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 "דבס

 

 
  

 

   

 שליט"א מרדכי אלוןהרב 

 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 
 

 שלי ושלך -'( חמישי )אפרק 

הפרק החמישי בפרקי אבות שונה מיתר הפרקים בכך שהוא 

קות לא מצטט תנאים אלא מביא משניות רבות העוס

'עשרה מאמרות', 'עשרה  -בנושאים המקובצים לפי מספרים 

 נסים', 'שבעה דברים', 'ארבעה דברים' וכן הלאה.

 מידה בינונית

'רביעיות' וננסה להיכנס לפחות אל -שש משניות עוסקות ב

  - , ולפי הסדר נתחיל בראשונה שבהןחלקן

ךְ  ּלָּ ךָּ ש ֶׁ ּלְ י ְוש ֶׁ ּלִ י ש ֶׁ ּלִ אֹוֵמר ש ֶׁ ם. הָּ דָּ אָּ ע ִמּדֹות ּבָּ ה  - ַאְרּבַ זֹו ִמּדָּ

י ּלִ ךָּ ש ֶׁ ּלְ ְך ְוש ֶׁ ּלָּ י ש ֶׁ ּלִ ת ְסדֹום. ש ֶׁ  ֵבינֹוִנית. ְוֵיש  אֹוְמִרים, זֹו ִמּדַ

ּלָּ  - ךָּ ש ֶׁ ּלְ ְך ְוש ֶׁ ּלָּ י ש ֶׁ ּלִ ץ. ש ֶׁ רֶׁ אָּ י  - ךְ ַעם הָּ ּלִ י ש ֶׁ ּלִ ִסיד. ש ֶׁ חָּ

י ּלִ ךָּ ש ֶׁ ּלְ ע - ְוש ֶׁ ש ָּ  1.רָּ

זוהי משנה מכוננת העוסקת בכל מערכת היחסים של נתינה, 

והיא מורכבת מאד. ניגע רק בנקודה אחת בה  -הדדיות, צדקה 

כבעל 'מידה  המתוארהפתיחה של המשנה מדברת על אדם  -

 2אומר רמב"ם בפירושו למסכת ובהקדמתו להבינונית'. ה

שמידה בינונית היא מידה ממוצעת בין שני קצוות, והוא רואה 

'שביל  -בה את המידה האידיאלית. האיזון הזה נקרא בפיו 

 הזהב', לא לנטות ימינה מדי או שמאלה מדי.

איננה דווקא ום מה במשנה שלנו המידה בינונית מש

מידתו של  -האידיאלית. המידה האידיאלית היא אחרת 

'שלי שלך ושלך  -האמת היא שגם דבריו של החסיד והחסיד. 

אין דבר לחסיד צריכים הבנה בעולמנו המודרני. האם  -שלך' 

  -אומרים בגמרא חז"ל הרי רכוש פרטי? שנקרא כזה 

 3המבזבז אל יבזבז יותר מחומש.

יש מצוות 'מעשר כספים' ומי  -ברור צריך לתת לאחרים 

(, אבל מה 20%שית )שרוצה להדר יותר אף יכול לתת עד חמי

שלך'? ודווקא זה שנוקט במידה הבינונית,  -פירוש 'שלי 

עדיין אין זה המצב האידיאלי, אך הוא  -כלשונו של התנא 

 נקרא 'מידה בינונית'.

                                                           
1
 אבות ה', י'.  

2
 שמונה פרקים לרמב"ם, פרק רביעי.  

3
 כתובות נ'.  

 -'ויש אומרים זו מידת סדום'?  מה פירוש ההמשך -עוד ו

הבנתי שהמידה הזו איננה אידיאלית, אבל מידת סדום?! יש 

הדברים, לא? מה זה הניסוח הקיצוני הזה  קצת פער בין

 פתאום? 

 חיה ותן לחיות?

נראה לנו על פניו  -האדם הזה שאומר 'שלי שלי ושלך שלך' 

כאחד שלא רוצה לתת צדקה, אדם לא חיובי, נכון? אבל אולי 

אולי השיקול  4?'שונא מתנות יחיה' -הוא בעצם אומר 

שמנחה אותו הוא 'אני לא רוצה לקבל מתנות, לא רוצה 

מה  -להיכנס לתחום של האחר, לא רוצה ליהנות מאחרים' 

שקוראים 'בלי טובות'? הוא לא מבקש כלום לעצמו. אולי הוא 

בעצם איש חיובי מאד ומה שבאמת חשוב לו הוא שמה 

ע לך. ששלך יהיה שלך? הוא אפילו יעזור לך לקבל את המגי

'שלי  -היסוד שלו הוא שכל אחד יש את החלק שלו, וזהו 

 שלי'. 

לא צריך את כל אני הבעיה היא שהוא מייצג אידיאולוגיה של '

מערך הצדקות האלה. אני דואג לזה שמה ששלך יהיה אצלך. 

