בשביל ֵי אבות

מבחר משניות מתוך פרקי אבות

מדריך למורה

ָאנָּ א ֵא ִלי
יחוּתָך
אוֹתי ְכּ ִלי ִל ְשׁ ִל ֶ
ֲע ֵשׂה ִ

ָאנָּ א ֵא ִלי

מילים :שולי נתן )על פי תפילת
השלווה שחיבר ריינהולד ניבור(

ְבּ ָמקוֹם ְשׁבּוֹ ְמ ַקנֶּ נֶ ת ִשׂנְ ָאה
ֵתּן ִלי ִלזְ ר ַֹע ַא ֲה ָבה.
יחה,
ְבּ ָמקוֹם ֶשׁבּוֹ ֶע ְלבּוֹן – ְס ִל ָ
ְבּ ָמקוֹם ֶשׁבּוֹ ח ֶֹשְׁך – אוֹר,
ְבּ ָמקוֹם ֶשׁבּוֹ ֶע ֶצב – ִשׂ ְמ ָחה,
עוֹלם.
ָאדוֹן ָה ָ
ָאנָּ א ֵא ִלי

יחוּתָך
אוֹתי ְכּ ִלי ִל ְשׁ ִל ֶ
ֲע ֵשׂה ִ
התרבות והספורט
החינוך
משרד
ֲע ֵשׂה ֶשֹּׁלא ֶא ְת ַאוֶּ ה ָכּל ָכְּך
ִל ְהיוֹת ְמנ ָֻחם ֶא ָלּא ְמנַ ֵחם.
ֲע ֵשׂה ֶשֹּׁלא ֶא ְת ַאוֶּ ה ָכּל ָכְּך
מוּבן ֶא ָלּא ֵמ ִבין.
ִל ְהיוֹת ָ
ֲע ֵשׂה ֶשֹּׁלא ֶא ְת ַאוֶּ ה ָכּל ָכְּך
אוֹהב.
ִל ְהיוֹת ָאהוּב ֶא ָלּא ֵ

אישור מס'

אושר בתאריך

לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי
על פי תכנית הלימודים למקצוע "תרבות ישראל ומורשתו",
המטה לתרבות ישראל ,משרד החינוך
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ָאנָּ א ֵא ִלי
יחוּתָך
אוֹתי ְכּ ִלי ִל ְשׁ ִל ֶ
ֲע ֵשׂה ִ
לוֹהים ֵתּן ִלי ֶאת ַה ַּשּׁ ְלוָ ה
ֱא ִ
ְל ַה ְשׁ ִלים ִעם ֶשׁ ֵאינִ י יָ כוֹל ְל ַשׁנּוֹת.
ָאנָּ א ֵתּן ִלי ֶאת א ֶֹמץ ַה ֵלּב
ְל ַשׁנּוֹת ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִבּ ָיכ ְל ִתּי.
וְ ָאנָּ א ֵתּן ִלי ֶאת ַה ָח ְכ ָמה
ְל ַה ְב ִחין ֵבּין ֵא ֶלּה ְל ֵבין ֵא ֶלּה.

מכון שלום הרטמן ,תכנית בארי

מכון שלום הרטמן מכיר תודה לגופים שבזכות תרומתם מתקיימת
התכנית להתחדשות ההוראה של מקצועות היהדות בבתי הספר העל־יסודיים הממלכתיים:

קרן אבי חי

קרן ראסל ברי

קרן דניאל

ספר לימוד זה פותח במסגרת תכנית 'בארי' הפועלת במכון שלום הרטמן .המכון סולל דרכים
חדשות בחשיבה ,במחקר ובחינוך יהודי.
'בארי' פועלת להתחדשות לימודי תרבות ישראל בבתי הספר הממלכתיים העל-יסודיים
בישראל.
'בארי' פועלת להעמקתה של זהות יהודית-ישראלית מגוונת ופלורליסטית.
'בארי' כוללת הכשרות מנהלים ומורים ,כתיבת תכניות לימודים ,ליווי והנחיה של צוותים
חינוכיים,
הרחבת שעות ההוראה ותכנים בתרבות ישראל ופיתוח תכניות לא פורמליות בבתי הספר.
קי אבות
בבתי הספר של 'בארי' תרבות ישראל היא נדבך מרכזי בזהותם של התלמידים ובתרבות הבית-
ספרית.
תכניות הלימודים של 'בארי' משלבות מקורות יהודיים קלאסיים עם יצירות עבריות מודרניות
ויוצרות פסיפס מרתק של תרבות יהודית-ישראלית דינמית ורלוונטית לחיים .נושאי הלימוד
טעונים במשמעות ערכית ומאפשרים לתלמיד הישראלי להשתתף בשיחה היהודית המתמשכת,
ולעצב את עולמו ואת זהותו מתוך לימוד ,דיון ויצירה.

בות

תי
ל"
ד החינוך

כתיבה :איתן כהן ,אריאל סרי־לוי ,נריה כהן
ניהול פרויקט ,ריכוז צוות ועריכה :יוחאי עדן
ייעוץ מדעי :ד"ר אריאל פיקאר
ייעוץ פדגוגי :אריאל אביב
עריכת לשון :לילך צ'לנוב
עיצוב גרפי :סטודיו רמי וג'קי
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מבוא למסכת אבות
מסכת אבות (המכונה גם "פרקי אבות") היא אחת מ־ 63המסכתות המרכיבות את המשנה ,ולהבדיל
מכל המסכתות האחרות ,היא אינה עוסקת בענייני הלכה כלל .מסכת אבות היא המסכת היחידה
במשנה שיש בה דברי חכמה ,דברי מוסר ודרך ארץ ודברי שבח לתורה וללומדיה בלבד .שם המסכת
 "אבות"  -הוא ככל הנראה כינוי לחכמים שהגו את המימרות שבה :בכמה מקומות במשנה ובתלמודהם נקראים "אבות עולם" ,או "אבות ראשונים" .סברה אחרת היא שהביטוי "אבות" רומז לרעיונות
המופיעים במסכת (ולא לאישים שהגו אותם) ,רעיונות שהם עקרונות היסוד של הגות חז"ל בכל
התחומים ועליהם מבוססים פסקי ההלכה של חז"ל .ההיסטוריון בן ציון דינור ,שהיה לימים שר
החינוך ,ערך מהדורה מדעית של המסכת ,ובה דן גם במקומה במשנה ,במקור שמה ובתוכנה המיוחד:

מסכת אבות שלפנינו היא המסכת התשיעית בעשר המסכתות של סדר נזיקין ,שהוא הסדר
הרביעי בששת סדרי משנה .היא המסכת היחידה שאין תוכנה דברי הלכה אלא פתגמי חכמה,
דברי מוסר ודרך ארץ ומאמרים בשבח התורה ולומדיה []...
לפי זה ברור ,שמשמעות השם [אבות] היתה "אבות המשנה" :מאמריהם של אבות
הראשונים ,שקבעו את המשנה ,על "תורה ויראת שמים" שלימדו בבתי מדרשות שלהם
בקשר למשניות ששנו בהן.
ברם ,בלשון המשנה יש ל"אבות" גם משמעות אחרת ,משמעות של כללים ,עיקרים ויסודות:
כללים  -המקיפים פרטים רבים ,עיקרים ,אשר מהם הסתעפויות עמוקות רבות ,ויסודות
 אשר עליהם בנויים בניינים שלמים .ובדרך זו ראו גם כאן  -במסכת אבות ובמאמריה -יסודות מוסר ,תורה ויראת ה' המוליכים את האדם לשלמות []...
"מסכת אבות" מכילה כמאתיים מאמרי חכמה של שישים ושלושה חכמים ,ותוכנם הכללי
צוין ,לדעתי ,בשני המאמרים המשתייכים לאנשי כנסת הגדולה ולשמעון הצדיק שהיה
משייריה (אבות א ,א-ב) ,והוא :ענייני דין ומשפט לפי התורה (א ,ב) ,התורה ולומדיה (א,
ב) ,קיום המצוות (כולל עבודת ה' ויראת שמים) ,וגמילות חסדים (כולל ההתנהגות הרצויה
של האדם בחברה וכלפיה) .בארבעת הפרקים הראשונים של המסכת הובאו קרוב למאתיים
מימרות מוסר ופתגמי חכמה ,שכמעט שבעים וחמישה אחוזים מהם דנים בתורה ולומדיה,
בקיום מצוות התורה ,ביראת שמים ובעבודת ה' ובהתנהגות הרצויה של האדם בכלל ושל
החכם בפרט :התנהגותו הרצויה כלפי עצמו ,בביתו ,כלפי חבריו ותלמידיו וכלפי כל אדם.
לקאטיגוריה זו נכנסת גם הנהגתו כלפי הציבור וראשיו ,כלפי הרשות וכלפי "העמלים עם
הציבור" .כמה מאמרים דנים בענייני דין ומשפט ,בענייני אמונות ודעות ,בדרכי אדם ובמידות
חכמה .לאמונות ודעות מוקדש כל הפרק החמישי של מסכת אבות [ ]...תוכנה של המסכת
מעיד אפוא ברורות על מגמתה :היא מפליגה בשבחה של התורה ולומדיה ,אבל היא באה
להקנות ללומדיה את ההכרה ,כי התורה מחייבת ראשית כל אהבת לימוד תורה לשם שמים
לקיום מצוותיה ,יראת שמים ומידות טובות ,מידות של גמילות חסדים ,של דין ,אמת ושלום.
(בן ציון דינור ,מסכת אבות :מפורשת ומבוארת בצירוף מבוא ,ירושלים תשל"ג ,עמ' )20-1

כאמור ,מסכת אבות מיוחדת בכך שהיא חורגת מהעיסוק האינטנסיבי בהלכה ,המאפיין את מרבית
ספרות חז"ל ,ומורכבת מדיונים בסוגיות מוסריות וערכיות ,ומשום כך היא מאפשרת לנו הצצה נדירה
להשקפת העולם הערכית של חז"ל .השקפה זו עשויה לעורר עניין וסקרנות מצד התלמידים ,ולהיות
בסיס לדיון ערכי ,עכשווי ואקטואלי ,שיקשר את התלמידים למקורות.

מבנה יחידת הלימוד בספר לתלמיד
כל אחד מהפרקים במסכת אבות מופיע במלואו בספר לתלמיד ,כפי שהוא מופיע במהדורת אלבק
של המשנה .חלק זה עשוי לשמש את המורה לפתיחת לימוד הפרק ,לסיכומו ,כטקסט "נקי" של
המשנה שעליו ָיּבחנו התלמידים ,או ללימוד ַמשלים של משניות שלא נידונו בגוף הפרק.
בכל אחת מהיחידות שבספר הלימוד כמה חלקים .בראשית כל יחידה מופיעה משנה מתוך פרקי
אבות בצירוף ביאור מילולי ושאלות מנחות ,שנועדו להקל על הבנתה .נוסף על כך ,במרבית היחידות
יש משימת פתיחה ,המאפשרת לתלמידים לגשת לנושא שהמשנה עוסקת בו מתוך עולמם האישי.
לאחר מכן מופיעים בכל יחידות לימוד שני מדורים שנועדו להרחיב את הדיון בנושא המשנה
ולהעשיר את הלימוד במגוון רחב של מקורות .המקורות האלה נתחברו בזמנים שונים ובמגוון
הקשרים תרבותיים .במדור "לצד השביל" (על רקע כחול) ,מובאים ,בדרך כלל ,פירושים למסכת
אבות ,המרחיבים את דברי המשנה ,ולעתים מציעים לה פירושים מקוריים ויצירתיים .במדור "לאורך
השביל" (הכותרות בצבע ירוק) ,מובאים בדרך כלל סיפורים ,שירים ומקורות ספרותיים אחרים,
שמשתקפים בהם רעיונות שונים מאלה העולים מהמשנה ,ומזמנים דיאלוג בין עולמם של חז"ל לבין
תרבויות והשקפות אחרות .מטרתו של ספר הלימוד היא להציג לפני התלמידים שאלות ודילמות
מוסרית בתחום החינוך ,החברה ,הזהות האישית והיחס לאחר .לכל שאלה מגוון של תשובות ועם כל
דילמה אפשר להתמודד בכמה דרכים .הסוגיות מחייבות דיון מעמיק וחשיבה עצמאית וביקורתית
של התלמידים .הלמידה בעזרת הספר מעודדת את התלמידים להתמודד התמודדות פעילה עם
השאלות האלה ,ומסייעת להם לנסח בעצמם תשובות עצמאיות ומקוריות ,מתוך דיאלוג חי עם
מקורות היהדות.
את מסכת אבות ,וגם את ספר הלימוד "בשבילי אבות" ,אפשר ללמד על פי שני צירים מארגנים:
האפשרות הראשונה היא ללמוד את המסכת (וגם את ספר הלימוד "בשבילי אבות") לפי הסדר  -על
פי סדר הופעת המשניות .המשניות בשני הפרקים הראשונים במסכת מסודרות בסדר כרונולוגי,
משמעון הצדיק ,שהיה "משיירי כנסת הגדולה" (פרק א משנה ב) ועד תלמידי רבן יוחנן בן זכאי,
השייכים ל"דור יבנה" ,כלומר ,מי שחיו ופעלו לאחר חורבן בית המקדש .המבנה של הפרק השלישי
והפרק הרביעי רופף יותר .פרקים אלו אינם מסודרים על פי סדר כרונולוגי ,אף שאפשר למצוא בהם
קבוצות של משניות שעוסקות בנושאים קרובים ,או שאמרו אותן חכמים מאותה אסכולה .הציר
המארגן של הפרק החמישי הוא ,ככל הנראה ,המספרים המופיעים בכל אחת מהמימרות שבו -
שמונה משניות "עשרה" ,שתי משניות "שבעה" ,ושש משניות "ארבעה" .אפשרות אחרת ללמד את
התמות המרכזיות המופיעות בה:
המסכת ואת ספר הלימוד "בשבילי אבות" ,היא על פי ֶ
 בין לימוד למעשה :א ,ב; א ,יח; ב ,ב; ג ,כב; ה ,יח.
 בין אדם לחברו :א ,ד; א ,ה (שני החלקים); א ,יב; ב ,ה; ג ,ב; ד ,כה-כו; ה ,יג; ה ,טו; ה ,יט.
 בין אדם לעצמו :א ,יד; ב ,כ-כא; ג ,יח; ג ,יט; ד ,א; ד ,ג; ד ,כח; ה ,יג.

מטרות הספר
ספר הלימוד "בשבילי אבות" נכתב על פי תכנית הלימודים של המטה לתרבות ישראל של משרד
החינוך .תכנית זו נועדה לאפשר לתלמיד להיחשף לחיבורים שלמים וליצירות קלאסיות של התרבות
היהודית; להכיר את העם היהודי בזמננו; להבין את משמעות המהפכה הציונית ולהכיר את קהילות
ישראל בתפוצות .הווה אומר ,לאפשר לתלמידים לראות עולם יהודי שלם .עוד קבע המטה ,שבכיתה
ח' יילמדו כמה מקורות בנושא "תיקון היחיד וחברה מתוקנת בהגות היהודית והציונית" ,ובהם פרקי
אבות ,הגותו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל והחגים כמקור לערכים חברתיים ומידות אישיות.
ספר הלימוד "בשבילי אבות" הוא חלק אחד משלושת חלקיה של תכנית הלימודים לכיתה ח',
העוסקים בתיקון היחיד ובחברה מתוקנת בספרי הלימוד "בשבילי אבות"" ,הרצל אמר" ו"ערכים
במועדם" .בספרים האלה הושם דגש מיוחד על הצעדים הנדרשים כדי לתקן את היחיד ואת החברה,
ומומלץ לערוך השוואות בין ספרי הלימוד ולדון דיונים מקיפים שיכללו עיסוק בהגות הערכית של
חז"ל ,לצד הגותם של אבות הציונות ומקורות נוספים שיילמדו לאורך השנה .מטרותיו של ספר
הלימוד "בשבילי אבות" היא לסייע לתלמידים להפיק את המרב מהחשיפה להגות חז"ל ולהיות נדבך
חשוב במכלול ההגותי שיאפשר להם להכיר עולם יהודי שלם ,ולמצוא בו את ההיבטים ,הנושאים
והמקורות המדברים ללבם ,כחלק מתהליך התבגרותם:
 היכרות עם המקורות :התמצאות במסכת אבות ,בהיותה מקור מרכזי וחשוב בתרבות ישראל;
 תיקון היחיד והחברה :פיתוח מחויבות מוסרית והומניסטית ,מתוך דיאלוג עם תוכני המשניות;
 עיצוב הזהות האישית והלאומית :רכישת כלים לפיתוח חשיבה ביקורתית ורפלקטיבית ולעיצוב
השקפת עולם אישית ולאומית ,מתוך עיסוק בשאלות אקטואליות;
 פלורליזם :יצירת מסגרת לדיונים ערכיים המעודדים הכרה במגוון דעות והשקפות.

דרכי הלמידה וההוראה
ספר הלימוד "בשבילי אבות" מזמן מגוון רחב מאוד של דרכי הוראה ,בתיווך המורה ובהנחייתה.
הספר מיועד לשימוש התלמידים ,והוא תוכנן בקפידה כדי שיהיה נגיש להם עד כמה שאפשר  -הן
מבחינת התכנים הן מבחינת העיצוב .עם זאת ,אין ספק שעל המורה למלא תפקיד מרכזי בתהליך
הלמידה ,ונדרשת ממנה רגישות ומעורבות בהובלת מהלך חינוכי משמעותי .ספר הלימוד "בשבילי
אבות" יכול לשרת כיתות בכמה רמות ,והמורה נדרשת להתאים את תכניו לכיתתה ולשלב בין מגוון
דרכי ההוראה האפשריות ,על פי שיקול דעתה ועל פי צורכי הכיתה.
 הבנת הנקרא  -בכל אחת מיחידות הלימוד מופיעה משנה מתוך מסכת אבות (לעתים רק חלק
ממשנה) ,שנועדה לעורר דיון בנושא מסוים .לאחר המשנה מובאים גם מקורות נוספים ,שנועדו
לפרש ולהרחיב את המשנה או את הדיון המתעורר בעקבותיה .השלב הבסיסי ביותר בלימוד
בספר הוא ההתמודדות עם הטקסטים עצמם ,בעבודה עצמית או בדיון בכיתה .הבנה מעמיקה
של המקורות תביא גם לעניין מוגבר מצד התלמידים ,לרמת קשב נאותה ולדיונים מעניינים
ופורים יותר.
 השימוש בשאלות  -לאחר כל טקסט המובא בספר הלימוד מופיעות שאלות מנחות שנועדו
לסייע בהבנת הנקרא ,בהבנת הרעיונות המרכזיים שבו ,ביישומם ובבחינתם בעין ביקורתית.
במדריך למורה הושם דגש מיוחד על השאלות האלה ,משום שהן עשויות לסייע במציאת המסר
המרכזי העולה מכל מקור ,בהשוואה בין מגוון המקורות המופיעים בכל אחת מיחידת הלימוד,
ובגיבוש עמדה אישית של התלמידים .אפשר להשתמש בשאלות המופיעות בספר כדי לקדם את
תהליך הלמידה בכמה דרכים :אפשר לבקש מהתלמידים להשיב עליהן בכיתה בעבודה עצמית,
אפשר לראות בהן בסיס לדיון במליאה ,אפשר לתת אותן כשיעורי בית לחזרה או כעבודה
להגשה עם ציון.

 משימות  -במרבית יחידות הלימוד מופיעות משימות פתיחה ומשימות סיכום ,בתחילת הפרק
ובסופו .להבדיל מהשאלות המלוות את לימוד המקורות ,משימות הפתיחה והסיכום מאפשרות
לתלמידים להביע את עצמם ביטוי עצמי ומקורי .משימות הפתיחה משמשות בדרך כלל כלי
דידקטי להצגת המסר המרכזי של המשנה שתבוא בהמשך ,ואילו משימות הסיכום מזמינות את
התלמידים לסכם את תהליך הלמידה ,לעתים גם באמצעים יצירתיים.
 דיונים במליאה  -המקורות בספר הלימוד מזמנים דיונים רבים שנועדו להתנהל בפורום כיתתי,
ולאפשר למספר רב ככל שניתן של תלמידים ,בעלי מגוון רחב של דעות ,לבוא לידי ביטוי.
דיונים במליאה מעודדים את התלמידים להתבטא בפומבי ולנסח את עמדותיהם בבהירות ,ואף
מאפשרים יישום של ערך הפלורליזם הלכה למעשה .מטרת הדיון בכיתה איננה להגיע למסקנה
סופית ,אלא להיחשף למגוון רחב של נקודות מבט ,לפתח את יכולתם של התלמידים לגבש
עמדה ולנסחה בבהירות ולעודד אותם לחשוב חשיבה ביקורתית ורפלקטיבית.
 עבודה בחברותות  -חברותא היא דרך לימוד מסורתית הנהוגה בבתי המדרש מימי חז"ל ועד
ימינו .ספר הלימוד "בשבילי אבות" מותאם ללימוד בחברותות ,ומומלץ לאפשר לתלמידים
ללמוד חלקים ניכרים ממנו בעצמם ,בזוגות או בקבוצות קטנות .להבדיל מלימוד פרונטאלי ,שבו
התלמידים סבילים רוב הזמן ,החברותא מעצימה את התלמידים  -היא מאפשרת לכולם להשתתף
בלמידה ולהוביל אותה ,לחשוב חשיבה עצמאית ולהתבטא בחופשיות מרבית.
 שימוש בתמונות  -בספר מספר רב של איורים ותצלומים ,המתקשרים בדרכים מגוונות לתכנים
הנלמדים .במקרים רבים אפשר להשתמש בדימויים חזותיים כנקודת מוצא ללימוד טקסט או
לדיון ערכי ,משום שהם מציעים פרשנות יצירתית ומעודדים את התלמידים לחשיבה מקורית.
בין היתר ,אפשר לבקש מהתלמידים לתת כותרות לתמונות; לעמוד על הקשר שבין התמונות
בספר לבין המקורות והנושאים הנלמדים; להציע תמונות אחרות ,הנראות בעיניהם מתאימות
יותר; ובמקרים מסוימים אפשר גם לבקש מהתלמידים ליצור בעצמם יצירות חדשות העוסקות
בנושאים שנלמדוְּ ,בצילום או בציור.
 טקסטים נוספים להרחבה  -במדריך למורה מופיעים עוד מקורות רבים ,ממגוון רחב מאוד של
מקורות ,הנוגעים לנושאים שיילמדו לאורך השנה .המקורות האלה נועדו להרחיב את דעתו
של המורה ,ובתוך כך גם להעשיר את הלימוד בכיתה ,במישרין או בעקיפין .במקרה הצורך,
אפשר להשלים או להרחיב את הדיונים בכיתה בעזרת הטקסטים האלה .במקרים אחרים אפשר
להשתמש בהם לצורך עבודות בית ,מבחנים ולהעשרה כללית לתלמידים מתקדמים.

מסכת אבות
ְּכ ָּזַכ ִאיןְּ ,כׁ ֶש ִּק ְּבלוּ ֲעלֵ ֶיהם ֶאת ַה ִּדין.
משה ִק ֵּבל ּתוֹרָ ה ִמ ִּסינַיְ ,וּמ ָסרָ ּה לִ יהוׁ ֹֻש ַע,
)א( ׁ ֶ
רוּה )ט( ׁ ִש ְמעוֹן ֶּבן ׁ ָש ַטח או ֵֹמרֱ :הוֵי ַמרְ ֶּבה לַ ֲחקוֹר ֶאת
וּנְב ִיאים ְמ ָס ָ
וּזְקנִים לִ ִנְב ִיאיםִ ,
וִיהוׁ ֹֻש ַע לִ ֵזְקנִיםֵ ,
לשה דְ ָברִ יםָ :ה ֵעדִ יםֱ ,וֶהוֵי ִזָהיר ִּבדְ ָברֶ יךָ ֶ ׁ ,ש ָּמא ִמ ּתוֹכָ ם יִלְ ְמדוּ
נְשי כְ ֶנֶסת ַה ְּגדוֹלָ הֵ .הם ָא ְמרוּ ׁ ְש ׁ ָ
לְ ַא ׁ ֵ
ֱהווּ ְמתוּנִים ַּב ִּדיןַ ,וְה ֲע ִמידוּ ַתלְ ִמידִ ים ַהרְ ֵּבהֲ ,וַעשׂוּ לְ ׁ ַש ֵּקר.
)י( ׁ ְש ַמ ְעיָה ַוְא ְב ַטלְ יוֹן ִק ְּבלוּ ֵמ ֶהםְ ׁ .ש ַמ ְעיָה או ֵֹמר:
ְסיָג לַ ּתוֹרָ ה.
)ב( ׁ ִש ְמעוֹן ַה ַּצ ִּדיק ָהיָה ִמׁ ְּשיָרֵ י כְ ֶנֶסת ַה ְּגדוֹלָ ה .הוּא ֱאהוֹב ֶאת ַה ְּמלָ אכָ הְ ,וּשׂנָא ֶאת ָהרַ ָּבנוּתַ ,וְאל
ִּת ְת ַּוַדע לָ רָ ׁשוּת.
לשה דְ ָברִ ים ָהעוֹלָ ם עו ֵֹמדַ ,על
ָהיָה או ֵֹמרַ :על ׁ ְש ׁ ָ
)יא( ַא ְב ַטלְ יוֹן או ֵֹמרֲ :חכָ ִמיםִ ,ה ָז ֲּהרוּ ְּב ִד ְברֵ יכֶ ם,
ַה ּתוֹרָ ה ַוְעל ָה ֲעבו ָֹדה ַוְעל ְּג ִמילוּת ֲח ָס ִדים.
)ג( ַא ִנְטיגְ נוֹס ִא ׁיש סוֹכוֹ ִק ֵּבל ִמׁ ִּש ְמעוֹן ַה ַּצ ִּדיק .הוּא ׁ ֶש ָּמא ָתחוֹבוּ חו ַֹבת ָּגלוּת ִוְתגְ לוּ לִ ְמקוֹם ַמיִם
וְיִש ּתוּ ַה ַּתלְ ִמידִ ים ַה ָּב ִאים ַא ֲחרֵ יכֶ ם
ָהיָה או ֵֹמרַ :אל ִּת ְהיוּ כַ ֲע ָב ִדים ַה ְמׁ ַש ְּמׁ ִשין ֶאת ָהרַ ב ָהרָ ִעיםְ ׁ ,
וְנִמ ָצא ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִם ִמ ְת ַח ֵּלל.
ַעל ְמנָת לְ ַק ֵּבל ְּפרָ סֶ ,א ָּלא ֱהווּ כַ ֲע ָב ִדים ַה ְמׁ ַש ְּמׁ ִשין וְיָמוּתוְּ ,
)יב( ִה ֵּלל ׁ ַוְש ַּמאי ִק ְּבלוּ ֵמ ֶהםִ .ה ֵּלל או ֵֹמרֱ :הוֵי
וִיהי מוֹרָ א
ֶאת ָהרַ ב ׁ ֶש ֹּלא ַעל ְמנָת לְ ַק ֵּבל ְּפרָ סִ ,
משנה א
תוֹרה ׁ ָ ִשמ ַ ִמסּינַ
משׁה ִק ֵבּל ָ
ֶ
ִמ ַּתלְ ִמידָ יו ׁ ֶשל ַא ֲהרֹן ,או ֵֹהב ׁ ָשלוֹם וְרוֹדֵ ף ׁ ָשלוֹם,
יִםי ֲעלֵ יכֶ ם.
מבואצרֵ ָדה וְיו ֵֹסי ֶּבן יו ָֹחנָן ִא ׁיש או ֵֹהב ֶאת ַה ְּברִ יּ וֹת ְוּמ ָקרְ ָבן לַ ּתוֹרָ ה.
)ד( יו ֵֹסי ֶּבן יו ֶֹעזֶר ִא ׁיש ְ
)יג( הוּא ָהיָה או ֵֹמר :נְגַ ד ׁ ְש ָמאֲ ,א ַבד ׁ ְש ֵמ ּה .וּדְ לָ א
יְרוּשלַ יִם ִק ְּבלוּ ֵמ ֶהם .יו ֵֹסי ֶבן יו ֶֹעזֶר ִא ׁיש ְצרֵ דָ ה
ָׁ
משנה זו ,הפותחת את מסכת אבות ,מתארת את תהליך המסירה של התורה מהר סיני ועד לאנשי
הבית ֵּמׁש
ימיִאׁ ְש ַּת
ּבְ .וּד
ישראלטלָ א ַח ָי
בארץ יףְ ,ק ָ
היהודי לָ א יָלֵ
העם ֵיָסיף .וּדְ
שלֹסיף,
הסמכותיבקהעליוןמו ִ
המוסדוֶהוֵי ִמ ְת ַא ֵּ
הגדולהִ ,מיםֱ ,
כנסת ַוַעד לַ ֲחכָ
או ֵֹמרִ :יְהי ֵב ְיתךָ ֵּבית
השני.
בראשית
שאמרו אנשי כנסת הגדולה .פירוש דבריהם של אנשי
מביא
דבריםאֳ ,חלָ ף.
יהם.שלושה ְּב ַת ָּג
המשנהד ְברֵ ֶ
שלא ֶאת ִּ
השניב ָּצ ָמ
חלקהו ֶֹתה ַ
ַּב ֲע ַפר רַ גְ לֵ ֶיהםֱ ,וֶהוֵי ׁש
משה ִק ֵּבל תוֹרָ ה ִמ ִּסינַי
ֶׁ
כנסת הגדולה ,המפנים קריאה למנהיגי הציבור (לשופטים ,למלמדים וליוצרי ההלכה) ,יעמוד במרכז
ְוּמ ָסרָ ּה לִ יהוׁ ֹֻש ַע,
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הביאור והמשימה (עמוד  ,)10אולם עיקרה של יחידת הלימוד יעסוק במושג "מסורת" ,מושג הנגזר
וִיהוׁ ְֹש ַע לִ ֵזְקנִים;
וּזְקנִים לִ ִנְב ִיאים,
ֵ
לְ ַע ְצ ִמיָ ,מה ֲאנִיִ .וְאם לֹא ַעכְ ׁ ָשיוֵ ,א ָימ ָתי.
במשנתנו.ה
המתוארת ַוְאל ַּתרְ ֶּב
מהמסירה ְּבנֵי ֵב ֶיתךָ ,
וְיִהיוּ ֲע ִנִיּים
תוּח לִ רְ ָוָחהְ ,
ָּפ ַ
נְשי כְ ֶנֶסת ַה ְּגדוֹלָ ה.
רוּה לְ ַא ׁ ֵ
וּנְב ִיאים ְמ ָס ָ
ִ
לשה דְ ָברִ ים:
ֵהם ָא ְמרוּ ׁ ְש ׁ ָ
אתעטהשם
שהציעֹר ְמ ַ
הכנסתעֱ .אמו
חברתךָ ֶק ַב
ורהפטיג,תוֹרָ ְ
זרחֹמרֲ :ע ֵשׂה
שכתבאו ֵ
דברים ַש ַּמאי
(עמודר )11נפגוש )טו( ׁ
השביל"ל וָ ח ֶֹמ
"לצדא ְמרוַּ ,ק
במדור ְש ּתוֹ ָ
ִש ָׂיחה ִעם ָה ִאׁ ָּשהְּ .ב ִאׁ
ֱהווּ ְמתוּנִים ַּב ִּדין,
"כנסת" לבית המחוקקים של מדינת ישראל ,על שם "כנסת הגדולה" המופיעה במשנתנו .דבריו
ַוְה ֲע ִמידוּ ַתלְ ִמ ִידים ַהרְ ֵּבה,
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ֲוַעשׂוּ ְסיָג לַ ּתוֹרָ ה.
מזמנים דיון בשאלת היחס שבין חידוש למסורת :האם הכנסת של ימינו היא המשך של כנסת
הכנסת היא חידוש?
הגדולה?
מובניםיָפוֹת.
באילו ָּפנִים
מובנים?וּבו ֵֹטל
באילו ַע ְצמוֹ,
אם םכן,רָ ָעה לְ
ה ,גּ וֹרֵ
ַמרְ ֶּבה ִש ָׂיחה ִעם ָה ִאׁ ָּש
במדור "לאורך השביל" (עמוד  )12נלמד מדרש מתוך "סדר אליהו זוטא" ,ובו הד לפולמוס שבין
)טז( רַ ָּבן ַּג ְמלִ ֵיאל ָהיָה או ֵֹמרֲ :ע ֵשׂה לְ ךָ רַ ב,
ִמ ִּד ְברֵ י תוֹרָ ה ,וְסוֹפוֹ יוֹרֵ ׁש ֵּג ִיה ָנּם.
המצדדים בתורה שבעל פה ,לבין הרואים בה יצירה מקורית הסוטה מכוונותיו של האל שנתן את
שהיוצר ֳא ָמדוֹת.
ייתכןה לְ ַע ֵּשׂר
כיצד ַּתרְ ֶּב
להראות ַוְאל
הדרשן ַה ָּס ֵפק,
מבקשת ֵּלק ִמן
באמצעותם.משל ִוְה ְס ַּ
בסיניִ .ק ְּבלוּ ֵמ ֶה
שבכתבארְ ֵּבלִ י
וְנִתאי ָה ַ
התורה ַּ
)ו( יְהוׁ ֹֻש ַע ֶּבן ְּפרַ ְחיָה
והמחדש הוא
באופן
המקוריתָּ .כל ַיָמי ָּגדַ לְ ִּתי ֵבין ַה ֲחכָ ִמים,
הכוונהְּבנוֹ או ֵֹמר:
אתש ְמעוֹן
המושלם ביותר)יז( ׁ ִ
וּקנֵה לְ ךָ
שמשמררַ בְ ,
מיע ֵשׂה לְ ךָ
דווקארֲ :
יְהוׁ ֹֻש ַע ֶּבן ְּפרַ ְחיָה או ֵֹמ
בסיום היחידה (עמוד  )13נלמד את שירו של יהודה עמיחי "אבי היה אלוהים" .כמו האל המקראי,
אתי לַ גּ וּף טוֹב ֶא ָּלא ׁ ְש ִת ָיקה .וְ לֹא ַה ִּמ ְדרָ ׁש
וְ לֹא ָמ ָצ ִ
ָח ֵברֱ ,וֶהוֵי ָדן ֶאת כָ ל ָה ָאדָ ם לְ כַ ף זְכוּת.
גם אביו של הדובר בשיר מוסר לו את עשרת הדיברות ,אולם הוא מוסר אותם בדרך מקורית ושונה
הדיברותה דְ ָברִ
בשניל ַה ַּמרְ ֶּב
במפורשׂה .וְכָ
עולהא ַה ַּמ ֲע ֶש
השימוררֶ ,א ָּל
הוּא ָה ִע ָּק
סוגיית ַוְאל
בסיני .ן רָ ע,
מסירתםק ִמׁ ָּשכֵ
מדרךֹמרַ :הרְ ֵח
ע מ ו ד )9ז( ַּנִתאי ָה ַארְ ֵּבלִ י או ֵ
ים ,שמוסר
הנוספים
המסורת מול
האפשרות ששימור וחידוש אינם מושגים סותרים
שקיומם
על ְטא.
מלמדיא ֵח
נוּת.זה לצד זה ֵמ ִב
דיברותַה ּ ֻפרְ ָע
לבנו,יָאׁש ִמן
האב ִּת ְת ֵ
ִּת ְת ַח ֵּבר לָ רָ ׁ ָשעַ ,וְאל
בהכרח ,וכי יש דרך לראות שהם משלימים זה את זה.
לשה
יְהוּדה ֶבן ַט ַּבאי ׁ ִוְש ְמעוֹן ֶּבן ׁ ָש ַטח ִק ְּבלוּ ֵמ ֶהם) .יח( רַ ָּבן ׁ ִש ְמעוֹן ֶּבן ַּג ְמלִ ֵיאל או ֵֹמרַ :על ׁ ְש ׁ ָ
)ח( ָ
ְד ָברִ ים ָהעוֹלָ ם עו ֵֹמדַ ,על ַה ִּדין ַוְעל ָה ֱא ֶמת ַוְעל
ש ַע ְצ ְמךָ ְּכעוֹרְ כֵ י
יְהוּדָ ה ֶּבן ַט ַּבאי או ֵֹמרַ :אל ַּת ַע ׂ
ַהׁ ָּשלוֹםֶ ׁ ,ש ֶנ ֱּא ַמר )זכריה ח( ֱא ֶמת ִוּמׁ ְש ַּפט ׁ ָשלוֹם
ַה ַּד ָיּנִין .וּכְ ׁ ֶש ִי ְּהיוּ ַּב ֲעלֵ י דִ ינִין עו ְֹמ ִדים לְ ָפנֶיךָ ְ ,יִהיוּ
ְב ֵעינֶיךָ ִּכרְ ׁ ָש ִעים .וּכְ ׁ ֶש ִנ ְּפ ָטרִ ים ִמ ְּל ָפנֶיךָ ְ ,יִהיוּ ְב ֵעינֶךָ ׁ ִש ְפטוּ ְּבׁ ַש ֲערֵ יכֶ ם.

פרק א

משנה א :משה קיבל תורה מסיני

המשנה הפותחת את מסכת אבות מתארת את תהליך המסירה
של התורה שבעל פה ממתן תורה עד תחילת תקופתם של חז"ל,
המתחילה באנשי כנסת גדולה.
המשנה מציינת שלושה דברים שאמרו אנשי כנסת הגדולה .דברים
אלו באים להנחות את פעולותיהם כשופטים ,מורים ואנשי הלכה.
מהי התורה שנמסרה מדור לדור? האם עברה התורה שינויים תוך
כדי תהליך המסירה? ומה מקומם של אנשי כנסת הגדולה בתהליך
זה? בלימוד המשנה נעמוד על שאלות אלו ואחרות.

המשנה

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

כנסת הגדולה  Ìשמו של המוסד העליון בתחילת ימי
הבית השני ,אשר היה ממונה על הסדרת מנהגים וקביעת
תקנות בענייני דת .לפי אחת המסורות ,מנתה הכנסת
הגדולה  120חברים .שמותיהם של חכמים אלו אינם
ידועים ,אולם ידועה זהותו של אחד מאחרוני אנשיהם:
שמעון הצדיק.

ביאור

תּוֹרה ִמ ִסּינַ י משה רבנו קיבל
משׁה ִק ֵבּל ָ
ֶ .1
מאת ה' בהר סיני את התורה שבכתב ִואתה גם
וּמ ָס ָרהּ העביר אותה.
את התורה שבעל פהְ .2 .
יהוֹשׁע שלפי המסופר בתנ"ך ,הנהיג את העם
ִל ֻ
לאחר מות משהִ .3 .לזְ ֵקנִ ים שהמשיכו להנהיג את
יאים המוזכרים
העם לאחר מות יהושעִ .4 .לנְ ִב ִ
במקראֵ .6 .הם אנשי כנסת הגדולהֱ .7 .הווּ
ְמתוּנִ ים ַבּ ִדּין נהגו ביישוב הדעת .8 .וְ ַה ֲע ִמידוּ
ַת ְל ִמ ִידים ַה ְר ֵבּה הרבו את מספר התלמידים.
תּוֹרה ָהקימו 'גדר' לתורה.
 .9וַ ֲעשׂוּ ְסיָ ג ַל ָ

תורה שבכתב ותורה שבעל-פה  Ìעל פי המסורת שמקורה במשנתנו,
ניתנה למשה מסיני 'התורה שבכתב' ,שהיא חמשת החומשים בראשית,
שמות ,ויקרא ,במדבר ודברים ,וכן 'התורה שבעל-פה' ,שהיא מערכת
של הלכות ,פירושים ושיטות לימוד ששימשו את חז"ל ביחסם לתורה
שבכתב .התורה שבעל פה כוללת הלכות שהועברו מדור לדור וכן הלכות
שהתחדשו ברבות הדורות והותאמו למציאות המשתנה.
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משנה א

תוֹרה ִמ ִסּינַ י
משׁה ִק ֵבּל ָ
ֶ
המשנה הפותחת את מסכת אבות מתארת את תהליך המסירה
של התורה שבעל פה ממתן תורה עד תחילת תקופתם של חז"ל,
המתחילה באנשי כנסת גדולה.
המשנה מציינת שלושה דברים שאמרו אנשי כנסת הגדולה .דברים
אלו באים להנחות את פעולותיהם כשופטים ,מורים ואנשי הלכה.
מהי התורה שנמסרה מדור לדור? האם עברה התורה שינויים תוך
כדי תהליך המסירה? ומה מקומם של אנשי כנסת הגדולה בתהליך
זה? בלימוד המשנה נעמוד על שאלות אלו ואחרות.

המשנה

משה ִק ֵּבל תוֹרָ ה ִמ ִּסינַי
ֶ ׁ .1
ְ .2וּמ ָסרָ ּה לִ יהוׁ ֹֻש ַע,
 .3וִיהוׁ ְֹש ַע לִ ֵזְקנִים;
וּזְקנִים לִ ִנְב ִיאים,
ֵ .4
נְשי כְ ֶנֶסת ַה ְּגדוֹלָ ה.
רוּה לְ ַא ׁ ֵ
וּנְב ִיאים ְמ ָס ָ
ִ .5
לשה דְ ָברִ ים:
ֵ .6הם ָא ְמרוּ ׁ ְש ׁ ָ
ֱ .7הווּ ְמתוּנִים ַּב ִּדין,
ַ .8וְה ֲע ִמידוּ ַתלְ ִמ ִידים ַהרְ ֵּבה,
ֲ .9וַעשׂוּ ְסיָג לַ ּתוֹרָ ה.

כנסת הגדולה  Ìשמו של המוסד העליון בתחילת ימי
הבית השני ,אשר היה ממונה על הסדרת מנהגים וקביעת
תקנות בענייני דת .לפי אחת המסורות ,מנתה הכנסת
הגדולה  120חברים .שמותיהם של חכמים אלו אינם
ידועים ,אולם ידועה זהותו של אחד מאחרוני אנשיהם:
שמעון הצדיק.

ביאור

תּוֹרה ִמ ִסּינַ י משה רבנו קיבל
משׁה ִק ֵבּל ָ
ֶ .1
מאת ה' בהר סיני את התורה שבכתב ִואתה גם
וּמ ָס ָרהּ העביר אותה.
את התורה שבעל פהְ .2 .
יהוֹשׁע שלפי המסופר בתנ"ך ,הנהיג את העם
ִל ֻ
לאחר מות משהִ .3 .לזְ ֵקנִ ים שהמשיכו להנהיג את
יאים המוזכרים
העם לאחר מות יהושעִ .4 .לנְ ִב ִ
במקראֵ .6 .הם אנשי כנסת הגדולהֱ .7 .הווּ
ְמתוּנִ ים ַבּ ִדּין נהגו ביישוב הדעת .8 .וְ ַה ֲע ִמידוּ
ַת ְל ִמ ִידים ַה ְר ֵבּה הרבו את מספר התלמידים.
תּוֹרה ָהקימו 'גדר' לתורה.
 .9וַ ֲעשׂוּ ְסיָ ג ַל ָ

ביאור המשנה
כאמור ,משנה זו ,הפותחת את מסכת אבות ,פותחת בתיאור שלשלת המסירה של התורה ממשה
ועד לאנשי כנסת הגדולה ,המוסד המוקדם ביותר המזוהה עם יצירתם של חז"ל .נקודת המוצא של
משנתנו היא הר סיני ,המקום שבו קיבל משה את התורה .נראה שהמונח "תורה" כאן אינו כולל את
התורה שבכתב בלבד ,אלא גם את התורה שבעל פה .על פי תפיסה זו ,שורשיה של התורה שבעל
פה נעוצים בסיני .לתפיסה זו יש הדים רבים בספרות חז"ל ,והיא אף נוסחה באופנים מרחיבים יותר.
למשל ,הזכרת הר סיני בפתיחת פרשת השמיטה בספר ויקרא נדרש ב"ספרא" כך:

"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר" ,מה עניין שמיטה אצל הר סיני והלא כל המצות
נאמרו מסיני? אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני ,אף כולם נאמרו כללותיהם
ודקדוקיהם מסיני.
(ספרא בהר ,פרשה א)

תורה שבכתב ותורה שבעל-פה  Ìעל פי המסורת שמקורה במשנתנו,
ניתנה למשה מסיני 'התורה שבכתב' ,שהיא חמשת החומשים בראשית,
שמות ,ויקרא ,במדבר ודברים ,וכן 'התורה שבעל-פה' ,שהיא מערכת
של הלכות ,פירושים ושיטות לימוד ששימשו את חז"ל ביחסם לתורה
שבכתב .התורה שבעל פה כוללת הלכות שהועברו מדור לדור וכן הלכות
שהתחדשו ברבות הדורות והותאמו למציאות המשתנה.
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ניסוח מרחיב אף יותר מופיע בתלמוד הירושלמי:
מקרא ,משנה ,תלמוד ואגדה ,אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו כבר נאמר
למשה בסיני.
(ירושלמי ,פאה ,פרק ב' הלכה ו)

על פי קביעה זו ,התורה שבעל פה אינה יצירה חדשה ,אלא חשיפה וגילוי של דברים שנמסרו כבר
בסיני .עם זאת ,אמנם במשנה שלנו נקשרת התורה כולה לסיני ,והתורה היא העוברת מדור לדור
(שאלה  ,)1אולם לא ברור כלל אם כל דור מסר לדור שבא אחריו העתק מדויק של מה שקיבל ,או
שמא במהלך המסירה נוספו ונשמטו דברים מן התורה (שאלה  .)2היה אפשר להעלות על הדעת
תהליך של מסירה מדויקת שאיננה משנה דבר בדבר "הנמסר" במהלך הדרך ,אך למעשה ,קשה
למצוא דוגמאות ממשיות למסירה שכזאת .אפילו בתורה שבכתב ,טקסט חתום ,לכאורה ,חלו
שינויים לא מעטים במהלך אלפי השנים של מסירת הנוסח מדור לדור .באשר לתורה שבעל פה,
היכרות עם ריבוי הדעות בספרות זו ,וכן מוסד המחלוקת ,שהוא סימן היכר מובהק של ספרות זו
(אף שהוא נעדר ממסכתנו ,מסכת אבות) ,מלמדים שגם מסירת התורה שבעל פה לא הייתה מסירה
בלבד .דור דור ודורשיו ,דור דור וחידושיו .בהקשר זה כדאי לדון בכיתה בשאלה :כיצד אפשר לכנות
באותו שם ("תורה") גם את מה שקיבל משה מסיני וגם את מה שמסר ליהושע ,אם למרכיב האנושי
ולתהליך היצירה והחידוש יש תפקיד מרכזי במהלך המסירה? שאלה זו מתחדדת ככל שאנו עדים
ליותר מסירות מדור לדור ("יהושע לזקנים ,וזקנים לנביאים").
שאלה זו דומה במידת מה לפרדוקס פילוסופי מהעת העתיקה ,המוכר בשם "ספינת תסאוס" .על
פי הסיפור ,האתונאים שמרו על ספינתו של תסאוס ,מייסדה המיתולוגי של אתונה ,לאורך שנים,
אולם לצורך השמירה עליה ,פעם בכמה שנים ,היה צורך להחליף כמה מהקורות שהרכיבו אותה .וכך
מתאר זאת ההיסטוריון פלוטראכוס -

הם היו מוציאים ממנה מפעם לפעם את הקורות הישנות וקובעים תחתיהן אחרות
חדשות וחזקות ,עד שהאנייה נעשתה דוגמה בשביל הפילוסופים בשאלת הגידול
השנויה במחלוקת ,יש אומרים שהיא היא ,ויש אומרים שאין היא היא.
(פלוטראכוס ,חיי אישים ,אנשי יוון ורומי [מהדורת הלוי] ,ירושלים ,תשל"ג)1973-

כלומר ,משום שאחת לכמה שנים הוחלפו קורות הספינה ,ואחרי כמה סבבי תיקונים לא נשארה אף
אחת מהקורות המקוריות שהרכיבו את ספינתו של תסאוס ,התעוררה בקרב פילוסופים השאלה
אם עוד אפשר לקרוא לספינה "ספינתו של תסאוס" .כך גם בהקשר שלנו .אפשר לעורר דיון בכיתה
בשאלה כיצד אפשר לכנות באותו השם ("תורה") יצירה דינמית כל כך ,שעברה שינויים רבים כל
כך במהלך אלפי שנים .מפתח אחד לתשובה נמצא בחיפוש אחר עקרונות קבועים המאפיינים את
התורה לאורך כל שנות מסירתה ,למרות השינויים .אם נמצא עוגני רציפות שכאלה ,נוכל לראות
בתהליך המסירה תהליך של המשכיות ,גם אם יסודות רבים אחרים ,נשמטים או משתנים לאורך
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השנים.
החוליה האחרונה במשנתנו היא "כנסת הגדולה" ,מוסד שככל הנראה פעל בירושלים בתקופת בית
המקדש השני ,בראשית ימי חז"ל .לאנשי כנסת הגדולה מיוחסת אמירת שלושה עקרונות .מכאן
ואילך נראה שהמספר שלוש נהפך למספר יסודי במסכת  -רבים מדברי החכמים המופיעים בה
ערוכים במתכונת של שלוש צלעות.
הוראתם הראשונה של אנשי כנסת הגדולה מופנית לדיינים ,וקוראת להם להיות מתונים בדין.
דרישת המתינות איננה מופנית ,ככל הנראה ,לתוצאה המשפטית (לפסק הדין ולעונש ,שלעתים
עשויים להיות חמורים) אלא לדרך ההגעה אליהם :הדיינים נדרשים לחקור את העדים ביסודיות,
לדון בעובדות לעומקן ולא להכריע בחיפזון אלא ביישוב הדעת .ההוראה השנייה היא "והעמידו
תלמידים הרבה" .גם הוראה זו פונה לחכמים ,הפעם להיותם מורים ומלמדים ,וקוראת להם לפעול
להרחבת מעגל הלומדים ותלמידי החכמים .הוראה זו קוראת להגדיל את מספר לומדי התורה,
בלי להביא בחשבון את המחיר שיהיה צריך לשלם מבחינת איכות התלמידים .דוגמה מימינו יכולה
להיות קריאה לביטול בחינות הכניסה לבתי ספר או ללימודים גבוהים .ההוראה השלישית מופנית
אל חכמים בהיותם מורי הלכה ומעצביה של התורה שבעל פה .הוראה זו קוראת להם "לעשות סייג
לתורה" ,כלומר להעמיד גדר מטאפורית סביב חוקי התורה כדי שאנשים לא יתקרבו אל החטא כלל.
את העיקרון אפשר להמחיש בדוגמה הזאת :כאשר מורה או מדריך בתנועת נוער מעוניין שתלמידיו־
חניכיו לא יאחרו לטיול ,הוא יודיע להם שעליהם להתייצב בנקודת המפגש בשעה  ,8:00אף שהוא
יודע שהיציאה תהיה רק בשעה .8:30
נשאלת השאלה ,מדוע המשנה מציינת דווקא את שלוש האמירות האלה מתוך דברים רבים שאמרו
מן הסתם אנשי כנסת הגדולה? (שאלה  1לאחר הטבלה*) .שאלה מסוג זה יכולה להתעורר באשר לכל
אחד מהחכמים הנזכרים במסכת  -עורך המסכת בחר להביא רק כמה אמירות מדבריו של כל חכם.
אפשר להעלות שלושה כיוונים ,ויש לבדוק אם הם מתקיימים בכל מקרה ומקרה :הראשון ,האם
האמירה המסוימת נבחרה משום שהיא מבטאת מאפיין מובהק של החכם שאמר אותה? השני ,האם
הנחיות מסוימות נבחרו משום שהן נוגעות במיוחד לציבור שהחכמים פנו אליו ולאתגרים שאותו דור
התמודד עמם? והשלישי ,ייתכן שהשיטה בבחירת הציטוטים הייתה מבוססת על חיפוש העקרונות
העל־זמניים שבדברי החכמים ,וכך נבחרו המשפטים שיהיו רלוונטיים תמיד .באשר למשנתנו ,נראה
שאפשר לומר ששלושת הכיוונים המוצעים מתקיימים :אמירות אלו מאפיינות את כנסת הגדולה
בהיותה מוסד שעיצב מדיניות משפטית וחברתית; אמירות אלו מופנות אל חכמי התקופה ההיא ,אל
האליטות ,ומדריכות אותם כיצד יש להרחיב את שורותיהם של חכמי התורה ,וכיצד עליהם לנהוג
בהיותם דיינים ,מנהיגים ,פוסקי הלכה ומלמדים; ולבסוף ,יש באמירות אלו היבטים שהם רלוונטיים
תמיד :עקרונות כמו יישוב הדעת ,פתיחת מחסומים חברתיים ויצירה של מקדמי זהירות ,הם
עקרונות שהדיון בהם מתאים לכל חברה בכל תקופה.
בהמשך לדיון שערכנו בתחילת הביאור ,קשה לדעת אם אנשי כנסת הגדולה חידשו אמירות אלו ,או
שקיבלו אותם מדורות קודמים ובחרו להבליטן (שאלה .)*2

* לצערנו נפלה טעות במספור השאלות .שאלות  5-4סומנו בטעות כשאלות .2-1
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משימה

שאלות

 .1מה קיבל משה מסיני ,ומה מסר הלאה?
 .2האם ,לדעתכם ,נוספו או נשמטו דברים במהלך דורות רבים של מסירה? הסבירו.
 .3המשנה מייחסת ל'אנשי כנסת הגדולה' שלושה דברים .הסבירו אותם בלשונכם ,ותנו דוגמא מן המציאות של ימינו לכל אחד מהדברים.
בתשובתכם היעזרו בטבלה הבאה:
הביטוי
ֱהווּ ְמתוּנִ ים ַבּ ִדּין
ַה ֲע ִמידוּ ַת ְל ִמ ִידים ַה ְר ֵבּה
תּוֹרה
ֲעשׂוּ ְסיָג ַל ָ

דוגמא מימינו

הסבר הביטוי בלשונכם

 .1מבין הפעולות והתקנות הרבות של אנשי כנסת הגדולה מציינת המשנה דווקא שלושה דברים אלוַ .שׁערו מדוע נבחרו דווקא שלושתם.
 .2האם לדעתכם ,אנשי כנסת הגדולה קיבלו דברים אלו מקודמיהם ,או חידשו אותם בעצמם? הסבירו.
משימה

לפניכם שישה איורים .התאימו בין האיורים לביטויים מן המשנה ,והסבירו את הקשר בין הסיטואציה שבאיור לביטוי הנבחר.
ֱ Ÿהווּ ְמתוּנִ ים ַבּ ִדּין
ַ Ÿה ֲע ִמידוּ ַת ְל ִמ ִידים ַה ְר ֵבּה
תּוֹרה
ֲ Ÿעשׂוּ ְסיָג ַל ָ

2 1
5 4

במשימה התלמידים נדרשים לקשר בין דברי המשנה לבין איורים הממחישים את האמור בה .הציווי
"הוו מתונים בדין" מודגם באיורים  2ו־ ,4המראים שופט נחפז ,חיפזון שוודאי יפגע באיכות החלטותיו,
ולעומתו שופט היושב ושוקל בכובד ראש את הסוגיה העומדת בפניו .איורים  3ו־ 5ממחישים את
הצלע "והעמידו תלמידים הרבה" :באיור  3נראית תמונת מחזור ,כזאת הנראית על קירות בתי ספר
רבים המתגאים בבוגרים הרבים שהעמידו .באיור  ,5לעומת זאת ,מוצג עיקרון חינוכי מנוגד  -בית
הספר סגור ,ושומרי סף ניצבים בפתחו מוכנים "לסנן" את החפצים לבוא בשעריו .בית ספר מסוג
זה מעדיף להגביל את הכמות ולא לפגוע באיכות .הוויכוח בין שתי הגישות החינוכיות האלה מופיע
במקורות חז"ל נוספים .ב"אבות דרבי נתן" (פרטים על חיבור זה בעמוד  )17מובאת מחלוקת בין בית
הלל לבית שמאי הנסובה על משנתנו:

"והַעמידו תלמידים הרבה" :שבית שמאי אומרים :אל יִשנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו
ובן אבות ועשיר ,ובית הלל אומרים :לכל אדם ישנה ,שהרבה פושעים היו בהם בישראל
ונתקרבו לתלמוד תורה ויצאו מהם צדיקים חסידים וכשרים.

3
6

(אבות דרבי נתן ,נוסחא א' פרק ג)
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כנסת הגדולה וכנסת מדינת ישראל

בימים הראשונים להקמתה של מדינת ישראל התלבטו
מנהיגי המדינה הצעירה לגבי קביעת שמו של בית
הנבחרים במדינת ישראל .בסופו של דבר התקבלה
תיקרא האסיפה
הצעתו של ד"ר זרח ורהפטיג ,שלפיה ָּ
המכוננת בשם 'כנסת' .כך נימק ורהפטיג את הצעתו:

נראתה לי הזיקה ]בין אסיפת הנבחרים[ לתפקידיה ושמה של הכנסת הגדולה ][...
אני מחפש בכל דרכינו ובכל חידוש חיינו המדיניים קשר עם המסורת שלנו ,כי אנו מחדשים ומחיים מדינה עתיקת
ימים .הפרלמנט הראשון אחרי שיבת ציון הראשונה היתה הכנסת הגדולה ,מספר חברי הכנסת הגדולה היה .120
זרח ורהפטיג ,חוקה לישראל  -דת ומדינה

שאלות

 .1כיצד נימק זרח ורהפטיג את הצעתו לקרוא לבית הנבחרים העברי בשם כנסת? האם הצעתו נראית לכם? הסבירו.
 .2מה בהצעתו ממשיך את המסורת ,ומהו החידוש שבה?

זֶ ַרח וַ ְר ַה ְפ ִטיג ) Ì (2002-1906פוליטיקאי ומשפטן
ישראלי ,מראשי הפועל המזרחי והמפד"ל .ורהפטיג היה
בין מנסחי החוקה של מועצת המדינה הזמנית ,שבהּ היה
חבר ,ובין החותמים על מגילת העצמאות.
בשנת תשמ"ג ) (1983זכה בפרס ישראל על תרומה
מיוחדת לחברה ולמדינה בקידום המשפט העברי.
כנסת ישראל
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בית שמאי אוחזים בגישה אליטיסטית המבקשת ללמד רק את המוצלחים ובני הטובים ,ואילו בית
הלל קוראים ,ברוח משנתנו ,לפתוח את שערי בית המדרש בפני כל אחד ואחד .במסכת ברכות מתאר
התלמוד הבבלי מחלוקת ברוח זו שהתקיימה בין הנשיא רבן גמליאל לבין יורשו ,רבי אלעזר בן עזריה
(תלמוד בבלי ,מסכת ברכות ,דף כח עמוד א)  -רבן גמליאל היה מכריז" :כל תלמיד שאין תוכו כברו
 לא יכנס לבית המדרש" ,ואילו רבי אלעזר בן עזריה סילק את שומרי הסף והביא לגידול של ממשבמספר הלומדים.
איורים  1ו־ 6מתקשרים להוראה "ועשו סייג לתורה" .באיור  1התורה מוגנת ,כביכול ,באמצעות
מנעול (אפשר לקשר את האיור הזה גם לצלע הקודמת  -המנעול מבטא את החסמים המוצבים
לפתחיהם של לומדים ,למשל ,בדמותם של מורים שאינם מקבלים את הגישה "והעמידו תלמידים
הרבה") ,ואילו באיור  6אנו רואים כיצד היעדר הסייגים והגדרות הוא ַס ָמן (אינדיקטור) ,ואולי אף זָ רָ ז
(קטליזטור) ,להפקרות ולעזובה.

לצד השביל :כנסת הגדולה וכנסת מדינת
ישראל
במסכת אבות "כנסת הגדולה" היא שמו של המוסד העליון של חכמים בימי בית המקדש השני,
מוסד בעל קשר הדוק ללימוד ,לשיפוט ולפסיקת הלכה .לאחר הקמת מדינת ישראל ,בעת שראשיה
חיפשו שמות וסמלים למדינה הצעירה ,הציע חבר הכנסת זרח ורהפטיג ,מהחותמים על מגילת
העצמאות ,את השם "כנסת" לבית המחוקקים הישראלי .כדאי להבהיר בכיתה שגם לשמות ,למוסדות
ולתפקידים הנראים היום בישראל מובנים מאליהם ,יש היסטוריה ושהמייסדים התלבטו בין כמה
חלופות .למשל ,בישיבתה הראשונה התלבטו חברי הממשלה הראשונה אם הם ייקראו "נגידים" או
"שרים" ,ולבסוף נבחרה האפשרות השנייה .כך ,התלבט ראש הממשלה הראשון ,דוד בן גוריון ,אם
לקרוא למדינה "ציון"" ,יהודה" או "צבר" ,ולבסוף החליט על השם "מדינת ישראל" .ורהפטיג מסביר
את הצעתו וטוען שיש לראות בבית המחוקקים של מדינת ישראל חידוש ותחייה של "הפרלמנט
הראשון אחרי שיבת ציון" ,הכנסת הגדולה (שאלה  .)1כמו כנסת הגדולה ,שחבריה היו נציגי העם
(או מעמדות בתוכו) ונקבעו בה חוקים ותקנות ,כך בכנסת של ימינו יושבים המחוקקים הנבחרים
בבחירות דמוקרטיות .שימוש סמלי בשם "כנסת" מבטא את התפיסה שמדינת ישראל לא קמה
יש מאין ,וששורשיה נטועים עמוק בימי הבית השני ,התקופה האחרונה שבה ישב העם היהודי על
אדמתו ,ועל חלק ממנה בריבונות מלאה.
הצעתו של ורהפטיג משלבת ישן וחדש ,שימור וחידוש (שאלה  .)2מצד אחד ,היא עושה שימוש
בשמו של מוסד מוכר מהמסורת היהודית העתיקה בארץ ישראל ,ובכך מעניקה לכנסת עומק
ומסורת עתיקת יומין .מצד אחר ,מעבר להיבטים הסמליים ֵ(שם ,מספר החברים ,דמיון חלקי
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בתפקידים ועוד) ,הכנסת "החדשה" לא ראתה עצמה כבולה למסורות העבר ופעלה בחופשיות על פי
החלטות חבריה .תפקידי הכנסת במדינת ישראל אינם חופפים לתפקידיה של הכנסת הגדולה ,ומקור
הסמכות שלה הוא העם ולא האל (תפיסה שאפיינה מן הסתם גוף דתי כמו הכנסת הגדולה) .האיזון
בין המשכיות וחידוש מזכיר את האיזון ברעיון הציוני עצמו  -מצד אחד ,הרעיון הציוני ממשיך את
הלאומיות היהודית העתיקה ,ומצד שני ,הוא חידוש מודרני שנועד ליצור דמות של יהודי חדש.
בנקודה זו כדאי לשאול את התלמידים :האם הם מזדהים עם הצעתו של ורהפטיג? האם ההחלטה
לקרוא למוסד החדש בשם עתיק וטעון משמעות היא החלטה נכונה לדעתם? האם ,לדעתם ,מוטב
היה לבחור שם ניטראלי שאינו נושא עמו משמעות היסטורית ,ואולי שם המשקף חזון לעתיד?
אפשר להשוות זאת לשמותיהם הפרטיים של התלמידים  -יש לשער שכמה מהשמות הם שמות
עתיקים ,מהתנ"ך למשל ,או שמות שבהם נקראו קרובי משפחה בדורות קודמים ,ואילו תלמידים
אחרים נושאים שמות חדשים לחלוטין ,שאין להם מטען היסטורי.
אפשר לבקש מהתלמידים לחשוב על שמות אחרים שבהם היה אפשר לקרוא לכנסת.

לאורך השביל :הבן האהובץ יהודה עמיכי

הבן האהוב

לפי המסורת משה קיבל בסיני את התורה שבעל פה
יחד עם התורה שבכתב .אמונה זו מעוררת שאלות רבות
ומגוונות :מהי התורה שמשה קיבל? מה היא כוללת?
מה היחס בין מה שמשה קיבל לבין מה שמוגדר כתורה
בדורות הבאים? הסיפור הבא מתמודד עם שאלות אלה
ומשיב עליהן תשובה מקורית ומעניינת:

דגנים שונים והלחם המיוצר מהם ויקיפדיה החופשית

שאלות

 .1מהי הטענה שמטיח באליהו האדם שפגש בו?
 .2אליהו עונה לטענת האדם באמצעות משל.
א .הסבירו את המשל בלשונכם.
ב .מה ההבדל בין שני הבנים? איזה מהם מעדיף
מחבר הסיפור ,ומדוע?
ג .כיצד מתמודד המשל עם הביקורת כלפי התורה
שבעל פה?
 .3האם המסירה המתוארת במשנה דומה ,לדעתכם,
לחטים ופשתן או למפה וסולת? הסבירו.
 .4כיצד עוברת המסורת במשפחתכם? באילו מקרים
אתם נוהגים כמו הבן הראשון במשל ,כלומר
משמרים את המסורת ללא שינוי ,ובאילו מצבים
נוהגים במשפחתכם כמו הבן השני ,כלומר מעבדים
ומסגלים את המסורת למציאות המשתנה?

