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 פתיחה -בן זומא 

 שלושה מושגי יסוד

ה מפורסמת של בן הפרק הרביעי במסכת אבות פותח במשנ

זומא ואני מבקש לעסוק בה במהלך השיעורים הבאים. זו לשון 

  - המשנה

ן זֹוָמא אֹוֵמר ֱאַמר - ב ֶּ נ ֶּ ל ָאָדם, ש ֶּ ָ ֹוֵמד ִמכ   ֵאיזֶּהו  ָחָכם? ַהל 

י (תהלים קיט, צט) יָחה ל ִ יָך ש ִ י ֵעְדֹותֶּ י כ ִ ְלת ִ ַ כ  ַדי ִהש ְ ְ ל ְמַלמ  ָ . ִמכ 

ֱאַמר נ ֶּ ת ִיְצרֹו, ש ֶּ ֹוֵבש  אֶּ ֹור? ַהכ  טֹוב  (משלי טז, לב) ֵאיזֶּהו  ִגב 

ֵֹכד ִעיר רו חֹו ִמל  ל ב ְ ֹור ו מש ֵ ב  ִים ִמג ִ ַ ְך ַאפ  רֶּ יר? . אֶּ ֵאיזֶּהו  ָעש ִ

ֱאַמר נ ֶּ ְלקֹו, ש ֶּ חֶּ ֵמַח ב ְ ָ י ֹתאֵכל  (תהלים קכח, ב) ַהש   יָך כ ִ ֶּ פ  ַ ְיִגיַע כ 

א עֹוָלם ַהז ֶּה. וטֹוב ָלְך, ָלעֹוָלם ַהב ָ יָך, ב ָ רֶּ יָך ְוטֹוב ָלְך. ַאש ְ רֶּ . ַאש ְ

ד  ד? ַהְמַכב ֵ ֱאַמרֵאיזֶּהו  ְמֻכב ָ נ ֶּ ִרי ֹות, ש ֶּ ת ַהב ְ י  (ש"א ב, ל) אֶּ כ ִ

ֹבַזי ֵיָקלו   ד ו  ַדי ֲאַכב ֵ  )אבות ד', א'( .ְמַכב ְ

 -ועשיר חכם, גיבור  -שלשת המושגים בהם עוסק בן זומא 

הינם חשובים מאד. חז"ל אומרים שאין הנבואה שורה אלא על 

מי שהוא חכם, גיבור ועשיר. גם ירמיהו הנביא מתייחס לשלש 

 -התכונות הללו בפסוק המפורסם 

ח ַאל ... ל ָחָכ֙ם ב ְ ֵּ֤ ָר֑תֹו ַאלְוַאל  ְכָמ֔תוֹ ִׇיְתַהל ֵ ְגֽבו  ֹור ב ִ ב ּ֖ ל ַהג ִ ֵּ֥  ִיְתַהל ֵ

ּ֖יר  ל ָעש ִ ֵּ֥ עִיְתַהל ֵ ֽרוֹ ׇב ְ י ִאם. ש ְ ִּ֣ ל֮  כ ִ ֵ כ  ל ַהש ְ ֵֵּ֗ ְתַהל  ִ ל ַהמ  ִּ֣ ֹזֹ֞את ִיְתַהל ֵ ב ְ

ַע אֹוִתי    כ"ג(-)ירמיהו ט', כ"ב ... ְוָיֹדִּ֣

אבל בואו נדבר במילים פשוטות. חכמה, גבורה ועושר הם 

אנחנו מנסים להעניק אותם  ,כבני אדם ,מושגי יסוד שכהורים

 -השכלה, עושר  -. הרי מה אדם מבקש לילדו? חכמה לילדינו

לא במובן של להיות מיליונר )כמו שבהשכלה אין הכוונה שכל 

בזכות ילד יהיה חתן פרס נובל( אלא שיוכל לעמוד כלכלית 

שתהיה לו עמידה נפשית וחברתית  -עצמו, ושיהיה גיבור 

 חזקה.

הכבוד בתפיסה החברתית יתכן ויונק משלשת הדברים הללו, 

את הגיבורים  ,את החכמיםואולי אף בצדק. אנחנו מכבדים 

כמה ואת העשירים. אם העושר מתאר את קנייני האדם והח

את מצבו הנפשי,  מתארת את שכלו, הרי שהגבורה באה לתאר

שכל זה  -באמירתו את החברה שלו. אז למה מתכוון בן זומא 

 אינו חשוב? 

אתן לזה  'איזהו עשיר?', מה היינו עונים? אם היו שואלים אותנו

בקידושין כת. יש גמרא יונית, אפילו מעט מחוידוגמא קיצ

שאומרת שאם אדם קידש אשה ואמר לה 'הרי את מקודשת לי 

 שלו על מנת שאני עשיר' אז צריך לבדוק מהו רף העושר

על מנת שהקידושין יהיו  וצריכה להיות לו רמת עושר מסוימת

אם אחרי שהוא קידש אותה הם הולכים הביתה תקפים. 

אפילו 'קופסת מלפפונים לבעלה לה שאין לו מג  רעיה הטריהוה

'אני  -חמוצים ישנה', היא מרגישה מרומה והוא מתרץ לה 

השמח בחלקי', האם גם אז  -התכוונתי 'על מנת שאני עשיר 

הקידושין תופסים? וודאי שלא. זהו מקח טעות. אז למה התכוון 

 בן זומא?

 יחסיות או אבסולוטיות?

ם אבל כעת נתבונן בנקודה נכנס למשנה הזו בימים הקרובי 

אחת בלבד. נחשוב במושגים הקיימים שלנו. ודאי שחז"ל 

מכבדים את החכמה כפשוטה, את העושר כפשוטו ואת 

הגבורה כפי שהיא, אבל בואו נחשוב על הסתירה הפנימית 

שהחיים שלנו סובבים סביבם בהקשר של המושגים הללו; מה 

העולם, וכל  קורה להם כשפתאום מגיפת קורונה פוקדת את

החכמים וכל הנבונים עומדים ושואלים ולא מוצאים תשובה... 

