
 108 נוסחא א פרק לו אבות דרבי נתן נוסחאב פרקלט

 ועד חומות ירושלים המוכר בהמה לחבירו
ל  ראיה למוכר לומר חולין ככרתיה. ושאר כ
 ארץ ישראל ראיה ללוקח לומר לחולין

 להחתיה יב):

ת ה קברו א מ א נאמר בהם ש ם. והלא כבר נאמר ש  ל
ן ובראשית מ׳ט ליא) ואומר בקברי ת ש ה א ר ת ש א ם ן ה ר ב  א

ה (שם נ׳ י׳׳) ואומר ותמת מ  אשר כריתי לי בארץ כנען ש
ם מרים ותקבר ש ם ובמדבר נ׳ א׳) ויעל אהרן הכהן ונו׳  ש
 וימת ש ם(שם ל״ג ליח) ואומר וימת ש ם משה עבד ה׳ בארץ

 מואב על פי ה׳ ודברים ליד י״׳) י): רבי יוסי הגלילי אומר אינן באין שנאמר במדבר הזה יתמו ו ש ם ימותו
ם את העגלה בנחל (שם כ״א ד׳). מה שם האמור להלן בעגלה ערופה שתמות ולא תזוז  ואומר וערסו ש
 ממקומה אף שם האמור כאן ימותו ולא יזוזו ממקומן. ואחרים אומרים באין הן ועליהן הוא אומר הלוך וקראת

ך (ירםית ב׳ א׳1 ז): . . י ר ו ע ד נ ס  באזגי ירושלים לאבר וגו׳ זכח/י לך ח
 עשרת השבטים לא היין ולא גידוגין שגאמר ויתשם ה׳ מעל אדמתם וישליכם אל ארץ אחרת כיום
 הזה (דברים ביט כ״ז). רבי שמעון בן יהודה אומר מה היום הולך ואינו חוזר אף הם אינם חוזרין. רב* עקיבא
 אומר מה היום מאסיל ומאיר אף אסילה שלהן עתידה להאיר m: ר׳ג אומר הרי הוא אומר למען ירבו ימיכס
 וימי בניכם (שםי״א ב׳) ואומר לא יומתו אבות על בגים (שםכ״דטיז) כל זמן שהאב מאריך ימים הבן מאריך

 ימים. אין האב מאריך ימים אין הבן מאריך ימים. רבי יוסי הגלילי מסייע לר׳א ור׳ג מסייע לרבי יהושע *ח):
 שבעה אין להם חלק לעולם הבא ואלו הן. לבלר. וסופר. וטוב שברוםאין. ודיין לעירו. וקוסם.

: ה ש ג מ . ב א ח  ^שלשד" מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא ג׳ מלכים ירבעם. א
 ד׳ הדיוטות בלעם. דואג. ואחיתופל. וגיחזי. רבי יהודה אומר מנימה ככר שב שנאמר ויתפלל אליו ויעתר
 לו(דה״י ב׳ ל׳ג י׳׳ג). אמרו לו אלו כתיב וישיבהו לירושלים וימתק היינו ואומרים! כדבריך כימהוא אומר
ו למלכותו השיבו ולא השיבו לחיי העולם הבא י). ר״ט אומר.אבשלום אין לו חלק לעולם הבא יא). ת ו כ ל מ  ל
i >רשביא אומר ירבעם אחאב מנימה בעשא ואחזיר׳ וכל מלכי ישראל שהרשיעו אין להן חלק לעולם הבא יב 

ת השם באותיותיו אץ לו חלק לעולם הבא יג<:  דבי יוחנן בן נורי אומר אף ההוגה א
 הוא היה אומר המנענע קולו בשיר השירים. והלוחש על המכה והרוקק על המכה ואומר כל המחלה אשר שמתי

 הערות לנו״א הערות לנו״ב
 ו) בב״י כלם משבהים (בכיי׳א משיבין) על דבריו ובו׳ וימת שם משה לפיסקא דעשרד. דברים נאמרו בירושלים. יב) ע׳ שקלים

