
  

 

 

 

 

 

 
 

 ד"ימשנה 

לבית המדרש לשמוע ישנם ארבעה סוגי אנשים שהולכים ַאְרַבע ִמּדֹות ְבהֹוְלֵכי ְלֵבית ַהִמְדָרׁש 

ה שיעורי תורה ַכר ֲהִליָכה  ,אדם שאמנם הולך לבית המדרש, אך אינו לומד שם הֹוֵלְך ְוֵאינֹו עֹוש ֶֹ ש ְ
מקבל הוא שכר על הליכה עצמה שהינה מצווה בפני עצמה, שהרי גם שאינו לומד נמצא הוא בסביבה ְבָידֹו 

ה של תורה ה ְבָידֹו ללמוד בבית המדרשהֹוֵלְך ְוֵאינֹו  אדם שלומד תורה בביתו*, עֹוש ֶֹ ַכר ַמֲעש ֶֹ , ש ְ
אדם זה מקבל שכר על לימוד התורה שלו, אך אינו מקבל שכר על הליכה לבית המדרש, לפי שלומד בביתו 

ה ולא בבית המדרש שאע"פ שיכול ָחִסיד  – אדם שהולך לבית המדרש וגם לומד שם, הֹוֵלְך ְועֹוש ֶֹ

 ל אוְ  אדם שלא הולך לבית המדרשהֹוֵלְך  ל א טורח ובא לבית המדרש,ללמוד גם בביתו בכל זאת הוא 
ה  שבכך שאינו לומד תורה כלל ניכר שאין הוא מחשיב ָרָׁשע  וגם לא לומד תורה בביתו  נקרא ..עֹוש ֶֹ

 את התורה ואף מזלזל בה.
שאינו מתעסק בבית המדרש בדברי חולין, שאז *כמובן מדובר על אדם שאמנם אינו לומד, אך גם אינו מפריע לאחרים ללמוד, ובטח ובטח 

 עובר הוא על איסור בזיון בית המדרש
 

 ט"ומשנה 

בתלמידים לעניין היכולת לתפוס את העיקר ְביֹוְׁשֵבי ִלְפֵני ֲחָכִמים  סוגי תכונות ישַאְרַבע ִמּדֹות 

, שסופג לתוכו הכלְספֹוג  בלימוד ולהתעלם מהטפל. המשנה מדמה את ארבעת סוגי התלמידים ל..
ת שמכניס מצד אחד ומוציא מצד שניּוַמְׁשֵפְך  רֶֹ שמסננים דרכה את היין, כך שהשמרים , ַמְׁשמֶֹ

שמנפים דרכה את הקמח, כך שכל הסולת החשובה , ְוָנָפה נשארים במשמרת והיין נשפך דרכה לחבית

ל נשארת הנפה ושאר הקמח נופל לקערה. עכשיו מתחילה המשנה להסביר את תכונת התלמיד אל מו

ת ַהכ לכמו הספוג ְספֹוג  הדימוי שניתן לו. סוג אחד של תלמידים שדומים ל.. הּוא סֹוֵפג אֶֹ כך  ׁשֶֹ

ַמְׁשֵפְך  הסוג השני דומה ל.., התלמיד קולט לתוכו את כל מה ששומע ואינו יודע להבחין בין אמת לשקר
ַמְכִניס ָבזֹו ּומֹוִציא ָבזֹו  ד אחד יוצא ישר מהצד השני ללא כל היינו שכל מה שמכניסים אליו מצׁשֶֹ

סינון, כך התלמיד מוציא לאחר זמן את כל מה ששמע מרבו. הסוג השלישי דומה ל.. 

ת, רֶֹ ת ַהְשָמִרים  ַמְׁשמֶֹ ת אֶֹ טֶֹ ת ַהַיִין ְוקֹולֶֹ מֹוִציָאה אֶֹ כמו שהסברנו למעלה, כך התלמיד ׁשֶֹ

יקר הלימוד הוא לא מפנים וזונח אותו, קולט אליו את כל הדברים הטפלים ששמע בזמן הלימוד, אך את ע

ת  ְוָנָפה, סוג התלמיד הרביעי דומה ל.. ת ַהס לֶֹ ת אֶֹ טֶֹ ַמח ְוקֹולֶֹ ת ַהקֶֹ מֹוִציָאה אֶֹ כך תלמיד ׁשֶֹ

הוא לסנן בין עיקר הלימוד לבין הטפל, וכן יודע הוא  זה יש ביכולתו כוח לברר וללבן את מה ששמע, ויודע

 ות של שקר.להבחין בין סברות של אמת לסבר

 

 בעזהשי"ת

 "פתש

 אבות מסכת:

 ה' פרק:

 ט"ו – ד"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 
הולך  הולך ואינו עושה.

לבית המדרש לשמוע, 
ואינו שונה ולומד ולא 

  מבין.

לומד  עושה ואינו הולך.
ושונה בבית המדרש 

 שבביתו.
 

 ברטנוראעובדיה מרבינו 
ביושבים לפני 

לעיל בארבע  חכמים.
מדות בתלמידים איירי 
בעניין הזיכרון והשכחה, 
והשתא מיירי בעניין 
הסברא הישרה וברירת 
הדבר הצודק מהבלתי 

  צודק.

הוא סופג את המים,  ספוג.
בין עכורים בין צלולים, כך 
יש מי שלבו רחב ומקבל כל 
מה ששומע, ואין בו כח 

 לברור האמת מן השקר.

כלי שנותנים על פי  משפך.
חבית או על פי הנוד 
כשרוצים למלאותו יין או 

  שמן.

שמכניס בזו ומוציא 
כך יש מי שמקבל כל  בזו.

מה שלומד וכבולעו כך 

  פולטו.

מוציא כל מה  משמרת.
ששומע בבית המדרש, 

  וקולט דבר של בטלה.
אותו הקמח לאחר שמוציאים הסובין והמורסן מן הקמח הנטחן, ונשאר הקמח הדק עם הסולת הגס והוא החשוב, מעבירין אותו בנפה דקה מאד, ויורד ממנה כל  נפה.

 למנחות. כך יש מי שיש בו כוח לברר וללבן שמועותיו, וקולט האמת מן השקר והבטל. הדק שהוא כעין עפרורית לבנה, ונשאר הסולת הגס החשוב. וכן היו עושין

 


