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פרק זה אינו חלק מהמשנה של מסכת אבות, אלא הוא ליקוט של ברייתות פרק ו: 

מעניני מסכת אבות, ונהגו לצרף ברייתות אלו למסכת אבות כדי להשלים את 

הלימוד של פרקי אבות בששת השבתות שבימי ספירת העומר. ולכן הקדימו ואמרו, 

נּו ִמים שָׁ ה, ִבְלשֹוןברייתות אלו  ֲחכָׁ אך אין זו המשנה ממש ]ולכן יובאו בה  ַהִמְשנָׁ

רּוְךדברי האמוראים הראשונים, שלא היו בזמן חיבור המשנה[,  ַחר בָׁ בָׁ ם שֶׁ הֶׁ  בָׁ

ם תָׁ  שאף אלו הם דברי אלוקים חיים. ,ּוְבִמְשנָׁ

 

ל ,אֹוֵמר ֵמִאיר ַרִבימשנה א:  עֹוֵסק כָׁ ה הָׁ ּה ַבּתֹורָׁ לשם קיום רצון ה', בהכירו  - ִלְשמָׁ

ִרים על ידי זה זֹוכֶׁהכלית האדם ותכלית כל הבריאה, שזה ת כפי  ַהְרֵבה, ִלְדבָׁ

א ,עֹוד ְולֹאשיפורטו להלן,  לָׁ ל אֶׁ כָׁ עֹולָׁם שֶׁ היה כדאי לברוא את  - לֹו הּוא ְכַדאי כֻּלֹו הָׁ

אכל העולם רק בשביל אדם אחד כזה, והדברים שזוכה להם הם ש שראוי  ֵרַע, ִנְקרָׁ

הּובלעצותיו,  להתחבר אליו ולשמוע  אֹוֵהבעל כל בני האדם מפני מידותיו הטובות,  אָׁ

ת קֹום, אֶׁ ת אֹוֵהבשמקיים מצוות ה' מאהבה,  ַהמָׁ ת ְמַשֵמחַ  ַהְבִרּיֹות, אֶׁ קֹום אֶׁ  ַהמָׁ

ת ְמַשֵמחַ בשעה שמקיים מצוותיו כראוי,  וָׁהתמיד  ַמְלַבְשּתֹו התורהוְ  ַהְבִרּיֹות, אֶׁ  ֲענָׁ

ה, ]לקיים חובותיו כלפי ה'[,  ַצִדיק ִלְהיֹותמכשירה ומכינה אותו  - ַשְרּתֹוּוַמכְ  ְוִיְראָׁ

ִסיד ר]לנהוג בחסידות עם בני האדם[,  חָׁ ןבמידותיו,  יָׁשָׁ ֱאמָׁ במעשיו הטובים, שלא  ְונֶׁ

התורה מרחיקה אותו מלבא  - ַהֵחְטא ִמן ּוְמַרַחְקּתֹויתקפנו היצר ויגרום לו לחטוא. 

ַרְבּתֹוון של חטא, למקומות שיש בהם נסי מקרבתו למקומות שיוכל  - ְזכּות ִליֵדי ּוְמקָׁ

ֱהִניןל עשות בהם מצוות,  ּנּו ְונֶׁ ה ִממֶׁ הדברי חכמה,  - ִבינָׁה ,ְותּוִשּיָׁה ֵעצָׁ  - ּוְגבּורָׁ

ֱאַמרשרואים אותו מתגבר על הנסיונות הקיימים בעולם הזה,  ּנֶׁ לגבי  ח( )משלי שֶׁ

ה ִלי'התורה  ה ִלי ִבינָׁה ֲאִני ,ּיָׁהְותּוִש  ֵעצָׁ נֶׁת '.ְגבּורָׁ על פניו,  ַמְלכּותהוד התורה  לֹו ְונֹותֶׁ

ה לָׁ ְמשָׁ חכמה לחקור  - ִדין ְוִחּקּורשיכול לצוות על אחרים, ומקיימים את דבריו,  - ּומֶׁ

ֵזימן השמים  לֹו ּוְמַגִליןאת הדין לאמתו,  ה,סודות[ -] רָׁ ן הְוַנֲעשָׁ  תֹורָׁ  ֵברַהִמְתגַ  ְכַמְעיָׁ

ר הָׁ ֵאינֹו ּוְכנָׁ ה אף על פי שיש בו את כל המעלות הללו,וְ  ּפֹוֵסק, שֶׁ נּוע הֹוֶׁ ְך צָׁ רֶׁ  - רּוחַ  ְואֶׁ

ְלבֹונֹו, ַעל ּומֹוֵחלהוא צנוע וסבלן,  ל ַעל ּוְמרֹוַמְמּתֹו ְמַגַדְלּתֹו התורהוְ  עֶׁ  .ַהַמֲעִשים כָׁ

 

ַמרמשנה ב:  עַ  ַרִבי אָׁ ן ְיהֹושֻּ ל ֵלִוי, בֶׁ יֹום יֹום ְבכָׁ מהר  - חֹוֵרב ֵמַהר יֹוֵצאת קֹול ַבת וָׁ

תסיני, שם ניתנה תורה לישראל,  זֶׁ ת ּוַמְכרֶׁ רֶׁ ם אֹוי ,ְואֹומֶׁ הֶׁ ְלבֹונָּׁה ַלְבִרּיֹות לָׁ ל ֵמעֶׁ  שֶׁ