לא רק שהם אינם יודעים לברוא יתוש )או וירוס( כפי שאמרו 

חז"ל אלא הם לא יודעים לזהות יתוש )וירוס( שכבר נברא ע"י 

הקב"ה. האם החכמה שלי היא תלותית? האם העושר שלי 

כשאני אומר  -ר לזה תלותי? ואין הכונה רק ליחסי אלא מעב

שאדם עשיר כי יש לו סכום כסף מסוים, האם כאשר הוא עובר 

להתגורר בסביבה של אנשים הרבה יותר, פי כמה וכמה ממה 

שיש לו, האם הוא הופך להיות עני עכשיו? הסכום שלו אינו 

מחשב כלום לפתע כי הוא אינו 'עובר לסוחר'. האם העושר 

 "פתש אמור שבת פר' 

 :השבתאת יציוזמני כניסת 

  20:05|  18:49 -ירושלים 

  20:08|  19:05 -תל אביב 

 20:08|  18:57 -חיפה 

 20:07|  19:04  - מגדלטבריה ו

 20:06|  19:06 -באר שבע 

 
 שליט"א מרדכי אלון הרב 

נכתב ונערך ע"י תלמידים   

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%99%D7%98_%D7%A6%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99_%D7%98%D7%96_%D7%9C%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9B%D7%97_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%90_%D7%91_%D7%9C
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ממני יש בעולם? האם בעצם בנוי על כמה אנשים עניים 

החכמה בנויה על כך שיש סביבי מספיק טיפשים שלא למדו 

את המקצוע הנכון? והאם כאשר אני יורד למגרש של בית 

הספר ונחשב ל'גיבור של הכיתה' אבל מגלה שאין אף אחד 

האם אני עדיין גיבור? על מי? והאם לא התבלבלנו  -במגרש 

בדים אותו, ומה קורה ב'עולם הכבוד' שבו המכובד הוא זה שמכ

 כשמבזים אותך?

בן זומא מבקש לפתוח לנו את ההסתכלות על החיים. הוא 

איננו בא להוריד מערכם של הדברים הפשוטים אלא לקחת 

אותנו, להרים אותנו ולתרגם לנו את היכולת לחיות אלוקות 

בתוך הכלים שלנו. בשיעורים הבאים נעבור בכל אחד 

עומק ואיך זה בא לידי ביטוי מהפרטים הללו ונראה אותם ב

 בחיים שלנו.

 

  



 

3 
 

 החכמה מאין תמצא
 (1) בן זומאמשנת 

הקודם, אנחנו ממשיכים שיעור פתיחה בה פתחנו בלאחר ה

  -בן זומא  תהראשון של משנ ההיישר לחלק

ֱאַמר נ ֶּ ל ָאָדם, ש ֶּ ָ ֹוֵמד ִמכ  ל  (תהלים קיט, צט) ֵאיזֶּהו  ָחָכם? ַהל  ָ ִמכ 

י יָחה ל ִ יָך ש ִ י ֵעְדֹותֶּ י כ ִ ְלת ִ ַ כ  ַדי ִהש ְ ְ  ד', א'()אבות,  .ְמַלמ 

 ארבע שאלות

אני מבין שבן זומא מנסה 'להפתיע' אותנו ולומר שהחכם איננו 

מד את כולם אלא דווקא מי שלומד מכולם, אבל נשאל מי שמל 

'מכל אדם' אפשר ללמוד? אין אדם שהוא האם באמת  -שאלה 

ממש שלילי שלא ראוי ללמוד ממנו? אני מכיר את הדרשות 

שגם באחד כזה בטח אפשר להפך בזכותו ולמצוא איזו נקודה 

האם קטנה חיובית, אבל באמת ראוי ללמוד ממנו? מכל אדם? 

אתה בכיתה  אף ילד עלדם שבאמת אין מה ללמוד ממנו? א אין

 'ממנו אל תלמד כלום!'? -אומר לילד שלך לא 

ללמוד מכל אדם זו תכונת נפש אצילית, אפשר  -שאלה נוספת 

לקרוא לזה ענווה, 'והוי שפל רוח בפני כל אדם' יגיד רבי מאיר 

של , אבל למה זאת ההגדרה )אבות, ד', י'(בהמשך הפרק שלנו 

זה שאתה עצם לחכמה? יש מפרשים שניסו לטעון שזומא  בן

מה ולא מוכן ללמוד מכל אדם מראה שאתה אוהב את החכ

מצביע על 'אהבת זה משנה מאין היא באה, אבל נראה ש

 למה זו ההגדרה לחכמה על פי בן זומא? חכמה'.

הפסוק ממנו לומד את זה בן זומא הוא פסוק  -שאלה שלישית 

ל מ  " -בתהילים  ה ִליִמכָּ ֹוֶתיָך ִשיחָּ ִתי ִכי ֵעד  ַכל  ַדי ִהש  איך  1".ַלמ 

דבריו? הרבה יותר פשוט  דווקא מהפסוק הזה לומד בן זומא את

'השכלתי' מכל מי שלימד אותי, ולא -להבין שהכוונה היא ש

שראוי ללמוד מכל אדם. ודרך אגב, אפשר גם להבין את הפסוק, 

הכוונה היא שאני כפי שאכן חלק מהמפרשים מסבירים, ש

עליתי בהשכלתי על כל מלמדי. האין זה הפשט הנכון בפסוק 

 הזה?

הזה 'כי עדותיך שיחה לי'. איך החלק השני  -ושאלה אחרונה 

 של הפסוק קשור לדברי בן זומא?

