
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 'ימשנה 

ע ִמּדוֹת  ם  צורות התנהגותַאְרבַּ ָאדָּ ִלי יש בבני האדםבָּ ִלי שֶׁ אוֵֹמר: שֶׁ ליהנות רק אני רוצה : הָּ

ְך   ממה ששייך לי לָּ ְך שֶׁ לָּ הואתה תהנה רק ממה שייך לךְושֶׁ היינו שהאומר כך ֵבינוִֹנית  , זוֹ ִמּדָּ

ת ְסדוֹם   ְוֵיש אוְֹמִרים: ,אינו נקרא חסיד, אך גם רשע הוא לא שהתנהגות זו אינה טובה, זוֹ ִמּדַּ

צמם כלום ואמרו שכל אחד יהנה ממה לפי שכך היתה התנהגותם של אנשי סדום, שלא רצו לתת משל ע

ְך שיש לו, דבר שגרם להם להתאכזר אל האורחים שהגיעו לסדום,  לָּ ִלי שֶׁ האומר לחברו, אתה יכול שֶׁ

ִלי  ליהנות ממה ששייך לי ְך שֶׁ לָּ ץ  ואני ייהנה ממה ששייך לךְושֶׁ ָארֶׁ ם הָּ שאמנם כך הוא דרך עַּ

בל אדם זה נקרא עם הארץ )שאינו בקיא בנכתב בתורה(, העולם שכל אחד מהנה את חברו לעת הצורך, א

שכן פסוק מפורש הוא שונא מתנות יחיה, ולכן צריך שתכלית החיים שלו תהיה לתת לחבר, אבל לא 

ְך  ,לקחת מהחבר לָּ ִלי שֶׁ לְָּךהאומר לחברו אתה יכול ליהנות ממה ששייך לי שֶׁ ְך שֶׁ לָּ ואני לא  ְושֶׁ

ִסיד  , אדם זה נקרא..רוצה ליהנות ממה ששייך לך שעושה לפנים משורת הדין, שנותן משלו לבריות חָּ

ִלי  והוא בעצמו לא רוצה לקחת מהם, ובכך מקיים את מה שנאמר שונא מתנות יחיה, ִלי שֶׁ האומר שֶׁ

ִלי  אני יהנה ממה ששייך לי וגם.. ְך שֶׁ לָּ ע  נקרא... אני יהנה ממה ששייך לאחריםְושֶׁ שָּ שלא רק רָּ

 .נותן לאחרים משלו, אלא אף לוקח מאחרים ממה ששייך להם שאינו

 

 

 

 

 

 

 

 

 בעזהשי"ת

 תשע"ט

 אבות מסכת:

 ה' פרק:

 י"א – 'י משנה:

 ילוי נשמתהלימוד היומי לע
 שיבלט"א דואני ורויטל ע"ה ב"ר רחמים חיים הבחור ניר

 עזרא אליהו כהן זצוק"ל הרה"ק רבי חיים אבישלום ב"ר

 רטנוראעובדיה מרבינו 
איני  שלי שלי ושלך שלך.

רוצה להנותך, והלוואי 

  שלא תהנה אותי.

ויש אומרים זו מדת 
קרוב הדבר לבוא  סדום.

לידי מדת סדום. שמתוך 
שהוא רגיל בכך, אפילו 
בדבר שחברו נהנה והוא 
אינו חסר, לא ירצה להנות 

מדת  את חברו, וזו היתה
סדום שהיו מתכוונים 
לכלות הרגל מביניהם, 
ואע"פ שהיתה הארץ 
רחבת ידים לפניהם ולא 

  היו חסרים כלום.

שלי שלך ושלך שלי עם 
שנהנה ומהנה  הארץ.

בשוה, וזהו ישובה של 
הארץ, אבל אינו יודע קרא 
דכתיב )משלי ט"ו( "ושונא 

וזהו לשון עם  מתנות יחיה".
הארץ האמור בכל מקום, 

ה בתקונה של הארץ שרוצ
אבל אין בו חכמה להבדיל 

   בתקונין הראויין.

שלי שלך ושלך 
מהנה את הבריות  שלך.

מנכסיו, והוא אינו נהנה 

  מאחרים.

שעושה לפנים  חסיד.
 משורת הדין.

