
  

 

 

 

 

 

 

 'חמשנה 

ן  ְמעֹון בֶּ י שִּ ּׁשּום ַרבִּ ן ְמַנְסָיא אֹוֵמר מִּ ְמעֹון בֶּ י שִּ ר, ְוַהָכבֹוד,ַרבִּ ְוַהָחְכָמה,  יֹוַחאי:ַהּנֹוי, ְוַהכַֹּח, ְוָהעֹּשֶּ
ים יָבה, ְוַהָבנִּ ְקָנה, ְוַהשֵֹּ ה ְוַהזִּ ה טוב ָנאֶּ ים ְוָנאֶּ יקִּ היינו כשיש לצדיקים את כל הדברים  ָלעֹוָלם ומועיל ַלַצדִּ

 המוכיחים שהצדיקים זוכים לכל מה שנאמר ברישאעתה מביאה המשנה פסוקים ,זה טוב להם ומועיל לעולם* ,המוזכרים ברישא
ֱאַמר  ּנֶּ ָמֵצא")משלי טז, לא( שֶּ ְך ְצָדָקה תִּ רֶּ יָבה, ְבדֶּ ת שֵֹּ רֶּ ְפאֶּ ת תִּ רֶּ )שם יד, כד( ְואֹוֵמר , הוכחה לשיבה "ֲעטֶּ

ים ָעְשָרם" ת ֲחָכמִּ רֶּ ים )שם יז, ו( ְואֹוֵמר , הוכחה לעושר "ֲעטֶּ ת ָבנִּ רֶּ ְפאֶּ ים, ְותִּ ים ְבֵני ָבנִּ ת ְזֵקנִּ רֶּ "ֲעטֶּ
יָבה")שם כ, כט( ְואֹוֵמר  ,םהוכחה לבנים שהם נוי לאבותיה ֲאבֹוָתם" ים שֵֹּ ים כָֹּחם, ַוֲהַדר ְזֵקנִּ ת ַבחּורִּ רֶּ ְפאֶּ  "תִּ

י "ְוָחְפָרה ַהְלָבָנה ּובֹוָשה ַהַחָמה,)ישעיה כד, כג( ְואֹוֵמר  הוכחה לכוח, ּיֹון ָמלַ -כִּ ְך ה' ְצָבאֹות ְבַהר צִּ
ִּם, ירּוָשַל ד ְזֵקָניו ָכבֹוד" ּובִּ גֶּ ן ְמַנְסָיא אֹוֵמר: .הוכחה שיזכו החכמים לכבוד ְונֶּ ְמעֹון בֶּ י שִּ דֹות ַרבִּ ַבע מִּ  ֵאלּו שֶּ

ים,המוזכרות ברישא, נוי, כוח, עושר וכו' יקִּ ים ַלַצדִּ ָמנּו ֲחָכמִּ ְתַקְּימּו , שֶּ י היו אצל כָֻּלם נִּ  רבי יהודה הנשיא ְבַרבִּ

 .**ּוְבָבָניו
 
 .וכך זוכים עם ישראל לכבוד ,שיש בהם יכולת למצוא חן בעיני אומות העולם – נוי*

 ./ שיכולים לעמוד מול הפוגעים בכבוד ה' .שיש בהם כוח ללמוד תורה - כוח
 .שיכולים להרבות במעשי צדקה וחסד - עושר
 .הציבור מקשיב לדבריהם ,שעל ידי כך שאנשים מכבדים אותם - כבוד

 

 
 .כל אחד לפי רמתו ודרגתו ,שיכולים ללמד את העם תורה - חכמה
  .ויש להם יישוב הדעת ,שדבריהם דברי טעם – זקנה

 .שיכולים להדריך את העם בדרך הישר על סמך ניסיונם האישי – שיבה
כמו , מביאים גם הם תועלת לעולם ,שהתולדות שמשאירים בעולם – בנים

 .אבותיהם
 

ולא כדי להשתמש בהם להנאות גופניות שרק  וכו' כדי לעבוד איתם את ה' ,נוי עושר כוח  :כגון ,שניתן להשתמש גם בדברים גשמיים ,** המשנה מביאה עובדה זו כהוכחה
גלוי וידוע  תיו כלפי מעלה אמר ריבונו של עולםבשעת פטירתו של רבי זקף עשר אצבעוע"א( " . וזהו מה שאמר רבי יהודה הנשיא לפני פטירתו )כתובות ק"דהאדם נהנה מהם

 בחינת מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי. ,וכל הרוצה לעשות כן היכולת בידו לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי בתורה ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה"
 

 פירוש המלבי"ם לפסוקים המובאים במשנה
בדרך  רק תמצא השיבה היא עטרת תפארת שמחויבים לתת כבוד לזקנים על שבחנו הימים ועשו רב טוב והשלימו תכליתם, אבל העטרת הזה לא - רת שיבה""עטרת תפא