אמר אליהו:
פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאני אדם אחד ][...
אמר לי :מקרא ]התורה שבכתב[ ניתן לנו מהר סיני ,משנה ]התורה שבעל
פה[ לא ניתן לנו מהר סיני.
ואמרתי לו :בני ,והלוא מקרא ומשנה מפי הגבורה ]האל[ נאמרו.
ומה ]ההבדל[ בין מקרא למשנה?
משלו משל ,למה הדבר דומה -
למלך בשר ודם שהיו לו שני בנים ,והיה אוהבן אהבה גמורה,
ונתן לזה קב ]כמות מסוימת של[ חיטין ,ולזה קב חיטין ,לזה אגודה ]חבילה[
של פשתן ,ולזה אגודה של פשתן.
הפיקח שבהן מה עשה?
ביררה,
ּ
נטל את הפשתן וארגוֹ מפה ,ונטל את החיטין ועשאן סולת.
ולשה ואפה,
טחנהּ ,
ּ
וסידרה על גבי השולחן ,ופרס עליה מפה ,והניחה עד שבא המלך.
ּ
והטיפש שבהן לא עשה ולא כלום.
לימים בא המלך בתוך ביתו ואמר להן :בנייָ ,הביאו לי מה שנתתי לכם.
אחד הוציא את ]פת[ הסולת על גבי השולחן ומפה פרוסה עליו ,ואחד
הוציא את החיטין בקופה ]בשק[ ,ואגודה של פשתן עליהן,
אוי לה לאותה בושה ,אוי לה לאותה כלימה!
ֱהוֵי אומר :איזה מהן חביב ]מי מבין הבנים עדיף[?
זה שהוציא את השולחן ואת ]פת[ הסולת עליו.
אליהו זוטא ,מהדורת איש שלום ,פרשה ב
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בעמוד  12מופיעה דרשה מתוך "אליהו זוטא" ,חלקו השני והקטן יותר ("זוטא") של המדרש "תנא
דבי אליהו" .תנא דבי אליהו הוא מדרש המיוחס במסורת לאליהו הנביא ,אך במחקר מקובל לייחסו
לדרשן שמוצאו מארץ ישראל ,מבבל או מרומא ,שחי בתקופת הגאונים ,סביב המאה העשירית
לספירה .אחד מהנושאים החשובים שעמדו על הפרק בעולם היהודי באותה תקופה ומקבלים ביטוי
נרחב בתנא דבי אליהו בכלל ,ובדרשה שלפנינו בפרט ,הוא הפולמוס בין הרבניים לקראים :בין מי
שהאמינו בתקפותה של התורה שבעל פה ,לבין מי שסירבו להעניק תוקף לתורה שבעל פה וראו
במקרא לבדו מקור מחייב (מכאן גם שמם "קראים") .הדרשן שם בפיו של האדם הפוגש את אליהו
טענה קראית קלאסית :מדוע לקבל את התורה שבעל פה ,הרי היא לא ניתנה בסיני ,כלומר אין לה
סמכות אלוהית מחייבת? (שאלה .)1
אליהו משיב לאדם הזה במשל (שאלה  )2על מלך שנתן לכל אחד משני בניו קב חיטין ואגודת
פשתן .הבן הפיקח ארג מהפשתן מפה ואפה מהחיטים לחם ,ואילו הבן השני ("הטיפש שבהן") שמר
על מתנות אביו כפי שהן .כאשר הגיע המלך וביקש לראות את מתנותיו ,ראה אצל האחד פת לחם
מונחת על מפת פשתן ,ואילו אצל השני ,את הפשתן והחיטים מונחים כפי שנתנם .המשל אינו מביא
את תגובת המלך ,אך מסקנתו של הדרשן ברורה  -על הבן השני להתבייש ולהיכלם .הבן הראשון
הבין שקיבל לידיו חומרי גלם ושהמתנות הן הזמנה לפעול וליצור ,ואילו הבן השני לא השכיל
לעשות שימוש במתנות שקיבל והותיר אותן כפי שקיבלן .המשל מתמודד עם הביקורת כלפי התורה
שבעל פה וטוען ששמירה על התורה כעל מוצג מוזאוני מחטיאה את כוונתו של האל בנתינתה .רק
התפיסה שהתורה שניתנה בסיני היא חומר גלם המזמן ניצול ,שימוש ויצירה ,היא תפיסה "פיקחת"
הקולעת לרצונו של המלך נותן המתנה  -האל .על כן ,האמירה ש"מקרא ומשנה מפי הגבורה
נאמרו" נכונה ,כפי שיהיה נכון לומר שמפת הפשתן ופת החטים הן מתנותיו של המלך .מובן זה נותן
משמעות יצירתית ומתונה יותר לאמירות התלמודיות שהובאו בתחילת הביאור ,ולפיהן "אפילו מה
שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו כבר נאמר למשה בסיני".
אמנם תיאור המסירה במשנתנו הוא קצר ותמציתי ,אולם מהיכרות עם המסכת כולה נראה
שהמסירה במשנה דומה יותר ל"מפה ופת סולת" (שאלה  .)3כל דור אינו מסתפק בציטוט דברי
הדורות הקודמים לו ,אלא יוצר ומחדש בעזרת חומרי הגלם שקיבל מהדור הקודם ,ולכל הפחות
מדגיש ומבליט היבטים הנראים לו רלוונטיים וחשובים במיוחד מתוך דברי קודמיו .יצוין שהמתח
שבין יצירה לחידוש בתהליך המסירה המופיע רבות בדברי חז"ל .כבר במסכתנו מוצג ההבדל בין שתי
הגישות כהבדל שבין "בור סוד שאינו מאבד טיפה" ,כלומר בור מסויד השומר על המים (=התורה)
שקיבל מקודמיו (תיאורו של רבי אליעזר בן הורקנוס בפרק ב משנה יא) ,לבין "מעין המתגבר" -
דימוי המייצג מקוריות ויצירתיות (תיאורו של רבי אלעזר בן ערך ,שם).
מכאן ננסה למצוא נמשל מתאים מחיי התלמידים (שאלה  .)4נפתח בשאלה המקדימה :מהי "מסורת
משפחתית"? על אילו ערכים ומנהגים אפשר לומר שהם מסורת העוברת במשפחה? לאחר שנשמע
מהתלמידים כמה דוגמאות ,נבקש לברר (שוב ,בעזרת דוגמאות) באילו מקרים מחליטים על הפסקה
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של מסורת כלשהי ובאילו מקרים מחליטים להמשיך בה .אפשר להעמיק ולדון במניעים לכל
החלטה  -מה גורם למשפחה להמשיך במסורת קיימת? (אינרציה ,החלטה מודעת ,הזדהות עם
תוכן המסורת ,כבוד לדור קודם ,הכרה בחשיבותה של מסורת באשר היא); ומה גורם לסטייה ממנה
(החלטה מודעת בעקבות חוסר הזדהות עם תוכן המסורת ,חוסר עניין ,שינויים במשפחה ,שאיפה
למקוריות ועוד).

ֹלהים
ָא ִבי ָהיָ ה ֱא ִ

יהודה עמיחי

ֹלהים וְ ֹלא יָ ַדע .הוּא נָ ַתן ִלי
ָא ִבי ָהיָ ה ֱא ִ
ֶאת ֲע ֶש ֶרת ַה ִדּ ְבּרוֹת ֹלא ְבּ ַר ַעם וְ ֹלא ְבּזַ ַעםֹ ,לא ָבּ ֵאש וְ ֹלא ֶבּ ָענָ ן
הוֹסיף ִמ ִלּים טוֹבוֹת,
טּוּפים וְ ִ
הוֹסיף ִל ִ
וּב ַא ֲה ָבה .וְ ִ
ֶא ָלא ְבּ ַרכּוּת ְ
"בּ ַב ָּק ָשה" .וְ זִ ֵמּר זָ כוֹר וְ ָשמוֹר
הוֹסיף ְ
"א ָּנא" וְ ִ
הוֹסיף ָ
וְ ִ
וּב ָכה ְבּ ֶשׁ ֶקט ֵבּין ִדּ ֵּבר ְל ִד ֵבּר,
ְבּ ִנגּוּן ֶא ָחד וְ ִה ְת ַחנֵּ ן ָ
ֹלא ִתּ ָשּ ׂא ֶאת ֵשׁם ֱאֹל ֱֹהיָך ַל ָשּׁ וְ אֹ ,לא ִתּ ָשּ ׂאֹ ,לא ַל ָשּׁ וְ א,
אוֹתי ָחזָ ק וְ ָל ַחש ְבּ ָאזְ נִ י,
ָא ָּנאַ ,אל ַתּ ֲענֶ ה ְּב ֵר ֲעָך ֵעד ָשׁ ֶקר .וְ ִח ֵבּק ִ
ֹלא ִתּגְ נֹבֹ ,לא ִתּנְ ַאףֹ ,לא ִתּ ְר ַצח .וְ ָשׂם ֶאת ַכּפּוֹת יָ ָדיו ַה ְפּתוּחוּת
ֹאשי ְבּ ִב ְר ַכּת יוֹם ִכּפּוּרַ .כּ ֵבּדֱ ,א ַהבְ ,ל ַמ ַען יַ ֲא ִריכוּן יָ ֶמיָך
ַעל ר ִ
ַעל ְפּנֵ י ָה ֲא ָד ָמה .וְ קוֹל ָא ִבי ָל ָבן ְכּמוֹ ְשׂ ַער רֹאשׁוֹ.
ר-כְּך ִה ְפנָ ה ֶאת ָפּנָ יו ֵא ַלי ַבּ ַפּ ַעם ָה ַא ֲחרוֹנָ ה
ַא ַח ָ
הוֹסיף
רוֹצה ְל ִ
רוֹעוֹתי ,וְ ָא ַמרֲ :אנִ י ֶ
ַ
ְכּמוֹ ַבּיוֹם ֶשׁבּוֹ ֵמת ִבּזְ
ְשׁנַ יִ ם ַל ֲע ֶש ֶרת ַה ִדּ ְבּרוֹת:
ד-ע ָשׁרֹ" ,לא ִתּ ְשׁ ַתּנֶּ ה"
ַה ִדּ ֵבּר ָה ַא ַח ָ
"ה ְש ַתּנֵּ הִ ,תּ ְשׁ ַתּ ֶּנה"
ים-ע ָשׁרִ ,
ָ
וְ ַה ִדּ ֵבּר ַה ְשּנֵ
וּפנָ ה ִמ ֶמּנִ י וְ ָה ַלך
ָכְּך ָא ַמר ָא ִבי ָ
וְ נֶ ְע ַלם ְבּ ֶמ ְר ַח ָקּיו ַהמּוּזָ ִרים.
מתוך :פתוח סגור פתוח
אב ובנו תמונת אילוסטרציה Stock.XCHNG

שאלות

 .1באיזה מובן היה אביו של הדובר בשיר דומה לאלוהים?
 .2מהי הדרך שבה בוחר האב להעביר את התורה לבנו?
 .3לפני מותו מוסיף האב שני דיברות" :לא תשתנה" ו"השתנה ,תשתנה"?
א .כיצד אתם מבינים את ציווי האב?
ב .מדוע ,לדעתכם ,חשובה לאב התוספת הזאת?
 .4במה דומה ובמה שונה המסירה של האב לבנו מן המסירה המתוארת במשנה?
 .5חשבו על ערך במסורת המשפחתית שלכם ,שאותו הוריכם לא היו רוצים
שתשנו ,ועל דבר שאותו היו רוצים שתשנו.

יהודה עמיחי ) ﬂ (2000-1925מגדולי המשוררים
בישראל .עלה לארץ מגרמניה עם הוריו בגיל .11
במלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי ולחם
בנאצים במסגרת הבריגאדה היהודית .במלחמת
העצמאות לחם בחטיבת הנגב .ספרו הראשון 'עכשיו
ובימים האחרים' ,התפרסם ב .1955-עמיחי כתב 25
ספרי שירה וזכה להכרה ולהערכה רבה בעולם
כולו .שיריו תורגמו ליותר מ 35-שפות.

איזו חברה מתוקנת יותר ,לדעתכם ,זאת המקפידה למסור את ערכיה במדויק
מדור לדור ,או זו המתאימה את ערכיה לתקופה ולדור?
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לאורך השביל :אבי היה אלוהים ,יהודה עמיחי
בעמוד  13מופיע שירו של יהודה עמיחי ( ,)2000-1925מגדולי המשוררים בישראל .שיר זה" ,אבי
היה אלוהים" ,הוא משיריו האחרונים של עמיחי והתפרסם בספר השירים האחרון שראה אור בחייו,
"פתוח סגור פתוח" .נושא השיר הוא דמותו של אביו .כמו אלוהים ,גם אביו של הדובר בשיר מסר לו
את עשרת הדיברות (שאלה  .)1מעניין ששניים מהדיברות המקראיים אינם מופיעים בשיר"ָ :אנֹכִ י ה'
ֹלהים ֲא ֵחרִ ים ַעל ָּפנָ י"  -שני הדיברות שבהם מתוודע האל לעם ישראל ומציג
ֹלהיָך" ו"ֹלא ְיִהיֶה לְ ָך ֱא ִ
ֱא ֶ
את עצמו בפניהם .בשיר האב אינו מוסר דיברות אלו לבנו ,כלומר ,הוא אינו מציג את האל בפני בנו,
בכך מקבלת פתיחת השיר" ,אבי היה אלהים .ולא ידע" ,ממד עומק נוסף.
מעמד הר סיני בספר שמות הוא אירוע דרמטי ביותר:

ַשל ִׁישִ י ִ ּב ְהי ֹת ַה ּב ֹקֶר וַיְהִי קֹל ֹת ּו ְב ָרקִים וְ ָענָן ָ ּכבֵד עַל ָההָר וְק ֹל ׁש ֹפָר ָחזָק ְמאֹד,
וַיְהִי בַּיֹום ה ׁ ְ ּ
וַיֶ ּ ֱחרַד ָכּל ָהעָם א ֲׁשֶ ר ַ ּב ַ ּמ ֲחנֶה .וּיֹוצֵא מ ֹׁשֶ ה אֶת ָהעָם ִל ְקרַאת ָה ֱאלֹהִים מִן ַה ַ ּמ ֲחנֶה ,וַיִ ּ ְתיַ ְ ּצבּו
ְ ּב ַת ְח ִתּית ָההָר וְהַר סִינַי ע ָׁשַ ן ֻ ּכּלֹו ִמ ְ ּפנֵי א ֲׁשֶ ר יָרַד ָעלָיו ה' ָ ּבאֵׁש ,וַיַּעַל ע ֲׁשָ נֹו ְ ּכע ֶׁשֶ ן ַה ִ ּכב ְׁשָ ן
וַיֶ ּ ֱחרַד ָכּל ָההָר ְמאֹד.
(שמות יט ,טז-יח)

האירוע מלווה בחוויות חושיות חזקות (קולות וברקים ,ענן ,שופר ,עשן) ,תחושות עזות (חרדה),
ואצורה בו גם סכנה גדולה ,כפי שמזהיר ה' את משה בפסוק כא:

וַי ֹּאמֶר ה' אֶל מ ֹׁשֶ ה רֵד ָהעֵד ָ ּבעָםֶ ,פּן יֶ ֶהרְסּו אֶל ה' ִלרְאֹות וְנָפַל ִמ ֶמּּנּו רָב.
גם בדברי חז"ל יש ביטויים לתפיסה זו של מעמד הר סיני .במסכת שבת מפרש רב אבדימי בר חמא
את המילים "וַ ִי ְּת ְּיַצבּו ְּב ַת ְח ִּתית ָה ָהר" פירוש מילולי ,וקובע -

מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ,ואמר להם :אם אתם מקבלים התורה
 מוטב ,ואם לאו  -שם תהא קבורתכם.(תלמוד בבלי ,מסכת שבת ,דף פח עמוד א)

אביו של הדובר בשירו של עמיחי אינו משנה את תוכנם של הדיברות שהוא מוסר ,אך הפוטנציאל
ההרסני שהיה במעמד המקראי מתפוגג והם נעטפים "ברכות ובאהבה" .את הרעם ,הזעם ,האש
והענן שעמיחי מוצא במעמד המקראי ,מחליפים רכות ואהבה .האב מוסיף לדיברות גוונים קוליים
(הדיברות נאמרים ב"קול לבן" ,ביטוי המזכיר את החיבור בין מראה לצליל בפסוק "וכל העם רואים
את הקולות" ,והאב מוסיף גם שירה ,בכי שקט ולחישה) ,מגע של אהבה (ליטופים ,חיבוק ,ברכה
בהנחת כפיים על ראשו) ,וכן מילים נוספות (מילים טובות ,מילות בקשה והפצרה ,חזרות והדגשות
והמילה "אהב") (שאלה .)2
האב מוסיף לעשרת הדיברות עוד שניים" :לא תשתנה" ו"השתנה ,תשתנה" .לכאורה ,יש סתירה בין
שני הדיברות האלה ,ונראה שאי אפשר לומר שהאב חזר בו ,הרי מראש אמר שברצונו להוסיף שני
דיברות .אם כן ,כיצד אפשר להבין את שני הדיברות הללו (שאלה 3א)? אפשר להציע חלוקה בין
מובנים שבהם האב קורא לבנו שלא להשתנות בהם ,לבין מובנים שבהם הוא קורא לו להשתנות
(בציווי" :השתנה") או מכיר בכך שהשינוי הוא בלתי נמנע (בלשון עתיד" :תשתנה") .אפשר להעלות
בכיתה את השאלה באילו מובנים אנו רוצים להישאר כפי שאנחנו כעת גם בעוד עשר שנים ,ובאילו
מובנים אנו רוצים להשתנות .אפשר גם להבחין בין כמה מניעים לשינוי  -אילו מניעים הם מניעים
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רצויים להחלטה על שינוי ,ואילו מניעים אינם רצויים (למשל ,לחץ חברתי לעומת חשבון נפש) .מדוע
התוספת הזאת חשובה לאב (שאלה 3ב)? ייתכן שדווקא במעין "מעמד הר סיני" שבו הוא מוסר לבנו
את עשרת הדיברות חשוב לו להעביר לבנו גם את העקרונות המשלימים האלה  -חשוב לו שהבן
ישמור על זהותו ועל מה שנמסר לו ,וגם שלא יירתע משינוי ,כשם שהאב עצמו לא שינה את עשרת
הדיברות עמצם ,אך שינה את אופן מסירתם.
כמו במשנתנו ,גם השיר מתאר תהליך מסירה ,אך יש ,כאמור ,כמה הבדלים בין השניים (שאלה .)4
ההבדל העיקרי הוא שמסירת התורה בתורה מתוארת כמסירה של רב לתלמיד (וכך גם במשניות
הבאות) ,ואילו המסירה בשיר היא מסירה של אב לבנו .מהבדל בסיסי זה נגזרים גם ההבדלים
האחרים ,כמו אופן המסירה .כמו כן ,משנתנו מותירה תיעוד של שלשלת המסירה .כל דור יודע ממי
קיבל הדור הקודם ,וגם שהחוליה הראשונה בשלשלת היא אלוהים בהר סיני .לעומת זאת ,בשיר,
בעבור הדובר אביו הוא אלוהים; האב מוסר את התורה לבנו לא כעוד חוליה בשרשרת ,ולבן אין
מקור סמכות הקודם לאב .עשרת הדיברות נשארים כשהיו ,אך מקור הסמכות מבחינתו של הבן,
השתנה .ייתכן ויש בכך זיקה לביוגרפיה האישית של עמיחי שנולד וגדל במשפחה דתית אך בבגרותו
היה חילוני.
בשאלה  5התלמידים מתבקשים לציין ערך מהמסורת המשפחתית שלהם שהוריהם לא היו רוצים
שישנו ,לעומת ערך שההורים היו רוצים שהבת או הבן ישנו .אפשר אפילו לחלק את הקבוצה
השנייה לשניים ולהבחין בין ערכים שההורים רוצים שילדיהם ישנו (ואם כך :מדוע דור ההורים לא
שינה אותם? חוסר אומץ? כבוד לדור הקודם?) לבין ערכים שההורים מוכנים שהילדים ישנו .שאלה
זו עשויה להעלות לדיון מקרים שבהם הורים מתנגדים לשינוי ביחס ילדיהם למסורת משפחתית,
לאומית או תרבותית .לאילו שינויים ההורים עשויים להתנגד? מכיוון אחר אפשר לשאול :מה קורה
אם הרצונות של דור ההמשך מתנגשים עם העקרונות של דור ההורים? האם על ילדים לזנוח רצונות
המנוגדים לרצון ההורים ,או שמא עליהם לעמוד על שלהם ,ואם צריך ,אף לשלם על כך מחיר?
במעגל רחב יותר ,מתעוררת כאן השאלה המופיעה בהמשך :מהי חברה מתוקנת יותר? חברה
המקפידה על מסירה מדויקת של ערכיה מדור לדור ,או חברה המתאימה את ערכיה לזמנים
המשתנים? מסירה מדויקת מבטיחה יציבות ,ודאות ומחזקת את המסורת ,ואילו התאמה של הערכים
לתקופה מחזקת את הרלוונטיות של ערכי החברה ומאפשרת לה להשפיע השפעה עמוקה יותר על
חיי חבריה .כמו במקרים רבים ,ייתכן שהתשובה "המדויקת" ביותר היא "גם וגם" :חברה מתוקנת היא
חברה היודעת למצוא איזון נכון בין שינוי לשימור .מה יש באיזון כזה וכיצד משגים אותו? באיזון כזה
יש גם מרכיבים של הבחנה בין עיקר לטפל ,וגם מרכיב של זמן ומתינות בשינוי המסורת .מובן שבכל
מקום ובכל תקופה תהיינה תשובות רבות ושונות לשאלה האם החברה שלנו "מאוזנת" מבחינה זו
או לא .שאלה זו מחזירה אותנו לשאלה הפילוסופית שהועלתה בתחילת הביאור למשנה ("ספינת
תסאוס") :עד כמה אפשר לשנות מרכיבים באישיותנו ולהישאר אנחנו עצמנו? עד כמה אפשר לשנות
מרכיבים במסורת המשפחתית ,החברתית והתרבותית שלנו ולהישאר חלק בלתי נפרד ממנה?
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משנה ב

עוֹמד
עוֹלם ֵ
ֹׁלשׁה ְד ָב ִרים ָה ָ
ַעל ְש ָ
המשנה שלפנינו דנה בשלושה ערכים ,שמכוחם
מתקיימים העולם והחברה האנושית .מה משמעותה של
האמרה התולה את קיומו של העולם במספר מצומצם
של ערכים? ומדוע נבחרו ערכים אלו דווקא?

המשנה

ִ ׁ .1ש ְמעוֹן ַה ַּצ ִּדיק ָהיָה ִמׁ ְּשיָרֵ י כְ ֶנֶסת ַה ְּגדוֹלָ ה.
 .2הוּא ָהיָה או ֵֹמר:
ַ .3על ׁ ְשלׁ ָֹשה דְ ָברִ ים ָהעוֹלָ ם עו ֵֹמד:
ַ .4על ַה ּתוֹרָ ה
ַ .5וְעל ָה ֲעבוֹדָ ה
ַ .6וְעל ְּג ִמילוּת ֲח ָסדִ ים.

שמעון הצדיק  Ìראשון חכמי התורה שבעל פה
הידוע לנו בשמו בתקופה שלאחר חתימת המקרא,
התּנאים שזכה בתואר 'צדיק' .על פי
והיחיד בין ַ
יוסף בן מתתיהו ,שמו המלא היה שמעון בן חוניו
בן ידוע .מתוך הדברים המעטים המסופרים עליו,
נראה כי היה כהן גדול בזמן תחילת שלטון היוונים
בארץ ישראל במאה השלישית לפני הספירה.

עבודה  Ìבימינו מובנה של מלה זו הוא מלאכה ,פעולה
הכרוכה במאמץ גופני .ואולם משמעותה של המלה בספרות
חז"ל הייתה עבודת המקדש או עבודת האל .כדי לבטא
עבודה במשמעות המקובלת בימינו ,השתמשו חז"ל במילים
'מלאכה' או 'דרך ארץ'.

מבוא

ביאור

דוֹלה
ִ .1מ ְּשׁיָ ֵרי מהנשארים ,מאחרוני חבריהְ .כנֶ ֶסת ַה ְּג ָ
המוסד העליון של חכמי ישראל בימי בית המקדש השני.
עוֹמד
עוֹלם ֵ
ֹׁלשׁה ְד ָב ִרים שלושה עקרונותָ .ה ָ
ְ .3ש ָ
היקום או החברה האנושית תלויים בהם ונשענים עליהם.
בוֹדה
תּוֹרה לימוד התורה וקיום מצוותיהָ .5 .ה ֲע ָ
ַ .4ה ָ
עבודת הכהנים בבית המקדשְּ .6 .ג ִמילוּת ֲח ָס ִדים
עשיית טובה ומתן עזרה חומרית ונפשית לזולת.

עוֹלם ֵ
ֹלשׁה ְד ָב ִרים ָה ָ
ַעל ְשׁ ָ
עוֹמד  Ìהמלה 'עולם' עשויה להתפרש בשתי
דרכים :העולם הפיסי ,כלומר כדור הארץ או היקום כולו ,או החברה האנושית.
שתי משמעויותיו של הביטוי כולו הן:
א .העולם הפיסי ניצב או מושתת על שלושת הדברים המנויים במשנה )כשם
שכיסא או שולחן ניצבים על מספר רגליים( .ללא קיומם של שלושת הדברים –
תורה ,עבודה וגמילות חסדים לא יוכל 'העולם' להתמיד בקיומו.
ב .העולם החברתי נברא כדי שבני האדם יממשו בחייהם שלושה ערכים אלו.

גמילות חסדים  Ìמעשים טובים של אהבה ונדיבות לב
שאדם עושה האדם עם הזולת והחברה מבלי לצפות לתגמול
כלשהו .אדם יכול לגמול חסדים כשהוא מכניס לביתו
אורחים ,מבקר חולים ,מנחם אבלים ונותן צדקה לעניים.

עמוד  Â 14מסכת אבות  Âפרק א
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משנה א הביאה מדבריהם של אנשי כנסת הגדולה ,ובמשנה ב ממשיכה שלשלת המסירה ומובאים
דבריו של שמעון הצדיק על שלושת הדברים שהעולם עומד עליהם .ביחידת לימוד זו נדון בשני
צירים עיקריים :הציר הראשון הוא השאלה אם אכן אפשר להעמיד את העולם על מספר מצומצם
של עקרונות חיוניים ,והציר השני הוא הדיון בשאלה מהם העקרונות האלה.
במשימת הפתיחה התלמידים מתבקשים לנסות לנסח מספר מצומצם של ערכים החיוניים לקיומה
של החברה האנושית ,לבד או בקבוצות .אחר כך אפשר לקרוא את הערכים שמנה שמעון הצדיק
במשנה :תורה ,עבודה וגמילות חסדים ,ולנסות להבין את פשר הבחירה הזאת.
במדור "לצד השביל" (עמוד  )16מובא קטע מפירושו של רבי שמואל די אוזידה למסכת אבות .רבי
שמואל די אוזידה מציע שבחירתו של שמעון הצדיק בשלושת העקרונות האלה דווקא מייצגת איזון
מסוים בין לימוד למעשה ,ובין מערכות היחסים של האדם עם עצמו ,עם אלוהיו ועם זולתו.
במדור "לאורך השביל" (עמוד  )17מובא ציטוט מ"אבות דרבי נתן" ונבחנת ההתמודדות עם עולם
שבו אחד היסודות התבטל  -האם העולם ימשיך להתקיים על שתי הרגליים שנותרו? ונראה שרבן
יוחנן בן זכאי קובע שהיסוד "גמילות חסדים" יחליף את היסוד שבטל  -עבודת המקדש.
לסיום ,נלמד את שירה של לאה גולדברג (עמוד  ,)18ובו שלוש דמויות מנסות לקבוע מהם יסודות
העולם מתוך עולמם שלהם .אמנם התוצאה אישית ואינטימית מאוד ,אך היא צרה וסגורה בשביל
האחרים .כך שוב מתעורר הדיון שעלה ממשימת הפתיחה בדבר האפשרות לצמצם את הערכים
החיוניים .הדמות הרביעית בשיר שוללת את אפשרות הצמצום  -אדם הפוקח את עיניו מבין שלכל
מה שהוא רואה וחווה יש ערך וצורך בעולם.

הצעה לפעילות פתיחה
ללימוד המשנה עצמה כדאי להקדים את שני הסעיפים הראשונים של המשימה האישית המוצעת
בעמוד  ,15ולבקש מהתלמידים להגיע לשיעור מצוידים בתוצרים שיצרו .במשימה זו על התלמידים
לחשוב בינם לבין עצמם על ערכים שתיקון העולם תלוי בהם ,כאלה שעולמנו יהיה פגום בלעדיהם.
בשיעור נברר עם התלמידים מדוע בחרו דווקא בערכים אלו ,מהם הסמלים שבחרו לייצג את
הערכים האלה ,ומה אומרת הבחירה על הערכים שלא נבחרו .אם נרצה לאתגר את תלמידינו ,נוכל
להביא בעצמנו דוגמאות לערכים יוצאי דופן או לכאלה הנחשבים לעתים לשליליים ,ולדון בחיוניותם
לחברה ולתיקונה .למשל ,אפשר לדון בנושא מס ההכנסה ולברר כיצד המסים מסייעים בתיקון
החברה ומאזנים בין בעלי היכולת לבעלי הצרכים .כמו כן ,אפשר לדבר על ערכים שיש להם דימוי
שלילי ,כמו גאווה ורדיפת כבוד ,ולשאול אם גם להם יש תרומה לעולם.
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משנה ב

עוֹמד
עוֹלם ֵ
ֹׁלשׁה ְד ָב ִרים ָה ָ
ַעל ְש ָ
המשנה שלפנינו דנה בשלושה ערכים ,שמכוחם
מתקיימים העולם והחברה האנושית .מה משמעותה של
האמרה התולה את קיומו של העולם במספר מצומצם
של ערכים? ומדוע נבחרו ערכים אלו דווקא?

המשנה

ִ ׁ .1ש ְמעוֹן ַה ַּצ ִּדיק ָהיָה ִמׁ ְּשיָרֵ י כְ ֶנֶסת ַה ְּגדוֹלָ ה.
 .2הוּא ָהיָה או ֵֹמר:
ַ .3על ׁ ְשלׁ ָֹשה דְ ָברִ ים ָהעוֹלָ ם עו ֵֹמד:
ַ .4על ַה ּתוֹרָ ה
ַ .5וְעל ָה ֲעבוֹדָ ה
ַ .6וְעל ְּג ִמילוּת ֲח ָסדִ ים.

שמעון הצדיק  Ìראשון חכמי התורה שבעל פה
הידוע לנו בשמו בתקופה שלאחר חתימת המקרא,
התּנאים שזכה בתואר 'צדיק' .על פי
והיחיד בין ַ
יוסף בן מתתיהו ,שמו המלא היה שמעון בן חוניו
בן ידוע .מתוך הדברים המעטים המסופרים עליו,
נראה כי היה כהן גדול בזמן תחילת שלטון היוונים
בארץ ישראל במאה השלישית לפני הספירה.

עבודה  Ìבימינו מובנה של מלה זו הוא מלאכה ,פעולה
הכרוכה במאמץ גופני .ואולם משמעותה של המלה בספרות
חז"ל הייתה עבודת המקדש או עבודת האל .כדי לבטא
עבודה במשמעות המקובלת בימינו ,השתמשו חז"ל במילים
'מלאכה' או 'דרך ארץ'.

ביאור

דוֹלה
ִ .1מ ְּשׁיָ ֵרי מהנשארים ,מאחרוני חבריהְ .כנֶ ֶסת ַה ְּג ָ
המוסד העליון של חכמי ישראל בימי בית המקדש השני.
עוֹמד
עוֹלם ֵ
ֹׁלשׁה ְד ָב ִרים שלושה עקרונותָ .ה ָ
ְ .3ש ָ
היקום או החברה האנושית תלויים בהם ונשענים עליהם.
בוֹדה
תּוֹרה לימוד התורה וקיום מצוותיהָ .5 .ה ֲע ָ
ַ .4ה ָ
עבודת הכהנים בבית המקדשְּ .6 .ג ִמילוּת ֲח ָס ִדים
עשיית טובה ומתן עזרה חומרית ונפשית לזולת.

עוֹלם ֵ
ֹלשׁה ְד ָב ִרים ָה ָ
ַעל ְשׁ ָ
עוֹמד  Ìהמלה 'עולם' עשויה להתפרש בשתי
דרכים :העולם הפיסי ,כלומר כדור הארץ או היקום כולו ,או החברה האנושית.
שתי משמעויותיו של הביטוי כולו הן:
א .העולם הפיסי ניצב או מושתת על שלושת הדברים המנויים במשנה )כשם
שכיסא או שולחן ניצבים על מספר רגליים( .ללא קיומם של שלושת הדברים –
תורה ,עבודה וגמילות חסדים לא יוכל 'העולם' להתמיד בקיומו.
ב .העולם החברתי נברא כדי שבני האדם יממשו בחייהם שלושה ערכים אלו.

גמילות חסדים  Ìמעשים טובים של אהבה ונדיבות לב
שאדם עושה האדם עם הזולת והחברה מבלי לצפות לתגמול
כלשהו .אדם יכול לגמול חסדים כשהוא מכניס לביתו
אורחים ,מבקר חולים ,מנחם אבלים ונותן צדקה לעניים.
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ביאור משנה ב
לאחר שבמשנה א הוצגה שרשרת המסירה של התורה שבעל פה ,ממשה בהר סיני ועד לאנשי כנסת
הגדולה בימי הבית השני ,במשנתנו מובאים כעת דבריו של שמעון הצדיק ,מאחרוני החברים בכנסת
הגדולה .הסדר הכרונולוגי של המשניות ,דור אחר דור ,לאורך כמה מאות שנים ,ימשיך מכאן ועד
פרק ב משנה ד.
שמעון הצדיק מעמיד את קיומו של העולם על שלושה עקרונות  -על התורה ,על העבודה ועל
גמילות חסדים .המספר שלוש הוא מספר טיפולוגי הנפוץ מאוד במסכת אבות .רבים מדברי
התנאים ערוכים במתכונת של שלוש צלעות (כך גם במשנה א) ,ונראה שהמספר שלוש נחשב ,גם
בארכיטקטורה ,למספר המינימלי של יסודות המאפשר יציבות .התפיסה שיש לעולם בסיס פיזי
כלשהו ידועה בכמה מיתולוגיות .למשל ,באחד המיתוסים ההינדיים מתואר שהעולם עומד על צב
ענק ומתחתיו ארבעה פילים ,ובמיתולוגיה היוונית מוכרת דמותו של אטלס הנאלץ לשאת את העולם
על כתפיו .לנוכח הדימוי הפיזי הזה ,אפשר לפרש את הביטוי "העולם עומד" בשתי דרכים (שאלה :)1
אפשרות אחת היא לטעון שקיומו של העולם הפיזי ,או של החברה האנושית ,מותנה ביישומם של
ערכים מסוימים בחברה .ברוח זו יש לראות את דברי הגמרא במסכת נדרים (דף לב עמוד א) שבה
דורש רבי אלעזר את הפסוק "כה אמר ה' :אם לא בריתי יומם ולילה חֻ קות שמים וארץ לא שמתי"
(ירמיהו לג ,כה) ואומר" :גדולה תורה ,שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ" .על פי תפיסה זו,
בלי יישומם של ערכים מסוימים ,העולם  -העולם הפיזי ממש (כפי שעולה מהדרשה) ,או החברה
האנושית  -עלול לחזור לתוהו .כיוון קרוב ,אך אחר ,לפירוש הביטוי "העולם עומד" הוא שערכים
מסוימים אינם תנאי לקיומו של העולם אלא תכליתו של העולם .החברה האנושית נבראה כדי שבני
האדם יממשו בחייהם ערכים מסוימים (שאלה .)2
נבאר כעת מהם הערכים שמונה שמעון הצדיק (שאלה  :)2הערך הראשון הוא "התורה" .ערך זה הוא
העמום מכולם ,ואפשר לפרשו בכמה וכמה דרכים ,ולכן נפתח בביאור הערכים האחרים" :עבודה"
ו"גמילות חסדים" ,ובעזרתם ננסה לבאר גם את המושג "תורה" .כאשר שמעון הצדיק ,שהיה כוהן
גדול בבית המקדש ,מדבר על "עבודה" כוונתו בבירור לעבודת המקדש .על פי תפיסה זו ,קיומו של
העולם ושל סדרי הטבע מותנה בקיומו של הפולחן הקבוע בבית המקדש .בספר במדבר מובאת
המצווה על הקרבת קרבן התמיד בבית המקדש ,שני כבשים שהיו מקריבים כך"ֶ :את ַהּכֶ ֶבׂש ֶא ָחד
ַּת ֲע ֶׂשה ַבּב ֶֹקר; וְ ֵאת ַהּכֶ ֶבׂש ַה ֵּׁשנִ י ַּת ֲע ֶׂשה ֵּבין ָה ַערְ ָּביִם" (כח ,ד) .העבודה התמידית והשיטתית הזאת
נתפסה כחלק ממהלכו הטבעי של העולם ,ולהפרת הרציפות היה פוטנציאל לפגוע בקיומו התקין
של העולם .ביטוי לתפיסה זו אנו מוצאים במדרש על מלחמת האחים בין אריסטובולוס השני
להורקנוס השני ערב כניסת הרומים לארץ ישראל (במחצית הראשונה של המאה הראשונה לפני
הספירה):

תנו רבנן :כשצרו בית חשמונאי זה על זה ,היה הורקנוס מבפנים ,ואריסטובלוס מבחוץ ,ובכל
יום היו משלשלים להם בקֻפה דינרין ,והיו מעלים להם תמידים .היה שם זקן אחד שהיה
מכיר בחכמת יוָנית .אמר להם :כל זמן שעוסקין בעבודה ,אין נמסרים בידכם .למחר שלשלו
דינרין בקֻפה והעלו להם חזיר .כיוָן שהגיע לחצי החומה ,נעץ צפרניו בחומה ,נזדעזעה ארץ
ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה.
(תלמוד בבלי ,מסכת מנחות ,דף סד עמוד ב)

באגדה זו מתואר המצור שהטיל אריסטובולוס על בית המקדש שאחיו הורקנוס התבצר בו .למרות
המלחמה בין האחים ,הוסכם שהנצורים במקדש יוכלו לרכוש כבשים לצורך הקרבת קרבן התמיד.
השינוי חל כאשר אחד הזקנים שיעצו לאריסטובולוס אמר לו שכל עוד קרבן התמיד מוקרב -
המקדש לא ייפול .בעקבות עצה זו ,החליפו הצרים למחרת כבשה בחזיר ,מעשה שגרם לארץ כולה
להזדעזע ולנצורים להפסיד .הסוד שידע הזקן ההוא הוא סודו של שמעון הצדיק (ומעניין שהמדרש
תולה סוד זה ב"חכמה יוונית")  -קיומו של העולם נמצא בסכנה אם העבודה הסדירה במקדש אינה
מתקיימת.
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שאלות

 .1העולם עגול .מהו ,אם כן ,פירוש הביטוי "העולם עומד"? )בתשובתכם היעזרו בביאור למשנה
ובהסבר שבתחתית העמוד(.
 .2הסבירו בלשונכם את המושגים 'תורה'' ,עבודה' ו'גמילות חסדים' ,שעליהם "העולם עומד"?
 .3מדוע ,לדעתכם ,נבחרו דווקא שלושה ערכים אלו כבסיסו של העולם?
 .4תנו דוגמאות ל'תורה' ,ל'עבודה' ול'גמילות חסדים' מתוך מציאות חיינו כיום.

משימה אישית

התבקשתם להשתתף במסע פרסום למען תיקון החברה.
— חשבו על שלושה דברים ,שעליהם הייתם אתם מעמידים את תיקון העולם.
— חפשו תמונה ,שיר ,איור ,סמל וכדומה ,המבטאים את הדברים שעליהם עומד תיקון העולם,
לדעתכם.
עצבו פוסטר שכותרתו "על שלושה דברים העולם עומד" ,שבמרכזו העולם ,העומד על שלושת
הערכים שבחרתם ,ושלבו בו את הסמל ,האיור ,השיר או כל דבר אחר שעלה בדעתכם.
— האם הדברים שבחרתם דומים לדברים שעליהם עומד העולם על פי המשנה ,או שונים מהם?
משימה קבוצתית

— ערכו רשימה של כל הערכים שבחרו תלמידי הכיתה במשימה האישית .מיינו אותם על פי קריטריונים
שונים .לדוגמא :ערכים של תרומה לחברה ,ערכים המסדירים נורמות חברתיות ,ערכים המסדירים
יחסים בין אנשים ,ערכים דתיים וכדומה.
— נסו להגיע להסכמה על שלושה דברים שעליהם עומד העולם על פי עמדת כיתתכם.
העולם עומד על...

תמונת אילוסטרציה Stock.XCHNG

עמוד  Â 15מסכת אבות  Âפרק א

ע מ ו ד

15

כדאי להזכיר גם את ההשערה הצפויה של תלמידים ש"עבודה" היא פרנסה ומלאכה .לעבודה במובן
זה יש מקום חשוב בעולמם של חז"ל (ראו פרק ב משנה ב) ,אולם ערך זה מכונה לרוב בלשון חז"ל
"דרך ארץ" או "מלאכה" (ולא "עבודה").
"גמילות חסדים" היא פעולה המיטיבה עם הזולת .בתלמוד הבבלי מוגדרת "גמילות חסדים" על ידי
השוואה ל"צדקה" ,שמשמעותה נתינת כסף לנזקקים:

תנו רבנן :בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה .צדקה בממונו ,גמילות
חסדים בין בגופו בין בממונו; צדקה לעניים ,גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים; צדקה
לחיים ,גמילות חסדים בין לחיים בין למתים.
(תלמוד בבלי ,מסכת סוכה ,דף מט עמוד ב)

כלומר" ,גמילות חסדים" היא כל מעשה המיטיב עם כל זולת שהוא ,בין מבחינה חומרית בין מבחינה
נפשית ,בין בכסף בין שלא בכסף (למשל ,ביקור חולים) ,בין שהמוטב עני בין שהוא עשיר.
כעת נעבור לביאור המושג "תורה" .היה אפשר לטעון שכששמעון הצדיק אומר ש"העולם עומד על
התורה" ,כוונתו שעצם קיומה של התורה ,של החיבור שבכתב ,הוא תנאי לקיום העולם (בלי קשר
ללימודה או לקיום מצוותיה על ידי בני אדם) .עם זאת ,הסמיכות למושגים "עבודה" ו"גמילות חסדים"
מצביעה שלמעשה כוונתו לפרקטיקה של לימוד תורה ואולי אף לקיום מצוותיה .ברוח זו אמר מאות
שנים אחריו האמורא ריש לקיש ,בשם רבי יהודה נשיאה (נכדו של רבי יהודה הנשיא ,עורך המשנה):
"אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן" (תלמוד בבלי ,מסכת שבת ,דף קיט
עמוד ב) .כלומר ,קיום העולם מותנה בהבל פיהם של הילדים הלומדים ,במה שיוצא מפיהם ,בהמשך
לימוד התורה על ידי דור ההמשך .רבי יהודה נשיאה אף הוסיף וקבע סדרי עדיפויות" :אין מבטלין
תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בית המקדש" .כלומר ,רגל (או עמוד) "התורה" שהעולם עומד עליה
חשובה יותר מרגל "העבודה" .שאלה נוספת העומדת על הפרק היא :באיזה לימוד תורה מדובר ומהי
התועלת הצומחת ממנו? האם מדובר בלימוד תורה שאדם לומד לעצמו ,בלימוד משותף בקבוצות,
או אולי בהוראת התורה לרבים? האם מדובר בתועלת אינטלקטואלית אישית ,בקידום אינטלקטואלי
של החברה ,או בתועלת דתית ,בקשר שבין האדם לאלוהיו?
מדוע בחר שמעון הצדיק בשלושת הערכים האלה דווקא? (שאלה  .)3ראשית ,ברור ששמעון הצדיק
דיבר מתוך עולמו שלו .שמעון הצדיק הוא משיירי כנסת הגדולה והיה גם כוהן גדול בבית המקדש,
רגע לפני שהכהונה הסתאבה בתקופה ההלניסטית .שמעון הצדיק הוא החוליה המחברת בין עולם
הכהונה לעולם המזוהה עם חכמים .חז"ל ראו גם הם בשמעון הצדיק דמות האוחזת בשני העולמות
האלה ומלכדת אותם .מעניין שחז"ל ראו בשמעון הצדיק בעצמו מעין יסוד שעליו עומד העולם ,או
לפחות החברה היהודית:
במסכת מגילה בגמרא נדרש הפסוק "ואף גם זאת בהיותם בארץ אֹיביהם ֹלא מאסתים ולא געלתים
לכֹלתם להפר בריתי ִאתם כי אני ה' אלהיהם" (ויקרא כו ,מד) כך:
ָ

"לא מאסתים"  -בימי כשדים שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה; "ולא געלתים" -
בימי יוונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו ומתתיה כהן גדול.
(תלמוד בבלי ,מסכת מגילה ,דף יא עמוד א)

במילים אחרות ,שמעון הצדיק היה קרן האור והעדות האחרונה להשגחתו של הקב"ה על עמו .מותו
של שמעון הצדיק נחשב אצל חז"ל לסיומה של תקופה:

כל זמן שהיה שמעון הצדיק קיים היה נר מערבי תדיר ,משמת הלכו ומצאוהו שכבה ,מיכן
ואילך מוצאין אותו פעמים כבה פעמים דולק.
(תוספתא ,סוטה ,יג ,ז)

פרק א

ע מ ו ד

18

כאמור ,שמעון הצדיק הוא אחרון המשלבים בין הערכים שהעמיד הוא עצמו בבסיס העולם :חוליה
בשלשלת המסירה של התורה שבעל פה ,איש המקדש ואדם המזוהה עם גמילות חסדים כנגד
הניכור והשחיתות שפשו בשכבות הכהונה בשנים שאחר כך.
מעבר להסבר ההיסטורי ,אפשר לומר שבחירת שלושת הערכים האלה נעשתה מתוך עמידה
על שלוש מערכות יחסים חיוניות שהאדם נמצא בהן :מערכת היחסים שבינו לבין עצמו (היכולה
לבוא לידי ביטוי בלימוד התורה) ,מערכת היחסים שבינו לבין אלוהיו (הבאה לידי ביטוי בעבודת
המקדש),וזו שבינו לבין זולתו (הבאה לידי ביטוי בגמילות חסדים) .תיקונן של כל מערכות היחסים
האלה טמון בערכים ובפרקטיקות ששמעון הצדיק מצביע עליהם :לימוד התורה מסייע בפיתוח
עצמיותו ,דעתו ואמונתו של האדם; עבודת המקדש מחזקת את הקשר שבינו לבין אלוהיו ,וגמילות
חסדים יוצרת מערכת יחסים בין בני אדם (מערכת שהפילוסוף מרטין בובר כינה מערכת יחסים של
"אני ואתה").
אמנם דבריו של שמעון הצדיק נאמרו לפני למעלה מאלפיים שנה ,אך הם רלוונטיים גם לחיינו
היום (שאלה  .)4גם בימינו אנשים עוסקים בלימוד "תורה" (חמשת חומשי התורה עצמם ,פירושיהם
וכל הספרות שהתפתחה סביב התורה) .ואפשר לומר גם ש"תורה" היא כל פעילות אינטלקטואלית,
רוחנית או רגשית המפתחת את האדם ומעשירה את עולמו :לימודי פיזיקה מדעים מפגישים את
האדם עם הסובב אותו ועם החוקיות הטבועה בעולם; לימודי מדעים משכללים את האדם ,וכך
עושים גם לימודי היסטוריה ומורשת ,לימודי מוזיקה וכל עיסוק אינטלקטואלי־רוחני־רגשי אחר.
את מושג "העבודה" קשה לתרגם לשפה שאינה דתית ,אך משום שבית המקדש אינו קיים עוד ,אי
אפשר עוד להסתפק במובן המקורי .בימינו אנשים המתפללים (בין מתוך סידור התפילה ,בין תפילה
אישית ופרטית) רואים בכך מימוש של עיקרון ה"עבודה" ,כדברי ה"ספרי" (מדרש תנאים לספר
תפלה".
דברים) לפרשת עקב ,מא'" :ולעבדו בכל לבבכם'  -איזו היא עבודה שהיא בלב? הווי אומר זו ִ
בהמשך הפרק נראה פירוש "מעודכן" אחר למושג "העבודה".
נראה שגמילות חסדים היא היסוד היחיד שאינו זקוק לטרנספורמציה ייחודית כדי להתאימו לימינו
אנו ,הואיל והמושג עצמו הוא רב פנים ולובש אינספור צורות .גם עזרה לחבר חולה בהשלמת שיעורי
בית ,גם התנדבות לערוך מסיבת חנוכה בבית אבות ,וגם סיוע לקשישה בנשיאת סל קניות כבד
ביציאתה מחנות המכולת  -הן גמילות חסדים.

משימה אישית וקבוצתית
שאלות

 .1העולם עגול .מהו ,אם כן ,פירוש הביטוי "העולם עומד"? )בתשובתכם היעזרו בביאור למשנה
ובהסבר שבתחתית העמוד(.
 .2הסבירו בלשונכם את המושגים 'תורה'' ,עבודה' ו'גמילות חסדים' ,שעליהם "העולם עומד"?
 .3מדוע ,לדעתכם ,נבחרו דווקא שלושה ערכים אלו כבסיסו של העולם?
 .4תנו דוגמאות ל'תורה' ,ל'עבודה' ול'גמילות חסדים' מתוך מציאות חיינו כיום.

משימה אישית

התבקשתם להשתתף במסע פרסום למען תיקון החברה.
— חשבו על שלושה דברים ,שעליהם הייתם אתם מעמידים את תיקון העולם.
— חפשו תמונה ,שיר ,איור ,סמל וכדומה ,המבטאים את הדברים שעליהם עומד תיקון העולם,
לדעתכם.
עצבו פוסטר שכותרתו "על שלושה דברים העולם עומד" ,שבמרכזו העולם ,העומד על שלושת
הערכים שבחרתם ,ושלבו בו את הסמל ,האיור ,השיר או כל דבר אחר שעלה בדעתכם.
— האם הדברים שבחרתם דומים לדברים שעליהם עומד העולם על פי המשנה ,או שונים מהם?
משימה קבוצתית

— ערכו רשימה של כל הערכים שבחרו תלמידי הכיתה במשימה האישית .מיינו אותם על פי קריטריונים
שונים .לדוגמא :ערכים של תרומה לחברה ,ערכים המסדירים נורמות חברתיות ,ערכים המסדירים
יחסים בין אנשים ,ערכים דתיים וכדומה.
— נסו להגיע להסכמה על שלושה דברים שעליהם עומד העולם על פי עמדת כיתתכם.
העולם עומד על...

תמונת אילוסטרציה Stock.XCHNG

לאחר לימוד המשנה נשוב אל הערכים שהביאו התלמידים ,ונעמוד על ההבדלים בין הערכים שעלו
בכיתה לבין הערכים שמנה שמעון הצדיק .אפשר לבקש מהתלמידים (בקבוצות קטנות) לערוך
רשימה של כל הערכים שעלו בכיתה ולמיינם לקבוצות על פי הקריטריונים המוצעים בחוברת
(תרומה לחברה ,נורמות חברתיות ,הסדרת יחסים בין אנשים ,ערכים דתיים) .מטבע הדברים ,המיון
לא יהיה חד־משמעי ויאפשר דיון בשאלה מהי התרומה של כל ערך  -האם הוא תורם וחיוני בעיקר
לאדם עצמו ,או גם לחברה כולה?
בשלב האחרון ננסה לראות אם אפשר לצמצם את הרשימה ולהגיע לשלושה ערכים מוסכמים .ננסה
להבדיל בין ערכים החיוניים לעולמנו לבין ערכים ש"רק" משפרים אותו .במהלך הדיון צפויה לעלות
השאלה כיצד אפשר לקבוע איזה ערך חיוני ואיזה לא? האם אפשר בכלל לבודד מספר קטן של
ערכים חיוניים ולוותר על היתר?
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שלושה דברים שבין אדם
למקום ובין אדם לחברו

פרשנים רבים התלבטו בשאלה – מדוע
נבחרו התורה ,העבודה וגמילות חסדים
כדברים שעליהם העולם עומד .אחד
ההסברים מופיע בקטע שלפניכם:

העולם ]החברה האנושית[ אינו מתקיים-רק כשישתלם ]אלא כאשר יגיע
לידי שלימות ,ימלא את ייעודו[ האדם בלמוד ובמעשה .והנה במעשה יש
שני מינים ]סוגים[ – אם במעשה שבין אדם למקום ]פעולות הקשורות
ליחסים שבין אדם לאלוהיו[ ואם במעשה שבין אדם לחברו.
וכנגד ]בהתייחס אל[ הלמוד אמר" :על התורה"; וכנגד המעשה שבין
אדם למקום אמר" :ועל העבודה"; וכנגד המעשה שבין אדם לחברו
אמר" :ועל גמילות חסדים".
רבי שמואל די אוזידה ,מדרש שמואל )פירוש למסכת אבות( ,וורשה  ,1876עמוד 12

שאלות

 .1מה מייצגות כל אחת משלוש ה'רגליים'?
 .2האם ,לדעתכם ,כל ה'רגליים' שוות בחשיבותן? הסבירו.

רבי שמואל די אוזידה )נולד בצפת בשנת  1540לערך(
 ﬂרב ומקובל ,מחשובי רבני צפת במאה ה .16-רבי שמואל
השאיר אחריו יצירות בתחומים שונים של פרשנות והגות.

בין אדם לחבירו צילום :לע"מ
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יש עבודה ויש עבודה

חורבן בית המקדש השני הותיר רושם בל יימחה
בהיסטוריה היהודית .בית המקדש היה לא רק מרכז
פולחני ,שבו הוקרבו קרבנות לשם כפרה על חטאים ,אלא
גם מוקד של הזדהות דתית ולאומית ,שאליו נהרו מאות
אלפי יהודים בשנה מכל רחבי העולם .תחושת האובדן
הקשה שהתעוררה עם החורבן גרמה לרבים מבני העם
להאמין כי לא ניתן יהיה לשוב ולמלא את חסרונו של בית
המקדש:
פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים,
והיה רבי יהושע הולך אחריו,
וראה בית המקדש חרב.
אמר רבי יהושע :אוי לנו על זה שהוא חרב,
מקום שמכפרים בו עונותיהם של ישראל.
אמר לו ]רבן יוחנן בן זכאי[ :בני ,אל ירע לך.
יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה ,ואיזה?
זה גמילות חסדים,
שנאמרִּ :
"כי ֶח ֶסד ָח ַפ ְצ ִּתי ,וְ לֹא ַזָבח" )הושע ו ,ו(.
הכותל המערבי ,ברקע כיפת הסלע צילום :יעקב סער ,לע"מ

אבות דרבי נתן ,נוסח א ,פרק ד

שאלות

.1
.2
.3
.4

על מה הצטער רבי יהושע?
מה חסר לרבי יהושע עם הפסקת עבודת המקדש?
מה התחליף שמציע רבן יוחנן בן זכאי? מדוע הוא מתאים כתחליף לעבודה בבית המקדש?
על כמה דברים העולם עומד ,על פי סיפור זה?

רבי יהושע בן חנניה  ﬂמחכמי המשנה .פעל בסוף המאה הראשונה ותחילת
המאה השנייה לספירה .היה מתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי ועמד לצדו עם
הקמת המרכז הרוחני ביבנה .בהשקפותיו ,במעשיו ובגישתו ההלכתית נטה רבי
יהושע לעמדתם המתונה של בית הלל ,ובכך סייע בשיקום עם ישראל ותורתו
בשנים שלאחר חורבן בית המקדש השני.

אבות דרבי נתן  ﬂמסכת קטנה מתקופת חז"ל ,שיש בה פירושים ותוספות
למסכת אבות שבמשנה .בפירושים ותוספות אלו מובאים פירושים ומימרות
שאינם מופיעים במשנה ,וכן סיפורים על תולדות החכמים ,אגדות היסטוריות
ומוסריות ועוד .המסכת מיוחסת לרבי נתן הבבלי ,שחי לפני רבי יהודה הנשיא,
עורך המשנה.

רבן יוחנן בן זכאי  ﬂגדול חכמי ישראל בדור
הראשון של התנאים ,כלומר בסוף ימי הבית השני
)שנת  70לספירה( ובשנים הראשונות שלאחר
החורבן .לפי המסורת היה מתלמידיו של הלל הזקן,
ולאחר מותו הפך ליורשו הרוחני .בשנים שלאחר
חורבן בית המקדש שבירושלים ייסד מרכז יהודי
רוחני בעיר יבנה כתחליף למרכז הדתי שבירושלים.
ביבנה תיקן תקנות וחוקים שונים ,שנועדו לשמר
את זכרו של בית המקדש ,מחד גיסא ,ולאפשר
את המשך קיומה של היהדות במציאות החדשה
שנוצרה עם החורבן ,מאידך גיסא.

ע מ ו ד
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לצד השביל :שלושה דברים שבין אדם למקום
ובין אדם לחברו
במדור "לצד השביל" אנו פוגשים בפעם הראשונה פסקה מתוך פירוש למסכת אבות .בהיותה מסכת
נפוצה ואהובה ללימוד בכל תפוצות ישראל ,נכתבו למסכת זו מאות ספרי פירושים ,הרבה יותר
משנכתב על כל מסכת אחרת במשנה .המובאה שלפנינו היא מתוך הספר "מדרש שמואל" ,קובץ
פירושים למסכת אבות שליקט רבי שמואל די אוזידה ,ממקובלי צפת במאה ה־.16
בפירושו למשנתנו מבקש רבי שמואל די אוזידה למצוא את העיקרון המארגן מאחורי "שלוש
הרגליים" של שמעון הצדיק ,ולקשר אותן לקטגוריות מוכרות אחרות .בפירושו הוא פותח בדיון
במושגים החשובים "לימוד" ו"מעשה" ,מושגים שהיחס ביניהם העסיק את חז"ל רבות (גם במסכת
אבות יש משניות רבות העוסקות בקשר ובהיררכיה שבין שני המושגים האלה .ראו במיוחד פרק ג
משנה כב בעמוד  79ואת המקורות מהתלמוד בעמודים  .)82-81די אוזידה קובע שקיומו של העולם
(החברה האנושית) מותנה בהשתלמות האדם הן בלימוד והן במעשה .אולם גם ממושג ה"מעשה"
מסתעפים שני ענפים :מעשים שבין אדם לחברו ומעשים שבין אדם למקום .לדעתו ,שלוש הרגליים
שהעולם עומד עליהן הן סמלים ודוגמאות לשלושה אפיקי פעולה שקיומו של העולם מותנה בהם:
לימוד ,מעשים שבין אדם למקום ומעשים שבין אדם לחברו (שאלה  .)1מובן שאת הלימוד מסמלת
"התורה" ,מושג שהוא בעצמו כותרת לכל תוכן לימודי בעל ערך דתי .את המעשים שבין אדם למקום
מסמלת "העבודה" בבית המקדש ,נקודת המפגש בין האנושי לאלוהי ,ואת המעשים שבין אדם לחברו
מסמלת "גמילות החסדים".
דבריו של שמעון הצדיק במשנה מציגים שלושה ערכים בלי ליצור היררכיה ביניהם ,ונראה שלדעתו
הם שרויים באיזון מושלם .לעומת זאת ,מהפירוש המופיע במדרש שמואל משתמעת הקביעה
שה"רגליים" שעליהן העולם עומד אינן שוות בחשיבותן (שאלה  .)2אמנם יסוד ה"לימוד" הוא תנאי
הכרחי לקיומו של העולם ,אך למעשים משקל גדול יותר (הם מיוצגים על ידי שתיים משלוש
הרגליים) .על פי שיטה זו ,את הזמן שאדם נדרש כדי "לתחזק" את היסודות האלה עליו להפנות
בעיקר כלפי חוץ ,לעשות מעשים ,הן מצוות שבין אדם למקום הן מצוות שבין אדם לחברו .נפנה את
השאלה אל התלמידים ונבקש לברר איזה משקל הם מעניקים לכל אחת מהרגליים האלה ,אם בכלל.
האם החלוקה שבין לימוד למעשה משקפת איזון ראוי בעיניהם? האם החלוקה השווה שבין יחסי
האדם עם עצמו ,ליחסיו עם אלוהים וליחסיו עם זולתו מקובלת עליהם? האם הם היו רוצים להעניק
משקל רב יותר לאחת ממערכות היחסים האלה? כיצד ישפיע הדבר על מערכות היחסים האחרות?
מכיוון אחר ,אפשר להסב את תשומת לבם לעולם בית הספר ,שבו (לכאורה ,לפחות) מעריכים כל
תלמיד גם על פי הישגיו בתחום הלימודי וגם על פי תפקודו בתחום החברתי וההתנהגותי.

לאורך השביל :יש עבודה ויש עבודה
משנתו של שמעון הצדיק נוצרה במהלך ימי הבית השני .בתקופה זו שימש בית המקדש בירושלים
מרכז דתי ,תרבותי ואף פוליטי הל העם היהודי .מעגל החיים היהודי היה קשור קשר הדוק בבית
המקדש .על רקע זה מובן מדוע הציב שמעון הצדיק את עבודת המקדש כאחד משלושת הדברים
שהעולם עומד עליהם .ברור אפוא שחורבן בית המקדש בשנת  70לספירה הביא לשבר עמוק בחברה
היהודית ,שכן ,אם להשתמש בדימוי העולה מהמשנה ,מרכיב יסודי ביציבותו של העולם נפגע .עולם
העומד על שלוש רגליים אינו דומה לעולם העומד ,אם בכלל ,על שתיים בלבד.
המקור שלפנינו ,מתוך אבות דרבי נתן ,מציג את אופן ההתמודדות של רבן יוחנן בן זכאי עם ביטולה
של עבודת המקדש ואת החלופה שמצא לה .רבן יוחנן בן זכאי מתואר כמי ש"פעם אחת היה [ ]...יוצא
מירושלים" .אין זו אקספוזיציה מקומית בלבד ,כיוון שרבן יוחנן הוא היוצא מירושלים בה"א הידיעה .רבן
יוחנן בן זכאי גדל ולמד בירושלים ,אך יצא ממנה בסמוך לחורבן כדי להקים מרכז רוחני חלופי ביבנה,
מייצג את יציאתה של היהדות מעידן עבודת המקדש לחיים יהודיים ללא מקדש .רבן יוחנן בן זכאי הוא
מהמעצבים החשובים הראשונים של היהדות "נטולת המקדש"  -היהדות שזוכרת את המקדש ומצפה
לבנייתו בעתיד ,אך מוצאת חלופות להווה (ראו המידע על אודותיו בתבנית בעמוד .)17
כאשר רבי יהושע ,תלמידו של רבן יוחנן ,ראה את המקדש חרב הוא הצטער על חורבנו ,ובעיקר על
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שלאחר שבטלה עבודת המקדש ,לא הייתה עוד לישראל דרך לכפר על חטאיהם ,הואיל וזה היה
אחד מתפקידיו של המקדש (שאלה  .)1הבעיה מבחינתו של רבי יהושע לא הייתה שלא היה אפשר
עוד לקיים את המצווה ואת הפרקטיקה ,אלא המשמעות הרוחנית של ביטול הפרקטיקה הזאת
 חוסר היכולת לכפר על עוונות (שאלה  .)2רבן יוחנן בן זכאי ניחם את תלמידו ואמר לו שאפשרלכפר על חטאים גם לאחר החורבן .התחליף לעבודת המקדש הוא גמילות חסדים ובכוחה לכפר על
חטאיהם של ישראל.
מעניין לציין שהתפיסה שגמילות החסדים היא כפרה על חטאים היא דו־משמעית :מצד אחד ,כאמור,
גמילות החסדים מוצגת כתחליף לעבודת המקדש .מצד שני ,על סמך תיאורם של ימי הבית השני
כימים שהקפידו בהם על מצוות שבין אדם למקום אך הרבו בשנאת חינם (תלמוד בבלי ,מסכת יומא,
דף ט עמוד ב) ,אפשר לראות בגמילות חסדים מעין תיקון של הסיבה שהביאה לחורבן וכפרה על
חטא זה .לאור דברי הנביאים הקוראים להעדפת גמילות החסדים על פני הפולחן הדתי ,ברור מדוע
ערך זה הוא תחליף הולם לעבודה בבית המקדש לאחר החורבן (שאלה  .)3קריאה זו מצוטטת גם
במקור שלפנינו ,מתוך דברי הנביא הושע ,והיא מופיעה בדבריהם של רבים מהנביאים האחרים,
ובראשם ישעיהו וירמיהו (דוגמאות נבחרות אפשר למצוא בישעיהו פרקים א ו־נח ובירמיהו פרק ז).
יכולה להתעורר השאלה איזה ערך יש ליחסי האדם ואלוהים לאחר החורבן? האם על פי תפיסתו של
רבן יוחנן בן זכאי ניתק הקשר הזה בעקבות החורבן? אמנם יש בספרות חז"ל כמה ביטויים לעמדה
פסימית זו ("אמר רבי אלעזר :מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם
שבשמים" ,תלמוד בבלי ,מסכת ברכות ,דף ט עמוד ב) ,אולם הדרך שהוביל רבן יוחנן בן זכאי הייתה
למצוא חלופות לכל מה שבטל בעקבות החורבן ,וגם לעבודת המקדש עצמה .מדבריו של רבן יוחנן
באבות דרבי נתן אפשר להבין שמיום שחרב המקדש ,גמילות חסדים ממלאת את כל הפונקציות
שמילאה העבודה במקדש ,ובכלל זה מילוי רצון האל וההתקשרות עמו .כמו כן ,כפי שצוין לעיל,
במקומות אחרים בדברי חז"ל מוצגת התפילה כתחליף לעבודת המקדש .החורבן ,על כל הטראומה
הקשה שהייתה כרוכה בו ,יצר הזדמנות בלתי צפויה להעמיק את העיסוק בשני המרכיבים האחרים:
"התורה" ו"גמילות חסדים".
לכאורה ,הותיר החורבן את העולם על שתי רגליים בלבד .את חידושו של רבן יוחנן בן זכאי אפשר
להבין בכמה אופנים (שאלה  :)4ניתן להפרש את תשובת ריב"ז שאכן העולם עומד מעתה על שתי
רגליים בלבד ,אולם הן יציבות דיין לשאת אותו.
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על שלשה דברים
לאה גולדברג

יּוֹרד ַליָּ ם
ָא ַמר ַה ַדּיָּ ג ַה ֵ
עוֹלם ַקיָּ ם –
ֹלשׁה ְדּ ָב ִרים ָה ָ
ַעל ְשׁ ָ
י-היַּ ִמּים,
ַעל ֵמ ַ
חוֹפי ַהיַּ ֶבּ ֶשׁת
ַעל ֵ
עוֹלים ָבּ ֶר ֶשׁת.
צוּלה ָה ִ
וְ ַעל ְדּגֵ י ַה ְמּ ָ
מּוֹביל ַמ ְח ֵר ָשׁה:
ָא ַמר ָה ִא ָכּר ַה ִ
ֹלשׁה –
עוֹלם ַעל ְדּ ָב ִרים ְשׁ ָ
עוֹמד ָה ָ
ֵ
ַעל ַא ְד ַמת ַה ָּשּ ׂדוֹת,
ַעל גִּ ְשׁ ֵמי ָשׁ ַמיִ ם
ת-א ַפּיִ ם
מוּצא ְבּזֵ ַע ַ
וְ ַעל ֶל ֶחם ָ
בּוֹדד
ָא ַמר ָה ָא ָמּן ְבּ ֵביתוֹ ַה ֵ
עוֹמד:
עוֹלם ֵ
ֹלשׁה ְדּ ָב ִרים ָה ָ
ַעל ְשׁ ָ

ַעל ִלבּוֹ ֶשׁל ָא ָדם,
ַעל יְ ִפי ַה ֶטּ ַבע,
ַעל ִבּטּוּי ַה ְדּ ָב ִרים ִכּ ְצ ִליל וָ ֶצ ַבע.
פּוֹק ַח ֵעינָ יו:
ָא ַמר ָה ָא ָדם ַה ֵ
וּמה ַרב –
עוֹלם ַמה נִּ ְפ ָלא ָ
ָע ְשׁרוֹ ֶשׁל ָ
בּ ֶֹקר-בּ ֶֹקר
נִ ְל ָכּד ְבּ ִל ִבּי ִכּ ְב ֶר ֶשׁת
וּמלוֹאוֹ,
עוֹלם ְ
ָה ָ
צוּלהַ ,היַּ ֶבּ ֶשׁת,
ַה ְמּ ָ
וּצ ָל ִלים
וְ אוֹרוֹת ְ
וְ ַחגִּ ים וְ ֻח ִלּין,
וּצ ִל ִילים
וּמ ִלּים ְ
ִ
בּוֹלים
דוֹת-שׁ ִ
ִ
וּשׂ
ְ
וְ ָכל ִצ ְב ֵעי ַה ֶקּ ֶשׁת

שאלות

 .1במה שונים הדברים שעליהם קיימים עולמותיהם של
הדייג ,האיכר והאמן מן הדברים שעליהם עומד עולמו
של שמעון הצדיק?
 .2לאה גולדברג חושבת שיש צמצום בהעמדתו של
העולם על מספר עקרונות .הוכיחו זאת מהשיר.
 .3בשיעור זה פגשנו זוויות ראייה שונות הנוגעות לדברים
שעליהם העולם עומד :שמעון הצדיק ,רבן יוחנן בן
זכאי וארבע הדמויות שבשירה של לאה גולדברג
)הדייג ,האיכר ,האמן והאדם הפוקח עיניו( .אל מי מבין
הדמויות הללו אתם מרגישים קרובים יותר? הסבירו.

