
 בס"ד

 מסכת אבות פרק שישי קניין תורה

 משנה זמשנה מסכת אבות פרק ו 

מֹוצְּ  נֱֶׁאַמר ִכי ַחִיים ֵהם לְּ ה ּוָבעֹוָלם ַהָבא, שֶׁ יָה ָבעֹוָלם ַהזֶׁ ֹעשֶׁ נֶׁת ַחִיים לְּ ִהיא נֹותֶׁ דֹוָלה תֹוָרה שֶׁ ם גְּ ֵאיהֶׁ

ֵפא,  ָשרֹו ַמרְּ ָכל בְּ  ּולְּ

יָך,  מֹותֶׁ ַעצְּ ִשּקּוי לְּ ָך וְּ ָשרֶׁ ִהי לְּ אּות תְּ אֹוֵמר, ִרפְּ  וְּ

ֻאָשר,  יָה מְּ כֶׁ תֹומְּ אֹוֵמר, ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלַמֲחִזיִקים ָבּה וְּ  וְּ

יָך,  ֹרתֶׁ גְּ ַגרְּ ָך ַוֲעָנִקים לְּ רֹאשֶׁ ַית ֵחן ֵהם לְּ אֹוֵמר, ִכי ִלוְּ  וְּ

רֶׁ  ַית ֵחן ֲעטֶׁ ָך ִלוְּ רֹאשְּ אֹוֵמר, ִתֵתן לְּ ָך, וְּ נֶׁ ַמגְּ ת תְּ רֶׁ אֶׁ  ת ִתפְּ

נֹות ַחִיים,  ָך שְּ יֹוִסיפּו לְּ יָך וְּ בּו ָימֶׁ אֹוֵמר, ִכי ִבי ִירְּ  וְּ

ָכבֹוד,  ר וְּ ֹמאֹוָלּה ֹעשֶׁ ְך ָיִמים ִביִמיָנּה ִבשְּ אֹוֵמר, ֹארֶׁ  וְּ

ָשלֹום יֹוִסיפּו ָלְך  נֹות ַחִיים וְּ ְך ָיִמים ּושְּ אֹוֵמר ִכי ֹארֶׁ  וְּ

רָ  אֹוֵמר, דְּ יָה ָשלֹום:וְּ ִתבֹותֶׁ ָכל נְּ ֵכי נֹוַעם וְּ יָה ַדרְּ  כֶׁ

 

 י'תורה  -ספר שיח שרפי קודש 

מאדמו"ר הגה"ק ר' יצחק מאיר זצ"ל מגור שאמר שכמה פעמים כתוב במשלי לשון מציאה כמו 

שכתוב כי חיים הם למוצאיהם והקשה מהו לשון מציאה אדרבא שצריך האדם לייגע עצמו 

להאדם כמו מי שמוצא מציאה חביב להאדם כן לאחר היגיעה הוא רואה בהתורה ואמר שידמה 

 שהתורה הוא כמו מתנה ומציאה ע"כ:

 

  רבי צדוק הכהן מלובלין / אות ג -ספר פרי צדיק קונטרס עמלה של תורה 

והתורה גם כן רפואה כמו שכתוב רפאות תהי לשריך וש"מ דר"ל להחסרון שבאדם מתולדתו 

הולד נוצר מטבורו. והיינו מצד שרשו באדם הראשון שנפשות כל  ומתחלת יצירתו דמהיכן

הדורות היו כלולות בו. וכמו שדרשו בשמות רבה )פ"מ( איפה היית ביסדי ארץ באיזה איפה 

 היית תלוי באדם הראשון דיש בחטומו ויש כו' עיין שם

 

 

 

 

 

 אבות פרק ו' משנה ח'

הַ  ַהָכבֹוד וְּ ר וְּ ָהעֹושֶׁ ַהֹכַח וְּ ן יֹוָחִאי אֹוֵמר, ַהנֹוי וְּ עֹון בֶׁ הּוָדה ִמשּום ַרִבי ִשמְּ ן יְּ עֹון בֶׁ ָמה ַרִבי ִשמְּ ָחכְּ

ְך רֶׁ דֶׁ ת ֵשיָבה בְּ רֶׁ אֶׁ ת ִתפְּ רֶׁ נֱֶׁאַמר ֲעטֶׁ ה ָלעֹוָלם, שֶׁ ָנאֶׁ ה ַלַצִדיִקים וְּ ַהָבִנים ָנאֶׁ ַהֵשיָבה וְּ ָנה וְּ ַהִזקְּ ָדָקה וְּ  צְּ

ת ַבחּוִרים כֹוָחם ַוהֲ  רֶׁ אֶׁ אֹוֵמר ִתפְּ ת ָבִנים ֲאבֹוָתם, וְּ רֶׁ אֶׁ ִתפְּ ֵני ָבִנים וְּ ֵקִנים בְּ ת זְּ רֶׁ אֹוֵמר, ֲעטֶׁ ַדר ִתָמֵצא, וְּ

ַהר ִציֹון ּובִ  ָבאֹות בְּ ֹהָוה צְּ ָבָנה ּובֹוָשה ַהַחָמה ִכי ָמַלְך יְּ ָרה ַהלְּ ָחפְּ אֹוֵמר, וְּ ֵקִנים ֵשיָבה, וְּ ירּוָשַלִים זְּ

ֵקָניו ָכבֹוד: ד זְּ נֶׁגֶׁ  וְּ

 

 

 אבות פרק ו' משנה ט'

ַרבִ  מּו בְּ ַקיְּ ָמנּו ֲחָכִמים ַלַצִדיִקים, ֻכָלם ִנתְּ ַבע ִמדֹות שֶׁ ָיא אֹוֵמר, ֵאלּו שֶׁ ַנסְּ ן מְּ עֹון בֶׁ ָבָניו:ַרִבי ִשמְּ  י ּובְּ

 

 

 

 

 



 פרק ו משנה ט  -ספר דרך חיים 

ואלו ז' מעלות הם כוללים כל המעלות, וזה כי הנוי הוא המעלה לגוף כאשר הוא נאה ודבר זה 

 מעלה גופנית, ולכך מתחיל במעלה זאת. 