יראת ה' תוסיף ימים,  ה שכתבמ רךדל ע ש לפרשרע ולא ילבש עטרת הימים. וגם י, אבל הרשע הוסיף לעשות  ומעשים טובים שאז כל שהוסיף ימים הוסיף מצות , צדקה
אדם בליעל וכו' על כן פתאום יבא אידו אמר גם פה שבדרך הרשע הזה לא , וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים, ואחר שחשב מעשי אנשי רשע שכבר אמר עליהם למעלה

 :ימצא עטרת שיבה, כי פתע ישבר ואין מרפא

 .העטרת שלובשים החכמים לאות על חכמתם היא עושרם, כי קניין החכמה הוא קניין אמיתי, והם העשירים באמת, כי יקרה היא מפנינים - "עטרת חכמים עשרם"
ה מי שאינו מתאוו -ידי החכמה פורשים מתאוות העולם ושמחים בחלקם, שזה העושר באמת -שלהם, רוצה לומר, מה שעל עטרת "הוא" החכמים "של" עושר: גם יש לפרש

 .ואין חסר לנפשו, כי העשיר המתאווה ועינו לא תשבע עושר הוא העני באמת
האדם קיים באיש מצד נפשו, וקיים במין מצד גופו, ומצד שהוא קיים במין מתעטרים הזקנים בבני בנים, שהגם שהזקנה היא העדות שקרוב  - "עטרת זקנים בני בנים"

 .שבזה הם קיימים באיש וצדקתם עומדת לבניהם אחריהם והבנים יתפארו בזכות אבותם, לחלוף מן העולם, ישארו בני בניו תמורתו
ח וח הזה ולא יבעול רק בעת הראוי ועם הראוי כפי הראוי, ישמור לו הכווכו' יאמר הנה הש"ז הוא כח הגוף, ומי ששומר הכ חברות פצע 'וכו - "תפארת בחורים כחם"

חו בבחרותו, וזקנה קופצת עליו, ואם ימרק עצמו לדבר עבירה יותר מדאי באים עליו פצעים והזמן, אבל הלהוט אחר העריות יאבד כבבחרותו, ולא תקפוץ עליו זקנה קודם 
יבה שזקנה הבאה לפני הזמן אינה מהודרת, רק אם יש עמה ש, השיבה "הוא" הדר זקנים השמור בם, וגם חםוהבחורים יתפארו בכ ם, וז"ש הנהיחיצונים ומכאובים פנימי

ויהי ער ' כתובשו ות ושפיכת הזרע, שזה נקרא רע, כמחות גופו ע"י רע, שהוא הזנוהממרק ומהתך כ, תמרוק ברע שהיא הזקנה הבאה מסבת השיבה ואורך ימים, אבל בהפך
שיתקלקלו האיצטומכא , מכות חדרי בטן וגם באים עליו, (ישעיה א') כתובשו החבורות ופצע ביחד הוא מסוכן, כמש, חבורת פצע , באים עליו מבחוץ'בכור יהודה רע בעיני ה'

 :ת המאכל וכלי העיכולום ותאויובני מעי
בה הראשונה והוא השופע הראשון והאחרון, הוא המשגיח בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, יהות ופאר לחמה ולבנה, כי יכירו שה' הוא הסואז לא יתנו עוד אל - ""וחפרה

הי מאציל ומשפיע, כי הוא השופע אור על הירח וכוכבי אור, וח אלוכי עובדי האליל היו מחזיקים את השמש לכ ר"ל  "ם ונגד זקניו כבודיובירושלכי מלך ה' בהר ציון " יען
בנה, כי ידעו שלא הלוללבנה היו נותנים ג"כ כבוד בחשבם כי היא המקבלת השפע מן החמה ומשפעת על העולם התחתון והיא המושלת על העולם התחתון, אבל אז תחפור 

גד החמה, כן הכבוד העליון יגביל עליה יושפע הכבוד העליון מן היוצר כל, רק הכבוד יושפע על זקניו ונביאיו עליהם יאציל הכבוד העליון ויהיו הם לנגד ה' כמדרגת הלבנה נ
ם, וחפרה הלבנה יובושה החמה כי מלך ה' בהר ציון ובירושל מאמר מגבילתם תרד ההשפעה באור חוזר להאיר ולהשפיע לארץ ולדרים. הינגד זקניו, והם יקבלו אורו, ומא

 .אור מלכות ה' יהיה תחת אור החמה, וזקניו המקבלים אור כבודו יהיו תחת הלבנה, כי נגד זקניו כבוד
 

 בעזהשי"ת

 "פתש

 אבות מסכת:

 ו' פרק:

 'ט – 'ח משנה:

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

 ב"ר עזרא אליהו כהן זצוק"להרה"ק רבי חיים אבישלום 



 

 