לאה גולדברג ) ﬂ (1970-1911משוררת,
סופרת ,מתרגמת וחוקרת ספרות ,כלת פרס
ישראל לשנת .1970
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שירּה של לאה גולדברג "על שֹלושה דברים" ,השיר החותם את ספר שירי הילדים שלה "מה עושות
האיָ לות" ( ,)1949מושפע ממשנתנו ומתכתב ִאתה .בשיר זה מתוארות ארבע דמויות (דיג ,איכר ,אמן
ואדם הפוקח עיניו) והדברים שהעולם ,כפי שהן רואות אותו ,עומד עליהן .שלוש הדמויות הראשונות
מציינות שלושה דברים שהעולם עומד עליהם ,ואילו הרביעית פורצת את מסגרת המספר שלוש,
ומונה רשימה ארוכה ומורכבת.
הדייג מונה את הימים ,החופים והדגים העולים ברשת; האיכר מונה את אדמת השדות ,הגשמים
והלחם המוצא בזיעת אפיים ,והאמן "בביתו הבודד"  -את לב האדם ,יפי הטבע ו"ביטוי הדברים
בצליל וצבע".
נראה שיש הרבה מן המשותף לשלוש הדמויות האלה :שלושת בעלי המקצוע מונים דברים השייכים
לנקודת מבטם האישית על העולם ,בלי כל ניסיון להכללה .עובדה זו מעוררת ספק באשר לכוונתם
במילה "העולם" ,ונראה שאפשר לומר שהם מתכוונים לעולמם שלהם .כמו כן ,מערכת היחסים
שבין שלושת יסודות העולם דומה אצל שלושתם .בשלושת המקרים שני המרכיבים הראשונים
מגדירים תיחום ראשוני של העולם ,והשלישי מבטא את היצירה האישית שלהם מתוך המפגש שבין
התחומים :הדייג מציין את הימים ואת היבשה וחותם בתוצר המפגש שבין האדם המגיע מהיבשה
אל החיים בים  -הדגים העולים ברשת .מול הגבול האופקי שמציב הדייג ,האיכר מציג גבול אנכי
בין האדמה לשמים ומציג גם את תוצר המפגש שבין הגשם לשדות  -הלחם שיוצר האיכר בזיעת
אפיו .האמן אינו משרטט גבול פיזי ,אלא גבול שבין אובייקט לסובייקט ,בין הטבע לבין הלב .המפגש
ביניהם הוא היוצר את האמנות ,את הביטוי בצליל ובצבע.
ייתכן שגם שמעון הצדיק ,בהיותו איש המקדש ואחד מראשוני החכמים ,דיבר מתוך עולמו האישי.
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עם זאת ,יש כמה הבדלים בין יסודות העולם של שלושת הדמויות בשיר לבין יסודות עולמו של
שמעון הצדיק (שאלה  .)1ראשית ,עולמו של שמעון הצדיק מותנה בקיומם של ערכים ופרקטיקות,
ואילו עולמן של הדמויות הראשונות בשיר מותנה בעיקר בקיומם של תופעות ואובייקטים מוחשיים.
מלבד זאת ,דברי הדייג ,האיכר ואולי אף האמן ,אינם מתיימרים להכליל ולומר דבר־מה על עולמם
של אנשים אחרים .הדייג אינו סבור שעולמו של האיכר תלוי בים ,ביבשה ובדגים .לעומת זאת ,בדברי
שמעון הצדיק ניכר ניסיון להכליל ולומר שקיום העולם כולו ,וקיומם של כל דייריו ,מותנה בכך
שהערכים שהוא מונה ימשיכו להתקיים .יתרה מזו ,הוא מקווה שיסודות אלו יתממשו בפועל בחייו
של כל אדם.
נראה שגולדברג סבורה שהעמדת העולם על מספר מוגבל של עקרונות היא בבחינת צמצום (שאלה
 .)2מול שלושת האנשים הראשונים בשירּה ,עומד האדם הרביעי "הפוקח את עיניו" ,ומכלל הן אתה
שומע לאו :העמדת העולם על יסודות ספורים אינה יכולה להיעשות אלא בעצימת עיניים .אדם
הפוקח את עיניו רואה בו תמיד מגוון אינסופי ,שהעולם איננו אותו עולם בלעדיו .האדם הפוקח את
עיניו רואה דייגים ,איכרים ואמנים ומסוגל לראות את העולם מנקודת מבטם ,ומשום כך ,ברשימתו
שזורים גם היסודות שמנו קודמיו .כמו כן ,האדם הפוקח את עיניו מבין שהעולם איננו חד־ממדי
ולכן אי אפשר לחצות אותו בקו אחד  -אופקי (ים ויבשה) ,אנכי (אדמה ושמים) או הקו המבחין בין
אובייקט לסובייקט; בין לימוד למעשה ,או בין יחסים שבין אדם למקום ליחסים שבין אדם לחברו.
לסיום היחידה מתבקשים התלמידים להסביר אל מי מהדמויות שנלמדו בפרק הם מרגישים קרבה
רבה יותר (שאלה  .)3מרבית הדמויות נראות אמנם רחוקות מעולמם של תלמידינו  -בזמן ,באורח
חיים ,בגיל וכן הלאה .עם זאת ,כדאי לנסות ולהצביע על נקודות קרבה .נקודות קרבה יכולות להיות
דמיון בין כמה מהערכים שציינו התלמידים לערך שציינה אחת הדמויות .אם אכן יש ערך כזה,
למשל ,גמילות חסדים ,תתחדד חשיבותו ויתבקש דיון בשאלה כיצד אפשר להסביר שערך שקיומו
מאתנו ,ממשיך
נחשב חיוני לפני כ־ 2,500שנה בנסיבות היסטוריות שונות משלנו ולאדם השונה ִ
להיחשב חיוני גם בימינו אנו.
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משנה ד :מתאבק בעפר רגליהם
מבוא
משנה ד

ִמ ְת ַא ֵבּק ַבּ ֲע ַפר ַרגְ ֵל ֶיהם
ויוסי בן יוחנן ,שפעלו
יוסי בן יועזר ֵ
משנה זו פותחת בהצגת זוג תלמידי חכמים – ֵ
בצוותא ,ומציגה את דבריו של הראשון מביניהם ,העוסקים ביחס הראוי אל החכמים
ועל האופן שבו יש ללמוד מהם .עמדתו של יוסי בן יוחנן תוצג במשנה הבאה.
האם לימוד החכמה כרוך בקבלת סמכותו של המורה ללא ערעור? ושמא הוויכוח
והמחלוקת עם המורה עשויים דווקא לפתח ולהעצים את חכמתו של התלמיד?

המשנה

ביאור

 .1יו ֵֹסי ֶּבן יו ֶֹעזֶר ִא ׁיש ְצרֵ דָ ה וְיו ֵֹסי ֶּבן יו ָֹחנָן ִא ׁיש
יְרוּשלַ יִם ִק ְּבלוּ ִמ ֶּמנּוּ.
ָׁ
 .2יו ֵֹסי ֶבן יו ֶֹעזֶר ִא ׁיש ְצרֵ ָדה או ֵֹמר:
ִ .3יְהי ֵב ְיתךָ ֵּבית ַוַעד לַ ֲחכָ ִמים,
ֱ .4וֶהוֵה ִמ ְת ַא ֵּבק ַּב ֲע ַפר רַ גְ לֵ ֶיהם,
ֱ .5וֶהוֵה ׁשו ֶֹתה ְב ָצ ָמא ֶאת ִּד ְברֵ ֶיהם.

ִ .1אישׁ ְצ ֵר ָדה בן היישוב צרדה .מקובל לזהות את
צרדה ,המוזכרת במשנתנו ,עם הכפר סורדא שממערב
לבית אלִ .ק ְבּלוּ ִמ ֶמּנּוּ מאנטיגנוס איש סוכו שהוזכר
יתָך עשה ,הפוך את ביתך ל...
במשנה הקודמת .3 .יְ ִהי ֵב ְ
ֵבּית וַ ַעד מקום התכנסות .4 .וֶ ֱהוֵ י והיֶ הִ .מ ְת ַא ֵבּק ַבּ ֲע ַפר
ַרגְ ֵל ֶיהם שב לפני רגליהם של החכמים ,על הארץ.5 .
שׁוֹתה ְב ָצּ ָמא ֶאת ִדּ ְב ֵר ֶיהם דימוי לתשוקה ,שבה יש
ֶ
להקשיב אל החכמים ,וללמוד מהם.

שאלות

 .1משנה זו ממליצה לאדם להקיף עצמו בחכמים שמהם ילמד ,והיא מתארת את האופן שבו יש להתייחס לחכמים אלו.
א .מהם שני הדימויים ,שבהם משתמשת המשנה ,לתיאור יחס זה?
ב .כיצד צריך אדם להתנהג כלפי החכמים ,שהוא לומד מהם ,על פי דימויים אלו?
 .2מיהם ,לדעתכם ,החכמים שאליהם מתייחסת המשנה? אילו תכונות יש להם?
 .3האם אתם מסכימים שכך צריך אדם להתייחס למי שהוא לומד ממנו?
משימה

בחרו באחד מעובדי בית הספר )מורה ,אב בית ,מזכירה ,שומר ,עובד ניקיון וכדומה( או אחד מבני משפחתכם )הורים ,סבים ,סבתות,
דודים ,דודות וכדומה( ,ובקשו מהם לספר על דמות משמעותית בחייו ,ש'שתו בצמא את דבריה' .כתבו את סיפורה של הדמות.
התייחסו גם לנקודות הבאות:
 Ÿאיזו חכמה למדו מן הדמות )חכמת חיים ,ידע מקצועי ,מידות ותכונות וכדומה(?
 Ÿבאיזה הקשר התרחשה הלמידה )בבית ,בבית הספר ,במסגרת חברתית או צבאית וכדומה(?
 Ÿכיצד השפיעה הדמות על חייהם של המרואיינים?

תקופת הזוגות  ﬂכך מכונה התקופה שבין המאה השלישית לפני הספירה
לתחילת המאה הראשונה לספירה ,כמאתיים שנה בימי הבית השני .לפי המסורת,
בראש הסנהדרין ,המוסד השיפוטי העליון ,עמדו צמדים ,זוגות של חכמים .האחד
החזיק בתפקיד נשיא הסנהדרין ,וחברו נשא בתפקיד אב בית הדין .במשנה
במסכת אבות נזכרים חמישה זוגות חכמים :הזוג הראשון הוא שני החכמים
ויוסי בן יוחנן איש ירושלים; אחריהם
יוסי בן יועזר איש צרדה ֵ
הנזכרים במשנתנו – ֵ
כיהנו יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי; הזוג השלישי היה יהודה בן טבאי ושמעון
בן שטח; אחריהם שימשו שמעיה ואבטליון ,ואחרון הזוגות היה הלל ושמאי.

ִמ ְת ַא ֵבּק ַבּ ֲע ַפר ַרגְ ֵל ֶיהם  ﬂבימי המשנה היה הרב
נוהג לשבת על ספסל ,ואילו התלמידים היו יושבים
לפניו על הקרקע .מנהג זה ביטא את יחס הכבוד
שביקשו להעניק לחכמים ,ושבא לביטוי גם במשנה
זו .בימינו משתמשים בביטוי זה כדי לתאר באופן
ציורי אדם שזכה לשהות במחיצתה של אישיות
מופת ,ולמד ממנה.
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משנתנו דנה ביחס הראוי לחכמים ובשאלה כיצד יש ללמוד מהם ,וקוראת לתלמיד לנהוג בשפלות
רוח ובענווה ,כדי להעצים את חווית הלמידה .במשימת הפתיחה המוצעת (עמוד  )19התלמידים
מתבקשים לראיין אדם מבוגר ולשמוע ממנו על אדם שהיה בעבורו מורה בעל משמעות .משימה זו
נועדה להראות לתלמידים שלמידה אינה פעילות המוגבלת לתחום בית הספר ,ושל"מורים לחיים"
אין בהכרח תפקיד רשמי .לאחר מכן ,תוצג גישת המשנה (עמוד  ,)19המנחה את התלמידים לנהוג
באיפוק במסגרת לימודם ,ולקבל בלי עוררין את דברי חכמים .בניגוד לעמדת המשנה ,הגורסת
שביטול העצמי הוא תנאי ללמידה משמעותית ,מובאים במדור "לצד השביל" דבריו של רבי חיים
מוולוז'ין (עמוד  ,)20המציע פירוש מקורי וחתרני למשנה וטוען שהתלמיד והמורה צריכים להיות
פעילים באותה מידה בניסיון לחשוף את האמת ,ושאין מניעה שתלמיד ינקוט עמדה ביקורתית,
יחלוק על מוריו ואף יציע פירוש חדש הסותר את עמדותיהם .הסיפור המופיע בראש המדור "לאורך
השביל" ,לקוח ממדרש קהלת רבה (עמוד  )21ומתאר התמודדות של שני מורים עם תלמיד ביקורתי
במיוחד .מקור זה מזמן דיון בשאלות הנוגעות לאחריות המורה כלפי תלמידיו  -האם מורה צריך
לשכנע תלמידים שאינם מסכימים עם טענותיו? אם כן ,באילו אמצעים? איזו רמה של אמון צריכה
להיות בין המורה לתלמיד כדי שתתקיים למידה משמעותית? האם יש הנחות יסוד שיש לדרוש
מהתלמידים לקבלן כמות שהן ,מבלי לערער עליהן? בסוף יחידת הלימוד מופיע משל זן בודהיסטי,
המחזק את גישת המשנה ומעשיר אותה ,ומציע שכל לימוד אמתי מותנה בכך שהתלמיד ירוקן
את עצמו מדעותיו הקודמות ,כדי שיוכל לקבל את דבר המורה .לסיכום היחידה ,אפשר להטיל על
התלמידים משימה שתעמת אותם עם מגוון הגישות שנלמדו; תאלץ אותם להקדיש מחשבה לניתוח
המתחים שעלו; ולבסוף תביא אותם להכרעה אישית ,בהיותם תלמידים המקדישים מאמצים וזמן רב
ללימוד בבית הספר.

הצעה למשימת פתיחה
בהיותם צעירים מתבגרים ,נמצאים התלמידים בעיצומו של תהליך עיצוב אישיותם ,ובמהלכו הם
נחשפים למגוון רחב של רעיונות ודמויות ,במסגרות מגוונות :המשפחה ,בית הספר ,תנועת הנוער,
התקשורת ,האינטרנט ועוד .בעבר נחשבו המבוגרים בעלי הניסיון לסמכות ,ואילו כיום רווחת
התפיסה ש"העולם שייך לצעירים" ,ולעתים נדמה שהם אינם רוכשים כבוד למבוגרים ולמורים
מתוקף תפקידם ,גילם ומעמדם .כאמור ,משנתנו טוענת שתלמידים נדרשים לבטל את עצמם אל
מול חכמים כדי להעצים את חווית הלמידה מהם .לאורך היחידה נדגיש את המתח בין תפיסה זו
לתפיסות המעודדות חשיבה ביקורתית ומעניקות תוקף וערך לעולמו של התלמידולניסיונו להגיע
אל האמת.
כדי לעורר חשיבה רפלקטיבית על התועלת שהם עשויים להפיק ממפגשים עם "מורים" למיניהם,
ראוי לחשוף את התלמידים לחוויותיהם של מבוגרים בסביבתם הקרובה ,שיהיו מוכנים לספר
להם על תהליך ההתבגרות שלהם .לעתים ,למודלים לחיקוי יש תפקיד חשוב בתהליך ההתבגרות.
התלמידים נדרשים לראיין אדם מבוגר ,שיספר להם על דמות חשובה בחייו ,אדם שלמד ממנו רבות.
מילוי המשימה והדיווחים על הראיונות בכיתה ,יעוררו כמה נקודות חשובות וראוי להתעכב עליהן:
 אנו לומדים בכל מיני מסגרות :במשפחה ,למידה פורמלית בבית הספר; חינוך בלתי־פורמלי
בתנועות נוער ובמרכזים קהילתיים; בכשרות מקצועוית; בשירות הצבאי; במוסדות להשכלה
גבוהה ועוד .למעשה ,חלק ניכר מהלמידה בחייו של אדם אינה מתקיימת במסגרת המיועדת רק
לכך ,ואפשר ללמוד הרבה גם מאנשים שאינם מחזיקים בתפקיד רשמי של מורה ,אנשים שאנו
פוגשים בנסיבות מגוונות ,לעתים מפתיעות.
 יש סוגים רבים של "חכמה" ושל "ידע" ,והם באים לידי ביטוי בכל תחומי החיים ,גם מחוץ לכיתות
הלימוד בבית הספר :חכמה מקצועית ,כישורים חברתיים ,מודעות עצמית ,כישורים מוזיקליים
ועוד .לפיכך ,אפשר לומר שיש גם סוגים רבים של מורים שמהם אפשר ללמוד בשלל הזדמנויות,
בתוך הכיתה ומחוצה לה.
פרק א
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 קשה לאמוד את מידת השפעתו של המורה על תלמידיו .לעתים תלמידים מבינים ומפנימים
את הנלמד רק שנים רבות לאחר שדרכי השניים נפרדו .רצף החיים ,שלעולם אינו צפוי ,מושפע
תמיד מן העבר ,ובמיוחד ממערכות יחסים עם דמויות מפתח שהיו מודל לחיקוי ,לעתים בלי
ידיעתם של שני הצדדים.

משנה ד

ִמ ְת ַא ֵבּק ַבּ ֲע ַפר ַרגְ ֵל ֶיהם
ויוסי בן יוחנן ,שפעלו
יוסי בן יועזר ֵ
משנה זו פותחת בהצגת זוג תלמידי חכמים – ֵ
בצוותא ,ומציגה את דבריו של הראשון מביניהם ,העוסקים ביחס הראוי אל החכמים
ועל האופן שבו יש ללמוד מהם .עמדתו של יוסי בן יוחנן תוצג במשנה הבאה.
האם לימוד החכמה כרוך בקבלת סמכותו של המורה ללא ערעור? ושמא הוויכוח
והמחלוקת עם המורה עשויים דווקא לפתח ולהעצים את חכמתו של התלמיד?

המשנה

ביאור

 .1יו ֵֹסי ֶּבן יו ֶֹעזֶר ִא ׁיש ְצרֵ דָ ה וְיו ֵֹסי ֶּבן יו ָֹחנָן ִא ׁיש
יְרוּשלַ יִם ִק ְּבלוּ ִמ ֶּמנּוּ.
ָׁ
 .2יו ֵֹסי ֶבן יו ֶֹעזֶר ִא ׁיש ְצרֵ ָדה או ֵֹמר:
ִ .3יְהי ֵב ְיתךָ ֵּבית ַוַעד לַ ֲחכָ ִמים,
ֱ .4וֶהוֵה ִמ ְת ַא ֵּבק ַּב ֲע ַפר רַ גְ לֵ ֶיהם,
ֱ .5וֶהוֵה ׁשו ֶֹתה ְב ָצ ָמא ֶאת ִּד ְברֵ ֶיהם.

ִ .1אישׁ ְצ ֵר ָדה בן היישוב צרדה .מקובל לזהות את
צרדה ,המוזכרת במשנתנו ,עם הכפר סורדא שממערב
לבית אלִ .ק ְבּלוּ ִמ ֶמּנּוּ מאנטיגנוס איש סוכו שהוזכר
יתָך עשה ,הפוך את ביתך ל...
במשנה הקודמת .3 .יְ ִהי ֵב ְ
ֵבּית וַ ַעד מקום התכנסות .4 .וֶ ֱהוֵ י והיֶ הִ .מ ְת ַא ֵבּק ַבּ ֲע ַפר
ַרגְ ֵל ֶיהם שב לפני רגליהם של החכמים ,על הארץ.5 .
שׁוֹתה ְב ָצּ ָמא ֶאת ִדּ ְב ֵר ֶיהם דימוי לתשוקה ,שבה יש
ֶ
להקשיב אל החכמים ,וללמוד מהם.

שאלות

 .1משנה זו ממליצה לאדם להקיף עצמו בחכמים שמהם ילמד ,והיא מתארת את האופן שבו יש להתייחס לחכמים אלו.
א .מהם שני הדימויים ,שבהם משתמשת המשנה ,לתיאור יחס זה?
ב .כיצד צריך אדם להתנהג כלפי החכמים ,שהוא לומד מהם ,על פי דימויים אלו?
 .2מיהם ,לדעתכם ,החכמים שאליהם מתייחסת המשנה? אילו תכונות יש להם?
 .3האם אתם מסכימים שכך צריך אדם להתייחס למי שהוא לומד ממנו?
משימה

בחרו באחד מעובדי בית הספר )מורה ,אב בית ,מזכירה ,שומר ,עובד ניקיון וכדומה( או אחד מבני משפחתכם )הורים ,סבים ,סבתות,
דודים ,דודות וכדומה( ,ובקשו מהם לספר על דמות משמעותית בחייו ,ש'שתו בצמא את דבריה' .כתבו את סיפורה של הדמות.
התייחסו גם לנקודות הבאות:
 Ÿאיזו חכמה למדו מן הדמות )חכמת חיים ,ידע מקצועי ,מידות ותכונות וכדומה(?
 Ÿבאיזה הקשר התרחשה הלמידה )בבית ,בבית הספר ,במסגרת חברתית או צבאית וכדומה(?
 Ÿכיצד השפיעה הדמות על חייהם של המרואיינים?

תקופת הזוגות  ﬂכך מכונה התקופה שבין המאה השלישית לפני הספירה
לתחילת המאה הראשונה לספירה ,כמאתיים שנה בימי הבית השני .לפי המסורת,
בראש הסנהדרין ,המוסד השיפוטי העליון ,עמדו צמדים ,זוגות של חכמים .האחד
החזיק בתפקיד נשיא הסנהדרין ,וחברו נשא בתפקיד אב בית הדין .במשנה
במסכת אבות נזכרים חמישה זוגות חכמים :הזוג הראשון הוא שני החכמים
ויוסי בן יוחנן איש ירושלים; אחריהם
יוסי בן יועזר איש צרדה ֵ
הנזכרים במשנתנו – ֵ
כיהנו יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי; הזוג השלישי היה יהודה בן טבאי ושמעון
בן שטח; אחריהם שימשו שמעיה ואבטליון ,ואחרון הזוגות היה הלל ושמאי.

ִמ ְת ַא ֵבּק ַבּ ֲע ַפר ַרגְ ֵל ֶיהם  ﬂבימי המשנה היה הרב
נוהג לשבת על ספסל ,ואילו התלמידים היו יושבים
לפניו על הקרקע .מנהג זה ביטא את יחס הכבוד
שביקשו להעניק לחכמים ,ושבא לביטוי גם במשנה
זו .בימינו משתמשים בביטוי זה כדי לתאר באופן
ציורי אדם שזכה לשהות במחיצתה של אישיות
מופת ,ולמד ממנה.
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ביאור המשנה
משנתנו מתארת את מערכת היחסים הרצויה שבין אדם לבין "חכמים" ,כינוי לאנשים בקיאים בתורה,
העוסקים בעיקר בלימודה ובהוראתה .המשנה מציינת שלושה היבטים של היחס הראוי לחכמים:
לנוכחות בקרבתם ,לכבוד שראוי להעניק להם מתוקף מעמדם ולשאלה כיצד אפשר להפיק את
המרב מדברי החכמה שבפיהם:
1 .1מבחינה פיזית ,עצת המשנה היא" :יהי ביתך בית ועד לחכמים" .כלומר ,ראוי שכל אדם יעשה כל
שביכולתו כדי להקיף את עצמו בחכמים.
2 .2המשנה רואה בחכמים אנשים רמי מעלה שראוי לכבד ,ועל כן היא מייעצת למי שמוקף בהם
"להתאבק בעפר רגליהם" .אפשר להציע כמה פירושים לביטוי זה .כל הפירושים מצביעים
בפשטות על יחס של הערכה והערצה לחכמים (לביאור מפורט יותר של הביטוי ,אפשר לעיין
בתיבת הטקסט המופיעה בתחתית עמוד .)19
3 .3כדי להפיק את המרב מהקרבה לחכמים ,המשנה קובעת שיש לשתות "בצמא את דבריהם".
במקומות רבים נמשלה התורה למים ,ובעזרת הדימוי שלפנינו המשנה ממחישה את הטענה
שדברי התורה היוצאים מפי החכמים יכולים להרוות את צימאונו הרוחני של מי שנמצא
בסביבתם ,להעשיר את ידיעותיו ולספק לו את ההדרכה וההכוונה שהוא זקוק להן.
בכל התיאורים של מערכת היחסים הראויה בין אדם לבין חכמים ,בולטת במיוחד הסבילות
(בפסיביות) הנדרשת מהתלמיד שאליו מכוונים דברי המשנה ,לעומת הפעילות (האקטיביות) של
החכמים :החכמים הם המתוועדים ,ובעל הבית נדרש רק להימצא בקרבתם; מעמדם של החכמים
גבוה יותר ,ויש להתייחס אליהם ביראת כבוד; החכמים הם שמדברים ומלמדים ,ואילו התלמיד שותק
ומקבל את כל דבריהם ללא סייג (שאלה .)1
לכאורה ,אפשר ללמוד מחכמים במגוון מערכות חינוכיות  -בבית הספר ,באוניברסיטה ,בשיעורים
הניתנים לציבור הרחב ועוד  -ואין הכרח לשהות בחברתם מעבר לזמן "השיעור" .אולם משנתנו
רואה בחכמים לא רק אנשים בעלי ידע שהם מעבירים בתהליך ההוראה ,אלא דגמים לחיקוי שעצם
השהייה בקרבתם עשויה לקדם את תלמידיהם .לפי תפיסה זו" ,חכמים" הוא כינוי לאנשים שאפשר
ללמוד מהם במגוון רחב של נסיבות ,ולא רק בשיעור או בדיון סביב טקסט .סולם הערכים של החכם,
תפיסת עולמו ,ובעקבות זאת גם אורחות חייו ,הם מושאים ללמידה ולהפקת לקחים .לכן ,נראה
שמעבר לבקיאותו בתורה וליכולתו ללמוד וללמד ,נדרש מהחכם להשרות אווירה ייחודית וחיובית,
שתעשיר את התלמיד (שאלה  .)2מומלץ לדון בכיתה ביחס שהתלמידים נדרשים להפגין כלפי חכמים
על פי המשנה .אמנם אין ספק שיש לכבד אנשים שאנו חושבים ל"חכמים"  -מורים ודמויות אחרות
שאנו לומדים מהן ומחקים אותן  -אך האם המצב המתואר במשנה ,שבו התלמיד מבטל את עצמו
בפני חכמים ו"שותה בצמא את דבריהם" ,מתאר את התנאים האידאליים ללמידה? מחד גיסא ,בוודאי
שיש לשקול ברצינות את דבריהם של החכמים ,גם אם הם קשים או לא ברורים .מאידך גיסא ,עצם
מעמדו של החכם אינו מבטיח שדבריו יהיו נכונים תמיד .יתרה מזו ,ייתכן מאוד שחשיבה ביקורתית
מצד התלמיד תחשוף את הקושי שבדברי המורה ותקדם את שניהם (שאלה  .)3הדיון בסוגיה זו
יעמוד במוקד הלימוד בהמשך היחידה.
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לצד השביל :מלחמתה של תורה
מלחמתה של תורה

בפירושו למשנה ,מציע רבי חיים מוולוז'ין
מובן חדש לביטוי "מתאבק בעפר רגליהם".

והנה הלימוד נקרא מלחמה ,כמו שאמרו "מלחמתה של תורה" ,אם כן גם התלמידים לוחמים יקראו ][...
ואסור לו לתלמיד לקבל דברי רבו כשיש לו קושיות עליהם ,ולפעמים יהיה האמת עם התלמיד ][...
זה שאמר" :יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק" ,מלשון ּ
"וַי ֵָא ֵבק ִא ׁיש ִע ּמוֹ" )בראשית לב ,כד( ,שהוא ענין
התאבקות מלחמה [...] ,וניתן לנו רשות להתאבק וללחום בדבריהם ולתרץ קושייתם ,ולא לישא פני איש,
רק לאהוב האמת .אבל עם כל זה יזהר בנפשו ]התלמיד החולק על רבו[ מלדבר בגאוה וגודל לבב ,באשר מצא
מקום לחלוק ,וידמה כי גדול הוא כרבו ] [...וידע בלבבו כי כמה פעמים לא יבין דבריו וכוונתו ,ולכן יהיה אך
בענוה יתירה ] [...וזהו שאמר" :הוי מתאבק" ] [...אך בתנאי – "בעפר רגליהם" ,רוצה לומר בענוה והכנעה
ולדון לפניהם בקרקע.
רוח חיים ,פירוש למסכת אבות ,דף ז עמוד ב  -ח עמוד א

שאלות

 .1כיצד מפרש רבי חיים מוולוז'ין את הביטוי "והווי מתאבק בעפר רגליהם"?
 .2מהי ההסתייגות שמביע פירוש זה מדברי המשנה? האם אתם מסכימים עם
הסתייגות זו? במה בכל זאת מסכים הפירוש עם דברי המשנה?
 .3מה בין משנה זו למציאות של ימינו? מהו היחס המצוי של תלמידים
למוריהם? האם זהו יחס ראוי?
רבי חיים בן יצחק מוולוז'ין ) Ì (1821-1749רב,
מייסד ישיבת וולוז'ין ומנהיג יהדות ליטא לאחר מותו
של הגר"א )הגאון רבי אליהו ,הגאון מווילנא( .רבי
חיים מוולוז'ין צעד בעקבותיו של הגאון מווילנא .אף
שעמד בראש המתנגדים לתנועה החסידית ,השתדל
למתן את הסכסוך ִעמה .אף על פי שבמישור העיוני
התבטא בחריפות כנגד החסידים ,סירב להצטרף
לדרישת החרם נגדם.
הישיבה שייסד היוותה אב טיפוס למאות ישיבות
שנוסדו מאז ועד ימינו.
'רוח חיים' הוא פירושו למסכת אבות ברוח הקבלה.
בניין ישיבת עץ חיים )ישיבת וולוז'ין( שאותה ייסד רבי חיים בן יצחק ויקיפדיה החופשית
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רבי חיים מוולוז'ין ,ממשיך דרכו של הגאון מווילנה ומהדמויות הבולטות ביהדות אירופה בשלהי
המאה ה־( 18למידע נוסף ראו עמוד  ,)20הציע פירוש מעניין למשנתנו ,פירוש המנוגד להסבר
שהוצע בביאור המשנה שלעיל .ר' חיים האמין שהספרות ההלכתית והתורנית מגלמת בתוכה את
דבר האל ,ושרק באמצעות לימוד פעיל ואינטנסיבי יוכל התלמיד להיחשף לאמת הטמונה בתורה,
ובכך ליצור קשר בלתי אמצעי עם האל ולהגיע לדרגה רוחנית גבוהה המכונה "דבקות":

דרישה נוספת היא המאמץ "לכווין לאמיתה של תורה" [ ]...המחויבות לחשיפת האמת
הגלומה בטקסט היא ,והיא בלבד ,חייבת להדריך את הלומד .בעניין זה הולך ר' חיים
בעקבות מורו הגר"א .אלא שבנוסף להיבט המתודולוגי יש לתביעה זו משמעות רוחנית:
מי ששואף להידבק באל מכוח לימוד התורה ,על יסוד ההנחה שההלכה היא התגלמות
הרצון האלוהי ,חייב כמובן לחתור ככל יכולתו אל האמת שבתורה.
(עמנואל אטקס ,יחיד בדורו :הגאון מווילנה  -דמות ודימוי ,ירושלים תש"ע ,עמ' )201

כפי שראינו ,המשנה מבחינה בין המורה לבין התלמיד ,ורואה במורה דמות פעילה ,ובתלמיד דמות
סבילה לחלוטין .הבחנה זו מגיעה לשיאה בהוראת המשנה לתלמיד "והוה מתאבק בעפר רגליהם",
שלפיה על התלמיד לבטל את עצמו בפני המורה ולקבל את דבריו בלא סייג ובלא ויכוח ,גם אם הוא
מסופק בצדקת טענותיו .כפי שאפשר להתרשם מהשורות הראשונות של המובאה מספרו "רוח
חיים" ,ר' חיים מוולוז'ין דימה את תהליך הלימוד למאבק על האמת ,שבו כל צד  -הן המורה הן
התלמיד  -נלחם כדי להוכיח את צדקתו .ר' חיים האמין שרק במסגרת מאבק בין המורה לתלמידיו,
מאבק שבו כל צד עושה כל שביכולתו להקשות על יריבו ולחזק את טענותיו שלו ,תצא האמת
האלוהית לאור .הפירוש המקובל למשנתנו מבוסס על ההנחה שהמילה "מתאבק" נגזרת מן המילה
"אבק"; מילה נרדפת למילה המופיעה מיד לאחריה " -עפר" .אולם ר' חיים הציע שהמילה מתאבק
היא מלשון "מאבק" ,ושהמשנה אינה דורשת מהתלמיד לבטל את עצמו; אדרבא ,לפי פירושו,
המשנה דורשת מהתלמיד להיאבק עם החכם ,להילחם אתו אם הוא חושב שטעות בידו ,ולעשות
כל שביכולתו להוכיח זאת .במסגרת המאבק שמתאר ר' חיים ,התלמיד אינו צריך לוותר לאיש,
והכבוד הגדול ביותר צריך להינתן לא למורה כזה או אחר ,אלא לאמת " -וניתן לנו רשות להתאבק
וללחום בדבריהם ולתרץ קושייתם ,ולא לישא פני איש ,רק לאהוב האמת" .למעשה ,רבי חיים מצביע
בדבריו על מתח מובנה בין שני ערכים מתנגשים ,ועל העדפתו את המחויבות לאמת על פני הדרישה
שהתלמיד יבטל את עצמו בפני המורה (שאלה  .)1דבריו של ר' חיים כוונו נגד הפירוש המסורתי
של המשנה ,הרואה בה קריאה לתלמיד להיות פסיבי ולקבל את דברי מורו בהכנעה ,בלא ביקורת
וחשיבה עצמאית .החשיבה הביקורתית היא כלי חשוב ביותר בהקניית מיומנות ללמידה עצמאית,
והיא שתאפשר לתלמיד להמשיך ללמוד בכוחות עצמו ,בלי להיזקק להדרכה של מורה או חכם .עם
זאת ,ר' חיים מדגיש שחתירה לאמת אינה צריכה לגרור אחריה גאווה או זלזול בדברי המורה; ולפי
פירושו ,המשך הביטוי המופיע במשנה "בעפר רגליהם" הוא אזהרה לתלמיד שלא ישכח את יראת
הכבוד שראוי לחלוק למורים ,גם אם הוא אינו מקבל את דבריהם (שאלה  .)2את הפירוש המקורי
של ר' חיים למשנה מומלץ לסכם בדיון כיתתי שיבחן את שני הפירושים האפשריים למשנה ואת
ההבדלים הגדולים שביניהם .על פי הפירוש הראשון ,התלמיד צריך לקבל בהכנעה את דברי המורה,
היות והמורה הוא בעל ידע רב ,ואילו התלמיד ,בדרך כלל ,פוגש את החומר הנלמד בפעם הראשונה.
הפירוש השני ,לעומת זאת ,מציע לראות בתהליך הלימוד זירת התגוששות בין התלמיד לבין המורה.
אמנם המורה הוא שבוחר את התכנים והסוגיות שהלמידה תעסוק בהן ,אך דבריו אינם נכונים תמיד,
והוא נדרש להוכיח את טענותיו ולשכנע את התלמיד בצדקתו ,עד שהאמת תתברר .לעתים ,דווקא
המפגש הראשוני עם נושא הלימוד חדש עשויה לעורר בתלמיד חשיבה יצירתית ומקורית ,שונה
מהתפיסות המקובעות אולי של המורה.
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לאורך השביל :כולי אוזן
כולי אוזן

אנו נוטים להעריך אדם המגלה חשיבה ביקורתית .אנו
מתייחסים בכבוד לתלמיד אשר אינו חושש לשאול את
מוריו שאלות ,ואף לחלוק עליהם ולבקר אותם .ואולם
לעתים ערעור על סמכותו הלמדנית של המורה מונע
למידה .מתי הביקורת והמחלוקת חיוביות ורצויות,
ובאילו מקרים הן שליליות ופסולות? עם שאלות אלו
ננסה להתמודד באמצעות הסיפור שלפניכם.
פרסי אחד ]שאינו יהודי[ בא לפני רב ,אמר לו :למדני תורה.
אמר לו ]רב[ :אמור אל"ף.
אמר לו ]הפרסי[ :מי יאמר שזו אל"ף? שמא אינו כך.
אמר לו ]רב[ :אמור בי"ת.
 מי יאמר שזו בי"ת?גער בו ]כעס עליו[ והוציאו בנזיפה.
בא לפני שמואל .אמר לו ]הפרסי[ :למדני תורה.
אמר לו ]שמואל[ :אמור אל"ף.
אמר לו ]הפרסי[ :מי יאמר שזו אל"ף? שמא אינו כך.
אמר לו ]שמואל[ :אמור בי"ת.
 מי יאמר שזו בי"ת?אחזו שמואל באזנו.
ואמר הפרסי :אזני! אזני!
אמר לו שמואל :מי יאמר שזו אזנך?
אמר לו הפרסי :כל העולם יודעים שזו אזני.
אמר לו ]שמואל[ :אף כאן ,כל העולם יודעים שזו אל"ף וזו בי"ת.
מיד נשתתק הפרסי וקיבל עליו ]והסכים ללמוד מבלי לערער על דברי שמואל[.
על פי מדרש קהלת רבה ,פרשה ז

שאלות

 .1בסיפור זה שני מורים ותלמיד אחד .מהו היחס שמבטא התלמיד כלפי מוריו,
וכיצד מגיב כל מורה ליחס זה?
 .2מדוע מצליח שמואל ,ואילו רב נכשל?
 .3על פי סיפור זה ,האם תלמיד המגלה חשיבה ביקורתית אינו מתנהג כראוי?
 .4מה מוסיף סיפור זה בנוגע ליחסי מורה-תלמיד על הנאמר במשנה?
ילדים לומדים עברית במעברה לע"מ
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הסיפור שלפנינו מתאר רצף של שני מפגשים בין תלמיד ביקורתי לבין שני חכמים  -רב ושמואל
 שהיו ממנהיגי הקהילה היהודית בבבל בעת העתיקה (מידע נוסף עליהם אפשר למצוא בעמוד .)22גיבור הסיפור ,תלמיד המטיל ספק בכל דבר היוצא מפי מוריו ,פונה בתחילה לרב ומבקש ממנו
שילמדו תורה .התלמיד לא היה יהודי ,ולכן ,ככל הנראה ,לא הכיר את השפה העברית ואת אותיות
האל"ף בי"ת .אולם למרות הידע הדל שלו ,נענה רב לבקשתו והחל ללמד אותו אל"ף־בי"ת .אולם,
התלמיד פקפק בדברי רב ושאל כיצד יוכל לדעת שדבריו אכן נכונים  -שאכן זו אל"ף וזו בי"ת .בשלב
זה הסיק רב שהתלמיד הזה לא יוכל ללמוד לעולם ,משתי סיבות :ראשית ,משום שמערכת היחסים
בין מורה לתלמיד דורשת מידה מסוימת של אמון ,והתלמיד הזה לא היה מוכן לתת אמון ברב .שנית,
משום שלימוד תורה מחייב שליטה בשפה העברית ,והתלמיד הזה לא היה מוכן ללמוד את אותיות
האל"ף־בי"ת .מעבר לשתי הסיבות האלה ,ייתכן שהחלטת רב לגרש את התלמיד הפרסי נבעה גם
מסיבה שלישית ,סיבה הנרמזת במילים "גער בו והוציאו בנזיפה" .התלמיד הצליח לעורר את כעסו
של רב וסבלנותו פקעה .לאחר שגורש מלפני רב ,פנה התלמיד הספקן לשמואל בבקשה דומה -
שילמד אותו תורה .גם שמואל התחיל את תהליך הלימוד בהוראת האל"ף־בי"ת ,והתלמיד שוב הביע
ספק במהימנות דברי המורה .עם זאת ,להבדיל מרב ,הצליח שמואל לשכנע את התלמיד שדבריו
נכונים על ידי תרגיל חינוכי משעשע שנועד להוכיח לו שלא ראוי לפקפק בכל דבר .שמואל תפס
באוזנו של התלמיד ,והתלמיד צעק מיד" :אוזני! אוזני!" בשלב זה הפך שמואל את הקערה על פיה
ושאל את התלמיד" :מי יאמר שזו אוזנך?" כלומר ,שמואל הראה לתלמיד שפקפוק באותיות האל"ף־
בי"ת כמוהו כפקפוק בכך שאיבר זה הוא אוזנו של התלמיד ,וכשם שהוא אינו מפקפק בכך שמדובר
באוזנו ,כך הוא אינו צריך לפקפק בשמות האותיות .טיעון זה שכנע את התלמיד ללמוד את האותיות,
ובעקבות זאת הצליח להגשים את מטרתו וללמוד תורה (שאלה .)1
הצלחתו של שמואל לרכוש את אמון התלמיד ,במקום שרב נכשל בו ,נבעה כנראה מצירוף של כמה
גורמים .ראשית ,הגישה הפדגוגית של שמואל התאימה יותר לתלמיד שנטה לחשיבה ביקורתית
יותר מהשיטה שנקט רב .רב דרש מהתלמיד לקבל את הדברים שהטיל בהם ספק באופן טבעי,
כתנאי להמשך הלימוד ,ואילו שמואל היה מוכן ללכת צעד נוסף לקראת התלמיד ,והמחיש לו את
ההכרח להכיר את אותיות האל"ף־בי"ת לצורך המשך הלימוד .שנית ,ייתכן שהעובדה ששמואל חזר
על הדברים שאמר רב בהתחלה הביאה את התלמיד להסיק שהם נכונים (משום שנאמרו מפי שני
החכמים) .שלישית ,כעסו של רב על התלמיד יצר מחסום שהקשה עליו לרכוש את אמון התלמיד,
ואילו שמואל הפגין סבלנות גדולה יותר .לבסוף ,ייתכן שפקפוקי התלמיד הובילו את רב לסבור
שכוונותיו אינן טהורות ,ומטרתו האמתית אינה ללמוד אלא לגזול מזמנו .אולם ,העובדה שלאחר
שגורש פנה התלמיד למורה אחר בבקשה ללמוד תורה ,מעידה על כוונה טהורה ,ואולי אף על כך
ששאלותיו נבעו מספק אמתי ,ושמואל עמד על כך (שאלה .)2
בשלב זה ראוי להתעכב על יתרונותיה ועל חסרונותיה של החשיבה הביקורתית  -על תרומתה
לתהליך הלימוד ,מול הפגיעה שהיא עלולה לפגוע בתהליך .בסיפור שלפנינו הביקורתיות של
התלמיד הפרסי מונעת ממנו להתחיל בלימודו .מכך אפשר להסיק שחשיבה ביקורתית עלולה
להפריע ללמידה ,ובתנאים מסוימים אף למנוע אותה .חשיבה ביקורתית עלולה להקשות על בניית
אמון בין המורה לתלמיד ,ואף "לנתק" בין השניים .עם זאת ,החשיבה הביקורתית היא כלי חשוב,
בעזרתה תלמידים חושבים "מחוץ לקופסה" ,מציעים רעיונות חדשים ,ולעתים אף חושפים את
האמת הנעלמת מעיני המורה ,כפי שתיאר רבי חיים מוולוז'ין .כמו התלמיד בסיפור ,גם הפילוסוף
הנודע רנה דקארט הטיל ספק בכל ידיעותיו ,למרות רצונו הכן ללמוד:

זה זמן מה נוכחתי לראות כי מאז שנות חיי הראשונות דעות מוטעות רבות התקבלו בעיני
כנכונות ,וכי כל מה שביססתי מאז על עקרונות רופפים כל כך ,בהכרח יהיה מפוקפק ובלתי
ודאי עד מאוד; הבנתי שאם ברצוני להשתית דבר מה איתן ומוצק במדעים ,יהיה עלי לגמור
אומר לסלק פעם אחת בחיי את כל אותן דעות שהאמנתי בהן עד כה ,ולהתחיל שוב הכול
למן היסודות.
(רנה דקארט ,הגיונות על הפילוסופיה הראשונית ,תרגום :דורי מנור ,תל אביב  ,2001עמ' )43
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בשלב זה אפשר לומר ,שבניגוד לעמדה שביטא דקארט ולזו שביטא ר' חיים מוולוז'ין בספרו "רוח
החיים"  -עמדות המעודדות חשיבה ביקורתית ורואות בה כלי העשוי להועיל בחשיפת האמת -
הסיפור שלפנינו מאמץ את גישת המשנה ,שלפיה הידע המוקדם של המורה מעניק לו יתרון מהותי
על התלמיד .עם זאת ,אפשר בהחלט לקרוא בסיפור ביקורת על התנהגותו של רב ,שלא זיהה את
הפוטנציאל הגלום בתלמידו ולא השכיל לשכנעו בצדקת דבריו .מבחינה זו ,למרות היתרון של
המורה ,עיקר המסר העולה מהסיפור הוא שעל המורה מוטלת האחריות להוכיח לתלמידו את
צדקתו בעזרת כלים פדגוגיים המתאימים לתלמיד "ֲ -חנְֹך לַ ּנַ ַער ַעל ִּפי ַדרְ ּכֹו ּגַ ם ּכִ י יַ זְ ִקין ֹלא יָ סּור
ִמ ֶּמּנָ ה" (משלי כב ,ו) .גם בסיפור הזה החשיבה הביקורתית אינה תכונה הפוגמת בהכרח ביכולת
התלמיד ללמוד ,אלא אתגר המקשה לעתים על המורה ללמד ,אתגר שהוא יכול וצריך להתגבר עליו
בכלים פדגוגיים יצירתיים ומתאימים (שאלות  3וֿ.)4

על כוס תה
)מר( שמואל  Ìמגדולי אמוראי בבל בדור הראשון ,במאות
השנייה והשלישית לספירה ,מייסד הישיבה בעיר נהרדעא
שבבבל וחברו של רב .שמואל היה גם רופא ואסטרונום,
ולכן הוא מכונה "ירחינאי"  -כלומר יודע דרכי הירח.

רב )רבי אבא בר איבו(  Ìגדול אמוראי בבל ,המכונה גם
'אבא אריכא' בשל גובהו .נולד בבבל ועלה לארץ ישראל
ללמוד תורה מפי רבי יהודה הנשיא .הוא חזר לבבל והקים
ישיבה בעיר סוּרא .רב חי בסוף תקופת חכמי המשנה )200
לספירה לערך( והוא בן לדור הראשון לאמוראים ,כלומר
חכמי התלמוד .בתלמוד הבבלי יש לדבריו תוקף רב ,שכן
לעתים הוא נחשב כתנא ,כלומר כחכם מתקופת המשנה.

על כוס תה

קהלת רבה  Ìמדרש למגילת קהלת המפרש אותה פסוק
אחר פסוק .קהלת רבה נערך בתקופת הגאונים ,במאות
השביעית עד התשיעית לספירה ,ומבוסס על חומרים
ארצישראליים מתקופת יצירת התלמוד הירושלמי.

שׁוֹשׁ ֶלת ָמ ִאיגִ 'י,
קוּפת ֶ
ן-איןַ ,מ ְס ֶטר יַ ָפּנִ י ִבּ ְת ַ
נָ ִ
יטת ֵבּיגִ 'ין.
רוֹפסוֹר ֵמאוּנִ ֶיב ְר ִס ַ
זָ ָכה ְל ִבקּוּרוֹ ֶשׁל ְפּ ֶ
יע ִמ ֶמּ ְר ַח ִקּים ְכּ ֵדי ְל ַה ֲאזִ ין
רוֹפסוֹר ִהגִּ ַ
ַה ְפּ ֶ
ן-אין.
תּוֹרת ַהזֵּ ן ֶשׁל ַמ ְס ֶטר נָ ִ
עוֹתיו ַעל ַ
ְל ֵד ָ
ן-אין ִהגִּ ישׁ לוֹ ְבּ ֶט ֶקס ַרב ר ֶֹשׁם כּוֹס ֵתּה ְמ ֵל ָאה,
נָ ִ
ַאְך ִה ְמ ִשׁיְך ִל ְמזֹג וְ ִל ְמזֹג ְכּ ֶשׁהוּא ְמ ַחיֵּ ְך ְבּ ַה ְכנָ ָעה.
יה,
דוֹת ָ
עוֹלה ַעל גְּ ֶ
רוֹפסוֹר ָצ ָפה וְ ָצ ָפה ַבּכּוֹס ָה ָ
ַה ְפּ ֶ
יה:
וּבסּוֹף ֹלא יָ כֹל ְל ִה ְת ַא ֵפּק וְ ָק ָרא ְבּ ַה ְצ ִבּיעוֹ ָע ֶל ָ
ַ

זן בודהיזם ,המסטר מאציל מרוחו לתלמידיו ויקיפדיה החופשית

"הכּוֹס ְמ ֵל ָאה ְלגַ ְמ ֵריַ ,מ ְס ֶטרֵ ,אין ָמקוֹם ְלעוֹד ֵתּה!"
ַ
ן-אין ְבּ ֶא ְמ ַצע ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה,
"כּמוֹ ַהכּוֹס ַהזֹּאת"ָ ,ענָ ה נָ ִ
ְ
עוֹתיָך ַה ְקּדוּמוֹת כֻּ ְלָּך.
"גַּ ם ַא ָתּה ָמ ֵלא ְבּ ֵד ֶ
כּוֹסָך?"
רוֹקן ֶאת ְ
אוֹתָך זֵ ן – ְבּ ֶט ֶרם ְתּ ֵ
ֵאיְך ֲא ַל ֵמּד ְ
ראובן וימר ,משלי זן

שאלות

 .1כיצד צריך תלמיד להתנהג כדי ללמוד ממורה?
 .2האם לדעתכם ,המאסטר היפני היה מזדהה עם הנאמר
במשנתנו? הסבירו.

להבדיל ממערכות היחסים בין מורה לתלמיד שתוארו במשנה ,ב"רוח החיים" ובמדרש קהלת
רבה ,שבכולן היה ברור מיהו המורה ומיהו התלמיד ומהו "מקומו" של כל אחד מהם ,משל הזן
המופיע בסוף יחידת הלימוד מתאר תמונה מורכבת יותר .במשל הקצר ,המתאר מפגש בין ַמ ְס ֶטר זן
יפני לבין פרופסור סיני ,שתי הדמויות הן בעלות ידע רב בתחומים מגוונים .אמנם הפרופסור הוא
שנוסע אל המסטר כדי ללמוד ממנו ,ולכן אפשר להגדירו "תלמיד" לצורך הסיפור ,אך לפני שהמסטר
יכול להיכנס לנעלי המורה ,עליו להמחיש לתלמידו המשכיל את הקושי שבהוראה לאדם שהוא
בעצמו בעל ידע רב .על פי המסטר ,כל תלמיד נדרש לרוקן עצמו מידיעותיו הקודמות ,כדי שיוכל
להכיל את הידע החדש שהוא מבקש ללמוד .את הרעיון הזה ממחיש המסטר בעזרת משל :התלמיד
משול לכוס ,והידע  -לתה שנשפך לתוכו .ככל שהכוס מלאה יותר ,יש בה פחות מקום להכיל תה ,ורק
אם תתרוקן מתוכנה ,תוכל להתמלא מחדש (שאלה  .)1למעשה ,המסר העולה ממשל הזן שלפנינו
תואם את הנאמר במשנה .כמו במשנה ,גם במשל נדרש התלמיד להכיר בעליונות המורה כתנאי
מקדים ללמידה ,וכמו במשנה ,ביסוד המשל מונחת האקטיביות של המורה והפסיביות של התלמיד
(שאלה .)2

הצעה למשימת סיכום
זן בודהיזם  ﬂזן הוא השם היפני של ענף ידוע בבודהיזם ,הכולל
דת ,דרך חיים ופילוסופיה .הזן הונהג במקור בסין ,ואחר כך
בקוריאה ,יפן ,ווייטנאם .כיום לתורת הזן תפוצה רחבה גם בעולם
המערבי ,והוא נלמד במרכזים רבים ברבות ממדינות העולם.
מסורת הזן מחשיבה את התקשורת הישירה ואת תפקידו של
המורה ,המאסטר ,יותר מאשר את הלימוד הטקסטואלי.
עמוד  Â 22מסכת אבות  Âפרק א
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לסיכום יחידת הלימוד ,מומלץ לתמצת בכמה מילים על הלוח את מגוון הגישות שהציגו הדמויות
שפגשנו :יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן ,חכמי המשנה; ר' חיים מוולוז'ין ,בעל "רוח החיים"; רב ושמואל,
גיבורי הסיפור ממדרש קהלת רבה ומסטר הזן היפני .לאחר מכן ,אפשר לבקש מהתלמידים לבחור
מהרשימה את המורה המועדף עליהם ,ולנמק את בחירתם .תוצאות "הסקר" יוכלו לשמש בסיס נוח
לדיון כיתתי בשאלה  -מהם היחסים הראויים שבין מורה לתלמידיו?
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משנה ה | חלק א :יהי ביתך פתוח
לרוָ חה
מבוא
משנה ה
חלק א

תוּח ִל ְר ָוָחה
ִיְהי ֵב ְיתָך ָפּ ַ
יוסי בן יועזר שבמשנה הקודמת ,מביאה משנה זו את
בהמשך לדברי ֵ
יוסי בן יוחנן .לימוד המשנה מזמן עיסוק בשאלות שונות ובהן:
דבריו של ֵ
מהו אופייה של הסביבה האנושית האידיאלית? האם ראוי שאדם יקיף
עצמו בתלמידי חכמים שמהם ילמד ,או יקרב אליו כל אדם ובפרט את
הנזקקים לעזרתו? מהו המחיר של פתיחות וקירבה לכלל הציבור?
בחלק האחרון של המשנה מתפתח נושא נוסף הטעון דיון נפרד :טיב
היחסים בין גברים לנשים .לנושא זה תוקדש יחידת הלימוד הבאה.

המשנה

.1
.2

ביאור

יְרוּשלַ יִם או ֵֹמר:
יו ֵֹסי ֶּבן יו ָֹחנָן ִא ׁיש ׁ ָ
וְיִהיוּ ֲע ּנִיִים ְּבנֵי ֵב ֶיתךָ .
תוּח לִ רְ ָוָחהְ ,
ִיְהי ֵב ְיתךָ ָּפ ַ

תוּח ִל ְרוָ ָחה לאורחים .וְ יִ ְהיוּ ֲענִ יִּ ים
יתָך ָפּ ַ
 .2יְ ִהי ֵב ְ
יתָך העניים יימצאו בביתך באופן קבוע;
ְבּנֵ י ֵב ֶ
ַק ֵרב אליך במיוחד את האנשים העניים.

שאלות

" .1וְ ְיִהיוּ ֲענִ יִּ ים ְבּנֵ י ֵב ֶיתָך" – מה מוסיפה הנחיה זו על ההמלצה לפתוח את הבית לרווחה?
יוסי בן יועזר ,באמצעות הטבלה שלפניכם:
 .2השוו בין משנתנו למשנה הקודמת ,של ֵ
ציטוט מהמשנה

הסבר האמרה בלשונכם

מה מדגישה האמרה?

מהו הערך המשתקף באמרה?

ִיְהי ֵב ְיתָך ֵבּית וַ ַעד ַל ֲח ָכ ִמים
תוּח ִל ְרוָ ָחה ,וְ ְיִהיוּ ֲענִ יִּים ְבּנֵ י ֵב ֶיתָך
ִיְהי ֵב ְיתָך ָפּ ַ
ויוסי בן יוחנן ,מייצגות
יוסי בן יועזר ֵ
 .3אמרותיהם של שני החכמיםֵ ,
ערכים שונים.
א .מהם היתרונות והחסרונות של כל אחת מהגישות הללו?
ב .עם איזו מבין שתי הגישות אתם מזדהים? הסבירו.
 .4חשבו על האופן שבו אתם בוחרים בחבריכם .האם אתם נוהגים על
"יְהי ֵב ְיתָך
תוּח ִל ְרוָ ָחה" ,או על פי המאמרִ :
"יְהי ֵב ְיתָך ָפּ ַ
פי המאמרִ :
ֵבּית וַ ַעד ַל ֲח ָכ ִמים"? הסבירו.

סיפרתי לטלי שאנחנו
נפגשות היום ללמוד
למבחן ,והיא גם רוצה לבוא

אוי ,באמת! למה סיפרת
לה?! היא לא יודעת כלום.
אנחנו סתם ניתקע בגללה
ולא נצליח ללמוד...

 Ÿהתבוננו באיור שלפניכם .איזו מבין שתי העמדות
מקרבת אותנו לחברה מתוקנת יותר? הסבירו.
"יְהי
 Ÿהתאימו לכל אחת מהדמויות את אחת מהאמרותִ :
"יְהי ֵב ְיתָך ֵבּית וַ ַעד ַל ֲח ָכ ִמים".
תוּח ִל ְרוָ ָחה"ִ ,
ֵב ְיתָך ָפּ ַ
כיצד אתם הייתם נוהגים במצב כזה?
 Ÿהמשיכו את השיחה ,כך שכל אחת מנסה לשכנע את
חברתה ,ותעלה נימוקים להצדקת עמדתה.

משנה זו היא המשך ישיר של המשנה הקודמת ,ודברי יוסי בן יוחנן המובאים בה עומדים בניגוד
חריף לדבריו של יוסי בן יועזר שלמדנו לעיל .להבדיל מיוסי בן יועזר ,שקרא לכל אדם לעשות
את ביתו בית ועד לחכמים ,קורא יוסי בן יוחנן לכל אדם לפתוח את ביתו לרווחה בפני כל אדם,
ובמיוחד בפני .המתח בין שתי המשניות מייצג הלכה למעשה את המתח בין שני ערכים חשובים:
טיפוח העצמי ועזרה לזולת ,ובמתח הזה נעסוק ביחידת הלימוד שלפנינו .את הלימוד מומלץ לפתוח
בדיון באיור המופיע לצד המשנה (עמוד  .)23האיור יכול לסייע לביאור המשנה ולהציף את המתח
שבין שני הערכים האלה .במדור "לאורך השביל" מובא תחילה סיפור חסידי (עמוד  ,)24המתאר
את הזלזול של שני צדיקים מפורסמים באדם שפעל ממניעים תועלתיים והזמינם ללון בביתו רק
לאחר שהתברר לו שיוכל להפיק מכך תועלת לעצמו; ואת הערכתם לאדם אחר שפעל ממניעים
אלטרואיסטיים ושמח לארחם גם לפני שהתפרסמו .שירו של יורם טהר לב" ,צל ומי באר" (עמוד
 ,)25מתאר באופן פיוטי וציורי את ערך הכנסת האורחים ,וקושר בינו לבין מדינת ישראל ,המספקת
מחסה לפליטים ופותחת בפניהם את שעריה לרווחה .במדור "לצד השביל" מובא פירושו של רבי
אברהם אזולאי למשנתנו ,ונטען בו שמעשי גמילות חסדים והכנסת אורחים צריכים לנבוע ממניעים
טהורים ולהיות מופנים לכל בני האדם .לסיכום יחידת הלימוד יוכלו התלמידים לבחון מחדש את
עצתו של יוסי בן יוחנן במשנה ,ולנסח במקומה עצה המתאימה יותר לתפיסת עולמם ולמציאות
העכשווית המוכרת להם.

הצעה לפעילות פתיחה
עמוד  Â 23מסכת אבות  Âפרק א

ע מ ו ד

23

בתחתית עמוד  23מופיע איור המציג שיחה בין שתי חברות ללימודים המתכננות ללמוד יחד לקראת
מבחן קרוב .החברות מתלבטות אם לצרף לקבוצת הלמידה שלהן חברה שלישית ושמה טלי ,שאינה
בקיאה בחומר הנלמד .מחד גיסא ,החברה השלישית זקוקה מאוד לעזרתן ,ושיתופה בקבוצת הלימוד
יסייע לה להתכונן לקראת המבחן טוב יותר מלמידה עצמאית .מאידך גיסא ,ייתכן שהיא תאט את
קצב הלימוד של שתי התלמידות האחרות ואף תפגע במידה מסוימת באיכות הלימוד שלהן .מהו
המעשה הנכון במקרה כזה? האם שתי התלמידות צריכות לסייע לטלי ולצרף אותה ללימוד ,אף על
פי למרות שהדבר עלול לעכב אותן? או אולי עדיף להן לסרב לה ,כדי שהן תוכלנה ללמוד בקצב
מהיר יותר וברמה גבוהה יותר?
בשלב זה מומלץ לקיים בכיתה דיון בדילמה המתוארת באיור ,ולשאול את התלמידים כיצד היו
נוהגים אילו נאלצו להכריע במקרה דומה .במסגרת הדיון ,רצוי מאוד לשאול את התלמידים כיצד
היה יוסי בן יועזר (שדבריו "יהי ביתך בית ועד לחכמים" הופיעו במשנה הקודמת) מורֶ ה לתלמידות
לנהוג במצב כזה .לנוכח מה שלמדנו ביחידת הלימוד הקודמת ,ייתכן מאוד שיוסי בן יועזר היה
מייעץ לתלמידות לסרב לבקשה של חברתן ,ואולי אף היה מציע להן לצרף במקומה תלמיד מצטיין
ומתקדם יותר מהן ,משום שמדבריו עולה שאדם צריך לשאוף תמיד להקיף עצמו באנשים שהוא
יכול ללמוד מהם ,ועל דרך השלילה אפשר להסיק מדבריו שאדם צריך להרחיק מעליו אנשים
חכמים וידענים פחות ממנו ,שאותם הוא יצטרך ללמד בעצמו .לאחר הדיון באיור אפשר לעבור
לקריאת משנה ה ,שבה מובאים דבריו של יוסי בן יוחנן איש ירושלים ,העומדים ,לכאורה ,בניגוד
לדברים שנלמדו במשנה הקודמת.