אבל לפי החוק, תקבל מהביטוח הלאומי,  -מה שמגיע לך 

 . תעזוב אותי מצדקה. מה ששייך לי הוא שלי'

 אותו אדםפה ושם  -כולנו נגועים בזה במידה כזו או אחרת 

, בסך הכל  הוא איש נחמד -יציע לך כוס קפה, ארוחת צהרים 

אבל יש אצלו גבולות ברורים. זו לא מידה שלילית אם היא 

נובעת מתפיסה שנותנת כבוד לאחר, מרחב. יש חברות 

'חיה ותן  -שלמות שחיות כך, שאחד לא מכיר את שכנו 

 'אל תעזור לי ואל תחדור לפרטיות שלי'. -חיות'. רוצה לומר ל 

 יסוד חיובי שגורם למדיניות מקולקלת

'האומר שלי שלי ושלך המידה של  -אומר הרב מברטנורא 

ממשהו חיובי, אבל זה יכול  אמנם תנובעיתכן שהיא שלך' 

להוביל למדיניות שנקראת 'מדינת סדום'. כי מה שבעצם היה 

גרם לעיוות המזעזע שלהם שלא לאפשר בסדום, הדבר ש

                                                           
4
 משלי ט"ו, כ"ז.  

 תשע"ח בחוקותישבוע פרשת 
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הכנסת אורחים, נבע מכך שסדום הייתה מדינה חזקה, 

  -כלכלה חזקה 

ַגן ִים 'ה   ּכְ ץ ִמְצַרַ֔ רֶׁ ֶ֣ אֶׁ  5...ּכְ

לפני ההפיכה כולם רצו לבוא לשם, להגר לשם, כל הזרים, כל 

ולכן בסוף הם קבעו מדיניות של 'אפס פליטים'  -המסתננים 

של 'אין אורחים', כפי שאומרים שממנה התפתחה תרבות 

 -חז"ל 

ח תורת רגל מארצנו  6...בואו ונַשּכַ

 -המושג 'מידת סדום' הופך למושג הלכתי חשוב בחיים 

לא  -לפעמים זה מביא אותך לא להסכים לכל מיני דברים 

בגלל פחד שזה יהווה תקדים לעתיד.  -מבחינה עניינית אלא 

ן לשכן לבנות ני את'זה לא מפריע לי עכשיו אבל אם היום א

מחר הוא כבר יכנס לי לרכוש שלי  - בחצר המשותפת שלנו

 וכו'. מידת סדום. 

 מדיניות כלכלית

 -חז"ל אומרים אמירה הלכתית 

 7כופין על מידת סדום.

לא נותנים לאדם להישאר במידה המקולקלת הזו שדווקא 

הבינוניות מביאה אליה. הבינוניות שהיא יכולה להיות 

כאן היא פוגמת  -האיזון שבין דבר לדבר  -לפעמים דבר נפלא 

בצורך של החינוך לצדקה. בחינוך לתת שוב ושוב. הצורך הזה 

 לצדקה מחייב לא להיות בינוני. 

המתוארת במשנה פה יש גישה כלכלית לכל אחד מהרביעייה 

'שלי שלך ושלך שלי'  -'עם הארץ' שאומר -מעניינת; אפילו ה

מה שהוא בעצם  8בכלל לא טיפש, לפי המפרשים העמוקים. -

'אתה תקבל מהחלב של הפרה שלי ואני אקבל  -אומר הוא 

מהביצים של התרנגולות שלך'. כלכלה שיתופית. אך שוב זה 

אבל מה עם  -הכל מסתדר מצוין  -יוצר את אותה בעיה 

 הצדקה? מה עם 'פתוח תפתח את ידך'?

 הכל שלך

לפי ההסבר הזה, נראה את החלק האחרון, של החסיד מול 

הרשע. לכאורה, בשביל מה צריך לומר לנו במשנה 'שהאומר 

שלי שלי ושלך שלי רשע'? ברור שהוא מנוול! אין פה אפילו 

 תחילת צד של ספק אחר!

'האומר' זו ההדגשה. מדובר  -דבר פלא  9ותמוסבר בחסיד

באדם שנוהג על פי הדין, אולי אפילו מוכן לתת קצת משלו 

לאחרים, מידת חסידות, ובכל זאת הוא רשע. איך זה יתכן? 

'אני  -הוא נותן לחברו אבל הוא מודיע לו ומדגיש שזה שייך לו 

נותן לך אבל תדע שזה לא שלך. זה שלי. אתה מקבל ממני, 

                                                           
5
 בראשית י"ג, י'.  

6
 סנהדרין ק"ח.  

7
 בבא בתרא י"ב: ועוד  

8
 מדרש שמואל על אתר.  

9
 פ"ה, מ"י.למהר"ל, דרך החיים   

אני אמנם נותן לך אבל אני  -. זו לא המערכת התקינה משלי 

 רוצה להזכיר לך ששלך הוא שלי'.

בעצם היה אפשר לחשוב שהוא בסדר, כי בסופו של דבר הוא 

למרות הדיבורים שלו,  -נותן צדקה, הוא מעניק משלו 

'אתה  -ההנהגה שלו טובה בפועל. על זה אומרת המשנה 

'אני נותן לך מטוב לבי', הורס את המידות שלך'. מי שאומר 

'לא! אתה צריך לדעת שאתה נותן לי כי אם הקב"ה  -תגיד לו 

 נתן לך אז מגיע לך, זה לא שלי!.