ה לשאין עמלים בה כראוי,  ,ּתֹורָׁ כָׁ ֵאינֹו ִמי שֶׁ ה עֹוֵסק שֶׁ א ַבּתֹורָׁ זּוף, ִנְקרָׁ ֱאַמר נָׁ ּנֶׁ  )שם שֶׁ

זֶׁ ' יא( ב םנֶׁ הָׁ ה ,ֲחִזיר ְבַאף זָׁ ה ִאשָׁ ַרת יָׁפָׁ ַעם ְוסָׁ כלומר, כמו שאם יתנו נזם זהב באף   ,'טָׁ

החזיר ישתמש בו כדי לנבור באשפתות, וכמו אשה שבעלה נותן לה תכשיטים יפים 

והיא מאבדת אותם, כך הוא האדם המשתמש בשכלו לדברים בטלים במקום 

יו עול תורה מרויח לכל הפחות שבעולם אל תסבור שמי שפורק מעלוְ ללימוד התורה. 
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ה יםִק ֱאֹל ַמֲעֵשה ְוַהלֹֻּחת' לב( )שמות אֹוֵמרהזה הוא ללא עול, שהרי הפסוק   ,ֵהמָׁ

ב רּות ,הּוא יםִק ֱאֹל ִמְכַּתב ְוַהִמְכּתָׁ א ַאל ,'ַהלֹֻּחת ַעל חָׁ רּות' ִּתְקרָׁ א 'חָׁ לָׁ ֵאין ,'ֵחרּות' אֶׁ  שֶׁ

ן ְלָך א חֹוִרין בֶׁ לָׁ ה, ְבַתְלמּוד עֹוֵסקשֶׁ  ִמי אֶׁ שהוא בן חורין מכל תאוות ורצונות  ּתֹורָׁ

אל תסבור שרק מי שיש לו חכמה רבה וכשרון וְ העולם הזה, ואינו משועבד להם. 

ליכול להתעלות מהעיסוק בלימוד התורה, אלא  עֹוֵסק ִמי כָׁ ה ְבַתְלמּוד שֶׁ אפילו  ,ּתֹורָׁ

ה, זֶׁה ֲהֵרישאינו חכם כל כך,  ֱאַמרשֶׁ  ִמְתַעלֶׁ ה' כא( )במדבר ּנֶׁ נָׁ  ַנֲחִליֵאל ּוִמַמּתָׁ

מֹות ּוִמַּנֲחִליֵאל שינחל ל, -א נחלוכלומר, לאחר שעמל בתורה וניתנת לו במתנה,  ',בָׁ

 מה' דברים שלא היה יכול להשיג לפי טבעו, ומשם מתעלה ל'במות'.

 

ק ֵמֲחֵברֹו ַהלֹוֵמדמשנה ג:  רֶׁ ד ּפֶׁ חָׁ הֲהלָׁ  אֹושיש בו כמה הלכות,  ,אֶׁ ת כָׁ חָׁ שיש בה כמה  אֶׁ

סּוק אֹודברים,  ד ּפָׁ חָׁ ד ִדבּור אֹו ,אֶׁ חָׁ ת אֹותרק  ֲאִפילּו אֹו ,אֶׁ חָׁ שבתורה או במשנה,  אֶׁ

ִריְךשלפעמים לומדים דינים אפילו מייתור או חיסור של אות אחת,  ג צָׁ בֹוד, בֹו ִלְנהָׁ  כָׁ

ֵכן ִצינּו שֶׁ ִוד מָׁ ְך ְבדָׁ לֶׁ ֵאל, מֶׁ וראש הסנהדרין, שהלכה כמותו שהיה גדול בתורה  ִיְשרָׁ

לֹאבכל מקום,  ַמד שֶׁ ל לָׁ א ֵמֲאִחיתֹופֶׁ לָׁ ִרים ְשֵני אֶׁ ד, ְדבָׁ שלא ללמוד ביחידות,  ִבְלבָׁ

אֹוושלא להכנס לבית המדרש בקומה זקופה,  עֹו ַאלּופֹו ַרבֹו' ְקרָׁ ֱאַמר ,'ּוְמיֻּדָׁ ּנֶׁ  שֶׁ

ה' נה( )תהילים ְרִכי ֱאנֹוש ְוַאּתָׁ ִעי ַאלּוִפי ְכעֶׁ ִרים ַוֲהלֹא '.ּוְמיֻּדָׁ ר, ַקל ְדבָׁ חֹומֶׁ ִוד ּוַמה וָׁ  דָׁ

ְך לֶׁ ֵאל מֶׁ לֹא ,ִיְשרָׁ ַמד שֶׁ ל לָׁ א ֵמֲאִחיתֹופֶׁ לָׁ ִרים ְשֵני אֶׁ ד ְדבָׁ אֹו ,ִבְלבָׁ עֹו, ַאלּופֹו ַרבֹו ְקרָׁ  ּוְמיֻּדָׁ

ק ֵמֲחֵברֹו ַהלֹוֵמד רֶׁ ד ּפֶׁ חָׁ ה אֹו ,אֶׁ כָׁ ת ֲהלָׁ חָׁ סּוק אֹו ,אֶׁ ד ּפָׁ חָׁ ד בּורִד  אֹו ,אֶׁ חָׁ  אֹות ֲאִפילּו אֹו ,אֶׁ

