
 בס"ד

 קניין תורה -מסכת אבות פרק שישי

 משנה א'משנה מסכת אבות פרק ו 

ֵבה,  ים ַהרְׁ רִּ בָּ דְׁ ּה, זֹוֶכה לִּ מָּ שְׁ ה לִּ עֹוֵסק ַבּתֹורָּ יר אֹוֵמר כָּל הָּ י ֵמאִּ  ַרבִּ

לֹו כְַׁדאי הּוא לֹו,  ם כֻּ עֹולָּ א ֶשכָּל הָּ  וְֹׁלא עֹוד ֶאלָּ

ּיֹות, ּו רִּ ַשֵמַח ֶאת ַהבְׁ קֹום, מְׁ ַשֵמַח ֶאת ַהמָּ ּיֹות, מְׁ רִּ קֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהבְׁ א ֵרַע, ָאהּוב, אֹוֵהב ֶאת ַהמָּ רָּ נָּוָּה נִּקְׁ ּתֹו ענ ַבשְׁ ַמלְׁ

יק חָּ  יֹות ַצדִּ הְׁ ּתֹו לִּ ָאה, ּוַמכְַׁשרְׁ יֵדי זְׁכּות, וְׁיִּרְׁ ּתֹו לִּ ַרבְׁ קָּ א, ּומְׁ ן ַהֵחטְׁ ּתֹו מִּ ַרַחקְׁ ן, ּומְׁ ר וְֶׁנֱאמָּ יד יָּשָּ  סִּ

ה, וְׁנ י גְׁבּורָּ ינָּה לִּ נִּי בִּ ּיָּה אנ י ֵעצָּה וְׁתּושִּ ה, ֶשֶּנֱאַמר לִּ ינָּה ּוגְׁבּורָּ ּיָּה בִּ ֶמּנּו ֵעצָּה וְׁתּושִּ ה וְֶׁנֱהנִּין מִּ לָּ שָּ כּות ּוֶממְׁ ֹוֶתֶנת לֹו ַמלְׁ

י ּקּור דִּ  ן, וְׁחִּ

נּוע וְֶׁאֶרְך רּוחַ  ר ֶשֵאינֹו ּפֹוֵסק, וְׁהֹוֶה צָּ נָּהָּ ַגֵבר ּוכְׁ תְׁ יָּן ַהמִּ ַמעְׁ ֶשה כְׁ ה, וְַׁנענ ֵזי תֹורָּ ין לֹו רָּ ַגלִּ ּתֹו ּומְׁ ַגַדלְׁ בֹונֹו, ּומְׁ , ּומֹוֵחל ַעל ֶעלְׁ

ים: שִּ ּתֹו ַעל כָּל ַהַמענ רֹוַממְׁ  ּומְׁ

 

 א תפארת ישראל /יכין/ על מסכת אבות פרק ו משנה 

שגם בלמודם  - ובמשנתם שבחר בהם הקב"ה: - ברוך ר"ל תנו רבנן ברייתא בלשון המשנה: - שנו חכמים בלשון

בחר ה', מדאין מתכוונין בלמודם כדי להתפאר, לכן השמר לך מלהרהר אחריהם, שתחשוב דמשום שהתורה היא 

יראת העונש, מדידע כי ה' צוה לעסוק  לא לבעבור - כל העוסק בתורה לשמה  עסקם לכן יהללו לימודה בפרק זה:

זוכה לדברים  בה, רק בעבור שמה הגדול, שנתברר לו כבוד גדלה, כי היא תכלית כל אדם ותכלית כל הבריאה כולה:

י אשכל העולם כלו כד אריכות ימים וברכות והצלחות, עושר וכבוד, המוזכרים כולם בהבטחות שבתה"ק: - הרבה

שראוי  - נקרא ריע לצרכו עם כל שבעולם, שהכל כמשרתיו, שרק בעבורו נברא הכל:שנכון לו שישתמש  - הוא לו

עושה  - אוהב את המקום דמפני מדותיו היקרים הוא נאהב מהכל: -אהוב  להתחבר עמו לשמוע עצתו בכל דבר:

חטאים, שאין לא לבד לאדם מיוחד, אלא אפילו אותן המקולקלין במדות, או ב - אוהב את הבריות מצותיו ית' מאהבה:

אהבה היינו בלב בשעת המעשה, ומשמח היינו בהמעשה עצמו  - משמח המקום לאוהבן רק מדהן בריות של הקב"ה:

תמש בא' מהן הו"ל כלובשה, שהמדות הן כמלבושיו של אדם, וכשי - ומלבשתו ענוה ויראה שעושה אותה בשלימות:

דת הענוה, שיחשוב תמיד על שפלותו, גם תלבישהו שיתראה בה, והעוסק בתורה לשמה, תלבישהו התורה תמיד במי

תמיד יראת הכבוד נגד האדם שנפגש בו, שיחשוב ג"כ שפלותו נגד רוממות האדם שלפניו, וכ"ש שיחשוב שפלותו נגד 

 - וחסיד בחיוביו לה': - להיות צדיק תתן לו הכנה: - ומכשרתו רוממות שמו ית', ויהיה תמיד ירא לפניו יראת הכבוד:

 בחיוביו לעצמו לבלי להשחית מדותיו, כגון לבלי להיות עצל או רעבתן או מבוהל וכדומה: - וישר ו נגד בנ"א:בחיובי

ו, יכמו מימיו נאמנים ]ישעיה ל"ג פט"ז[ ר"ל שאינן פוסקין, ה"נ ר"ל שתמיד יהיה זה הצדיק כמו שהוא עכש -ונאמן 

דאמרינן שמכשרתו להיות צדיק, היינו שיהיה בנפשו דאף  - ומרחקתו מן החטא ולא תתקפהו המקרה או היצר:

הכנות לכך, אבל עדיין לא שמעינן האיך יתנהג כשיבוא לנסיון מעניינים חצוניים, כשיזדמן במקומות החטא, להכי 

תקרבו לבקש מקומות  - ומקרבתו לידי זכות קאמר הכא ומרחקתו מהחטא, ר"ל תמנעהו לבוא במקומות הנסיון:

 שהקב"ה יחוננו כח בלשון למודים להטות לב שומעי דבריו אליו: - ונהנין ממנו עצה כה על ידן:וסבות שאפשר שיז

 - בינה הנאת העצה, היינו שנהנין מדבריו בשעה שמדבר, והנאת התושיה, היינו שנהנין כשעושין כדבריו: -ותושיה 

ן ג"כ ממעשיו כשרואין אותו מתגבר על ונהני - וגבורה שנהנין ג"כ מדבריו כשהן תלויין בדרכי החכמה ובהתבוננות:

אצל התורה נאמר, שתהלל א"ע שהיא תשפיע כל אלה, ]או  - אני בינה לי גבורה המניעות שהתנגדו נגדו בדרכי ה':

נ"ל דעצה ר"ל שישמעו עצתו בכל דבר המסתפק בעניינים הזמניים, ותושיה הוא שישמעו דבריו בלימוד התורה 

בהצלחה נצחית בעוה"ב, ובינה הוא שיהנו מדבריו בחכמות הזמניות כטבעיות  והיראה, דברים שיש להם ישות

בחשבון התקופות וגמטריאות וכדומה, וגבורה היינו שישמעו לו ג"כ להציל העשוק מעושקו, וכל הנך הם דברים 

ח לצוות היינו הכ - וממשלה היינו ההוד שעל פניו: - ונותנת לו מלכות שצריך העוסק בתורה ללמד לבני דורו[:

הם הסודות הנשגבות שבמצות, וזהו  - ומגלין לו רזי תורה החכמה, וכל ג' אלו נצרכים להשופט: - וחקור דין לסביביו:

מעין מימיו מתוקים, אבל מימיו אינן משופעים ורבים, ונהר,  - ונעשה כמעין וכו' שאינו פוסק מעלה שקרובה לנבואה:

והוי צנוע וכו' על  בותא, שכל דבריו וענייניו יהיו כפולים בנעימות ובחוזק:הוא להיפך, אבל בו יהיה בהשפעתו ב' לטי

שבכל המעלות הגופניות והרוחניות שזכה, אפ"ה לא יהא גס בלבו עבורן, אלא יהיה צנוע, לעשות מע"ט שלו  - עלבונו

שכלו, רק בצניעות  לה' או לאדם הכל בהסתר, גם בשיתבונן בדרכי ה' ובמצותיו, לא יעוז פניו לשפוט עליהן ע"פ

יחשוב בהן, כמ"ש ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל אלהים, וכ"כ בענוותו יהיה ארך רוח לבלי לכעוס, וי"א דארך 

רוח היינו שאין דעתו משתנה מטובה לרעה, שמאריך להתנהג במדה שאחז בה, וכ"כ בענוותו יהיה מוחל על עלבונו, 

 שתחת השמש: - על כל המעשים בעוצם נפשו: - תוומרוממ להיטיב לכל, לאוהביו ולאויביו:

 

 

 



 / רבי חיים מוולוז'יןספר רוח חיים על אבות פרק ו משנה א 

עיקרה לשם אהבת התורה ליגע ולעמוד על שרשה )ועיין נפש החיים שער ד פ"א פ"ב פ"ג וכו'( אבל אם  ענין הלשמה

יחשוב אדם כי לשמה הכוונה לדביקות ואם כן לדעתו ודמיונו יחשוב שיעסוק בשירות ותושבחות ובפרט בספר תהלים 

ם ערבים. אבל לא כן הוא כי הלא מצינו מנעים זמירות ישראל המעוררים אהבת ה' וקרבתו וזה די לו ובזה יחיה חיי

במדרש )ילקוט שמעוני תהלים א( שדוד בקש שהעוסק בשיריו ובזמריו יחשב לו כעוסק בנגעים ואהלות. הרי שנגעים 

ואהלות יקרים יותר ולא מצינו שהסכים הקב"ה לו בזה. לפי שעיקר הלימוד לא לעסוק רק בדביקות כי אם להשיג על 

ינים ולידע כל דבר על בוריה כלליה ופרטיה. ולהשיג גם כן סתרי פלאי מעשיו וחקר כבודו. ולזה ידי התורה המצות והד

צריך ללמוד ביגיעה עצומה להשיג אמיתת כוונות התורה לפי השגתו. וכל אשר יוסיף ללמוד כן יוסיף לחפוץ ללמוד 

ימים וכל הלילות לייגע ולעיין ולשתות עוד. ובאהבת התורה ישגה ויחשוב והלואי שיוכל לא לישן ולא לאכול רק כל ה

 בצמא את דבריה. וכמאמר רבותינו זכרונם לברכה )ברכות מ.( אם שמוע בישן תשמע בחדש. 

 

  רבי שניאור זלמן מליאדי/  פרק ה - לקוטי אמרים –התניא ספר 

ו בעולם הזה וכמ"ש בע"ח שער מ"ד פ"ג שלבושי הנשמות בגן עדן הן המצות והתורה היא המזון לנשמות שעסק

 בתורה לשמה וכמ"ש בזהר ויקהל דף ר"י ולשמה היינו כדי לקשר נפשו לה' ע"י השגת התורה איש כפי שכלו

 

 / רבי שניאור זלמן מליאדיפרשת נצבים  -ספר ליקוטי תורה 

להיות נמשך בתורה כי  ורא בתורה שקורא להמקורבאמת וזהו ק לכל אשר יקראוהווכתיב קרוב ה' לכל קוראיו 

הוא נקרא נפקת והחכמה מאין תמצא וע"י מסירת נפש ממשיך מהמקור וכל מה שלומד וקורא אח"כ  חכמהאורייתא מ

וזהו ועשיתם אתם אל תקרא אותם אלא אתם וכו' תורה לשמה לשם התורה שממשיך הארה מהמקור להתורה. 

הוא בחינת התפשטות המחיה כל העולמות וז"ש כי קרוב שנקרא עשיית המצוה ולא קיום בלבד כי אם עשיה מחדש ש

 וכו. אליך הדבר כו' לעשותו. לעשותו דוקא להמשיכו מחדש מהמקור

 

ּה -ֶּפֶרק ב -אורות התורה  מָּ שְׁ ה לִּ   / הרב קוק ּתֹורָּ

ם יִתְ  -ִענְיַן ּתֹוָרה ִלְשָמּה  ם ַהּתֹוָרה. ִכי ְמִציאּות ַהָחְכָמה הּוא ְרצֹון ַהשֵׁ ר נְֶׁחָמָדה ְלשֵׁ ִּתְהיֶׁה ְבפַעל, וְִהיא ְמִציאּות יֹותֵׁ ָבַרְך שֶׁ

ין ַהִחָסרֹון ִכי ב, וְאֵׁ ָחשֵׁ ְפָשר ְלהֵׁ אֶׁ ל -ּוְמֻעָלה ִמָכל ַמה שֶׁ ין ָאנּו ַמִכיִרים ָכל ִענְיַן ּגדֶׁ נּו ְשקּוִעים ְבגּוף אֵׁ ִמַצד ֱהיֹותֵׁ נּו, שֶׁ ִאם ִמִצדֵׁ

