
 1 בס"ד                                                                                    נבנים עם מסכת אבות פרק א

 י ינהל לנו את החייםהשהמוסר האל

משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושוע, ויהושוע לזקנים, וזקנים לנביאים,  - משנה א .1

ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים: היו מתונים בדין, והעמידו 

 תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה

אומר אני לפי שמסכת זו אינה  - משה קבל תורה מסיני  - ר' עובדיה מברטנורא  .2

וסדת ע"פ מצוה ממצות התורה כשאר מסכתות שבמשנה אלא כולם מוסרים ומדות וחכמי מי

העולם ג"כ חברו ספרים כמו שהמציאו מלבם בדרכי המוסר כיצד יתנהג האדם עם חברו, 

לפיכך התחיל התנא במסכת זו, משה קבל תורה מסיני לומר לך שהמדות והמוסרים שבזו 

 אלא אף אלו נאמרו בסיני: המסכת לא בדו אותם חכמי המשנה מלבם

מלאים אנו רגש מוסר, כמהים אנו לחיות חיים חיי טוהר, דמיוננו  - המוסר האלוהי .3

מלהיב את חשק לבבנו לצייר היותר נשגב והיותר נאה, היותר טהור והיותר נאצל, החפץ 

שתהיה כל מגמת חיינו ברורה ומכוונת  ,הפנימי שלנו חושק שיהיה רצוננו הקבוע טהור וקדוש

להאידיאל היותר נשגב בחיים. וכל אלו התשוקות אינן מתגשמות כי אם על ידי מסירותנו 

בשכל, וביושר.  ,הפנימית והחיצונה אל אור ד', אל המוסר האלהי, המתגלה בתורה, במסורת

אדם נמשך אחריו המוסר של חול איננו עמוק, ואינו נכנס בפנימיות הנשמה, ואף על פי שה

לטובה, על ידי שמכיר את היושר שיש בדברי הגיון, אין להדרכה זו תפיסה עומדת בפני 

ההסתערות של תאוות שונות, כשהן מתעוררות בחזקה. וקל וחומר שאין ביד מוסר רפוי כזה 

להדריך את הכללות, את הצבור האנושי בעמקו והיקף גדלו, לחדור אל עומק הנשמה, 

דם הכללי והפרטי לב בשר תחת לב אבן. לא יש עצה אחרת כי אם שיהיה ולהפוך אל הא

מודרך על פי המוסר האלהי. וכדאי הדבר, שיטעה האדם בכמה טעיות בדרך מהלכו, ובלבד 

שיבסס את חזון עולמו ומוסר חייו על פי אותו העומק של המוסר האלהי, משימעט בכשלונות 

)אורות הקודש ג', מוסר  .עה שטחית של המוסר החלוניויחיה חיים רוחניים רפויים, על ידי השפ

 הקודש פסקה א'(

חכמת הקודש היא נעלה מכל חכמה, בזה, שהיא מהפכת  -  חכמת הקודש הפועלת .4

את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה לקרבם לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת 

בה. מה שאין כן כל החכמות העולמיות, אף על פי שהן מציירות ענינים נשגבים יפים 

ל ההוגה בהן אל ואציליים, אין להן אותה התכונה המפעלית, להמשיך את המהות העצמית ש

ערכן, ובאמת אין לה יחש כלל ליתר הכחות והעצמיות של האדם, חוץ מכחו המדעי לבד. 

וטעם הדבר הוא, כי כל עניני הקודש ממקור חיי החיים הם באים, מיסוד החיים המהוה את 

הכל, ויש בכח התוכן המקודש להוות המון ברואים לאין תכלית, לנטוע שמים וליסד ארץ, וקל 

ר להטביע צורה חדשה ומבולטת על הנפש ההוגה. וכל המדעים של חול אין בהם זה וחומ

הכח, כי הם אינם מחדשים ומחוללים חדשות מצד עצמם, אלא הם מציירים ומציגים לפני 

ההשקפה השכלית את מה שהוא נמצא במציאות, ועל כן אינם יכולים גם לעשות את ההוגה 

ת תכונותיו הרעות, ולהעמידו במצב של מציאות בהם לבריה חדשה, לעקור אותו מעצמיו

 .חדשה, טהורה וחיה באור החיים האמתיים, העומדים לעדי עד