ת חָׁ ה ַאַחת ַעל ,אֶׁ ה ַכמָׁ ִריְך ְוַכמָׁ צָׁ ג שֶׁ בֹוד בֹו ִלְנהָׁ בֹוד ְוֵאין .כָׁ א כָׁ לָׁ ה אֶׁ אין ראוי  - תֹורָׁ

ֱאַמרלכבד אדם אלא על התורה שיש בו,  ּנֶׁ בֹוד' ג( )משלי שֶׁ ִמים כָׁ לּו ֲחכָׁ  ונאמר .'ִיְנחָׁ

א 'טֹוב' ְוֵאין ,'טֹוב ֲחלּוִינְ  ּוְתִמיִמים' כח( )שם עוד לָׁ ה אֶׁ ֱאַמר ,תֹורָׁ ּנֶׁ ַקח ִכי' ד( )שם שֶׁ  לֶׁ

ַתִּתי טֹוב כֶׁם נָׁ ִתי ,לָׁ וכיון שלומד התלמיד מרבו תורה הקרויה 'טוב',  ',ַּתֲעֹזבּו ַאל ּתֹורָׁ

 והגורם להם לכבוד כמו שהתבאר בפסוק הקודם, ודאי עליו לנהוג כבוד ברבו.

 

ּהַדְר  ִהיא ַכְךמשנה ד:  ל כָׁ ה שֶׁ כך צריך האדם לנהוג בתחילת לימוד התורה,  - ּתֹורָׁ

ַלח ַּפתשלא יתעדן ויתרשל בה, אלא  ה ּוַמִים ,ּתֹאֵכל ַבמֶׁ הבמידה[ -] ַבְמשּורָׁ  ְוַעל ,ִּתְשּתֶׁ

ץ רֶׁ אָׁ ן הָׁ ה ,ִּתְחיֶׁה ַצַער ְוַחֵּיי ,ִּתישָׁ ה ּוַבּתֹורָׁ ֵמל, ַאּתָׁ ה ִאם עָׁ ה ַאּתָׁ ות על שלמר ֵכן, ֹעשֶׁ

יָך' קכח( )תהליםהקשיים אתה עמל בתורה, עליך נאמר  ְך ְוטֹוב ַאְשרֶׁ יָך ',לָׁ  ַאְשרֶׁ

עֹולָׁם ה בָׁ ְך ְוטֹוב ,ַהזֶׁ עֹולָׁם לָׁ א לָׁ  .ַהבָׁ

 

אף שמובטח לו לעמל בתורה שיבואו אליו כל המעלות והטובות האמורים משנה ה: 

ה ְּתַבֵּקש ַאללעיל, מכל מקום  לָׁ  ְוַאלשימהרו לבא אליך כל הטובות הללו,  ְלַעְצְמָך, ְגדֻּ

בֹוד ַּתְחמֹוד ָך יֹוֵתראלא סוף שיבואו אליך כל הטובות הללו מעצמם.  ,כָׁ  - ֲעֵשה ִמִלמּודֶׁ
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נָׁם ִּתְתַאּוֶׁה ְוַאלומלומד בו, תעשה. יותר ממה שאתה רגיל  ְלחָׁ ל ְלשֻּ ִכים שֶׁ  ,ְמלָׁ

ְנָך ְלחָׁ שֻּ דֹול שֶׁ נָׁם גָׁ ְלחָׁ דֹול ְרָךְוִכְת  ,ִמשֻּ ם, גָׁ ן ִמִכְתרָׁ ֱאמָׁ שהוא  ,ְמַלאְכְּתָך ַבַעל הּוא ְונֶׁ

ְּיַשלֶׁםהקדוש ברוך הוא,  ָך ְשַכר ְלָך שֶׁ תֶׁ לָׁ  .ְּפעֻּ

 

המעלת ה ְגדֹולָׁהמשנה ו:  ַהַמְלכּות ַהַמְלכּות, ִמןיותר וְ  ַהְכהּוּנָׁה ִמן יֹוֵתר ּתֹורָׁ  ִנְקֵנית שֶׁ

הדברים שבהם נעלה המלך על שאר העם ]כגון שאין רוכבים והם  ַמֲעלֹות, ִבְשֹלִשים

ּנָׁהעל סוסו ואין יושבים על כסאו וכו'[,  ְשִרים ְוַהְכהֻּ מעלות ]כגון שרק הם  ְוַאְרַבע ְבעֶׁ

מקריבים קרבנות, ואסורים להטמא וכו'. ויש מפרשים בעשרים וארבע מתנות 

הכהונה[,  ִעים ִנְקֵנית ְוַהּתֹורָׁ הּוְש  ְבַאְרבָׁ ִרים, מֹונֶׁ שבהם נעלה תלמיד חכם משאר  ְדבָׁ

ללמוד ולקבל מפי  - ְבַתְלמּוד ֵהן, ְוֵאלּוהעם, ולפי ריבוי הקנינים ניכר גודל מעלתה, 

ן ִבְשִמיַעתרב ]ואין זה כשאר החכמות שיכול האדם ללמוד לבדו[,  ֹאזֶׁ בהקשבה  - הָׁ

ִיםְשפָׁ  ַבֲעִריַכתגדולה, שמייחד אזנו לשמיעת הדברים,  שיהיו הדברים שגורים  - תָׁ