 'טמשנה 

ְסָמא: ן קִּ י יֹוֵסי בֶּ י  ָאַמר ַרבִּ ְך, ּוָפַגע בִּ רֶּ י ְמַהֵלְך ַבדֶּ יתִּ ָחד,ַפַעם ַאַחת ָהיִּ י  ָאָדם אֶּ ֱחַזְרתִּ י ָשלֹום ְוהֶּ ְוָנַתן לִּ
י: .לכן אותו האיש אמר ראשון שלום ,לפי שרבי יוסי בן קסמא היה שקוע בלימוד ולא שם לב לאדם שפגש לֹו ָשלֹום  ָאַמר לִּ

י, ה ָמקֹום ַאָתה ַרבִּ ניתן לדעת מי האדם  האדם מגוריו של שכן לפי מקום ,ו של רבי יוסישאל זאת כדי לדעת את ערכ ֵמֵאיזֶּ

י לֹו: עצמו י ָאַמְרתִּ ים ֲאנִּ ל סֹוְפרִּ ים ְושֶּ ל ֲחָכמִּ יר ְגדֹוָלה שֶּ י:  .שבה הרבנים מנהיגים את הציבור ֵמעִּ ָאַמר לִּ
י, ְמקֹוֵמנּו ְרצֹוָנְך שֶּ  ַרבִּ ָמנּו בִּ יְנֵרי ָזָהב, ותהיה הרב שלנוָתדּור עִּ ים דִּ ף ֲאָלפִּ לֶּ ן ָלְך אֶּ תֶּ י אֶּ ים טֹובֹות  ַוֲאנִּ ַוֲאָבנִּ

ּיֹות. י, ּוַמְרָגלִּ י לֹו: ְבנִּ ף ְוָזָהב, אפילו.. ָאַמְרתִּ סֶּ י ָכל כֶּ ם ַאָתה נֹוֵתן לִּ ּיֹות  אִּ ים טֹובֹות ּוַמְרָגלִּ ַוֲאָבנִּ
ָבעֹוָלם, י ָדר שֶּ ְמקֹום תֹוָרה גר ֵאינִּ ָלא בִּ י  עושה זאתולמה אני  ,יראת שמים ולתושבים יש ,במקום שיש בו תורה אֶּ ְלפִּ

ין  ל ָאָדם ֵאין ְמַלּוִּ יָרתֹו שֶּ ְבָשַעת ְפטִּ ֹּא לֹו ָלָאָדם,שֶּ ף וְ  ל סֶּ ֹּאכֶּ ֹּאָזָהב וְ  ל ים ל ּיֹות, ֲאָבנִּ ָלא  טֹובֹות ּוַמְרָגלִּ אֶּ
ֱאַמר  ּנֶּ ְלַבד, שֶּ ים בִּ ים טֹובִּ ְכָך )משלי ו, כב(תֹוָרה ּוַמֲעשִֹּּ ְתַהלֶּ ה אָֹּתְך בעולם הזה "ְבהִּ ללכת  תדריך אותך ַתְנחֶּ

יָך כשתשכב בקבר , ְבָשְכְבָךבדרך הישר ְשמֹּר ָעלֶּ ָך ,מפני הרימה והתולעה תִּ יחֶּ יא ְתשִֹּּ יצֹוָת הִּ בתחיית המתים  "ַוֲהקִּ

ה .יתגלו לך כל סודות התורה ה אָֹּתְך" ָבעֹוָלם ַהזֶּ ְכָך ַתְנחֶּ ְתַהלֶּ ר ,"ְבהִּ בֶּ יָך" ַבקֶּ ְשמֹּר ָעלֶּ  ,"ְבָשְכְבָך תִּ
ָך" ָלעֹוָלם ַהָבא. יחֶּ יא ְתשִֹּּ יצֹוָת הִּ ְוֵכן , כי אם קיום התורה ומצוות ,ולכן כל הכסף שתיתן לי אינו חשוב אצלי "ַוֲהקִּ

ָרֵאל: שְֹּ ְך יִּ לֶּ ד מֶּ ים ַעל ְיֵדי ָדוִּ לִּ ר תִּ י תֹוַרת  ָכתּוב ְבֵספֶּ ף" "טֹוב לִּ יָך, ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכסֶּ  )תהלים קיט, עב(פִּ

י )חגי ב, ח( ְואֹוֵמר  ,אמר דוד המלך שהיה לו כסף ובכל את אמר שהתורה חשובה יותר מכל כסף וזהבואת זה  ף ְולִּ סֶּ י ַהכֶּ "לִּ
ם ה' ְצָבאֹות"  .והרי הכסף והזהב שייך לקב"ה ואם יחפוץ בכך יכול הוא ליתנו לי גם בעיר שאני גר בה עכשיו ַהָזָהב, ְנאֻּ

 

 .הבין שבאותו מקום לא מחפשים רב אמיתי אלא מישהו שיכשיר להם את מעשיהם המקולקלים ולכן ענה את שענה רבי יוסי בן קיסמא*

 


