
  

 

 

 

 

 

 
 

 "בימשנה 

תופס הוא את הנלמד  ַמֵהר ִלְשמֹועַ  :בכישרון הלימוד שלהם ַבַתְלִמיִדים תכונות ַאְרַבע ִמּדֹות

ָכרֹו ְבֶהְפֵסדֹוהוא שוכח במהרה את שלמד, תלמיד כזה ...  ּוַמֵהר ְלַאֵבד ברם.. ,במהירות  ָיָצא ש ְ
 ,החיסרון שבו שהינו שוכח מהר את שלמד יותר גדול מהמעלה שבו שהוא תופס מהר את החומר הנלמד

ָקֶשה  סוג שני הינו תלמיד ש... , היות שאין הוא זוכר את שלמדלפי שבתוצאה אין לו תועלת במה שלמד
אחרי  ְוָקֶשה ְלַאֵבד קשה לו ללמוד ועד שהוא מבין את הנלמד לוקח לו הרבה זמן, אבל.. ִלְשמֹועַ 

ָכרֹו . תלמיד כזה ..שהבין את הנלמד אין הוא שוכח את שלמד המעלה שאינו שוכח  ָיָצא ֶהְפֵסדֹו ִבש ְ

הוא ממה את שלמד יותר גדולה מהחיסרון שלוקח לו הרב זמן להבין את הנלמד, לפי שבתוצאה נהנה 

יש לו  ַמֵהר ִלְשמֹועַ  הסוג השלישי הינו תלמיד ש.. ,לפי שהוא גם זוכר את שלמד ,שיגע והתאמץ להבין

 וגם לא במהרה הוא שוכח את שלמד. תלמיד כזה נקרא... ְוָקֶשה ְלַאֵבד תפיסה מהירה במה שלומד
הבנה, שלא תופס במהירות את מה קשה  ָקֶשה ִלְשמֹועַ הסוג הרביעי הוא תלמיד שהינו ...  ,ָחָכם

ויש  היינו זהו מצב לא טוב, ֶזה ֵחֶלק ַרע מה שכבר הבין הוא שוכח מהר ּוַמֵהר ְלַאֵבד שלומד וגם...

ובמקביל   להתפלל לקב"ה שייתן לו חכמה בינה ודעת שיזכה להבין את לימודו בתורה*, על תלמיד כזה

כמו שאומר דוד המלך  ,וסוף הכבוד לבוא כדי להבין ולזכור את שלמד ולהתאמץ קשה לעמולעליו 

 .בתהילים "תורת ה' תמימה מחכימת פתי"
 
  ולא להתייאש ממנו ח"ו. בברכת אתה חונן לאדם דעתלהתפלל עליו גם וחובה על הוריו ומוריו של תלמיד זה *

 

 גי"משנה 

שרק הוא  ֶשִיֵתןָהרֹוֶצה  :ישנם ארבעה סוגי אנשים שנותנים צדקה ַאְרַבע ִמּדֹות ְבנֹוְתֵני ְצָדָקה

 ֵעינֹו ָרָעה ְבֶשל ֲאֵחִרים אבל אחרים לא יתנו, אדם כזה.. ִיְתנּו ֲאֵחִרים אל  וְ  בעצמו ייתן צדקה
לפי שהוא יודע שעל ידי מתן צדקה מתעשרים, כמו שכתוב עשר כדי שתתעשר, ובכך שהוא לא רוצה שהם 

 הרוצה שאחרים ייתנו צדקהִיְתנּו ֲאֵחִרים  ייתנו צדקה מונע הוא מהם את אותה ברכה, הסוג השני ..

היינו שהוא פוחד שיחסר לו כסף  ֵעינֹו ָרָעה ְבֶשּלֹו, אבל הוא בעצמו לא רוצה לתת ִיֵתן אל  ְוהּוא 

הנותן צדקה ִיֵתן  הסוג השלישי.., ובכך מונע הוא מעצמו ברכת שמים ברכושו ,עקב נתינת הצדקה שלו

הסוג  ,ָחִסיד ..ומעודד אף את האחרים לתת צדקה אדם זה נקרא ְוִיְתנּו ֲאֵחִרים בעצמו ביד רחבה

ואף מעודד אנשים אחרים לא  ִיְתנּו ֲאֵחִרים אל  וְ  אדם שבעצמו לא נותן צדקה ִיֵתן אל   הרביעי ..

 לפי שאינו חס ומרחם על העניים. ָרָשע אדם שמתנהג כך נקרא.. ,לתת

 

 בעזהשי"ת

 תשע"ט

 אבות מסכת:

 ה' פרק:

 גי" – "בי 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 
לשמוע ומהר לאבד מהר 

. יצא שכרו בהפסדו
דמאחר ששוכח מה 
שלומד, מה הנאה יש במה 
שהוא מהר לשמוע, נמצא 

  הפסדו גדול משכרו.

קשה לשמוע וקשה לאבד 
 הפסדו בשכרו.יצא 

שמידה טובה שיש בו 
יתירה על המדה הנפסדת, 
הואיל ומה ששמע אחר 
הקושי הוא זוכר ואינו 
שוכח. ונפקא מינה, שאם 
יש לפנינו שני תלמידים, 

ון אלא ואין לנו לספק מז
לאחד מהם, נקדים הקשה 

  לאבד על המהר לשמוע.

א הוה שייך ל זה חלק רע.
למתני הכא חסיד או רשע, 
שאין זה דבר התלוי 
בבחירתו של אדם, אלא 
חסרון שהיה בו מעיקר 

 ברייתו.
 

 ברטנוראעובדיה מרבינו 
ארבע מדות בנותני 

לומר בנתינת כ צדקה.
הצדקה. ולא בנותני צדקה 
ממש, דהא איכא בהו מי 
שאינו נותן. וכן בסמוך 
בהולכי לבית המדרש, 
היינו בהליכת בית 

  המדרש.

עינו רעה בשל 
יודע שהצדקה ד   אחרים.

מעשרת, ואינו רוצה 
 שאחרים יתעשרו.

ש מי שחס י פירוש אחר:
מעל על ממון קרוביו יותר 

 ממונו, ואע"פ שהוא נותן
 יתנו, אינו רוצה שקרוביו

 שלא יאבדו את ממונם, והיינו עינו רעה בשל אחרים, דומיא דעינו רעה בשלו דבסיפא. 

 