החסיד, זה שאומר 'שלי שלך ושלך  -ולפי זה יובן גם הסיום 

שלך', יכול להית שבפועל ממש הוא ללא נותן הרבה כי באמת 

ישר נותן לו  אין לו, אבל כשחבר רק מבקש ממנו משהו, הוא

'הכל שלך'. לכן הוא החסיד,  -בכזו הארת פנים, שאומרת 

 שבונה עולם של חסד.
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מידת הכעס -'( )בי פרק רביע

 לשלוט בכעס

'רביעיות', עוסקת כולה במידת -המשנה השניה הדנה ב

קנאה, תאווה, כבוד,  -הכעס. מכל התכונות הרעות הקיימות 

המשנה בוחרת להגדיר את דעותיו של האדם  -הוללות ועוד 

  -דווקא בכעס, במה שמאפיין את עבודת האדם 

עֹות ּדֵ ע ִמּדֹות ּבַ רֹו נֹוַח ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות, . ַאְרּבַ כָּ א ש ְ צָּ יָּ

ְפֵסדוֹ  רוֹ . ְבהֶׁ כָּ ש ְ ְפֵסדֹו ּבִ א הֶׁ צָּ ה ִלְרצֹות, יָּ ש ֶׁ ה ִלְכעֹוס ְוקָּ ש ֶׁ . קָּ

ה ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות  ש ֶׁ ִסיד -קָּ ה ִלְרצֹות . חָּ ש ֶׁ נֹוַח ִלְכעֹוס ְוקָּ

ע - ש ָּ  10.רָּ

נתמקד בסיום המשנה, אך לפני שניכנס לתוכן, נשים לב כי 

נו את השיעור החשוב הכותרת של המשנה מלמדת אות

'ארבע  -ביותר בתורת המידות, תורת התשובה ותורת האדם 

הכעס הוא משהו שלפעמים  -מידות בדעות'. בואו נדבר דוגרי 

משתלט לאדם על הראש. כולנו מכירים את הביטויים ואת 

'עלה לי הדם למוח', 'חטפתי את הג'ננה'.  -ההרגשות הללו 

אין דבר כזה! זו  -ה הבשורה של המשנה היא ההודעה הבא

  -חיה שלא קיימת. המוח שליט על הלב. הרמב"ם אומר 

י אומות פשֵ יאל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים ט

העולם ורוב גולמי בני ישראל, שהקב"ה גוזר על האדם 

אין הדבר כן. אלא  -לת ברייתו להיות צדיק או רשע ימתח

נו או רשע אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רב כל

ירבעם, או חכם או סכל, או רחמן או אכזרי, או כילי כ

, וכן שאר כל הדעות. ואין לו מי )נדבן( או שוע )קמצן(

שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני 

זו דרך , אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיהדרכים

אין הבורא גוזר על האדם להיות טוב  כלומר... שירצה

 11...ולא להיות רע

לא  -אם היה הדבר כך והיו הדברים הללו קבועים מראש כי 

היה מקום לתשובה, לתיקון, לשכר ולעונש. הרמב"ם לא 

מתעלם מנטיות מסוימות שיש לאדם שהוא רוכש אותן 

אך זה עצמו  -וירה בה הוא גדל, החינוך אותו הוא קיבל ומהא

 -מוכיח שזה דבר נרכש ולא הטבע. וזוהי העבודה שלנו בחיים 

 בר על מידות רעות שדבקו בנו. להתג 

 כאילו עובד עבודה זרה

  -על המשנה באבות 

ת ִיְצרוֹ   12ֵאיזֶׁהּו ִגּבֹור? ַהּכֹוֵבש  אֶׁ

כי הפירוש הוא שהחלש הוא זה שיודע  13אומר הבעל שם טוב

חוץ מאשר את עצמו. הגיבור האמיתי  -לתקן את כל העולם 
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 אבות ה', י"א.  
11

 רמב"ם, הל' תשובה, ה', ב'.  
12
 ד', א'. אבות 
13

 .בשם הבעש"ט רבי פנחס מקוריץמובא ע"י   

זהו היעד יודע מהי הנקודה שהיא יצרו ואותה הוא כובש. 

 שאותו הוא כובש.

'ארבע מידות בדעות'. אם יש תכונה שפורצת את המידות 

והיא ממש כמו לבה רותחת, כמו הר געש שממש מפחיד 

זהו הכעס. מכל המידות מביאה  -להיות ליד אחד כזה 

המשנה דווקא את הכעס. הרמב"ן באגרתו המפורסמת כותב 

  -לבנו 

ל ר ּכָּ ִמיד ְלַדּבֵ ְתַנֵהג ּתָּ ל ֵעת,  ּתִ ם ּוְבכָּ דָּ ל אָּ ַנַחת, ְלכָּ יךָּ ּבְ רֶׁ בָּ ּדְ

ם.  דָּ ֵני אָּ ה ְלַהְחִטיא ּבְ עָּ ה רָּ ִהיא ִמּדָּ ַעס, ש ֶׁ ֵצל ִמן ַהּכַ ּנָּ ּוַבזֶּׁה ּתִ

ְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ז"ל ל ַהּכֹוֵעס  (נדרים כב ע"א) ְוֵכן אָּ ל ִמיֵני  –ּכָּ ּכָּ

ֱאַמר ּנֶׁ ֹוְלִטים ּבֹו, ש ֶׁ , " (קהלת יא י) ֵגיִהּנֹום ש  ךָּ ּבֶׁ ַעס ִמּלִ ֵסר ּכַ ְוהָּ

ֱאַמר ּנֶׁ א ֵגיִהּנֹום, ש ֶׁ ּלָּ ה" אֶׁ עָּ ". ְוֵאין "רָּ ךָּ רֶׁ ש ָּ ה ִמּבְ עָּ  ְוַהֲעֵבר רָּ

ה" (משלי טז ד) עָּ ע ְליֹום רָּ ש ָּ  14".ְוַגם רָּ

הוא נשלט!  -הכעס הזה שאתה טוען שאתה לא שולט בו 

כי הוא  15חז"ל אומרים שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה,

ם אלקים כאילו אומר יש משהו אחר ששולט בעולם חוץ מהצל 

 ומזה אפשר להגיע לכל מיני מקומות מסוכנים ח"ו. -שבו 

 בכל אדם ואדם –ארבע דעות 

נתמקד בסופה של המשנה. האמת  -אחרי כל ההקדמה הזו 

היא שלא כל כך ברור למה בכלל צריכה המשנה לומר לנו על 

מדובר פה באחד הרי 'הנוח לכעוס וקשה לכעוס' שהוא רשע. 

