵמֲחִסידּות ֶאָלא נְׁ ֵלנּו ַמֲעָלה גְׁ ֵאין ֶאצְׁ ָאבֹות" )בבא קמא ל א(. וְׁ ִהיא  -ִלַעֵים "ִמֵלי דְׁ וְׁ
ִביָאה ִליֵדי רּוַח ַהֹעֶדש ָרָכה: "ֲחִסידּות מְׁ רֹוָנם ִלבְׁ רּו ַרבֹוֵתינּו, ִזכְׁ מֹו ֶשָאמְׁ ִביָאה ֵאֶליָה, כְׁ " )משנה ַהםְׁ

ִני ָעִתיד  -סוטה ט טו(.  ִהנְׁ בּוָאה. וְׁ ֵרי זֹאת ַהַםֶןֶכת ֵמִביא ִליֵדי נְׁ ֵריֶהם, ֶשִעיּום ַמַאמְׁ ָבֵאר ִמִדבְׁ ִהֵמה ִהתְׁ
ֵני ֶשהּוא כֹוֵלל ֵחֶלק םָּדֹול ֵמַהִםדֹות ַהּטֹובֹות.        ָבֵאר ֲאִמַתת ַהָדָבר ַההּוא, ִמנְׁ  לְׁ

ַהקְׁ  ָרִאיִתי לְׁ יּו וְׁ ִיהְׁ ָדמֹות, וְׁ ָרִקים מֹוִעיִלים; ֵיַדע ֵמֶהם ָהָאָדם ַהקְׁ ֵפרּוש ַהֲהָלָכה, נְׁ ִחיל בְׁ ִדים ֹקֶדם ֶשַאתְׁ
מַ  ָרִקים ֵאלּו ּובְׁ ָבִרים ֲאֶשר ֹאַמר ִבפְׁ ַדע, ֶשַהדְׁ ָפֵרש. וְׁ ַמהֶשֲאִני ָעִתיד לְׁ ֵתַח בְׁ הֶשָיבֹא לֹו ַגם ֵכן ָמבֹוא ּוַמפְׁ

ִתים ִמןַהנֵ  ָיִנים ִלַעטְׁ ָנם ֵהם ִענְׁ ִתים. ָאמְׁ לֹא ֵפרּוִשים ֶשִחַדשְׁ ִמי, וְׁ ִדיִתים ֵמַעצְׁ ָבִרים ֶשבְׁ רּוש, ֵאיָנם דְׁ
מֹונִ  ֵרי ַהִנילֹוסֹוִפים םַּם ֵכן ַהַעדְׁ זּוָלָתם ֵמִחבּוֵריֶהם; ּוִמִדבְׁ מּוד וְׁ ַתלְׁ ָרשֹות וְׁ ִמדְׁ ֵרי ֲחָכִמים בְׁ ים ִמִדבְׁ

ַהֲחדָ  ֵני ָאָדם וְׁ ֵבה בְׁ ַמע ָהֱאֶמת ִמִםי ֶשֲאָמָרּה. -ִשים, ּוֵמִחבּוֵרי ַהרְׁ  ּושְׁ

שֹונֹו  ָסם ִבלְׁ פּורְׁ ָעִמים ַמֲאָמר ֶאָחד ֺכלֹו ִמֵןֶפר ַהמְׁ ָשר ֶשָאִביא ִלפְׁ ֶאפְׁ ָנֵאר  -וְׁ ֵאיִני ִמתְׁ ָכלֶזה ֹרַע. וְׁ ֵאין בְׁ וְׁ
ַמהֶשֲאָמרֹו ִמי ֶשָעַדם ִמֶםִמי ַוֵדיִתי ָבֶזה  - בְׁ ָבר ִהתְׁ לֹוִני"  -ֶשֲאִני כְׁ ִכיר: "ָאַמר נְׁ ַאף ַעל ִני ֶשלֹא ַאזְׁ  -וְׁ