ננסה לענות על השאלות ונתחיל דווקא באחרונה. יש כאן 

 פתח להבנה מופלאה; אני יודע שהקב"ה ברא את העולם ואת

מיתי של כל מה שבו ושהוא מנהיג אותו, אבל התפקיד הא

כל אדם ואדם החכם הוא להבין שכל בריא, כל נברא ונברא, 

על הבורא. הוא העדות על הבורא. לא רק בעצם קיומו מעיד 

שכאן יש עדות שמעידה על  שהקב"ה ברא את הכול אלא

 הבורא. 

                                                           
מונה פעמים מופיע במזמור קי"ט בתהילים 'עדות' ויש במאמר המוסגר, ש 1

 'עדות'כנראה המשמעות היא גם ', שֹוֶתיָךוֵעד  ' - על פי המסורה לבטא זאת
 מלשון תכשיט. ואכמ"ל. 'עדי'וגם 

 להעיד על הבורא

 נסביר את זה דרך סיפור מפורסם;

רבנן: לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז.  תנו

מעשה שבא רבי אלעזר )בן ר'( שמעון ממגדל גדור מבית 

רבו והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת נהר ושמח 

שמחה גדולה והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה 

הרבה. נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר, אמר לו 

'ריקה, כמה  -החזיר לו. אמר לו 'שלום עליך רבי' ולא 

מכוער אותו האיש, שמא כל בני עירך מכוערין כמותך?' 

'איני יודע אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה  -אמר לו 

מכוער כלי זה שעשית'. כיון שידע בעצמו שחטא, ירד מן 

. אמר 'נעניתי לך מחול לי'החמור ונשתטח לפניו ואמר לו 

לאומן שעשאני ואמור לו כמה איני מוחל לך עד שתלך 'לו 

. היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו, 'מכוער כלי זה שעשית

יצאו בני עירו לקראתו והיו אומרים לו 'שלום עליך רבי 

? אמרו 'למי אתם קורין רבי רבי'מורי מורי'. אמר להם  ,רבי

אם זה רבי אל ירבו ' –. אמר להם 'לזה שמטייל אחריך'לו 

ך וכך 'אמר להם כ ',מפני מה?'לו  . אמרו'כמותו בישראל

 'אעפ"כ מחול לו שאדם גדול בתורה –. אמרו לו 'עשה לי

בשבילכם הריני מוחל לו ובלבד שלא יהא 'אמר להם  '.הוא

. מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש 'רגיל לעשות כן

'לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז' ולפיכך 

למוס לכתוב בו ספר תורה תפילין זכה קנה ליטול הימנה קו

 )תענית כ'( .ומזוזות

לטעון הגיוני הגמרא עצמה מתארת את האדם כמכוער. 

שהכיעור שראה רבי אלעזר ב"ר שמעון באותו אדם היה לא 

איש איפה נמצא ה -ו החיצוני אלא כיעור רוחני מזעזע ביופי

התאוות שלו... אבל הוא  הזה? איפה הראש והמחשבות שלו,

מכוער כלי לר' אלעזר 'לך לאומן שעשאני ואמור לו כמה אומר 

'כלומר לשיטתך אני לא מעיד על  -זה שעשית', שמשמעו 

 הקב"ה?'.

תפקידו של החכם הוא לא רק להראות לי שאני מעיד על 

הקב"ה אלא אף ללמד אותי שאני התכשיט שלו. 'עדותיך 

מולי הוא באמת מכוער או שאני שנמצא שיחה לי'. האם זה 

 אתה העדי שלו!הרי ואה בו את המכוער שנמצא בתוכי? ר

 הבטל אל שורשו -איזהו חכם? 

'מכל מלמדי השכלתי' לא בא לומר ששמעתי את כל המורים 

 -וגם לא שאני יודע יותר מכולם. זה בא להגדיר מהי החכמה 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%99%D7%98_%D7%A6%D7%98


 

4 
 

האם החכמה היא משהו חיצוני לי? כשאני בקיא בנושא מסוים 

תורה, באפילו וו כל דבר אחר, חכמת הכוכבים, הרפואה א -

האם זה באמת שלי או שזה חיצוני לי? חכמה אמיתית היא 

הכח להיות בטל אל השורש,  -אינסופית והיא רק דבר אחד 

ים ולהראות לדבר הכי אטום או הכי ילחבר את הארץ לשמ

 מכוער שיש ללמוד מכל אדם איך הוא בעצם אלוקות.

ואני תופס שהכל  כשאין לי כלום משלי אבל באמת כלום,

שהמילה  2זוהי ספירת החכמה. מופיע בספרים הק' -אלוקות 

כל כח הוא  ,כח מה. בדרך כלל -'חכמה' מורכבת משתי מילים 

'איך'. יש לי כח לפרק את הדבר כי למדתי אותו ויש לי יכולת, 

או 'יש לי כח לבנות ולהטיס, להרים ולהוריד', אבל בשלב מסוים 

רים. לפעמים  אני חושב שהכח לי נובע נגמהללו ים -'איך'-ה

והנה, נגיף  -מההשכלה שלי, מהפוזיציה שלי, מהיכולות שלי 

 קטנטן של קורונה וכל הכח שלי הופך לגורנישט. גורנישט!

ו מה' להיות מה. 'ונחנ מהו הכח היחיד שהוא אמיתי? הכח

להיות מבוטל אל  . הכח)שמות ט"ז, ז'( ןרהאומרים משה וא

 השורש. 

 יט של הקב"ההתכש

אדם הוא שיש לו היופי אצל המה קורה לחכמה חיצונית לי? 