להתבונן במה שלמד, ולהבין דבר מתוך דבר,  - ַהֵלב ְבִביַנתבפיו כפי שקיבלם מרבו, 

ה, ה, ְבֵאימָׁ ה, ְבִיְראָׁ וָׁ ה, ַבֲענָׁ ה, ְבִשְמחָׁ ֳהרָׁ ִמים, ְבִשמּוש ְבטָׁ שעל ידי זה לומד  ֲחכָׁ

שישמע מחבריו מה שדקדקו  ִרים,ֲחבֵ  ְבִדְקדּוקמהנהגתם כיצד לנהוג הלכה למעשה, 

שעל ידי השאלות והתשובות מבין את הדברים  ַהַּתְלִמיִדים, ְבִפְלּפּולבדברי רבו, 

שיהיה מיושב בדעתו, ולא נבהל ונחפז,  - ְבִישּובהיטב, וגם מתעורר לדברים חדשים, 

א, ה, ְבִמְקרָׁ ה, ְבִמעּוט ְבִמְשנָׁ ְך ְבִמעּוט ְסחֹורָׁ רֶׁ ץ דֶׁ רֶׁ ה, ְבִמעּוט ַּתֲענּוג, ְבִמעּוט ,אֶׁ  ֵשנָׁ

ה ְבִמעּוט שיחת חולין, אף שמיעוטו נצרך כדי שתנוח הנפש מעט, אך לא ירבה  - ִשיחָׁ

ְךוגם בזה מיעוטו נצרך כדי לשמח הנפש, אך לא ירבה בזה,  ְשחֹוק, ְבִמעּוטבזה,  רֶׁ  ְבאֶׁ

ֱאמּוַנת ,טֹוב ְבֵלבשימנע מלכעוס,  - ַאַּפִים ִמיםחֲ  בֶׁ יאמין לדברי החכמים בדברי  - כָׁ

ַלתהתורה, אף שאינו משיגם בשכלו,  שאינו מהרהר אחרי דרכי ה',  - ִריןּוַהִּיּס ְבַקבָׁ

ת ַהַמִכיר ֵמחַ ועל ידי זה יהיה ענוותן,  ְמקֹומֹו, אֶׁ ְלקֹו, ְוַהשָׁ שעל ידי זה יהא ליבו  ְבחֶׁ

עֹושמח תמיד, ודבר זה עוזר להבנה ולזכרון,  הְוהָׁ יו ְסיָׁג שֶׁ רָׁ גדר ושמירה  - ִלְדבָׁ

ה ַמֲחִזיק ְוֵאינֹולעצמו, שלא יכשל בחטאים,  אף שעושה מעשים טובים,  ְלַעְצמֹו, טֹובָׁ

הּוב ת אֹוֵהבמתנהג ביושר, בחן ובחסד, ועל ידי זה יאהבוהו הכל,  - אָׁ קֹום אֶׁ את  - ַהמָׁ

ת אֹוֵהבה',  ת אֹוֵהב ַהְבִרּיֹות, אֶׁ קֹות אֶׁ והב את הנהגות הצדק בין בני אדם, א - ַהְצדָׁ

ת אֹוֵהבומציל עשוק מיד עושקו,  ִרים אֶׁ אוהב דברי חכמה ישרים, ואינו  - ַהֵמישָׁ

ת אֹוֵהבמקבל דברים עקומים,  חֹות אֶׁ כאשר יוכיחוהו על מעשיו יקבל את  - ַהּתֹוכָׁ

בֹוד, ִמן ּוִמְתַרֵחקהדברים ויאהבם,  בוד, מכל אף שבעשותו כל זאת ראוי הוא לכ ַהכָׁ

 ֵמִגיס ְולֹאמקום לא ירדוף אחר הכבוד אלא יתרחק ממנו, בהכירו בחסרונות שבו, 

אינו מרגיש עצמו כ'רגיל' עם התורה, כאדם הרגיל בחבירו ואינו  - ְבַתְלמּודֹו ִלבֹו

מתבייש וירא ממנו, ומתוך כך ישלח מחשבותיו בעניני אמונה שאינו יכול להשיגם, 
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שת פנים, באופן שירגיש פחיתות ערכו מול לימוד התורה, אלא ילמד ביראה ובבו

ֵמחַ  ְוֵאינֹו ה, שָׁ אָׁ  ִעם ְבֹעל נֹוֵשאכיון שהוא ירא תמיד שמא יכשל בדבר הלכה,  ְבהֹורָׁ

ת ַעל ּוַמֲעִמידֹו ְזכּות, ְלַכףדן את חבירו[ -] ּוַמְכִריעֹו ֲחֵברֹו, ֱאמֶׁ מוכיח לחבירו את  - הָׁ

לֹום ַעל ַמֲעִמידֹועל ידי זה וְ , האמת על ידי ראיות ברורות גורם שלימות בנפש  - ַהשָׁ

כשהוא בא ללמד תורה, מתיישב תחילה בליבו כיצד  - ְבַתְלמּודֹו ִלבֹו ּוִמְתַיֵשבחבירו, 