ֹשב ִמי ֶשֵאין לֹו חֵ  רֹון ֵשם ָהִאיש ַההּוא ַלחְׁ ֶיה ֵמִביא ִזכְׁ ָשר ֶשִיהְׁ ֶאפְׁ ְך: ֶשֶזה ֲאִריכּות ֵאין תֹוֶעֶלת ָבּה. וְׁ
ָסד ּובְׁ  ִביֵנהּו ֶשַהָדָבר ַההּוא ִנפְׁ הֹוִעיל  -תֹוכֹו ֹרַע, ֶשלֹא יְׁ ֹכר ָהאֹוֵמר, ֶשַכָּוָנִתי לְׁ ֵני ֶזה ָרִאיִתי ֶשלֹא ִלזְׁ ּוִמנְׁ

ָרִקים ֲאֶשר ָרִא  ֹכר ַהנְׁ ִחיל ַעָתה ִלזְׁ זֹאת ַהַםָןֶכת. ַוֲאִני ַאתְׁ פּוִנים בְׁ ָיִנים ַהסְׁ ָבֵאר לֹו ִענְׁ יִתי ַהעֹוֵרא ּולְׁ
ִדיָמם הֵ  ַהקְׁ ָרִקים.לְׁ מֹוָנה פְׁ ֵהם: שְׁ ִפי ַכָּוָנִתי, וְׁ  ָמה לְׁ
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שיגיעת שניהם משכחת  דרך ארץרבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר יפה תלמוד תורה עם 
עון וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עון וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים 

שמים שזכות אבותם מסייעתן וצדקתם עומדת לעד ואתם מעלה אני עליכם שכר  עמהם לשם
 הרבה כאילו עשיתם:

 תהלים פרק פט . 3

ם: ךֶ֣ ָבֶהִּֽ ן ֱאמּוָנתְׁ ִים׀ ָתִכִ֖ ֶסד ִיָבֶנֶ֑ה ָשַמַ֓ ִתי ֭עֹוָלם ֶחֶ֣ רְׁ י־ָאַמַ֗  )ג( ִכִּֽ

 דף על הדף ברכות דף כח עמוד א . 4

מלמדים תורה אלא לתלמיד הגון נאה במעשיו או לתם, אבל וברמב"ם )פ"ד דת"ת ה"א( כתב: אין 
אם היה הולך בדרך לא טובה, מחזירים אותו למוטב ומנהיגים אותו בדרך ישרה ובודקים אותו, 

 ואח"כ מכניסים אותו לבית המדרש ומלמדים אותו.

 ויקרא רבה )וילנא( פרשת צו פרשה ט . 5

דמה דרך ארץ את התורה הה"ד )בראשית ג( דא"ר ישמעאל בר רב נחמן עשרים וששה דורות ק
 .לשמור את דרך עץ החיים דרך זו דרך ארץ ואח"כ עץ החיים זו תורה

 משנה מסכת אבות פרק ג . 6

 רבי אלעזר בן עזריה אומר אם אין תורה אין דרך ארץ אם אין דרך ארץ אין תורה
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 רמב"ם, אגרת תחיית המתים. 7

להם והערב לסכלותם, שישימו התורה והשכל שני קצוות שהמון אנשי התורה, הנאהב שבדברים 
סותרים, ויוציאו כל דבר נבדל מופרש מן המושכל, ויאמרו שהוא מופת, ויברחו מהיות דבר על 
מנהג הטבע, לא במה שיסופר ממה שעבר, ולא במה שיראה מזמן העומד, ולא במה שיאמר שיארע 

וננהיג הדברים על סדר טבעי אפשר בכל זה, לעתיד. ואנחנו נשתדל לקבץ בין התורה והמושכל, 
 אלא מה שהתבאר בו שהוא מופת, ולא יתכן לפרש כלל, אז נצטרך לומר שהוא מופת.

 ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק כז . 8

ושלמותו האחרון הוא שיהיה משכיל בפעל, והוא שידע כל מה שיכולת האדם לדעתו מכל 
 א שזה השלמות האחרון אין בו מעשים ולא מדות,הנמצאות כפי שלמותו האחרון, ומבואר הו

 

 