ולכן הוא מדמה דברים,  עצומות באמת יכולות חכמה אלוקיות

שאוכל את מה שהוא מוצא כפי  חתולה יש לו דמיונות. לעומת

קוצץ ומבשל, מטגן ואופה, מסדר צלחת ובונה שהוא, האדם 

  ועוד. מטוסים

שאגב על שמו הוא נקרא )אדם  את הכח הנפלא הזה שבו,

או שהוא  -לשון דמיון(, איתו הוא יכול לעשות אחד משני דברים 

לדברים  כוחות השמיימיים הללו ומכפיף אותםמנמיך את ה

. הוא לא אוכל כמו החתול , באופן הכי רע שיש הכי ארציים שיש 

ת הדברים ומדמיין אלא הוא לוקח אאת מה שגופו נזקק לו 

א רע לו מבחינה בריאותית. הוא משתמש וואוכל את מה שה

בכל מה שיש בו רק לדברים חיצוניים וקנייניים והוא מתמכר 

ח את האדם על אדמתיותו והוא , או לחילופין, הוא לוקלזה

מה הוא  -ם, מתבטל אל האלוקות ושואל י מעלה אותו אל השמי

בונו י ר ,? וכל מה שהוא רואה מולו זה 'עדותיך''מכל אדם'לומד 

לך הבורא, בריקא הזה עולם. עדות על הבורא, והעדי ששל 

 .ועיקר כללשאיננו ריק 
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 מושל ברוחו
 (2) בן זומאמשנת 

  -החלק השלישי במשנה של בן זומא הוא 

ֱאַמר נ ֶּ ת ִיְצרֹו, ש ֶּ ֹוֵבש  אֶּ ֹור? ַהכ  טֹוב  (משלי טז, לב) ֵאיזֶּהו  ִגב 

ֵֹכד ִעיר רו חֹו ִמל  ל ב ְ ֹור ו מש ֵ ב  ִים ִמג ִ ַ ְך ַאפ  רֶּ  )אבות ד', א'(. אֶּ

גם כאן בא בן זומא לברר האם הגבורה היא אכן הגבורה 

החיצונית שאנחנו מכירים, זו שנעלמת כשאין מולך חלשים או 

פנימית שבה ראוי הגיבור להתהלל. מהי אותה  שיש גבורה

 גבורה פנימית?

 הכובש את יצרי

 -בונו ננסה לנתח את זה. יש ביטוי ידוע של הבעל שם טוב 

גיבור, הוא מי -'הגיבור הוא הכובש את יצרו והחלש, האנטי

שכובש את יצרם של אחרים'. יש 'גיבורים' שמומחים בלכבוש 

מאשר את זה של עצמם.  את היצר של כל אנשי העולם חוץ

את היצר שלהם הם משאירים לזמן אחר. זה הסבר יפה אבל 

 ;הזה מביא אותנו לשאלה הבא

בכל אחת מהשאלות שמברר במשנה שלנו בן זומא, הוא 

מצטט כראיה פסוק שאכן שייך לנושא. לעומת זאת, בעניין 

בכעס.  -הגיבור, הפסוק נראה כעוסק במשהו מאד ספציפי 

וא דווקא איש רגוע והיצר שלו נמצא במקומות ומה עם מי שה

תאווה, כבוד וכו'? למה בן זומא ולמען האמת, גם  -אחרים 

שלמה המלך, כשהם באים לתאר את הגיבור הפנימי הם 

מתמקדים באותו אחד שיצרו בא לידי ביטוי בכעס דווקא? אני 

מבין שהעולם אוהב להפוך גיבורי קרבות או גיבורי זמן למושאי 

, ושלמה בא ואומר שמי שמושל ברוח של עצמו הוא הערצה

החזק באמת, הגיבור האמיתי הרבה יותר מזה שלוכד ערים. 

 אבל למה להתמקד דווקא בנושא הכעס? 

אפשר לנסות ולהסביר שבכעס אתה מגלה באמת את חולשתך 

בלי שתכננת. פתאום בא מישהו ומעצבן אותך ואתה מאבד 

יתי ונכון אבל אני רוצה את זה, מאבד שליטה. זה הסבר אמ

לקחת את זה למקום אחר, לא למקום של אכזבה, אלא 

ששלמה בחר בדוגמא ובא להסביר לי שבעצם הקב"ה רוצה 

שאני אהיה כזה גיבור, מה הוא רוצה ממני ואיך הוא רוצה להלל 

 את הגבורה שלי.

 שומעים חרפתם ואינם משיבים

מה ההבדל  זה פלא פלאות. המגיד מדובנא מסביר כאן בפסוק

בין 'ארך אפיים' לבין 'מושל ברוחו', ובין 'הגיבור' לבין 'לוכד עיר'. 

 הרי אין כאן סתם כפילות אלא אלו שני שלבים.

תוכו -שני סוגי אנשים. יש אדם שכאשר מעצבנים אותו, בתוך 

הוא נעלב מאד אבל מצליח להיות 'מהנעלבים ואינם עולבים' 

א משתלט על זה ולא (. אש יוקדת בקרבו אבל הו:שבת פח)

'אריכות אפיים'.  -מפגין את זה כלפי חוץ. בעברית קוראים לזה 

הוא לא מוציא את חרונו החוצה אבל בפנים זה עצור, זה כואב 

לו. אדם זה דומה, אומר המגיד מדובנא, לגיבור במלחמה 

שמפיל את אויביו שקמים עליו. יש מולו אויבים אבל הוא 

בא שלמה ואומר שזה שהצליח מתגבר עליהם ומפיל אותם. 

לעצור את היצר הפנימי שלו הוא יותר מהגיבור שמצליח לנצח 

 את אויביו שבחוץ.

אבל יש אדם נוסף שנקרא 'מושל ברוחו'. זה לא מקביל למאריך 

זו מדרגה אחרת. כשמעליבים אותך, יש מדרגה גבוהה  -האף 

להיעלב לא  -הרבה יותר מאשר לכעוס בפנים ולא להוציא והיא 

בכלל. האמת, כשאתה מגיע למדרגה של 'ונפשי כעפר לכל 

זו עבודת כל החיים. אתה לא רק 'נעלב ולא מעליב'  -תהיה' 

אלא אתה בשלב של 'שומעים חרפתם ולא משיבים' )שם(. 