אותו, מקפיץ אותו והוא לא מוכן שכל דבר קטן מכעיס 

זה  -להתפייס. הקושי בהבנה הוא לא למה קוראים לו 'רשע' 

אלא מה יש בכלל לאדם כזה לחפש במסכת אבות?  -ברור 

 -הרי זוהי מסכת של חסידות 

  16מילי דאבות ...האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים

 אין צורך שהמשנה תגיד לי לא לגנוב. זה ברור. מסכת אבות

'איזהו  -עוסקת בהנהגות גבוהות שאדם צריך לסגל לעצמו 

הלומד מכל אדם' וכיו"ב. והשאלה הזו חוזרת על עצמה  -חכם 

כאשר  -בכל המשניות כאן בפרק שעוסקות ברביעיות 

המשמעות שלה היא שלא מדובר על אדם שכולו רשע, אלא 

שכל ארבע הדעות כולן נמצאות אצל כל אחד ואחת מאיתנו 

להתגבר  -רמה כזו או אחרת, וזוהי כל העבודה שלנו בפנים ב

 על המידות האלה שבתוכנו.

 כעס המנוגד לטבע

'קשה לכעוס ונוח לרצות חסיד, נוח לכעוס וקשה לרצות 

רשע'. הגמרא מביאה סיפור נוראי על שני תנאים שישבו 

בבית כנסת בטבריה ולמדו מתוך ספר תורה. ספר אמיתי 

ו חומשים בזמנם. תוך כדי לימוד כי לא הי -שכתוב על קלף 
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 אגרת הרמב"ן  
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 ע"פ שבת ק"ה:  
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 בבא קמא ל'.  

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%94%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%90_%D7%99
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יתכן שזו אף הייתה 'ריתחא  -הם התעצבנו אחד על השני 

  -ובחמתם נקרע ספר התורה  -דאורייתא' 

תמה אני אם לא  - והיה שם רבי יוסי בן קיסמא, אמר

 17.והויהיה בית הכנסת זו עבודת כוכבים. וכן ה

ואכן כך היה, מסיימת הגמרא, שאותו בית הפך לבית של 

עבודת כוכבים. בואו נחשוב על שני גדולי עולם, שני תנאים, 

שיושבים ועוסקים יחד בתורה. ברור שזה שכעס שם היה 

שהדבר  -משוכנע שהשני אומר דבר שצריך לכעוס עליו 

שהשני אומר הוא מסוכן וברור שאסור לסבור כך אלא אחרת. 

  -לפעמים צריך לכעוס, זה ברור  -שיו מגיע המבחן אך עכ

ֲהֵבֵ֥י  ע ה'ֹאֹֽ ֵ֥ ְנ֫אּו רָּ  18.ש ִ

צריך לכעוס על עוול למשל, על חילול ה'. אך המבחן של 

וקשה לו לכעוס. האם כאשר  -האדם הוא האם הוא כועס 

הכעס יהיה מנוגד לו, לטבע שלו, וכאשר הוא  -הוא כועס 

 כועס רואים עליו שזה קשה לו.

אני הייתי מצפה שהחסיד יהיה שאף פעם לא  -'ונוח לרצות' 

כועס, אך המשנה באה ומגלה לנו שהחסיד הוא זה שכאשר 

הוא כועס הוא מגלה כמה זה קשה והפוך מהטבע שלו, ולכן 

 שהוא כועס זה כעס אלוקי, זה לא בא מהאגו שלו.

 להעביר את המסר האמיתי

על  -נכונים  לעומת זאת, יש אדם שאמנם כועס על דברים

אבל  -דיבורים בתפילה, על הילדים שמפריעים לו ללמוד 

הכעס שלו לא נובע מביטול העצמיות, לא הפוך לטבע שלו. 

מזה הוא יכול חס וחלילה להגיע ולקרוע ספר תורה בחמתו, 

והבית יכול להפוך חלילה לבית עבודת כוכבים, כי במקום 

 -הכעס שלו להעביר את המסר, את הרעיון האמיתי לסיבת 

הוא מעביר את זה שהוא לא משתלט על הכעס ואז המסר 

יוצר מבולבל ולא ברור לסובבים האם מדובר בכעס שלו או 

 באמת שלו.

כל עוד נוח לך לכעוס, כל עוד הכעס אינו הפוך מהאישיות 

גם אם אתה חושב שאתה עושה דברים טובים הרי  -שלך 

לילי מתגבר על שאתה עדיין מוגדר על פי המשנה 'רשע'. הש

 החיובי.

