
  

 

 

 

 

 

 

 

 'ומשנה 

 המשנה ממשיכה לפרט את ארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם

יר ֶאת ְמקוֹמוֹ  ֵמַח שיודע להעריך נכון את רמתו ודרגתו ועל ידי כך יודע לא לדבר לפני מי שגדול ממנו בחכמהַהַמכִּ , ְוַהֹשָֹּׂ
יו  לאחרים, מסתפק במה שיש לו ולא חומד מה שישְבֶחְלקוֹ  רָֹּׂ ְדבָֹּׂ ג לִּ ה ְסיָֹּׂ עוֹֹשֶ מדייק בדבריו, שלא תצא תקלה ומכשול ְוהָֹּׂ

ה ְלַעְצמוֹ מהם יק טוֹבָֹּׂ , אוֵֹהב ֶאת על הבריות, משום התנהגותו הטובה, ָאהּוב בכך שלמד הרבה תורה, ְוֵאינוֹ ַמֲחזִּ
קוֹם  ּיוֹת שעובד ה' מאהבה ולא כעול המוטל עליוַהמָֹּׂ מדריך גם אותם ללכת בדרך הישר, שיזכו גם  ולכן, אוֵֹהב ֶאת ַהְברִּ

קוֹת הם בכל הטוב המובטח לצדיקים חוֹת עושה מעשי צדקה וחסד, אוֵֹהב ֶאת ַהְצדָֹּׂ שומע ומקשיב , אוֵֹהב ֶאת ַהּתוֹכָֹּׂ

ים  לדברי תוכחות המושמעים כלפיו, ובודק הוא אם נכונים הדברים מיד מתקנם, רִּ שהוא איש אמת אוֵֹהב ֶאת ַהֵמישָֹּׂ

בוֹד ושרה היא נר לרגליווהי ן ַהכָֹּׂ ְתַרֵחק מִּ יס  גם כאשר אנשים מכבדים אותו הוא משתדל לברוח מהכבוד,, מִּ ְולא ֵמגִּ
בוֹ ְבַתְלמּודוֹ  ָאה וגם בתוך ליבו הוא לא מתגאה על כך שיש בו תורהלִּ ֵמַח ְבהוֹרָֹּׂ שכאשר צריך לפסוק פסק דין , ְוֵאינוֹ ֹשָֹּׂ

ם ֲחֵברוֹ באם יש מישהו אחר שיכול לעשות זאת / הלכה, הוא משתדל להימנע מכך, א ְבֹעל עִּ עוזר לחברו בשעה שחברו , נוֹֹשֵ

יעוֹ ְלַכף ְזכּות במצוקה ֱאֶמת כשרואה מעשה לא טוב שנעשה, הוא נותן סיבה טובה למה שנעשה, ַמְכרִּ ידוֹ ַעל הָֹּׂ *, ַמֲעמִּ
לוֹם אם רואה שחברו טועה בדבר הלכה הוא מעיר לו על כך ידוֹ ַעל ַהשָֹּׂ , שואף לחיות בשלום עם הסובבים אותו, ַמֲעמִּ

בוֹ ְבַתְלמּודוֹ  ְתַיֵשב לִּ יב שלומד מתוך יישוב הדעת ולא כבדרך אגבמִּ שואל על מנת להבין את הנלמד ומנסה , שוֵֹאל ּוֵמשִּ

יף גם בעצמו למצוא תירוצים למה ששאל ים ואח"כ מוסיף על מה ששמע את סברותיו שומע הוא את דברי האחר, שוֵֹמַע ּומוֹסִּ

, ְוַהּלוֵֹמד ַעל ְמנָֹּׂת ַלֲעשוֹת תורה לאחרים, ולכן הוא צריך בעצמו להבין את הנלמד היטב, ַהּלוֵֹמד ַעל ְמנָֹּׂת ְלַלֵמד שלו
 יותר,לקיים את מה שלמד ולכן צריך לדקדק בלימודו בכל הפרטים שבכל מצווה ומצווה שידע איך לקיימה על הצד הטוב ב

ים ֶאת ַרבוֹ  תוֹ השואל את רבו שאלות המחכימות את שניהם בהבנת הנלמדַהַמְחכִּ שמתעמק להבין , ְוַהְמַכֵּון ֶאת ְשמּועָֹּׂ

ר ְבֵשם אוְֹמרוֹ כל עניין ונושא ולא סתם מדקלם דברים בעל פה מבלי להבינם בָֹּׂ אוֵֹמר דָֹּׂ שכשאומר דבר תורה / הלכה , ְוהָֹּׂ

ַמְדּתָֹּׂ  הדברים. שמע את מציין הוא ממי א לָֹּׂ שאמרו דברים בשם מי שאמרם  שהרי כבר מצאנו בעבר )בעניין מרדכי ואסתר(הָֹּׂ

עוֹלָֹּׂם, ֶשֶנֱאַמר ועל ידי כך באה גאולה לעולם יא ְגֻאּלָֹּׂה לָֹּׂ ר ְבֵשם אוְֹמרוֹ ֵמבִּ בָֹּׂ אוֵֹמר דָֹּׂ ל הָֹּׂ )אסתר ב, כב( , ֶשכָֹּׂ

כָֹּׂ  ְרדֳּ בעניין בגתן ותרש שרצו להרוג את אחשוורוש, ואחרי שאסתר המלכה עדכנה את י" "ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֶמֶלְך ְבֵשם מָֹּׂ

 אחשוורוש במה שאמר מרדכי, נכתב בספר הזיכרונות שמרדכי הציל את אחשוורוש ועל ידי כך באה הצלה וגאולה לעם ישראל.
 