'וואלה, הם נגעו בנקודה נכונה. נכון,  -אתה כמו עפר שמבין ש 

ואולי גם  הדרך שהם דיברו אלי וביזו אותי היא מעצבנת

מגעילה, אבל יש בזה משהו, בדברים שלהם'. אתה מגיע לשלב 

שאתה שומע את חרפתך אבל לא נעלב. אתה בכלל לא 

במלחמה על הפגיעה שפגעו בך. אתה מבין שזו באמת חרפתך 

שלך. זה לא מעסיק אותך איך הם 'עטפו' את זה. הם לא 

 מעסיקים אותך בכלל. אתה לא משיב. זהו 'המושל ברוחו'

שעולה על 'לוכד העיר' שנמצא כבר במשרד ראש העיר אחרי 

הוא לא מתמודד יותר עם 'קיני  -שלכד והשתלט על הכל 

התנגדות', לא עם אויבים. הוא מושל ברוחו וגם שונאו יכול 

להפוך לאט לאט לאוהבו כי הוא מבין 'איך הקב"ה שלח לי את 

, ועכשיו 'הבום' הזה לחיים', רק שאני נפגעתי בגלל האגו שלי 

 אני כבר לא שם.

לאן זה יכול להגיע? חז"ל אומרים שהמדרגה הבא אחרי 

'שומעים חרפתם ולא משיבים' היא 'השמחים בייסורים' )שם(. 

איזו מדרגה! אין אלו שלשה אנשים שונים אלא אלו שלש 

 מדרגות באותו אדם!

 לכבוש כמו שכובשים מלפפון

כו עלי, אוי, לא נורא'. אין הכוונה 'דר  -'ונפשי כעפר לכל תהיה' 

הפוך, העפר הוא החומר ממנו הכל צומח. באבות דרבי נתן 

  -מופיעה גרסא קצת אחרת 

הכובש את יצרו... והעושה את  -איזהו גיבור שבגיבורים 

 (אבות דרבי נתן, נוסח א', פרק כ"ג) שונאו אוהבו.

כמו אותו זרע שנשתל בעפר, באדמה, ונרקב, אבל הוא לא 

שהוא נרקב אבל לא עוסק בריקבון ובאגו אלא נפגע מכמה 

 מה אני מצמיח מתוכי. -במה הקב"ה רוצה ממני עכשיו 

רעי ואהובי, בעומק זו הדרך שהקב"ה מדבר עם הנפש שלי. 

כשדיברנו על החכם עסקנו בשכל, וכעת אנו עוסקים בנפש 

האדם. יש ביטוי בחז"ל שהקב"ה נותן גדולה למי שהולך בתוך 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99_%D7%98%D7%96_%D7%9C%D7%91
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למה מגיעה גדולה  -אומר  במקום אחד עמוק הטוב. הרמח"ל 

למי שהולך בטוב? הרי הוא בסך הכל עושה את מה שהוא צריך 

לא הבנת את העולם. הקב"ה רוצה  -לעשות. אומר הרמח"ל 

לתת לנו את הגדולה, לתת לנו שכר, אז הוא מביא אותנו למקום 

כל כך נפול שברגע ששם אני הולך בטוב אני כבר מגיע לגדולה 

 מה, כי אני גיבור, הצלחתי לכבוש את הייצר.עצו

נס'. לכבוש זה לקחת משהו -לכבוש זה לא להשתלט 'שופוני א

 -עמוק ולהשביח, כמו 'מלפפון כבוש'. לגלות את העומק 

 להפוך את שונאו לאוהבו.

 

 כבשונו של עולם

ויש עוד נקודה בזה. יש ביטוי בעברית 'דברים בכבשונו של 

כך הקב"ה מגלה את עצמו  3תרי העולם,עולם'. הכוונה היא לס

בנפש שלי. הוא 'כאילו' בא לעצבן אותי, להכעיס אותי, לקחת 

אותי למקומות קשים שאני לא רוצה להגיע אליהם כמו ההוא 

שמעצבן אותי. אז מצד אחד אני יכול להתעצבן בפנים אבל 

לכבוש את היצר ולהפנים ש'הקב"ה בסה"כ נחמד', כמו 

י יכול למשול ברוחי ולהבין שהקב"ה רוצה המאריך אף, אבל אנ

לקחת אותי למקומות גבוהים ולהאיר אור ממקום גבוה יותר 

ולהפוך את שונאי לאוהבי, ועכשיו הוא ילמד אותי איך היצר 

 הזה יהיה היצירה הגדולה שתופיע ממני.
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 עשיר בטרקלין
 (3) בן זומאמשנת 

 צרות של עשירים

  -זומא עוסק בעשיר  החלק השלישי באמירתו של בן

נ ֱֶּאַמר ְלקֹו, ש ֶּ חֶּ ֵמַח ב ְ ָ יר? ַהש   ְיִגיַע  (תהלים קכח, ב) ֵאיזֶּהו  ָעש ִ

יָך ְוטֹוב רֶּ י ֹתאֵכל ַאש ְ יָך כ ִ ֶּ פ  ַ עֹוָלם ַהז ֶּה. וטֹוב  כ  יָך, ב ָ רֶּ ָלְך. ַאש ְ

א  .ָלְך, ָלעֹוָלם ַהב ָ

י על גבי מכירים את המשפט הזה כבר מכיתה א', תלו אנו

הוא בא  -המשמעות ברורה ופלקט יפה על הקיר מעל הלוח... 

לומר לנו שהעושר שראוי להתהלל בו אינו העושר החיצוני של 

מפני שזה כל כך ברור, האדם אלא עושרו הפנימי. אבל דווקא 

 צריך להעמיק במשנה.