העבודה הגדולה היא לדעת להפוך את הכעס למשהו שאינו 

 נובע מהאגו אלא דווקא מביטולו.
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תן בליבנו לשמוע - '()ג חמישיפרק 
 ?תחרות כישרונות

מהמשניות שסובבות אותה, גם אלו המשנה הבאה חורגת 

שקדמו לה וגם אלו שלאחריה. היא איננה מדברת על תיקון 

-'חסיד' או ב-המידות ולא על דרך ארץ. היא לא עוסקת ב

  -שרונות, שהם לכאורה מולדים באדם י'רשע' אלא בכ

ְלִמיִדים ּתַ ע ִמּדֹות ּבַ דמַ . ַאְרּבַ מֹוַע ּוַמֵהר ְלַאּבֵ א  - ֵהר ִלש ְ צָּ יָּ

ְפֵסדוֹ ש ְ  רֹו ְבהֶׁ ש ֶׁ . כָּ דקָּ ה ְלַאּבֵ ש ֶׁ מֹוַע ְוקָּ ְפֵסדֹו  - ה ִלש ְ א הֶׁ צָּ יָּ

רוֹ  כָּ ד . ִבש ְ ה ְלַאּבֵ ש ֶׁ מֹוַע ְוקָּ ם -ַמֵהר ִלש ְ כָּ מֹוַע . חָּ ה ִלש ְ ש ֶׁ קָּ

ד  ע -ּוַמֵהר ְלַאּבֵ ק רָּ  19.זֶׁה ֵחלֶׁ

מה באה משנה זו למד אותנו? סתם לתאר סוגים של 

ללמד אותנו 'מילי תלמידים? הרי מסכת אבות באה 

 הנהגות של מידת חסידות וכיו"ב. -דחסידותא' 

שזוהי משנה מהפכנית  מביניםכשלומדים משנה זו לעומק 

 שמדברת על נפש האדם. 

יש לו קליטה פנטסטית אבל אין  -הראשון המתואר במשנה 

לו זיכרון. הוא קולט הכל במהירות אבל לא מצליח לזכור שום 

רך מיד עם הלימוד הוא אולי יצליח, 'בוחן הפתע' שנע-דבר. ב

אבל עד 'המבחן הגדול בעוד שבועיים' הוא לא יזכור כלום, 

לא מצליח להבין במהירות  -ולכן 'יצא שכרו בהפסדו'. השני 

אי אפשר להשכיח את זה ממנו.  -אבל כשהוא כבר קולט 

בשכרו'. השלישי הוא  -זיכרון של ברזל, ולכן 'יצא הפסדו 

הוא  -, אבל לא קוראים לו 'חסיד' אלא חכם' לכאורה האידיאלי 

גם קולט ומבין מהר וגם זוכר הכל. יש לו הרבה 'ג'יגה במוח'. 

הוא באמת לא 'חסיד' כי אין כאן עבודת מידות על הנפש, זה 

רק קליטה, כישרון. אגב, לפי גרסה אחרת במשנה לא כתוב 

'זה חלק טוב', בדיוק ההיפך מזה  -עליו שהוא חכם אלא 

שגם הקליטה שלו 'ה' ירחם' )...(  -רון שמופיע לאחריו האח

זו השכחה  -והוא גם שוכח הכל. אם יש דבר שהוא מהיר בו 

 'זה חלק רע'. -ר"ל, ולכן 

כי ההוא  -ברור למה לא כתוב על זה 'חסיד' ועל זה 'רשע' 

קיבל מתנת שמים והשני לא. אולי אפילו זה האחרון שקשה 

ק שעושה חסדים כל היום, אבל לשמוע ומהיר לאבד הוא צדי

בלימוד הוא לא הכי מוצלח. זה מה שמביא  -מה לעשות 

 שיש מבחינה מה באה המשנה ללמד אותנו? -אותנו לשאלה 

סטטיסטית אנשים כאלה וכאלה? אז מה? מה המסר החינוכי 

 של דברי המשנה?

 לא להסתפק בגאונות

ומצד יש לנו כאן לימוד מצד אחד כמחנכים  -זה דבר מופלא 

שני כתלמידים. בואו ניקח את הבחור האידיאלי. המהר"ל 

'אתה, התלמיד הכישרוני, המהיר  -אומר  20בפירושו למשנה

                                                           
19
 אבות ה', י"ב. 
20
 .שםלמהר"ל, דרך חיים  

'קשה  -יתכן שאתה התברכת גם בזיכרון טוב  -לשמוע 

אל תיגרר אחרי ההברקה שלך. אל תסתפק  -לאבד', תיזהר 

ן ביופי החיצוני של הדברים, בגאונות. תעצור. שים רווח 'בי

תתעמק, תתבונן. שמיעה מהירה וקליטה  -עדר ובין עדר' 