נּו וְַתְלמּווְחֹזֶׁק וְִעלּוי ְמִצי י ִהיא ַהִּגלּוי ָהֱאֹלִהי ְכִפי ְרצֹונֹו יְִתָבַרְך ַהָבא ִמַצד ֲעבֹוָדתֵׁ נּו. וְִהנֵׁה ָכל אּוָתּה. וְָחְכַמת ַהּתֹוָרה ֲהרֵׁ דֵׁ

ינ ת ְמִציאּות ָחְכָמָתּה ִמַצד נְַפשֹו, ּוְבוַַדאי אֵׁ ל ַהּפַעל אֶׁ ַהכַח אֶׁ ד ּתֹוָרה הּוא מֹוִציא מֵׁ ש ִמַצד ַהלֹומֵׁ ה ָהאֹור ַהִמְתַחדֵׁ ֹו דֹומֶׁ

ת, וְִאם רֶׁ ש ַאחֶׁ ִהְתַחְברּוָתּה ְלנֶׁפֶׁ ש זֹו ָלאֹור ַהנֹוָלד מֵׁ ַהָקדֹוש -ִחבּור ַהּתֹוָרה ְלנֶׁפֶׁ יוָן שֶׁ כֵׁן הּוא ַמְגִדיל ַהּתֹוָרה ַמָמש ְבִלמּודֹו, וְכֵׁ

רֶׁ  יְַגִדיל ּתֹוָרה, ַהדֶׁ ם יְִתָבַרְך ָברּוְך הּוא רֹוצֶׁה שֶׁ רֹוצֶׁה ַהשֵׁ ת ָהאֹור ַהָּגדֹול, שֶׁ יְִלַמד ָהָאָדם ִמַצד ַאֲהָבתֹו אֶׁ ְך ַהיָָשר הּוא שֶׁ

ר. ּוִמָכל ר וְיֹותֵׁ ל יֹותֵׁ יְִתַּגדֵׁ הּוא וַַדאי ַהְגָדַלת ַהּתֹוָרה ַמָמש ְבאֹור-ְבִגלּוי ְמִציאּותֹו, שֶׁ ש ַבּתֹוָרה, שֶׁ כֵׁן ְלַחדֵׁ  ָכפּול.  שֶׁ

 

 סעיף ד' / הרב קוקתורה לשמה  -רות התורה / פרק באו

ל ְבכחֹות רּוָחנִיִים ְּגדֹוִלים ת יְִשָראֵׁ ת ְכנֶׁסֶׁ ק ַהּתֹוָרה ִלְשָמּה הּוא, ְלַהֲעִשיר אֶׁ סֶׁ ל עֵׁ ַהְדָרִכים שֶׁ ָחד מֵׁ ה אֹור אֶׁ ִמְתַרבֶׁ , וְָכל ַמה שֶׁ

ץ, וְַהנְָשָמה ַהְּפרָ  ַהּתֹוָרה, וְִעָמּה ִחָבָתּה ל ָהֻאָמה ִמְתַחזֵׁק ּוִמְתַאמֵׁ י ַהכַח ַהיְסֹוִדי שֶׁ ל, ֲהרֵׁ ָחד ִמיְִשָראֵׁ ב אֶׁ ִטית ּוְכבֹוָדּה, ְבלֵׁ

ת, ִמְשַּתלֶׁ  רֶׁ ת ּוִמְתַהדֶׁ לֶׁ ל ְבָרָכה ְכָלִלית זֹו, ִהיא ִמַצד ַעְצָמּה ַּגם כֵׁן ִמְתַּגדֶׁ ל זֶׁה ָהִאיש, ַהּפֹועֵׁ ת ַבֲענִָפים ַרִבים שֶׁ רֶׁ ת ּוִמְתָּפאֶׁ מֶׁ

ץ ַהַחיִים ָהֲאִמִּתיִ  י עֵׁ ת ַעל יָָדם ְבָשְרשֵׁ שֶׁ ְכִפי ָטָהָרָתּה ּוְגבּוָרָתּה וְַרֲענָנִים, ּוְמַשַלַחת ָשָרִשים ַרִבים וְַאִדיִרים, ּוִמְשָּתרֶׁ ים, שֶׁ

ל ַהַחיִ  ק נַעם ַטֲעָמם שֶׁ ת עמֶׁ י ַּתִכיר וְָתחּוש אֶׁ ב ִשְפתֵׁ יָשִרים, דֹובֵׁ ְך ְלדֹוִדי ְלמֵׁ ים ַהְמֻאָשִרים ַהָללּו. "וְִחכְֵׁך ְכיֵׁין ַהּטֹוב הֹולֵׁ

נִים".   יְשֵׁ