'צרות של עשירים'? מין ביטוי  -מכירים את הביטוי הישראלי 

עממי כזה שבא לומר שלפעמים יש לנו בעיות אבל הן קטנות, 

אלו בעיות של מי שיש לו. זה נכון, העושר החיצוני מכניס 

אותנו תמיד לדאגה, דאגה נוראית כי אתה תלוי בהתרחשויות 

וגם העשירים בצרות.  -צוניות לך. הנה, קורונה אחת קטנה חי

היא טורפת סכומי עתק של מי שהיה מושקע בחברות 

ואילו השמח בחלקו הוא בן  -התעופה, בענפי התיירות וכו' 

 חורין.

זה הסבר יפה אבל נדמה לי שגם אחרי ההסבר הזה אנחנו 

'עדיין עדיף בעיות של  -ממשיכים להנהן בראש ולומר 

 ירים'... עש

האמת היא שגם מבחינה פילוסופית אפשר להמשיך ולשכנע; 

היחסיות. אם יש לי אלפיים  -מה קורה את מדד העשירות? 

ש"ח ואני נמצא בסביבת אלו שיש לכל אחד מהם מקסימום 

מאה שקלים, הרי שאני עשיר גדול, אבל אם אני, עם האלפיים 

מש מאות שקלים שלי, אעבור להתגורר ליד אלו שיש להם ח

 הרי שהפכתי לעני ברגע.  -אלף דולר 

ועדיין, גם אחרי ההסבר הזה, אנחנו מהנהנים בראש ואומרים 

 'טוב, אבל עדיין עדיף צרות של עשירים'.  -

 אז עכשיו אפשר להתחיל;

 שלשה מוקשים

בן זומא מעלה אותנו באמירתו על שלשה מוקשים. דבר ראשון 

ווה שמחה? מדוע מאיפה הוא הביא את זה שעשירות ש -

ההקבלה הזו? הרי שמהפסוק שהוא מצטט זה בכלל עולה. 

טֹוב לְָּך" ֶריָך ו  ִגיַע ַכֶפיָך ִכי תֹאֵכל ַאש  -מדובר כאן על אושר ב -" י 

ע', על עמל ויגיע כפים. האם התבלבל פה בין -א' ולא ב

 השניים?

הוא לא מדבר על 'שמחה' אלא על 'השמח בחלקו'.  -דבר שני 

 להבין היטב את המושג הזה. וצריך

הפסוק שאותו מצטט בן זומא הוא יפה אמנם  -מוקש שלישי 

עֹולָּם ַהֶזה.  "... -אבל הוא מוסיף לו את מדרש חז"ל  ֶריָך, בָּ ַאש 

א עֹולָּם ַהבָּ ". בשום פסקה אחרת במשנה הוא לא וטֹוב לְָּך, לָּ

 -הביא מדרשים ומה נשתנה כאן? ומה זה בכלל קשור לכאן 

 נו אמנם מאמינים בעולם הבא אבל מה הקשר?אנח

רעי ואהובי יש כאן מהפכת עולם בהבנה. כמדומני שהכל 

מתחיל דווקא בדרשת החז"ל הזו ונסביר; אין דבר שבני אדם 

משתגעים ממנו, מתים ממנו, דואגים ממנו יותר מענייני 

טוב שהשכר גבוה. מהו  –פרנסה. אבל בואו נחשוב. שכר 

 המושג הזה שכר?

גבי קיום מצוות, יש ביטוי של חז"ל שרש"י על התורה מביא ל 

  -גם כן 

)עירובין כ"ב. ורש"י על דברים  למחר לקבל שכרםוהיום לעשותם' '

 ז', י"א(

לכאורה זה סותר הבטחות אחרות שיש גם שכר בעולם הזה, 

  -למשל 

ל ְוָהָיֵּ֗ה ִאם ְמעו ֙ אֶּ ש ְ ַע ת ִ ֹמֵּ֤ יִֺמְצו ש ָ ֶׁ֧ר ַת֔ י ֲאש ֶּ ֵּ֥המְ  ָאֹנִכִ֛ ּ֖ם אֶּ  ַצו ֶּ ְתכֶּ

ת ה אֶּ ֹום ְלַאֲהָבֹ֞ ֙ם ו ְלע ה' ַהי ֑ ֵהיכֶּ כ ְב֔דוֹ ֱׇאֹלֽ ּ֖ם ו ְבכל ׇב ְ ל ְׇלַבְבכֶּ

ם כֶּֽ ר. ַנְפש ְ ִֶׁ֧י ְמַטֽ ָך  ְוָנַתת  ִָּ֣ ְדָגנֶּ֔ ַמְל֑קֹוש  ְוָאַסְפת  ה ו  ִּ֣ ֹו יֹורֶּ ּ֖ ִעת  ם ב ְ ִ֛ ַאְרְצכֶּ

ךָ  ֽ ָךּ֖ ְוִיְצָהרֶּ ש ְ  י"ד(-)דברים י"א, י"ג ...ְוִתיֹרֽ

 א לומר שיש שכר גם בעולם הזה?אז למה ל

 דמי כיס מול שכר אמיתי

נתאר אדם שמצליח במהלך עבודתו  -יש כאן נקודה מדהימה 

בחברה להמציא את הפתרון לקורונה. להציל את חיי האדם 

בעולם. אחרי שהוא מביא את הפתרון הוא הולך הביתה ומקבל 

את שכרו החודשי הקוע, אגב, אותו שכר שהוא קיבל גם 

דשים שהוא לא הצליח להביא את הפתרון וגם כאשר הוא  בחו

קיבל דמי אבטלה כשהוא ישב בבית לפני שנה. שטרות הכסף 

הללו, האם הם מייצרים את שכרו האמיתי? הרי שכרו האמיתי 

הוא מיליוני בני האדם שהוא הצליח להציל. ילדים ותינוקות, 

את מבוגרים וקשישים שרוצים להודות לו על זה שהא הציל 

ילד שבא  -זה השכר אמיתי שלו. דוגמא פשוטה יותר  -חייהם 

לאביו, ומציע לו 'אבא, הנה אלף שקל שחסכתי על כל 

ההשקעה העצומה שהשקעת בי ובחינוכי לאורך שנות גידולי'. 