ביאור המשנה
כאמור ,יש מתח בין דבריו של יוסי בן יוחנן איש ירושלים" :יהי ביתך פתוח לרוָ חה ,ויהיו עניים בני
ביתך" לעצת יוסי בן יועזר ,שנלמדה במשנה הקודמת .לעומת המלצתו של יוסי בן יועזר לאדם
לשאוף להקיף עצמו בחכמים שמהם יוכל ללמוד ולהשכיל ,יוסי בן יוחנן קורא לכל אדם לפתוח
את ביתו לרווחה ,ולקבל דווקא את העניים הזקוקים לעזרה ולתמיכה יותר מכול (שאלה  .)1יוסי
בן יועזר מדגיש במיוחד את ערך הלימוד וטיפוח העצמי ,ואילו יוסי בן יוחנן מדגיש את העזרה
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לזולת ואת ערך הנתינה (שאלה  .)2לאחר זיהוי הערכים העומדים בבסיס שתי המשניות הסותרות,
לכאורה ,ולפני הכרעה חפוזה לטובת אחת הגישות ,ראוי לעמוד על היתרון והחיסרון שבכל אחת
מהן :אדם המאמץ את גישתו של יוסי בן יועזר בוודאי ילמד ,ישכיל ויפתח תכונות חיוביות בהשפעת
החכמים המתוועדים בביתו .עם זאת ,חשוב גם להכיר בחיסרון הגדול של גישה זו  -אדם המקיף
עצמו בחכמים ומתאמץ ללמוד ככל יכולתו ,עסוק ,למעשה ,אך ורק בעצמו ואינו תורם לזולתו כלל.
אדם שיבחר בגישת יוסי בן יוחנן יתרום לזולת ויסייע לנזקקים ,ובכך ,כמובן ,ישפיע השפעה חיובית
על סביבתו .ועם זאת ,גם לגישה זו יש חיסרון  -לעתים היא מביאה את האדם לזנוח את צרכיו שלו,
ולבטל את עצמו בפני אנשים חלשים ונזקקים יותר .כעת ,לאחר שעמדנו על היתרונות והחסרונות
שבכל אחת מן השיטות ,מומלץ לנהל דיון בכיתה ולשאול את התלמידים אם אחת השיטות עדיפה
בעיניהם ,או אם יש דרך לשלב בין שתי הגישות ויצור מציאות שבה אדם יטפח את עצמו וידאג
לצרכיו ובה בעת יתרום לזולת ,לנזקקים ולחברה בכלל .לדוגמה ,אפשר להציע את האפשרות שאדם
יחלק את זמנו ויקדיש חלק משבוע העבודה לטיפוח עצמו וחלק אחר לעזרה לזולת .לחלופין ,ייתכן
ששני החכמים מתכוונים לשתי תקופות בחייו של כל אדם  -בצעירותו נדרש האדם לטפח את עצמו,
ולאחר שהשכיל ולמד ,הוא יכול להקדיש מאמץ גם לצורכי הזולת (שאלה  .)3המתח שבין מחויבות
האדם לעצמו לבין מחויבותו לאחרים מתעורר גם בחיי התלמידים .לימוד המשנה הוא הזדמנות
מצוינת לחשיבה רפלקטיבית של התלמידים על דרכם בבחירת חבריהם ,ועל היחס שהם שואפים
ליצור בינם לבין סביבתם הקרובה .לסיכום לימוד המשנה ,מומלץ לבקש מן התלמידים לחשוב איזו
גישה דומה יותר לדרך שלהם  -האם הם נוטים לבחור חברים על פי המלצתו של יוסי בן יועזר ,או
על פי ההנחיה של יוסי בן יוחנן? היות ומדובר בשאלה אישית למדי ,במקרה זה עדיף להימנע מדיון
פומבי ולאפשר לתלמידים לכתוב את תשובותיהם לשאלה זו במחברותיהם בלי לשתף בהם את
האחרים (שאלה .)4

לאורך השביל :בזכות הסוסים והעגלה
בזכות הסוסים והעגלה

רבי אלימלך מליז'נסק ) (1787-1717ורבי זושא
מאניפולי )נפטר בשנת  (1800היו שני אחים ,מן המנהיגים
הבולטים של תנועת החסידות בראשיתה ,אשר כונו
"האחים הקדושים" .יחד יצאו למסע נדודים שארך כמה
שנים ,ובמהלכו חיו חיי עוני ודחק ,למרות שאביהם היה
עשיר גדול .במהלך מסע זה עברו במקומות רבים ,וכך
התפתחה סביבם מסורת סיפור חסידית מיוחדת.

בימי נדודיהם הרבים של האחים רבי זושא ורבי אלימלך ,כשהיו באים לעיר
לודמיר ,היו מתאכסנים אצל איש עני וירא שמים .לימים ,כשנתפרסם שמם
של האחים ,באו שוב ללודמיר ,אבל הפעם לא הלכו ברגל אלא נסעו בעגלה.
כשהגיעה השמועה שהם מתקרבים ,יצא לקראתם העשיר שבעיר ,שלפנים
לא השגיח בהם כלל ,וביקש מהם להתאכסן בביתו.
אמרו האחים" :הרי בנו עצמנו לא חל שום שינוי ,שבגללו ראויים אנו שתתן
דעתך עלינו יותר מבתחילה .מה שנשתנה אצלנו הפעם הם הסוסים והעגלה.
ובכן אכסן את הסוסים והעגלה אצלך ,ואילו אנחנו נלון בבית מארחנו הישן".
על פי מרטין בובר ,אור הגנוז ,עמ' 223

שאלות

המצבה על קברו של רבי אלימלך מליז'נסק ויקיפדיה החופשית

 .1מדוע לדעתכם ,מלגלגים שני הצדיקים שבסיפור
על העשיר אשר מבקש לכבדם ולהכניסם לביתו?
 .2כיצד מבטא סיפור זה את שתי הגישות השונות
העולות מן המשניות שלמדנו?

חסידות  ﬂתנועה רוחנית-חברתית יהודית ,שהתעוררה
באמצע המאה ה 18-והשפיעה על רבים מיהודי מזרח
אירופה .החסידות מדגישה את עבודת האל בשמחה
ואת אהבת ישראל .היא דוגלת ביחס של כבוד והערכה
גם כלפי היהודי הפשוט שאינו למדן.
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הסיפור החסידי שלפנינו עוסק בפירוש במתח שבין הרצון לשהות בחברת אנשים שמהם אדם
יוכל להפיק תועלת עצמית ,לבין הרצון לשהות בחברתם של מי שזקוקים לסיוע ושלהם יוכל
אדם לתרום .ככלל ,אפשר לומר שבניגוד לזרמים אחרים ביהדות ,שהחשיבו למדנות והישגים
אינטלקטואליים בלימוד התורה ,הדגישה תנועת החסידות במיוחד את ערכו של היהודי הפשוט,
שאמנם אינו למדן או עשיר ,אך הוא בעל כוונות טובות וטהורות .גם בסיפור שלפנינו אנו מוצאים
שהיהודי הפשוט נמצא ראוי יותר מהעשיר ,שלכאורה ,היה אפשר לחשוב שהוא ראוי להערכה
על מעשיו .כדי להבין את יחסם של רבי זושא ורבי אלימלך כלפי העשיר שיצא לקראתם והזמינם
להתאכסן בביתו ,חשוב להתעכב על הביטוי "שלפנים לא השגיח בהם כלל" .אותו עשיר לא התייחס
לצמד הרבנים בפעמים הקודמות שביקרו בלודמיר ,ולכן הסיקו השניים שהשינוי בהתנהגותו נובע
מהשינוי במעמדם  -בעבר הם לא היו מוכרים ,ולכן לא נחשבו לראויים להזמנה מצדו ,אולם כעת הם
היו רבנים גדולים וידועים בכוחם לתרום למי שנמצאים בסביבתם .ולכן הבינו רבי זושא ורבי אלימלך
שהעשיר פעל ממניעים אגואיסטיים ,לקידום טובתו האישית בלבד (שאלה  .)1לעומתו ,האיש שאצלו
לנו תמיד ,המתואר בסיפור כ"עני וירא שמים" ,לא פעל מתוך אינטרס אישי והזמנתו נבעה משיקולים
אלטרואיסטיים אותנטיים  -הוא היה שמח לאכסן אותם גם כשנחשבו לעניים פשוטים ,למרות
מצבו הכלכלי הרעוע ,ולכן חשבו שהוא מועמד ראוי למשימה זו גם לאחר שהתפרסמו .אפשר לומר
שההשוואה בין שני המארחים  -העשיר ,שהיה מוכן לארח את הרבנים רק לאחר פרסומם; והעני,
ששמח לארח אותם גם לפני כן  -מביאה לידי ביטוי מעשי את המתח שבין שתי הגישות המתוארות
בפרקנו .העשיר פעל על פי עצתו של יוסי בן יועזר" :יהי ביתך בית ועד לחכמים"; ואילו העני ירא
השמים פעל על פי ההנחיה של יוסי בן יוחנן "יהי ביתך פתוח לרוָ חה ,ויהיו עניים בני ביתך" .הכרעת
רבי זושא ורבי אלימלך לטובת העני מסמלת גם את העדפתם את גישתו של יוסי בן יוחנן על פני זו
של יוסי בן יועזר ,ולמעשה ,את ההעדפה העקבית של תנועת החסידות את היהודי הפשוט ,שאפשר
ללמוד ממנו לא פחות ,ולעתים אף יותר ,מאשר מהצדיק המפורסם (שאלה .)2
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צל ומי באר .יורם טהר לב
אדי
ַבּ ִמּ ְדרוֹן ֵמ ַעל ַהוָּ ִ
פּוֹר ַח
ֵעץ ַה ְשּׁ ֵק ִדיָּ ה ֵ
יחוֹח ֲה ַד ִסּים
ַבּ ֲאוִ יר נִ ַ
זֶ ה ַהזְּ ַמן ִל ְפנֵ י ַה ַקּיִ ץ
פּוֹת ַח
ְשׁ ָע ָריו ַה ֵלּב ֵ
רוּכים ַהנִּ ְכנָ ִסים.
וְ ָת ִמיד ְבּ ִ

וּמי ְבּ ֵאר
ֵצל ֵ

יורם טהר לב

מתנדבת ישראלית משוחחת בגן הורדים בירושלים ,עם פליטים אשר נמלטו
מאימת הקרבות בעיר דארפור שבסודן צילום :משה מילנר ,לע"מ

ְבּיָ ִמים ֲא ֶשׁר ָכּ ֵא ֶלּה
ְמ ַח ִכּים ַעד בּוֹא ַה ַלּיִ ל
ְמ ַח ִכּים ִל ְצ ָע ִדים ְק ֵר ִבים
יח
ֹלא סוֹגְ ִרים ֶאת ַה ָבּ ִר ַ
עוֹצ ִמים ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם
ֹלא ְ
ְבּיָ ִמים ָכּ ֵא ֶלּה ַמ ְק ִשׁ ִיבים.
ִמי ֶשׁ ָר ֵעב יִ ְמ ָצא ֶא ְצ ֵלנוּ ַפּת ֶשׁל ֶל ֶחם
וּמי ְבּ ֵאר
ִמי ֶשׁ ָעיֵ ף יִ ְמ ָצא פֹּה ֵצל ֵ
נוֹפ ֶלת
ִמי ֶשׁ ֻסּ ָכּתוֹ ֶ
ֶח ֶרשׁ יִ ָכּנֵ ס ַבּ ֶדּ ֶלת
יוּכל ְל ִה ָּשּׁ ֵאר.
עוֹלם ַ
ֶח ֶרשׁ יִ ָכּנֵ ס וְ ַעד ָ
ִמי ֶשׁ ָר ֵעב יִ ְמ ָצא ֶא ְצ ֵלנוּ ַפּת ֶשׁל ֶל ֶחם
וּמי ְבּ ֵאר
ִמי ֶשׁ ָעיֵ ף יִ ְמ ָצא פֹּה ֵצל ֵ
נוֹפ ֶלת
ִמי ֶשׁ ֻסּ ָכּתוֹ ֶ
ֶח ֶרשׁ יִ ָכּנֵ ס ַבּ ֶדּ ֶלת
יוּכל ְל ִה ָּשּׁ ֵאר.
וְ ָת ִמיד ַ

ראש הממשלה מנחם בגין ז"ל מבקר פליטים מויאטנם
שנקלטו בעיר עפולה צילום :חנניה הרמן ,לע"מ

זֶ ה ַה ַבּיִ ת ֶשׁ ָבּנִ ינוּ
זֶ ה ָהא ֶֹרן ֶשׁנָּ ַט ְענוּ
זוֹהי ַה ְּב ֵאר
זֶ ה ַה ְשּׁ ִביל וְ ִ
ִמי ֶשׁ ָבּא ְלפֹה – ָא ִחינוּ
ִמי ֶשׁ ָבּא יָ ֵסב ִא ָתּנוּ
וְ ַה ַּשּׁ ַער שׁוּב ֹלא יִ ָסּגֵ ר.
מי שרעב…
פליטים מוסלמיים צעירים מבוסניה ,לומדים עברית בבית ספר שדה "מעגן
מיכאל" כחלק מתהליך קליטתם בישראל צילום :צביקה ישראלי ,לע"מ

שאלות

 .1האם ,לדעתכם ,מתוארת בשיר החברה שבה אנו חיים?
 .2ספרו על דוגמאות להכנסת אורחים ולעזרה לנזקקים מהסובב אתכם.

עמוד  Â 25מסכת אבות  Âפרק א

ע מ ו ד

25

המוטיבים המרכזיים בשיר "צל ומי באר" שכתב יורם טהרלב בשנת  ,1983הם הכנסת האורחים
ונופיה הייחודיים של ארץ ישראל .טהרלב כותב שיופי הפריחה הוא הזמנה להיכנס בברכה לשערי
בצלה ולהכות בה שורשים .השיר נכתב בהשראת המאמצים להבריח לארץ ישראל
הארץ ,לחסות ִ
עולים בלתי חוקיים  -מעפילים  -בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל ,בשנים שלאחר מלחמת
העולם השנייה ולפני קום המדינה .הבריח והשער המוזכרים בשיר מייצגים את מאמציהם של
הבריטיים למנוע את כניסתם של יהודים לארץ ,אך הם נשארים פתוחים למרות הכול ,וכל הנכנסים
בהם "תמיד יוכלו להישאר".
מדינת ישראל מחויבת לקלוט כל יהודי הרוצה להשתקע בה ,מתוקף חוק השבות הקובע ש"כל יהודי
זכאי לעלות ארצה" ,מבלי להבחין בין חכמים לבורים ובין עשירים לעניים .בהיותה מדינה קולטת
עליה ,מדינת ישראל מחויבת בחוק לעיקרון של הכנסת אורחים ,ומדיניותה תואמת בהחלט את
מאמרו של יוסי בן יוחנן" :יהי ביתך פתוח לרוָ חה" (שאלה  .)1בשירו של טהרלב אף מודגש הרעיון
שההצעה להיכנס לארץ מופנית במיוחד למי שזקוקים למקום מנוחה ,רמז לפליטי השואה שחיפשו
מקלט לפני קום המדינה; ופעמיים חוזרות בו השורות" :מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם; מי
שעייף ימצא פה צל ומי באר; מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת" .כאמור ,החזון של טהרלב אכן
מתאים למציאות החוקית במדינת ישראל ,הפותחת שעריה לכל יהודי החפץ להשתקע בה ,ואף
לפליטים שאינם יהודים שאורבת להם סכנה בארצות מולדתם .מציאות זו מקבלת ביטוי חזותי
בתצלומים שבצד העמוד .בתצלומים אפשר לראות שלוש דוגמאות למפגש הבלתי אמצעי שבין
פליטים לא יהודים שהשתקעו בארץ לבין הישראלים שקלטו אותם .חשוב להדגיש גם את הקשיים
הגדולים בהגירה ,ואת חשיבות הכנסת האורחים האישית מצד אזרחים פרטיים ,ולא רק מצד מוסדות
המדינה .בהקשר הזה רצוי לאפשר לתלמידים להביא דוגמאות להכנסת אורחים ולעזרה לנזקקים
מחייהם הפרטיים ,המתקשרות למילות השיר "מי שבא לפה  -אחינו" (שאלה .)2

לצד השביל :בית פתוח לרווחה וגמילות חסדים
בית פתוח לרווחה וגמילות חסדים
בקטע שלפניכם מסביר רבי אברהם אזולאי כיצד
ובפני מי יש לפתוח את הבית לרווחה.

אחרי אמירתו של שמעון הצדיק )פרק א ,משנה ב( ,שעל גמילות חסדים העולם
עומד ,באה משנה זו ללמד איך יתנהג בגמילות חסדים ] [...יהיה ביתך פתוח לרוחה,
פירוש שלא ירגיל עצמו לאכסן בביתו עניים בלבד ,אלא יהיה ביתו פתוח לכל עובר
ושב ,בין עשיר בין עני ][...
כי זאת המצוה היא קיום העולם ,שעליה העולם עומד ,שכן סדריה של החברה
לא יגיעו לידי שלמות ,אלא כאשר בני המדינה עוזרים זה לזה וגומלים חסד זה לזה
במלאכות ובפעולות ] [...וזה שאמר התנא" :יהיה ביתך פתוח לרוחה"  -לכל אדם,
שלא יהיה ביתך סגור בפני שום אדם ,אפילו מהגויים .ואז" :יהיו עניים בני ביתך" ,שלא
יתביישו להיכנס לביתך ,בראותם שכל מי רוצה נכנס לביתך לאכול.
על פי רבי אברהם אזולאי ,פירוש אהבה בתענוגים למסכת אבות )מהדורת ישראל שמעון שיין-אזולאי( ,דף ג עמוד ב – דף ד עמוד א

שאלות

 .1כיצד קושר רבי אברהם אזולאי בין אמרתו של יוסי בן יוחנן
במשנתנו לאמרתו של שמעון הצדיק שלמדנו במשנה ב?
תוּח
"יְהי ֵב ְיתָך ָפּ ַ
 .2כיצד מבין מחבר הקטע את הקשר בין ִ
ִל ְרוָ ָחה" ,לבין "וְ ְיִהיוּ ֲענִ יִּים ְבּנֵ י ֵב ֶיתָך"?
 .3כתבו הצעה ברוח הצעתו של רבי אברהם אזולאי ,שתתאים
"יְהי ֵב ְיתָך
לימינו ,לחברה ולתנאי החיים שלנו ,תחת הכותרת ִ
תוּח ִל ְרוָ ָחה".
ָפּ ַ

רבי אברהם אזולאי ) ﬂ (1643-1570רב מקובל ופרשן,
שנולד בעיר פאס שבמרוקו .בעקבות רדיפת יהודי פאס
עלה לארץ ישראל והשתקע בחברון .חיבר ספרים רבים
בקבלה ופילוסופיה .בין היתר ,חיבר את 'אהבה בתענוגים',
פירוש למסכת אבות ,שחלק ממנו שרד ויצא לאור במאה
ה 19-על ידי אחד מצאצאיו ,ישראל שמעון שיין-אזולאי.

לאחר שקראנו את דברי יוסי בן יוחנן בניגוד לדברי יוסי בן יועזר במשנה ד ,מובא כעת פירושו של
רבי אברהם אזולאי ,שראה במשנתנו המשך ישיר לדברי שמעון הצדיק במשנה ב"ַ :על שֹלשה דברים
העולם עומד ,על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים" (עמודים  18-14בספר הלימוד) .לפי
פירושו ,אדם המתנהג על פי ההנחיה של יוסי בן יוחנן ופותח את ביתו לרווחה עושה מעשה של
גמילות חסדים ,ובכך מקיים את העולם (שאלה  .)1להבדיל מהפירוש שהוצע בביאור המשנה לעיל,
רבי אברהם אזולאי זיהה מתח בין שני המשפטים המרכיבים את משנתנו" :יהי ביתך פתוח לרוָ חה"
וְ "יהיו עניים בני ביתך" ,משום שלתפיסתו ,אי אפשר לומר על אדם שמכניס רק אורחים עניים ,שביתו
פתוח לרווחה .לכן ,אזולאי טוען שהקשר בין שני חלקי המשפט הוא קשר של סיבה ותוצאה [" -אם]
יהי ביתך פתוח לרוָ חה; [אז] יהיו עניים בני ביתך" .על פי הפירוש שמציע רבי אברהם אזולאי ,מעשה
אמתי של גמילות חסד אינו מוגבל למעמדות כלכליים מסוימים ,ואף לא לבני עמים מסוימים.
לתפיסתו ,העולם יהיה מושלם רק כאשר מעשי גמילות החסד יופנו כלפי כל בני האדם :עשירים,
עניים ,יהודים ושאינם יהודים .בהקשר הזה ,משמעות הביטוי "יהיו עניים בני ביתך" הוא שהעניים לא
יתביישו בצורכיהם ,וירגישו בנוח להתארח וליהנות מתרומות הזולת כאשר הם יזהו שמעשה גמילות
החסדים הוא אותנטי ומופנה לכל אדם (שאלה  .)2הרעיון שיחסים ראויים בין בני אדם עשויים
להוביל לתיקון החברה ,לבניית חברה טובה יותר ,הוא רעיון שרצוי להקדיש לו מחשבה במסגרת דיון
בכיתה ,לסיכום יחידת הלימוד .בין היתר ,מומלץ לעסוק בשאלות האלה:
 מהם הצעדים הנדרשים לצורך תיקון החברה ,ומי אחראי לבצע אותם?
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 האם אפשר לתקן את היחסים בין תלמידי הכיתה בעזרת מעשים מסוימים? אם כן ,כיצד?
 רבי אברהם אזולאי טוען שהכנסת האורחיםהיא הביטוי העליון לגמילות חסדים והערך החשוב
ביותר לצורך תיקון העולם .האם עמדה זו מקובלת עליכם ,התלמידים?
 כיצד היה נראה עולם שכולו גמילות חסדים?
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הצעה לפעילות סיכום
לאחר הדיון אפשר לבקש מהתלמידים להיכנס לנעליהם של חז"ל ,ולנסח מחדש את פרקי אבות ,כדי
שיתאימו למציאות העכשווית .במסגרת זו ,ייאלצו התלמידים להחליף את ההנחיה "יהי ביתך פתוח
לרוָ חה" ,בביטוי המתאים יותר לבעיות המטרידות אותנו היום ולעצב כרזה מתאימה .את התוצרים
יהיה אפשר לאסוף מהתלמידים ולקשט בהם את קירות הכיתה או את מסדרונות בית הספר
(שאלה .)3
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משנה ה | חלק ב :ואל תרבה
שיחה עם האישה
משנה ה
חלק ב

ַוְאל ַתּ ְר ֶבּה ִשׂ ָיחה ִעם ָה ִא ָׁשּה
תוּח ִל ְרוָ ָחה" ,מופיעה הנחייה המסייגת
"יְהי ֵב ְיתָך ָפּ ַ
לאחר דבריו של רבי יוחנן ִ
קשרים עם נשים ,שאותה מרחיבה המשנה ומביאה את דבריהם של חכמים
אחרים ,המפרטים את התוצאות השליליות העלולות להיגרם כתוצאה משיחה
מרובה עם האישה ,לדעתם .דברי המשנה ביחס לנשים מנוסחים בחריפות רבה,
והם מצוטטים עד היום בכל דיון ביחסם של המקורות היהודיים לנשים .מהו
היחס לנשים המשתקף מן המשנה? האם יחס זה מתאים לחברה שבה אנו חיים
כיום? בשאלות אלו ואחרות נדון במהלך לימוד המשנה.

המשנה

ש ָיחה ִעם ָה ִאׁ ָּשה.
ַ .1וְאל ַּתרְ ֶּבה ִ ׂ
ְּ - .2ב ִאׁ ְש ּתוֹ ָא ְמרוַּ ,קל וָ ח ֶֹמר ְּב ֵאׁ ֶשת ֲח ֵברוֹ.
ִ .3מ ָּכאן ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים:
ש ָיחה ִעם ָה ִאׁ ָּשה,
ָּ .4כל ַזְמן ׁ ֶש ָאדָ ם ַמרְ ֶּבה ִ ׂ
 .5גּ וֹרֵ ם רָ ָעה לְ ַע ְצמוֹ,
 .6וּבו ֵֹטל ִמ ִּד ְברֵ י תוֹרָ ה,
 .7וְסוֹפוֹ יוֹרֵ ׁש ֵּג ִיהנּ ֹם.

ביאור

ְ .2בּ ִא ְשׁתּוֹ ָא ְמרוּ דבריו של יוסי בן יוחנן" :וְ ַאל ַתּ ְר ֶבּה ִשׂ ָיחה
ִעם ָה ִא ָׁשּה" ,פורשו על ידי חכמים אחרים ,ששמם אינו מוזכר,
כמתייחסים אל אשתו של המרבה בשיחהַ .קל וָ ח ֶֹמר וכך
לגבי הדבר החמור יותר )ראו הרחבה במסגרת(ְ .בּ ֵא ֶשׁת ֲח ֵברוֹ
החכמים המפרשים את דברי יוסי בן יוחנן ,טוענים כי דבריו
מכוונים לאשתו ,ומכאן בוודאי ובוודאי שאל לו להרבות שיחה
גּוֹרם ָר ָעה ְל ַע ְצמוֹ מביא על עצמו
עם אישה שאיננה אשתוֵ .5 .
תוֹרה מתבטל ופוסק מלימוד
וּבוֹטל ִמ ִדּ ְב ֵרי ָ
דברים רעיםֵ .6 .
יוֹרשׁ גֵּ ִיהנֹּם
תורה ,כיוון שהוא עסוק בשיחה בטלה .7 .וְ סוֹפוֹ ֵ
ובסופו של דבר יקבל את עונשו.

שאלות

 .1איזה קשר אתם מוצאים בין שלוש אמרותיו של יוסי בן
תוּח ִל ְרוָ ָחה ,וְ ְיִהיוּ ֲענִ יִּ ים ְבּנֵ י ֵב ֶיתָך ,וְ ַאל
"יְהי ֵב ְיתָך ָפּ ַ
יוחנןִ :
ַתּ ְר ֶבּה ִשׂ ָיחה ִעם ָה ִא ָׁשּה"?
 .2מהן הסיבות המוצגות במשנה לדרישה שלא להרבות
שיחה עם האישה?
 .3איזו השקפת עולם ביחס לנשים באה לידי ביטוי במשנה
זו? מה מקומן של הנשים בחברה בעיניה? מהו היחס
הראוי בין גברים נשים ,לפי הכתוב במשנה?
 .4איזו תגובה מעוררים בכם דברי המשנה ביחס לנשים?
 .5האם ,לדעתכם ,השקפת עולם זו משפיעה גם על
המציאות בימינו? הסבירו.

קל וחומר  ﬂבתקופת הזוגות התפתחו כמה כללים שעל פיהם
למדו החכמים את התורה .כללים אלו נקראו' :מידות שהתורה
נדרשת בהן'' .מידה' – משמעה דרך ,שיטה ,כלל .באמצעות
המידות הללו הסיקו חכמים מן הטקסט המקראי מידע שאינו
כתוב בו במפורש .אחת מהמידות הללו היא 'קל וחומר' .זוהי
דרך הגיונית להסיק מן הדבר הקל את המסקנות לגבי הדבר
החמור ממנו :אם לגבי הדבר שהוא קל או פשוט אנו נוהגים כך
וכך – לגבי הדבר החמור ממנו לא כל שכן?! .לדוגמא" :יפה
שתיקה לחכמים ,קל וחומר לטפשים" )תוספתא פסחים ט ,ב(.
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מבוא
פרקי אבות עוסקים במגוון רחב של תחומים וחושפים בפני הקורא המודרני את נקודת המבט
הייחודית של חז"ל ותובנות מעניינות הנוגעות למוסר ,לפסיכולוגיה ,למדע המדינה ,לחינוך ועוד.
בדרך כלל ,אנו פוגשים בדברי חז"ל רעיונות המזמנים דיון מעמיק ,ואפשר להבין בקלות את תפיסת
העולם העומדת בבסיסם ,ולעתים אף להזדהות ִאתה במידה כזאת או אחרת .לעומת זאת ,יחידת
הלימוד שלפנינו ,שבמרכזה עומדת הקריאה של יוסי בן יוחנן להימנע משיחה מרובה עם האישה,
עשויה לעורר אצל התלמידים (ובמיוחד אצל התלמידות) תחושת אי־נחת כבר מראשיתה .אמנם יוסי
בן יוחנן מייצג עמדה שהייתה מקובלת מאוד בעולמם של חז"ל ובעולם העתיק בכלל ,אך בכך כדי
להקל את ההתמודדות עם דבריו ,הנחשבים היום פוגעניים ומפלים.
כבר בביאור המשנה מומלץ לאפשר לתלמידים לתהות על דבריו של יוסי בן יוחנן ,שאמנם
סובלים כמה פירושים ,אך מכל מקום רואים באישה גורם משני לגבר ונחות ממנו במהותו .במסגרת
ביאור המשנה ,כדאי להציג בהרחבה את הביקורת הפמיניסטית על עולם היצירה של חז"ל ,ולשאול
את התלמידים אם הפליה מהסוג המופיע במשנה ניכרת גם היום בסביבתם הקרובה .במדור "לאורך
השביל" מובאים שני סיפורים על נשים שהתעמתו בצורה כזאת או אחרת עם הרעיון העומד בבסיס
המשנה .בדבריה של ברוריה ,שהייתה ידועה כבר בתקופת המשנה בבקיאותה בתורה שבעל־פה,
מוצע פירוש ציני וסרקסטי למשנתנו ,ואפשר אפילו לזהות בו ניצנים של מחשבה פמיניסטית.
בהמשך ,סיפורה של עדינה בר שלום  -בתו הבכורה של הרב עובדיה יוסף ,שפעלה להקמת
אוניברסיטה חרדית המשרתת בעיקר נשים  -מציעה דרך לגשר על הפער שבין המשנה לבין תפיסת
העולם המודרנית .לבסוף ,במדור "לצד השביל" ,מובא קטע מתוך הספר החשוב ביותר בהגות
הפמיניסטית של המאה ה־ ,20ובו נטען שנחיתותן של נשים בכל תחומי החיים היא תוצאה של
הפליה מתמשכת ,ששורשיה נעוצים ביצירות תרבותיות חשובות ,ובהן גם ספרות חז"ל.

ביאור המשנה
החלק השני של משנה ה כולל את המשך דברי יוסי בן יוחנן שהובאו ביחידת הלימוד הקודמת
ואת פירוש החכמים לדבריו .את העצה שהשיא יוסי בן יוחנן יש לחלק לשלוש ִאמרות מובחנות:
האשה" .לאחר שדנו בשתי
"יהי ביתך פתוח לרוָ חה"; "ויהיו עניים בני ביתך"; "ואל תרבה שיחה עם ִ
האמרות הראשונות וביחס ביניהן ביחידת הלימוד הקודמת ,נעסוק כעת באמרה השלישית ובכמה
אפשרויות להתמודדות עמה .ראוי להקדיש מחשבה לסיבות העומדות בבסיס ההנחיה של יוסי בן
יוחנן ,במיוחד לנוכח הופעתה מיד לאחר שתי העצות שקדמו לה .אפשרות אחת לפרש את הקריאה
של יוסי בן יוחנן להימנע מריבוי שיחה עם האישה ,קושרת בין האמירות של יוסי בן יוחנן ומניחה
שהוא טען שכאשר אדם פותח את ביתו לרווחה ,לגברים ולנשים כאחד ,עלולה להיווצר קרבה גדולה
מדי בין המארח לבין אחת מהנשים המתארחות אצלו (שאלה  .)1גם החוקר אביגדור שנאן ,בפירושו
למסכת אבות ,הניח שיוסי בן יוחנן התכוון לשיחה המתנהלת בין אדם לבין אישה שאיננה אשתו:

מאמריה של מסכת אבות ראויים בראש ובראשונה ,עד כמה שהדבר אפשרי ,להסבר
על רקע זמנם והקשרם החברתי [ ]...יוסי בן יוחנן  -המדבר [ ]...על נשים זרות הנכנסות
לבית פתוח לרווחה  -ביקש להמעיט בשיחה עם נשים אלה ,שכן בחברה שמרנית כגון
החברה של תקופת חז"ל ישנו ניסיון לצמצם (אך לא לאסור!) את המפגש בין גברים
לנשים שלא במסגרת המשפחה ושלא לצורך משמעותי [ ]...וטוב לנו שנפרש את
המאמר על רקע זמנו ותפיסותיו החברתיות ואל נחטא באפולוגטיות אשר נזקה רב
מתועלתה.
(אביגדור שנאן ,פרקי אבות :פירוש ישראלי חדש ,תל אביב  ,2009עמ' )11
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על פי פירוש אחר לדברי ר' יוחנן ,האישה שהוא התכוון אליה היא בת הזוג של האדם שמשוחח
עמה ,ו"השיחה המרובה" שהוא ביקש למנוע היא שיחה בנושא פסול ,כגון רכילות .על פי פירוש זה,
רבי יוחנן חשב שאין מניעה לקיים שיחה בין בני זוג ,אך חשוב ששיחה זו לא תהיה "מרובה" ,כלומר,
לא תגלוש לתחומים שאינם ראויים .פירוש מעין זה הציעו חז"ל בעצמם:

דבר אחר" :אל תרבה שיחה עם האשה" ,כיצד?
בזמן שאדם בא לבית המדרש ולא היו נוהגין בו כבוד ,או שערער עם חברו,
אל ילך ויאמר לאשתו :כך וכך ערערתי עם חברי ,כך וכך אמר לי ,כך וכך אמרתי לו,
מפני שבוזה את עצמו ובוזה את אשתו ובוזה את חברו,
ואשתו שהיתה נוהגת בו כבוד עומדת ומשחקת עליו [כלומר ,הוא מתבזה בעיני אשתו].
כיון ששמע חברו אמר :אוי לי ,דברים שבינו לביני הלך וׂשִ חן [סיפר אותן] לאשתו.
ונמצא אותו האיש בוזה את עצמו ואת אשתו ואת חברו.
(אבות דרבי נתן ,פרק שביעי ,משנה ג)
משנה ה
חלק ב

ַוְאל ַתּ ְר ֶבּה ִשׂ ָיחה ִעם ָה ִא ָׁשּה
תוּח ִל ְרוָ ָחה" ,מופיעה הנחייה המסייגת
"יְהי ֵב ְיתָך ָפּ ַ
לאחר דבריו של רבי יוחנן ִ
קשרים עם נשים ,שאותה מרחיבה המשנה ומביאה את דבריהם של חכמים
אחרים ,המפרטים את התוצאות השליליות העלולות להיגרם כתוצאה משיחה
מרובה עם האישה ,לדעתם .דברי המשנה ביחס לנשים מנוסחים בחריפות רבה,
והם מצוטטים עד היום בכל דיון ביחסם של המקורות היהודיים לנשים .מהו
היחס לנשים המשתקף מן המשנה? האם יחס זה מתאים לחברה שבה אנו חיים
כיום? בשאלות אלו ואחרות נדון במהלך לימוד המשנה.

המשנה

ש ָיחה ִעם ָה ִאׁ ָּשה.
ַ .1וְאל ַּתרְ ֶּבה ִ ׂ
ְּ - .2ב ִאׁ ְש ּתוֹ ָא ְמרוַּ ,קל וָ ח ֶֹמר ְּב ֵאׁ ֶשת ֲח ֵברוֹ.
ִ .3מ ָּכאן ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים:
ש ָיחה ִעם ָה ִאׁ ָּשה,
ָּ .4כל ַזְמן ׁ ֶש ָאדָ ם ַמרְ ֶּבה ִ ׂ
 .5גּ וֹרֵ ם רָ ָעה לְ ַע ְצמוֹ,
 .6וּבו ֵֹטל ִמ ִּד ְברֵ י תוֹרָ ה,
 .7וְסוֹפוֹ יוֹרֵ ׁש ֵּג ִיהנּ ֹם.

ביאור

ְ .2בּ ִא ְשׁתּוֹ ָא ְמרוּ דבריו של יוסי בן יוחנן" :וְ ַאל ַתּ ְר ֶבּה ִשׂ ָיחה
ִעם ָה ִא ָׁשּה" ,פורשו על ידי חכמים אחרים ,ששמם אינו מוזכר,
כמתייחסים אל אשתו של המרבה בשיחהַ .קל וָ ח ֶֹמר וכך
לגבי הדבר החמור יותר )ראו הרחבה במסגרת(ְ .בּ ֵא ֶשׁת ֲח ֵברוֹ
החכמים המפרשים את דברי יוסי בן יוחנן ,טוענים כי דבריו
מכוונים לאשתו ,ומכאן בוודאי ובוודאי שאל לו להרבות שיחה
גּוֹרם ָר ָעה ְל ַע ְצמוֹ מביא על עצמו
עם אישה שאיננה אשתוֵ .5 .
תוֹרה מתבטל ופוסק מלימוד
וּבוֹטל ִמ ִדּ ְב ֵרי ָ
דברים רעיםֵ .6 .
יוֹרשׁ גֵּ ִיהנֹּם
תורה ,כיוון שהוא עסוק בשיחה בטלה .7 .וְ סוֹפוֹ ֵ
ובסופו של דבר יקבל את עונשו.

שאלות

 .1איזה קשר אתם מוצאים בין שלוש אמרותיו של יוסי בן
תוּח ִל ְרוָ ָחה ,וְ ְיִהיוּ ֲענִ יִּ ים ְבּנֵ י ֵב ֶיתָך ,וְ ַאל
"יְהי ֵב ְיתָך ָפּ ַ
יוחנןִ :
ַתּ ְר ֶבּה ִשׂ ָיחה ִעם ָה ִא ָׁשּה"?
 .2מהן הסיבות המוצגות במשנה לדרישה שלא להרבות
שיחה עם האישה?
 .3איזו השקפת עולם ביחס לנשים באה לידי ביטוי במשנה
זו? מה מקומן של הנשים בחברה בעיניה? מהו היחס
הראוי בין גברים נשים ,לפי הכתוב במשנה?
 .4איזו תגובה מעוררים בכם דברי המשנה ביחס לנשים?
 .5האם ,לדעתכם ,השקפת עולם זו משפיעה גם על
המציאות בימינו? הסבירו.

קל וחומר  ﬂבתקופת הזוגות התפתחו כמה כללים שעל פיהם
למדו החכמים את התורה .כללים אלו נקראו' :מידות שהתורה
נדרשת בהן'' .מידה' – משמעה דרך ,שיטה ,כלל .באמצעות
המידות הללו הסיקו חכמים מן הטקסט המקראי מידע שאינו
כתוב בו במפורש .אחת מהמידות הללו היא 'קל וחומר' .זוהי
דרך הגיונית להסיק מן הדבר הקל את המסקנות לגבי הדבר
החמור ממנו :אם לגבי הדבר שהוא קל או פשוט אנו נוהגים כך
וכך – לגבי הדבר החמור ממנו לא כל שכן?! .לדוגמא" :יפה
שתיקה לחכמים ,קל וחומר לטפשים" )תוספתא פסחים ט ,ב(.
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על פי הפירוש באבות דרבי נתן ,אין מניעה שאדם ישוחח עם אשתו וישתף אותה בתחושותיו או
בחוויות שחווה ,אך המלצתו של יוסי בן יוחנן היא להימנע משיחות העלולות לפגוע בבני השיח או
בצד שלישי שאינו נוכח בשיחה .יוסי בן יוחנן ממליץ לאדם לשקול את מילותיו ולהגביל את שיחותיו
עם כל אדם ,לרבות אשתו ,לדברים מועילים וראויים ,ולהימנע מרכילויות ומדברים בטלים העלולים
לגרום נזק.
פירוש שלישי לדברי יוסי בן יוחנן מופיע בסוף משנתנו .לאחר הדברים של יוסי בן יוחנן עצמו,
מופיעים דברי החכמים שביקשו לפרש ,לנמק ולהרחיב את דבריו .על פי המשך המשנה ,באמרה
"אל תרבה שיחה עם האשה" התכוון יוסי בן חנן למשמעות הפשוטה של "שיחה"  -שיחה בעניינים
שונים ,המתפרשת על פני זמן רב; וה"אישה" שהוא מזכיר היא אשתו של בעל השיחה וגם אשתו
של חברו .אם כן ,מה יכולה להיות הבעיה בשיחה מהסוג הזה? בנקודה זו ראוי להציג את הביקורת
הפמיניסטית על הייצוג של דמות האישה בכתבי חז"ל ,כפי שהוא בא לידי ביטוי ברור במשנתנו.
במקום לראות באישה אדם בעל שאיפות ,זכויות ופוטנציאל להגשמה עצמית ,היא מוצגת אצל חז"ל,
בדרך כלל ,כנספח לאיש ,ונמדדת ומוערכת שלא על פי הישגיה והצלחותיה ,אלא רק על פי תרומתה
לבעלה ,היינו אם היא מאפשרת לו ללמוד תורה ולעסוק במצוות או מקשה עליו לעשות זאת .ראוי
לציין שבתקופת חז"ל כמעט שלא היו נשים בוגרות שלא היו נשואות ,גרושות או אלמנות ,כלומר,
כמעט שלא היו רווקות שהיו עצמאיות מבחינה חברתית וכלכלית.
חשוב להדגיש שהביקורת של יוסי בן יוחנן על ריבוי השיחה אינה מופנית כלפי האישה ,והוא אינו
מוטרד כלל מהאפשרות שאישה תבזבז את זמנה היקר ,כנראה משום שהוא אינו מצפה ממנה
להקדיש את זמנה לקיום מצוות וללימוד תורה (חז"ל קבעו שנשים פטורות מקיום מצוות עשה
שתלויות בזמן ,וגם מהחיוב ללמוד תורה) .החשש של יוסי בן יוחנן נוגע רק לבזבוז הזמן של הגבר,
שבעקבות שיחה עם אשתו (או עם אישה אחרת)  -שיחה שלתפיסת יוסי בן יוחנן תעסוק בוודאי
בדברים בטלים ולא בדברי תורה " -גורם רעה לעצמו" ,משום שהוא "ב ֵֹוטל מדברי תורה" ,ולכן "סופו
יורש גיהנם" (שאלות  2ו־.)3
החוקרת תמר רוס ניסחה היטב את הביקורת הפמיניסטית על תפיסתם של חז"ל את הנשים ואת
דרך הצגתן:

אין להכחיש שבגוף המסורת הספרותית של היהדות ,הזכר הוא היהודי הייצוגי .תפקידן
של הנשים וערכן נקבע ומוגבל בעיקר על ידי האינטרסים והשיקולים של הגבר .לא זו
בלבד שהתורה פונה בדרך כלל במישרין רק לגברים ,אלא גם בספרות שלאחר מכן,
ממשיכים להתייחס לנשים כאל אובייקטים ולא כסובייקטים .מציינים את הנשים כ"הן",
ורואים בהן  -כדברי החכמים " -עם בפני עצמן" .המחשה תלמודית טיפוסית של הדרת
נשים מהקהל ,המחשה שהיא דקה ומפורשת כאחד ,היא המימרה" :שלשה מרחיבים
דעתו של אדם ,אלו הן" :דירה נאה ,ואישה נאה ,וכלים נאים" (תלמוד בבלי ,מסכת
ברכות ,דף נז עמוד ב) .אפילו מנקודת ראות של תודעה פמיניסטית מינימלית ,היגד
זה יש בו משום פגיעה משולשת .ראשית ,ה"אדם" בהקשר זה אינו אלא הגבר .שנית,
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אמירה זו מתעלמת ,ללא כל התנצלות ,ממה שמרחיב את דעתה של אישה .שלישית,
הנשים מוצגות כאן ,ללא כחל וסרק ,באופן אינסטרומנטלי לחלוטין ,במעמד שווה
לחפצים ,כאילו אישה ,אגרטל ובית הם היינו הך []...
משום שהמקורות היהודיים המסורתיים הם תיעוד שנעשה על ידי גברים המביטים על
הנשים מבחוץ ומגבוה ,מקורות אלה משקפים בקביעות תפיסות סטריאוטיפיות גבריות
לגבי נשים ,ולא את הבנתן של הנשים לגבי עצמן כיצורים אינדיווידואליים בעלי סדר
עדיפויות ,זכויות ואינטרסים משלהן.
(תמר רוס ,ארמון התורה ממעל לה :על אורתודוקסיה ופמיניזם ,תרגום :רותי בר-אילן ,תל אביב תשס"ז ,עמ'
)65-64

בהמשך לקריאת דברי המשנה וביאורם ,ראוי להקדיש זמן לדיון כיתתי בשאלות האלה (שאלות 4
ו־:)5
 מהי תגובת התלמידים לתפיסת חז"ל את מקומה של האישה ביחס לבעלה? בעניין זה כדאי
להראות כיצד דברי הביקורת הפמיניסטית של רוס ,המובאים לעיל ,באים לידי ביטוי במשנתנו
 הגבר הוא מושא המשנה הבלעדי ורק אליו מכוונים דברי יוסי בן יוחנן; האישה מוצגת בצורהאינסטרומנטלית לחלוטין ,אין לה קיום עצמאי והיא נועדה לשרת אדם אחר; המשנה מניחה
מראש שריבוי שיחה עם אישה יביא לתוצאות שליליות ואיננה מעלה על דעתה שאישה תאמר
משהו חדשני או חיובי; האישה נמצאת בבית והאפשרות שתצא ממנו אינה עולה כלל.
 האם גם כיום יש הפליה מן הסוג הזה כלפי נשים בחברה החילונית ובחברה הדתית? בעניין זה כדאי
להביא מאמרים אקטואליים מעיתונים או מאתרי החדשות למיניהם ,לדוגמה:
•הדרת נשים משלטי אגד -
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4217873,00.html
•שירות המדינה :גברים מרוויחים  31%יותר מנשים http://www.ynet.co.il/ -
articles/0,7340,L-3267441,00.html
•הגרסה הנשית של היהדות http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1684647 -
•על ההבדל בין גברים ונשים בנטוורקינג http://www.calcalist.co.il/money/ -
articles/0,7340,L-3520252,00.html

משימה

התבוננו באיורים שלפניכם וחשבו:
 .1האם אתם מזדהים עם אחת מהעמדות האלו?
 .2נסחו משפט המביע את עמדתכם ביחס למקומן של נשים בחברה.
"בעלי יושב בישיבה
ולומד כל היום תורה
ואני מפרנסת אותו -
אני גאה בכך!"

"עם כל הכבוד לאבא ,ילדים
צריכים את אמא שלהם
כשהם חוזרים מביה"ס!"

באיורים המופיעים בעמוד  28מוצגות ארבע דמויות של נשים ,המבטאות כמה תפיסות בעניין מקום
האישה בחברה .לסיכום ביאור המשנה ובהמשך לדיון במציאות בימינו ,מומלץ בשלב הראשון לבקש
מהתלמידים למצוא את האיור המתאים ביותר לעמדת המשנה בעניין מקומה של האישה בחברה.
לאחר מכן ,כדאי לבקש מהתלמידים להצביע על האיור הקרוב ביותר לעמדתם שלהם בשאלה ,או
לנסח את עמדתם האישית ,השונה אולי מהעמדות המבוטאות בכל ארבעת האיורים .בניתוח האיורים
יש להדגיש את הנקודות האלה:

2 1
4 3
"בכיתה שיש בה רק בנות
אפשר ללמוד הרבה יותר
טוב  -זה ידוע!"
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 איור מספר  :1אפשר לטעון שהתפיסה המוצגת כאן היא תפיסה סטראוטיפית ביחסה לנשים
בשני מובנים :ראשית ,האישה המופיעה באיור טוענת שמקומה של האישה בבית ,כפי שכתב
הרמב"ם" :גנאי הוא לאישה שתהא יוצאה תמיד ,פעם בחוץ פעם ברחובות; ויש לבעל למנוע
אשתו מזה ,ולא יניחה לצאת אלא כמו פעם אחת בחודש או פעמיים בחודש ,כפי הצורך :שאין
יופי לאישה אלא לישב בזווית ביתה" (משנה תורה ,הלכות נשים ,פרק יג הלכה יד) .שנית ,באיור
זה האישה אינה אדם עצמאי בעל שאיפות להגשמה עצמית ,אלא בעלת תפקיד שנועד בראש
ובראשונה לשרת אחרים .במקרה הזה ,לבשל לילדיה כשהם חוזרים מבית הספר ולסייע להם
בהכנת שיעורי הבית .עם זאת ,חשוב להדגיש שאין פסול בעצם הבחירה של אישה להקדיש
מזמנה וממרצה לטיפוח ביתה וילדיה ,כל עוד זו אכן בחירה מתוך מגוון אפשרויות העומדות
לפניה ,ולא הכרח או אילוץ הנובע ממינה.
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 איור מספר  :2להבדיל מהאיור הראשון ,האישה כאן אינה בוחרת להישאר בביתה אלא עובדת
ומפרנסת את משפחתה ,ומבחינה זו יש כאן חריגה מעמדות שמרניות ,שלפיהן אישה צריכה
להישאר בתוך ביתה .אולם ,בדיוק כמו בעמדה המוצגת במשנה ,גם כאן האישה אינה נמדדת
בהצלחותיה האישיות ,אלא עבודתה מופנית לקידום המטרות הרוחניות של בעלה ולסיפוק את
צורכי משפחתה .ולכן ,הביקורת הפמיניסטית שהוצגה לעיל ,שלפיה האישה היא אינדיבידואל
בעל זכות הגשמה עצמית ,עשויה להיות רלוונטית גם כאן.
 איור מספר  :3בניגוד לשני האיורים הקודמים ,האישה המוצגת כאן היא אדם אוטונומי הפועל
להגשמה עצמית .אמנם נטען באיור זה שיש להפריד בין גברים לנשים ,אך להבדיל מהעמדה
המוצגת במשנה ,הקוראת להפרדה כדי לשרת את צרכי הגבר (על פי ההנחה שהאישה היא גורם
מפריע ומסיח דעת) ,כאן ההפרדה נועדה לשרת את הנשים עצמן  -על פי התפיסה המובעת
באיור ,בנות לומדות טוב יותר בכיתה שיש בה רק בנות.
 איור מספר  :4להבדיל מכל יתר האיורים ,מוצגת כאן הקריאה לשוויון זכויות מלא בין גברים
לנשים .אין בהכרח סתירה בין איור זה לבין איור מספר  ,3אך בהחלט יש כאן התנגדות לטענות
לתפיסות שמציגים שני האיורים הראשונים ,שבהם האישה נושאת תפקיד שנועד לשרת אחרים
ולא את עצמה.

לאורך השביל :אל תרבה שיחה עם האישה!
אל תרבה שיחה עם האשה!

ברוריה ,אשתו של רבי מאיר היא אחת מתלמידות
החכמים המעטות המופיעות בספרות חז"ל.
בסיפור המופיע בתלמוד הבבלי מסופר על מקרה
שבו לגלגה ברוריה על חכם אחר ,תוך שהיא
מצטטת את המשפט "וְ ַאל ַתּ ְר ֶבּה ִשׂ ָיחה ִעם ָה ִא ָׁשּה":

רבי יוסי הגלילי היה מהלך בדרך.
פגש את ברוריה,
אמר לה :באיזו דרך נלך ללוד?
אמרה לו :גלילי שוטה ,לא כך אמרו חכמים" :אל תרבה שיחה עם האשה"?!
היה לך לומר" :באיזה ללוד".
מתורגם מהתלמוד הבבלי ,מסכת עירובין ,דף נג עמוד ב

שאלות

 .1מדוע נוזפת ברוריה ברבי יוסי? באיזו נעימה היא אומרת את דבריה?
 .2איזה מסר אירוני טמון בדבריה של ברוריה על השקפת עולמם של חכמי דורה ביחס לנשים?

סיפורה של עדינה בר שלום
כך הצליחה עדינה בר שלום ,בתו
הבכורה של הרב עובדיה יוסף ,להקים
אוניברסיטה לחרדים

עדינה בר שלום )מימין( ,אביה ,הרב עובדיה יוסף )שני משמאל( והרב
הראשי שלמה עמאר )ראשון משמאל( בטקס חלוקת תארים מטעם
המכללה החרדית ואוניברסיטת בר אילן .המכללה החרדית ירושלים

לא היה רגע יותר מרגש בחייה של עדינה בר שלום ,מהרגע שבו
קמה ואמרה את ברכת שהחיינו בקול גבוה שרעד בקצוות ,באירוע
לרגל הענקת תואר ראשון בעבודה סוציאלית לבוגרות המכללה
החרדית שייסדה [...] .היא הישירה מבט אל אביה ,הרב עובדיה
יוסף ,שישב מולה בשורת מכובדים בבנייני האומה ] [...והיה נדמה
לה שהוא מרוצה[...] .
כילדה ,גדלה בר שלום והתחנכה לאור ההכרה שאביה דגול.
התודעה הזאת ,היא אומרת ,הוחדרה לילדים באהבה רבה על ידי
אמה ,מרגלית ,ש"העריצה את האדמה שעליה הוא דורך" .רוב הזמן
היה האב ספון בחדרו ,לומד תורה ,והילדים היו הולכים על קצות
האצבעות כדי לא להפריע לו .מדי פעם היה יוצא" .אבי היה מאכיל
אותנו בכפית ,עד גיל מבוגר ,כדי להיות בטוח שאכלנו" ,היא מספרת.
"תוך כדי הארוחה הוא היה מקשיב לרדיו ,לשיעורי התנ"ך של נחמה
ליבוביץ ,ואומר לי שאלמד כמוה" .לדבריה ,הוא עודד את הבנות
ללמוד תנ"ך וגם היה עוזר בשיעורי הבית" .אבל הלימוד לאישה
נתפס בעיניו כתחביב ,לא כקריירה"[...] .
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אמנם מבחינה היסטורית הגיעה קריאת התיגר על עליונותם של הגברים לשיאה רק במאה ה־,20
אך כבר בכתבי חז"ל אפשר למצוא ניצנים של עמדות ביקורתיות שהשמיעו נשים שהרגישו דחויות
ומודרות משום שנחשבו בלתי מתאימות להגשמה עצמית בתחום הרוחני ,לקיום מצוות וללימוד
תורה .בעיני חז"ל היה הלימוד מוקד הפעילות הרוחנית ומרחב ההגשמה העצמית החשוב ביותר (כפי
שנראה בהמשך הספר ,פרק ב משנה ב ,עמודים  ;54-48פרק ג משנה כב ,עמודים  ,)83-79והדרת
הנשים מתחום זה בולטת מאוד בתורה שבעל פה ,המציגה כמעט אך ורק אמירות גבריות .יוצאת מן
הכלל מבחינה זו הייתה ברוריה ,אשתו של התנא רבי מאיר ,שפסיקותיה ההלכתיות מוזכרות בכמה
מקומות בתורה שבעל פה .במקור שלפנינו ,ברוריה מוכיחה את ידיעותיה בתורה ומותחת ביקורת
סמויה על משנתנו במפגש מקרי שלה עם תלמיד חכם אחר ,רבי יוסי הגלילי (דמותו של רבי יוסי
הגלילי מוכרת מההגדה של פסח ,שם ישב עם רבי אליעזר ורבי עקיבא ,ומנה את המכות שלקו בהן
מצרים" :רבי יוסי הגלילי אומר :מניִן אתה אומר שלקו המצרים במצרים עשר מכות ועל הים לקו
חמשים מכות?")
ִ
במפגש אקראי בין השניים ,פנה רבי יוסי הגלילי לברוריה ושאל אותה כיצד להגיע ללוד ,שהייתה
מרכז רוחני ותורני בתקופת המשנה .בתשובה לשאלתו ,לעגה ברוריה לרבי יוסי וכינתה אותו "גלילי
שוטה" ,כנראה משום שלא ידע היכן נמצאת העיר החשובה לוד .אולם בהמשך דבריה מצטטת
ברוריה את משנתנו ,וטוענת שאילו פעל על פי ההנחיה המופיעה בה ,היה רבי יוסי מצמצם את
שיחתו עם האישה (במקרה זה עם ברוריה עצמה) עד כמה שאפשר ,ובמקום לומר" :באיזו דרך
נלך ללוד?" היה צריך לומר" :באיזה ללוד?" מדבריה של ברוריה עולה שהיא בזה לא רק לחוסר
ההתמצאות של רבי יוסי הגלילי בגאוגרפיה ,אלא בעיקר להנחיה של יוסי בן יוחנן שבמשנתנו (שאלה
 .)1אפשר לדמיין שדבריה של ברוריה נאמרו באירוניה ,כדי להביע מסר ביקורתי  -אמנם חז"ל
ראו בשיחה עם אישה סכנה חמורה של בזבוז זמן וביטול תורה ,אך במקרים מסוימים ההפך הוא
הנכון ,ולא רק שהאישה אינה פוגעת בלימוד התורה אלא שהיא יכולה לקדם אותו ולתרום לתלמידי
החכמים בלימודם ,אם תהיה בקיאה כמותם בהלכה ובלימוד .למעשה ,אפשר לראות בדבריה של
ברוריה ניצנים של ביקורת פמיניסטית ,הרואה באישה שוות ערך לגבר בכל תחומי החיים  -ובכלל זה
גם בלימוד התורה וביכולת להגשמה העצמית בתחום הרוחני והדתי (שאלה  .)2בנקודה זו ראוי לציין
שהביקורת של ברוריה לא נעלמה מעיני חכמים ,ובפירוש רש"י למסכת עבודה זרה (דף יח עמוד
ב) מופיע סיפור המתעמת עם התפיסה השוויונית של ברוריה ,וטוען שהיא הובילה אותה לזלזל
בתלמידי חכמים ממין זכר:
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פעם אחת לגלגה [ברוריה] על שאמרו חכמים "נשים דעתן קלות הן עלייהו".
ואמר לה [רבי מאיר ,בעלה] :חייך ,סופך להודות לדבריהם.
וצוה לאחד מתלמידיו לנסותה לדבר עבירה [לשכב עמו].
והפציר בה ימים רבים עד שנתרצית [שהסכימה].
וכשנודע לה חנקה עצמה ,וערק רבי מאיר מחמת ּכִסופא [הבושה].
על פי סיפור זה ,הקרבה בין גברים לנשים ,השיחה ביניהם והשוויון בלימוד ,שברוריה תמכה בהם,
יובילו בהכרח לאסון .בדומה למשנתנו ולמקורות חז"ליים אחרים ,גם סיפור זה משקף תפיסה דמונית
של האישה  -היא חלשה מבחינה רוחנית וגורמת ,בסופו של דבר ,נזק רב לבעלה ולעצמה.

סיפורה של עדינה בר שלום
החוקים בבית היו ברורים .הבנים במשפחת יוסף
מעולם לא נגעו במטלות הבית .הם יועדו להיות
תלמידי חכמים .הבנות עבדו בבית .אבל לה היו
הזכויות המיוחדות שלה .היא הייתה תולעת ספרים.
"קראתי כל דבר ,ג'יין אייר' ,אוהל הדוד תום'' ,נשים
קטנות'" .אפילו את ספריה של איין ראנד קראה ו"חלף
עם הרוח"" .לא הגבילו אותי" ,היא אומרת" .כולם קראו
אז ספרות יפה ורומנים .הייתי עפה על כנפי הדמיון.
בכיתי ,כאבתי .הייתה לי נפש רומנטית .אבל העולם
היה ברור .כשקראתי את הספרים לא התבלבלתי .לא
חיפשתי עולמות אחרים .זה קרה להן ,לגיבורות גויות.
לי היה העולם שלי".
בסוף כיתה ח' התנפץ העולם שלה ,עולם הילדות,
לרסיסים .בקיץ היא התכוונה לעבור את בחינת הסקר,
שתקבע אם היא זכאית לקבל מלגה ללימודים בתיכון
עיוני .היא ידעה שלהוריה אין כסף לתשלום שכר
הלימוד" .יום אחד התקיימה אסיפת הורים ואמא
שמחה לשמוע שהפנו אותי ללימודי תפירה" ,מספרת
בר שלום" .גם אבי חשב שזה מתאים .אבל אני רציתי
להיות מורה".
כדי שלא תתפתה ,ביום שחל בו מבחן הסקר החליטו
הוריה למנוע ממנה לצאת ונעלו את דלת חדרה
במפתח .כל מה שחשבה על עצמה ,על כך שסמכו
עליה ,התמוטט" .נכנסתי למיטה ,כיסיתי את הראש
בשמיכה" ,היא מספרת" .היה בכי ,היה כעס .במשך
שבועיים עשיתי שביתה ולא עזרתי בבית .אני מאמינה
שהם חשבו שזה לטובתי שיהיה לי מקצוע לחיים.
'את צעירה .יש לך פרפרים בראש' ,אמרה לי אמא.
'כשתינשאי תודי לי'".
לאחר שבועיים חזרו החיים למסלולם" .הייתי ילדה.
כמה יכולתי להחזיק את הכעס? הלכתי למקום העלוב

הזה שבו לימדו תפירה .שנאתי את זה בהתחלה ,הרמה
הייתה נמוכה" .כדי לפצות את עצמה ,היא אומרת,
הכפילה את מספר הספרים שקראה .שמחת החיים
חזרה" .הייתה עבודה לעשות .הבית היה מלא חיים,
מלא ילדים .לא היה זמן להתעמק בכאב .אנשים נכנסו,
אבא שלך עולה לגדולה וגם התחלתי להרגיש את
שמחת היצירה .התחלתי לאהוב לתפור והתבלטתי גם
בזה"[...] .
כשהייתה בת  17וחצי הציע לה אביה שלושה בחורים
והיא בחרה את הרציני שבהם ,תלמיד ישיבה[...] .
בעלה ישב ולמד בכולל .לאחר שנה נולד בנה הבכור
והיא יצאה לעבוד בתפירה[...] .
אחרי שנתיים היא פתחה סלון לכלות ועבדה מבוקר
עד ערב [...] .כשבעלה נהיה דיין ובתה השלישית נולדה,
היא רצתה ללכת ללמוד פסיכולוגיה .אבל אביה ובעלה
הטילו וטו" .לא כעסתי כשאמרו לי 'בשום אופן לא',
זה היה בגלל שבאוניברסיטה אין הפרדה בין נשים
וגברים".
ואז ,אחרי כמה שנים ,צץ עניין המכללה האקדמית.
התברר שהרב יוסף חושב שנחוצות עובדות סוציאליות
חרדיות והיו ניסיונות להקים מסלול הכשרה בשיתוף
עם האוניברסיטה העברית ,שנכשלו" .כשבאתי אליו
עם הרעיון להקים אוניברסיטה חרדית ,הוא שמח
ובירך אותי" ,היא מספרת" .כנראה לכל דבר הזמן שלו.
אולי אם הייתי מתעוררת קודם ,אבי לא היה מסכים".
כל סיפור החיים שלה כאילו הסתדר כדי להביא לצדק
הפואטי בסוף .שהיא ,שלא הרשו לה ללמוד ,תפתח
את שערי ההשכלה לנשים וגברים חרדים .המכללה
פועלת בירושלים כבר שמונה שנים ,עכשיו לומדים בה
 700סטודנטים חרדים 200 ,מהם גברים והשאר נשים,
הלומדים בהפרדה גמורה בין המינים...
מתוך :תמר רותם ,הארץ 19.12.08

שאלות

 .1במה לדעתכם ,מסכימה עדינה ,גיבורת הכתבה ,עם דברי
המשנה ממסכת אבות ,ובמה היא יוצאת נגדם?
 .2הכתבה מתארת יחס בלתי שוויוני כלפי נשים בחברה
החרדית .האם לדעתכם ,בחברה שבה אתם חיים קיים שוויון
בין המינים? נמקו את תשובתכם באמצעות דוגמאות!
 .3כתבו מכתב לעדינה בר שלום ,ובו תביעו את דעתכם על
מעשיה והשקפת עולמה.