כיון שעל ידי שאלות ותשובות נחקקים  ,ּוֵמִשיב שֹוֵאללסדר את הדברים היטב, 

על דבריו הראשונים כדי לבאר להם  ּומֹוִסיףיו את דברי תלמיד שֹוֵמעַ הדברים בלב, 

 ְלַלֵמד ְמנָׁת ַעלומתייגע בלימודו אף שהוא כבר חכם גדול  ַהלֹוֵמדאת הדברים היטב, 

אף דברים שכבר למד חוזר ולומד כיון שהם  - ַלֲעשֹות ְמנָׁת ַעל ְוַהלֹוֵמדלאחרים, 

ת ַהַמְחִכיםנוגעים למעשה, וחושש שישכחם,  כשאינו מבין את דברי רבו,  - ַרבֹו אֶׁ

ת ְוַהְמַכֵּוןאומר שבודאי רבו חכם, ומנסה לרדת לסוף כוונתו,  תֹו אֶׁ אף כשיש  - ְשמּועָׁ

סתירה בין הדברים ששמע מרבו הוא טורח וליישב ולכוון את הדברים, שלא יסתרו 

אֹוֵמרזה את זה,  ר ְוהָׁ בָׁ א .אֹוְמרֹו ְבֵשם דָׁ ַמְדּתָׁ הרי[ -] הָׁ לש לָׁ אֹוֵמר כָׁ ר הָׁ בָׁ  אֹוְמרֹו ְבֵשם דָׁ

לָׁה ֵמִביא ם, ְגאֻּ עֹולָׁ ֱאַמר לָׁ ּנֶׁ ר' ב( )אסתר שֶׁ ְסֵּתר ַוּתֹאמֶׁ ְך אֶׁ לֶׁ י ְבֵשם ַלמֶׁ ְרְדכָׁ ועל ידי  ',מָׁ

 זה התגלגלה תשועת ישראל באותם ימים.

 

ה ְגדֹולָׁהמשנה ז:  ִהיא ,תֹורָׁ נֶׁת שֶׁ יהָׁ  ַחִּיים נֹותֶׁ מה שלמד  למי שעושה ומקיים - ְלֹעשֶׁ

עֹולָׁםבתורה,  ה בָׁ עֹולָׁם ַהזֶׁ א, ּובָׁ ֱאַמר ַהבָׁ ּנֶׁ ם ֵהם ַחִּיים ִכי' ד( )משלי שֶׁ ל ְלמֹוְצֵאיהֶׁ  ּוְלכָׁ

רֹו ָך ְּתִהי ִרְפאּות' ג( )שם ְואֹוֵמרהרי אלו חיים בעולם הזה,  ,'ַמְרֵּפא ְבשָׁ רֶׁ  ְוִשּקּוי ְלשָׁ

יָך ּה ַלַמֲחִזיִקים ִהיא ַחִּיים ֵעץ' )שם( אֹוֵמרוְ וזו רפואה לגוף בעולם הזה,  ,'ְלַעְצמֹותֶׁ  בָׁ

יהָׁ  ר ְותֹוְמכֶׁ שָׁ  ֵחן ִלְוַית ִכי' א( )שם ְואֹוֵמרוהיינו החיים האמיתיים לעולם הבא,  ,'ְמאֻּ

ָך ֵהם ִקים ְלרֹאשֶׁ יָך ַוֲענָׁ והיינו שיתכבד הלומד תורה עבור החכמה שבראשו,  ,'ְלַגְרְגֹרתֶׁ

 ,ֵחן ִלְוַית ְלרֹאְשָך ִּתֵּתן' ד(, )שם ְואֹוֵמרוצאים מגרונו. ועבור דבריו המסודרים הי

ת רֶׁ ת ֲעטֶׁ רֶׁ ךָׁ  ִּתְפאֶׁ והיינו שהתורה תתן לאדם חן בעולם הזה, ותפארת לעולם  ',ְּתַמְגנֶׁ

יָך ִיְרבּו ִבי ִכי' ט(, )שם ְואֹוֵמרהבא,  והיינו שמתרבים  ,'ַחִּיים ְשנֹות ְלָך ְויֹוִסיפּו ,יָׁמֶׁ

ְך' ג(, )שם ְואֹוֵמרולם הזה, ונוסף לו חיים לעולם הבא. ימיו בע  ִביִמינָּׁה יִָׁמים ֹארֶׁ

ּה ר ִבְשֹמאֹולָׁ בֹוד ֹעשֶׁ כלומר, הלומדים את התורה לשמה ]ורמוזים בלשון  ,'ְוכָׁ

'בימינה'[, זוכים לאריכות ימים, וכל שכן לעושר וכבוד. והלומדים שלא לשמה 

 ְואֹוֵמרם רק לעושר וכבוד, אך לא לאריכות ימים. ]ורמוזים בלשון 'בשמאלה'[, זוכי

ְך ִכי' )שם(, לֹום ַחִּיים ּוְשנֹות יִָׁמים ֹארֶׁ ְך יֹוִסיפּו ְושָׁ כלומר, שמלבד החיים שזוכה  ',לָׁ

יהָׁ ' )שם(, ְואֹוֵמרבהם האדם, זוכה גם לשלום.  כֶׁ ל נֹוַעם ַדְרֵכי ְדרָׁ יהָׁ  ְוכָׁ לֹום ְנִתיבֹותֶׁ  '.שָׁ

 