השכר  -גם אם זה יהיה מאה אלף שקל זה לא השכר האמיתי 

ים, הוא הנחת שיש לאבא מהילד שלו, לראות אותו ואת הנכד

שלוות הנפש. זה דבר שלא נמדד בניירות מודפסים עם ספרות 

 ודיוקנים עליהם.

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9B%D7%97_%D7%91
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השכר האמיתי  -'העולם הזה דומה לפרוזדור' )אבות ד', ט"ז( 

איננו דמי הכיס שנותן לנו הקב"ה כדי שנוכל להתקיים ולעבור 

את הפרוזדור. אנחנו מתהלכים בפרוזדור רק כדי להכין את 

-מה שבשבילו אנחנו 'חכמים' ו החלק המיוחד שלנו, את

הלקראת העולם הבא. שם תימלא '... -'גיבורים'  ֶרץ ֵדעָּ אָּ  ֶאת הָּ

יםַכַמִים ַליָּ  ה' ַכִסִּֽ ' )ישעיהו י"א, ט'(, שם יופיע השכר ם מ 

כל שמחה  -אין שמחה באמת  ,בעולם הזה . כאןהאמיתי 

  .'אז ימלא שחוק פינו' ורק -באבל  ,מהולה גם בתוגה, בזמניות

 השמח בחלקיותו

איזהו עשיר? זה שעושרו אינו מבוטא בניירות שיש שאינם 

מייצגים כולם ויכולים להיעלם כלעומת זבאו. העשיר הוא 

הוא שמח בחלק שהקציב לו  -השמח בחלקו. בחלקו שלו 

ה ממעל שחילק הקב"ה לכל אחד -הקב"ה, בחלק אלו

מהברואים ואיתו הוא מכין בפרוזדור את השכר האמיתי 

 -שיופיע בטרקלין. העשיר האמיתי הוא זה השמח בחלקיותו 

הוא יודע שכאן הוא ממלא את החלק שלו. לכל אחד מאיתנו 

יש חלק מיוחד משלו שאינו דומה לחלק לשל חברו ולכן אם יש 

יש לו את הכוח  -לו אלף אבל הוא יודע שהוא זקוק רק למאתיים 

ק לו את החלק לחלק, כי זה לא שלו. זה חלק שחולק לו, ה' חל

הזה והוא נותן ממה שחילקו לו. הוא שמח כי הוא מכיר ומבין 

 כי המהלך הזה לא נגמר בכמה ק"ג נירות יש לך... -את המהלך 

האושר האדיר הוא להרגיש  -מעתה נבין, 'אשריך בעולם הזה' 

אתה 'יושב טוב' כי אתה בנית אותו,  -חלק ולחלוק, 'וטוב לך' 

  ואותו תראה בעולם הבא.
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 כי מכבדי אכבד
 (4) בן זומאמשנת 
והנה הגענו לפסקה הרביעית והחותמת את משנתו של בן 

  -זומא 

נ ֱֶּאַמר ִרי ֹות, ש ֶּ ת ַהב ְ ד אֶּ ד? ַהְמַכב ֵ י  (ש"א ב, ל) ֵאיזֶּהו  ְמֻכב ָ כ ִ
ֹבַזי ֵיָקלו   ד ו  ַדי ֲאַכב ֵ  )אבות ד', א'( .ְמַכב ְ

על פניו ברור איך החלק הזה משתלב בכל רעיונותיו של בן זומא 

שמבקש באמירתו לשנות לנו את כל תפיסת החיים. גם 

במכובד, ההנחה הרווחת בציבור היא שהמכובד הוא זה שכולם 

ין יהיה זה מכבודו להשפיל את עצמו ולכבד מכבדים אותו ולכן א

אולי הוא צריך להיבדל מכל  -כל אדם ואדם. אולי הפוך, אדרבה 

הציבור, לחיות במגדל שן. בא התנא ואומר שהמכובד האמיתי 

אפילו  -'הבריות'   -הוא דווקא זה שמכבד את הבריות. ונדייק 

א. הפחותים שאין בהם שום מעלה, הם רק נבראו, בריות בעלמ

 הסבר נהדר. 

 ?מכבדיםאיך 

עשיר, גיבור וחכם הם דברים  -אך כאן מתחילות שאלותינו 

מיוחדים שיש להם ערך עצמי. גם לחכם הקלאסי יש ערך משלו 

אני הולך אליו כדי שילמד אותי את ההלכה, אני לא הולך לכל  -

אדם כדי שיגיד לי אם העוף ששחטתי הוא טרפה או לא. זו 

כן לגבי הגיבור והעשיר, רק שבא 'חכמי' הסנהדרין. ו -ההגדרה 

'חבר'ה, העסק הזה צריך להיכנס פנימה'  -בן זומא ואומר לנו 

 וכבר דיברנו בזה בהרחבה בשיחות הקודמות. 

לעומת זאת כאן, זה שונה מהותית. הכבוד הוא הרי תוצאה, 

אולי אפילו תופעת לוואי. חז"ל אמרו על רבי שהיה מכבד 

הכבוד הוא התוצאה, הוא לא עשירים )עירובין פ"ו.(. אבל 

 -מה עניין המכובד במשנה הזו? ומה זה בכלל 'לכבד' -התכונה 

לתת לו 'במבה'? לעשות לפניו הצגות עד סיום הקדנציה? 