עדינה בר-שלום ) ﬂ (1945-בתו הבכורה של הרב עובדיה
יוסף ,הרב הראשי הספרדי לשעבר ומנהיגה הרוחני של
מפלגת ש"ס .מקימת המכללה האקדמית החרדית הראשונה
בישראל .בשנת תשע"א נבחרה לרשימת האישים המשפיעים
לטובה על החברה הישראלית ,של העיתון 'דה מרקר'.
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על פי הכתבה שלפנינו ,הצליחה עדינה בר שלום  -בתו הבכורה של הרב עובדיה יוסף ,הרב הראשי
הספרדי לשעבר של מדינת ישראל ומנהיגה הרוחני של מפלגת ש"ס  -לגשר על הפער שבין העמדה
הקיצונית של המשנה ,לבין תפיסת העולם המודרנית הקוראת לשוויון מלא בין המינים .ההשוואה
בין תפיסת העולם של בר שלום לבין זו של המשנה מגלה תמונה מורכבת .מצד אחד ,בר שלום
אינה מתנגדת לסמכות ההלכה ורואה עצמה מחויבת להוראותיה ,ולכן היא השלימה עם ההבחנה
שנעשתה בבית הוריה בין האחים לאחיות " -הבנים במשפחת יוסף לא נגעו במטלות הבית" ו"יועדו
להיות תלמידי חכמים" ,ואילו היא ואחיותיה נדרשו להשתתף בעבודת הבית .נוסף על כך ,אף
שהתרעמה על שלא ניתנה לה ההזדמנות ללמוד בתיכון והוכרחה ללמוד במקום זאת את מקצוע
התפירה ,היא חזרה מהר מאוד למסלול החיים שיועד לה ,והשלימה עם גורלה .עם זאת ,לכל אורך
חייה הקדישה בר שלום משאבים במימוש עצמי וברכישת השכלה  -כבר בגיל צעיר קראה ספרים
רבים ולמדה תנ"ך בעידוד אביה .היא שאפה ללמוד באוניברסיטה ,ומשמשאלה זו נמנעה ממנה,
פעלה להקמת אוניברסיטה חרדית שתאפשר לגברים ולנשים ללמוד בנפרד ,וכך להגשים את עצמם
מבלי לוותר על חוקי הצניעות המחמירים.
מכך אפשר להסיק שבר שלום מסכימה עם ההנחיה המעשית של המשנה להפריד בין גברים
לנשים ולצמצם את השיחה ביניהם למינימום הנחוץ .ועם זאת ,הלך הרוח הכללי של המשנה הזאת,
בהיותה דוגמה לתפיסה האנטי־נשית של חז"ל ,אינו מקובל עליה .בעצם הפעילות שלה להקמת
האוניברסיטה המשרתת בעיקר נשים ,היא פרצה דרך המאפשרת לנשים לממש את עצמן בלי לצאת
ממסגרת העולם החרדית ,ובכך היא ממשיכה את דרכה של ברוריה ,שעליה למדנו לעיל .מומלץ
מאוד לקשור בין סיפורה של בר שלום לבין העמדה המוצגת באיור מספר  3במשימת הפתיחה -
העמדה המנסה לפשר בין התפיסה הדתית הקוראת להפרדה בין המינים ,לבין התפיסה הפמיניסטית
הרואה באישה דמות עצמאית הראויה להשכלה ולהגשמה עצמית (שאלה .)1
לאחר קריאת סיפורה של עדינה בר שלום ,מומלץ לקיים דיון בכיתה שבו יביעו התלמידים את
עמדתם האישית על החלטתה של בר שלום לפעול לשינוי מעמד האישה בחברה החרדית ,מבלי
לקרוא לשוויון מלא בין המינים .את הדיון אפשר להפנות גם לבחינת עולמם של התלמידים .אפשר
לבקש מהם לתת דוגמאות מחייהם למקרים של הפליית נשים או של חוסר שוויון בין המינים .את
הדוגמאות יוכלו התלמידים לבסס על חוויות אישיות ,על קטעי עיתונות ומאמרי דעה המופיעים
באמצעי התקשורת ,וגם על התרשמותם שלהם (למשל ,ממערכת החינוך שהם לומדים בה) האם
החברה שלהם מפרידה בין המינים בנסיבות מסוימות? האם יש בה הפליה או הדרה של נשים?
האם הם מכירים דוגמה לאישה שהצליחה להתגבר על קושי שנתקלה בו והגיעה למעמד שווה לזה
של גברים ,במסגרות שונות  -בבית הספר ,בצבא ,במקום עבודה ,בשירות המדינה ועוד? (שאלה
 .)2לסיכום עמדותיהם ,יוכלו התלמידים לנסח מכתב לעדינה בר שלום ,ובו יביעו את עמדתם על
פעילותה וישתפו אותה בדוגמאות שהעלו בכיתה .מטלה מסוג זה תאפשר לתלמידים לשקול את
הרעיונות שעלו מתוך הלימוד ,לגבש את עמדתם עליהם ,לגבש עמדה אישית בנושא ולנסח אותה
במכתב לדמות מסוימת (שאלה .)3
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לצד השביל :מהי אישה?
מהי אישה?

הדיון במשנה על אודות האישה נכתב מנקודת מבט
גברית .הפילוסופית הפמיניסטית סימון דה בובואר
מציגה בקטע הבא את נקודת המבט הנשית.

יש משמעות לעצם העובדה שאני מציגה את השאלה .גבר לא היה מעלה על דעתו לכתוב ספר
על מצבם המיוחד של הגברים באנושות [...] .עובדת היותו גבר מובנת מאליה [...] .הגבר מייצג
בו זמנית את החיובי ואת הנייטרלי [...] .האשה נתפסת ַכּשלילי עד כדי כך שכל הגדרה מיוחסת
לה כמגבלה ,בלי כל הדדיות [...] .אמר אריסטו" ,עלינו לראות את אופיין של הנשים כלוקה בפגם
טבעי" [...] .כך ]גם[ עולה מן הסיפור בספר בראשית ] [...המתאר את חוה כמי שנבראה "מעצם
עודפת" של אדם .האנושות היא זכרית ,והגבר מגדיר את האשה לא בפני עצמה ,אלא יחסית אליו...
מתוך :סימון דה-בובואר ,המין השני ,עמ' 11-12

שאלות

" .1גבר לא היה מעלה על דעתו לכתוב ספר על מצבם המיוחד של
הגברים באנושות" .כיצד אתם מבינים קביעה זו ,ומדוע לדעתכם,
סימון דה-בובואר פותחת בה את ספרה על מצבם של נשים בעולמנו?
 .2כיצד מבטא שם הספר' ,המין השני' ,את טענתה של דה-בובואר?
 .3לחיזוק טענתה מצטטת סימון דה-בובואר מדברי הפילוסוף היווני
אריסטו ומספר בראשית .האם גם המשנה ממסכת אבות יכולה להוות
דוגמא לטענה זו?
 .4דמיינו מפגש בין הפילוסופית סימון דה-בובואר לבין חכמי המשנה.
מה הייתה אומרת להם? ומה הייתה אומרת לברוריה?

סימון דה בובואר ) ﬂ (1986-1908פילוסופית ,סופרת
ופמיניסטית צרפתייה .נחשבת לאם הפמיניזם .התפרסמה
במיוחד בעקבות ספרה 'המין השני' ,הבוחן את גורלה
המסורתי של האישה ואת הגורמים לדיכוי נשים לאורך
ההיסטוריה של התרבות המערבית.

 .5האם לדעתכם ,בשנים שעברו מאז כתבה סימון את ספרה ,תוקנו
הפגמים החברתיים שעליהם הצביעה? הביאו דוגמאות להמחשת
טענתכם.
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אחת לכמה שנים שב ומתעורר בעולם העניין בסימון דה בובואר ,אחת הנשים
המשפיעות ביותר במאה ה־ 20ואולי בכלל []...
השאלה הגדולה שהעסיקה אותה היתה :מהי ִאשה .מבחינתה זו היתה שאלת מחקר .עד
היום נחשבת דה בובואר לאחת ממייסדות הפמיניזם ,למי שהניחה את יסודות המחשבה
הפמיניסטית דרך מושגים כמו מין ,מגדר" ,אחרּות" ,שנעשו שגורים ונתפשים היום
כמובנים מאליהם ,אבל אז נדרשה פריצת דרך מחשבתית כדי להשתמש בהם.
ספרה "המין השני" על שני כרכיו (הכרך השני ראה אור בעברית לאחרונה ,בהוצאת
בבל בתרגומה של שרון פרמינגר) דן בשאלה עד כמה יכולה אשה להיות אדם שלם
וחופשי" .אשה לא נולדת אשה  -היא נעשית אשה" ,במשפט זה החלה דה בובואר את
ההפרדה בין מין למגדר .הנשיות בעיניה אינה תכונה טבעית ,מהותית ונצחית ,אלא
תכונה נרכשת .היא מושג ערטילאי שנוצר מתוך הקשר תרבותי ,כלכלי והיסטורי.
בספר דנה דה בובואר ב"אחרות" של האשה בחברה האנושית  -אחרות השונה במהותה
מכל אחרות אחרת ,שכן מערכת היחסים של המשועבד והמשעבד בתחום שבין המינים
היא שונה :האשה היא "ה'אחר' בתוך שלמות ששני מרכיביה חיוניים זה לזה" ,כתבה.
השאלה מהי אשה ,ציינה דה בובואר ,היא שאלה שמעסיקה נשים .בצרפתית המלה les
 hommesפירושה גברים וגם בני אדם .הגבר נתפש כיצור נייטרלי שלא צריך לשאול
את עצמו מהו גבר.
"המין השני" יצא לאור ב־ 1949ונתפש  -אז וגם היום  -כביטוי יוצא דופן של אומץ לב,
עושר רוחני ומעוף.
(מתוך :שירי לב ארי" ,את לא נולדת פמיניסטית" ,הארץ ,7.1.2008
)http://www.haaretz.co.il/gallery/1.1299316

לטענת סימון דה־בובאר ,שספרה "המין השני" נחשב לאבן הדרך החשובה ביותר בהתפתחות התנועה
הפמיניסטית ,יש להבחין בבירור בין מין ,לבין מגדר .אי אפשר להטיל ספק בהבדלים הביולוגיים שבין
גברים לבין נשים ,שהם טבעיים ומובנים מאליהם .ועם זאת ,האנושות נוטה לראות במין הנשי מין
"פגום" ,שאינו משתווה למין הגברי בתחומים רבים ,גם בתחומים חברתיים ותרבותיים שאינם קשורים
להבדלים הטבעיים ,הפיזיולוגיים ,כמו משפחה ,השכלה ,תעסוקה ,דת ורבים נוספים .מצב הנשים
ביחס לגברים "נחות" ,לדבריה ,והיא מבקשת להבין את מקור הנחיתות הזאת ואת הדרכים להתגבר
עליה .מבחינה היסטורית ,עד להופעת התנועה הפמיניסטית התקשו נשים להגשים עצמן במרחב
הציבורי ,וכמעט תמיד היו כפופות לגברים ומשניות להם .בעקבות זאת ,דה־בובאר מבקשת להבין את
מצבה המיוחד של האישה  -מצב שגבר לעולם לא היה מעלה על דעתו ,משום שהוא לעולם יסבול
מהפליה ומנחיתות כאלה (שאלה .)1
שם הספר" ,המין השני" ,משקף את הטענה המרכזית של דה־בובאר ,שלפיה הגבר נחשב לדמות
עצמאית ,שניתנות לו כל ההזדמנויות להגשים את עצמו במגוון רחב מאוד של תחומים ,ואילו האישה
מוגבלת ביותר באפשרויות העומדות לפניה במהלך חייה ,והיא נמדדת שלא על פי ההישגים שלה,
אלא על פי תרומתה לגברים שסביבה (שאלה  .)2עוד היא טוענת ,שהאישה הוכפפה לגבר כבר
מראשית ההיסטוריה הכתובה ,כפי שאפשר להתרשם מיצירות ספרותיות בעלות השפעה רחבה
ביותר ,כמו כתבי אריסטו והתנ"ך .בשני המקרים האלה ,המייצגים את שני עמודי התווך של תרבות
המערב  -הפילוסופיה היוונית העתיקה והמקרא  -האישה אינה נחשבת לישות עצמאית ומוגדרת
בהשוואה לגבר ,בדרך כלל ,מעמדת נחיתות .המשנה שלמדנו היא דוגמה לכך ולו משום שהיא פונה
רק לגבר (יוסי בן יוחנן לא העלה בדעתו לומר "ואל תרבי שיחה עם הגבר" ,משום לא היה יכול
להעלות בדעתו שאישה תלמד תורה ותמצה את יכולותיה בתחום הרוחני) ,יתר על כן ,המשנה רואה
באישה גורם מסוכן שיש להישמר ממנו .עמדה זו היא העמדה המקובלת ביותר בספרות הרבנית
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בעת העתיקה ,והיא רווחת בחוגים מסוימים גם היום (שאלה  .)3אילו הייתה דה־בובאר פוגשת בחכמי
המשנה ,באריסטו ,או במחבר ספר בראשית ,בוודאי הייתה שוטחת בפניהם את הטענות האלה
(שאלה :)4
 הפליית הנשים ,המונצחת בכתבי הקודש ,בפילוסופיה ובספרות ההלכה ,פגעה קשה בנשים רבות
לכל אורך ההיסטוריה והביאה לסבל רב.
 התפיסה שנשים מוגבלות פגעה לא רק בנשים ,אלא בחברה בכלל .הנשים הן יותר מ־50%
מהאוכלוסייה ואם הן אינן מביאות את יכולותיהן לידי ביטוי  -הכול מפסדים.
 נשים כמו ברוריה ,שאת סיפורה קראנו ביחידה ,הן ההוכחה שלמרות השוויון המהותי בין גברים
לנשים ,הגברים דוחקים כבר אלפי שנים את הנשים מעולם התרבות והיצירה ,על בסיס תפיסות
שגויות ומפלות.
לסיכום הדיון במשנה ובתפיסה הפמיניסטית מומלץ לשאול את התלמידים אם הם מזדהים עם
העמדה שמבטאת דה־בובאר ,או שמא לדעתם חל שינוי מאז נכתבו הדברים ,והיום נשים וגברים
שווים בכל התחומים? בהמשך לשאלה זו ,אפשר לשאול כיצד ראוי להתמודד עם רעיונות אנטי־
נשיים המופיעים במקורות וביצירות תרבות חשובות ,כמו המשנה שלמדנו .למשל ,האם היה ראוי
להתעלם מהמשנה הזאת ולהשמיט אותה מתכנית הלימודים ,או שעדיף ללמוד אותה דווקא? ואם
לומדים אותה  -האם כדאי לנסות להציע לה פירושים שימתנו את עמדת חכמי המשנה כלפי נשים
(למשל ,לטעון שהם התכוונו רק לשיחות רכילות) ,או שעדיף דווקא להדגיש שהיא מציגה תפיסה
מבט אנטי־נשית פסולה ,כפי שטענה דה־בובאר כלפי אריסטו וספר בראשית?
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משנה יב :אוהב את הבריות
ומקרבן לתורה
מבוא
משנה יב ממשיכה בתיאור שלשלת המסירה בתקופת הזוגות ,ומביאה מדבריו של הלל ,בן זוגו של
שמאי .בהיותו דמות המרכזית ביותר בהתפתחות התורה שבעל פה בתקופה שקדמה לחורבן בית
המקדש השני ,יבואו במסכת אבות ציטוטים נוספים מפיו של הלל ,אולם כבר במשנתנו מתקבל
רושם ראשוני על אישיותו והשקפת עולמו .בדבריו של הלל בולטים שלושה ערכים :שלום (שיש
לאהוב ואף לרדוף אותו) ,אהבת הבריות והתורה .לימוד היחידה יגלה שערכים אלו אינם מנותקים זה
מזה ,אלא כרוכים במידה רבה בקשר של סיבה ומסובב .מתוך ביאור המושגים יתבאר כבר במשנה
הראשונה כיצד השלום מביא לאהבת הבריות ,ויידון גם הקשר בין אהבת הבריות לבין קירובן לתורה.
במדור "לצד השביל" (עמוד  )34יופיע מדרש אגדה המתאר את דרכו של אהרון (דמות המייצגת גם
היא כבר במקרא את ערכי השלום והתורה) ברדיפת השלום .השגת השלום מביאה לחידוש האהבה
בין שני אנשים שהסתכסכו ביניהם ,ובעקיפין ייתכן שנרמז גם קירובם לתורה.
"לאורך השביל" (עמוד  )35נפגוש סיפור מאוחר יותר ,מתוך התלמוד הבבלי ,על יחסו של הלל
למתגיירים .לעומת שמאי שדחה נכרי שהציב דרישה בלתי אפשרית ,לכאורה ,כתנאי לגיור ,מצא
הלל מצא דרך יצירתית להתמודד עמו ,ואף חשף בכך (הן באמירה הן במעשה) את השקפת עולמו,
שעקרונות השלום ואהבת הבריות הם עקרונות־העל של התורה.
לסיום היחידה נבחן את הקשר שבין הלל לבין המושג המודרני "סובלנות" (עמוד  .)36נלמד ארבעה
מודלים של סובלנות שניסח הפילוסוף מייקל וולצר  -בין השלמה בדיעבד עם דעתו של הזולת ,לבין
שמחה על המגוון האנושי  -ונבדוק לאיזה מודל מתקשרות אישיותו והשקפת עולמו של הלל.
משנה יב

תּוֹרה
אוֹהב ֶאת ַה ְבּ ִריּוֹת ְוּמ ָק ְר ָבן ַל ָ
ֵ
במשנה זו עוברת שרשרת המסירה אל הלל ושמאי – הזוג
האחרון מבין הזוגות .המשנה עוסקת בשבח ערכי האהבה
והשלום בין הבריות וקירובם לתורה ,והיא ממליצה ללכת בדרכו
של אהרן הכהן .כיצד ניתן לרדוף אחר השלום? מהו הקשר שבין
אהבת השלום וקירוב בני האדם לעולמה של התורה? בשאלות
אלו ואחרות נעסוק במהלך לימוד המשנה הבאה:

המשנה

ביאור

ִ .1ה ֵּלל ׁ ַוְש ַּמאי ִק ְּבלוּ ֵמ ֶהם.
ִ .2ה ֵּלל או ֵֹמר,
ֱ .3הוֵי ִמ ַּתלְ ִמידָ יו ׁ ֶשל ַא ֲהרֹן,
 .4או ֵֹהב ׁ ָשלוֹם וְרוֹדֵ ף ׁ ָשלוֹם,
 .5או ֵֹהב ֶאת ַה ְּברִ יּ וֹת ְוּמ ָקרְ ָבן לַ ּתוֹרָ ה.

ִ .1ק ְבּלוּ ֵמ ֶהם למדו מזוג החכמים המוזכרים במשניות הקודמות,
שמעיה ואבטליוןֱ .3 .הוֵ י ֱהיֵ הֱ .הוֵ י ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו ֶשׁל ַא ֲהרֹן ְלמד
אוֹהב ָשׁלוֹם אהרן
ממעשיו של אהרן הכהן ,אחיו של משהֵ .4 .
רוֹדף ָשׁלוֹם ומתאמץ
היה מחבב את ערך השלום ודבק בו .וְ ֵ
אוֹהב ֶאת ַה ְבּ ִריּוֹת מחבב את כל
שישכון שלום בקרב העםֵ .5 .
תּוֹרה מחבב עליהם את התורה והמצוות,
וּמ ָק ְר ָבן ַל ָ
בני האדםְ .
ופותח בפניהם את שערי היהדות.

הלל ושמאי  ﬂהזוג החמישי ואחרון הזוגות שהנהיגו את הסנהדרין .הלל היה
הנשיא ,ושמאי אב בית הדין .הלל ושמאי פעלו בתקופתו של המלך הורדוס )בסוף
המאה הראשונה לפני הספירה ותחילת המאה הראשונה לספירה( .בימיהם
נוצר הבסיס הרחב לספרות הכתובה של התורה שבעל-פה .לפי המסורת ,נולד
הלל בבבל ובבגרותו עלה לארץ ישראל ללמוד תורה .הלל ייסד שושלת הנהגה
שנמשכה כ 400-שנה .הלל תיקן תקנות אחדות בהלכה ,שבולטת בהן המגמה
להתאים את ההלכה אל המציאות המתחדשת .המסורת מתארת את הלל כאדם
ענוותן ,צנוע ,סובלן ורודף שלום .לעומתו ,מתואר שמאי כקפדן בהשקפת עולמו
הדתית והמוסרית ,וכמי שדורש דייקנות בשמירת המצוות ,חותר לאמת ולהלכתיות
חסרת פשרות .לאחר מותם של הלל ושמאי התפלג עולם החכמים לשתי קבוצות
עיקריות – 'בית הלל' ו'בית שמאי' .לכל אחד מן הבתים )האסכולות ,הקבוצות(
הייתה מסורת הלכתית שונה .ברוב המקרים התקבלה ההלכה של בית הלל.

אהרן הכהן  ﬂאהרן הכהן היה בנם הבכור של
עמרם ויוכבד בני שבט לוי ,ואחיהם של הנביאים
משה ומרים .אהרן היה ראשון הכהנים ,ולפי
המסורת כל הכהנים הם צאצאיו .אהרן השתתף
בפגישותיו של משה עם פרעה )הוא שימש ֶ'פּה'
למשה ,שהיה ְכּ ַבד ֶפּה ְוכ ַבד לשון( ,באותות
ובמופתים שעשה משה ,בהנהגת העם במצרים
וביציאה ממנה ,בקריעת ים סוף .במקרא אין זכר
למסורת חז"ל שמקורה במשנתנו ,שלפיה אהרן
היה איש שלום .ככל הנראה ,מקורה של מסורת
זו בתיאור הכהן שבספר מלאכי ְ"בּ ָשׁלוֹם ְוּב ִמישׁוֹר
ָה ַלְך ִא ִתּי וְ ַר ִבּים ֵה ִשׁיב ֵמ ָעוֹן" )פרק ב ,פסוק ו(.
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ביאור משנה יב
במשנה יב אנו פוגשים בפעם הראשונה את דבריהם של הלל ושמאי ,אחרוני החכמים מתקופת
הזוגות ,צמד חכמים שפעלו סביב ראשית הספירה הנוצרית .תקופתם הייתה תקופת פריחה של
לימוד התורה ויצירת התורה שבעל פה ,וכדברי המשנה הראשונה בפרקנו ,הלל ושמאי אכן "העמידו
תלמידים הרבה" וייסדו שני בתים (בית הלל ובית שמאי) ,שתי אסכולות מתחרות בעולמה של התורה
שבעל פה במאה הראשונה לספירה.
המשנה פותחת בנוסחה הקבועה של פרק א המתארת את שלשלת המסירה ,ומספרת שהלל ושמאי
קיבלו את תורתם משמעיה ואבטליון ,צמד החכמים שקדם להם .במשנתנו יופיעו דברים שאמר
הלל ,אולם להבדיל מהחכמים שהופיעו עד כה ותורתם תומצתה במשנה אחת ,מרכזיותו של הלל
הביאה לכך שלא פחות משבע משניות מובאות משמו .ייחודיותו של הלל במסכת אבות באה לידי
ביטוי באופנים נוספים :ראשית ,מלבד הופעותיו הרבות במסכת ,תופעה נדירה בפני עצמה ,דברים
שאמר הלל עצמו ומופיעים במשנה יג ,יצוטטו משמו על ידי רבי צדוק ויופיעו בשנית בפרק ד משנה
ז .שנית ,כמו כל המסכתות במשנה ,גם מסכת אבות כתובה כמעט כולה בעברית ,למעט שלוש
אמירות ,שתיים מהן של הלל (א ,יג; ב ,ט) .ולבסוף ,השלשלת הרציפה של מסירת התורה שבעל פה,
המשתקפת ממסכת אבות עד דורם של הלל ושמאי ,מתפצלת מימיו הלל ואילך לשתי שלשלות:
שלשלת צאצאיו של הלל ,שירשו את מוסד הנשיאות וכיהנו בו במאות השנים שאחר כך (מפרק
א משנה טז ועד פרק ב משנה ד) ,ושלשלת תלמידיו של הלל ותלמידי תלמידיו (מפרק ב משנה ח
ואילך).
כדי להבין את שלשלות המסירה הללו ואת מבנה פרקים א-ב במסכת ,אפשר לבקש מהתלמידים
לשרטט את שלשלת המסירה כפי שהיא משתקפת מפתיחתן של המשניות בשני הפרקים
הראשונים.
וכעת נעבור לגופה של משנה יב .קריאתו של הלל לאדם במשנתנו היא להיות מתלמידיו של אהרון
הכוהן ,כלומר ללמוד מדרכיו .הלל מצפה מהאדם לאהוב את השלום ולרדוף אותו  -כלומר לחבב את
ערך השלום ,אך הוא דורש שלא להסתפק בחיבה בלבד ,אלא לנסות ולהשיג שלום של ממש בין בני
האדם (שאלה .)1
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על ערכו של השלום ועל היותו עיקרון־על נלמד ביחידה "דין ,אמת ושלום" (עמודים  ,)46-42אך כבר
כעת אפשר להביא מדבריו של פרופסור מנחם אלון ,המשנה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר
וחתן פרס ישראל לחקר המשפט העברי ,שאמר -

חקרתי ודרשתי ,ולא מצאתי אף מערכת משפטית שבין עקרונות העל שלה מנוי השלום.
למקם את השלום בשורה הראשונה ,כשווה ערך לחרות ,לצדק וליושר ,הוא ייחודה של
מורשתנו.
(דברי פתיחה ,חוג בית הנשיא לתנ"ך ומקורות ישראל ,התשנ"ז)

המטאפורה של רדיפה אחרי השלום מלמדת שהשלום אינו ערך סטטי ,הוא אינו רעיון שיש לו מקום
קבוע ומשקל קבוע ושיש נוסחה פשוטה להגעה אליו .כדי להגיע לשלום יש לרדוף אחריו ,ובכך בא
לידי ביטוי גם ממד הזמן  -ככל שמתארך זמן המריבה ,הסכסוך ,המלחמה ,כך הולך ומתרחק הסיכוי
לשלום ,והאפשרות להשיגו נעשית מאתגרת יותר .במדור "לצד השביל" יופיע סיפור על דרכו של
אהרון ברדיפת השלום ,אולם כבר כעת אפשר לומר שרדיפת שלום מחייבת לנסות ולהתפייס עם
הזולת ,מוקדם ככל האפשר ,לפני שיתקבעו המשקעים הרעים ,וכן צריך לנסות לפייס גם בין אנשים
אחרים .רדיפת השלום איננה רק החיפוש אחר שלום אישי בשבילנו אלא גם בעבור הסובבים אותנו
(שאלה .)2
דרישתו של הלל היא לאהוב את הבריות ,את בני האדם .אפשר לתמוהה על דרישה כזאת  -ראשית,
כיצד אפשר להורות על אהבה ,על דבר המסור ללב? שנית ,מדוע יש לאהוב את כל בני האדם? איזו
משמעות נותרת למושג "אהבה" אם היא מופנית כלפי כולם? לכאורה ,אהבה היא רגש ייחודי שאנו
מפנים כלפי אנשים מסוימים  -בן או בת זוג ,בני משפחה ,חברים וכו' .מבחינה פילוסופית" ,לאהוב
את כולם" יכול להשתמע גם כמו "שלא לאהוב איש".
באשר לשאלה הראשונה ,שאלה זו אכן נשאלת במקומות נוספים .הרמב"ם פירש שהמצווה "ואהבת
את ה' אֹלהיך" היא המצווה להתבונן בדרכיו של האל ומתוך כך להגיע לאהבתו .במילים אחרות ,הוא
סבר שאי אפשר לצוות על האדם להרגיש רגש מסוים ,ובמקרה זה ,לאהוב .כל שאפשר הוא להנחות
את האדם לעשות מעשים ופעולות מסוימות ,מתוך העיקרון ש"אחר המעשים נמשכים הלבבות".
אפשר לפרש ולומר שכך גם אצלנו  -הרדיפה המתמדת אחר שלום בין בני האדם היא המובילה
לאהבתם של בני האדם.
באשר לשאלה השנייה ,נראה שהתשובה טמונה כבר בניסוח דבריו של הלל .הלל השתמש במונח
"בריות" ,מונח הרומז שכל בני האדם נבראו על ידי האל ובצלמו .האהבה שרוחש הלל לבני האדם
איננה סתמית ,אלא נובעת מהיותם ברואיו של האל .רעיון זה חוזר במקומות רבים בתורתם של הלל
ותלמידיו ,ומופיע גם בניסוח דבריו של ר' עקיבא ,מתלמידי תלמידיו" :חביב אדם שנברא בצלם; חיבה
יתרה נודעת לו שנברא בצלם ,שנאמר 'כי בצלם אלוהים ,עשה את האדם'" (משנה ,מסכת אבות ,פרק
ג משנה יח ,וראו יחידת הלימוד של משנה זו בעמ' .)74-70
באשר לשאלה השלישית ,יש להניח שדרכו של הלל אינה קיצונית כל כך ואינה תובעת אהבה שווה
לכל בני האדם .כפי שנראה גם במדור "לאורך השביל" ,דרישותיו של הלל מתאפיינות במינימליזם.
הלל אינו תובע אהבה מקסימלית לכל בני האדם ,אלא ,ככל הנראה ,חיבה בסיסית לכל הבריות .על
גבי החיבה הבסיסית הזאת ייתכנו ,כמובן" ,קומות" נוספות של אהבה מיוחדת לבני משפחה ,לחברים,
לבני העם וכן הלאה.
אם כן ,נראה שמבחינתו של הלל ,כמו אצל תלמידיו ,הדרך לאהבת הבריות עוברת בהכרה שבני
האדם נבראו בצלם אלוהים ,וכן בפעולות שנועדו לקרב בין בני האדם ולהרבות שלום בעולם (שאלה
3א)" .ומקרבן לתורה" פירושו צמצום המרחק שבין האדם לבין התורה .צמצום שכזה יכול להיעשות
על ידי קירוב התורה אל האדם (על ידי ביאורה והנגשתה ,אך גם על ידי הפיכתה לעדכנית ורלוונטית
יותר) ,ואולי גם על ידי קירוב האדם אל התורה (הסרת מחסומים ודעות קדומות וכו') .אמירה זו של
הלל יכולה להתפרש כקריאה לקרב אנשים לשמירת מצוות ,אך גם כקריאה לקרב אנשים ללימוד
אקדמי (או אחר) של התורה .בנקודה זו אפשר להעלות בכיתה את השאלה אם חשוב ללמוד תורה
שבעל פה ומדוע (חלק חשוב ממורשתנו הייחודית ,מקור השראה לדיון בשאלות כלל־אנושיות ,ארגז
כלים לניתוח ולהבנה מעמיקה יותר של מקורות ,שאלה 3ב).
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אפשר גם לטעון שדברי הלל "ומקרבן לתורה" אינם עוד אחת מהוראותיו ,אלא תוצאה של הוראתו
"אוהב את הבריות" .כאשר אדם הקרוב לתורה מרבה באהבת הבריות ,הוא גורם לבריות להעריך,
להוקיר ולהתקרב לתורה ,משום שהם יְ ֲיַחסּו ללימוד התורה את הסגולות ואת המעלות הייחודיות
שלו (שאלה  .)4דברים ברוח זו מופיעים במדרש הזה:

"ואהבת את ה' אלהיך"  -שיהא שם שמים מתאהב על ידך; שיהא קורא ושונה ומשמש
תלמידי חכמים ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות ,מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו
שלִמדו תורה! אשרי רבו שלִמדו תורה! אוי להם לבריות שלא למדו תורה! פלוני שלמד תורה
ראו כמה נאים דרכיו ,כמה מתוקנים מעשיו!
(תלמוד בבלי ,מסכת יומא ,דף פו עמוד ב)

כלומר ,אם אדם המזוהה עם התורה מתנהג כראוי (ואף יותר מכך) ,בני האדם נוטים לחשוב שהתורה
שלמד גרמה לכך.
אפשרות אחרת להבין את הצלע "ומקרבן לתורה" היא שהיא אינה תוצאה של "אוהב את הבריות",
אלא אמצעי המממש את חלקיה האחרים של המשנה דווקא .על פי פרשנות זו ,משום שהלל הוא
אוהב שלום ,רודף שלום ואוהב את הבריות הוא יקרבם לתורה ,שכן התורה מייצגת את הערכים
האלה ,ברוח דברי ספר משלי (ג ,יז-יח)"ְּ :דרָ כֶ ָיה ַדרְ כֵ י נ ַֹעם וְכָ ל נְ ִתיב ֶֹות ָיה ָ ׁשלֹוםֵ .עץ ַח ִּיים ִהיא
לַ ַּמ ֲחזִ ִיקים ָּבּה וְ ת ְֹמכֶ ָיה ְמאֻ ָּשׁר".
בעמוד  33מופיעים ארבעה איורים המייצגים ריחוק וקרבה בין בני אדם .אפשר להבחין בין הקרבה
הפיזית בין הדמויות לבין קירוב הלבבות ביניהן .כמו כן ,כדאי לציין שמכיוון שזאת משימה יצירתית,
אין מניעה (ואף רצוי) "לדרוש" את האיורים מדרש יצירתי ואף נועז.
באיור  4נראה איש הנראה עשיר ומאחוריו איש שנראה שגורלו לא שפר עליו .איור זה משדר ריחוק
 נראה שעולמותיהם של האנשים רחוקים אלה מאלה ,האיש העשיר מתרחק פיזית מהאיש השני,ומתרחק ממנו גם במובן האנושי העמוק יותר ,כפי שמעיד גם קלסתר פניו .באיור  1נראים שלושה
נערים .הנערים קרובים זה לזה מאוד בגופם (להבדיל מכל שאר האיורים) ,אולם אין זו קרבה של
אהבה אלא של שנאה ואלימות .באיור  2רואים שני אנשים שנראה שהם מגיעים מעולמות רחוקים
זה מזה (איש חרדי ואיש איש חילוני או אישה חילונית) ,אולם ישיבתם זה לצד זה בשולחן אחד
מסמלת קרבה והתקרבות .הם אינם מביטים איש בפני רעהו ,ונראה שהאדם החרדי נתון במחשבותיו,
ואילו שכנו (או שכנתו) לשולחן מתעסק/ת במכשיר הטלפון הנייד .באיור  3נראית קבוצת אנשים
קרובים מאוד זה לזה לאור שמחתם המשותפת ,אולי בעקבות הבקעת שער במשחק כדורגל של
קבוצה אהודה ,אולי בשל ידיעה משמחת בחדשות.
התלמידים נשאלים כיצד אפשר לקרב בין הדמויות ,ונראה שבכל אחת מהאיורים האתגר אחר :באיור
 1נדרש פיוס .אולי אדם חיצוני כאהרון הכוהן יוכל להשכין שלום בין הניצים .באיור  2כדי להביא
לקירוב נדרשת שיחה גלויה וקשר עין בין השניים .שיחה כזאת עשויה להביא לחשיפת המשותף בין
השניים ,אך גם לליבון המבחין ביניהם .באיור  3השאלה העומדת על הפרק היא כיצד אפשר לשמור
על הקרבה שנוצרה לרגע ,לאורך זמן .באיור  4המשימה היא להפוך את האיש העשיר למעורב,
לאכפתי ולרגיש לסבלו של הזולת.
קרבה בין הדמויות בכל איור עשויה לתרום לתיקון החברה ,משום שקרבה פירושה גם סולידריות -
ככל שאנשים יהיו קרובים יותר ,יהיה להם אכפת יותר זה מזה והם יהיו מעורבים יותר בדרכים לשיפור
החברה כולה.
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לצד השביל :הוי מתלמידיו של אהרן
ֱהוֵ י ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו ֶשׁל ַא ֲהרֹן

מסורת ידועה מתארת את דרכו
של אהרן בהבאת שלום כך:

שוֹלם צילום :אמיר תדהר
ֶ

שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה
הלך אהרן וישב לו אצל אחד מהם,
ואמר לו :בני ,ראה חברך מהו אומר,
מטרף את לבו ]מצטער מאוד[
וקורע את בגדיו ]מרוב צער[
]ו[אומר" :אוי לי היאך ]איך[ אשא את עיני ,ואראה את חברי?!
בושתי הימנו ]מתבייש אני ממנו[,
שאני הוא שסרחתי עליו ]שפגעתי בו[".
הוא ]אהרן[ יושב אצלו ,עד שמסיר קנאה מלבו.
והולך אהרן ויושב לו אצל האחר
ואומר לו :בני ראה חברך מהו אומר,
מטרף את לבו
וקורע את בגדיו
ואומר" :אוי לי היאך אשא את עיני ,ואראה את חברי?!
בושתי הימנו,
שאני הוא שסרחתי עליו".
הוא יושב אצלו ,עד שמסיר קנאה מלבו.
וכשנפגשו ]שני האנשים המסוכסכים[ זה בזה ,גיפפו ]חיבקו[ ונשקו זה לזה.
אבות דרבי נתן ,נוסח א ,פרק יב

שאלות

 .1הסבירו כיצד מדגים סיפור זה את דבקותו של אהרון בתכונות הבאות:
א .אהבת שלום;
ב .רדיפת שלום;
ג .אהבת הבריות;
 .2האם אהרן קירב את החברים גם לתורה? הסבירו.
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במדור "לצד השביל" מופיעה משנה מאבות דרבי נתן ,ובה הרחבה מסוימת לנאמר במשנתנו .באבות
דרבי נתן (מסכת חיצונית ,ראו עמוד  17בספר הלימוד) מתוארת דרכו של אהרון הכוהן ברדיפת
שלום .על פי מסורת זו ,כאשר נודע לאהרון על מריבה בין שני אנשים ,היה מגיע אל אחד מהם
ומספר לו שהשני מצטער על המריבה ביניהם ומייחל להשלים עמו .אהרון היה יושב אצלו עד
שהצליח להסיר מלבו את הקנאה והשנאה ולהכניס בו רצון למחול לחברו .כך היה נוהג גם עם החבר
השני ומסיר את השנאה גם מלבו .הכשרת הלבבות שעשה אהרון נתנה את אותותיה כאשר נפגשו
השניים בשנית ,פגישה שנערכה כבר מתוך אהבה ונכונות להשלים.
סיפור זה מדגים את דבקותו של אהרון בתכונות שייחס לו הלל (שאלה  .)1על פי הסיפור הזה אהרון
אוהב שלום והמריבה מצערת אותו .כמו כל אוהב ,אהרון מחזר אחר השלום ורודף אחריו להשיגו
 הוא משקיע זמן ומאמץ בתכנית יצירתית להשגתו .העובדה שחשוב לו להשכין שלום לא רק בינולבין חבריו אלא גם בין שני אנשים זרים לו ,מלמדת על אהבת הבריות המאפיינת את דמותו .גם כאן,
כמו במשנה ,נרמז הקשר הסיבתי שבין רדיפת השלום לבין אהבת הבריות  -השלום שאהב אהרון
ואחריו רדף ,סופו שיביא לידי אהבה שבין שני האנשים שבפגישתם (המחודשת) "גיפפו ונשקו זה
לזה".
במעשיו אהרון מקרב את הבריות לא רק אלה לאלה אלא גם לתורה ,וזאת בשני אופנים עיקריים
(שאלה  :)2ראשית ,התורה מתאפיינת ,בין היתר ,בהיותה תורת חסד ושלום .סכסוך סתמי בין בני
אדם הוא התרחקות מאידאל התורה ,ועל כן השגת שלום היא התקרבות אל התורה שעליה נאמר:
ְּ"דרָ כֶ ָיה ַדרְ כֵ י נ ַֹעם וְכָ ל נְ ִתיב ֶֹות ָיה ָ ׁשלֹום" (משלי ג ,יז) .שנית ,אהרון קושר את הבריות לתורה .כבר
במקרא נחשב אהרון לאיש שלום ,לצד זיהויו עם התורה .וכך מתוארת דמותו של הכוהן האידאלי
בספר מלאכיּ :תֹורַ ת ֱא ֶמת ָה ָיְתה ְּב ִפיהּו וְ ַעוְ לָ ה ֹלא נִ ְמ ָצא ִב ְש ָׂפ ָתיוְּ ,ב ָ ׁשלֹום ְּוב ִמיׁשֹור ָהלַ ְך ִא ִּתי וְרַ ִּבים
ֵה ִשׁיב ֵמ ָעוֹן" (מלאכי ב ,ו) .דאגתו של אהרון לשלום בין הבריות גורמת לאנשים אלו ולרבים אחרים
לראות בו דמות מובילה ולהתקשר לאידאלים שהוא מייצג  -השלום והתורה.

לאורך השביל :על רגל אחת
על רגל אחת

בתלמוד הבבלי מובאים סיפורים רבים,
שבהם מתוארת דמותו של הלל כאוהב את
הבריות וכמי שמקרבן לתורה ,כמו בסיפור
שלפניכם:

מעשה בנָכרי ]גוי ,שאינו יהודי[ אחד ,שבא לפני שמאי.
אמר לו ]הנכרי לשמאי[:
גיירני ַּ]ג ּיֵיר אותי ,הפוך אותי ליהודי[ על מנת ]בתנאי[ שתלמדני כל התורה כולה,
כשאני עומד על רגל אחת.
דחפו באמת הבניין ]כלי מדידה של בנאים[ שבידו.
בא לפני הללִּ ,ג ּיְיר.
שנְאוּי עליך לא תעשה לחברך –
אמר לו ]הלל[ :מה ׁ ֶּש ַּ ׂ
זוהי כל התורה כולה.
והשאר פירוש הוא – לך למד.
מתורגם מן התלמוד הבבלי ,מסכת שבת ,דף לא עמוד א

שאלות

 .1מהו ההבדל בין הגישה של הלל לגישתו של שמאי אל הנכרי שבא להתגייר?
 .2במשנה שלמדנו מצוינים שלושה ערכים :אהבת השלום ,רדיפת השלום וקירוב
הבריות לתורה.
א .אילו מבין הערכים המוזכרים במשנה באים לידי ביטוי בסיפור? הסבירו.
ב .כיצד ערכים אלו משפיעים על יחסו של הלל לנכרי?
" .3מה ֶשּׁ ַשּׂנְ אוּי עליך לא תעשה לחבריך – זוהי כל התורה כולה ,והשאר פירוש הוא"...
א .הסבירו בלשונכם משפט זה.
ב .במה דומה עיקרון זה לערכים שבמשנה ,ומה הוא מוסיף על הנאמר במשנה?
על רגל אחת ,בן אלקו ,מנורת הכנסת )פרט( ויקיפדיה החופשית
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בעמוד  35מופיע סיפור אחד מתוך רצף סיפורים במסכת שבת בתלמוד הבבלי ,המאירים את דמותו
של הלל ,ומאפיינים את אישיותו אל מול אישיותו של חברו שמאי .במעשה זה מסופר על גוי שביקש
להתגייר .הרקע ההיסטורי לסיפור (ולסיפורי המתגיירים האחרים שפנו להלל ולשמאי) הוא תנועה
רחבה למדי של גיורים מלאים או חלקיים שנעשו באימפריה הרומית לאורך המאה הראשונה
לספירה .בסיפור שלפנינו הנכרי פונה אל שמאי ומבקש ממנו לגיירו בתנאי שיסכים ללמדו את כל
התורה "על רגל אחת" .דרישה זו יכולה להתפרש כדרישה ללמוד את היהדות כולה בזמן קצר ,או
להסתפק בלימוד עיקריה בלבד .כך או כך ,מדובר בדרישה שיש בה מידה מסוימת של זלזול ,חוסר
כבוד ואולי אף חוצפה ,הרי התורה היא עניין רחב ומקיף ,ולימוד התורה מצריך כובד ראש ,רצינות
והתמדה לאורך זמן .ואכן ,שמאי רואה בבקשה חוצפה ומסלק את הנכרי מלפניו  -הוא דוחף אותו
בסרגל הבנאים שהיה ברשותו (ייתכן ששמאי עסק בבניין ,ברוח הדברים שיאמר מאתיים שנים לאחר
מכן רבן גמליאל השלישי ,בפרק ב משנה ב).
הנכרי אינו אומר נואש .הוא פונה אל הלל ומבקש אותה בקשה .במפתיע נענה הלל לתנאי שהציב
והסכים לגיירו .לדבריו של הלל ,התורה כולה מתמצית במשפט אחד" :מה ששנוא עליך לא תעשה
לחברך" .אולם השיעור שעורך לו הלל אינו מסתיים כאן" ,על רגל אחת" .הלל מדגיש שעיקרון זה
הוא לבה של התורה ,אך אין לוותר על כל היתר ,כיוון שכל יתר חלקי התורה הם פירושים לעיקרון
זה והרחבות שלו ,ועל המתגייר הטרי ללכת וללמוד גם את החלקים האחרים.
ההבדל בין הלל ושמאי איננו בקיום המצוות ,באמונה או בתפיסתם את התורה שבעל פה  -לא בטוח
שתפיסתו של הלל את התורה הייתה מצומצמת יותר או מקלה יותר  -ההבדל ביניהם הוא בגישה
ובאסטרטגיה .במקורות רבים שמאי מצטייר כמי שערך האמת עומד לנגד עיניו .לעומתו ,הלל מגלה
גמישות רבה יותר ורגישות רבה יותר כלפי הזולת .גם בסיפור שלפנינו בחר שמאי להציב מול הנכרי
את האמת :התורה רחבה מכדי שתוכל ללומדה על רגל אחת .שמאי אף דחה את הנכרי בכלי מדידה,
סמל ליושר .לעומתו ,הלל לא חלק על התוצאה הרצויה (לימוד התורה כולה) ,אולם נקט גישה
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מהי סובלנות?

כמו בתקופתו של הלל ,גם בימינו
חשיבות רבה לגישה הסובלנית .על
ערכה וחשיבותה ,נוכל ללמוד מדבריו
של הפילוסוף היהודי מייקל וולצר

הסובלנות ,כשהיא מתפרשת כעמדה או כהלוך-רוח ,מתארת
כמה אפשרויות.
הראשונה מביניהן [...] ,היא פשוט השלמה בשתיקה עם השוני,
למען דרכי שלום .אנשים הורגים זה את זה במשך שנים על
שנים ,עד שלבסוף הם נעשים מותשים ,פולטים אנחת רווחה,
ואנו מכנים זאת סובלנות.
] [...עמדה אפשרית שנייה היא אדישות סבילה ,נינוחה ורוחשת
טובה כלפי השוני" :יש כל מיני אנשים בעולם".
השלישית נובעת ממין סטואיות ]'שלווה'[ מוסרית :הכרה
מתוך עיקרון בכך של"זולת" יש זכויות ,גם אם הוא מממש
אותן בדרכים שאינן נראות לנו.
הרביעית מביעה פתיחות כלפי הזולת; סקרנות; אולי אפילו
יחס של כבוד ,ובצדו נכונות להקשיב וללמוד [...] .ישנה
השמחה על השוני :שמחה אסתטית [...] ,של רוחב היריעה ושל
הרבגוניות של הבריאה האלוהית.
מייקל וולצר ,על הסובלנות ,עמ' 23

שאלות

 .1מהן ארבע האפשרויות המתוארות
בקטע לגילוי עמדה של סובלנות?
 .2איזו מבין ארבע האפשרויות עשוי
היה הלל לאמץ? הסבירו.

מייקל וולצר ) ﬂ (1935-פילוסוף יהודי אמריקני ,חוקר
במכון ללימודים מתקדמים שבפרינסטון ,בעל השפעה
רבה בתחום מוסר המלחמה .וולצר עוסק במגוון נושאים,
ביניהם צדק כלכלי ,סובלנות ופוליטיקה.
סובלנות ,תשליך בחוף תל אביב צילום :יעקב סער ,לע"מ
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חינוכית אחרת ,גילה גמישות ויצירתיות ובחר לאפשר לנכרי המתגייר להגיע אל המסקנה הזאת
בעצמו (שאלה .)1
סיפור זה מדגים כיצד יישם הלל את הערכים שעליהם עמד במשנתנו (שאלה  .)2התנהגותו של הלל
היא מופת לאהבת הבריות ,ליחס מכבד ולא מזלזל .אהבתו של הלל לבריות היא גם המפתח שהביא
את הנכרי להתקרב לתורה .בהמשך הסיפור (שאיננו לפנינו) ,כאשר יפגוש המתגייר שני מתגיירים
נוספים שזכו ליחס חם מהלל ,יאמרו שלושתם ש"ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה".
ובמילים אחרות :אהבת הבריות של הלל היא שקירבה אותם לתורה ,כאמור במשנתנו .העיקרון "מה
ששנוא עליך לא תעשה לחברך"  -עיקר התורה על פי הלל  -משקף גם הוא את עקרונות אהבת
הבריות ורדיפת השלום .אהבת השלום ורדיפתו השלום באות לידי ביטוי גם בהשוואה בין התנהגותו
של הלל להתנהגותו של שמאי :מול הקפדנות ,התקיפות והדחייה של שמאי ,עומדת התנהגותו
הסבלנית ,המזמינה ומקבלת של הלל.
בדבריו לנכרי אומר הלל שהעיקרון "מה ששנאוי עליך לא תעשה לחברך" הוא התורה כולה ,וכל
היתר הוא פרשנות לעיקרון זה ,אם כי פרשנות שיש ללמוד .פירוש הביטוי הוא תביעה מהאדם
לחשוב אם היה רוצה שייעשה לו מה שבכוונתו לעשות לאחר ,לפני שהוא עושה מעשה העלול
להזיק לזולת ולפגוע בו ,ואם התשובה שלילית  -עליו להימנע ממעשה זה .אמירתו של הלל
שבמשפט הזה מתמצה התורה כולה רומזת לתפיסתו של את מהותה של התורה ואת תכליתה.
לשיטתו ,כל מצוות התורה וכל פרטיה אינם אלא אמצעים להשגת עיקרון־על זה (שאלה 3א).
עיקרון זה דומה לערכים שבמשנה ,משום שגם הוא מצמצם את המרחק בין בני האדם ,מקרב אותם
זה לזה ,ומתוך כך גם מקרבם לתורה .ההולך לפי עיקרון זה ירבה שלום בעולם וירבה אהבה בין
הבריות .עיקרון זה אף מוסיף על האמור במשנתנו ,משום שהוא אינו מנוסח בלשון כללית ("רודף
שלום") אלא נותן לאדם קנה מידה מדויק ומוגדר מאוד לבחון בו את מעשיו  -האם הייתי רוצה
שהמעשה שאני עושה ייעשה כלפי ,או איני רוצה?
אפשר לנסות ולתאר מצבים חברתיים בכיתה ומחוצה לה ,שקנה המידה שמספק הלל מאפשר לנו
לבחון אותם ולבקר אותם .למשל ,מעשים "קטנים" ,כמו הפרעה לחבר שמכין שיעורים ,החבאת
ציוד של חבר ,סירוב לשתף חבר במשחק; וגם מעשים חמורים במיוחד ,כמו חרם או אלימות פיזית
ומילולית .רצוי לברר  -האם שימוש קבוע בקנה המידה של הלל יכול לשנות את התנהגותנו? אילו
היינו חושבים על עיקרון "מה שנוא עליך "...כל הזמן ,האם היינו מתנהגים אחרת? (שאלה 3ב).
לצד התוספת שמספק המשפט לאמור במשנתנו ,יש לשים לב שבניסוח זה גם היבט מצמצם מאוד.
הלל איננו דורש מהמתגייר לאהוב את הזולת (ברוח דברי רבי עקיבא שאמר'" :ואהבת לרעך כמוך' -
זה כלל גדול בתורה") או לעשות בשבילו דברים חיוביים .הלל מסתפק בדרישה מינימליסטית יחסית
 -להימנע מלגרום נזק.

מהי סובלנות?
בעמוד  36אנו פוגשים קטעים מספרו של פרופסור מייקל וולצר ,פילוסוף יהודי אמריקני בן זמננו,
"על הסובלנות" .וולצר משרטט מעין ציר שעליו ארבעה סוגי עמדות ,כולן עונות להגדרה "סובלנות"
(שאלה  .)1המודל הראשון של סובלנות הוא "השלמה שבשתיקה"  -בשוך הקרבות ,ואולי מתוך חוסר
אמון ביכולת לשנות את עמדת הצד שכנגד ,האדם הסובלני מהסוג הראשון משלים עם העובדה
שהצד שכנגד לא ישתנה וימשיך להחזיק בדעתו־באמונתו־באורח חייו .הבחירה שלא להיאבק בכך
 היא הבחירה בסובלנות .כאמור ,בחירה זו איננה בחירה חופשית לחלוטין אלא בחירה מתוך כניעה,אולי זמנית ,למציאות .זו עמדה מצמצמת מאוד של המושג סובלנות.
המודל השני גם הוא מודל של השלמה ,אך כאן אין זו השלמה מכורח אלא השלמה מתוך אדישות.
האדם מכיר בקיומן של גישות שונות לחיים ,כאדם המכיר שהשמש זורחת או שכעת יורד גשם .אין
לו היסטוריה של עוינות כלפי הזולת ,אך גם אין לו כל סוג של אינטראקציה חיובית ִאתו.
לעומת המודל השני שעיקרו עמדה נפשית ,המודל השלישי מבוסס על תפיסה פילוסופית מגובשת
יותר ,שלפיה לא ראוי לכפות על הזולת את השקפת עולמנו .כפייה שכזאת (גם אם תתאים להשקפת
עולמנו) תיפגע בזכויותיו של הזולת ובכך גם באינטרסים החברתיים המצדיקים זכות זו.
להבדיל משלושת קודמיו ,המודל הרביעי אינו רק משלים עם העדפותיו של הזולת ,אלא מוצא בהן
עניין .האדם הסובלני במודל הרביעי סקרן ונכון להקשיב וללמוד .אדם זה אף שמח על השוני  -לא
שמחה על שאנשים טועים ,בהנחה שהוא עצמו מאמין בעמדותיו ,אלא שמחה "אסתטית" ,שמחה על
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המגוון האנושי" ,על הרבגוניות של הבריאה האלוהית" .מודל זה מזכיר את דברי התוספתא במסכת
ברכות ,העוסקת בברכה שיש לברך על ראיית מספר רב של אנשים:

הרואה אוכלוסין אומר :ברוך חכם הרזים שאין פרצופותיהן דומין זה לזה ואין דעתם דומה זו
לזו.
(תוספתא ,ברכות ,ו ,ה; מופיע בשינוי גם בתלמוד הבבלי ,מסכת ברכות ,דף נח עמוד ב)

ביתר הרחבה מופיע עיקרון זה במדרש רבה לספר במדבר:

כשם שאין פרצופיהן שוין זה לזה ,כך אין דעתן שוה זה לזה ,אלא כל אחד ואחד יש לו דעה
בפני עצמו [ ]...שכן משה מבקש מן הקדוש ברוך הוא בשעת מיתתו ואומר לפניו :רבונו של
עולם ,גלוי וידוע לפניך דעתם של כל אחד ואחד ,ואין דעתן של בניך דומה זו לזו .כשאני
מסתלק מהן ,בבקשה ממך ,מנה עליהם מנהיג שיהא סובל לכל אחד ואחד לפי דעתו.
(במדבר רבה ,פנחס ,פרשה כא ,ב; תנחומא [בובר] ,פנחס ,י)

באישיותו של הלל אין יסוד של מלחמה בזולת ואף לא של אדישות כלפי הזולת .משום כך לא
נכון יהיה לזהות את שיטתו עם אחד משני המודלים הראשונים ,ונראה שאפשר לזהות אותו עם
אחד משני המודלים האחרונים .כדאי להוסיף לדיון בכיתה את דברי התלמוד הבבלי על ההכרעה
במחלוקות בין בית הלל ובית שמאי כדעת בית הלל:

מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחין ועלובין [ועל פי פירוש רש"י:
סבלנין!] היו ושונין דבריהן ודברי בית שמאי ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי
לדבריהן.
(תלמוד בבלי ,מסכת עירובין ,דף יג עמוד ב)

כלומר ,בית הלל התאפיין בייחוס ערך חיובי לדעות החולקות .לא רק בהשלמה מאולצת ,וודאי שלא
באדישות ,אלא כדברי וולצר" :סקרנות ,אולי יחס של כבוד ,ובצדו נכונות להקשיב וללמוד" (שאלה .)2
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משנה יד :אם אין אני לי מי לי
מבוא
משנה יד

ִאם ֵאין ֲאנִ י ִלי ִמי ִלי
לפניכם משנה נוספת המיוחסת להלל הזקן ,ובה שלוש
אמרות העוסקות בקשר שבין היחיד ובין החברה.

המשנה

.1
.2
.3
.4

הוּא ָהיָה או ֵֹמר:
ִאם ֵאין ֲאנִי לִ י ִמי לִ י?
וּכְ ׁ ֶש ֲאנִי לְ ַע ְצ ִמי ָמה ֲאנִי?
ִוְאם לֹא ַעכְ ׁ ָשיו ֵא ָימ ָתי?

ביאור

 .1הוּא הלל הזקןִ .2 .אם ֵאין ֲאנִ י ִלי אם לא אדאג לעצמיִ .מי
.3וּכ ֶשׁ ֲאנִ י ְל ַע ְצ ִמי
ִלי מי ידאג לי? איש לא יעשה זאת במקומיְ .
כשאני דואג לעצמי לבדיָ .מה ֲאנִ י מה אני יכול לעשות?  .4וְ ִאם
ימ ָתי למתי
ֹלא ַע ְכ ָשׁיו אם לא אעשה את המעשה עכשיוֵ .א ָ
אדחה אותו?

שאלות

אם אין אני לי  -מי לי? צילום :מיכאל ספיבק

 .1יש הטוענים כי שני המשפטים הראשונים סותרים
זה את זה.
א .הסבירו טענה זו.
ב .כיצד לדעתכם ,ניתן ליישב את הסתירה.
"אם ֵאין ֲאנִ י ִלי ִמי ִלי?" – הסבירו כיצד עיקרון זה
ִ .2
עשוי לשמש מקור השראה בתחומי החיים הבאים:
 Ÿלימודים והישגים לימודיים
 Ÿהתנהגות
 Ÿדאגה להופעה חיצונית
 Ÿעבודה וקריירה
"וּכ ֶשׁ ֲאנִ י ְל ַע ְצ ִמי ָמה ֲאנִ י?" – הסבירו כיצד עיקרון
ְ .3
זה עשוי לשמש מקור השראה בתחומים הבאים:
 Ÿחיי משפחה
 Ÿהתנהלות משותפת בכיתה
 Ÿיחסים בין חברים
 .4כיצד לדעתכם ,קשור המשפט האחרון" ,וְ ִאם ֹלא
ַע ְכ ָשׁיו ֵא ָימ ָתי?" לשני המשפטים הראשונים?
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השאיפה למצוינות היא אחת מאבני היסוד של מערכת החינוך .אנו המורים ,מאיצים בתלמידינו
לפעול במרץ כדי למצות את יכולותיהם במגוון רחב של תחומים ,ובמיוחד במקצועות הלימוד
למיניהם .מרכיב מרכזי בהגשמה העצמית של התלמידים הוא האחריות האישית ,המבוססת על
ההנחה שהישגיהם תלויים בראש ובראשונה בהם עצמם ,ולא בזולתם  -בתלמידים אחרים ,במורים
או בבני משפחה .כאשר תלמיד מצליח בלימודיו הוא מוערך על כך; וכמובן ,גם האחריות לכישלונות
מוטלת על התלמיד ,ומצופה ממנו להתאמץ במידה הנדרשת כדי להשתפר.
משנתנו דנה במתח שבין היכולת להצליח להגשים מטרות על ידי מאמצים אישיים ,לבין תלותו של
כל אדם בגורמים חיצוניים לו ,ובמיוחד באנשים אחרים .במשנה זו עוסק הלל הזקן במתח שבין שני
גורמים אלו ,ומסקנתו מורכבת  -אדם צריך לעשות כל שביכולתו להשיג את מטרותיו ,מתוך הכרה
שלעולם לא יוכל להשתחרר לחלוטין מהתלות באנשים אחרים .במשימה שבעמוד  38מוצע לראות
בתהליך קבלת האחריות והיוזמה חלק מתהליך ההתבגרות ,ונרמז בה שככל שאדם מתבגר ,תלותו
באחרים נחלשת ועצמאותו גדלה .במדור "לצד השביל" מובא פירוש מקורי ויצירתי של הרמב"ם
למשנתנו ,ולפיו יש לראות בקבלת האחריות של אדם לגורלו חלק מתהליך של שינוי ,שכל אדם
נדרש לשנות כדי לתקן את תכונות אישיותו .הסיפור התלמודי המופיע במדור "לאורך השביל"
בעמוד  ,40מעלה את המתח שבין הרצון להתבודד ,מתוך אמונה שהדבר יאפשר לאדם להגשים את
עצמו מבחינה רוחנית בצורה מיטבית ,לבין התרומה האפשרית של הזולת להגשמה העצמית של
הפרט .בסוף יחידת הלימוד מופיע שירו של שלום חנוך" ,אדם בתוך עצמו" ,המתאר בצורה שנונה
ומטאפורית את בדידותו הקיומית של הפרט ואת הרצון להפיג בדידות זו על ידי מערכת יחסים
זוגית.

ביאור המשנה
משנתנו דנה במתח שבין רצונו של כל אדם לפעול ולהתבטא בכוחות עצמו ,לבין התלות הטבעית
שכל אדם נוטה לפתח באנשים אחרים הפועלים סביבו .מי אחראי להישגים ולכישלונות של הפרט?
באילו תנאים צריך אדם לייחס לעצמו את הצלחותיו ,למרות העזרה שקיבל מאחרים לאורך הדרך?;
ולעומת זאת ,האם יש מצבים שבהם אדם עשוי להיכשל באשמת אחרים ,אף על פי שהוא עצמו
השקיע את כל המאמצים הדרושים להצלחה? הביטוי "אם אין אני לי ,מי לי?" ממחיש את אחריותו
של כל אדם למעשיו ולמצבו .בדברים אלו הלל הזקן טוען שאת ההצלחה והכישלון יש לייחס בראש
ובראשונה לפעילותו של האדם עצמו ,בלי קשר לסביבתו .על פי תפיסה זו ,אל לו לאדם להתנער
מאחריות ,ולתלות את הצלחתו או את כישלונו במעשיהם של אחרים ,משום שהאחריות שלו לגורלו
גדולה בוודאי יותר מאחריותם של אחרים כלפיו .אולם ,הביטוי "וכשאני לעצמי ,מה אני?" המופיע
מיד לאחר מכן ,נועד להזכיר לאדם שלמרות הכול הוא אינו פועל בחלל ריק ,ומדגיש את התלות
 שהיא לעתים תלות מכרעת  -של כל אדם באנשים אחרים ,ושבלי עזרה ,סיוע ותמיכה ,לא נוכללהגשים את עצמנו הגשמה מלאה (שאלה .)1
המתח שבין האחריות המוטלת על כל אדם לפעול להשגת מטרותיו ,לבין התלות שלו במעשיהם
של אחרים ,באה לידי ביטוי בתחומים רבים בחיי התלמידים .אחד המאפיינים הבולטים של מערכת
החינוך בימינו  -מערכת המעודדת את התלמידים לשאוף למצוינות אישית  -הוא הדרישה מכל
תלמיד למצות את יכולותיו עד תום בשקידה ובהתמדה .התעודות שמעניקים בתי הספר לתלמידים
נועדו להעריך את הישגי התלמידים בתחום הלימודי וההתנהגותי ,והמסר העולה מהן הוא אחריות
אישית של כל תלמיד להישגיו ולהתנהלותו בבית הספר .כמו הערכת התלמידים בבית הספר ,גם
החברה נוטה להעריך במיוחד את מי שהצליח להגיע בכוחות עצמו ,להישגים מרשימים בתחומים
כמו קריירה ,ספורט ועוד (שאלה  .)2עם זאת ,אין ספק שבתחומים מסוימים הצלחתו של אדם מסוים
תלויה במידה רבה גם בשותפים הפועלים אתו ולצדו .למשל ,במערכות היחסים שבין בני משפחה
או בין חברים לספסל הלימודים ,ההצלחה תלויה בשיתוף פעולה פורה בין כל חברי הקבוצה ,ובלי
הקבוצה לא יוכל איש מהפרטים המרכיבים אותה להגיע לאותם ההישגים שאליהם הגיע בעזרת
האחרים (שאלה .)3
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המשפט החותם את המשנה " -ואם לא עכשיו ,אימתי?"  -מנסה להתמודד עם המתח שהוצג לעיל.
כאשר אדם פועל להגשמת מטרה מסוימת ,אין ספק שהדבר תלוי קודם כול בו עצמו .ההבנה
שלעתים הוא עשוי להיכשל בשל מעשי האחרים ולמרות מאמציו ,עלולה לייאש אותו ולהוביל
אותו למסקנה שאין משמעות למעשיו ,ובעקבות זאת הוא עשוי לוותר מראש .כנגד נטייה טבעית זו
הלל הזקן טוען שעל האדם לפעול להגשמת מטרותיו עכשיו ,למרות הסיכוי להיכשל ,ובלי לחכות
שאחרים יגשימו את מטרותיו בשבילו .כשעוסקים במשפט הזה כדאי להזמין את התלמידים לדרוש
את התצלום המופיע בתחתית עמוד  .37הילד שבתמונה בולט משום שהוא יושב ומחכה שמשהו
יקרה ,במקום ליזום ולפעול להשגת מטרותיו בכוחות עצמו .העצה של הלל הזקן קוראת לאדם
לעשות בדיוק ההפך  -אם יש לכם מטרה ראויה ,התלויה מצד אחד במאמצים מצדכם ,ומצד אחר
בגורמים שאינם תלויים בכם (וכאלה הן רוב המשימות בחיים) ,עליכם לעשות כל שביכולתכם
להגשים אותה ,ולא לשבת בחיבוק ידיים (שאלה .)4

משימה
את המתח שבין שני המשפטים הראשונים במשנה אפשר להסביר גם בהקשר לתהליך ההתבגרות
 ככל שאדם מתבגר ,אחריותו למעשיו ולמצבו גדלה ותלותו באחרים פוחתת .לפנינו סדרה שלתצלומים המשקפים תקופות בחייו של כל אדם .לכל אחת מהן אפשר להתאים את אחד המשפטים
במשנה:

משימה

לפניכם תמונות המשקפות תקופות שונות בחיי האדם.
"וּכ ֶשׁ ֲאנִ י ְל ַע ְצ ִמי ָמה ֲאנִ י?"
"אם ֵאין ֲאנִ י ִלי ִמי ִלי?" ְ
 Ÿהתאימו לתמונה אחד משני המשפטיםִ :
 Ÿבחרו תמונה אחת לפחות ששתי הכותרות גם יחד מתאימות לה.