ן ִשְמעֹון ַרִבימשנה ח:  ה בֶׁ ן ִשְמעֹון ַרִביבשם[ -] ִמשּום ְיהּודָׁ ִאי בֶׁ  ,ַהּנֹוי אֹוֵמר, יֹוחָׁ
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ר ,ְוַהֹכחַ  עֹושֶׁ בֹוד ,ְוהָׁ ה ,ְוַהכָׁ ְכמָׁ ה ְוַהִזְקנָׁה ,ְוַהחָׁ ִנים, ,ְוַהֵשיבָׁ ה ְוַהבָׁ אֶׁ ה ַלַצִדיִקים נָׁ אֶׁ  ְונָׁ

ם, עֹולָׁ רץ כשיבואו להשתדל לפניהם שעל ידי נוי הפנים ימצאו חן בעיני מלכי א לָׁ

עבור ישראל, ועל ידי הכח יצילו עשוק מיד עושקו, ועל ידי העושר יתמכו בעניים 

ואביונים, ועל ידי הכבוד יהיו דבריהם נשמעים ומתקבלים ליראה את ה', ובחכמתם 

ועל ידי  ילמדו את העם תורה, ובזקנה יהיו דברים דברי טעם מיושבים ומתקבלים,

יצו דעת ה' בהרבה מקומות, ומסייעת לכך הברייתא מפסוקים שונים, ריבוי בנים יפ

ֱאַמר ּנֶׁ ת' טז( )שם שֶׁ רֶׁ ת ֲעטֶׁ רֶׁ ה ִּתְפאֶׁ ְך ֵשיבָׁ רֶׁ ה ְבדֶׁ קָׁ ֵצא ְצדָׁ ת' כ( )שם ְואֹוֵמר ',ִּתמָׁ רֶׁ  ִּתְפאֶׁ

ם ַבחּוִרים ה ְזֵקִנים ַוֲהַדר כֹוחָׁ ת' יד( )שם ְואֹוֵמר .'ֵשיבָׁ רֶׁ ִמים ֲעטֶׁ ם ֲחכָׁ ְשרָׁ  ְואֹוֵמר .'עָׁ

ת' יז( )שם רֶׁ ִנים ְבֵני ְזֵקִנים ֲעטֶׁ ת בָׁ רֶׁ ִנים ְוִתְפאֶׁ ם בָׁ ה' כד( )ישעיה ְואֹוֵמר .'ֲאבֹותָׁ ְפרָׁ  ְוחָׁ

נָׁה ה ַהְלבָׁ ה, ּובֹושָׁ ַלְך ִכי ַהַחמָׁ אֹות ה' מָׁ ַלִים ִצּיֹון ְבַהר ְצבָׁ ד ,ּוִבירּושָׁ גֶׁ יו ְונֶׁ בֹוד ְזֵקנָׁ   '.כָׁ

ן ִשְמעֹון ַרִבי ַבעאותם  - ֵאלּו אֹוֵמר, ְסיָׁאְמנַ  בֶׁ נּו ִמדֹות שֶׁ מָׁ ִמים שֶׁ  כֻּלָׁם ַלַצִדיִקים, ֲחכָׁ

יו ְבַרִבי ִנְתַקְּימּו נָׁ  ]וה'שיבה' אינה מידה בפני עצמה, אלא יחד עם ה'זקנה'[. ּוְבבָׁ

 

ַמרמשנה ט:  ן יֹוֵסי ַרִבי אָׁ א, בֶׁ ִייִתי ַאַחת ַּפַעם ִקְסמָׁ ְך ְמַהֵלְך הָׁ רֶׁ ַגע ,ַבדֶׁ  ִביופגש[ -] ּוּפָׁ

ם דָׁ ד, אָׁ חָׁ ַתן אֶׁ לֹום, ִלי ְונָׁ ֱחַזְרִּתי שָׁ לֹום לֹו ְוהֶׁ ַמר .שָׁ קֹום ֵמֵאיזֶׁה ַרִבי ִלי, אָׁ ה מָׁ ּתָׁ  אָׁ

]כלומר, באיזו עיר אתה גר, שאין מכבדים אותך כראוי, וצריך אתה להטלטל 

ַמְרִּתיבדרכים לצורך פרנסתך[.  ל ְגדֹולָׁה ֵמִעיר לֹו, אָׁ ִמיםחֲ  שֶׁ ל כָׁ ִני סֹוְפִרים ְושֶׁ ]אך  אָׁ

ַמראין הפרנסה מצויה שם כל כך[.  דּור ְרצֹוְנָך ,ַרִבי ִלי, אָׁ ּתָׁ נּו שֶׁ ותלמדנו  ,ִבְמקֹוֵמנּו ִעמָׁ

ֵּתן ַוֲאִניתורה,  ף ְלָך אֶׁ לֶׁ ִפים אֶׁ ב ִדְנֵרי ֲאלָׁ הָׁ ִנים זָׁ ִלּיֹות טֹובֹות ַוֲאבָׁ ]כלומר, אתן לך  ּוַמְרגָׁ

ַמְרִּתיבקש[. כל מה שתצטרך ות ה ִאםאפילו  ,לֹו אָׁ ל ִלי נֹוֵתן ַאּתָׁ ף כָׁ סֶׁ ב כֶׁ הָׁ ִנים ְוזָׁ  ַוֲאבָׁ

ִלּיֹות טֹובֹות ם, ּוַמְרגָׁ עֹולָׁ בָׁ ר ֵאיִני שֶׁ א דָׁ לָׁ ה ִבְמקֹום אֶׁ ִבְשַעת יפִ לְ  .ּתֹורָׁ תֹו שֶׁ ל ְּפִטירָׁ  שֶׁ