 להושיב אותו 'במזרח'? מה ההגדרה לכבוד?

ראשית, לא  - כראיה שאלה שניה על הפסוק שהביא בן זומא

ים הנושא נראה שהפסוק בכלל שייך לנושא. בפסוקים הקודמ

העשיר, הגיבור וכו', אבל כאן מדבר הפסוק לא על  -הוא האדם 

 האדם אלא על הקב"ה! 

הפסוק מופיע בספר שמואל כאשר מדבר הקב"ה עם עלי 

הכהן. כזכור, בני עלי לא הלכו בדרך טובה, ולכן מודיע הקב"ה 

  -לעלי הכהן שבניו לא ימשיכו אותו 

יְתךָ֙  ... ֽ י ב ֵ ְרת ִ ֹור ָאַמ֔ י ַעד ָאמִּ֣ ו  ְלָפַנּ֖ כֵּ֥ יָך ִיְתַהל ְ ית ָאִב֔ ֵבִּ֣ ם  ו  עֹוָל֑
ֵָּ֤ה ְנֻאם י ְוַעת  ֽ י כ ִ יָלה ל ִ֔ ו   ֙ה ָחִלִּ֣ ל  י ֵיָקֽ ֵּ֥ ֹבזַ ּ֖ד ו  י ֲאַכב ֵ ַדֵּ֥  .ְמַכב ְ

אז איך מזה לומדים שהאדם המכובד הוא זה שמכבד? זה בכלל 

 לא עוסק באדם.

גם אם אתה רוצה להביא את  -ושאלה אחרונה מהפסוק 

ראיה אז החלק הראשון של הציטוט הוא הרלוונטי, כי הפסוק כ

בו כתוב שהקב"ה מכבד את מכבדיו. לעומת זאת סיום הציטוט 

מדבר על מי שמבזה כביכול את הקב"ה. האם עליו מדובר 

 במשנה? 

 הכבודמלך 

יש כאן דבר מופלא. מה זה באמת כבוד? אין דבר כזה. כבוד זה 

הכל דימיונות. כבוד ה'. אין כבוד של בני אדם. זה  -דבר אחד 

 -הקב"ה הוא גיבור, ונורא, ועזוז, אבל הוא נקרא בשם אחד 

מלך שמכבד את הבריות. איך  -'מלך הכבוד', וחז"ל אומרים 

הוא מכבד את מכבדיו. לכן כבוד אמיתי זה  -הוא מכבד אותם? 

 -להיות באלוקות, ונסביר. יש ביטוי ידוע במשנה 

 )משנה ברכות ח', ד'( מכבדין את הבית

הכוונה במשנה היא לטאטא. לנקות את הבית. האמת, בעיניים 

לטאטא אותו או לתלות בו  -שלנו, מה יותר מכבד את הבית 

תמונת זהב יפהפה? אבל אם תליתי תמונה זה לא נקרא 'לכבד 

את הבית'. לכבד את הבית הכוונה היא להסיר את הלכלוך. על 

 -הפסוק 

י ו ָרה ְכבֹוִדֵּ֗ ל עֵּ֤ בֶּ ֵּ֥ ה ַהנ ֵ ָרֵּ֥ ו  ֹור ע֭ ַחר ְוִכנ ֵּ֗ ָֽ יָרה ש    )תהילים נ"ז, ט'( ָאִעֵּ֥

  -מבאר המצודות 

 .היא הנשמה שהיא כבוד הגוףכבודי". "

ומכאן, לכבד את הבית הכוונה היא להסיר ממנו את הליכלוך 

ולראות שכאשר אין בו ליכלוך הרי הוא יפה, מכובד. וכך אף 

להסיר מהן את כל  -פירוש הביטוי 'לכבד את הבריות' 

כלוכים, את כל הדיבורים ואת כל החיצוניות ולהראות שהוא הל 

 בריה אלוקית.

אומר הרבי מליובאוויטש זיע"א, שמעתה נבין מדוע הביא בן 

כי מי שמזלזל בבריות ואינו  -זומא את סיום הפסוק 'ובוזי יקלו' 

רואה בכל בריה ובריה מעלה ותועלת, הוא מזלזל בקב"ה, שכן 

את הבריה הזאת ללא תכלית כמוהו כאומר שהקב"ה ברא 

 ומטרה. 

 הבריותכבוד 

'כבוד הבריות'. 'כבוד הבריות' -יש היום חוקים שעוסקים ב

מצלם האלוקים שבהן, מכבודו של  -נובע רק מדבר אחד 

 הבורא, ומימלא הפגיעה בהן היא פגיעה בכבודו עצמו ח"ו. 

המכבד את הבריות כי בזה הוא מכבד את  -איזהו מכובד? 

איך מכבדים ' –י אכבד', ופירושו הקב"ה שנאמר 'כי מכבד

. כשאבא 'על ידי שמכבדים את בריותי', שואל הקב"ה? 'אותי

רוצה שיכבדו אותו הוא לא מבקש שיביאו לו 'אוטו גדול וארוחה 

'אבא' שבו, וכשילד מבקש את -דשנה' אלא מבקש שיכירו ב

 כבודו הבסיסי הוא לא מבקש את החיצוניות.

לי. במי הם פגעו? הם פגעו זו הנקודה שאומר הקב"ה על בני ע

לי לא בראש ובראשונה בבריות ולכן הם פגעו בי, ולכן זרעך עֵ 

  -ימשיך אותך אלא דווקא שמואל כי 

ם ִעם ל ָו֑טֹוב ג ַ ְך ְוָגֵדּ֖ ל ֹהֵלֵּ֥ ֵא֔ מו  ַער ש ְ ִּ֣ ם ִעם ה' ְוַהנ ַ ֽים ְוַגּ֖  .ֲאָנש ִ
 )שמו"א, שם כ"ו(

 גם עם ה' וגם עם אנשים. 
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