 עבד ה׳ ע״כ. 1ע׳ במפרשים שכחבו שדברים אלו מקומן אהרי דברי פ״ז מייד כענין מגדל עדר.
 ד״י הגלילי לקמן. ובספרים הוא ויעל אהרן הכהן וגו׳ ויקבר שם

 והגהתי ע״פ הכ׳׳י. ז) בכיי דיי הגלילי אומר אינם באים שנאמר וערפו שם את העגלה בנהל נאמר כאן שם ונאמר לתלן שם מה
 שם תאמור כאן תמות ולא תזוז ממקומה אף שם האמור להלן ימותו ולא יזיזו ממקומן אהרים אומרים כאין הם וכי׳. וע׳
 בסנהדרין שם אמר רבה בר בר חנת שבקיר. ריע לחסידותיה. וגו׳. ד!\ בכיי עשרת השבטים וכו׳ שגאםר וישליכם אל ארץ
 אהדת כהיום הזה ר׳ שמעון אי (בכי״א או ליתא! בן יהודה איש בפר עכו אומר כהיום הזה אם מרדו הם כהיום אשר מרדו
 בי אינם באים ואם לאו באים הם ע״כ והשאר ליתא. והנה נוסתא זו מסכמת עם נוסחת התוספתא ע״ש. ובתומיי איתא תםר לשון
 וצ״ל דשכ׳י אומר מה היום הזה אשר מרדו כי הולך וכו׳ וכן היגד. בספרים. אבל חוששני מאד שתעדובית נוסחאות יש כאן
 ועל כן הצגתי בפנים נוכהת הספדים הישנים הקרובה לנוסחת המשנה בסנהדרין שם ובן הוא ניב בנוסחת הנד״א וניל שגם
 נוסהת ד,כ*י וגם נוסתת הספרים הן מקיטעות ויש להשלימן זד, עפ׳ז ולגיוס עשרת השבטים לא היין ולא נידונין וכו׳ כהיום
 הזד. מה היום הזה וכו׳ אינם הוזרין ריע אומר וכו׳ עתירה להאיר ריש בן יהודה איש כפר עכו אומר וכו׳ כבכ״י וצי׳ע.
 *ה) בכי״ע ר ש כ ״ ג אומר הרי הוא וכו׳ כל זמן שאב מאריך ימים בן מאריך ימים ר׳ יוסי הגלילי מכריע על דברי ר׳׳א רבן
ל מכריע על דברי ר׳ יהושע עיכ. ובכי״א ר״ג וכו׳ כבכי׳ע ר׳ יוסי הגלילי אומר מכריע על דברי ר׳׳א ר״ג מסייע על א י ל מ  ג