ם דָׁ ם לֹו ְמַלִוין ֵאיןמן העולם,  אָׁ דָׁ ף לֹא ְלאָׁ סֶׁ ב ְולֹא כֶׁ הָׁ ִנים ְולֹא זָׁ ִלּיֹות, טֹובֹות ֲאבָׁ  ּוַמְרגָׁ

א לָׁ ה אֶׁ ד,שעשה  טֹוִבים ּוַמֲעִשיםשלמד  ּתֹורָׁ ֱאַמר ִבְלבָׁ ּנֶׁ   ו( )משלי שֶׁ

ְכָך' ה ְבִהְתַהלֶׁ ְך ַּתְנחֶׁ ְכְבָך אֹותָׁ יָך ִּתְשמֹור ְבשָׁ לֶׁ ָך ִהיא ַוֲהִקיצֹותָׁ  עָׁ וכך יש לדרוש  ,'ְתִשיחֶׁ

כְ 'את הפסוק,  ה ָךְבִהְתַהלֶׁ ְך ַּתְנחֶׁ עֹולָׁם ,'ֹאתָׁ ה בָׁ ְכְבָך' .ַהזֶׁ יָך ִּתְשמֹור ְבשָׁ לֶׁ ר. ,'עָׁ בֶׁ  ַבּקָׁ

ָך ִהיא ַוֲהִקיצֹותָׁ ' עֹולָׁם ',ְתִשיחֶׁ תּוב ְוֵכןא. בָׁ הַ  לָׁ ר כָׁ ִוד ְיֵדי ַעל ְּתִהִלים ְבֵספֶׁ ְך דָׁ לֶׁ  מֶׁ

ֵאל ב ֵמַאְלֵפי ִּפיָך ּתֹוַרת ִלי טֹוב' קיט( )תהליםשהיה עשיר גדול,  ,ִיְשרָׁ הָׁ ף זָׁ סֶׁ כָׁ  .'וָׁ

ף ִלי' ב( )חגי ְואֹוֵמר סֶׁ ב ְוִלי ַהכֶׁ הָׁ ם ַהזָׁ אֹות ה' ְנאֻּ ולכן אם באמת ראוי לי העושר  ',ְצבָׁ

והוא טוב עבורי, אקבל אותו מה' במקומי, בלי שאצטרך לעקור את עצמי ממקום 

 תורה.

 

המשנה י:  ִנים ֲחִמשָׁ נָׁה ִקְניָׁ דֹוש לֹו קָׁ רּוְך ַהּקָׁ מֹו, אהּו בָׁ עֹולָׁ כלומר, חמשה דברים  בָׁ

ה' ֵהן, ְוֵאלּואלו חביבים מאד על הקדוש ברוך הוא, וכאילו קנאם לעצמו,  ן ',ּתֹורָׁ  ִקְניָׁ
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ד, חָׁ ַמִים' אֶׁ ץ שָׁ רֶׁ אָׁ ן 'וָׁ ד, ִקְניָׁ חָׁ ם' אֶׁ הָׁ ד, ִקְניָׁן 'ַאְברָׁ חָׁ ֵאל' אֶׁ ן 'ִיְשרָׁ ד, ִקְניָׁ חָׁ  ֵבית' אֶׁ

ש ן 'ַהִמְקדָׁ ד. ִקְניָׁ חָׁ הרת הברייתא מנין לומדים דברים אלו: ומבא אֶׁ  ִדְכִתיב ִמַּנִין, ּתֹורָׁ

ִני 'ה' ח( )משלי נָׁ ם ,ַדְרכֹו ֵראִשית קָׁ דֶׁ יו קֶׁ לָׁ ז ִמְפעָׁ שהקב"ה הסתכל  חז"לואמרו  ,'ֵמאָׁ

ַמִיםבתורה וברא את העולם, הרי שנאמרה לשון 'קנין' לגבי התורה.  ץ שָׁ רֶׁ אָׁ  ִמַּנִין, וָׁ

ַמר ֹכה' סו( )ישעיה ִדְכִתיב ַמִים ה' אָׁ ץ ִכְסִאי ַהשָׁ רֶׁ אָׁ י ֲהֹדם ְוהָׁ ר ַבִית זֶׁה ֵאי ַרְגלָׁ  ֲאשֶׁ

קֹום זֶׁה ְוֵאי ִלי ִּתְבנּו ִתי מָׁ ומפסוק זה יש ללמוד שהשמים חשובות מן הארץ  ',ְמנּוחָׁ

ה' קד( )תהלים ְואֹוֵמר]שהרי השמים מכונות 'כסא' והארץ כ'הדום רגליים'[,   ַרבּו מָׁ

יָך ה כֻּלָׁם ה' ַמֲעשֶׁ ְכמָׁ ִשיתָׁ  ְבחָׁ ה עָׁ ְלאָׁ ץ מָׁ רֶׁ אָׁ נֶָׁך הָׁ וכיון שהארץ מכונה 'קנין', כל  ',ִקְניָׁ

םשכן שהשמים, החשובות יותר, נחשבות 'קנין'.  הָׁ  יד(, )בראשית ִדְכִתיב ִמַּנִין, ַאְברָׁ