מהירה יכולים להיות גם יופי של דרך לשטחיות וחוסר 

העמקה. גם הזיכרון הנפלא יכול להיות לך לרועץ כי אתה 

קולט וזוכר אבל הקליטה המהירה סוגרת לך את ההבנה ואת 

ההעמקה ולא מאפשרת לך לראות את מה שמרוויח החבר 

קולט מהר כמוך אבל כשהוא מעמיק שוב ושוב כדי  שלך, שלא

 הוא קולט עוד נקודה שאתה במהירות שלך פספסת'. -להבין 

 העומק של השמיעה

בכלל, מעניין להבחין כי המשנה לא השתמשה במונח 'מהר 

. אנו אומרים לפני 'מהר לשמוע'ללמוד', או 'מהר לקלוט' אלא 

  - קריאת שמע כל יום

ִבינוּ  ב אָּ ַרחֲ  אָּ ֵלינּו ְוֵתן הָּ ן ַהְמַרֵחם ַרֵחם עָּ מָּ

נוּ  ִלּבֵ ה ּבְ ֹמעַ  ִבינָּ יל ִלש ְ ּכִ ִבין ּוְלַהש ְ  21...ְלהָּ

  -ורק לאחר מכן 

ד  ..ִלְלמד ּוְלַלּמֵ

. יש דברים 'שמע'זה כל כך יפה שזו גם ההקדמה לקריאת 

  -בהם הראיה הרבה יותר חזקה 

ד ךָָּ֜ ְמֹאֹ֗ ר ַנְפש ְ ֹמֹ֨ ר ְלךָָּ֩ ּוש ְ מֶׁ ֶָּ֣ ק ִהש ּ ן ַרַ֡ ת ּפֶׁ ח אֶׁ ּכַֹ֨ ש ְ ים  ּתִ ִרָ֜ בָּ ַהּדְ

ר יךָּ  ֲאש ֶׁ ּו ֵעינֶֹׁ֗ אֶ֣  22...רָּ

אבל כאשר העם ראו את הקולות הם לא יכלו לשאת את זה 

והיו צריכים לסגת לאחור והיו צריכים לעבור את חווית שבירת 

 -הלוחות. רק כאשר יבוא יום ואנו נשמע את הדברים באזנינו 

ה פחות מלראות אבל רק אז נגיע ל'נעשה ונשמע'. לשמוע ז

 זה העומק של יכולת הלמידה. איך אני באמת פועל. 

 עבודה אישית

המשנה בעצם אומרת לא רק 'אל תיגרר אחרי ההברקה', 

אלא גם 'אל תתבלבל. כח השמיעה, בין אם הוא קשה או 

הוא בסופו של דבר תמיד זה שמחייב אותך בפעולה  -מהיר 

 -ו הנפשית שלך'. הרי המשנה כבר אמרה לנ

א אֹוֵמרַרבִּ  ן ּדֹוסָּ א ּבֶׁ ְראַ  י ֲחִנינָּ ּיִ ל ש ֶׁ ת ּכָּ מֶׁ ְטאֹו קֹודֶׁ ת חֶׁ

תוֹ  ְכמָּ ת ְלחָּ מֶׁ תֹו ִמְתַקּיֶׁ ְכמָּ ת ְלִיְרַאת ,חָּ מֶׁ תֹו קֹודֶׁ ְכמָּ חָּ ל ש ֶׁ  ְוכָּ

ְטאוֹ  ת חֶׁ מֶׁ תֹו ִמְתַקּיֶׁ ְכמָּ  23.ֵאין חָּ

אולי זה לא נכון בחכמות חיצוניות אבל בלימוד התורה, יש 

השמיעה איננה תכונה טכנית,  -בתלמידים' 'ארבע מידות 

'גם אם יש לך את היכולת לקלוט  -מתנת שמיים, ביולוגיה 
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שלך. תראה שזה לא  תדע לך שזוהי העבודה הנפשי  -מהר 

יפגום ביכולת ההתבוננות שלך. ואם יש לך נטיה לזכור מעט 

דע לך זוהי עבודתך, איך לפתח את זה על ידי יראת  -מדי 

 החטא'.

ברור שיש מי שיכול להגיע בלימוד להישגים  -כך עמוק  זה כל

'אחד המרבה  -רבים וגבוהים יותר מאחרים, אבל גם מי שלא 

אבל הדבר  24ואחד הממעיט ובלבד שיכוון את לבו לשמיים'.

בניגוד ללימוד  -הייחודי ביותר הוא שמצוות לימוד תורה 

לא חלה על  -אקדמאי שקיים בכל חברה ובכל עם 

  –ם' יותר מאשר על אלו שהם פחות 'המוכשרי 

כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר 

בין שלם בגופו בין בעל יסורין בין בחור בין שהיה זקן 

אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה  ,גדול שתשש כחו

ומחזר על הפתחים ואפילו בעל אשה ובנים חייב לקבוע 

לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר והגית בו יומם 

 25.ולילה

 ברוך שחלק ... לבשר ודם

אתה חושב שאתה הטיפוס השלישי  -ויש כאן עוד מסר עצום 

שזה רק  שמופיע במשנה 'מהיר לשמוע וקשה לאבד'? 'דע לך

זו לא שלמות, זה  -'חלק טוב'. אתה צריך להפנים שזה 'חלק' 

רק חלק מתוך השלם, וגם לך יש עוד הרבה עבודה. ועוד דבר 

 -'חלק' זה מלשון שמישהו חילק לך את זה. זה לא שלך  -דע 

זה הכל מהשמיים, לא בזכות עצמך יש לך את התכונה הזו. 

יראת חטא לא ואם  -העבודה שצריכה להתרחש היא שלך 

זה חלק  -לא יישאר מזה כלום'. זה לא 'חסיד'  -ִתקָדם לכך 

 שאתה צריך לדאוג לעשות בו טוב.

 חובת המחנכים

'מהיר לאבד', 'קשה לשמוע'. מסכן,  -וכך גם לגבי האחרון 

הבחור מיואש. לכאורה אין לו שום כישרון לימודי. כאן בא 

, זה אמנם 'תשמע ילד מתוק -תפקידו של המחנך לומר לו 

חלק רע, אבל זה רק חלק אחד. יש המון חלקים וכאשר נעבוד 

עליהם יחד אתה יודע לאן תוכל להגיע? אילו מהפכות 

 תהיינה? עד להיכן המוח שלך יוכל להיפתח?'.