 ואח"כ אמר הכח שהוא מעלה אל הנפש כי הנפש הוא הכח. 

ואח"כ זכר עושר שהעושר הוא קנין אל האדם כמו שהתבאר למעלה, כי אחר שזכר הנוי והכח 

מעלות הם לגוף ונפש שהם האדם, זכר העושר שהוא קנין האדם כמו שבארנו פעמים שאלו ב' 

 הרבה. 

ואח"כ זכר החכמה כי החכמה ג"כ קנין לאדם שהרי האדם צריך לקנות החכמה כמו שקונה 

העושר, ולפיכך החכם נקרא זקן כמ"ש )קידושין ל"ג ע"א( אין זקן אלא זה שקנה חכמה, והרי 

 עלה לעצמו. לך ד' מעלות כל אחד מ

ואח"כ הבנים שהם תולדות שלו והם קנין בפני עצמו, ודבר זה ענין ממוצע בין הקנין ובין הדבר 

שהוא דבר עצמי, כי מה שאין הבן עצמו של אב הוא קנין שלו, ומה שהוא בשר מבשרו הבן 

 דבר עצמי לו. 

שבארנו בפ'  ואח"כ זכר הזקנה כי מעלת הזקנה היא השלמת האדם כאשר נשלמו שנותיו כמו

בעשרה, ודבר זה מדריגה בפני עצמו כאשר האדם שלם ושבע ימים בלי חסרון, ועוד כי כאשר 

האדם זקן אז האדם אינו גשמי כמו שהם הילדים מוטבעים בחומר, והוא מעלה בפני עצמו 

 כאשר האדם הוא נבדל מן הגשמי כמו שהם הזקנים שכבר נחלש הגוף. 

ר הוא מן הש"י היא מדריגה רוחנית, כמ"ש הכתוב )משלי ג'( והז' הוא הכבוד כי הכבוד כאש

כבוד חכמים ינחלו שתראה כי הכבוד ראוי אל החכמים דוקא, וזה מפני כי הכבוד הוא מן הש"י 

 היא מדריגה עליונה רוחנית וכבר בארנו דבר זה, ולפיכך מעלת הכבוד בפני עצמו. 

ות האחרות כולם נכנסו תחת אלו ז' מעלות ואלו הם ז' מעלות מחולקות שאין זו כמו זו והמעל

או דומה להם. ומביא תחלה עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא, ור"ל כי מי שהולך בדרך 

צדקה דהיינו הצדיק יש לו עטרת תפארת שיבה, ועטרת הוא העושר כי המלך שיש לו העטרה 

הנוי והעושר והזקנה ראוים יש לו עושר ותפארת הוא הנוי ושיבה היא הזקנה, הרי ג' אלו דהיינו 

 אל הצדיקים שהרי כתיב בדרך צדקה תמצא. 

ואח"כ מביא כי הכח והחכמה ג"כ ראוי לו שהרי כתיב תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה, 

וזקנים שכתוב כאן היינו חכמים שא"א לפרש זקנים ממש שא"כ איך יאמר והדר זקנים שיבה 

פירוש כי הדרת זקנים שהם חכמים היא השיבה שהוא  הרי הוא הזקן הוא בעל שיבה, אלא כך

זקנה ממש. וכבר למדנו שהשיבה ראויה דוקא לצדיק שהרי כתיב עטרת תפארת שיבה בדרך 

צדקה, וא"כ מה שאמר כי השיבה והחכמה ראוי שיהיו ג"כ ביחד הנה הכל ראוי לצדיקים. דאל"כ 

ה לחכמים גם כן ואיך אמר כי איך אפשר שהצדיק ראוי לו השיבה דוקא, והרי השיבה ראוי

 השיבה תמצא בדרך צדקה דוקא, אלא אף החכמה דוקא ראוים לצדיקים. 

וכן מ"ש תפארת בחורים כחם ג"כ ראוי לצדיק כשם שהשיבה שזכר כאן הוא אל הצדיק וכן 

תפארת בחורים כחם היינו לצדיק שאין חלוק ביניהם, רק מ"ש תפארת בחורים כחם והדר 

כי הבחור הכח תפארת לו ואם הוא חכם השיבה הדר לו ומ"מ שניהם מדברים  זקנים שיבה, ר"ל

בצדיק. ואח"כ מביא ראיה עטרת זקנים בני בנים, וכבר בארנו כי הזקנה היא שייכה אל הצדיק 

וא"כ בני בנים ג"כ שייך אל הצדיק שהרי אמר עטרת זקנים בני בנים. והביא ראיה אל הכבוד 

אר כי הזקנה היא ראויה אל הצדיקים ולפיכך מה שאמר כאן ונגד ונגד זקניו כבוד, וכבר התב

 זקיניו כבוד הוא ג"כ אל הצדיקים והרי הכל מבואר.