סיבה טובה לעשות * כשרואה אדם אחר, שאינו מוחזק אצלו כצדיק, או רשע, עושה מעשה לא טוב, אז הוא דן לכף זכות ומפרש את המעשה כך שבטח היתה לאותו אדם 
 את שעשה.

 
 

 

 בעזהשי"ת

 "פתש

 אבות מסכת:

 ו' פרק:

 'ז – 'ו משנה:

 ילוי נשמתהלימוד היומי לע
 גבריאל ב"ר יעקב יצחק עדני ע"ה

 זצוק"להודה זאב ב"ר יחיאל צבי ליבוביץ הרב י
 עזרא אליהו כהן זצוק"ל הרה"ק רבי חיים אבישלום ב"ר



 

 'זמשנה 

יהָֹּׂ  ים ְלעוֹֹשֶ יא נוֶֹתֶנת ַחּיִּ ה, ֶשהִּ ם ַהֶזה  ללומדים אותה ולמקיימים את שכתוב בהְגדוֹלָֹּׂה ּתוֹרָֹּׂ עוֹלָֹּׂ שאוכלים בָֹּׂ

א  פירותיהם בעולם הזה עוֹלָֹּׂם ַהבָֹּׂ ים ֵהם ְלֹמְצֵאיֶהם, )משלי ד, כב( ֶשֶנֱאַמר  והקרן קיימת לעולם הבא*,ּובָֹּׂ י ַחּיִּ "כִּ
רוֹ ַמְרֵפא**"  ל ְבֹשָֹּׂ חה ומזה שכתוב ולכל בשרו מרפא, מובן שהכוונה היא על חיי העולם הזה שהגוף עטוף בבשר, וכהוכּוְלכָֹּׂ

ּקּוי )שם ג, ח( ְואוֵֹמר  לחיים שהתורה נותנת בעולם הבא, מביאה המשנה את הפסוק ֶרָך, ְושִּ י ְלשָֹּׂ ְפאּות ְּתהִּ "רִּ
)שם, ג יח( , ְואוֵֹמר והיות שכתוב שיקוי לעצמותיך, מובן שהכוונה היא לעולם הבא, לאחר שהבשר נאכל בקברְלַעְצמוֶֹתיָך" 

יקִּ -"ֵעץ יא ַלַמֲחזִּ ים הִּ ּה ַחּיִּ אותה  התומך, ְוֹתְמֶכיהָֹּׂ כי בעבורה ישיג החיים ,היא להם לעץ חיים ,לאוחזים בהים בָֹּׂ

ר" א.. בגדרים וסייגים הו ְוַית ֵחן )שם א, ט( ְואוֵֹמר  והדרך להשיג את התורה..  הרי זה משובח )מצודת דוד(,ְמֻאשָֹּׂ י לִּ "כִּ
ים ְלַגְרְגֹרֶתיָך" , ַוֲענָֹּׂ בתחילה מעיין בדברי התורה בראשוֵהם ְלֹראֶשָך  )שם ד, , ְואוֵֹמר ואח"כ מוציאם בפה ובמעשהקִּ

ְפֶאֶרת ְּתַמְגֶנךָֹּׂ", ְואוֵֹמר ט(  ְוַית ֵחן, ֲעֶטֶרת ּתִּ ֵּתן ְלֹראְשָך לִּ ינָֹּּׂה )שם ג, טז( "ּתִּ ימִּ ים בִּ אריכות ימים "ֹאֶרְך יָֹּׂמִּ

ֹמאולָֹּּׂה ללומדים תורה לשמה ֹשְ בוֹד  ומי שלומד שלא לשמה, בִּ יכול לזכות בעושר וכבוד, אך לא לאריכות ימים" ֹעֶשר ְוכָֹּׂ

יפּו לְָֹּׂך" )שם ג, ב( , ְואוֵֹמר ופסוק זה מדבר על העולם הזה לוֹם, יוֹסִּ ים ְושָֹּׂ ים ּוְשנוֹת ַחּיִּ מִּ י ֹאֶרְך יָֹּׂ לומר שחוץ "כִּ

קים במיתתם קרואים חיים וזוכים לנוח ממה שיהיה לאדם אריכות ימים בעולם הזה, יזכה לשנות חיים בעולם הבא, לפי שצדי

 בשלום על משכבם.
 

ומתרצים שמה שאדם מהדר  ,בעולם הזהשזוכה להם אם כן מה הם הפירות  ,אלא רק בעולם הבא ,שכתוב בספרים שאין מקבלים שכר על המצוות בעולם הזה *ידוע את
אבל אם מהדר  ,יקבל שכר בעולם הבא לדוגמא:על שמירת שבת יקבל אדם שכר בעולם הבא ,ועל גוף המצווה עצמה שקיים ,על זה מקבל שכר גם בעולם הזה ,במצווה

  .על כך מקבל אדם שכר גם בעולם הזה ,ומכניס את השבת יותר מוקדם ומוציא אותה יותר מאוחר מה שנקרא תוספות שבת
שהוא ", מרפא לכל בשרו" ין לו, הם חיים שהוא חיי הנפש, וגם הםילהמוצא אותם, שהוא האיש שנעשו דברי התורה והחכמה קנ" ם בפירושו על הנ"ךוכך כתב המלבי"**

יל לכל אבר ן שהם חיי הנפש והגוף, וגם למי שנתקלקלו סדריו ויחלה, הם מרפא, ולא כרפואת הסמים שכל אבר צריך לרפאות סם מיוחד, כי הסם התוריי מועיהגוף, בעני
  ."ולכל מיני חולאים

 
 

 