אנחנו צריכים לא רק ללמד  -זה שיעור עצום לכל המחנכים 

את 'החומר' אלא לזהות את הכישרונות של התלמידים 

 שרונותיו.ילטפח אותם, כל אחד לפי כולדאוג 

 

                                                           
24
 .י"ז', רש"י ויקרא א 
25
 רמב"ם, הל' תלמוד תורה, א', ח'. 
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נתינת צדקה -'( )ד חמישיפרק 
 אידיאולוגיות של אי נתינת צדקה

הרביעיה הרביעית בה דנה המשנה היא ארבעת 'נותני 

  -הצדקה' 

ע ִמּדֹות  הַאְרּבַ נֹוְתֵני ְצְדקָּ ה ש ֶׁ . ּבְ רֹוצֶׁ נּו ֲאֵחִריםהָּ ן ְולֹא ִיּתְ ּתֵ  - ּיִ

ל ֲאֵחִרים ש ֶׁ ה ּבְ עָּ ןִיתְּ . ֵעינֹו רָּ ֵעינֹו  - נּו ֲאֵחִרים ְוהּוא לֹא ִיּתֵ

ּלוֹ  ה ְבש ֶׁ עָּ נּו ֲאֵחִרים . רָּ ן ְוִיּתְ ִסיד -ִיּתֵ נּו . חָּ ן ְוֹלא ִיּתְ ֹלא ִיּתֵ

ע -ֲאֵחִרים  ש ָּ  26.רָּ

בדמות הרביעית, הרשע, ונשאל את אותה נתחיל דווקא 

המשנה באבות הרי לא באה לתאר  -שאלה ששאלנו כבר 

רשעים גמורים. היא לא באה לומר לנו שאסור לגנוב, אלא 

היא מדברת על 'מילי דחסידותא', היא רוצה לתאר לנו 'רשע' 

הרשע הזה נמצא תחת הכותרת  -כזה שקשור אלי, וזה מובן 

צדקה', כלומר גם הוא נותן צדקה בצורה 'ארבע מידות בנותני 

זה מה  -כלשהיא. הרשע הוא לפעמים אני וצריך לנתח אותו 

-איך אדם כזה הוא חלק מ -פירוש 'לא יתן ולא יתנו אחרים' 

 'נותני הצדקה'?

מדובר באדם שבעצם כשבאים  -'לא ייתן ולא יתנו אחרים' 

לבקש ממנו צדקה הוא חש לא נוח לסרב לתת את הצדקה. 

  -קשה לו לפתוח את הכיס. התורה אומרת הוא נותן אבל 

ת ץ אֶׁ ֶ֣ א ְתַאּמֵ ת ֹלֹ֧ א ִתְקּפֹץ  אֶׁ ְבךָֹּ֗ ְוֹלֹ֤ ֹון ְלבָּ ְביֹֽ אֶׁ יךָּ הָּ ִחִ֖ ְדךַָּ֔ ֵמאָּ ֶ֣  27.יָּ

ת  ח אֶׁ ְפּתַֹ֨ ֹתַָּ֠ח ּתִ יךָּ  ּפָָּּ֠ ִחֹ֧ ְדךָָּ֜ ְלאָּ  28...יָּ

החזרה הזו אומרת שבאמת זה קשה לפתוח שוב ושוב את 

סיבות, אידיאולוגיות ואחרות, היד ואת הכיס. יש הרבה 

'אני נדבן ידוע, אבל למה  -שמעודדות את אותו אדם לא לתת 

אלא שאני פשוט לא  -שאתם דווקא לך? לא שקשה לי לתת 

רוצה לעודד את הקבצנות. למה שיהיו אנשים תלויים 

בתרומות האלה? אם אף אחד לא ייתן לקבצנים האלה הם 

מכירים את   ודה'.ילכו לעבוד. הם יצטרפו למעגל העב

התאוריות האלה יש להן אולי איזה בסיס  -הטענות האלה? 

אמיתי, אבל דוגרי, גם היצר הרע שלי משחק שם משחק לא 

 קטן... 

'אתה הרי צדיק גדול, יש לך שטריימל  -באים ואומרים לאדם 

 -מבריק וכולם מכירים אותך, אבל בוא נדבר על 'הרשע' שבך 

צה לתת אבל מצד שני הוא לא הרשע שבך מצד אחד לא רו

רוצה להרגיש קמצן ולכן הוא מעביר על זה הרצאה לכולם, 

והוא רוצה שלא הוא ייתן ולא יתנו גם אחרים! זאת 

 אידיאולוגיה.

 ועד ארבע הארצות

                                                           
26
 אבות ה', י"ג. 
27
 דברים, ט"ו, ז'. 
28
 שם, י"א. 