 דברי ר׳ יהושע ועי מפרשים וע״ע נוסחת הגר״א ולא איתפריש לי. והיה נראה לי להגיה דיג אומר הרי הוא אומר למען ירבו
 ימיכם וימי בניכם כל זמן שהאב מאריך ימים הבן מאריך ימים אין האב מאריך ימים אין הבן מאריך ימים ר״י הגלילי' אומר
 הלא כבר נאמר לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות ר״י הגלילי מסייע לד׳ יהושע ור״ג מסייע לי־יא יקאי אפלוגתא
 דבני רשעת לעיל אבל לא מצאתי שום סמך לזה. ט! בכ׳׳י הלבלר והסופר והרופא והזן הכנסת והטבח וריק לעירו והקוסם. יע׳ מפרשים
 שרמזו בענץ לבלר לעירובין י׳נ ע״א ובענין כופר לקידושין פ״ב ע״א וביב כ״ א ע׳־א ובענין רופאים לקידושין שם ובענין דיין לעירו
 לשבת קל־ט ע״א ובענין חזן ג״כ על שבח שם ובענין טבח על קידושין שם. וע׳ בנוסחת הגד׳א שהגיה ועוני במקום קוסם ו•״
 קידושין שם וע׳ בבית המדרש הדר ת׳ צד נ׳ דליתא שם קיסם אבל באמת הסר ,שם אהד. ובפירקא דרכינו הקדוש דפוסד״ע
 שאנבלום) ליו ע״ב איתא ג־כ להא ומני שם מוכס במקום קוסם ע״ש וצ״ע וע״ע בשאילת יעכיץ ח״ב ס׳ ם־ט. י! בכ״י ג׳ מלכים אהאנ
 ירבעם ומנשה ר׳ יהודה אומר מנשה אין לו חלק לעיה״ב שנאמי ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תהנתו משיבתו למלכותו למלכותו
 השיבו ולא השיבו לחיי העוה״ב. ד׳ הדיוטות בלעם דואנ 0יהיתופל ונהזי ע״ב. ובעיקר הדברים ע׳ סנהדרין צ׳ עיא במשנה ונ״ח עיב
 בנמרא וירושלמי שם בתלק ותוספתא שם פי״ב וכמדבר רבה ריש פי׳׳ד ומדרש תחלים פ״ה יתנא דבי אליה רבה פ״ג. והנה שט איתא
 אחז במקום אהאב והעיר האה״ר על פדר״א פמיג דאתאב שב בתשובה ונתקבל עיש. יא) ע׳ סנהדרין ק״נ ע״ב וסוכה ״ ע״ב. יב) בכיי
 ר׳ שמעון אומר ירבעם וכו׳ וכל מלכי ישראל(בכייא עוד מלת הרשעים אין להם חלק לעוה״ב ע״כ. וע׳ סנהדרין שם ק״ג ע״ב ושם רשביא
 בשם ר׳ מאיר והגד״א הגיה ע״פ הדוגמא שם כל המאמר וא״נ. ונוסהת כי׳א מסכמת עם הירושלמי שס ועיע ויקרא רבת פל״ו ס״ג. יג) בכ״י
 באותיוחיו בחוץ לארץ אץלו הלק לעוה״ב וע׳םנחו־רין ק״א עיב ובנ״ש ותוספתא שם פי״ב וירושלמי שם וחוששני שתמלות בחוץ לארץ



ז דרבי נתן נה ל ו וסחאאפרקל  אבות נ
 במצרים לא אימים עליך כי אני ד רופאיך (שמות ט״י ב״י) אין לו חלק לעולם הבא יי). וחכמים אומרים כל
״י ל״א) ואומד מה ה וסירש אין לו חלק לעולם הבא שנאמר כי דבר ה׳ בזה (במדבר ט נ ש  תלמיד חכם ש
ש לו בית המדרש בעירו ואינו י  מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי(ירמיה ב׳ ה׳) טי). ד״מ אומר כל ש
ש לתלמידי חכמים אין לו חלק לעולם דבא י0: מ ש ך לשם אין לו חלק לעוה׳ב »). ור׳ע אומר אף מי שאינו מ ל  ת

 פרק לז
 שבעה בריות זו למעלה מזו וזו למעלה מזו. למעלה מכולם ברא רקיע. למעלה מן הרקיע ברא
 כוכבים שמאירין לעולם. למעלה מכוכבים ברא אילנות שאילנות עושין פירות וכוכבים אינם עושין פירות.
 ולמעלה מן האילנות ברא רוחות רעות שרוחות רעות הולכות לכאן ולכאן ואילנות אינם זזים ממקומן.
 למעלה מרוחות רעות ברא בהמה שבהמה עושה ואוכלת ורוחות רעות לא עושות ולא אוכלות. למעלה מן
. למעלה מן האדם ברא מלאכי השרת שמלאכי ה ע ה ובבהמה אין בה ד ע  הבהמה ברא אדם שבאדם יש בו ד

