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 מסכת אבות פרק שישי קניין תורה

 

 משנה ב'משנה מסכת אבות פרק ו 

ם  ת אֹוי ָלהֶּ רֶּ זֶּת ְואֹומֶּ י, ְבָכל יֹום ָויֹום ַבת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב ּוַמְכרֶּ ן ֵלוִּ ַע בֶּ י ְיהֹושֻׁ ָאַמר ַרבִּ

ם ָזָהב ְבאַ  זֶּ נֱֶּאַמר נֶּ ְקָרא ָנזּוף, שֶּ ֵאינֹו עֹוֵסק ַבּתֹוָרה נִּ י שֶּ ָכל מִּ ל ּתֹוָרה שֶּ ְלבֹוָנּה שֶּ ּיֹות ֵמעֶּ ף ַלְברִּ

יר אִּ   ָשה ָיָפה ְוָסַרת ָטַעם, ֲחזִּ

ְקָרא  ים הּוא ָחרּות ַעל ַהלֹֻׁחת, ַאל ּתִּ ְכַּתב ֱאֹלהִּ ְכָּתב מִּ ים ֵהָמה ְוַהמִּ ְואֹוֵמר ְוַהלֹֻׁחת ַמֲעֵשה ֱאֹלהִּ

עֹוֵסק ְבַתְלמּוד ּתֹוָרה,  י שֶּ ָלא מִּ ין אֶּ ן חֹורִּ ֵאין ְלָך בֶּ ָלא ֵחרּות, שֶּ  ָחרּות אֶּ

עֹוֵסק  י שֶּ יֵאל ָבמֹות:ְוָכל מִּ ַנֲחלִּ יֵאל ּומִּ ַמָּתָנה ַנֲחלִּ נֱֶּאַמר ּומִּ ה, שֶּ ְתַעלֶּ  ְבַתְלמּוד ּתֹוָרה ֲהֵרי זֶּה מִּ

 

 תרל"השפת אמת במדבר 

 באבות פ"ו אריב"ל בכל יום בת קול יוצאת מהר חורב אוי לבריות מעלבונה של תורה כו' אשה

יפה וסרת טעם ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה וממדבר מתנה וממתנה נחליאל כו'. 

זה הקול הוא עצם הדיברות שנאמר קול גדול ולא יסף ולא פסק. כי עדיין זה הקול בא לבנ"י. 

כמ"ש נותן התורה שהוא דבר ההוה תמיד. ולאשר זה הקול מיוחד לבנ"י לכן אם אין מכינים 

 הקול נקרא עלבון תורה.  עצמם לקבל זה

 

 הרב קוק פרקי אבות

כל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם. 

התכשיטים ראוים הם לאברי הגוף מצד חשיבות החושים הנכבדים שהם תלויים בהם. כבודו 

דבר שהנשמה נהנית של חוש הריח הוא מבואר מצד סגולת קליטתו הריחות הטובים, "איזהו 

 ממנו, הוה אומר זה הריח". משא"כ כשהוא משמש לריחות רעים ובזויים. 

והנה האדם העוסק בתורה פועל בו כח שכל, להשכילהו בחכמת אמת, לדעת את קונו וללכת 

בארחות צדיקים, אבל אם יעזוב עסקו בתורה יהי' השכל עצמו לרע לו, ויעשה לו בכחו דרכים 

 תוך כך למדרגת פחיתות מרובה. זונים עד שישוב מ

אם כן בעל הכשרון ראוי הוא לכבוד לא מצד עצמו אלא כשהוא מקבל בכשרון השכל דברים 

קדושים, חשובים ומועילים באמת, ועל כן מתואר השכל בשם אשה, מצד שהוא נערך לפי 

וא מעלת המושכלות האמתיות, שהוא מקבל אותם, וכאשר לא יתנו לפניו מושכלות אמתיות ה

 כמו סרת טעם, שיפי' גורם מכשול להוליך בדרך רשע וכסל. 

לפיכך השבח והכבוד הנתן לבעל שכל בעד שכלו הטבעי, אם לא הכניס בו דברי תורה, 

ומתוך כך הכניס בו דברים המחפירים ומבאישים, הרי הוא כמו שבח לכלי שמשמש בדברי 

ים, והוא כמו נזם זהב באף פחיתות אבל מוכן הוא לתהלה דווקא כשישמש לדברים חשוב

 החזיר, שפעולת ריחו מגונה לפי תכונת מזונו. 

ועל כן נקרא נזוף, שראוי הוא לנזיפה וגערה על היותו מאבד מה שיש לו והתהלה יאתה 

 לפועל הטוב. 