 בשלושת התצלומים הראשונים נראים ילדים בכמה שלבי התפתחות  -עובר ברחם אמו ,תינוק
הולך יד ביד עם אחד מהוריו וקבוצה של ארבעה ילדים המשחקים במעגל עם הוריהם .לכל
אורך תקופת הילדות ,אפשר בהחלט לומר שהתלות של הילד בהוריו מוחלטת ,ואלמלא התמיכה
"החיצונית" ,לא היו הילדים מצליחים לשרוד ולהתקיים .לכן ,הביטוי המתאר את מצב הילדים
בכל התמונות הללו הוא "וכשאני לעצמי ,מה אני?"

2 1

5 4

3

7 6
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 בתצלום  4נראים חתן וכלה מתחת לחופה .בחירת בן זוג לחיים היא ללא ספק אחת ההחלטות
החשובות והמכריעות ביותר בחייו של כל אדם .זו החלטה אישית ,שהאחריות עליה מוטלת
בראש ובראשונה על כל אחד מבני הזוג ,ובמובן זה ,הביטוי המתאים לתמונה זו הוא "אם אין
אני לי ,מי לי?" עם זאת ,ההחלטה של בני הזוג לחיות יחד בשותפות נובעת מתוך ההבנה שהם
מסייעים זה לזה בהגשמת מטרותיו האישיות של כל אחד מהם ,וכמובן בהגשמת מטרותיהם
המשותפות ,ומבחינה זו ,נישואין הם ביטוי מצוין גם לביטוי "וכשאני לעצמי ,מה אני?"
 גם את תצלום  5אפשר להתאים לשני הביטויים .מצד אחד ,השירות הצבאי הוא הזדמנות
להביא לידי ביטוי מצוינות אישית :משלב המיונים ליחידות מיוחדות ,הדורשות כישורים אישיים
ומוטיבציה גבוהה; דרך השירות עצמו ,המזמן לחיילים הזדמנויות להפגין יוזמה ומחויבות;
וכלה במנהיגות הנדרשת ממפקדים וקצינים ,המובילים את חייליהם בקרב .עם זאת ,ההצלחה
במשימה לעולם אינה תוצאה של פעילותו של אדם אחד בלבד ,והיא דורשת שיתוף פעולה של
כל הלוחמים .הם צריכים לפעול יחד ולעתים אף להיות מוכנים להקרבה עצמית ולחירוף נפש
למען חבריהם ליחידה.
 בתצלום  6נראית קבוצת תלמידים במבחן בבית ספר תיכון .סיטואציה זו מוכרת מאוד לתלמידים.
מבחן נועד לבחון אך ורק את יכולתו האישית של כל תלמיד ,בלי קשר לאנשים הנמצאים סביבו.
תלמיד הנעזר באחרים פועל בניגוד להנחיות ,ולכן לתמונה זו אפשר להתאים את הביטוי" :אם
אין אני לי ,מי לי?"
 בתצלום  7נראית אישה מבוגרת ,שמפאת גילה זקוקה למישהו שיסייע לה בחיי היומיום.
בזקנתם ,בני האדם רבים שוב נעשים תלויים בעזרתם של אנשים אחרים ,כפי שהיו בילדותם -
"וכשאני לעצמי ,מה אני?"
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לצד השביל :אין הדבר תלוי אלא בי
אין הדבר תלוי אלא בי!

רבים התחבטו בפירוש האימרות הקצרות
והחידתיות של הלל .הרמב"ם בפירושו
למשנה הציע פירוש מקורי משלו:

אם אין אני לי – אם לא אדרבן ואזרז את עצמי לשפר את תכונותיי והתנהגותי –
מי לי – מי יעשה זאת במקומי? שהרי אין שום גורם חיצוני הקובע מי אני.
וכשאני לעצמי – והואיל ורק אני הוא זה שיכול להשפיע על תכונותיי –
מה אני – איזה מעשה טוב כבר עשיתי? האדם מפחית בערך עצמו ואומר:
בעצמי עשיתי לא הרבה! הרי אני רחוק משלמות מוסרית.
ואם לא עכשיו – ואם לא אתאמץ לרכוש תכונות טובות כעת ,בעודי צעיר –
אימתי – מתי יקרה הדבר? כשאהיה זקן? – בוודאי שבשנות השיבה קשה
להיפטר מהרגלים ותכונות שליליות ,לאחר שאלו כבר השתרשו ונקבעו באופיי.
על פי פירוש המשנה לרמב"ם

שאלות

 .1מהו הקשר בין שלושת חלקי המשנה ,לפי פירוש הרמב"ם?
 .2לדעתכם ,איזה פתגם מבין שלושת הפתגמים שבמשנה הוא
המתאים ביותר לשמש ככותרת לדבריו של הרמב"ם? הסבירו.

כיצד יכול האדם להגיע לתיקון עצמו ,לפי פירוש הרמב"ם למשנה?
פסלו של הרמב"ם בעיר קורדובה,
ספרד ויקיפדיה החופשית

רמב"ם ) ﬂ (1135-1204ר' משה בן מימון ,גדול חכמי
ישראל בימי הביניים ,בן לשושלת רבנים ודיינים .בנוסף לידע
העצום שהיה לו בתלמוד ,רכש ידיעות יסודיות במתמטיקה,
אסטרונומיה ובייחוד בפילוסופיה ,וכן נודע כרופא המלך
וכמנהיג הקהילה במצרים .כתב שני ספרים רבי חשיבות:
את 'משנה תורה' ]'הי"ד החזקה' )י"ד= 14כרכים([ ,שבו ערך
תמצית של ספרות ההלכה שנכתבה עד לדורו מתוך שאיפה
להביא את דברי התורה לכל אחד ואחד בעם ,ואת הספר 'מורה
נבוכים' ,העוסק בפילוסופיה .הרמב"ם חיבר גם פירוש מקיף
ובהיר על המשנה שכונה על ידי תלמידיו "ספר המאור" .לחלק
מהמסכתות הוסיף הרמב"ם הקדמה מקיפה .ההקדמה למסכת
אבות ארוכה במיוחד והיא מכונה "שמונה פרקים לרמב"ם".
בהקדמה זו עוסק הרמב"ם במבנה נפש האדם ,בטעמי המצוות,
בתורת הנבואה ,בידיעת האל ובנושאים נוספים .בשל גדולתו
אמרו עליו כי" :ממשה )רבינו( עד משה לא קם כמשה".
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אבל אתה ,דע לך שדבר מוסכם בין תורתנו לפילוסופיית יוון ,כפי שאימתו זאת ראיות אמת,
שמעשי האדם כולם נתונים לו .אין כפייה עליו לגביהם ,ואין כלל דחף מבחוץ ׁשֶ ּיַּטֶה אותו
כלפי מעלה או מגרעת ,אלא יש רק הכנה מזגית ,כמו שהבהרנו ,כך שיקל או יקשה עליו
דבר־מה .בשום אופן אין מעשה מחויב או נמנע .לּו היה האדם כפוי לעשות את מעשיו,
היו הציווי והאיסור שבתורה חסרי תועלת ,וכל זה היה חסר משמעות לחלוטין ,שהרי לא
הייתה [אז] בחירה לאדם במה שהוא עושה .כמו כן היה מתחייב שההוראה ,החינוך ולימוד
כל המלאכות המקצועיות יהיו חסרי תועלת .כל זה היה לשווא ,כי  -לפי שיטת מי שסובר
כך  -האדם זקוק בהכרח לדחף שידחף אותו לעשות מעשה מסוים ,לדעת ידיעה מסוימת,
או שתהיה לו מידת אופי מסוימת .גם השכר והעונש  -מאתנו זה לזה ,ומאלוהים לנו  -היו
עוול מוחלט ,כי לּו שמעון שהרג את ראובן היה כפוי ונאלץ להרוג ,וראובן היה כפוי ונאלץ
להיהרג ,למה נעניש את שמעון? וכן כיצד ייתכן שהוא יתעלה ,הצדיק והישר ,יעניש אותו
על מעשה שהיה מוכרח לעשותו ,ולו התכוון לא לעשותו לא היה הדבר ביכולתו? כן היו כל
ההכנות ,עד האחרונה שבהן ,כגון בניין בתים ,קניית מזון ,בריחה בשעת פחד וכיוצא באלה,
חסרות תועלת ,כי מה שנגזר שיהיה ,בהכרח יהיה .כל זה אבסורד ,חסר משמעות לחלוטין,
הפך המושכל והמוחש ,הריסת חומות התורה וייחוס עוול לאלוהים .הוא נעלה מזאת.
(רמב"ם ,שמונה פרקים ,תרגום :מיכאל שורץ ,ירושלים תשע"א ,הפרק השמיני ,עמ' )41
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רמב"ם האמין שהבחירה החופשית היא היסוד החשוב ביותר בדת היהודית ,משום שרק בזכותה
אפשר להטיל על האדם את האחריות למעשיו ולצוות עליו לקיים את המצוות .למרות זאת ,הכיר
הרמב"ם שיש גורמים שאינם תלויים באדם ,ולעתים הם המונעים ממנו את הבחירה החופשית,
למשל ,תכונות אישיות מולדות .כפי שאפשר לראות בקטע שלעיל ,אף על פי שרמב"ם הכיר בקיומן
של מידות הנפש ,הוא טען שכל אדם יכול לעצב את אישיותו ולהתגבר על נטיותיו הטבעיות במקרה
הצורך ,בעזרת כוח רצון ,מחשבה מעמיקה והתמדה .על פי תפיסה זו ,הרמב"ם מציע פירוש מקורי
למשנתנו ,ומדגיש את יכולתו של כל אדם לעצב את אישיותו ולשפר את תכונותיו ,למרות הקושי
שבדבר .על פי הרמב"ם ,המתח שבין שני הביטויים הראשונים במשנה אינו מתאר את אי היכולת של
אדם להשפיע על מעשיהם של אנשים אחרים ,אלא את הפער שבין המצוי לבין הרצוי בתוך נפשו
שלו .לפי פירוש זה ,יש לקרוא את המשנה כתיאור של תהליך פנימי בן שלושה שלבים ,המובילים
בסופו של דבר לשיפור מידות הנפש (שאלה :)1
 "אם אין אני לי ,מי לי?"  -השלב הראשון בשינוי הוא ההכרה באחריותו של אדם למעשיו
ולאישיותו .תכונות הנפש הן אישיות ופנימיות ,והאחריות לתיקון עצמי מוטלת על כל אדם.
כאמור ,על פי הרמב"ם אדם יוכל לשנות את עצמו אם ירצה בכך ,ומעשיו אינם הכרחיים או
כפויים עליו  -לא על ידי גורם חיצוני ,ולא על ידי תכונות אישיותו.
 "וכשאני לעצמי ,מה אני?"  -לאחר שהכיר באחריותו הבלעדית למעשיו ולתכונותיו ,ובאפשרות
לשנותן במידת הצורך ,פונה האדם להערכה עצמית ,כדי לאתר את התכונות הפנימיות שהוא
נדרש לשפר .מסקנתו כמעט תמיד תהיה ,שהוא רחוק משלמות ,ושנדרש שיפור בתכונות
מסוימות ובמעשים הנגזרים מהן.
 "ואם לא עכשיו ,אימתי?"  -לבסוף ,האדם מסיק שהזמן הנכון לשינוי עצמי הוא עכשיו ,מתוך
ההבנה שככל שיעבור זמן רב יותר ,כך יקשה עליו להשתנות ולהשתפר .כוח ההרגל מקשה על
השינוי ,והמסקנה המתבקשת היא שלמרות הקושי שבדבר ,קל יותר להשתנות עכשיו מבעתיד.
בקריאת פירוש הרמב"ם למשנתנו מומלץ במיוחד להדגיש את שלוש מילות השאלה המופיעות
בה  -מי ,מה ואימתי  -הרומזות שמדובר בשיחה שמנהל אדם עם עצמו ,שיחה המובילה אותו לפעול
להגשמת מטרה מסוימת .כך אפשר להסביר שבחלק הראשון של המשנה ,בתשובה לשאלה "מי?",
האדם מכיר באחריותו הבלעדית לתכונותיו ולמעשיו; בחלק השני ,בתשובה לשאלה "מה?" ,האדם
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מסיק שעליו להשתנות ולשפר את עצמו; ובחלק השלישי ,בתשובה לשאלה "אימתי?" ,האדם מבין
שעליו לפעול עוד היום ,הוא יודע שהזמן פועל לרעתו ,ושככל שיעבור זמן רב יותר ,כך יתרגל
למידות הנפש הרעות ,ויתקשה יותר לשנות את עצמו .לסיכום המשנה ,מומלץ לדון במליאה בשאלה
 איזה מחלקי המשנה הוא המרכזי ביותר בתהליך שמתאר הרמב"ם ,ומהו השלב החשוב ביותרבשינוי העצמי? היות שרמב"ם טוען שהמשנה מתארת תהליך שהאדם עובר בעצמו ,אפשר לומר
שהמשפט המרכזי מבחינתו הוא "אם אין אני לי ,מי לי?"  -בפירוש הרמב"ם אין כל זכר לפעולות של
אנשים אחרים ,ולמעשה המשנה כולה היא שיחה פנימית שאדם מנהל עם עצמו כדי להעריך את
טיבו ולשנות את אישיותו במידת הצורך (שאלה .)2

לאורך השביל :לבד במערה
לבד במערה

לפי ההלכה ,כאשר מעיין נמצא בתחומי
עיר מסוימת ,מעדיפים את צרכיהם של בני
אותה עיר על פני צרכיהם של בני עיר אחרת.
בסיפור שלפניכם ,מנסה יהודא איש הוצי
לברר לבדו את הסיבה להלכה זו ,והוא מגלה
שלפעמים לא ניתן להסתדר לבד...

הוּצי נחבא במערה שלושה ימים.
יהודא איש ִ
רצה לעמוד על הסיבה לכך שחיי העיר הזאת קודמים לחיי עיר אחרת.
בא לפני רבי יוסי בן חלפתא.
אמר לו ]רבי יוסי[ :היכן היית?
אמר לו :התחבאתי במערה שלושה ימים;
רציתי להבין את הסוגיה.
קרא ]רבי יוסי[ לבנו.
אמר לו :הסבר לו את הסוגיה...
הסביר לו ]בנו של רבי יוסי[ את הסוגיה.
אמר לו ]רבי יוסי ליהודא[ :מה גרם לך ]שלא הצלחת להבין את הסוגיה[? –
שלא למדת עם חבריך.
על פי תלמוד ירושלמי ,מסכת שביעית ,פרק ח הלכה ה

תלמוד ירושלמי  ﬂפירוש למשנה ,שהתפתח בישיבות
הגדולות של ארץ ישראל .התלמוד הירושלמי נחתם
בשנת  400לספירה בערך.

וגם בכמה חיבורים מהראשונים נמצא שההתבודדות והפרישות והדביקות היו נוהגין בה
חסידי ישראל ,היינו שבהיותם לבדם מפרישים מדעתם ענייני העולם ומקשרים מחשבותם עם
אדון הכל .וכך לימד מהר"י [האר"י הקדוש ,גדול מקובלי צפת במאה ה־ ]16המקובל הנזכר,
שזה מועיל לנפש שבעתים מהלימוד ,ולפי כח ויכולת האדם יפרוש ויתבודד יום אחד מן
השבוע או יום אחד בחמשה עשר יום ,או יום אחד בחודש ,ולא יפחות מזה.
(רבי אליעזר אזכרי ,ספר חרדים ,מצוות התשובה ,פרק סה)

פינת התבודדות בבית ספר שדה ברמת הגולן ויקיפדיה החופשית

שאלות

.1
.2
.3
.4
.5

הסיפור התלמודי שלפנינו דן בדרך שבה התמודד אחד מאמוראי ארץ ישראל  -יהודא איש הוצי -
עם קושיה הלכתית שהטרידה אותו .התלמוד הירושלמי קובע שמעיין הנמצא בתחום עיר מסוימת
צריך לספק קודם כול את צורכי בני אותה עיר ,ורק לאחר מכן את צורכי בני הערים האחרות
המצאות בסביבתה הקרובה .יהודא איש הוצי התקשה להבין את המקור להלכה זו ,ולכן החליט
להתבודד במערה שלושה ימים (שאלה  .)1ההתבודדות מתאימה לביטוי "אם אין אני לי ,מי לי?"
(שאלה .)2
ההתבודדות שימשה אמצעי לריכוז ולהתעלות רוחנית בתרבויות רבות ,גם ביהדות .כך ,למשל ,כתב
רבי אליעזר אזכרי ,מקובל ומשורר יליד צפת בן המאה ה־ ,16בספרו "ספר חרדים":

מדוע ישב יהודא איש הוצי במערה שלושה ימים?
איזה ביטוי במשנה מתאים להתנהגותו של יהודא איש הוצי?
כיצד פותר ר' יוסי בן חלפתא את השאלה שהטרידה את יהודא איש הוצי?
לאיזה חלק של המשנה מתאים מעשהו של ר' יוסי בן חלפתא?
באילו מצבים ראוי להתבודד ,ומתי חיוני ללמוד בחברותא?
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כאשר חזר יהודא איש הוצי לעירו ,פגש ברבי יוסי בן חלפתא ,וזה התעניין במקום שהותו בימים
האחרונים .איש הוצי הסביר לרבי יוסי שפרש למערה לשלושה ימים כדי להבין את הסוגיה ,ורבי
יוסי הזמין את בנו כדי לפתור את הקושי שהטריד את איש הוצי (שאלה  .)3לאחר שבנו של רבי יוסי
הסביר לאיש הוצי מה שלא הצליח להבין בכוחות עצמו ,קבע רבי יוסי שהסיבה שיהודא איש הוצי
לא הבין את הסוגיה מלכתחילה הייתה עצם העובדה שהתבודד ,ושלימוד משותף עדיף על פני לימוד
בבדידות ,משום שהוא מאפשר הפריה הדדית של הלומדים .שלא כמו עמדתו של יהודא איש הוצי,
המזכירה את הביטוי ממשנתנו "אם אין אני לי ,מי לי?" ,עמדתו של רבי יוסי בן חלפתא תואמת את
הביטוי השני במשנה דווקא " -וכשאני לעצמי ,מה אני?"  -המדגיש את אפסותו של היחיד ואת תלותו
באחרים ,שיסייעו לו וידריכו אותו בלימודו (שאלה  .)4ככלל ,חז"ל העדיפו את הלימוד בחברותא על
פני הלימוד לבד:

אמר רבי חמא [ :]...מהו שכתוב "ברזל בברזל יחד" (משלי כז)? לומר לך מה ברזל זה אחד
מחדד את חבירו אף שני תלמידי חכמים מחדדין זה את זה בהלכה.
אמר רבה בר בר חנה :למה נמשלו דברי תורה כאש [ ?]...לומר לך מה אש אינו דולק יחידי
אף דברי תורה אין מתקיימין ביחידי.
אמר רב נחמן בר יצחק :למה נמשלו דברי תורה כעץ [ ?]...לומר לך ,מה עץ קטן מדליק את
הגדול אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים.
והיינו דאמר ר' חנינא :הרבה למדתי מרבותי; ומחבירי יותר מרבותי; ומתלמידי יותר מכולן.
(תלמוד בבלי ,מסכת תענית ,דף ז עמוד א)
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לסיכום הסיפור ,מומלץ לדון בכיתה ביתרונות ובחסרונות שבהתבודדות ובשיתוף פעולה עם אחרים.
מצד אחד ,ההתבודדות מנתקת את האדם מהפרעות העלולות להסיח את דעתו ולמנוע ממנו
להתרכז במידה מספקת ,ומן הבחינה הזאת היא מאפשרת לו חופש ועצמאות .החברה והנורמות
המקובלות בה עלולות למנוע מהיחיד לחשוב חשיבה חופשית ועצמאית ולפעול לפי רצונו ,ולכן
הניתוק ממנה הוא לעתים שלב הכרחי בפיתוח האישיות ובמימוש עצמי .מצד אחר ,הלימוד המשותף
יוצר מבנה והקשר המאפשרים לאדם לבוא לידי ביטוי ולמצות את יכולותיו .ההתבודדות עשויה
להיות מסוכנת ,משום שאדם עלול "ללכת לאיבוד" ,ולהרגיש חסר זהות ונטול הקשר תרבותי.
פרידריך ניטשה ,הפילוסוף הנודע בן המאה ה־ ,19עמד על שני צדדים אלו של ההתבודדות:

המבקש אתה ,אחי ,לצאת אל ההתבודדות? המבקש אתה לחפש את הדרך אל עצמך?
השתהה נא עוד מעט והקשב לי .כל המחפש על נקלה יאבד בעצמו [ ]...אך מבקש אתה
ללכת בנתיב תוגתך שהוא הנתיב אל עצמך? הבה אם כן הוכח לי את זכותך וכוחך
לכך! הכי כוח חדש אתה וזכות חדשה? תנועה ראשונית? גלגל הנע מכוח עצמו? []...
תאמר כי חופשי אתה? ברצוני לשמוע את מחשבתך השלטת ,ולא כי נמלטת מעול .וכי
נמנה אתה עם אלה הרשאים להימלט מעול? מצויים אנשים אשר בהשליכם מעליהם
את שירותם ,גם את שארית ערכם השליכו [ ]...אך האויב המר ביותר מכל מה שעלול
להזדמן על דרכך ,הלא רק אתה לעצמך תהיה תמיד :אתה עצמך אורב לעצמך במערות
וביערות .הבודד ,אתה עושה את דרכך אל עצמך! והיא עוברת על פניך שלך עצמך ועל
פני שבעת שטניך! לעצמך כופר תהיה ,ומכשפה וידעוני ושוטה וספקן והדיוט ונבל .חייב
אתה לרצות להישרף בלהבתך שלך עצמך :וכי איך ביקשת להיות חדש ,אם לא תחילה
תהיה לאפר! [ ]...לך אל התבודדותך ,אחי ,ואהבתך עמך ועשייתך היוצרת :ורק במאוחר
מכן יגיע הצדק הצולע אחריך .לך אל התבודדותך ,אחי ,ודמעותיי עמך .אוהב אני את מי
שמבקש ליצור מעבר ומעל לעצמו ,וזה אובדנו.
(פרידריך ניטשה" ,מן העדריות אל האינדיבידואליות :הדיאלקטיקה של חירות ובשלות" ,בתוך :נמרוד אלוני ,כל
שצריך להיות אדם :מסע בפילוסופיה חינוכית ,תל אביב  ,2010עמ' )443

ָא ָדם ְבּתוְֹך ַע ְצמוֹ
שלום חנוך

כאמור ,מצד אחד ,ההתבודדות הכרחית להשגת חופש ועצמאות ,ומצד שני ,היא עלולה לעורר
תחושת אובדן וחוסר התמצאות ,ובהכרח כרוכה בייסורים ,משום שבהתבודדות ובניתוק יש גם ניתוק
מהעצמי.

ָא ָדם ְבּתוְֹך ַע ְצמוֹ הוּא גָּ ר
ְבּתוְֹך ַע ְצמוֹ הוּא גָּ ר.
ִל ְפ ָע ִמים ָעצוּב אוֹ ַמר הוּא,
ִל ְפ ָע ִמים הוּא ָשׁר,
פּוֹת ַח ֶדּ ֶלת
ִל ְפ ָע ִמים ֵ
ְל ַק ֵבּל ַמּ ָכּר
ֲא ָבל
ֲא ָבל ָלרוֹב,
ָא ָדם ְבּתוְֹך ַע ְצמוֹ נִ ְסגָּ ר.

אדם בתוך עצמו .שלום חנוך
שירו של שלום חנוך" ,אדם בתוך עצמו" ,עוסק במתח שבין הזוגיות לבין העצמאות והבדידות,
וכמו במשנתנו ,גם כאן מודגשת תלותו של אדם בזולת מצד אחד ,ועצמאותו הבסיסית והיסודית,
מצד אחר .הבית הראשון בשיר מתאר את האדם הבודד ,שאמנם "לפעמים פותח דלת לקבל מכר",
אך לרוב "בתוך עצמו נסגר" ,ומבחינה זו הוא מזכיר את הפתגם" :אם אין אני לי ,מי לי?" (שאלה
 .)1אולם ,להבדיל מהמקורות הקודמים ,בדידותו של האדם בשיר פוגעת לא רק ביכולתו ללמוד,
להגיע להישגים ולהגשים את מטרותיו ,אלא מובילה אותו גם למצב שבו "אדם גם לעצמו הוא זר"
(בסוף הבית השני) .מבחינה זו ,הסכנה שבבדידות אינה רק ניתוק מהסביבה ומהזולת ,אלא במקרים
מסוימים גם ניכור מהעצמי ומצוקה קיומית .סכנה זו מתאימה לפתגם השני במשנה " -וכשאני
לעצמי ,מה אני?" (שאלה  .)2בהקשר הזה ,הזוגיות והאהבה עשויים לתת פתרון לבדידות ,ובכך לסייע
לאדם בהגשמת עצמו ובפיתוח זהותו האישית (שאלה  .)3בסוף השיר חוזר ועולה חוסר הביטחון
במערכת היחסים ,ולכן ,ייתכן שגם הזוגיות אינה מענה הולם לבדידות הקיומית שהטרידה את האדם
מלכתחילה.

ָא ָדם ְבּתוְֹך ַע ְצמוֹ הוּא גָּ ר
ְבּתוְֹך ַע ְצמוֹ הוּא גָּ ר.
סוֹע ֶרת
אוֹ ְבּ ֵאיזוֹ ִעיר ֶ
אוֹ ְבּ ֵאיזֶ ה ְכּ ָפר
עוֹב ֶרת
סוּפה ֶ
ִל ְפ ָע ִמים ָ
וֵּ ביתוֹ נִ ְשׁ ָבּר,
ֲא ָבל
ֲא ָבל ָלרוֹב,
ָא ָדם גַּ ם ְל ַע ְצמוֹ הוּא זָ ר.
וְ ַא ְתּ ,וְ ַא ְתּ
ַכּ ָמּה טוֹב ֶשׁ ָבּאת,
ִבּ ְל ָע ַדיִ ְך ֵריק ַה ַבּיִ ת
וְ ַה ַליְ ָלה ַקר.
שׁוֹמר ָע ַליִ ְך
ָאז ֲאנִ י ֵ
ַכּ ָמּה ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר,
וְ ִעם ָכּל זֹאתַ ,ה ִאם
אוֹתְך ָמ ָחר?
ֶא ְמ ָצא ָ
ָא ָדם ָקרוֹב ֵא ֶצל ַע ְצמוֹ
ָא ָדם ְבּתוְֹך ַע ְצמוֹ הוּא גָּ ר.
בדידות ,פרידריך לייטון

שאלות

 .1מצאו בשיר שורה או בית המתאימים לפתגם"ִ :אם ֵאין ֲאנִ י ִלי ִמי ִלי?".
"וּכ ֶשׁ ֲאנִ י ְל ַע ְצ ִמי ָמה ֲאנִ י?".
 .2מצאו בשיר שורה או בית המתאימים לפתגםְ :
 .3כיצד לדעתכם ,מאפשרת האהבה לצאת מן הבדידות?
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הצעה למשימת סיכום
לסיכום יחידת הלימוד מומלץ לבקש מהתלמידים לשתף את חבריהם לכיתה במקרים שבהם סייעה
להם הסביבה להגשים מטרה אישית וקידמה את הישגיהם ,ובמקרים שבהם החברה הקשתה עליהם
להשיג הישג או להגשים מטרה .בין היתר ,אפשר להזכיר בדיון את ההקשרים החברתיים האלה:
 היחסים בין תלמיד אחד ליתר החברים בכיתתו.
 התלות בהורים וההסתייעות בהם.
 היחסים בין אחים ובין בני משפחה.
 היחסים בין חברים בקבוצת ספורט.

דיון בבית המשפט העליון צילום :עמוס בן גרשון ,לע"מ
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משנה יח :דין ,אמת ושלום
מבוא

ִדּיןֶ ,א ֶמת ָוְשׁלוֹם

משנה יח

בדומה למשנה ב ,גם משנה זו מתארת שלושה דברים שעליהם
העולם עומד .רבן שמעון בן גמליאל ,שמשנה זו מיוחסת אליו,
בחר לציין שלושה ערכים אחרים כתשתית העולם .במהלך
לימוד המשנה נשאל את עצמנו מדוע נבחרו ערכים אלו ,וכיצד
ניתן ליישב בין שלושה ערכים אלו ,הנראים במבט ראשון
כסותרים זה את זה.
המשנה

ביאור

 .1רַ ָּבן ׁ ִש ְמעוֹן ֶּבן ַּג ְמלִ ֵיאל או ֵֹמר:
ַ .2על ׁ ְשלׁ ָֹשה דְ ָברִ ים ָהעוֹלָ ם עו ֵֹמד:
ַ .3על ָה ֱא ֶמת
ַ .4וְעל ַה ִּדין
ַ .5וְעל ַהׁ ָּשלוֹם,
"א ֶמת ִוּמׁ ְש ַּפט
ֶ ׁ .6ש ּנ ֱֶא ַמרֱ :
ׁ ָשלוֹם ׁ ִש ְפטוּ ְּבׁ ַש ֲערֵ יכֶ ם" )זכריה ח ,טז(.

עוֹמד החברה האנושית מתקיימת.3 .
עוֹלם ֵ
ָ .2ה ָ
ָה ֱא ֶמת אמירת אמת ,חיפוש האמתַ .4 .ה ִדּין עשיית
משפט צדקַ .5 .ה ָשּׁ לוֹם בין כל חלקי החברה ובין עמים
וּמ ְשׁ ַפּט ָשׁלוֹם ִשׁ ְפטוּ ְבּ ַשׁ ֲע ֵר ֶיכם"
"א ֶמת ִ
שוניםֱ .6 .
פסוק הלקוח מנבואת זכריה .הנביא זכריה דורש
משבי ציון לדבר אמת ולעשות משפט ושלום כתנאי
לגאולה.

רבן שמעון בן גמליאל )השני(  ﬂהתואר 'רבן' יוחד לשושלת חכמים מצאצאי הלל הזקן שכיהנו כנשיאי הסנהדרין במשך
תקופה ארוכה .רבן שמעון היה בנו של רבן גמליאל דיבנה ואביו של רבי יהודה הנשיא ,עורך המשנה.
רבן שמעון בן גמליאל היה מהבודדים בבני משפחתו ששרדו לאחר מרד בר כוכבא ) 135-132לספירה( .הוא הקים מחדש את
הסנהדרין ,והושיבה בעיירה אוּשא שבגליל התחתון .כמו כן תרם רבות לחיזוק היישוב היהודי בגליל לאחר מרד בר כוכבא.
דיון בבית המשפט העליון צילום :עמוס בן גרשון ,לע"מ
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מדוע לדעת רבן שמעון בן גמליאל ,אין החברה האנושית יכולה להתקיים ללא דין ,ללא אמת וללא שלום?
 .1לפניכם ארבעה ביטויים:
" Ÿייקוב הדין את ההר" )תלמוד בבלי ,מסכת סנהדרין ,דף ו עמוד ב(
" Ÿלפנים משורת הדין" )תלמוד בבלי ,מסכת ברכות ,דף ז עמוד א; ועוד מקומות(
" Ÿחסד של אמת" )בראשית רבה ,פרשה צו ,סימן ה(
לשׁנות ]לא לומר אמת ,לשקר[ מפני דרכי שלום ]כדי למנוע ריב וסכסוכים[" )פסיקתא זוטרתא בראשית נ ,טז(
" Ÿמותר ַ
א .מצאו בעזרת מילון או באמצעות האינטרנט את פירושיהם של הביטויים.
ב .הסבירו בלשונכם מהם דין ,אמת ושלום ,לאור ביטויים אלו.
ג .יש הטוענים כי בין הדין והאמת לבין השלום קיימת סתירה.
 (1הסבירו טענה זו והדגימו אותה באמצעות אחד הביטויים לפחות.
 (2האם אתם מזדהים עם טענה זו או מתנגדים לה? הסבירו.
 .2גם במשנה ב נזכרו שלושה דברים שעליהם העולם עומד.
א .השוו באמצעות הטבלה שלפניכם את משנתנו למשנה ב:
משנה יח

משנה ב
נאמרה על ידי
מופנית אל
יסודות העולם שאליהם מתייחסת המשנה הם
תחומי החיים שאליהם מתייחסת המשנה הם

ב .חוו דעתכם ונמקו:
 Ÿאיזו משתי המשניות פונה לקהל רחב יותר?
 Ÿאיזו משתי המשניות מתייחסת לתחומי חיים מקיפים יותר?
 Ÿערכיה של איזו משנה מתאימים יותר לימינו?
 .3הציגו בפני תלמידי בית ספרכם ,חבריכם או בני משפחתכם את ששת היסודות שעליהם העולם עומד לפי משניות
ב ויח .בקשו מהם לבחור שלושה יסודות מבין השישה והציגו את תוצאות הסקר בפני הכיתה.

משימה

שני אסטרונאוטים סיירו בעולמות רבים ותיעדו אותם .לפניכם שני קטעים שבהם תיארו עולמות.
בכל אחד מהקטעים מתואר עולם שחסר ממנו לפחות אחד מבין שלושת יסודות העולם :דין ,אמת או שלום.
 .1זַ הו את היסוד החסר.
 .2תארו במילים או בציור את העולם השלישי ,שממנו חסר היסוד הנוסף מתוך השלושה.
 .3האם לדעתכם ,עולם ללא יסודות אלו אפשרי?

משימה
את לימוד המשנה מומלץ להתחיל במשימת הפתיחה המוצעת בתחתית עמוד  .43במשימה מוצגים
תיאורים של שני עולמות ,ועל התלמידים לזהות מה יש בכל אחד מהם ומה חסר בו .מתוך כך
יתבארו המושגים שהמשנה עוסקת בהם .הקטע הראשון מתאר עולם שבו נוהג ונאכף דין ,אך תוכנו
של הדין איננו אמת ותוצאתו איננה שלום .העולם המתואר בקטע זה מזכיר את תיאורי חז"ל את
העיר סדום .בתלמוד הבבלי (מסכת סנהדרין ,דף קט עמוד ב) מתוארת סדרת חוקים מהעיר סדום,
חוקים המתאפיינים ברשעות ובחוסר הצדק שבהם .לדוגמה ,אנשי סדום חוקקו ש"דעבר במברא
(=העובר במעבורת ישלם זוז אחד ,ומי שאינו עובר ישלם
ֵ
ניתיב חד זוזא דלא עבר במברא ניתיב תרי"
שניים) .ראו גם את הדיון במושג "מידת סדום" בביאור לפרק ה ,משנה יג ,בעמוד .109
הקטע השני מתאר עולם שבולט בו מאוד חסרונם של השלום ושל הדין .בעולם המתואר אין מערכת
שלטון ומשפט המעניקה ביטחון לבני האדם .בני האדם חיים בפחד תמידי ונאלצים לנהל את כל
חייהם סביב כוח ומלחמה .עולם זה מזכיר מאוד את תפיסת "המצב הטבעי" של תומס הובס .הובס,
פילוסוף אנגלי מהמאה ה־ ,17ערך תרגיל מחשבתי במטרה להצדיק את קיומה של המדינה .הוא
גרס שהמצב הטבעי של בני האדם הוא של מלחמת הכול בכול ,מצב שבו חייהם של בני האדם אינם
חיים:

במצב כזה אין מקום לחריצות ,שהרי פריה של זו אינו מובטח [ ]...אין מונים את הזמנים,
אין אומנויות ,אין ספרות ,אין חברה; והגרוע מכול ,פחד מתמיד וסכנה מתמדת מפני
מוות אלים; וחייו של אדם הם חיי בדידות ,דלים ,מאוסים ,חייתיים וקצרים.

קטע א
בעולם זה השוטרים עוצרים מכוניות ברחוב ומחייבים את נהגיהן בקנסות .בכספי הקנס הם נכנסים לברים
ללגום משקה חריף .בעולם זה אין בתי משפט .בקרנות הרחוב יושבים בריונים ,מקבלים כסף ופותרים
סכסוכים בין אנשים בדרכים שונות ומשונות ,בדרך כלל בכוח הזרוע .בעולם זה כאשר נתפסים גנבים,
רוצחים ואנסים ,אין הם נשפטים; השוטרים מטילים גורל ,הקובע אם לשלוח אותם לכלא או לשחררם.

(תומס הובס ,לויתן ,תרגום :אהרן אמיר ,ירושלים תש"ע ,עמ' )88

קטע ב
בעולם זה חיים בני האדם בעדרים ,והם מגִ נים זה על זה בכל שעה ושעה.
לכל היצורים בעולם זה שמונה עיניים מסביב לראשם .הם זקוקים להן מאד! שתי עיניים פקוחות תמיד
ומחפשות אחר אויבים גם בזמן השינה .מרגע הלידה לימדו את הגורים לשמור על עצמם מכל משמר ,להגן
על בני החבורה שבעדר מפני בני העדרים האחרים ,אך גם להיזהר מפני החזקים שבחבורה עצמה .היצורים
בעולם זה מקפידים לחדד את ציפורניהם מדי יום ,ככלי הגנה וככלי התקפה .כאשר גדלים בני עולם זה,
הופכים כולם ,ללא יוצא מן הכלל ,ללוחמים.
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במשנתנו מופיעים דבריו של רבן שמעון בן גמליאל ,חוליה מרכזית בשושלת הנשיאות ואביו של רבי
יהודה הנשיא ,עורך המשנה .רבן שמעון בן גמליאל חי ופעל בתקופה מכרעת ,לאחר כישלון מרד בר
כוכבא ,והוא אחראי במידה רבה לשיקומה של היהדות בארץ ישראל אחרי ההרס שנהרסה בתקופה
ההיא .במסגרת זו הקים רבן שמעון בן גמליאל מחדש את הסנהדרין ,הגוף המשפטי היהודי העליון.
פעולה זו מבהירה מעט את ההקשר המשפטי של הערכים שדיבר עליהם ,ושל הפסוק שנבחר להיות
אסמכתא לדבריו .דבריו של רבן שמעון בן גמליאל ערוכים בתבנית זהה לדבריו של שמעון הצדיק
בתחילת הפרק (פרק א משנה ב ,עמוד  - )14הצגת שלושה ערכים שהעולם עומד עליהם ,והפעם
הערכים הם :אמת ,דין ושלום .יחידת הלימוד תעסוק בביאור הערכים האלה ,בחשיבותם וגם במתח
העלול להיווצר ביניהם.
השאלות על המשנה מסייעות להבהיר את שלושת המושגים האלה ולהעמידם מול שלושה יסודות
אחרים שהעולם עומד עליהם ,כפי שראינו בפרק א משנה ב .במשימת הפתיחה מומחשת החיוניות
של כל אחד מהערכים ,ובכך היא משמשת הקדמה לשלב הבא ,למקור שבמדור "לצד השביל" (עמוד
 .)44כאן נפגוש את דברי רש"ר הירש (המאה ה־ )19המשרטט קווים לדמותו של עולם בלא דין ,אמת
או שלום .במדור "לאורך השביל" (עמוד  )45נלמד על "מקום ושמו אמת" ,אגדה תלמודית המתארת
מקום שבו האמת לבדה מושלת בכיפה .בדיונינו במקור זה נעמוד על העיוות שיוצרת עמדה
המבוססת על ערך אחד ויחיד ,ועל הצורך באיזון בין כמה ערכים.
בסיום יחידת הלימוד מופיעה "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם" (עמוד  ,)46הכרזה
המעמידה גם היא כמה ערכים בראש הסולם .ההשוואה בין משנתנו לבין ההכרזה תסייע לנו לחדד
את תפקידם של הערכים השונים ואת הדרך לעגן אותם ולהגשימם.

משום כך בחרו בני האדם לוותר על חירותם ולהעניקה לשלטון מרכזי ,שלטון שבאמצעות חקיקת
חוקים ואכיפתם יוכל להביא לשלום בין בני האדם.
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לאור שני הקטעים ,השאלות שאפשר להעמיד לדיון בכיתה הן :האם כל אחד מהערכים שתיארנו
אכן חיוני? מה מידת החיוניות של כל אחד מהערכים? האם ערך אחד חיוני יותר מהמאחרים?
התבוננות בשני העולמות האלה (וכן בעולם השלישי שיתארו התלמידים) מלמדת על חיוניותם של
שלושת הערכים שהדגיש רבן שמעון בן גמליאל ,אך אפשר להוסיף ולשאול :מהו היחס בין שלושת
הערכים? האם הם סותרים זה את זה או משלימים זה את זה?
נראה שלמרות שיש מתח ,ואולי אף ניגוד ,בין שלושת הערכים ,שלושת הערכים האלה משלימים
זה את זה .למשל ,בקטע הראשון  -הדין לבדו איננו מבטיח דבר .רק אם נקפיד שתוכן הדין ישקף
את ערך האמת ,ימלא הדין תפקיד חיובי .יתרה מזו ,ייתכן שאפשר להצביע על תלות מסוימת בין
הרכיבים  -הקטע השני מתאר מלחמה מתמדת והיעדר שלום .היינו יכולים לחשוב שמצב של "איש
הישר בעיניו יעשה" יבטיח שלום בין בני האדם .אולם מתברר שלא רק שהוא אינו מבטיח שלום,
אלא הוא אף הגורם העיקרי להיעדרם של שלום ויציבות .מקטע זה מתברר שדווקא הדין (כלומר,
חוקים שאפשר לאכוף) יכול לסייע להפר את מאזן האימה ולקדם שלום בין בני האדם.

ִדּיןֶ ,א ֶמת ָוְשׁלוֹם

משנה יח

בדומה למשנה ב ,גם משנה זו מתארת שלושה דברים שעליהם
העולם עומד .רבן שמעון בן גמליאל ,שמשנה זו מיוחסת אליו,
בחר לציין שלושה ערכים אחרים כתשתית העולם .במהלך
לימוד המשנה נשאל את עצמנו מדוע נבחרו ערכים אלו ,וכיצד
ניתן ליישב בין שלושה ערכים אלו ,הנראים במבט ראשון
כסותרים זה את זה.
המשנה

ביאור

 .1רַ ָּבן ׁ ִש ְמעוֹן ֶּבן ַּג ְמלִ ֵיאל או ֵֹמר:
ַ .2על ׁ ְשלׁ ָֹשה דְ ָברִ ים ָהעוֹלָ ם עו ֵֹמד:
ַ .3על ָה ֱא ֶמת
ַ .4וְעל ַה ִּדין
ַ .5וְעל ַהׁ ָּשלוֹם,
"א ֶמת ִוּמׁ ְש ַּפט
ֶ ׁ .6ש ּנ ֱֶא ַמרֱ :
ׁ ָשלוֹם ׁ ִש ְפטוּ ְּבׁ ַש ֲערֵ יכֶ ם" )זכריה ח ,טז(.

עוֹמד החברה האנושית מתקיימת.3 .
עוֹלם ֵ
ָ .2ה ָ
ָה ֱא ֶמת אמירת אמת ,חיפוש האמתַ .4 .ה ִדּין עשיית
משפט צדקַ .5 .ה ָשּׁ לוֹם בין כל חלקי החברה ובין עמים
וּמ ְשׁ ַפּט ָשׁלוֹם ִשׁ ְפטוּ ְבּ ַשׁ ֲע ֵר ֶיכם"
"א ֶמת ִ
שוניםֱ .6 .
פסוק הלקוח מנבואת זכריה .הנביא זכריה דורש
משבי ציון לדבר אמת ולעשות משפט ושלום כתנאי
לגאולה.

רבן שמעון בן גמליאל )השני(  ﬂהתואר 'רבן' יוחד לשושלת חכמים מצאצאי הלל הזקן שכיהנו כנשיאי הסנהדרין במשך
תקופה ארוכה .רבן שמעון היה בנו של רבן גמליאל דיבנה ואביו של רבי יהודה הנשיא ,עורך המשנה.
רבן שמעון בן גמליאל היה מהבודדים בבני משפחתו ששרדו לאחר מרד בר כוכבא ) 135-132לספירה( .הוא הקים מחדש את
הסנהדרין ,והושיבה בעיירה אוּשא שבגליל התחתון .כמו כן תרם רבות לחיזוק היישוב היהודי בגליל לאחר מרד בר כוכבא.
דיון בבית המשפט העליון צילום :עמוס בן גרשון ,לע"מ
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ביאור משנה יח
לאחר שבמשימת הפתיחה התחלנו לדון במושגים דין ,אמת ושלום ,בשלב זה נפנה לבירור מעמיק
יותר של מושגים אלו ושל המטען שהם נושאים בספרות חז"ל .די בסקירה ראשונית של ביטויים
ידועים מדברי חז"ל כדי להבחין שמושגים אלו והיחסים ביניהם העסיקו אותם רבות (שאלה .)1
למשל ,יש מקרים שבהם הוראתו של הדין חדה וברורה ,כמו שורת לבנים ,ובכל זאת ,האדם נדרש
לפסוע צעד קדימה ולנהוג עם זולתו לפנים משורת הדין; כאשר מתגלה עימות בין ערך האמת לערך
השלום ,מותר לעתים לשנות מפני השלום ,דהיינו להימנע מלומר אמת כדי לשמור על השלום .עם
זאת ,יש מקרים שבהם ראוי שייקוב הדין את ההר ,כלומר ,שהפעולה הנדרשת היא מיצוי הדין בלא
פשרות דווקא .ביטוי נוסף שהתלמידים מתבקשים לפרש הוא הביטוי "חסד של אמת" .מקורו של
הביטוי בדברי המדרש (בראשית רבה ,פרשה צו ,סימן ה) על בקשתו של יעקב מיוסף בנו בערוב ימיו:
"וְ ָע ִׂש ָית ִע ָּמ ִדי ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת ַאל נָ א ִת ְקּבְ רֵ נִ י ּבְ ִמ ְצרָ יִ ם" (בראשית מז ,כט) .מכאן אמרו חז"ל ש"חסד של
אמת" הוא חסד שאין בעקבותיו ציפייה לתמורה .הדוגמה המובהקת לכך היא קבורה ,שכן המת איננו
יכול להשיב טובה.
בעקבות הבנת הביטויים מתבהרת משמעותם של "דין"" ,אמת" ו"שלום" .דין הוא ההקפדה על קיומם
של חוקים ,אמת היא החתירה לתוצאה או למסקנה ישרה החפה מכל הטיה ואינטרסים ,ושלום הוא
החתירה לקשירתם של קשרים וחיבורים בין בני האדם ולהידוקם .מההגדרות האלה עולה שלעתים
תיתכן סתירה בין הערכים האלה  -למשל ,לעתים התעקשות על האמת פוגעת בשלום בין אנשים.
אפשר אף לדון בשאלה :האם אמירת האמת ללא כחל ושרק מחזקת חברּות או פוגעת בה?
עם זאת ,אפשר לומר שערכים מטבעם אינם ערכים מוחלטים אלא יחסיים  -המפגש וההתנגשות בין
ערכים הוא המגדיר את גבולותיהם .ולכן עמידה על האמת היא דבר ערכי ורצוי ,כל עוד היא איננה
פוגעת פגיעה אנושה בשלום.
כזכור ,בתחילת הפרק למדנו משנה בעלת מבנה זהה ,שגם בה הוצגו שלושה דברים שהעולם עומד
עליהם ,לפי תפיסתו של שמעון הצדיק :תורה ,עבודה וגמילות חסדים (פרק א משנה ב ,עמוד .)14
השוואה בין שתי המשניות (שאלה  )2מלמדת על ההבדלים בין שתי הגישות :דבריו של שמעון
הצדיק מופנים לחברה בכללותה ומציגים שלושה "עוגנים" החיוניים לקיומו של העולם :לימוד תורה,
עבודת המקדש (יסוד שהוחלף לאחר החורבן בערכים חלופיים :עבודה שבלב ,היא תפילה ,גמילות
חסדים ועוד .וראו המדרש במדור "לאורך השביל" במשנה ב בפרקנו ,עמ'  )17וגמילות חסדים.
לעומת זאת ,נראה שהנמענים הראשונים במשנתו של רבן שמעון בן גמליאל ,מי שחידש את פעולת
הסנהדרין ,המוסד המשפטי העליון לאחר מרד בר כוכבא ,הם השופטים ,והם הנדרשים לאזן בין
כמה אינטרסים חברתיים וערכים שהחברה מושתתת עליהם .כך משתמע גם מהפסוק המשמש
אסמכתא לדבריו" :אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם" .להבדיל מדברי שמעון הצדיק המציגים
פרקטיקות ,מעשים ,שיש להתמיד בהם לשם המשך קיומו של העולם ,רבן שמעון בן גמליאל
אינו מספק "מתכון" מעשי אלא קווים מנחים המופנים בראש ובראשונה אל מעצבי המדיניות
בהנהגה ובמערכת המשפט .דהיינו ,לפנינו מערכת מעשים ומולה מערכת ערכים .למרות ההבחנה
האמורה ,אפשר להציע גם קריאה רחבה יותר בדברי רבן שמעון בן גמליאל ,ולומר שדבריו מופנים,
למעשה ,לבני האדם כולם (לא רק לשופטים ,ואולי לא רק ליהודים ,וייתכן שיש מקום לדון בכך
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בכיתה) .מערכת האיזונים בין הדין ,האמת והשלום היא מערכת המלווה כל אדם בכל דרכיו ,בכל
משא ומתן ובכל מערכת יחסים .למשל ,כשאדם מסתכסך עם סוחר בחנות או עם נותן שירות ,הוא
נדרש,לפעמים ,לאזן בין התעקשות על מה שהוא חושב שהוא הדין או האמת ,לבין שיקולים אחרים,
ובהם גם השלום.
לבסוף ,אפשר לערוך סקר בכיתה ולהציע לתלמידים לבחור שלושה ערכים מתוך השישה המופיעים
בשתי המשניות (שאלה  .)3לנוכח תוצאות הסקר כדי לברר :האם התלמידים בחרו שלושה ערכים
משתי המשניות ,או שמא ראו בכל שלישייה "עסקת חבילה" שאי אפשר לפרק ,מערכת סגורה
שחילוץ אחד הערכים ממנה יביא לחוסר איזון? האם התלמידים ראו במושגים "תורה" ו"עבודה"
מושגים שאפשר לתרגם לחייהם שלהם? האם יש חפיפה או קרבה בין המושג "גמילות חסדים"
(במשנה ב) למושג "שלום" במשנתנו?
כמו במשנה ב ,גם משנתנו מספקת הזדמנות לשוחח עם התלמידים על עולמם הערכי ולברר אתם
אם יש ערכים אחרים החיוניים ,לדעתכם ,יותר לקיום חברה מתוקנת בימינו.

לצד השביל :עולם ללא חשיבות
עולם ללא חשיבות

המשנה מציינת כי ללא אמת ,דין ושלום
אין העולם עומד .בפירושו למשנה,
מסביר רש"ר הירש מה יקרה לעולם
שנעדרים ממנו שלושה ערכים אלו.

טלו את האמת מהכרת האדם ודיבורו ,כך שהאמת לא תוכר עוד ,לא תלומד עוד ,לא
תדובר עוד – ונישלתם את העולם מקיומו...
טלו את הדין מפעלי-האדם ומהנהגת ההכרה ,עד שאנשים לא יכבדו עוד את
המשפט כסמכות מקודשת שסחר-מכר לא ישלוט בו ,ואשר גם האנוכיות האימתנית
תרכין קומתה בפניו – ונישלתם את העולם מקיומו .שוב לא ימצא כוח עליון ,שימליץ
באין-משוא-פנים על יושרו וזכותו של כל אדם ואדם ,וישמש צינה ומגן מפני תקיפה
ותוקפנות .מעתה ,איש הישר בעיניו יעשה.
טלו את השלום מלב האדם ומהערכתו ,עד שאנשים לא יהיו נכונים עוד לוותר
משלהם משום דרכי שלום )למענן רשאי אדם להקריב כל מה שנתון ברשותו
ובסמכותו; למעט ,כמובן ,את הכרות-מצפונו ואת חובותיו בעולמו( .טלו ,בסיכומו של
דבר ,שלוש אלה – את האמת ,את הדין ואת השלום מעולם-האדם; ושוב אין שום
חשיבות מצויה לו ,לאדם ,להתגדר ולהתהלל בה – לכל יחסי-אנוש עלי-אדמות לא
יהיה עוד קיום.
הרב שמשון רפאל הירש ,סידור תפילות ישראל ,פירושו למשנה זו

שאלות

 .1מהם דין ,אמת ושלום ,על פי דברי הרש"ר הירש?
 .2מדוע אין קיום לעולם שאין בו דין אמת ושלום ,לדעת הרב הירש?
 .3האם אתם מסכימים עם עמדה זו? נמקו והסבירו.

רש"ר )רבי שמשון רפאל( הירש ) ﬂ (1888-1808מן הרבנים הבולטים ביהדות האורתודוקסית בגרמניה
במאה ה .19-הוא נחשב לאחד ממייסדיה של האורתודוקסיה המודרנית או הניאו-אורתודוקסיה.
הירש לא קיבל את העמדה הרפורמית ,שדרשה שינויים מקיפים בהלכה היהודית על מנת להתאים את
התרבות היהודית לזו המערבית המודרנית ,אך הוא גם הסתייג מהעמדה החרדית שדגלה בהסתגרות
תרבותית .הירש טען כי ניתן לשלב הקפדה מלאה על ההלכה האורתודוקסית עם תפיסת עולם הומניסטית
ומתקדמת ועם מעורבות בתרבות הכללית.
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בפירושו למשנתנו (פירוש שנכתב במסגרת ביאוריו לסידור התפילה) מרחיב הרב שמשון רפאל
הירש (ראו מידע עליו בעמוד  )44את התרגיל שערכנו במשימת הפתיחה (ביקור האסטרונאוטים),
ומשרטט קווים לדמותו של עולם שנעדרים ממנו אמת ,דין ושלום .סילוק ערכים אלו מביא לדבריו
ל"נישול העולם מקיומו".
דבריו של רש"ר הירש מלמדים מהם דין ,אמת ושלום לדעתו (שאלה  .)1האמת היא ערך הבא לידי
ביטוי בהכרה של בני האדם ובדיבורו של האדם .הדין הוא הערך החברתי המעמיד את המשפט
כקנה המידה לניהול צודק של החברה .השלום ,לשיטתו ,הוא המוכנות של אדם להתגמש ולוותר על
מה ששלו על פי האמת ועל פי דין .בדבריו מגלה רש"ר הירש גם את גבולותיו של השלום  -למען
השלום מותר לאדם לוותר על כל הזכויות הנתונות לו ,ולעתים אף רצוי לעשות זאת ,אולם אין
הוא יכול לוותר על חובותיו ואין הוא יכול לוותר על הכרתו ומצפונו ,שגם הנאמנות להם היא חובה
והגדרה בסיסית של אישיותו .ברוח דבריו של הירש ,אפשר לומר שאם נטלת מהאדם את חובתו
להיות נאמן למצפונו ולהכרתו (גם אם למען ערך השלום)  -נישלת את העולם מקיומו.
מדוע אין קיום לעולם בלא ערכים אלה? (שאלה  )2על פי דבריו של הירש ,אדם בלא אמת הוא אדם
שהכרתו פגומה ואינה מבחינה הבחנה ברורה בין אמת לשקר ,אדם שאיננו מסוגל לקיים דיאלוג חיובי
עם האחר .הכרתו של האדם היא אחד ממאפייניו העיקריים ,וכך גם הדיאלוג ,ההופך את חייו של
האדם לבעלי משמעות.
סילוקו של הדין מביא לעולם זרוע פחד שבו "כל דאלים גבר" ,עולם שבו החזק שולט ,והחלש חסר
מגן .בפסקה זו מהדהדים הדברים שציטטנו מהפילוסוף תומס הובס במשימת הפתיחה.
גם השלום נחשב לערך חיוני ,לתנאי שבלעדיו אין כל משמעות לקיומה הייחודי של האנושות .בלא
ערכים אלו "אין שום חשיבות מצויה לו לאדם" ו"לכל יחסי אנוש עלי אדמות לא יהיה עוד קיום".
אפשר לדון בכיתה בדברי רש"ר הירש (שאלה  .)3מהו האדם? שואל רש"ר הירש ,ומשיב שלמעשה
אדם הוא צירופם של שלושת הערכים האלה ,ובלעדיהם מֹותר האדם מיֶתר הבריאה ַ -אין.
עם זאת ,אפשר לטעון שהטענה שלאנושות אין קיום ואין משמעות בלא ערכים אלו  -מוגזמת.
אפשר לתהות עד כמה ערכים אלו אכן מתקיימים בחברה שאנו חיים בה  -האם ערך האמת הוא אכן
ערך מנחה בחיינו הפרטיים (עם חברינו ,עם הורינו) והציבוריים (בפרסום ,למשל)? האם הדין הוא
עוגן יסודי ומשרה ביטחון בחברתנו  -החל במעגלים הקרובים (בכיתה ,במסדרון בית הספר ,בחצר)
וכלה במעגלים רחוקים (מידת הביטחון האישי ושיעורי הפשיעה)? האם שלום ופשרה הם תופעות
שכיחות בחברה שלנו? האם אנשים וגופים מסביבנו (חברים ,פוליטיקאים ,מדינות) נוטים להתעקש
ולעמוד על זכויותיהם או מוכנים ,לעתים ,לוותר עליהן?
נראה שהתבוננות ביקורתית ומפוכחת במציאות הסובבת אותנו מביאה למסקנה שאמנם אנו רחוקים
מעולם שבו האמת הדין והשלום מנחים מאפיינים את חיינו ,אך היא יכולה גם לבסס את ההכרה
שחיזוקם של הערכים האלה יכול לשפר את החברה שלנו ולהופכה למקום שטוב יותר לחיות בו.
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לאורך השביל :מקום ושמו אמת
מקום ושמו אמת

יש שקשה לשלושת יסודות העולם :דין ,אמת
ושלום ,לדור בכפיפה אחת .לפעמים משתלט
אחד היסודות ,והשניים האחרים נבלעים .על
חשיבותו של האיזון בין הערכים השונים ועל
הקושי בהשגתו נלמד מהסיפור הבא.

שלווה אוטופית ,על פי חזונו ודמיונו של האומן רוברט אוון1838 ,

אמר רבא :בתחילה חשבתי שאין אמת בעולם.
עד שפעם אחת סח לי אחד החכמים ורב טבות שמו,
שגם אילו נתנו לו את כל חללו של עולם לא היה משנה בדיבורו ]משקר[.
פעם אחת ,הזדמן רב טבות למקום אחד ,וקושטא ]אמת[ שמו,
ובני המקום לא היו משנים בדיבורם,
ואיש לא מת שם קודם זמנו.
נשא אשה מהם ונולדו לו ממנה שני בנים.
יום אחד הייתה יושבת אשתו וחופפת ראשה.
באה שכנתה ,דפקה בדלת.
חשב לעצמו רב טבות :לא דרך ארץ לומר היכן היא.
אמר לשכנה :אינה כאן.
מתו לו שני הבנים.
באו אנשי המקום לפניו,
אמרו לו :מה זה?
אמר להם :כך היה מעשה.
אמרו לו :בבקשה ממך ,צא ממקומנו ולא תגרה בנו את המוות.
על פי תלמוד בבלי ,מסכת סנהדרין ,דף צז עמוד א

שאלות

תלמוד בבלי  ﬂפירוש למשנה שהתפתח
בישיבות בבל הגדולות בתקופה שבין
תחילת המאה השלישית לספירה עד לסוף
המאה החמישית.
התלמוד הבבלי מכיל בעיקר דיונים בהלכה
ובאגדה .התלמוד הבבלי השפיע יותר מכל
ספר אחר על אורח החיים והמחשבה של
עם ישראל בדורות שלאחריו.