 



 

 י"אמשנה 

ֵּדעוֹת  ע ִמּדוֹת בַּ מכל  ִלְכעוֹסממהר נוֹחַּ  בצורת התנהגות בני אדם בעניין הכעס: יש אדם ש..ַאְרבַּ

הוא נרגע מהר מכעסו, על כך אומרת ְונוֹחַּ ִלְרצוֹת  דבר, אפילו מדברים של מה בכך, אבל מצד שני..

ְפֵסדוֹ  המשנה.. רוֹ ְבהֶׁ כָּ א ֹשְ צָּ גדול מהמעלה שאחרי הכעס הוא החיסרון שהינו ממהר לכעוס יותר יָּ

הסוג  ,נרגע מהר, לפי שבני האדם מתרחקים מאדם כזה שכל היום הוא מסתובב כשהוא עצבני וכעוס

ה ִלְכעוֹס השני הוא אדם ש..  שֶׁ  אינו מרבה לכעוס אלא לעיתים נדירות עושה זאת, ומצד שני..קָּ

ה ִלְרצוֹת  שֶׁ וקשה אח"כ לפייס אותו. על אדם כזה  כשהוא כבר כועס אינו נרגע מכעסו במהירותְוקָּ

רוֹ אומרת המשנה  כָּ ְפֵסדוֹ ִבֹשְ א הֶׁ צָּ המעלה שהוא לא ממהר לכעוס יותר גדולה מהחיסרון שבו יָּ

שלוקח לו זמן רב להירגע אחרי הכעס, לפי שבכך מראה שיש לו סבלנות וישוב הדעת. ומעשיו נעשים מתוך 

ה ִלְכעוֹס  ...מחשבה ולא בפזיזות, הסוג השלישי הינו אדם ש שֶׁ  כועס לעיתים רחוקות מאד וכן...קָּ

ִסיד  זה נקרא כשהוא כבר כועס נרגע הוא מהר מן הכעס וניתן לפייסו תיכף ומיד. אדםְונוֹחַּ ִלְרצוֹת  חָּ
לפי שניכר שאדם זה שולט בכל מעשיו ופועל רבות לפנים ממה שהיה אמור לעשות על פי הדין. הסוג 

ה ממהר להתעצבן ולכעוס מכל דבר קטן, ומהצד השני.. חַּ ִלְכעוֹס נוֹ  הרביעי הינו אדם ש.. שֶׁ ְוקָּ
אינו נרגע מהר מכעסו ולא ניתן לפייסו בדברים אלא לאחר זמן רב אם בכלל. אדם שמתנהג כך ִלְרצוֹת 

ענקרא..  שָּ  .שבכך ניכר כי הינו אדם גס רוח גאוותן*, לפי שאינו מוכן להתפייס במהירות רָּ
 

 

נוח לכעוס ונוח לרצות, לבין נוח לכעוס וקשה לרצות, הוא בכך שתכונה טבעית היא באדם שפעמים הוא כועס מי יותר מי פחות, * ההבדל בין 
בחינת אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא וחובה על האדם לעבוד על מידת הכעס שלא יבוא לידי כעס במהרה, אבל בכך שהוא נרגע 

ייס מהר ניכר שהוא בעל ענווה ולא עומד על דעתו בעקשנות כמו הקשה לרצות שעומד הוא על דעתו בעקשנות מכעסו במהרה ומוכן הוא להתפ
 ללא סיבה מוצדקת, אלא רק מתוך גאווה שדואג לכבודו.

 

 

 ברטנוראעובדיה מרבינו 
נוח לכעוס  הכי גרסינן:

ונוח לרצות יצא שכרו 
בהפסדו, קשה לכעוס 
וקשה לרצות יצא הפסדו 

אדם שכועס מהר  -בשכרו 
על כל דבר, אע"פ שהוא 
חוזר ומתרצה מהרה, 
הפסדו מרובה משכרו, 

מעשיו מקולקלים, שרוב 
מאחר שהוא נוח לכעוס 
על כל דבר ודבר. אבל 
הקשה לכעוס, אע"פ שיש 
לו מידה רעה שהוא קשה 
לרצות, יצא הפסדו המועט 
שהוא קשה לרצות, בשכרו 
המרובה שהוא קשה 
לכעוס, ורוב מעשיו 

 מתוקנים.

ואית דגרסי איפכא. וגרסא 
 זו נראית לי עיקר.

 