 

 / הרב קוק חירותנומאמרי הראיה חלק א 

, איננו רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה זה הוא משועבד ההבדל שבין העבד ובן החורין

לאחר, וזה הוא בלתי משועבד. אנו יכולים למצא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות, 

 שרוחו הוא רוח של עבד.  בן חוריןולהיפוך, 



החירות הצביונית היא אותה הרוח הנשאה, שהאדם וכן העם בכללו מתרומם על ידה, להיות 

הפנימית שלו, להתכונה הנפשית של צלם אלקים אשר בקרבו, ובתכונה  נאמן להעצמיות

 כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים שהם שוים את ערכם. 

מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות, שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו מעורים בתכונתו 

ליו איזה שליטה שהיא, הנפשית העצמית כי אם במה שהוא יפה וטוב אצל האחר השולט ע

 בין שהיא רשמית בין שהיא מוסרית, במה שאותו האחר מוצא שהוא יפה ושהוא טוב. 

ואנחנו כבושי הגלות, שכל כך הרבה מאות בשנים היינו משועבדים בידי אדונים קשים, לולא 

פנימיות נשמתנו העליונה הספוגה רוח של חירות, רוח של הכרה עצמית פנימית "חרות על 

חות, אל תקרי חרות אלא חירות" ", לולא זאת המתנה הנפלאה שלנו שנתנה לנו מאז, הלו

בעת צאתנו לחירות עולם מיד פרעה מלך מצרים, לולא זאת, היתה הגלות יכולה להפך רוחנו 

בקרבנו לרוח של עבדים. אבל הננו מפגינים בזה ברוחב לב, בחג זמן חירותנו, כי באמת הננו 

ורין בעצם מהותנו, והשאיפה הנאצלת שלנו אל הטוב ואל הנשגב היא חשים את עצמנו בני ח

 אצלנו השאיפה העצמית שלנו, שאנו חשים ברוחנו פנימה מה הוא הטוב ומה הוא הנעלה. 

 

 

 מהר"ל /פרק ב  -נתיב התורה  -נתיבות עולם א 

ן בפרק הנודר )נדרים נ"ה ע"א( מ"ד וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות כיו

שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל נתנה לו התורה במתנה שנאמר וממדבר 

מתנה וכיון שנתנה לו נחלו אל שנאמר וממתנה נחליאל וכיון שנחלו אל עולה לגדולה שנאמר 

ומנחליאל במות ואם הגביה את עצמו הקדוש ברוך הוא משפילו שנאמר ומבמות הגיא ולא 

ע שנאמר ונשקפה על פני הישימון ואם חוזר בו הקדוש ברוך עוד אלא ששוקפין אותו בקרק

 הוא מגביהו שנאמר כל גיא ינשא. 

פירוש דבר זה כמו שהתבאר לפני זה, כי אין התורה שייכת רק אל מי שאין לו גאוה והכל 

שוה אצלו ולזה ראוי התורה. ועוד כי התורה גם כן היא הפקר לעולם, ולכך אין מתיחס אל 

י שהוא הפקר גם כן כמו שהיא התורה. ומה שהתורה היא הפקר, לפי התורה כי אם מ

שהתורה אינה מעולם הזה רק מעולם העליון, ולכך התורה היא אל הכל בשוה ואין לאחד 

חלק יותר מאחר, והכל הוא מצד הפשיטות שבתורה, ולפיכך כאשר הוא עושה עצמו הפקר 

קר. ודבר זה בארו במדרש )במ"ר לכל ויש בו מדת הפשיטות ראוי אליו התורה שהיא הפ

 פ"א( התורה נתנה במדבר ובאש ובמים מה אלו הפקר לעולם כך התורה הפקר לעולם. 

ואמר כאשר מקבל התורה הוא חלק השם יתברך לפי שיוצא מן הגשמי להיות לו מדרגה 

 השכלית ואז נחלו אל, והאדם מתעלה למעלה כאשר הוא חלק השם יתברך. 

דוש ברוך הוא משפילו, כי השם יתברך הגביה אותו ומפני שהוא וכאשר הוא מתגאה הק

 יתברך משפיל גאים משפיל אותו ביותר. 

וזה שאמר ולא עוד אלא ששוקפין אותו בקרקע, ר"ל שנדחה מן השם יתברך בכח, כי היה 

מעלה אותו השם יתברך ולא הגיע אל המעלה מצד עצמו ועתה הגיס דעתו לכך שוקפין אותו 

ו שאר אדם שיש לו המעלה מצד עצמו אין שוקפין אותו בכח כי ראוי אל המעלה בכח, לא כמ

מצד עצמו, אבל זה שלא היה לו הגדולה מצד עצמו רק השם יתברך הגביה אותו וכך מפלתו 

 בכח מן השם יתברך. 

והתבאר לך כי לקנין התורה השכלית צריך הכנה עד שיקבל התורה, ועיקר הוא הענוה כמו 

 , כי מדת ענוה יותר מכל המדות הכנה אל התורה:שבארנו למעלה

 