.1
.2
.3
.4
.5

מה מייחד את אנשי קושטא?
מדוע שיקר רב טבות? האם השקר שלו היה מוצדק ,לדעתכם?
מה עלה בגורלו של רב טבות? האם לדעתכם ,זהו דין צדק? הסבירו.
יש הטוענים כי אנשי קושטא ויתרו על ערך השלום למען האמת .הסבירו עמדה זו.
האם הייתם רוצים לגור בקושטא? הסבירו.
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הקטע שלפנינו הוא תרגום ועיבוד של אגדה מתוך התלמוד הבבלי .כמו בקטעי האגדה האחרים
בתלמוד העוסקים בתובנות רעיוניות ומוסריות ,הקטע שלפנינו דן במושג האמת .את המעשה
פותחת הצהרתו הפסימית מעט של רבא ,מגדולי האמוראים בתלמוד הבבלי ,שכמעט שנואש
מלמצוא אמת בעולם .הצהרה זו באה בעקבות ציטוט פסוק (ישעיהו נט ,טו) המתאר מצב שבו
"ותהי האמת נעדרת" ,מצב המזוהה בתלמוד עם המושג "עקבתא דמשיחא" (=עקבות המשיח),
התקופה הקשה המקדימה את בוא המשיח .רבא ראה מסביבו ,בבבל של המאה הרביעית לספירה,
חברה שהשקר הוא המרכיב שכיח בה ,עד שכמעט אפשר לחשוב ש"אין אמת בעולם" .אולם כאן
נכנס לתמונה רב טבות (ויש הגורסים :רב טביומי) המצהיר שלא היה משקר בעבור כל הון שבעולם.
במילים אחרות ,רב טבות מציב את האמת מעל כל ערך אחר ומזהה אותה עם ה"טוב" הנרמז בשמו.
הכרעה ערכית זו מתבהרת לאור סיפורו האישי של רב טבות .על פי הסיפור ,רב טבות הגיע למקום
ושמו "קושטא" .בארמית" ,קושטא" פירושו "אמת" (מעניין שהשורש הארמי קש"ט ,שהתגלגל גם
לעברית ,מורה גם על תיקון " -קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים" [תלמוד בבלי ,מסכת בבא בתרא,
דף ס עמוד ב]  -אך גם על ייפוי וקישוט .הקשר הסמנטי והרעיוני בין אמת ליופי ידוע בתרבויות
קדומות ,ויכול להיות מעניין לדון בכך בכיתה) .אנשי קושטא התייחדו בהקפדתם המוחלטת לומר
אמת (שאלה  .)1מאפיין נוסף שלהם היה שהם לא מתו קודם זמנם ממחלות או מתאונות ,אלא
נפטרו כולם בשיבה טובה .המספר אינו מצביע על קשר סיבתי בין שני המאפיינים ,אך כפי שמלמד
המשך הסיפור ,שורש הטרגדיה של רב טבות היה הקשר הסיבתי הזה .רב טבות החליט לקבוע את
מקומו בקושטא ,נשא אישה מבנות המקום ולזוג נולדו שני ילדים .ייתכן שבחר בכך משום שהמאפיין
הייחודי הזה קסם לו ,בייחוד כאשר לאחרים היה נראה ש"אין אמת בעולם".
ובכן ,מה גרם לרב טבות לשקר? (שאלה  )2יום אחד כאשר אשתו של רב טבות חפפה את שערה,
דפקה שכנתה בדלת .רב טבות ביקש לשמור על פרטיותה של אשתו ועל צניעותה ("דרך ארץ")
ובחר "לשנות" ולומר לשכנה שאשתו איננה .אפשר לדון בכיתה בשקר הזה ובמידת חומרתו או
הצדקתו (שאלה 2ב)  -בעידן של עדכונים שוטפים ומצולמים על כל מעשה והתרחשות באמצעות
רשתות חברתיות ,ייתכן שהתנהגותו של רב טבות תיראה משונה .עם זאת ,גם אם הזמנים השתנו,
מקומה של הפרטיות לא חלף מהעולם .מבלי לחשוף את תוכן ההקשרים הפרטיים ,כמובן ,אפשר
לשאול :מהם גבולות השיתוף? מה העניינים שראוי שיישארו פרטיים? האם יש תחום שהוא לגמרי
אישי .רב טבות ראה בדיווח על מעשיה של אשתו משום חדירה לא ראויה לפרטיותה ולכן החליט
לשקר .יחסיו של רב טבות עם אשתו ,כמו מערכות יחסים אחרות בין בני אדם ,לא התנהלו על בסיס
מושגים אובייקטיביים כמו "אמת" ו"צדק" ,אלא על בסיס נורמות התנהגות מקובלות בחברה .ועל פי
נורמות אלו ,כדי שלא לבייש מותר לעתים שלא לומר אמת.
ומה עלה בגורלו של רב טבות? (שאלה  )3רב טבות ממשיך בסיפורו ומגלה ששני בניו מתו .מבחינה
ספרותית ,הקשר הסיבתי בין שני האירועים לא התבהר לרב טבות עד שאנשי המקום באו אליו ותהו
על מותם של הילדים .בקושטא ,כזכור ,איש לא מת קודם זמנו ,ועל כן חיפשו אנשי העיר המודאגים
הסבר לדבר .כאשר רב טבות סיפר להם על השקר הקטן שאמר ,ביקשו ממנו אנשי העיר לצאת
מקושטא כדי שלא לספק למוות אמתלה להתגרות בהם שוב .האם מדובר בדין צדק? מידת הדין
הכתה ברב טבות פעמיים :פעם אחת במות ילדיו ,ופעם שנייה בגירושו מהעיר .באשר למות ילדיו,
ודאי שהיחס בין "חטאו" של רב טבות למחיר שהוא נאלץ לשלם על כך ,אינו יחס הוגן .גם גירושו
מהעיר עשוי לעורר תחושה שנעשה כאן עוול .ועם זאת ,כיצד היינו מצפים מבני העיר לנהוג? האם
היה צודק יותר לסכן את חייהם של יתר בני העיר בעבורו?
נראה שלפנינו עימות בין ערכי האמת והדין לערך השלום (שאלה  .)4בני קושטא היו נאמנים נאמנות
קיצונית וחסרת פשרות לאמת ,ולא היו מוכנים לקבל כל הצדקה להפרה כלשהי שלהם .העימות בין
האמת לשלום מופיע בשתי נקודות זמן  -ב"חטא" וב"עונש" :החלטתו של רב טבות לשקר משום דרך
ארץ יכולה להתפרש כהכרעה ערכית  -נאמנותו לאמת נסוגה מפני נאמנותו לשלום במעגל האישי
ביותר ,בינו לבין אשתו .החוקיות הפלאית השלטת בעיר קושטא לא השלימה עם הכרעה זו ,ועל כן
בניו מתו ואנשי קושטא ביקשו ממנו לעזוב את העיר .אנשי קושטא לא באו לנחמו ,לא גילו חמלה
או רוך .הם באו לרב טבות כוועדת חקירה המבקשת לברר מי אחראי להפרת הסדר הטוב בעירם.
סילוקו מהעיר לא היה מעשה של שלום ,אלא הכרעה לטובת האמת והמשך השגרה שהורגלו בה עד
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שהופרעה בידי הזר.
לבסוף עולה השאלה אם קושטא היא מקום שהתלמידים היו רוצים לחיות בו (שאלה  .)5מחד
גיסא ,לאמת יש ערך רב .המהרש"א (פרשן התלמוד בן המאה ה־ )16בפירושו לאגדה זו מצדיק את
החוקיות שנהגה בקושטא כך:

כי חותמו של הקב"ה הוא אמת ובו קיים את העולם כמו שנאמר בתחילת מעשה הבריאה
בראשית ברא אלוהים ,סופי תיבות אמ"ת .ובסוף הבריאה :ברא אלוהים לעשות ,סופי תיבות
אמ"ת .והרי המשנה בדיבורו מהרס החותם וקיומו של עולם ,ואף אם מהרס ופוחת ממנו
מספר המועט שהוא א' נשאר מת [אפילו אם נוציא מהמילה אמת רק את האות א' ,שערכה
בגימטרייה הוא  1בלבד  -נגיע למוות].
(מהרש"א ,חידושי אגדות ,סנהדרין ,דף צז עמוד א)

לדעת מהרש"א ,מושג האמת הוא מושג מפתח בהבנת צופנו של העולם ,והוא אף נרמז בפסוקים
המתארים את הבריאה .המהרש"א עומד גם על הקרבה הגרפית שבין המילה "אמת" למילה "מת" -
ההבדל ביניהם הוא אל"ף אחת .כל סטייה מהאמת ,ולו הקטנה ביותר ,יש בה משום מוות .כך מסביר
מהרש"א את החוקיות שפעלה בעיר קושטא.
העולם שהאמת בו פגומה הוא אכן עולם פגום ,כפי שראינו גם בדברי רש"ר הירש .עם זאת ,ייתכן
שגם האמת ,כמו ערכים אחרים ,איננה ערך מוחלט אלא ערך יחסי ,ואם כך ,צריך לאזן בינה לבין
ערכים אחרים .בתשובה להתלבטות זו כתבה ד"ר רוחמה וייס כך:

לא הייתי רוצה לחיות במקום בלי קונפליטים .לא הייתי רוצה לחיות בחברה שדבקה
בעקרון אחד ,אפילו אם קוראים לו אמת .לארץ האחרת ,לארץ שעומדת מנגד לקושטא,
קוראים ארץ אחריות .ארץ שיש בה שיקול דעת ועל כן יש בה מקום גם לטעויות .ארץ
שאנשיה אינם גדולים מהחיים ,ועל כן החיים (רוב הזמן) לא רומסים אותם .אם קושטא
הייתה מדינה ,הייתי מוותרת על אשרת הכניסה.
(רוחמה וייס" ,לא רוצה לחיות בארץ האמת";ynet, 7.1.11 ,
)http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4010294,00.html

ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם
אלינור רוזוולט מחזיקה בידה את הנוסח הספרדי של ההכרזה
לכל באי עולם בדבר זכויות האדם ויקיפדיה החופשית

ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם

בעקבות מלחמת העולם השנייה ושואת יהודי אירופה הוקם
ארגון האומות המאוחדות )האו"ם( .בשנת  1948פורסמה
ההכרזה בדבר הזכויות הבסיסיות של כל באי עולם ,שעליה
חתמו כל המדינות החברות באו"ם .עד היום מדינות רבות אינן
מקיימות אותה .ההכרזה נפתחת במילים אלו:

הואיל והכרה בכבוד הטבעי לכל בני משפחת האדם ובזכויותיהם השוות
והבלתי נפקעות הוא יסוד החופש ,הצדק והשלום בעולם;
הואיל והזלזול בזכויות האדם וביזויין הבשילו מעשים פראיים שפגעו
קשה במצפונה של האנושות;
בניין עולם שבו ייהנו כל יצורי אנוש מחירות הדיבור והאמונה ומן החירות מפחד
וממחסור ,הוכרז כראש שאיפותיו של כל אדם.
הואיל והכרח חיוני הוא שזכויות האדם תהיינה מוגנות בכוח שלטונו של
החוק ,שלא יהא האדם אנוס ,כמפלט אחרון ,להשליך את יהבו על מרידה
בעריצות ובדיכוי;
הואיל והכרח חיוני הוא לקדם את התפתחותם של יחסי ידידות בין האומות;
לפיכך מכריזה העצרת באוזני כל באי העולם את ההכרזה הזאת בדבר זכויות האדם.
מתוך אתר הכנסת

שאלות

 .1על מה "העולם עומד" ,על פי הכרזת האו"ם?
 .2במה דומים ובמה שונים עקרונות אלו מהעקרונות שעומדים בבסיסו של עולם ,לפי המשנה שלמדנו?
 .3כיצד עשויים הערכים שבבסיס העולם ,על פי מסכת אבות והעקרונות של הכרזת האו"ם ,לשמור שלא יחזרו
"מעשים פראיים שפגעו קשה במצפונה של האנושות"?

 .4כיצד יכולות ההנחיות שבמשנה והכרזת זכויות האדם לתרום לתיקון העולם?
 .5מה עלינו לעשות בסביבתנו הקרובה לאור המשנה וההכרזה על זכויות האדם ,כדי שהחברה שלנו תהיה טובה יותר?
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לפנינו הפתיחה ל"הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם" .פתיחתה של ההכרזה מבקשת לבסס
את הצורך בעיגונן של זכויות האדם בחוק ,ועל כן היא מתחילה בפסקאות קצרות הפותחות במילים
"הואיל ו "...ומסתיימת במשפט" :לפיכך מכריזה העצרת באוזני כל באי העולם את ההכרזה הזאת
בדבר זכויות האדם".
הפתיחה מונה כמה הצדקות להכרזה :ההכרה שכבוד האדם והשוויון הם יסודות החופש ,הצדק
והשלום; הזלזול בזכויות האדם הביא למעשים פראיים (הכוונה היא בעיקר למלחמת העולם השנייה,
שהתחוללה שנים ספורות לפני ההכרזה והייתה מניע מרכזי ליצירתה); מימוש שאיפתו של כל אדם
לעולם שיש בו חירות רוחנית וגשמית; ההכרח בהגנה משפטית על זכויות אלו ,וההכרח בקידום
הידידות בין האומות.
נראה שבעיני מנסחי ההכרזה ,העולם עומד על זכויות האדם ובלעדיהן אין לו זכות קיום (שאלה
 .)1קריאה מדויקת יותר תגלה שזכויות האדם עצמן אינן התכלית ,אלא האמצעי  -זכויות האדם
מבטיחות את האפשרות להגשים את הערכים האמתיים שעליהם העולם עומד :חופש ,צדק ושלום.
ההשוואה בין עקרונות אלו לבין העקרונות הנלמדים מהמשנה מלמדת על דמיון רב בין שני
המקורות ,וגם על כמה הבדלים ביניהם (שאלה  :)2ערך השלום נזכר כמה פעמים בפתיחת ההכרזה
ולקראת סופה נזכרת השאיפה לפתח יחסי ידידות בין האומות שהן "הכרח חיוני" .כמו כן ,גם הדין
הוא עיקרון חשוב בהכרזה ומוגדר גם הוא "הכרח חיוני" (שורה  .)7בלא ההגנה שיספק להן הדין,
הכרזה על זכויות אדם עלולה להישאר הכרזה ריקה.
למרות נקודות הדמיון הרבות ,בכל אחד מהמקורות יש עיקרון שאין למצוא בזולתו" :האמת" -
העיקרון האובייקטיבי המאזן את ערך "השלום" הסובייקטיבי במשנה  -איננה נזכרת בהכרזה .לעומת
זאת" ,החירות"  -שיש לה מקום מרכזי בהכרזה (שורות  ,)5 ,2עיקרון המדגיש את כוחו של הפרט
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"אמתות" כאלה ואחרות ,להחזיק באמונתו שלו ולהיות חופשי מכל כבלים  -נעדרת
לבטא עצמו נגד ִ
מן המשנה.
הערכים המוזכרים בהכרזה עשויים למנוע חזרה על המעשים האיומים שחוותה האנושות במלחמת
העולם השנייה בשתי דרכים עיקריות (שאלה  :)3משפט וחינוך .כאמור ,ההכרזה מכירה בכך שבלי
מתן תוקף משפטי להגנה על זכויות אדם ,אין כל ערובה שהן יישמרו .על כן ,ל"דין" יש תפקיד
מפתח .ואכן ,בעקבות השואה ,החל להתחזק מעמדו של המשפט הבינלאומי ,המעמיד בבסיסו
ערכים אוניברסליים .במסגרת זו הוקם בהאג ,שבועות ספורים לאחר תום מלחמת העולם השנייה,
בית הדין הבינלאומי לצדק .עם זאת ,אין די בדין .בלי פעולות נמרצות של חינוך והסברה לא יוכלו
ערכים נעלים אלו להישמר ,שכן לא יהיה מי שיאכוף את הדינים .את התפקיד הזה נראה שממלאת
ההכרזה עצמה .היא איננה ממוענת לבתי משפט בלבד או למדינות ,כי אם "לכל באי עולם".
על בסיס לימוד המקורות סביב משנה זו ,אפשר לדון בשאלה כיצד יכולות ההנחיות במשנה
ובהכרזה לקדם את תיקון העולם (שאלה  )4ומה עלינו לעשות בסביבתנו הקרובה לשם כך (שאלה
 .)5אפשר לבקש מכל תלמיד לבחור באחד הערכים שהודגשו במקורות שלמדנו ,לרשום בצדו
האחד של הדף פעולה שהמדינה (או מדינות העולם) ,צריכה לעשות כדי לקדם את הערך ,ובצד
השני פעולה שבכוחו של כל אדם (ותלמיד) לעשות לשם קידומו של ערך .בדרך זו לא נגרר לדיון
בשאלות "גדולות" בלבד ,אלא נעסוק גם בהיבטים יישומים ויומיומיים של דברי המשנה ,ועם זאת,
נוכל לנסות ולהעלות רעיונות גם במישורים רחבים יותר .לדוגמה ,את ערך השלום אפשר לקדם,
למשל ,אם מעצמות העולם יקטינו את מלאי הנשק הגרעיני שברשותן (אפשר לקרוא על הסכם
בין ארצות הברית ורוסיה משנת  2010בוויקיפדיה האנגלית ,בערך .)New START treaty :במעגל
הקרוב יותר ,ערך השלום יקודם גם אם בפעם הבאה שאזמין חברים לצפות בסרט ,אזמין גם שניים או
שלושה חברים מהכיתה שאינם מחוג חבריי הקרובים .כך" ,הדין" יקודם אם המדינה תקצה משאבים
רבים יותר לאכיפת החוק ,למשל ,אם יוגדל מספר המפקחים במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
המופקדים על אכיפת חוקי העבודה (ובכלל זה עבודת בני נוער) .בהיעדר אכיפה ,מעסיקים רבים
אינם מקפידים על שכר מינימום ועל זכויות סוציאליות אחרות .במעגל הקרוב ,הקפדה על שמירת
חוקי התנועה  -חצייה באור ירוק ,הערה להורים על נסיעה במהירות גבוהה מהמותרת וכדומה -
מחזקת גם היא את כוחו של הדין.
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מסכת אבות

)א( רַ ִּבי או ֵֹמרֵ :איזוֹ ִהיא ֶּדרֶ ךְ ׁ ָיְשרָ ה ׁ ֶש ּיָבוֹר לוֹ ָה ָא ָדם –
יְרֵ א ֵח ְטא .וְרַ ִּבי ֶאלְ ָעזָר ֶּבן ֲערָ ךְ – ַמ ְעיָן ַה ִּמ ְת ַּג ֵּבר.
ש ּה ִוְת ְפ ֶארֶ ת לוֹ ִמן ָה ָא ָדםֱ .וֶהוֵה
ָּכל ׁ ֶש ִהיא ִת ְפ ֶארֶ ת לְ עוֹ ָ ׂ
שרָ ֵאל ְּבכַ ף
)יב( הוּא ָהיָה או ֵֹמרִ :אם ְיִהיוּ ָּכל ַחכְ ֵמי יִ ְ ׂ
ִזָהיר ְּב ִמ ְצוָה ַק ָּלה ְּכ ַב ֲחמוּרָ הֶ ׁ ,ש ֵאין ַא ָּתה יוֹדֵ ַע ַמ ַּתן ְ ׂ
שכָ רָ ן מֹאזְנַיִםֱ ,וֶאלִ ֶיעזֶר ֶּבן הֻ רְ ָקנוֹס ְּבכַ ף ׁ ְש ּנִיָה – ַמכְ רִ ַיע ֶאת
שכַ ר
שכָ רָ ּה ,וּ ְ ׂ
ׁ ֶש ַּל ִּמ ְצוֹתֱ .וֶהוֵה ְמ ַחׁ ֵּשב ֶה ְפ ֵסד ִמ ְצוָה ְּכנֶגֶ ד ְ ׂ
שרָ ֵאל
ּ ֻכ ָּלםַ .א ָּבא ׁ ָשאוּל או ֵֹמר ִמׁ ְּשמוִֹ :אם ְיִהיוּ ָּכל ַחכְ ֵמי יִ ְ ׂ
ֲע ֵברָ ה ְּכנֶגֶ ד ֶה ְפ ֵס ָד ּהִ .ה ְס ַּת ֵּכל ִּבׁ ְשלׁ ָֹשה ְד ָברִ ים ִוְאי ַא ָּתה
ְּבכַ ף מֹאזְנַיִםֱ ,וֶאלִ ֶיעזֶר ֶּבן הֻ רְ ָקנוֹס ַאף ִע ָּמ ֶהםֶ ,וְאלְ ָעזָר ֶּבן
ָבא לִ ֵידי ֲע ֵברָ הַּ :דע ַמה ְּל ַמ ְעלָ ה ִמ ְּמךָ ַ ,עיִן רו ָֹאה וְ אֹזֶן
ֲערָ ךְ ְּבכַ ף ׁ ְש ּנִיָה – ַמכְ רִ ַיע ֶאת ּ ֻכ ָּלם.
שיךָ ַּב ֵּס ֶפר נִכְ ָּת ִבים.
ׁשו ַֹמ ַעת ,וְכָ ל ַמ ֲע ֶ ׂ
)יג( ָא ַמר לָ ֶהםְ :צאוּ וּרְ אוּ ֵאיזוֹ ִהיא דֶ רֶ ךְ ׁ ָיְשרָ ה ׁ ֶש ּיִדְ ַּבק ָּב ּה
שיא או ֵֹמרֶ :יָפה
יְהוּדה ַה ָּנ ִ ׂ
)ב( רַ ָּבן ַּג ְמלִ ֵיאל ְּבנוֹ ׁ ֶשל רַ ִּבי ָ
ָה ָאדָ ם .רַ ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶר או ֵֹמרַ :עיִן טו ָֹבה .רַ ִּבי יְהוׁ ֹֻש ַע או ֵֹמר:
ַּתלְ מוּד ּתוֹרָ ה ִעם ֶּדרֶ ךְ ֶארֶ ץֶ ׁ ,ש ּיְגִ ַיעת ׁ ְש ֶ
נֵיהם ַמׁ ְש ַּכ ַחת ָעוֹןָ .ח ֵבר טוֹב .רַ ִּבי יו ֵֹסי או ֵֹמרָ ׁ :שכֵ ן טוֹב .רַ ִּבי ׁ ִש ְמעוֹן או ֵֹמר:
וְכָ ל ּתוֹרָ ה ׁ ֶש ֵאין ִע ָּמ ּה ְמלָ אכָ ה ,סו ָֹפ ּה ְּב ֵטלָ ה וְגוֹרֶ רֶ ת ָעוֹן.
ָהרו ֶֹאה ֶאת ַהנּ וֹלָ ד .רַ ִּבי ֶאלְ ָעזָר או ֵֹמר :לֵ ב טוֹבָ .א ַמר לָ ֶהם:
וְכָ ל ָה ֲע ֵמלִ ים ִעם ַה ִּצ ּבוּרְ ,יִהיוּ ֲע ֵמלִ ים ִע ָּמ ֶהם לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִם ,רו ֶֹאה ֲאנִי ֶאת ִּד ְברֵ י ֶאלְ ָעזָר ֶּבן ֲערָ ךְ ֶ ׁ ,ש ִּבכְ לַ ל ְּד ָברָ יו ִּד ְברֵ יכֶ ם.
ׁ ֶש ּזְכוּת ֲאבו ָֹתם ְמ ַס ּי ְַע ָּתם ִוְצדְ ָק ָתם עו ֶֹמ ֶדת לָ ַעדַ .וְא ֶּתם,
)יד( ָא ַמר לָ ֶהםְ :צאוּ וּרְ אוּ ֵאיזוֹ ִהיא דֶ רֶ ךְ רָ ָעה ׁ ֶש ּי ְִתרַ ֵחק
ש ֶיתם.
שכָ ר ַהרְ ֵּבה ְּכ ִאלּ וּ ֲע ִ ׂ
ַמ ֲעלֶ ה ֲאנִי ֲעלֵ יכֶ ם ָ ׂ
ִמ ֶּמ ּנ ָּה ָה ָאדָ ם .רַ ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶר או ֵֹמרַ :עיִן רָ ָעה .רַ ִּבי יְהוׁ ֹֻש ַע
)ג( ֱהווּ ִזְהירִ ין ָּברָ ׁשוּתֶ ׁ ,ש ֵאין ְמ ָקרְ ִבים לוֹ לְ ָא ָדם ֶא ָּלא לְ צֹרֶ ךְ או ֵֹמרָ :ח ֵבר רָ ע .רַ ִּבי יו ֵֹסי או ֵֹמרָ ׁ :שכֵ ן רָ ע .רַ ִּבי ׁ ִש ְמעוֹן או ֵֹמר:
ַע ְצ ָמם .נִרְ ִאים ְּכאו ֲֹה ִבים ִּבׁ ְש ַעת ֲה ָנָא ָתםֵ ,וְאין עו ְֹמדִ ים לוֹ ַהלּ ֹוֶה ֵוְאינוֹ ְמׁ ַש ֵּלםֶ .א ָחד ַהלּ ֹוֶה ִמן ָה ָאדָ ם ְּכלֹוֶה ִמן ַה ָּמקוֹם
לְ ָא ָדם ִּבׁ ְש ַעת ָּד ְחקוֹ.
ָּברוּךְ הוּאֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמר" :לֹוֶה רָ ׁ ָשע וְ לֹא ׁ ַיְש ֵּלםַ ,וְצ ִּדיק חוֹנֵן
שה רְ צוֹנוֹ ִּכרְ צוֹנֶךָ ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּי ֲַע ֶ ׂ
)ד( הוּא ָהיָה או ֵֹמרֲ :ע ֵ ׂ
שה רְ צוֹנְךָ וְנו ֵֹתן" )תהלים לז ,כא( .רַ ִּבי ֶאלְ ָעזָר או ֵֹמר :לֵ ב רָ עָ .א ַמר
ב
בפרק
המשניות
להוראת
מבוא
ִּכרְ צוֹנוַֹּ .ב ֵּטל רְ צוֹנְךָ ִמ ְּפנֵי רְ צוֹנוְֹּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּי ְַב ֵּטל רְ צוֹן ֲא ֵחרִ ים לָ ֶהם :רו ֶֹאה ֲאנִי ֶאת ִּד ְברֵ י ֶאלְ ָעזָר ֶּבן ֲערָ ךְ ֶ ׁ ,ש ִּבכְ לַ ל ְּד ָברָ יו
פרק ב נפתח בשאלה של רבי יהודה הנשיא ,עורך המשנה ,המכונה "רבי"" :איזו היא דרך ישרה
ִמ ְּפנֵי רְ צוֹנֶךָ .
ִּד ְברֵ יכֶ ם.
שיבור לו האדם?" כלומר ,מהי הדרך הראויה שהאדם צריך ללכת בה מבחינה דתית ומבחינה
כלב ַע ְ
בסיסית ֵמן ְּ
שאלהוּר.זו ַוְאל ַּת ֲא
חברתית?מן ַה ִּצ ּב
)ה( ִה ֵּלל או ֵֹמרַ :אל ִּת ְפרוֹׁש ִ
שכל ִיְהי כְ
שאלהו ֵֹמר:
כך; ֱאלִזו ֶיעזֶר א
פשוטהים.כלרַ ִּבי
ולכאורהָֹ ,שה דְ ָברִ
האנושיָ ,א ְמרוּ ׁ ְשלׁ
כךצ ְמךָלקיום)טו( ֵהם
אדםבוֹדשואל
ישלִ ְמקו
חברה ִּג ַיע
ובכלעד ׁ ֶש ַּת
עצמו,ח ֵברְ ךָ ַ
אתין ֶאת ֲ
ַעד יוֹם מו ְֹתךָ ַ .וְאל ָּת ִד
היותה יוֹם
בגללֹסׁ .וְשוּב
ראויות.לִ כְ עו
התנהגות ְּת ִהי נו ַֹח
נורמות ֶש ָּלךְ ַ .וְאל
ולנסח ָעלֶ יךָ ְּכׁ
עליהךָ ָח ִביב
ניסיוןֹמוֹ.להשיב ֲח ֵברְ
בסיסית
לשאלהלְ ִזוהׁ ָּש ֵמ ַ
התשובותֹעֶ ׁ ,ש ּסוֹפוֹ
ֹאמר ָּד ָבר ׁ ֶש ִאיכל ֶא ְכפׁךָ ,שר לִ ׁ ְשמו ַ
ַוְאל ּת ַ
כחוטחכָ ִמ
עוברן ׁ ֶשל ֲ
ישרה"ד אוּרָ
"דרך ֵּמם ְּכנֶגֶ
מהי ִמ ְת ַח
להגדיר ֱוֶהוֵה
והניסיון ִמ ָית ְתךָ .
ומגוונותָ ,חד לִ ְפנֵי
רבותעַ .וְאל ֶא
ים.בפרק
השני
כולו.נֶהֶ ׁ ,ש ָּמא לֹא ִת ָּפנֶה.
ֹאמר לִ כְ ׁ ֶש ֶא ָּפנֶה ֶאׁ ְש
ּת ַ
נְשיכַ ת ׁש ָוּעל,
ֱוֶהוֵה ִזָהיר ְּבגַ ַחלְ ָּתן ׁ ֶשלּ ֹא ִת ָּכוֶהֶ ׁ ,ש ּנׁ ְִשיכָ ָתן ׁ ִ
מן האדם".
עצמו ַעם ָה ָארֶ
רביא ,וְ לֹא
של ֵח ְט
תשובתויְרֵ א
)ו( הוּא ָהיָה או ֵֹמרֵ :אין ּבוּר
ותפארתף,לווְכָ ל
שרָ
לעושהח ׁ ַישת ָ ׂ
תפארת ׁ ָיש ָתן לְ ִ
שהיאקרָ ב ,וּלְ ִח
"כל ַיצת ַע ְ
א:ן ֲע ִק
משנה ָיצ ָת
מובאת ץבהמשך ֲוַע ִק
ש.וגם נחשבת מכובדת וראויה בעיני
אותו
מפארת
זו
הליכה
הנכונה,
בדרך
הולך
אדם
אם
כלומר,לֹא ַה ַּק ְּפ ָדן ְמלַ ֵּמד .וְ לֹא ָּכל
ָח ִסיד .וְ לֹא ַה ַּב ׁ ָיְשן לָ ֵמד ,וְ
ִּד ְברֵ ֶיהם ְּכגַ ֲחלֵ י ֵאׁ
חכמים
בדברי
ממשיך
והפרק
בעיניו,
הישרה
הדרך
מהי
מפרט
רבי
א,
משנה
בהמשך
האחרים.
ַה ַּמרְ ֶּבה ִב ְסחוֹרָ ה ַמ ְח ִּכיםְ .וּב ָמקוֹם ׁ ֶש ֵאין ֲא ׁ ִ
ש ַנְאת ַה ְּברִ יּ וֹת
וְיֵצר ָהרַ ע ,וְ ִ ׂ
נָשים ִהׁ ְש ַּת ֵּדל )טז( רַ ִּבי יְהוׁ ֹֻש ַע או ֵֹמרַ :עיִן ָהרַ עֶ ,
נוספים :רבן גמליאל ,בנו של רבי יהודה הנשיא (משניות ב-ד); הלל הזקן (משניות ה-ח); רבן יוחנן בן
לִ ְהיוֹת ִא ׁיש.
מו ִֹצ ִיאים ֶאת ָה ָאדָ ם ִמן ָהעוֹלָ ם.
זכאי ,תלמידו של הלל (משניות ט-יד); חמשת תלמידיו המובהקים של רבן יוחנן בן זכאי (משניות
הואיִםָ .א
שגםנֵי ַה ָּמ
טרפון,על ְּפ
ורביש ָּצ ָפה ַ
טו-יט) ַחת ׁ ֶ
)ז( ַאף הוּא רָ ָאה גֻלְ גּ ֹלֶ ת ַא
כ-כא)ֲ .ח ֵברְ ךָ ָח ִביב ָעלֶ יךָ ְּכׁ ֶש ָּלךְ .
(משניותי ָממוֹן
זכאיאו ֵֹמרִ :יְה
יוחנןרַ ִּבבןי יו ֵֹסי
למד ַמרמרבן )יז(
מציגמ ִט
פרק ,בוְסוֹף ְ
לָ ּהַ :על ַּד ֲא ֵט ְפ ְּת ַא ִטיפוּךְ
של ׂ
לשאלתו ַמ ֲע ֶ
תשובותה לָ ךְ  .וְכָ ל
יְרֻש
ינָה ׁ ָּ
למצוא ֶש ֵבוא ּ
ואפשר ּתוֹרָ הׁ ,
תלמידיהם ,לִ לְ מוֹד
יְטוּפוּן.של חכמים ושל ַוְה ְת ֵקן ַע ְצ ְמךָ
שיךָרבי,
את ַיפיִךְדבריהם
ישרה ָּמהַ .מ
דרךמרְ ֶּבה רִ
שר ַ
היא ָ ׂ
"איזובה ָב
)ח( הוּא ָהיָה או ֵֹמרַ :מרְ ֶּ
ש ָמיִם.
הפותחתם ׁ ָ
שיבוררְ ֶּבלוההאדם?" ְיִהיוּ לְ ׁ ֵש
הפרק .כמה מן הנושאים העולים בפרק הם:
את
קיום ַמרְ ֶּבה
בעת ִפים.
האדםה כְ ׁ ָש
שלים ַמרְ ֶּב
נָש
תודעתו ׁ ִ
נְכָ ִסים ַמרְ ֶּבה ְד ָאגָ הַ .מרְ ֶּבה
שללה.
וּב ְת ִפ ָּ
האדם;ש ַמע ִ
בחיירִ ַיאת ׁ ְ
ומעמדויר ִּב ְק
התורהרֱ :הוֵה ִזָה
לימודעוֹן או ֵֹמ
שלבי ׁ ִש ְמ
)יח( רַ ִּ
סוגים
המצוות; טיבו
והתנהגות
הזיקותֹרָ ה
למידה;מרְ ֶּבה תו
דרכיבה גָ זֵלַ .
ושלים ַמרְ ֶּ
תלמידיםע ָב ִד
ׁ ְש ָפחוֹת ַמרְ ֶּבה ָּזִמהַ .מרְ ֶּבה ֲ
מלאכהרַ ֲח ִמים
כמובעֶ ,א ָּלא
אחרים,ךָ ֶק ַ
ש ְּת ִפ ָּל ְת
לערכים ׂ
התורה ַאל ַּת ַע
לימוד ִמ ְת ַּפ ֵּלל
ערךש ַא ָּתה
בין וּכְ ׁ ֶ
האדם.
של
ראויות
ומידות
לסביבתו,
האדם
בין
היחס
ראויה;ה ַמרְ ֶּבה ָחכְ ָמהַ .מרְ ֶּבה ֵע ָצה
ַמרְ ֶּבה ַח ּיִיםַ .מרְ ֶּבה ׁ ִיְש ָיב
"כי ַחנּוּן וְרַ חוּם הוּא ֶארֶ ךְ
ַוְת ֲחנוּנִים לִ ְפנֵי ַה ָּמקוֹםֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמרִּ :
בזיקה ישירה
בפרק
נידונים
רבים
נושאים
חז"ל,
של
בתרבותם
מכונן
ערך
היה
התורה
שלימוד
משום
ַמרְ ֶּבה ְתבוּנָהַ .מרְ ֶּבה ְצ ָד ָקה ַמרְ ֶּבה ׁ ָשלוֹםָ .קנָה ׁ ֵשם טוֹב
וְנִחם ַעל ָהרָ ָעה" )יואל ב ,יג(ַ .וְאל ְּת ִהי
ַא ַּפיִם וְרַ ב ֶח ֶסד ָ
או עקיפה לערך מרכזי זה .למשל ,במשנה ב מתבררת חשיבותה של המלאכה באמצעות הטענה
ָק
47נָה לְ ַע ְצמוָֹ .קנָה לוֹ ִּד ְברֵ י תוֹרָ ה ָקנָה לוֹ ַח ּיֵי ָהעוֹלָ ם ַה ָּבא .רָ ׁ ָשע ִּב ְפנֵי ַע ְצ ֶמךָ .
שאין להסתפק בלימוד תורה בלבד ,ובמשנה ה שזורות זו בזו עצות הנוגעות ליחסים שבין אדם
הוּא ָהיָה
והדרכות ִוּמׁ ַּש ַּמאי.
לחברול ֵמ ִה ֵּלל
)ט( רַ ָּבן יו ָֹחנָן ֶּבן ַּזַכאי ִק ֵּב
ה .וְדַ ע ַמה
אתֹד ּתוֹרָ
החותמותלְ מו
כ-כאוֵה ׁ ָשקוּד לִ
במשניות ֵֹמרֱ :ה
וכך ִּביגם ֶאלְ ָעזָר או
בלימוד התורה),יט( רַ
הפרק.
הקשורות
וְנֶא ָמן הוּא
או ֵֹמרִ :אם לָ ַמ ְד ָּת ּתוֹרָ ה ַהרְ ֵּבהַ ,אל ַּת ֲחזֵק טו ָֹבה לְ ַע ְצ ְמךָ ִּ ,כי ׁ ֶּש ָּתׁ ִשיב לְ ֶא ִּפיקוּרוֹס .וְדַ ע לִ ְפנֵי ִמי ַא ָּתה ָע ֵמלֱ .
לְ כָ ךְ נו ָֹצרְ ָּת.
שכַ ר ְּפעֻ ָּל ֶתךָ .
ַּב ַעל ְמלַ אכְ ְּתךָ ֶ ׁ ,ש ּיׁ ְַש ֵּלם לְ ךָ ְ ׂ
רֻבה,
)י( ֲח ִמׁ ָּשה ַתלְ ִמידִ ים ָהיוּ לוֹ לְ רַ ָּבן יו ָֹחנָן ֶּבן ַּזַכאיֵ ,וְאלּ וּ ֵהן) :כ( רַ ִּבי ַטרְ פוֹן או ֵֹמרַ :היּ וֹם ָק ָצרַ ,וְה ְּמלָ אכָ ה ְמ ָּ
רַ ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶר ֶּבן הֻ רְ ָקנוֹס ,רַ ִּבי יְהוׁ ֹֻש ַע ֶּבן ֲחנַנְיָה ,רַ ִּבי יו ֵֹסי
שכָ ר ַהרְ ֵּבהַ ,וּב ַעל ַה ַּביִת דּ ו ֵֹחק.
ַוְה ּפו ֲֹעלִ ים ֲע ֵצלִ יםַ ,וְה ָּ ׂ
ַהכּ ֵֹהן רַ ִּבי ׁ ִש ְמעוֹן ֶּבן ַנְת ֵנְאל ,וְרַ ִּבי ֶאלְ ָעזָר ֶּבן ֲערָ ךְ .
)כא( הוּא ָהיָה או ֵֹמר :לֹא ָעלֶ יךָ ַה ְּמלָ אכָ ה לִ גְ מוֹר ,וְ לֹא ַא ָּתה
)יא( הוּא ָהיָה מוֹנֶה ׁ ְש ָב ָחן .רַ ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶר ֶּבן הֻ רְ ָקנוֹס – ּבוֹר ֶבן חֹרִ ין לְ ִה ָּב ֵטל ִמ ֶּמ ּנָהִ .אם לָ ַמדְ ָּת ּתוֹרָ ה ַהרְ ֵּבה ,נו ְֹתנִים לָ ךְ
סוּד ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַא ֵּבד ִט ָּפה .רַ ִּבי יְהוׁ ֹֻש ַע ֶּבן ֲחנַנְיָה – ַאׁ ְשרֵ י
שכַ ר
וְנֶא ָמן הוּא ַּב ַעל ְמלַ אכְ ְּתךָ ֶ ׁ ,ש ּיׁ ְַש ֵּלם לָ ךְ ְ ׂ
שכָ ר ַהרְ ֵּבהֱ .
ָׂ
שכָ רָ ם ׁ ֶשלַ ַּצ ִּד ִיקים לֶ ָע ִתיד לָ בוֹא.
יוֹלַ דְ ּתוֹ .רַ ִּבי יו ֵֹסי ַהכּ ֵֹהן – ָח ִסיד .רַ ִּבי ׁ ִש ְמעוֹן ֶּבן ַנְת ֵנְאל – ְּפעֻ ָּל ֶתךָ  .וְדַ ע ׁ ֶש ַּמ ַּתן ְ ׂ

פרק ב

מסכת אבות

)א( רַ ִּבי או ֵֹמרֵ :איזוֹ ִהיא ֶּדרֶ ךְ ׁ ָיְשרָ ה ׁ ֶש ּיָבוֹר לוֹ ָה ָא ָדם –
ש ּה ִוְת ְפ ֶארֶ ת לוֹ ִמן ָה ָא ָדםֱ .וֶהוֵה
ָּכל ׁ ֶש ִהיא ִת ְפ ֶארֶ ת לְ עוֹ ָ ׂ
שכָ רָ ן
ִזָהיר ְּב ִמ ְצוָה ַק ָּלה ְּכ ַב ֲחמוּרָ הֶ ׁ ,ש ֵאין ַא ָּתה יוֹדֵ ַע ַמ ַּתן ְ ׂ
שכַ ר
שכָ רָ ּה ,וּ ְ ׂ
ׁ ֶש ַּל ִּמ ְצוֹתֱ .וֶהוֵה ְמ ַחׁ ֵּשב ֶה ְפ ֵסד ִמ ְצוָה ְּכנֶגֶ ד ְ ׂ
ֲע ֵברָ ה ְּכנֶגֶ ד ֶה ְפ ֵס ָד ּהִ .ה ְס ַּת ֵּכל ִּבׁ ְשלׁ ָֹשה ְד ָברִ ים ִוְאי ַא ָּתה
ָבא לִ ֵידי ֲע ֵברָ הַּ :דע ַמה ְּל ַמ ְעלָ ה ִמ ְּמךָ ַ ,עיִן רו ָֹאה וְ אֹזֶן
שיךָ ַּב ֵּס ֶפר נִכְ ָּת ִבים.
ׁשו ַֹמ ַעת ,וְכָ ל ַמ ֲע ֶ ׂ
שיא או ֵֹמרֶ :יָפה
יְהוּדה ַה ָּנ ִ ׂ
)ב( רַ ָּבן ַּג ְמלִ ֵיאל ְּבנוֹ ׁ ֶשל רַ ִּבי ָ
נֵיהם ַמׁ ְש ַּכ ַחת ָעוֹן.
ַּתלְ מוּד ּתוֹרָ ה ִעם ֶּדרֶ ךְ ֶארֶ ץֶ ׁ ,ש ּיְגִ ַיעת ׁ ְש ֶ
וְכָ ל ּתוֹרָ ה ׁ ֶש ֵאין ִע ָּמ ּה ְמלָ אכָ ה ,סו ָֹפ ּה ְּב ֵטלָ ה וְגוֹרֶ רֶ ת ָעוֹן.
וְכָ ל ָה ֲע ֵמלִ ים ִעם ַה ִּצ ּבוּרְ ,יִהיוּ ֲע ֵמלִ ים ִע ָּמ ֶהם לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִם,
ׁ ֶש ּזְכוּת ֲאבו ָֹתם ְמ ַס ּי ְַע ָּתם ִוְצדְ ָק ָתם עו ֶֹמדֶ ת לָ ַעדַ .וְא ֶּתם,
ש ֶיתם.
שכָ ר ַהרְ ֵּבה ְּכ ִאלּ וּ ֲע ִ ׂ
ַמ ֲעלֶ ה ֲאנִי ֲעלֵ יכֶ ם ָ ׂ
)ג( ֱהווּ ִזְהירִ ין ָּברָ ׁשוּתֶ ׁ ,ש ֵאין ְמ ָקרְ ִבים לוֹ לְ ָא ָדם ֶא ָּלא לְ צֹרֶ ךְ
ַע ְצ ָמם .נִרְ ִאים ְּכאו ֲֹה ִבים ִּבׁ ְש ַעת ֲה ָנָא ָתםֵ ,וְאין עו ְֹמדִ ים לוֹ
לְ ָא ָדם ִּבׁ ְש ַעת ָּד ְחקוֹ.
שה רְ צוֹנְךָ
שה רְ צוֹנוֹ ִּכרְ צוֹנֶךָ ְּ ,כדֵ י ׁ ֶש ּי ֲַע ֶ ׂ
)ד( הוּא ָהיָה או ֵֹמרֲ :ע ֵ ׂ
ִּכרְ צוֹנוַֹּ .ב ֵּטל רְ צוֹנְךָ ִמ ְּפנֵי רְ צוֹנוְֹּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּי ְַב ֵּטל רְ צוֹן ֲא ֵחרִ ים
ִמ ְּפנֵי רְ צוֹנֶךָ .
)ה( ִה ֵּלל או ֵֹמרַ :אל ִּת ְפרוֹׁש ִמן ַה ִּצ ּבוּרַ .וְאל ַּת ֲא ֵמן ְּב ַע ְצ ְמךָ
ַעד יוֹם מו ְֹתךָ ַ .וְאל ָּתדִ ין ֶאת ֲח ֵברְ ךָ ַעד ׁ ֶש ַּת ִּג ַיע לִ ְמקוֹמוֹ.
ֹאמר ָּד ָבר ׁ ֶש ִאי ֶא ְפׁ ָשר לִ ׁ ְשמו ַֹעֶ ׁ ,ש ּסוֹפוֹ לְ ִהׁ ָּש ֵמ ַעַ .וְאל
ַוְאל ּת ַ
ֹאמר לִ כְ ׁ ֶש ֶא ָּפנֶה ֶאׁ ְשנֶהֶ ׁ ,ש ָּמא לֹא ִת ָּפנֶה.
ּת ַ
)ו( הוּא ָהיָה או ֵֹמרֵ :אין ּבוּר יְרֵ א ֵח ְטא ,וְ לֹא ַעם ָה ָארֶ ץ
ָח ִסיד .וְ לֹא ַה ַּב ׁ ָיְשן לָ ֵמד ,וְ לֹא ַה ַּק ְּפ ָדן ְמלַ ֵּמד .וְ לֹא ָּכל
נָשים ִהׁ ְש ַּת ֵּדל
ַה ַּמרְ ֶּבה ִב ְסחוֹרָ ה ַמ ְח ִּכיםְ .וּב ָמקוֹם ׁ ֶש ֵאין ֲא ׁ ִ
לִ ְהיוֹת ִא ׁיש.
)ז( ַאף הוּא רָ ָאה גֻלְ גּ ֹלֶ ת ַא ַחת ׁ ֶש ָּצ ָפה ַעל ְּפנֵי ַה ָּמיִםָ .א ַמר
לָ ּהַ :על ַּד ֲא ֵט ְפ ְּת ַא ִטיפוּךְ  ,וְסוֹף ְמ ִט ַיפיִךְ יְטוּפוּן.
שר ַמרְ ֶּבה רִ ָּמהַ .מרְ ֶּבה
)ח( הוּא ָהיָה או ֵֹמרַ :מרְ ֶּבה ָב ָ ׂ
נָשים ַמרְ ֶּבה כְ ׁ ָש ִפיםַ .מרְ ֶּבה
נְכָ ִסים ַמרְ ֶּבה ְד ָאגָ הַ .מרְ ֶּבה ׁ ִ
ׁ ְש ָפחוֹת ַמרְ ֶּבה ָּזִמהַ .מרְ ֶּבה ֲע ָב ִדים ַמרְ ֶּבה גָ זֵלַ .מרְ ֶּבה תוֹרָ ה
ַמרְ ֶּבה ַח ּיִיםַ .מרְ ֶּבה ׁ ִיְש ָיבה ַמרְ ֶּבה ָחכְ ָמהַ .מרְ ֶּבה ֵע ָצה
ַמרְ ֶּבה ְתבוּנָהַ .מרְ ֶּבה ְצ ָד ָקה ַמרְ ֶּבה ׁ ָשלוֹםָ .קנָה ׁ ֵשם טוֹב
ָקנָה לְ ַע ְצמוָֹ .קנָה לוֹ ִּד ְברֵ י תוֹרָ ה ָקנָה לוֹ ַח ּיֵי ָהעוֹלָ ם ַה ָּבא.
)ט( רַ ָּבן יו ָֹחנָן ֶּבן ַּזַכאי ִק ֵּבל ֵמ ִה ֵּלל ִוּמׁ ַּש ַּמאי .הוּא ָהיָה
או ֵֹמרִ :אם לָ ַמ ְד ָּת ּתוֹרָ ה ַהרְ ֵּבהַ ,אל ַּת ֲחזֵק טו ָֹבה לְ ַע ְצ ְמךָ ִּ ,כי
לְ כָ ךְ נו ָֹצרְ ָּת.
)י( ֲח ִמׁ ָּשה ַתלְ ִמידִ ים ָהיוּ לוֹ לְ רַ ָּבן יו ָֹחנָן ֶּבן ַּזַכאיֵ ,וְאלּ וּ ֵהן:
רַ ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶר ֶּבן הֻ רְ ָקנוֹס ,רַ ִּבי יְהוׁ ֹֻש ַע ֶּבן ֲחנַנְיָה ,רַ ִּבי יו ֵֹסי
ַהכּ ֵֹהן רַ ִּבי ׁ ִש ְמעוֹן ֶּבן ַנְת ֵנְאל ,וְרַ ִּבי ֶאלְ ָעזָר ֶּבן ֲערָ ךְ .
)יא( הוּא ָהיָה מוֹנֶה ׁ ְש ָב ָחן .רַ ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶר ֶּבן הֻ רְ ָקנוֹס – ּבוֹר
סוּד ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַא ֵּבד ִט ָּפה .רַ ִּבי יְהוׁ ֹֻש ַע ֶּבן ֲחנַנְיָה – ַאׁ ְשרֵ י
יוֹלַ דְ ּתוֹ .רַ ִּבי יו ֵֹסי ַהכּ ֵֹהן – ָח ִסיד .רַ ִּבי ׁ ִש ְמעוֹן ֶּבן ַנְת ֵנְאל –

יְרֵ א ֵח ְטא .וְרַ ִּבי ֶאלְ ָעזָר ֶּבן ֲערָ ךְ – ַמ ְעיָן ַה ִּמ ְת ַּג ֵּבר.
שרָ ֵאל ְּבכַ ף
)יב( הוּא ָהיָה או ֵֹמרִ :אם ְיִהיוּ ָּכל ַחכְ ֵמי יִ ְ ׂ
מֹאזְנַיִםֱ ,וֶאלִ ֶיעזֶר ֶּבן הֻ רְ ָקנוֹס ְּבכַ ף ׁ ְש ּנִיָה – ַמכְ רִ ַיע ֶאת
שרָ ֵאל
ּ ֻכ ָּלםַ .א ָּבא ׁ ָשאוּל או ֵֹמר ִמׁ ְּשמוִֹ :אם ְיִהיוּ ָּכל ַחכְ ֵמי יִ ְ ׂ
ְּבכַ ף מֹאזְנַיִםֱ ,וֶאלִ ֶיעזֶר ֶּבן הֻ רְ ָקנוֹס ַאף ִע ָּמ ֶהםֶ ,וְאלְ ָעזָר ֶּבן
ֲערָ ךְ ְּבכַ ף ׁ ְש ּנִיָה – ַמכְ רִ ַיע ֶאת ּ ֻכ ָּלם.
)יג( ָא ַמר לָ ֶהםְ :צאוּ וּרְ אוּ ֵאיזוֹ ִהיא דֶ רֶ ךְ ׁ ָיְשרָ ה ׁ ֶש ּי ְִד ַּבק ָּב ּה
ָה ָאדָ ם .רַ ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶר או ֵֹמרַ :עיִן טו ָֹבה .רַ ִּבי יְהוׁ ֹֻש ַע או ֵֹמר:
ָח ֵבר טוֹב .רַ ִּבי יו ֵֹסי או ֵֹמרָ ׁ :שכֵ ן טוֹב .רַ ִּבי ׁ ִש ְמעוֹן או ֵֹמר:
ָהרו ֶֹאה ֶאת ַהנּ וֹלָ ד .רַ ִּבי ֶאלְ ָעזָר או ֵֹמר :לֵ ב טוֹבָ .א ַמר לָ ֶהם:
רו ֶֹאה ֲאנִי ֶאת ִּד ְברֵ י ֶאלְ ָעזָר ֶּבן ֲערָ ךְ ֶ ׁ ,ש ִּבכְ לַ ל ְּד ָברָ יו ִּד ְברֵ יכֶ ם.
)יד( ָא ַמר לָ ֶהםְ :צאוּ וּרְ אוּ ֵאיזוֹ ִהיא דֶ רֶ ךְ רָ ָעה ׁ ֶש ּי ְִתרַ ֵחק
ִמ ֶּמ ּנ ָּה ָה ָאדָ ם .רַ ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶר או ֵֹמרַ :עיִן רָ ָעה .רַ ִּבי יְהוׁ ֹֻש ַע
או ֵֹמרָ :ח ֵבר רָ ע .רַ ִּבי יו ֵֹסי או ֵֹמרָ ׁ :שכֵ ן רָ ע .רַ ִּבי ׁ ִש ְמעוֹן או ֵֹמר:
ַהלּ ֹוֶה ֵוְאינוֹ ְמׁ ַש ֵּלםֶ .א ָחד ַהלּ ֹוֶה ִמן ָה ָאדָ ם ְּכלֹוֶה ִמן ַה ָּמקוֹם
ָּברוּךְ הוּאֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמר" :לֹוֶה רָ ׁ ָשע וְ לֹא ׁ ַיְש ֵּלםַ ,וְצ ִּדיק חוֹנֵן
וְנו ֵֹתן" )תהלים לז ,כא( .רַ ִּבי ֶאלְ ָעזָר או ֵֹמר :לֵ ב רָ עָ .א ַמר
לָ ֶהם :רו ֶֹאה ֲאנִי ֶאת ִּד ְברֵ י ֶאלְ ָעזָר ֶּבן ֲערָ ךְ ֶ ׁ ,ש ִּבכְ לַ ל ְּד ָברָ יו
ִּד ְברֵ יכֶ ם.
)טו( ֵהם ָא ְמרוּ ׁ ְשלׁ ָֹשה דְ ָברִ ים .רַ ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶר או ֵֹמרִ :יְהי כְ בוֹד
ֲח ֵברְ ךָ ָח ִביב ָעלֶ יךָ ְּכׁ ֶש ָּלךְ ַ .וְאל ְּת ִהי נו ַֹח לִ כְ עוֹסׁ .וְשוּב יוֹם
ֶא ָחד לִ ְפנֵי ִמ ָית ְתךָ ֱ .וֶהוֵה ִמ ְת ַח ֵּמם ְּכנֶגֶ ד אוּרָ ן ׁ ֶשל ֲחכָ ִמים.
נְשיכַ ת ׁש ָוּעל,
ֱוֶהוֵה ִזָהיר ְּבגַ ַחלְ ָּתן ׁ ֶשלּ ֹא ִת ָּכוֶהֶ ׁ ,ש ּנׁ ְִשיכָ ָתן ׁ ִ
שרָ ף ,וְכָ ל
ֲוַע ִק ָיצ ָתן ֲע ִק ַיצת ַע ְקרָ ב ,וּלְ ִח ׁ ָיש ָתן לְ ִח ׁ ַישת ָ ׂ
ִּד ְברֵ ֶיהם ְּכגַ ֲחלֵ י ֵאׁש.
ש ַנְאת ַה ְּברִ יּ וֹת
וְיֵצר ָהרַ ע ,וְ ִ ׂ
)טז( רַ ִּבי יְהוׁ ֹֻש ַע או ֵֹמרַ :עיִן ָהרַ עֶ ,
מו ִֹצ ִיאים ֶאת ָה ָאדָ ם ִמן ָהעוֹלָ ם.
)יז( רַ ִּבי יו ֵֹסי או ֵֹמרִ :יְהי ָממוֹן ֲח ֵברְ ךָ ָח ִביב ָעלֶ יךָ ְּכׁ ֶש ָּלךְ .
שיךָ
יְרֻשה לָ ךְ  .וְכָ ל ַמ ֲע ֶ ׂ
ינָה ׁ ָּ
ַוְה ְת ֵקן ַע ְצ ְמךָ לִ לְ מוֹד ּתוֹרָ הֶ ׁ ,ש ֵא ּ
ְיִהיוּ לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ָמיִם.
)יח( רַ ִּבי ׁ ִש ְמעוֹן או ֵֹמרֱ :הוֵה ִזָהיר ִּב ְקרִ ַיאת ׁ ְש ַמע ִוּב ְת ִפ ָּלה.
ש ְּת ִפ ָּל ְתךָ ֶק ַבעֶ ,א ָּלא רַ ֲח ִמים
וּכְ ׁ ֶש ַא ָּתה ִמ ְת ַּפ ֵּלל ַאל ַּת ַע ׂ
"כי ַחנּוּן וְרַ חוּם הוּא ֶארֶ ךְ
ַוְת ֲחנוּנִים לִ ְפנֵי ַה ָּמקוֹםֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמרִּ :
וְנִחם ַעל ָהרָ ָעה" )יואל ב ,יג(ַ .וְאל ְּת ִהי
ַא ַּפיִם וְרַ ב ֶח ֶסד ָ
רָ ׁ ָשע ִּב ְפנֵי ַע ְצ ֶמךָ .
)יט( רַ ִּבי ֶאלְ ָעזָר או ֵֹמרֱ :הוֵה ׁ ָשקוּד לִ לְ מוֹד ּתוֹרָ ה .וְדַ ע ַמה
וְנֶא ָמן הוּא
ׁ ֶּש ָּתׁ ִשיב לְ ֶא ִּפיקוּרוֹס .וְדַ ע לִ ְפנֵי ִמי ַא ָּתה ָע ֵמלֱ .
שכַ ר ְּפעֻ ָּל ֶתךָ .
ַּב ַעל ְמלַ אכְ ְּתךָ ֶ ׁ ,ש ּיׁ ְַש ֵּלם לְ ךָ ְ ׂ
רֻבה,
)כ( רַ ִּבי ַטרְ פוֹן או ֵֹמרַ :היּ וֹם ָק ָצרַ ,וְה ְּמלָ אכָ ה ְמ ָּ
שכָ ר ַהרְ ֵּבהַ ,וּב ַעל ַה ַּביִת דּ ו ֵֹחק.
ַוְה ּפו ֲֹעלִ ים ֲע ֵצלִ יםַ ,וְה ָּ ׂ
)כא( הוּא ָהיָה או ֵֹמר :לֹא ָעלֶ יךָ ַה ְּמלָ אכָ ה לִ גְ מוֹר ,וְ לֹא ַא ָּתה
ֶבן חֹרִ ין לְ ִה ָּב ֵטל ִמ ֶּמ ּנָהִ .אם לָ ַמדְ ָּת ּתוֹרָ ה ַהרְ ֵּבה ,נו ְֹתנִים לָ ךְ
שכַ ר
וְנֶא ָמן הוּא ַּב ַעל ְמלַ אכְ ְּתךָ ֶ ׁ ,ש ּיׁ ְַש ֵּלם לָ ךְ ְ ׂ
שכָ ר ַהרְ ֵּבהֱ .
ָׂ
שכָ רָ ם ׁ ֶשלַ ַּצ ִּד ִיקים לֶ ָע ִתיד לָ בוֹא.
ְּפעֻ ָּל ֶתךָ  .וְדַ ע ׁ ֶש ַּמ ַּתן ְ ׂ
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משנה ב :יפה תלמוד תורה עם
דרך ארץ
מבוא
משנה ב

תּוֹרה ִעם ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ
ֶיָפה ַּת ְלמוּד ָ
בחלקה הראשון מתייחסת המשנה שלפניכם לשני נושאים
הקשורים זה לזה :חשיבותו של השילוב בין תלמוד תורה ודרך
ארץ ובין תורה ומלאכה .מהי 'דרך ארץ' וכיצד משלבים בין דרך
ארץ ולימוד תורה? ומדוע תורה בלי מלאכה היא דבר שלילי
ומסוכן? במהלך לימוד המשנה נברר שאלות אלה ,ונבדוק את
עמדתנו ביחס לגישה המובעת במשנה.

המשנה

 .1רַ ָּבן ַּג ְמלִ ֵיאל ְּבנוֹ ׁ ֶשל רַ ִּבי יְהוּדָ ה ַה ָנ ִּשׂיא או ֵֹמר:
נֵיהם ַמׁ ְש ַּכ ַחת ָעוֹן.
ֶ .2יָפה ַּתלְ מוּד ּתוֹרָ ה ִעם ֶּדרֶ ךְ ֶארֶ ץֶ ׁ ,ש ְיּגִ ַיעת ׁ ְש ֶ
 .3וְכָ ל ּתוֹרָ ה ׁ ֶש ֵאין ִע ָּמ ּה ְמלָ אכָ ה ,סו ָֹפ ּה ְּב ֵטלָ ה וְגוֹרֶ רֶ ת ָעוֹן.
 .4וְכָ ל ָה ֲע ֵמלִ ים ִעם ַה ִּצ ּבוּרְ ,יִהיוּ ֲע ֵמלִ ים ִע ָּמ ֶהם לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִם,
ֶ ׁ .5ש ְזּכוּת ֲאבו ָֹתם ְמ ַס ּי ְַע ָּתם ִוְצ ְד ָק ָתם עו ֶֹמדֶ ת לָ ַעד.
ַ .6וְא ֶּתםַ ,מ ֲעלֶ ה ֲאנִי ֲעלֵ יכֶ ם ָשׂכָ ר ַהרְ ֵּבה ְּכ ִאלּ וּ ֲע ִש ֶׂיתם.
ביאור

 .2יָ ֶפה ראויֶ .ש ְּׁיגִ ַיעת ְשׁנֵ ֶיהם ההתייגעות ,העיסוק המרובה
בתורה ובדרך ארץ כאחדַ .מ ְשׁ ַכּ ַחת ָעוֹן משכיחה מהחטא.
סוֹפהּ ְבּ ֵט ָלה בסופו של דבר היא עתידה להתבטל ,להפוך
ָ .3
גוֹר ֶרת מביאה לידיָ .עוֹן חטאֲ ,ע ֵב ָרה.4 .
לחסרת ערך .וְ ֶ
ָה ֲע ֵמ ִלים העובדים ,המשרתיםִ .עם ַה ִּצבּוּר את העםִ .ע ָּמ ֶהם
ִא ָתּםְ .ל ֵשׁם ָש ַׁמיִ ם לא לטובתם הפרטית אלא למען מטרה
בוֹתם צדקתם אבותיהםְ .מ ַסיַּ ְע ָתּם
נעלהֶ .5 .ש ְּׁזכוּת ֲא ָ
עוזרת להם .וְ ִצ ְד ָק ָתם מעשי הצדק והצדקה שהם עושים
עוֹמ ֶדת ָל ַעד נזקפת לזכותם תמיד .6 .וְ ַא ֶּתם
עם הציבורֶ .
פנייה למנהיגי הציבור העוסקים בצורכי הציבורַ .מ ֲע ֶלה ֲאנִ י
ֲע ֵל ֶיכם מתייחס אני ,כלומר אלוהים ,אליכםְּ .כ ִאלּוּ ֲע ִש ֶׂיתם
גם אם לא פעלתם למען הציבור ,אלא רק חשבתם לעשות,
נחשב הדבר כאילו עשיתם בפועל.

דרך ארץ  ﬂביטוי החוזר ונשנה בספרות חז"ל ,המציין טווח רחב
של נושאים .בין היתר הוא יכול להתייחס אל הנושאים הבאים:
 Ÿפרנסה ממלאכה ומסחר.
 Ÿיחסים מוסריים בין בני אדם בבית ומחוצה לו.
 Ÿיחסי מין.
 Ÿפעילות התורמת לקיום העולם ולפיתוח התרבות
האנושית ,כגון לימוד ומחקר של ענפי מדע שונים
ועיסוק ברפואה.
 Ÿהליכות ונימוסים נאותים ,הבאים לידי ביטוי באופן
הדיבור ,באכילה ושתייה ובלבוש.
שתי 'מסכתות קטנות' ,כלומר קובצי משניות חיצוניות שנערכו
בתקופה מאוחרת באופן נושאי בסגנון המשנה ,יוחדו לדרך ארץ:
'דרך ארץ רבה' ו'דרך ארץ זוטא'.
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במשנה ב' שני נושאים מרכזיים :תלמוד תורה (שורות  )3-2ו"העמלים עם הציבור" (שורות .)6-4
בלימוד משנה זו נתמקד בעיקר בנושא הראשון :בלימוד תורה ובזיקה בין לימוד זה לבין "דרך ארץ"
ו"מלאכה"  -שני מונחים הדורשים ביאור ופתוחים במידה מסוימת לכמה פירושים .כמו כן ,נעסוק
ב"עוון" המוזכר במשנה ונדון בפירושים האפשריים למונח זה בהקשרו.
לימוד התורה היה יסוד מכונן וחיוני בעולמם של חכמים ,ומעמדו המרכזי העלה שאלות רבות
בחייהם האישיים והערכיים ,כמו  -מהם גבולות הלימוד? כיצד יש לאזן בין ערך הלימוד לערכים
אחרים ,כגון חיי משפחה ,מלאכה ופרנסה? בתלמוד כמה וכמה סיפורים העוסקים במתח שבין
הרצון להקדיש את מרב הזמן והכוחות הפנימיים ללימוד תורה ,לבין הרצון והחובה לקיים חיי זוגיות
ומשפחה .בשביל חכמים ,הניסיון לאזן בין ההתמסרות ללימוד לבין היבטים אחרים בחייהם היה
אתגר קיומי ואידאולוגי .גם כיום ,כשחשיבותו של לימוד התורה איננה מובנת מאליה ,המבקשים
לעסוק בתורה נדרשים להתמודד עם המתח בין לימודם לבין משימות וערכים אחרים ,והם עושים
זאת בדרכים מגוונות.
משמעותו של המונח "דרך ארץ" בפינו היום היא הליכות ונימוסים .אמנם משמעות זו נמצאת גם
בספרות חז"ל ,אך לרוב המונח "דרך ארץ"  -כפי שאפשר לראות גם במשנה שלפנינו ובמשניות
נוספות במסכת אבות  -פירושו עיסוק במלאכה ,במקצוע שמתפרנסים ממנו (ראו פירושים למונח
בעמוד  .)48אם כן ,שני המשפטים הראשונים של רבן גמליאל מבטאים רעיון אחד :יש לשלב לימוד
התורה ועבודה .ראשית ,משום שלימוד ומלאכה הם עיסוקים הממלאים את זמנו ואת מחשבותיו של
העוסק בהם ובכך מרחיקים אותו מן החטאים (שורה  ;)2שנית ,לולא השילוב הזה ,היה לימוד התורה
עיסוק עקר וחסר ערך ומשמעות (עמוד  ,49שאלות  .)4-3זה פשט המשנה ,אולם בדיון בכיתה יש
לתת ביטוי גם למשמעות המקובלת והנפוצה בימינו לביטוי "דרך ארץ" .אפשר לפרש שהמונח
"דרך ארץ" מקביל ל"מלאכה" ,כלומר,פירושו פרנסה ,ואפשר לומר גם שפירושו יחסים מוסריים בין
בני אדם ,לרבות הליכות ונימוסים (עמוד  ,49שאלות  .)2-1המשמעות השנייה ,החורגת מן הפשט,
מתקשרת גם לשיר "לו הייתי רוטשילד" במדור "לאורך השביל" (עמוד  ,)52וגם לפרשנותו של רש"ר
הירש למשנה במדור "לצד השביל" (עמוד  ,)53שבהמשך היחידה ,ועל כך נרחיב להלן.
הנושא השני המופיע במשנה הוא הפנייה להנהגה ,ובעיקר למנהיגים בעת מילוי תפקידם .עליהם
לפעול "לשם שמים" ,כלומר ,לא לטובתם הפרטית אלא למען מטרה נעלה ,לטובת הציבור ומבלי
לצפות לתמורה .כמו בתחילת המשנה ,גם בסופה ,הפנייה היא לתלמידי החכמים ,שראו בעצמם
המנהיגים הרוחניים של עם ישראל .לפי המשנה ,עליהם לשלב בין לימוד תורה לבין פרנסה ולמלא
את תפקידם מתוך תודעת שליחות ולא מתוך אינטרסים אישיים .הנהגה הפועלת כך רואה לנגד
עיניה בראש ובראשונה את טובת הציבור ואת צורכי הפרטים שבו ,ובכך יכולה להביא לתיקון
החברה .כמו כן ,הנהגה מעין זו היא מופת ודוגמה לחיקוי לציבור שהיא מנהיגה ,ובכך עשויה להביא
לתיקון היחיד והחברה (עמוד  ,49שאלות .)7-6

הצעה להוראת המשנה
משנה ב עוסקת באידאל השילוב בין תורה למלאכה ,והוא מוקד היחידה בספר .לפיכך ,המקורות
והשאלות במדור "לאורך השביל" מתמקדים ברעיון זה ומאפשרים בחינה מעמיקה של הבעייתיות
שבלימוד תורה בלי מלאכה (רמב"ם) ושל העיסוק במלאכה בלי לימוד ("לו הייתי רוטשילד").
המקור המובא במדור "לצד השביל" מציג כמה פירושים למונח "דרך ארץ" המופיע במשנה ,ולכן
אפשר לשלבו כבר בעת לימוד המשנה עצמה ,כדי לחדד את מגוון המשמעויות של מונח זה ואת
השלכותיהן על הבנת דברי המשנה.
מכיוון שהיחידה עוסקת ברעיון השילוב בין לימוד למלאכה ,אפשר להתחיל את הלימוד בהבאת
כמה ציטוטים העוסקים במהותה של המלאכה ובתכליתה ,כאלה העוסקים במהותו של הלימוד,
וכאלה המבטאים את הזיקה ביניהם .נשאל את התלמידים עם איזה ציטוט הם מסכימים ומדוע .הם
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יכולים ,כמובן ,להוסיף ציטוטים משלהם .ציטוטים לדוגמה" :העבודה היא הביטוי היותר חשוב של
עצמיות האדם" (יוסף חיים ברנר); "המנוחה היא ברכת שמים ,ואילו העבודה היא ברכת הארץ" (הנרי
ואן דיק); "אם אין קמח אין תורה [ ]...אם אין תורה אין קמח" (מסכת אבות ,פרק ג משנה כא) .אפשר
למצוא ציטטות רבות בספריהם של אדיר כהן ('ספר הציטטות הגדול' ו'ספר הציטטות היהודי הגדול,
הוצאת כתר) ושל דוד שחם (ציטטות לכל עת ,הוצאת כתר) ועוד.
לאחר הדיון בציטוטים כדאי לדון לעומק בזיקה בין לימוד למלאכה :האם חשוב לשלב בין לימוד
לעבודה? ואם כן ,מדוע? מהי הזיקה ביניהם :האם הם ( -א) אמצעי ומטרה? (ב) שני אמצעים להשגת
מטרה שלישית (למשל :השגת כסף או מימוש עצמי)? (ג) שתי מטרות נפרדות שאין קשר ביניהן ,או
אולי שתי מטרות סותרות? כמו כן ,חשוב להזכיר בדיון תופעות בחברה הישראלית הממחישות את
טענות התלמידים ואת הזיקות האפשריות בין לימוד למלאכה.
בעקבות הציטוטים שהובאו לכיתה ,עשויים התלמידים להעלות כמה מטרות ללימוד ולעבודה.
להלן כמה תשובות אפשריות ,הממוינות על פי קטגוריות (מטרות בעלות ממד אישי לעומת מטרות
בעלות ממד חברתי־כללי) .רצוי למיין את דברי התלמידים בזמן הכתיבה על הלוח ,כדי להבהיר את
הקטגוריות העומדות מאחורי תשובותיהם .אפשר גם למיין את התשובות למטרות מעשיות לעומת
מטרות ערכיות-מהותיות .תשובות אלו יהיו תשתית לדיון ערכי ומעמיק בהמשך ,לאחר לימוד
המשנה ודברי הרמב"ם.
 מטרות הלימוד בבית הספר:
מטרות בעלות ממד אישי :השכלה גבוהה יותר מובילה בדרך כלל ליכולת השתכרות גבוהה יותר,
ולכן מטרת הלימוד היא ,בסופו של דבר ,להרוויח כסף; מענה לסקרנות הטבעית ולשאלות של
הפרט; העשרה עצמית בנושאים שהפרט לא גילה בהם עניין מלכתחילה; פיתוח החשיבה; פיתוח
הערכים והמוסר; צמיחה אישית־רוחנית; מילוי חובה דתית (במקרה של לימוד תורה).
מטרות בעלות ממד חברתי־כללי :היכרות עם אוצרות התרבות למען המשכיות (מתוך הנחה
שאחריות הפרט והחברה היא להעביר את המסורת הלאה ,לשמר אותה ואולי אף להוסיף עליה);
פיתוח שפה משותפת לכל הפרטים החיים בחברה ִ(חברוּת); מימוש זכותו של כל אדם בחברה
להשכלה ("חוק חינוך חובה"); רכישת ידע מדעי המקדם את החברה (לדוגמה ידע טכנולוגי או
רפואי); רכישת ידע מעשי המאפשר לפרט למלא תפקידים המשרתים את הציבור.
משנה ב

תּוֹרה ִעם ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ
ֶיָפה ַּת ְלמוּד ָ
בחלקה הראשון מתייחסת המשנה שלפניכם לשני נושאים
הקשורים זה לזה :חשיבותו של השילוב בין תלמוד תורה ודרך
ארץ ובין תורה ומלאכה .מהי 'דרך ארץ' וכיצד משלבים בין דרך
ארץ ולימוד תורה? ומדוע תורה בלי מלאכה היא דבר שלילי
ומסוכן? במהלך לימוד המשנה נברר שאלות אלה ,ונבדוק את
עמדתנו ביחס לגישה המובעת במשנה.