 השרת הולכין מסוף העולם ועד סופו ובני אדם אינן כן א) ן
ה כבהמה אוכלין ושותין ש ל ה כבהמה ושלשה כמלאכי הימרת ן ש ש ל  ששה דברים נאמרו בבני אדם ש
ש בהן בינה כמלאכי השרת ומהלכין  כבהמה פרין ורבין כבהמה ומוציאין ריעי כבהמה: ג־ כמלאכי השרת י

 בקומה זקופה כמלאכי השרת ומספרין בלשון הקודש כמלאכי השרת ב):
: ג׳ כבני אדם אוכלין ושותין כבני אדם  ששה דברים נאמרו בשדים ג׳ כבני אדם וג׳ כמלאכי השרת
 פרין ורביץ ככני אדם ומתים כבני אדם 5 ג׳ כמלאכי השרת יש להם כנפיים כמלאכי השרת ויודעים מה עתיד
 להיות כמלאכי השרת ומהלכין מסוף העולם ועד סופו כמלאכי השרת. ויש אומרים אף הופכין פניהן לכל

 דמות שירצו ומאיץ ואינם נראיןג<:
 שבעה פרושים הם. פווימ ימכמי. פרוימ נכפאי. פרוש מקצואי. פרוש מכובאי. פרוש מלאכה היתד.

. ופרוש מן היצרא. ופרוימ מן היראה י) ן י  לו. פרוש מחופתו עשאנ
 שבעה דברים רובן קשה ומיעוטן יפה. יין. מלאכה. ושינה. ועושר. ודרך ארץ. ומים חמין. והקזת דם יי):

 הערות לנו׳׳א
 בהב״י ניתוספו ע״פ הברייחא שהובא בבבלי ק׳׳א ע״ש. יד) בכ׳׳י הה״א אף המנענע קולו בשיר השירים והלוחש על המכה ואומר
 וכו׳ ינוםחא זאת קרובת יותר לנוסתת המשנה שם עיש ונוסתת הספרים קרובה יותר לתתוספתא וע״ע נוסחת הגר׳׳א. טו) ע׳
 פסחים מ׳ ט עיב ומדרש משלי ה״י בענין שנה ופירש. טי) ע׳ ספרי במדבר פי׳ קי״ב וע״ע סנהדרין *׳׳ט ע׳׳ב ודרך ארץ רבה
 פי״א ולפ״ז יהיה הפירוש שאינו נכנס לביהמ׳־ד כדי ללמד שם לאחרים וצ״ע. יז) בכי״א שאינו משמש הפירוש שאינו תלמיד חכם