ְרֵכהּו' רּוְך ַוּיֹאַמר ַוְיבָׁ ם בָׁ ְליֹון ל-ְלאֵ  ַאְברָׁ ַמִים קֹונֶׁה עֶׁ ץ שָׁ רֶׁ אָׁ ולשון 'קונה שמים  ,'וָׁ

וארץ' נאמרו על אברהם, שעבורו נברא העולם ]כמו שדרשו חכמים על הפסוק 'אלה 

תולדות השמים והארץ בהבראם', אל תקרי בהבראם אלא באברהם, שעבורו נברא 

העולם[, וכיון שהשמים והארץ נחשבים קנינו של הקב"ה, כל שכן שאברהם, שעבורו 

ֵאלו של ה'. נבראו השמים והארץ, נחשב קנינ  ַיֲעֹבר ַעד' טו(, )שמות ִדְכִתיב ִמַּנִין, ִיְשרָׁ

ִניתָׁ  זּו ַעם ַיֲעבֹור ַעד ה' ַעְמָך  )תהלים ְואֹוֵמררי שנאמרה לגבי ישראל לשון קנין, ה ,'קָׁ

ר ִלְקדֹוִשים' טז(, ץ ֲאשֶׁ רֶׁ אָׁ ה בָׁ ל ְוַאִדיֵרי ֵהמָׁ ְפִצי כָׁ ם חֶׁ כלומר, שלא תאמר שה'קנין'  ,'בָׁ

בישראל הוא כקנין של עבדים, שקנאם בהוצאתם ממצרים, ואינם  הקב"השל 

הוא בישראל.  הקב"החביבים לפניו, ולכן הובא פסוק זה, בו מבואר שכל חפצו של 

ש ֵבית כֹון' טו(, )שמות ִדְכִתיב ִמַּנִין, ַהִמְקדָׁ ַעְלּתָׁ  ְלִשְבְּתָך מָׁ ש ה' ּפָׁ יָך כֹוְננּו ה' ִמְּקדָׁ  ',יָׁדֶׁ

ק זה יש ללמוד שבית המקדש נבנה כביכול בשתי ידיו של ה', להראות את ומפסו

גודל החביבות שלו לפניו, ולא כשאר חפצי העולם שנבראו בלשון אמירה בלבד, 

ל ַוְיִביֵאם' עח(, )תהלים ְואֹוֵמר ְדשֹו ְגבּול אֶׁ ה ַהר קָׁ ה זֶׁ ְנתָׁ הרי שנאמרה  ',ְיִמינֹו קָׁ

ראה על חשיבות מקום המקדש, שכביכול נברא מ 'ימין'ולשון במקדש לשון קנין, 

  בימין ה'.

 

, אל הקב"הלאחר שהתבאר שיש חמשה דברים שנקראים 'קנינו' של משנה יא: 

לתסבור בדעתך ששאר הדברים נבראו במקרה, וללא תכלית, אין הדבר כן. אלא   כָׁ

א ַמה רָׁ בָׁ דֹוש שֶׁ רּוְך ַהּקָׁ מֹו, הּוא בָׁ אֹו לֹא ְבעֹולָׁ לָׁ  ְברָׁ ֱאַמר ִלְכבֹודֹו, אאֶׁ ּנֶׁ  מג(, )ישעיה שֶׁ

א ֹכל' אִתיו ְוִלְכבֹוִדי ִבְשִמי ַהִּנְקרָׁ שעל ידי כל דבר יוכל האדם  ,'ֲעִשיִתיו ַאף ְיַצְרִּתיו ְברָׁ

ד ְלֹעלָׁם ִיְמֹלְך 'ה' טו(, )שמות ְואֹוֵמר להגיע להכרת וידיעת ה', עֶׁ כלומר, מלכותו  ',וָׁ

תיד לבא, כאשר יטהרו כל ליבות בני האדם לעבוד של ה' תתגלה בכל פרטיה רק לע

 את ה'.

 



 ופרק  -רקי אבות פ

 

 ת לארגון 'שתי הלכות ביום'.כל הזכויות שמורו©                                                                                                                      

 

 
7 

הקטע הבא אינו מהברייתא של פרק זה, אלא משנה היא במסכת מכות, ונוהגים 

 לאומרה בסיום לימוד פרקי אבות:

ן ֲחַנְניָׁא ַרִבי ה אֹוֵמר, ֲעַקְשיָׁא בֶׁ צָׁ דֹוש רָׁ רּוְך ַהּקָׁ ת ְלַזכֹות הּוא בָׁ ֵאל, אֶׁ רך וכיון שהד ִיְשרָׁ

לזכות בחיי העולם הבא היא על ידי שיעשה האדם לכל הפחות מצוה אחת לשמה, 

ְךשלא על מנת לקבל כבוד או הנאה אחרת מהנאות העולם הזה,  ה ְלִפיכָׁ ם ִהְרבָׁ הֶׁ  לָׁ

ה כדי שמתוך שיש לאדם מצוות רבות כל כך, בודאי יגיע לידי זה שיעשה  ּוִמְצֹות, ּתֹורָׁ

ֱאַמרבה לחיי העולם הבא,  מצוה אחת לשמה, כראוי, ויזכה ּנֶׁ ֵפץ 'ה' שֶׁ  ִצְדקֹו ְלַמַען חָׁ

ה ַיְגִדיל   '.ְוַיְאִדיר ּתֹורָׁ

 