יש סיפור מפורסם על הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשב זיע"א, 

שכאשר הוא התמנה לרב העיר, ביקשו ממנו שהוא יגיע 

יבות וועד הקהילה. הוא ידע שחלק מהזמן מבוזבז שם, ליש

ולכן ביקש שיקראו לו רק כאשר מדובר כאשר רוצים לתקן 

תקנה חדשה. יום אחד קראו לו ואמרו שמבקשים לקבוע 

'בגלל ריבוי הקבצנים ופושטי היד  -תקנה חדשה כדלקמן 

ברחובות, מבקשים לקבוע שכל קבצן או עני שמגיע לעיר, 

ל להסתובב ולחזר בין בתי הכנסיות ובתי במקום שיתחי

האנשים, יעבור קודם כל במשרדי ועד הקהילה, ושם הם 

ידאגו לו למקדמה בסכום קבוע, וזה ימנע מקבצנים שאינם 

מהוגנים להסתובב ברחובות העיר וייקחו צדקה על חשבונם 

של עניים מהוגנים אחרים'. רבי לוי יצחק הודיע לוועד שהוא 

בה כי לפי הסיכום איתו הוא מגיע רק כאשר מסרב לבוא לישי 

רוצים לקבוע תקנה חדשה והרי התקנה המוצעת הזו כבר 

 'ארבע הארצות'. -קיימת ומופיעה ב

חברי הוועד הבינו שהוא מדבר על 'ועד ארבע הארצות', הגוף 

ושמחו על  -שייצג את יהודי מזרח אירופה באותם שנים 

רה אלא אף בתקנות גדלותו של רבם, שהוא בקיא לא רק בתו

הקהל, אך כאשר הם חיפשו בספרי 'ועד ארבע הארצות' את 

הם לא מצאו. הם חזרו לרב וסיפרו לו, ואז ענה להם  -התקנה 

'ועד ארבע הארצות', אלא -'אני לא התכוונתי ל -רבי לוי יצחק 

לארבע ארצות הרבה יותר קדומות. אני דיברתי על 'סדום 

לפני המהפכה, כבר היתה שם,  29ועמורה, אדמה וצבוים'.

ואתם רוצים להפוך  -תקנה כזו שאסור לתת צדקה לעניים 

 את זה אידיאולוגיה?! זאת רשעות!'.

 בשביל הילדים

עד כמה הדברים האלו עמוקים ואמיתיים. לפי הסיפור הזה 

זה שנותן ורוצה שיתנו אחרים  -נוכל להבין את כל המשנה 

נקרא 'חסיד' בגלל שכל מה שהוא רוצה הוא שהעולם הזה 

יהיה עולם של נתינה, עולם נותן. הוא עצמו נותן כי הוא רוצה 

 לא. לתת ובכלל לא מעניין אותו אם יהיה שלט על שמו או 

 -כל הארבעה המוזכרים במשנה הם באמת נותני צדקה 

 -השאלה איך הם נותנים אותה. זה שבכלל לא נותן צדקה 

כלל לא מופיע פה במשנה. המשנה מדברת אלי, אל האדם 

'תיזהר מהרשע שבך  -שרוצה להיות טוב ומזהירה אותו 

 שמפתח אידיאולוגיות. תפתח את החסיד שבך'.

ים האחרים שמופיעים בתחילת המשנה וכן לגבי שני הטיפוס

'הרוצה שייתן ולא יתנו אחרים'. איך זה יכול להיות? זה מוזר.  -

 מה יש לו נגד זה שאחרים יתנו? 

'אני רוצה  -שההיגיון שלו הוא כזה  30המפרשים מסבירים

ומוכן לתת אבל בשלב הזה אני לא רוצה שהילדים שלי יתנו. 

                                                           
29
 דברים כ"ט, כ"ג. 
30
 עי' בפירוש רבנו עובדיה מברטנורא שם. 
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צריכים לתת. שיבנו  הם נמצאים בשלב כזה בחיים שהם לא

'תשמע  -את עצמם קודם'. על זה באה המשנה ואומרת לו 

יהודי יקר, אתה גורם לילדים שלך שלא יתנו גם בעתיד. הם 

אולי הרוויחו עכשיו אלף שקל אבל הם הפסידו את הזכות 

 -לכל החיים!'. זו לא שהוא עושה 'עין רעה' לאחרים  -לתת 

רוצה שנכניס את כולם  מדובר על הילדים שלו עצמו! המשנה

 למעגל הנתינה.

 חשוב גם לתרום -חשוב להתרים 

'הרוצה שיתנו אחרים והוא לא ייתן'. איזה  -והדמות האחרונה 

גם פה מדובר  -מן אדם הוא זה? מה פירוש שאחרים יתנו? 

באדם שבאמת רוצה להיות טוב. אבל יש לו בעיה אמיתית 

מאיתנו יש וקשה לו נפשית לפתוח את הכיס. לכל אחד 

מנטלית -זו הבעיה שלו, בעיה אובייקטיבית -בעיות, נכון? 

לתת צדקה. אבל הוא מנסה לתקן את התכונה הזו על ידי 

אבל 'עינו  -שהוא מתרים את כולם, הוא עושה דברים נפלאים 

רעה בשלו'. הוא גורם למשהו מאד קשה עם עצמו. הוא 

  -ו 'מעשה את האחרים לצדקה', וזה דבר נפלא כשלעצמ

 31.עשה יותר מן העושהגדול המֶׁ  א"ר אלעזר

אבל את החוויה של להכניס את היד לכיס ולהוציא ממנו 

משהו שהוא שלו הוא מפספס. 'תבין אח שלי', אומרת לו 

והוא הפקיד את  -המשנה, 'זה לא שלך בכלל, זה של הקב"ה 

זה בידך ואתה צריך לפתח אצלך את חווית הנתינה. זו 

 לך'.העבודה האישית ש

 

 

 

 

                                                           
31
 בבא בתרא, ט'. 
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