 וע׳ סיטה כ׳׳א ע״ב וראי׳ר שם.
 5^«ן א) בב״י שבע בריאות זו למעלה מזו ברא הקב״ה רקיע למעלה. למעלה מן הרקיע ברא כוכבים שמאירין בעולם
 למעלה מן הכוכבים ברא אילנות שהם עושים פירות טובים (טובים ליתא בכי״א) וכוכבים אינם עושים פירות למעלת מן
 האילנית ברא רוחות רעות שהרוהית הולכות לבאן ולכאן ואילנות אינם זזים ממקומם למעלה מן הרוהיה ברא בהמה שבהמה
 אוכלת!עושה ובכי׳׳א שהבהמה עושת ואוכלת) ורוחות רעות אינם עושים ואוכלות למעלה מן הבהמה ברא אדם שאדם יש בו
 רעה •בהמה אי; בה דעה למעלה מן האדם וכו׳ ו מהאדם בבי׳׳או שמלאכי תשרת מהלכין מסוף העולם ועד סופו ע׳׳כ והשאר ליתא.
 והנה כל הנוס־אות הם, מנומנמות ומקוטעות ויש לתקנן ע״פ נו״ב ע״ש כפרק מ״נ. ב) בכי ע ששח דברים וכ׳ ג׳ כמלאכי
 השית וג׳ כבהמה אוכדין וכו׳ מהלכי; בקומה וכ:׳ ומרביץ בלהיק וכר. ובכי׳׳א ו׳ דברים נאמרו בבני אדם שלשה כבהמה אוכלין
 וכוי כבכי״ע, וע׳ הנינה ט״ז ע׳ א ושס הכדי הפוך (ועי בדקדוקי ס־פריש שם ו ובמעשר. תורה הסדר כמו בנמרא ובפירקא דרכינו
ה דברים נבראו בבני אדם בשלשה ע ב  הקדוש וגם בהופת אליה רבה הסדר כמו, שהוא כאן ובילקוט אבות ב״י מצאתי ש
ה מה; כמלאכי השרת. שלשה כבהמה אוכלין ושותין פרין ורבים ומוציאין ריעי. ארבעה כמלאכי ע ב ר א ב  מהן דומי; כבהמות ו
 השרת יש בהם בינה ודעה והשכל ומהלכי; בקומה זקופה ומורא שמים עליהן ע׳׳ב. נ) בכ״י ו׳ דברים וכו׳ ופרין ורבין וכו׳
 יודע ין מר. שעתיד להיות במה יש !כבא זו ליתא בבי״א) ובו׳ וי״א הופכין את פניהם רואים ואינם נראים ע״כ. והנוסחא שקיימתי
 היא נוסחת הספרים וכפי שהוגה ע״פ התומ״י ועי ב־,דוגמאות הנרמזות באות ב׳ ונ־סתת החופת א״ר הוא היותר קרובה להאדרינ
ה דברים נאמרו בשדים ג׳ כבני אדם אוכלין ע ב  אבל המלות רואין ואינם נראין לא נמצאו נש שש. ובילקוט אבות ב״י מצאתי ש
ת כמלאכי תשרת יש להם כנפים ויודעים מה עתיד להיות ומהלכין מסוף העולם ע ב ר א  ושותץ פ־־ין ורבץ ומתי; בבני אדם. ו
 ועד סיסו ומהפכין פניהש ורואי; ואינש נראים ע״ב. רו בבייע שבעה פירושין הן(והשאר הוא נמחק ביותר והמעתיק לא היה יכול
 לקרות) ובכי״א פר:ש שבמאי פיזש נבפאי פרוש מקינוי פרוש מלאכה היתד, לו ופרוש מכובאי פ־וש מחובתי ופרוש מן המציא
 ופרוש מן תירא ע״כ. והתומיי נ־ביא נו״א ז׳ פרושיש חש פרוש שכמי פרוש נקפי פרוש מדוניא פרוש פה חובתי ואעשנה פרוש
 מן היראה פרוש מן היצירה ע״כ ואין כא; רק ששה. וע׳ סוטה ב״ב ע״ב ובפירשי׳י שש וירושלמי פ״ט דברכות ת״ז ובנו״ב פמיר,
 ובערוך ערך פרש, ובספרים שמגר, פרושים והגהתי זה ע״ס הדוגמאות והכ״י וג״כ מטעמא שכל הפרק בשביעיות מדבר אבל
 כל השאר תנוזתי כמו שהיה לפי שכל הנוסחאות הן מסופקות ומגומגמות וכבר האריכו החכמים האחרונים בביאור דברים אלו.
 די) בספרים ה׳ דברים ומני מים תמץ ותשמיש והקזת דם. ובכ״י שמונה דברים כבספרים אבל לא מני תשמיש ותתומיי בהב
 נ־א שבעה ולא מנת תשמיש כי הוא ד״א האמורה וע״פ הגהתי וכן הוא ג״כ בנוסחת הגר״א. ובילקוט אבות ב״י מצאתי שבעה
 ריבן קשה ומעוטן יפה יאלו הן יין שנה עישר הולד (אולי צ״ל הולך דדך ודרך ארץ ו דרך ארץ מים חמין הקזה

 דש יש אומרים מלאכה ע•: וע׳ גיטין ע׳ ע״א וע״ע בי־בות ל״ד ע״א עיש יצ׳־ע.
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