המשנה

 .1רַ ָּבן ַּג ְמלִ ֵיאל ְּבנוֹ ׁ ֶשל רַ ִּבי יְהוּדָ ה ַה ָנ ִּשׂיא או ֵֹמר:
נֵיהם ַמׁ ְש ַּכ ַחת ָעוֹן.
ֶ .2יָפה ַּתלְ מוּד ּתוֹרָ ה ִעם ֶּדרֶ ךְ ֶארֶ ץֶ ׁ ,ש ְיּגִ ַיעת ׁ ְש ֶ
 .3וְכָ ל ּתוֹרָ ה ׁ ֶש ֵאין ִע ָּמ ּה ְמלָ אכָ ה ,סו ָֹפ ּה ְּב ֵטלָ ה וְגוֹרֶ רֶ ת ָעוֹן.
 .4וְכָ ל ָה ֲע ֵמלִ ים ִעם ַה ִּצ ּבוּרְ ,יִהיוּ ֲע ֵמלִ ים ִע ָּמ ֶהם לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִם,
ֶ ׁ .5ש ְזּכוּת ֲאבו ָֹתם ְמ ַס ּי ְַע ָּתם ִוְצ ְד ָק ָתם עו ֶֹמדֶ ת לָ ַעד.
ַ .6וְא ֶּתםַ ,מ ֲעלֶ ה ֲאנִי ֲעלֵ יכֶ ם ָשׂכָ ר ַהרְ ֵּבה ְּכ ִאלּ וּ ֲע ִש ֶׂיתם.
ביאור

 .2יָ ֶפה ראויֶ .ש ְּׁיגִ ַיעת ְשׁנֵ ֶיהם ההתייגעות ,העיסוק המרובה
בתורה ובדרך ארץ כאחדַ .מ ְשׁ ַכּ ַחת ָעוֹן משכיחה מהחטא.
סוֹפהּ ְבּ ֵט ָלה בסופו של דבר היא עתידה להתבטל ,להפוך
ָ .3
גוֹר ֶרת מביאה לידיָ .עוֹן חטאֲ ,ע ֵב ָרה.4 .
לחסרת ערך .וְ ֶ
ָה ֲע ֵמ ִלים העובדים ,המשרתיםִ .עם ַה ִּצבּוּר את העםִ .ע ָּמ ֶהם
ִא ָתּםְ .ל ֵשׁם ָש ַׁמיִ ם לא לטובתם הפרטית אלא למען מטרה
בוֹתם צדקתם אבותיהםְ .מ ַסיַּ ְע ָתּם
נעלהֶ .5 .ש ְּׁזכוּת ֲא ָ
עוזרת להם .וְ ִצ ְד ָק ָתם מעשי הצדק והצדקה שהם עושים
עוֹמ ֶדת ָל ַעד נזקפת לזכותם תמיד .6 .וְ ַא ֶּתם
עם הציבורֶ .
פנייה למנהיגי הציבור העוסקים בצורכי הציבורַ .מ ֲע ֶלה ֲאנִ י
ֲע ֵל ֶיכם מתייחס אני ,כלומר אלוהים ,אליכםְּ .כ ִאלּוּ ֲע ִש ֶׂיתם
גם אם לא פעלתם למען הציבור ,אלא רק חשבתם לעשות,
נחשב הדבר כאילו עשיתם בפועל.

דרך ארץ  ﬂביטוי החוזר ונשנה בספרות חז"ל ,המציין טווח רחב
של נושאים .בין היתר הוא יכול להתייחס אל הנושאים הבאים:
 Ÿפרנסה ממלאכה ומסחר.
 Ÿיחסים מוסריים בין בני אדם בבית ומחוצה לו.
 Ÿיחסי מין.
 Ÿפעילות התורמת לקיום העולם ולפיתוח התרבות
האנושית ,כגון לימוד ומחקר של ענפי מדע שונים
ועיסוק ברפואה.
 Ÿהליכות ונימוסים נאותים ,הבאים לידי ביטוי באופן
הדיבור ,באכילה ושתייה ובלבוש.
שתי 'מסכתות קטנות' ,כלומר קובצי משניות חיצוניות שנערכו
בתקופה מאוחרת באופן נושאי בסגנון המשנה ,יוחדו לדרך ארץ:
'דרך ארץ רבה' ו'דרך ארץ זוטא'.
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 מטרות העבודה:
מטרות בעלות ממד אישי :פרנסה (אדם צריך לעבוד מספיק כדי לחיות בכבוד); התעשרות
וצבירת הון כדי ליהנות מהחיים ומפנאי או כדי לרכוש מעמד וכוח; מימוש עצמי.
מטרות בעלות ממד חברתי־כללי :ברמה המעשית ,החברה זקוקה לאנשים שימלאו תפקידים
שונים כדי להתקיים; ברמה ערכית יותר ,עבודת הפרט תורמת לאחרים ומלכדת את החברה.
התלמידים עשויים להעלות מטרות רבות ומגוונות ,הן ללימוד הן לעבודה .לנוכח התשובות
שניתנו וחידוד חשיבותם של הלימוד ושל המלאכה לעצמם ,נפנה לרעיון המרכזי במשנה שלנו:
השילוב בין השניים .מהם הטיעונים בעד השילוב בין לימוד למלאכה ונגדו? וכיצד אפשר לשלב
בין הלימוד לבין המלאכה? האם תמיד צריך לשלב ביניהם ,או שמא יש מקרים שבהם ראוי
לעסוק רק באחד מהם? לדוגמה ,האם ילד מחונן צריך ללמוד בכל שעות היום? האם המדינה
צריכה לתמוך כלכלית באקדמאים המקדישים עצמם רק ללמידה ולפיתוח המדע? ולחלופין,
האם יש אנשים שאינם צריכים ללמוד כלל? מדוע למידה נחשבת זכות בסיסית באמנה לזכויות
האדם? האם יש ערך ללמידה גם אם אינה משרתת את מטרת ההתפרנסות?

ביאור המשנה
הדיון שייערך בכיתה עשוי לחדד את שאלת תכליתם של הלימוד ושל העבודה ,ויכול לקשר את
הנושא העולה במשנה לעולמם של התלמידים ולמציאות הישראלית .לימוד התורה הוא נושא
טעון גם במדינת ישראל כיום ,משום שבעבור קבוצות מסוימות הוא ערך מוחלט ,ויש מי שבעקבות
העדפתם אותו על פני ערכים אחרים מחליטים שלא לעבוד לפרנסתם .בדיון בכיתה התלמידים
נדרשים לחדד לעצמם את עמדתם בשאלה אם ראוי להעמיד את ערך הלימוד כערך מוחלט ולוותר
על המלאכה .בדיון יש להדגיש שלימוד התורה הוא ערך מרכזי לא רק בחברה החרדית ,אלא גם
בעולם האקדמי.
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כעת נפנה לקריאת המשנה בעזרת הביאורים שבספר הלימוד .בכיתה עלו נימוקים בעד השילוב בין
לימוד למלאכה ,וגם המשנה מציגה נימוקים לכך .המשנה מבהירה שהאדם צריך לשלב בחייו ,בשגרה
שלו ,שני דברים :לימוד תורה וגם דרך ארץ (במובן מלאכה ,כאמור לעיל) ,מכיוון שהעיסוק בשני
תחומים אלו מרחיק את האדם מהחטא .המשנה מוסיפה שעיסוק בתורה בלי עיסוק בפרנסה עלול
להביא הן לביטול התורה ,כלומר ללימוד חסר משמעות ,הן לחטא .דברי המשנה דורשים הסבר,
ואפשר לשאול את התלמידים כיצד הם מבינים אותם .מה פירוש "סופה בטלה"? מדוע אין ללימוד
משמעות או ערך בלא מלאכה? ומהו החטא שאליו מכוונים דברי המשנה? (חטא הגאווה? חטא
הפרישה מן הציבור?)
מדרש תמונה
בעמוד  49מופיע תצלום של בני נוער ,חניכי תנועת "בני עקיבא" שחרתה על דגלה את השילוב שבין
תורה לעבודה .רעיון זה מתבטא בסמל של תנועת בני עקיבא :הסמל מורכב מלוחות הברית ובתוכם
האותיות תי"ו (תורה) ועי"ן (עבודה) .לצד לוחות הברית ,המסמלים את החוקים הדתיים שניתנו לבני
ישראל בהר סיני (המצוות) ,מופיעים אלמנטים המייצגים את ערך העבודה בכלל ,ואת עבודת האדמה
בפרט (בסמל הנראה בתצלום שלפנינו מצויר פטיש ,ובעיצוב מאוחר יותר נראים :ענף עץ זית,
שעורה ,חרמש וקלשון) .תנועת בני עקיבא מסמלת את רוח הציונות הדתית ,שבניגוד לאידאל החרדי
של התמסרות מוחלטת ללימוד תורה ,דוגלת בשילוב הלימוד ,העשייה־המלאכה ועבודת האדמה.
בהקשר זה אפשר להזכיר תנועות נוספות שהציבו אידאל דומה ,כמו "הנוער העובד והלומד".

לאורך השביל :תורה שאין עמה מלאכה
תורה שאין עמה מלאכה

לפניכם קטע מתוך הלכות תלמוד תורה מספרו של
הרמב"ם 'משנה תורה' .בהלכות תלמוד תורה דן הרמב"ם
לא רק בעצם הציווי ללמוד תורה ,אלא גם בדרך הלימוד
הראויה וביחס הראוי כלפי לימוד התורה .בהקשר זה
עוסק הרמב"ם במתח שבין לימוד תורה להתפרנסות
ממלאכה.

כל המשים על לבו ]המעלה בדעתו ,החושב[
שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ,ויתפרנס מן הצדקה –
הרי זה חילל את השם,
וביזה את התורה,
וכיבה מאור ]אור[ הדת,
וגרם רעה לעצמו,
ונטל ]והסיר[ חייו מן העולם הבא,
לפי ]מאחר[ שאסור ליהנות בדברי תורה בעולם הזה.
אמרו חכמים [...] :אל תעשם ]את דברי התורה[
עטרה להתגדל בהן ]כתר שיכבד אותך[,
ולא קורדום ַ]קרדום .מעדר[ לחפור בהן )מסכת אבות ,פרק ד ,משנה ז(.
ועוד ציוו ואמרו:
אהוב את המלאכה ,ושנא את הרבנות )מסכת אבות ,פרק א ,משנה י(.
וכל תורה שאין ִעמה מלאכה ,סופה בטילה וגוררת עוון.
וסוף אדם זה ,שיהא מלסטם ]שודד[ את הבריות.
מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו.
ומידת חסידים הראשונים היא ]וזו הייתה התנהגותם של החסידים בדורות קודמים[,
ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא,
שנאמר" :יגיע כפיך כי תאכל  -אשריך וטוב לך" )תהלים קכח ,ב(.
"אשריך" – בעולם הזה" ,וטוב לך" – לעולם הבא שכולו טוב.
יהודי תימני מעבד את שדהו צילום :זולטן קלוגר ,לע"מ

רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות תלמוד תורה ,פרק ג ,הלכות י-יא
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במדור זה מופיעים שני מקורות :דברי הרמב"ם על המשנה והשיר "לו הייתי רוטשילד" ,המוכר
מהמחזמר ומהסרט "כנר על הגג" .הרמב"ם מחזק בדבריו את המסר של המשנה ,שלימוד תורה בלי
מלאכה אינו ראוי ,ואף מפרט מדוע יש בכך ממד שלילי .השיר "לו הייתי רוטשילד" מחדד את שאלת
מטרתם של הלימוד ושל העבודה ואת הקושי לשלב ביניהם .תורה שאין עמה מלאכה  -הרמב"ם |
עמודים 51-50
דברי הרמב"ם (על הרמב"ם ראו בעמוד  )39מבארים את דברי המשנה ומרחיבים אותם .באומרו
"ויתפרנס מן הצדקה" ,הרמב"ם מחדד את הבעייתיות שבהצבת לימוד התורה בראש סדר העדיפויות
ושל ההתעלמות מערכים אחרים (עמוד  ,51שאלה  .)3אדם השקוע אך ורק בלימוד אינו יכול
להתפרנס בכוחות עצמו ונדרש להסמך על החברה שתכלכל אותו .בניגוד למצופה ,הרמב"ם אינו
רואה בכך מצב ראוי ,אלא להפך ,הוא סבור שיש בכך חילול השם וביזוי של התורה ושל הדת (נרחיב
על כך בהמשך) .יתרה מזו ,לפי הרמב"ם ,מצב זה אף מזיק ללומד .בדבריו אלו באה לידי ביטוי
תפיסתו של הרמב"ם שהאדם חייב להיות חלק מן החברה ולתרום לה את חלקו ,ולא להיות נטל
כלכלי על הציבור .שילובו של הפרט בחברה ובחיי המעשה חיוני גם לפרט עצמו ,מכיוון שהוא מעניק
משמעות לחייו (עמוד  ,51שאלה  .)7אם כן ,כפי שהרמב"ם מבהיר בהמשך דבריו ,ה"עוון" שהמשנה
מזכירה הוא להיות נטל כלכלי על הציבור ,ואף חמור מזה  -שודד ממש ("מלסטם את הבריות") חטא
הפוגע גם בציבור וגם באדם עצמו.
אולם אין זו הביקורת היחידה של הרמב"ם .בפתח דבריו הוא מציג ביקורת אחרת  -לא מתוך
התבוננות באדם ובחברה ,אלא מתוך תפיסתו את התורה .התורה ,כך עולה מדבריו ,איננה אמצעי
אלא מטרה .לפיכך ,אין ליהנות ממנה בעולם הזה  -אין להשתמש בה להשגת מעמד חברתי ,אסור
להתפרנס באמצעותה ,או לעשות בה כל "שימוש" אחר .אם כך ,אפשר לראות כאן פירוש נוסף
ל"עוון" המוזכר במשנה.
בהמשך דבריו הרמב"ם מייחס ערך לעצם יכולתו של האדם לפרנס את עצמו ולהיות עצמאי מבחינה
כלכלית .הוא רואה בכך ערך גם לאדם עצמו וגם לחברה .כמו כן ,הוא רואה ב"תורה" מושא ללימוד
ומצוות שיש לקיים בלבד ,ולא אמצעי להשגת דבר־מה בעולם הזה.
הּכְ רזה של התנועה המסורתית בעמוד ( 51שאלה  )8מביעה תמיכה בשילוב בין לימוד למלאכה,
ומבקרת את החברה החרדית בישראל בימינו ,חברה שבה לימוד התורה בלא מלאכה הוא האידאל.
כידוע ,עובדה זו גורמת לרבים בחברה הישראלית לבקר את החברה החרדית .המבקרים טוענים
שהנטל הכלכלי והביטחוני במדינה אינו מתחלק שווה בשווה בין המגזרים החברה .יש לדון לעומק
בביקורת זו ולהבהיר את הבעיה שיוצרת העובדה שמגזר הולך וגדל בחברה אינו משתתף בעולם
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העבודה .עם זאת ,מטרת הדיון היא גם לברר מה חשיבותו של הלימוד ,ומה מניע רבים כל כך
להתמסר לו התמסרות מוחלטת .כאן המקום להזכיר את הנימוקים הערכיים המרכזיים העולים
בשיח הציבורי לטובת ההתמסרות ללימוד :נימוק אחד הוא שלומדי התורה שומרים על המסורת
ומעבירים אותה לדורות הבאים ,מתוך תודעה של אחריות כלפי כל עם ישראל ,גם כלפי מי שאינם
עוסקים בתורה .נימוק נוסף הוא שעל פי התפיסה החרדית לומדי התורה מגנים על העם ולימוד
התורה הוא תנאי להמשך קיומו ,כפי שחיילי צה"ל מגנים על העם מבחינה צבאית וביטחונית.
נוסף על כך ,יש לציין לפני התלמידים שהיום ,בניגוד לדימוי הרווח ,חרדים רבים אינם עוסקים
רק בלימוד תורה אלא מתפרנסים מעיסוקים מגוונים ,ומקצתם אף משרתים בצבא .כמו כן ,אפשר
להזכיר קבוצות נוספות בחברה הישראלית המממשות אידאל דומה של לימוד בכל שעות היום,
החל מדוקטורנטים
מוותרות על מלאכה ומתבססות על מלגות ותרומות .כך נהוג בעולם האקדמיהֵ ,
צעירים הזוכים במלגות כדי שיוכלו להשלים את עבודתם ,וכלה בחוקרים בכירים המקדמים את
מחקריהם בזכות תרומות פרטיות והקצבות של כספי ציבור .אפשר לומר שחוקרים העוסקים במדעי
הטבע תורמים לחברה בחזרה משום שמחקריהם מובילים לפיתוח המדע ,הרפואה והטכנולוגיה על
כל ענפיהם ,תחומים חיוניים לרווחת הציבור ולבריאותו .עם זאת ,לכאורה ,חוקרים במדעי הרוח אינם
תורמים לחברה כלל ,אלא מקדמים את עצמם ואת החוג המצומצם המתעניין בנושאי המחקר שלהם
בלבד .כדאי להציב את שתי תופעות אלו  -לימוד התורה בישיבות והמחקר האקדמי במדעי הרוח  -זו
מול זו ,ולהשוות ביניהן .במה עיסוקים אלו דומים ובמה הם שונים? מה מטרת הלימוד בכל אחד מן
המקרים? מהו משך הלימוד (מספר שנים מוגבל או כל החיים)? האם מדובר בקבוצה קטנה ונבחרת
או בקבוצה גדולה יותר?

חלום נפלא כל כך( ...לו הייתי רוטשילד)
כנר על הגג  ﬂמחזמר זה מבוסס על סיפוריו של
שלום עליכם על דמותו של ֶטביֶ ה או טוביה החולב,
שנכתבו ביידיש בין השנים  .1914-1895המחזמר
נכתב באנגלית והועלה לראשונה בברודוויי בניו
יורק בשנת  .1964בשנת  1971הוא עובד לסרט
בכיכובו של חיים טופול .המחזמר והסרט הצליחו
מאוד בכל רחבי העולם .והפכו את דמותו של טוביה
למוכּרים מעבר לגבולות
ואת השירים מתוך המחזמר ָ
העולם היהודי.

חלום נפלא כל כך...

האזינו לשיר 'לו הייתי רוטשילד' מתוך
המחזמר 'כנר על הגג' ,המתאר את
הפנטזיות של טוביה החולב העני:

לו הייתי רוטשילד
ג'רי בוק ושלדון הרניק
תרגם :דן אלמגור

רוֹט ִשׁ ְילד
יתי ְ
לוּ ָהיִ ִ
ַא ַבּה ַדּגָּ ה ַדּגָּ ה ַדּ ָבּה ַדּ ָבּה ַדּ ָבּה ַדּ ָבּה ַדּם
יתי ַבּ ָדּה ַבּם
ָכּל ַהיּוֹם ָהיִ ִ
יתי ִאישׁ ָע ִשׁיר
לוּ ָהיִ ִ
יתי נָ ח ְק ָצת
ָאז ָהיִ ִ
ַא ַבּה ַדּגָּ ה ַדּגָּ ה ַדּ ָבּה ַדּ ָבּה ַדּ ָבּה ַדּ ָבּה ַדּם
יתי ַבּ ָדּה ַבּם
ָכּל ַהיּוֹם ָהיִ ִ
יידל ִאישׁ ָע ִשׁיר
ַהיְ ְידל ִּד ְיל ְדל ַּד ְ
יתי ָאז בּוֹנֶ ה ִלי ַבּיִ ת ֵמ ֶא ֶבן,
ָהיִ ִ
ַּביִ ת נָ ֶאהִ ,עם גַּ ג ָאדוֹם,
ָשֹׁלשׁ שׁוּרוֹת ַמ ְד ֵרגוֹת ַעל יַ ד ַה ִקּיר
עוֹלים,
וּב ַא ַחת ַ -רק ִ
ְ
יוֹר ִדים,
ַבּ ְּשּׁ נִ יָ ה ַ -רק ְ
תּוֹביל ְלשׁוּם ָמקוֹם.
ישׁית ֹלא ִ
ַה ְֹשּ ִל ִ
ַרק ֶשׁיֵ ְדעוּ ֶשׁזֶּ ה ֵבּיתוֹ ֶשׁל גְּ ִביר!
רוֹחים
ָאז ֶה ָח ֵצר ִתּ ְהיֶ ה ְמ ֵל ָאה ֶא ְפ ִ
וּב ְרוָ זִ ים
כֻּ ָֹּלם ַאוָּ זִ ים ַ

ֶשׁיָּ ִקּימוּ ַר ַעשׁ ְבּקוֹל ַא ִדּיר
וְ ָכל ַה ַפּ ְד ָּגה ַפּ ְד ִּגי ַפּ ְדגּוֹ ַפּ ְד ָּגה
קוּקוּריקוּ יִ ָשּׁ ַמע ַל ֶמּ ְר ָח ִקים
ִ

נוֹל ָדה ְבּ ֶע ֶרב ַחג?
ְבּ ֵב ָיצה ֶשֹּׁלא ְ
עוֹלם שׁוּם ִאישׁ ֹלא יָ ִעיר ִלי
ְוּל ָ
יתי ִבּ ְד ָב ַרי,
ִאם ָט ִע ִ
צוֹדק ָתּ ִמיד  -וְ ַדי!
ִכּי ַהגְּ ִביר ֵ

רוֹט ִשׁ ְילד...
יתי ְ
לוּ ָהיִ ִ
גּוֹל ָדהָ ,שׁם ַעל ַה ִמּ ְר ֶפּ ֶסת
וְ זוּגָ ִתיִ ,היא ְ
ִעם ַסנְ ֵטר ָכּפוּל ַמ ְת ִאים,
ְכּמוֹ ִא ְשׁתּוֹ ֶשׁל ֶרבּ ַק ְל ָמן ַה ַפּ ְרנָ ס.
וְ ִהיא ִתּ ְפ ַסע ָלהּ ָשׁם ִכּגְ ֶב ֶרת ְמפֻ ְר ֶכּ ֶסת.
וְ ִתּ ְצ ַרח ַעל ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים.
ִמ ְתנַ ַפּ ַחת  -אוֹי! ְ -כּמוֹ ַטוָּ ס.

אוּכל סוֹף סוֹף ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ
וְ ָאז ַ
ָל ֶשׁ ֶבתִ ,ל ְלמוֹד ָכּל ַהיָּ ִמים.
ל-ה ִמּזְ ָרח.
ָל ֶשׁ ֶבת סוֹף סוֹף ַעל יַ ד כּ ֶֹת ַ
ְוּל ִה ְת ַפּ ֵּלל ְוּל ִה ְת ַפּ ְל ֵפּל ְק ָצת ַעל ַר ִשׁ"י
ִעם ָכּל ַתּ ְל ִמ ֵידי ַה ֲח ָכ ִמים,
וְ זֶ ה יִ ְהיֶ ה ֲחלוֹם נִ ְפ ָלא ָכּל ָכּך...
רוֹט ִשׁ ְילד....
יתי ְ
לוּ ָהיִ ִ

יָ בוֹאוּ ָכּל ַח ְכ ֵמי ָה ִעיר ִל ְשׁאוֹל ַבּ ֲע ָצ ִתי
אוֹתי יִ ְשׁ ַאל ָאז
גַּ ם ָה ַרב ִ
ַמה ַה ִדּין וְ ַה ִמּנְ ָהג:
טוּביָ ה,
תּוֹאילֶ ,רבּ ְ
ִאם ִ
טוּביָ ה,
ַמה ַה ִדּיןֶ ,רבּ ְ

הוֵֹ ,א ִליַ ,ה ַחי וְ ַה ַקיָּ ם,
יעם,
וּמוֹשׁ ָ
ִ
ָהעוֹזֵ ר ַדּ ִלּים
עוֹלם,
ֶמה ָהיָ ה נִ גְ ַרע ְכּ ָבר ָבּ ָ
יתי ְק ַצת ָע ִשׁיר?!...
לוּ ָהיִ ִ

שאלות

קראו את הבית שלפני האחרון בשיר )"ואז אוכל סוף סוף – ("...מה מונע
מטוביה לשבת וללמוד תורה ,כאשר הוא עני?
 Ÿמהו הקושי בשילוב לימוד תורה עם מלאכה ופרנסה ,לפי השיר?
 Ÿכיצד היה מחבר המשנה מייעץ לטוביה להתגבר על קשייו אלו?
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השיר "לו הייתי רוטשילד" לקוח מתוך המחזמר והסרט "כנר על הגג" ,המבוססים על ספרו של
שלום עליכם "טוביה החולב" .בפתיחת הלימוד אפשר להראות לתלמידים חלק זה מהסרט ולהסביר
בקצרה על דמותו של טוביה החולב :איש פשוט וקשה־יום שחי בעיירה קטנה ברוסיה .טוביה הוא
אב לחמש בנות ,שכל אחת מהן הולכת בדרך אחרת .לאורך הסרט אנו עדים למאבקים הפנימיים
והמשפחתיים של טוביה סביב שאלות זהות מהותיות :מסורת מול שינוי ,משפחה מול מימוש עצמי,
אהבה מול מעמד וכסף ,יחסים בין יהודים לנוכרים ועוד.
השיר "לו הייתי רוטשילד" מחדד את שאלת מעמדם ומטרתם של הלימוד ושל העבודה ואת הקושי
לשלב ביניהם .בקריאה ראשונה של השיר נבחין שהדובר הוא איש עני החולם להתעשר ...הרעיון
המובע בפתיחת השיר (בית  )Iהוא שבזכות הכסף הוא יוכל לנוח קצת .זו מטרה זו פשוטה ומיידית,
והיא משקפת את תחושתו של העני העובד בלא הפסקה ומייחל למנוחה .לעומת זאת ,הבית האחרון
מציב תמונה הפוכה לגמרי :אותו איש יושב ולומד בבית המדרש ,מתפלל ומתפלפל ונהנה מכל רגע
ורגע בלימוד .הבתים שבתווך משקפים תהליך שעובר הדובר :תחילה הוא משתוקק להתעשר כדי
לצבור רכוש רב ,והדבר מתואר בהגזמה רבה (בית  .)IIהוא מדמיין כיצד בזכות המעמד החדש שלו
תוכל אשתו לרדות במשרתים (בית  ,)IIIכפי שבמצבו הנוכחי הוא חש מושפל ומבוזה .על פי השיר,
הכסף מוביל לצבירת כוח ושררה המנוצלים לרעה ,בלי דרך ארץ (במשמעות של יחסים מוסריים בין
אדם לחברו) .כמו כן ,הוא חולם שיבואו לשמוע את דעתו ההלכתית ויקבלו כל דבר שיאמר  -שוב,
רק בזכות עושרו ומעמדו ,ולא בגלל ידע שצבר (בית  .)IVיש כאן תיאור של מעמד הנרכש בכסף ולא
בזכות ידע אמתי ויושרה.
בבית האחרון הדובר חושף את כמיהתו האמתית :לשבת וללמוד בבית המדרש .לשם מה הוא מעוניין
בכך? האם גם זאת דרך לרכוש מעמד וכבוד ,או שיש כאן שאיפה אמתית ללמוד תורה "לשמה"? על
פניו ,בבית זה העושר מאפשר לאדם לממש ערך דתי ולפתח את עצמו במובן הרוחני והמוסרי ואינו
מביא לניצול אחרים .אם כן ,ללימוד יש ערך בפני עצמו ,והכסף הוא רק אמצעי להשגת המטרה
הנעלה יותר  -הלימוד (להבדיל מהתפיסה הרווחת בחברה שלנו כיום ,שהלמידה וההשכלה הן
אמצעי להשגת כסף ומעמד) .אולם ,נראה שיש לפרש את השיר באופן אחר ,פירוש המבקר את
דמותו של טוביה :טוביה חולם להיות איש עשיר .לכאורה ,כדי שיהיה לו פנאי ללמוד תורה .אולם,
מה מונע ממנו ללמוד תורה כשאינו רוטשילד? האם צריך להיות רוטשילד כדי להתפלל ולהתפלפל?
האם כל תלמידי החכמים עשירים כרוטשילד? האמירה של השיר  -ורעיון זה מודגש מאוד בבית
האחרון  -היא שכל אדם יכול וצריך ללמוד תורה במינון מסוים ,לשלב ולאזן בין הצרכים הדתיים
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והרוחניים לבין הצרכים הקיומיים האישיים.
יתר על כן ,השיר מעלה את חשיבות השילוב בין תורה לדרך ארץ בשתי המשמעויות של מושג זה.
טוביה רוצה להיות תלמיד חכם ,דבר שיביא לו לדעתו עושר ,מעמד וכבוד .אולם כוונתו היא לנצל
מעמד זה כדי לבזות אחרים ,כלומר להתנהגות הסותרת את המוסר ואיננה בגדר "דרך ארץ" .כאן
המקום להדגיש את חשיבות השילוב בין לימוד תורה לדרך ארץ ,שהרי מה ערכה של התורה אם היא
משמשת מנוף לניצול אחרים? נוסף על כך ,לימוד השיר עשוי להדגיש את אידאל השילוב בין "דרך
ארץ" במובן מלאכה ,לבין לימוד תורה ,ברוח המשנה שלמדנו .מבחינה זו דברי המשנה מעודדים
אנשים כמו טוביה ,המשוכנעים שלא בצדק שעליהם עליהם להכריע בין לימוד לפרנסה ואי אפשר
לעשות את שניהם.
כאן כדאי לסכם סיכום ביניים .מה הוסיפה לנו המשנה באשר לקושי של טוביה לשלב בין תורה
לפרנסה? דברי המשנה עשויים לעודד את רוחו משום שהם מציבים אידאל של שילוב בין השניים,
במקום אידאל של הקדשת החיים ללימוד תורה בלבד .טוביה יכול למצוא מעט זמן בשבוע ללמוד
תורה ובכך לממש את ערך הלימוד באופן הראוי והרצוי לפי המשנה :תורה עם מלאכה ,תורה עם
דרך ארץ .המשנה מעניקה ערך ומשמעות דתית גם לדרך ארץ וגם למלאכה ,הנתפסת פעמים רבות
כעיסוק טפל לתורה ונטול ערך דתי .אדרבה ,לפני משנה זו ,לימוד התורה הוא פגום וחסר בלי דרך
ארץ ובלי מלאכה.
בהקשר זה ,ראוי לציין את המקור התלמודי הזה:

תנו רבנן :עני ועשיר ורשע באין לדין ,לעני אומרים לו :מפני מה לא עסקת בתורה? אם
אומר :עני הייתי וטרוד במזונותי אומרים לו :כלום עני היית יותר מהלל? אמרו עליו על הלל
הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בטרפעיק ,חציו היה נותן לשומר בית המדרש,
וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו .פעם אחת לא מצא להשתכר ,ולא הניחו שומר בית
המדרש להכנס .עלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי אלהים חיים מפי שמעיה
ואבטליון .אמרו :אותו היום ערב שבת היה ,ותקופת טבת היתה ,וירד עליו שלג מן השמים.
כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון :אבטליון אחי! בכל יום הבית מאיר ,והיום
אפל ,שמא יום המעונן הוא? הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה ,עלו ומצאו עליו רום
שלש אמות שלג .פרקוהו ,והרחיצוהו ,וסיכוהו ,והושיבוהו כנגד המדורה .אמרו :ראוי זה
לחלל עליו את השבת.
עשיר אומרים לו :מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר עשיר הייתי וטרוד הייתי בנכסי
אומרים לו כלום עשיר היית יותר מרבי אלעזר? אמרו עליו על רבי אלעזר בן חרסום שהניח
לו אביו אלף עיירות ביבשה ,וכנגדן אלף ספינות בים ,ובכל יום ויום נוטל נאד של קמח על
כתיפו ומהלך מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה .פעם אחת מצאוהו עבדיו ועשו בו
אנגריא .אמר להן :בבקשה מכם ,הניחוני ואלך ללמוד תורה! אמרו לו :חיי רבי אלעזר בן
חרסום שאין מניחין אותך! ומימיו לא הלך וראה אותן ,אלא יושב ועוסק בתורה כל היום וכל
הלילה.
(תלמוד בבלי ,מסכת יומא ,דף לה עמוד ב)
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לצד השביל" :דרך ארץ"
דרך ארץ

לפניכם קטע מפירושו של הרש"ר הירש למשנתנו.

"דרך ארץ" מקפל בתוכו כל עיסוק ,בו יעסוק האדם ] [...כדי שיביא לידי תכלית קיומו ,ייעודו ,חייו
המשותפים עם הזולת עלי אדמות ועם עזרת האמצעים והנסיבות הנתונים על-ידי הארץ .לפיכך מציין
המושג הזה :את דרכי-מחייתו של האדם ,את חייו האזרחיים ,וכן את נוהלי הנימוס ,האדיבות וההגינות,
נורמות מוסכמות בחיי-חברה ,וכן כל מיני דפוסים תרבותיים ,אנושיים ,כלליים ואזרחיים.
הרב שמשון רפאל הירש ,סידור תפילות ישראל

שאלות

.1
.2
.3
.4

כיצד מפרש רש"ר הירש את הביטוי 'דרך ארץ'?
מה השימוש שעושה רש"ר הירש במשנה לצורך הפולמוסים החברתיים שהתקיימו בתקופתו?
האם לדעתכם ,רש"ר הירש קרוב אל כוונתה המקורית של המשנה?
היכן הייתם ממקמים את עמדתו של רש"ר הירש בוויכוחים המתנהלים בחברה הישראלית היום על היחס בין תורה לדרך ארץ?

תורה עם דרך ארץ  ﬂהמושג 'דרך ארץ' עמד במרכז הגותו של הרב
שמשון רפאל הירש ובתפיסה של הניאו-אורתודוקסיה .זרם זה צמח במרכז
אירופה כתגובה לרפורמה ,מחד גיסא ,ולתהליכי ההתחרדות ,מאידך
גיסא .מול שני הזרמים הללו הציע הירש את הדגם של תורה עם דרך ארץ,
כלומר שמירה על ההלכה הדתית בד בבד עם מעורבות בחברה ובתרבות
הכללית .לפי הירש ,אין השניים עומדים בסתירה ,אלא הם משלימים זה
את זה .היהודי האורתודוקסי יכול להיות מעורב בעולם  -בערכיו ,בנימוסיו
ובתרבותו – ולרכוש השכלה כללית לצד לימוד התורה שלו.
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עד כה התמקדנו בזיקה שבין תורה למלאכה .דברי רש"ר הירש (ראו מידע ביוגרפי בעמוד )44
באים להסביר מהי "דרך ארץ" ,מונח המופיע אצל חז"ל בהקשרים מגוונים .כאמור למעלה ,אפשר
לשלב את דבריו כבר בלימוד המשנה עצמה ,כדי להבהיר את הפירושים השונים למונח "דרך ארץ"
ולהראות כיצד עשוי כל פירוש להשפיע על הבנת המשנה .כפי שניכר מדבריו של הירש ,מושג זה
מביע משמעויות רבות ומגוונות ,והמשותף להן הוא הביטוי לקשר בין האדם לסביבתו (הטבעית־
חומרית או החברתית־תרבותית) .הגדרה רחבה זו של הירש מושפעת ,ככל הנראה ,מהתקופה
ומהסביבה שבהן הוא חי  -תקופת ההשכלה באירופה.
לפי רש"ר הירש ,על היהודים לשלב בין אורח חיים יהודי־דתי (תורה) לבין מעורבות בתרבות
הסובבת ,לרבות השכלה כללית (דרך ארץ) .פירוש זה חורג בבירור מפשט המשנה ,אך מתאים
להתמודדותו של הירש עם אתגרי תקופתו .בתקופת ההשכלה באירופה ,עם מתן הזכויות ליהודים
(אמנסיפציה) ,נדרשו היהודים לנסח את עמדתם כלפי סביבתם הנוכרית .עד אז חיו רוב יהודים
בקהילות סגורות ,ומיעטו לקשור קשרים ערכיים ורעיוניים עם הסביבה הלא־יהודית .עיקר הקשרים
עם הסביבה הנוכרית היו קשרי של מסחר יומיומיים .אולם ,עם האמנסיפציה והענקת מעמד של
אזרחים שווי־זכויות ליהודים במדינות אירופה ,ולנוכח תהליכים מהפכניים ורבי משמעות שהתחוללו
בקרב האוכלוסייה הכללית באירופה באותה התקופה (ביקורת נגד הדת ומוסדותיה ,התפתחות
ההומניזם ועוד) ,נחשפו גם היהודים לרעיונות חדשים ולשאלות של זהות :באיזו מידה וכיצד אפשר
לשמור על זהות יהודית בחברה הכללית? האם יש לאמץ מקצת מן הערכים החדשים של תנועת
ההשכלה ולהישאר יהודים? האם שינויי זהות הם אימוץ ערכים חדשים הוא בהכרח פגיעה במסורת
היהודית ,או שמא יש בכך ביטוי להמשכיות היהדות וליכולתה להתאים את עצמה לזמנים מודרניים
דווקא? שאלות אלו הובילו להתפתחות זרמים חדשים ביהדות ,רובם קיימים עד ימינו :תחילה
קמה התנועה הרפורמית ,תנועה שדגלה בשינוי מהותי וקיצוני של ערכי היהדות כדי להתאימם
לעידן החדש ולערכים ההומניסטיים .בתגובה לתנועה הרפורמית ,צמחה התנועה הקונסרבטיבית,
שראשיה חשו שתנועת הרפורמה הייתה קיצונית מדי ,עד כדי איבוד הזהות היהודית המסורתית.
ראשי התנועה הקונסרבטיבית טענו שאמנם חשוב לחולל מהפכה ביהדות ולהתאימה לעידן המודרני
ולערכי ההומניזם ,ועם זאת יש לשמור ההיבטים המהותיים של המסורת היהודית ,ובראשם על
המחויבות להלכה .החת"ם סופר (ר' משה סופר [שרייבר] ;1839-1762 ,הכינוי חת"ם סופר מקורו
בשם ספרו "חידושי תורת משה") הביע ביקורת חריפה עוד יותר על ראשי התנועה הרפורמית ,והיה
לאחת הדמויות שעיצבו את דמותה של התנועה האורתודוקסית .התנועה האורתודוקסית חרתה את
דגלה את הסיסמה "חדש אסור מן התורה" והתנגדה לכל שינוי במסורת ,לרבות מאפיינים חיצוניים,
כמו לבוש ,שמות ושפה ,ועד היום אפשר להבחין בסממנים אלו בכמה קבוצות בחברה החרדית.
היום החברה החרדית מורכבת מזרמים רבים ומגוונים ,והם מבטאים רמות שונות של הסתגרות מפני
החברה הכללית ודחיית ה"חדש" .רש"ר הירש תרם לייסודה של הניאו־אורתודוקסיה ,תנועה הגורסת
שיש למצוא איזון בין שימור לשינוי ,בין ישן לחדש ,כלומר ,שיש לשמור על המחויבות להלכה
ולמסורת ולא לשנות את מהותה (כפי שעשו ראשי התנועה הרפורמית) ,ועם זאת ,אין לשלול את
המודרנה מכול וכול (כפי שעשו ראשי התנועה האורתודוקסית) ,ומותר ,ואף רצוי ,לאמץ "כל מיני
דפוסים תרבותיים ,אנושיים כליים ואזרחיים" גם מן הסביבה הלא־יהודית.

פרק ב

ע מ ו ד

63

נספחים להעשרה ולהעמקה
הלימוד הוא ערך מרכזי בתרבות היהודית לדורותיה ,כפי שמבטא הפסוק הידוע "והגית בו יומם
ולילה" (יהושע א ,ח) .במידה רבה הלימוד הוא מאפיין מרכזי של העם היהודי ,ורבים אף מכנים אותו
"עם הספר" .עם זאת ,מימוש מוחלט של ערך הלימוד מביא לוויתור על ערך אחר ביהדות :ערך
העבודה .כפי שראינו ,המתח בין הערכים ומימושם בחיים ניכר כבר בעולמם של חכמים וממשיך
להתקיים גם בימינו .מרכזיותו של לימוד התורה והעדפתו על פני ערכים אחרים באה לידי ביטוי
בדברי התלמוד ,הנאמרים גם במסגרת תפילת שחרית בכל בוקר" :אלו דברים שאדם אוכל ֵּפרותיהם
בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא :כיבוד אב ואם וגמילות חסדים [ ]...ותלמוד תורה כנגד
כולם" (תלמוד בבלי ,מסכת שבת ,דף קכז עמוד א) .אמנם לימוד התורה (בהגדרתו הרחבה  -לימודי
יהדות ועיסוק בתכנים יהודיים ובזהות יהודית) נחשב ליסוד חשוב בקיום העם היהודי ,אך בלי ספק
יש ערכים מכוננים נוספים.
במקור שלפנינו מוצגת עמדה דתית הגורסת שלימוד התורה הוא הבסיס לקיומו של העולם .בישיבת
וולוז'ין היו לומדים  24שעות ביממה כל השנה ,למעט יום כיפור ,מתוך תפיסה שאם ייפסק הלימוד -
העולם ייחרב .לפי גישה זו ,לימוד התורה הוא עמל ,מלאכה קשה הדורשת התמדה ותודעת אחריות
עצומה .מקור זה הוא הבסיס הרעיוני לישיבה הליטאית ,ולהקמתה של "חברת הלומדים" החרדית,
כמה דורות לאחר מכן .להבדיל מהמציאות הישראלית היום ,שבה תופעת תלמידי הישיבה הפטורים
מהשירות בצה"ל מובילה לעתים קרובות לביקורת חברתית קשה על שהחלוקה הבלתי שוויונית של
הנטל ,מקור זה עשוי להאיר את הדברים באור אחר .ואולם ,שאלת מספר הלומדים נשארת בעינה:
האם לא די באליטה ,בקבוצה נבחרת ,שתתמיד בלימוד בשביל הכלל ,שהרי מטבע הדברים לא כל
אדם מסוגל לקיים אורח חיים תובעני שכזה ,וגם החברה אינה יכולה לעמוד בכך.
וכך כתב הרב חיים מוולוז'ין ( )1821-1749בספרו "נפש החיים":

ולזאת עיקר חיותם ואורם וקיומם של העולמות כולם על נכון ,הוא רק כשאנחנו עוסקים בה
[בתורה] כראוי ,כי קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל כולא חד []...
ומאז שנשתלשלה [התורה] וירדה כביכול ממקור שורשה הנעלם לזה העולם כמאמרם
ז"ל בא משה והורידה לארץ ,כל חיותם וקיומם של כל העולמות הוא רק על ידי הבל פינו
והגיונינו בה .והאמת בלתי שום ספק כלל ,שאם היה העולם כולו מקצה עד קצהו פנוי חס
ושלום אף רגע אחד ממש מהעסק והתבוננות שלנו בתורה ,כרגע היו נחרבים כל העולמות -
עליונים ותחתונים  -והיו לאפס ותוהו חס ושלום []...
לכן אנו מברכים עליה "וחיי עולם נטע בתוכנו" ,כעניין הנטיעה ,שנטיעתה כדי לעשות פרי
ולהרבות טובה ,כן אם אנו מחזיקים בתורה הקדושה בכל כוחנו כראוי ,אנו מנחילין חיי עד
וממשיכים משורשה הנעלם למעלה מכל העולמות תוספת קדושה וברכה ואור גדול בכל
העולמות []...
ולכן אמרו בפרק מעלות התורה ,שכל העוסק בתורה לשמה נקרא ריע ,כי כביכול נעשה
שותף ליוצר בראשית יתברך שמו ,כיון שהוא המקיים עתה את כל העולמות בעסק תורתו,
ובלתי זה היו חוזרים כולם לתוהו ובוהו.
(הרב חיים בן יצחק מוולוז'ין ,נפש החיים ,וילנא תרל"ד ,עמוד )20

הצעה לדיון מסכם :מה בין תלמוד תורה ללימוד מדעי הרוח?
לשם העמקת הדיון ,אפשר להיעזר במאמרה של פרופ' רחל אליאור מהאוניברסיטה העברית" :על
הקריאה ,על החירות ,על הדעת ,על האמת והצדק ועל מקומם של מדעי הרוח".
את מאמרה היא פותחת בציטוט מדברי ש"י עגנון ,הפותח צוהר אל שאלת תכלית הלימוד:

כשהגיעה בלומה לכלל חינוך היה אביה מושיבה על ידו וקורא עמה בספרים .אומר היה חיים
נאכט ,יודע אני בתי שאיני מנחיל לך עושר ונכסים ,אבל אני מלמדך לקרות בספרים .בזמן
שעולמו של אדם חשוך בעדו קורא בספר ורואה עולם אחר.
(ש"י עגנון" ,סיפור פשוט" ,על כפות המנעול ,ירושלים ותל אביב תשל"ה ,עמוד עא)
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בדברי הסיכום של מאמרה כותבת פרופסור אליאור:

אין ספק שההשכלה האקדמית היא הערובה הראשונה במעלה להפצת הדעת ,לקידום
השוויון והחירות ,הצדק והשלום ,לשינוי הפער בין הרצוי למצוי ,לתיקון עוולות
הנובעות מדיכוי ,הדרה ואפליה ,להנגשה רחבה של ההשכלה והמדע ולהפצתם בקרב
אלה שנמנע מהם ללמוד .ההשכלה היא הערובה לשמירת זיכרון העבר האנושי כעדות
וכמקור השראה ומידע ,והיא ההבטחה להמשך היצירה בעלת המשמעות המרחיבה את
אופקיו של האדם ,מבארת לו את מהות המוסר ואת המשמעות של חסד ,צדק וצדקה,
משפרת את חייו בכל מובן ומעמיקה בכישוריו האינטלקטואליים והאמנותיים .בכל
שנה יוצאים אלפי מסיימי האוניברסיטה ,בעלי תואר בוגר ,תואר מוסמך ובעלי תואר
דוקטור מן החממה האקדמית אל החיים ואל שוק העבודה ,אחרי שבילו באוניברסיטה
שלוש‑ארבע שנים (בוגר) שש‑שבע שנים (מוסמך) או שתים־עשרה שנה (דוקטורט).
בכל אשר ילכו ייקחו עמהם משהו מהסביבה האינטלקטואלית שבילו בה את
שנותיהם ויחלקו מניסיונם עם זולתם בין כאנשי מקצוע ,בין כסופרים אמנים ויוצרים,
בין כמורים ואנשי חינוך ,בין כהורים ובין כחברי קהילה .אין ספק בתרומה שאנשים
שנחשפו לחדוות הלימוד ולסקרנות אינטלקטואלית ,להוראה מאתגרת ,לאוצרות הרוח
ולעושר הטמון בספריות ,לבהירות מחשבה ורהיטות ביטוי ,לאחריות מדעית ,דייקנות
וביקורתיות ,לרוחב אופקים ולידע מדעי ,לסמכות הדעת ,לחופש אקדמי ,למאבק מוסרי
ולאומץ לבקר ולהתריס ,יהיו אנשים משכילים ונאורים שיתרמו לחברה ולאיכות החיים
בה ,בכל אשר יפנו .חברה הרוצה בתסיסה אינטלקטואלית ובחשיבה על החשיבה
עצמה ,ביצירה מקורית וביקורת ,בקידום המדע ובהרחבת אופקים ,בהנחלת הדעת
והפצת המוסר ,האמת והצדק ,החירות ,השוויון וכבוד האדם ,ראוי לה להעלות על נס
את מדעי הרוח ולתמוך בהם בכל דרך.
(פורסם באתר של תכנית רביבים)http://mikrarevivim.blogspot.com/2011/09/blog-post_13.html :
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משנה ה

ַאל ִתּ ְפרוֹשׁ ִמן ַה ִצּבּוּרַ ...וְאל ָתּ ִדין
ֶאת ֲח ֵב ְרָך ַעד ֶשׁ ַתּגִּ ַיע ִל ְמקוֹמוֹ
המשנה שלפנינו המיוחסת אף היא להלל ,שפגשנו כבר בפרק הקודם .ממליצה
כיצד להתנהג במצבים מסוימים ,והיא מנוסחת בלשון "אל תעשה" .מתוכה
נתמקד בשתי הנחיות :האחת נוגעת ליחסים שבין היחיד לציבור ,והשנייה
עוסקת ביחסים שבין אדם לחברו.
מה בין מחויבות לקהילה לבין צרכיו של היחיד? באילו תנאים אסור לשפוט
את הזולת ,ומתי חייב האדם לבקר את מעשי חברו?

המשנה

ביאור

ִ .1ה ֵּלל או ֵֹמר:
ַ .2אל ִּת ְפרוֹׁש ִמן ַה ִּצ ּבוּר.
ַ .3וְאל ַּת ֲא ֵמן ְּב ַע ְצ ְמךָ ַעד יוֹם מו ְֹתךָ .
ַ .4וְאל ָּתדִ ין ֶאת ֲח ֵברְ ךָ ַעד ֶשׁ ַּת ִּג ַיע לִ ְמקוֹמוֹ.
ֹאמר ָּד ָבר ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר לִ ְשׁמו ַֹעֶ ,ש ּסוֹפוֹ לְ ִהׁ ָּש ֵמ ַע.
ַ .5וְאל ּת ַ
ֹאמר לִ כְ ׁ ֶש ֶא ָּפנֶה ֶאׁ ְשנֶהֶ ׁ ,ש ָּמא לֹא ִת ָּפנֶה.
ַ .6וְאל ּת ַ

ַ .2אל ִתּ ְפרוֹשׁ ִמן ַה ִצּבּוּר אל תיבדל ואל תעזוב
את הקהילה .3 .וְ ַאל ַתּ ֲא ֵמן ְבּ ַע ְצ ְמָך אל תאמר
בוודאות" :לי זה לא יקרה" .נקוט משנה זהירות,
כדי שלא תמעד ותחטא .4 .וְ ַאל ָתּ ִדין אל תשפוט
ותבקרַ .עד ֶשׁ ַתּגִּ ַיע ִל ְמקוֹמוֹ עד שתגיע למצבו.5 .
מוֹע אל תקבע
ֹאמר ָדּ ָבר ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְשׁ ַ
וְ ַאל תּ ַ
לגבי העניין שאותו אתה לומד ,שאי אפשר להבין
ש ֵמע שכן ,בסופו של דבר ניתן
אותוֶ .שׁסּוֹפוֹ ְל ִה ָּ ׁ
יהיה להבין אותוִ .6 .ל ְכ ֶשׁ ֶא ָּפנֶ ה כאשר אתפנה,
כשיהיה לי זמןֶ .א ְשׁנֶ ה אלמדֶ .שׁ ָמּא ֹלא ִת ָפּנֶ ה
שאולי לא יהיה לך זמן.

שאלות

 .1קראו את המשנה כולה והשלימו את הטבלה שלפניכם:
דברי הלל

כתבו בלשונכם את דברי המשנה והסבירו אותם

דברי הלל נוגעים ל...

.1

ַאל ִתּ ְפרוֹשׁ ִמן ַה ִצּבּוּר.

 £יחסים שבין אדם לעצמו
לח ְב ָרה
 £יחסים שבין אדם ֶ

.2

וְ ַאל ַתּ ֲא ֵמן ְבּ ַע ְצ ְמך
מוֹתָך.
ַעד יוֹם ְ

 £יחסים שבין אדם לעצמו
לח ְב ָרה
 £יחסים שבין אדם ֶ

.3

וְ ַאל ָתּ ִדין ֶאת ֲח ֵב ְרָך
ַעד ֶשׁ ַתּגִּ ַיע ִל ְמקוֹמוֹ.

 £יחסים שבין אדם לעצמו
לח ְב ָרה
 £יחסים שבין אדם ֶ

.4

ֹאמר ָדּ ָבר ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר
וְ ַאל תּ ַ
מוֹעֶ ,שׁסּוֹפוֹ ְל ִה ָּש ֵׁמ ַע.
ִל ֲשׁ ַ

 £יחסים שבין אדם לעצמו
לח ְב ָרה
 £יחסים שבין אדם ֶ

.5

ֹאמרִ :ל ְכ ֶשׁ ֶא ָּפנֶ ה
וְ ַאל תּ ַ
ֶא ְשׁנֶ הֶ ,שׁ ָמּא ֹלא ִת ָפּנֶ ה.

 £יחסים שבין אדם לעצמו
לח ְב ָרה
 £יחסים שבין אדם ֶ

 .2האם לדעתכם ,ניתן למצוא קשרים בין העצות השונות?
 .3האם חשוב הסדר שבו מופיעות העצות? הסבירו.
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משנה ה :אל תפרוש מן הציבור...
ואל תדין את חברך עד שתגיע
למקומו
מבוא
במשנה ה (במהדורות אחדות של מסכת אבות משנה ה היא חלק ממשנה ד שלפניה) חמישה משפטים
המיוחסים להלל הזקן .בפרק א כבר למדנו כמה מדבריו של הלל (עמודים  )41-32והתוודענו לדמותו
דרך שני סיפורים עליו (עמודים  .)35-34כדבריו שם ,גם דבריו כאן עוסקים ביחסים המורכבים שבין
היחיד והחברה .הלימוד ייפתח בביאור כללי של המשנה ולאחר מכן יתמקד בשני משפטים מתוכה:
"אל תפרוש מן הציבור"" ,ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו".
שאלות  3-1שבעמוד  54עוסקות במשנה בכללותה :בביאור המילים שבה ובהבנת המבנה שלה
והקשר בין חלקיה .החל בעמוד  55אנו נתמקד ,כאמור ,בשתיים מהעצות שבמשנה :שאלה 4
והמשימה שבעמוד זה מרחיבות את הדיון בהוראה "אל תפרוש מן הציבור"; ואילו שאלה  5מזמנת
העמקה בעצה "אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו" .גם המקורות במדורים "לצד השביל" ו"לאורך
השביל" עוסקים בשני המשפטים הללו :הקטע בעמוד  ,56במדור "לצד השביל" ,קשור בפרישה מן
הציבור ,ושני הקטעים הנוספים שבמדור "לאורך השביל" ,בעמודים  ,58-57דנים בדרכים "להגיע
למקומו" של האחר ובאפשרות לדון אותו.
הצעות להוראת המשנה
למורות המעדיפות להתחיל בקריאת המשנה ובפירושה ,ואחר כך להתמקד בשני הנושאים  -כמו בספר
 מומלץ לפתוח את הלימוד בעיון כולל במשנה בעזרת שאלות  3-1ולאחר מכן להמשיך בשאלות עלפי הסדר ,אך מומלץ יותר ללמוד נושא אחר נושא :תחילה להשיב על שאלה  ,4למלא את המשימה
ולדון בטקסט "לצד השביל"  -כולם עוסקים במשפט "אל תפרוש מן הציבור"; ולאחר מכן לחזור
ולהשיב על שאלה  ,5ובעקבותיה ללמוד את הטקסטים "לאורך השביל"  -שעניינם המשפט "אל תדין
את חברך עד שתגיע למקומו" .לפי בחירתה של המורה ולפי הזמן העומד לרשותה ,אפשר גם לבחור
נושא אחד מהשניים ,שכן שני המשפטים שנבחרו קשורים זה בזה ,כפי שנראה בהמשך ,אך כל אחד
מהם יכול לשמש לבדו נושא עשיר ללימוד ולדיון.
למי שמעדיפות להתחיל את לימוד המשנה בדיון אקטואלי ומעורר הקשור באחד משני הנושאים
שהספר מציע להתמקד בהם ,ורק אחר כך לפנות לעיון במשנה כולה  -אנו מציעים להציג בפני
התלמידים דילמה אקטואלית ,מחייהם או מן החדשות ,העוסקת בפרישה מן הציבור או בשיפוט
הזולת .דוגמאות אחדות לדילמות של פרישה מן הציבור יש בספר הלימוד (במשימה שבעמוד .)55
מתוך הדיון בדילמה אפשר להציג את המשפט הרלוונטי ("אל תפרוש מן הציבור" או "אל תדין את
חברך עד שתגיע למקומו") ולברר את תרומתו האפשרית לדיון ,בעזרת שאלות כמו :כיצד היה הלל
הזקן מכריע בדילמה שלפנינו? האם אפשר לראות בדברי הלל כלל שיסייע בהכרעה? וכדומה .בשלב
זה ,לאחר שהתלמידים כבר חשים בעצמם בחשיבות השאלות שהמשנה עוסקת בהן ובמורכבותן,
אפשר לעבור ללימוד המשנה בכללותה ,ולבדוק אם נוכל למצוא קשר בין המשפט שפגשנו בדיון
המקדים לבין המשפטים הסמוכים לו במשנה.
הבחירה באפשרות הראשונה ,לפתוח בלימוד המשנה כולה ולאחר מכן להתמקד ,יכולה להוביל
ללימוד מובנה ומסודר יותר .יתרה מזו ,המשפטים הבודדים מובנים טוב יותר אם הם נקראים
ונלמדים בהקשר המקורי שלהם .לעומת זאת ,הבחירה באפשרות השנייה עשויה לעורר עניין
בתלמידים ,משום שהיא בוחנת את המשפטים בהקשר אקטואלי לפני הפנייה אל הטקסט.

פרק ב

ע מ ו ד

66

משנה ה

ַאל ִתּ ְפרוֹשׁ ִמן ַה ִצּבּוּרַ ...וְאל ָתּ ִדין
ֶאת ֲח ֵב ְרָך ַעד ֶשׁ ַתּגִּ ַיע ִל ְמקוֹמוֹ
המשנה שלפנינו המיוחסת אף היא להלל ,שפגשנו כבר בפרק הקודם .ממליצה
כיצד להתנהג במצבים מסוימים ,והיא מנוסחת בלשון "אל תעשה" .מתוכה
נתמקד בשתי הנחיות :האחת נוגעת ליחסים שבין היחיד לציבור ,והשנייה
עוסקת ביחסים שבין אדם לחברו.
מה בין מחויבות לקהילה לבין צרכיו של היחיד? באילו תנאים אסור לשפוט
את הזולת ,ומתי חייב האדם לבקר את מעשי חברו?

המשנה

ביאור

ִ .1ה ֵּלל או ֵֹמר:
ַ .2אל ִּת ְפרוֹׁש ִמן ַה ִּצ ּבוּר.
ַ .3וְאל ַּת ֲא ֵמן ְּב ַע ְצ ְמךָ ַעד יוֹם מו ְֹתךָ .
ַ .4וְאל ָּתדִ ין ֶאת ֲח ֵברְ ךָ ַעד ֶשׁ ַּת ִּג ַיע לִ ְמקוֹמוֹ.
ֹאמר ָּד ָבר ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר לִ ְשׁמו ַֹעֶ ,ש ּסוֹפוֹ לְ ִהׁ ָּש ֵמ ַע.
ַ .5וְאל ּת ַ
ֹאמר לִ כְ ׁ ֶש ֶא ָּפנֶה ֶאׁ ְשנֶהֶ ׁ ,ש ָּמא לֹא ִת ָּפנֶה.
ַ .6וְאל ּת ַ

ַ .2אל ִתּ ְפרוֹשׁ ִמן ַה ִצּבּוּר אל תיבדל ואל תעזוב
את הקהילה .3 .וְ ַאל ַתּ ֲא ֵמן ְבּ ַע ְצ ְמָך אל תאמר
בוודאות" :לי זה לא יקרה" .נקוט משנה זהירות,
כדי שלא תמעד ותחטא .4 .וְ ַאל ָתּ ִדין אל תשפוט
ותבקרַ .עד ֶשׁ ַתּגִּ ַיע ִל ְמקוֹמוֹ עד שתגיע למצבו.5 .
מוֹע אל תקבע
ֹאמר ָדּ ָבר ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְשׁ ַ
וְ ַאל תּ ַ
לגבי העניין שאותו אתה לומד ,שאי אפשר להבין
ש ֵמע שכן ,בסופו של דבר ניתן
אותוֶ .שׁסּוֹפוֹ ְל ִה ָּ ׁ
יהיה להבין אותוִ .6 .ל ְכ ֶשׁ ֶא ָּפנֶ ה כאשר אתפנה,
כשיהיה לי זמןֶ .א ְשׁנֶ ה אלמדֶ .שׁ ָמּא ֹלא ִת ָפּנֶ ה
שאולי לא יהיה לך זמן.

שאלות

 .1קראו את המשנה כולה והשלימו את הטבלה שלפניכם:
דברי הלל

כתבו בלשונכם את דברי המשנה והסבירו אותם

דברי הלל נוגעים ל...
 £יחסים שבין אדם לעצמו
לח ְב ָרה
 £יחסים שבין אדם ֶ

.1

ַאל ִתּ ְפרוֹשׁ ִמן ַה ִצּבּוּר.

.2

וְ ַאל ַתּ ֲא ֵמן ְבּ ַע ְצ ְמך
מוֹתָך.
ַעד יוֹם ְ

 £יחסים שבין אדם לעצמו
לח ְב ָרה
 £יחסים שבין אדם ֶ

.3

וְ ַאל ָתּ ִדין ֶאת ֲח ֵב ְרָך
ַעד ֶשׁ ַתּגִּ ַיע ִל ְמקוֹמוֹ.

 £יחסים שבין אדם לעצמו
לח ְב ָרה
 £יחסים שבין אדם ֶ

.4

ֹאמר ָדּ ָבר ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר
וְ ַאל תּ ַ
מוֹעֶ ,שׁסּוֹפוֹ ְל ִה ָּש ֵׁמ ַע.
ִל ֲשׁ ַ

 £יחסים שבין אדם לעצמו
לח ְב ָרה
 £יחסים שבין אדם ֶ

.5

ֹאמרִ :ל ְכ ֶשׁ ֶא ָּפנֶ ה
וְ ַאל תּ ַ
ֶא ְשׁנֶ הֶ ,שׁ ָמּא ֹלא ִת ָפּנֶ ה.

 £יחסים שבין אדם לעצמו
לח ְב ָרה
 £יחסים שבין אדם ֶ

 .2האם לדעתכם ,ניתן למצוא קשרים בין העצות השונות?
 .3האם חשוב הסדר שבו מופיעות העצות? הסבירו.
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וה ֶקשר בין העצות המופיעות בה ,שאלות 3-1
ביאור המשנה ַ
כמו במשניות אחרות במסכת ,כל אחד מחמשת המשפטים המובאים במשנה זו עומד בפני עצמו,
ועם זאת ,אפשר לנסות למצוא קשרים ביניהם .כל עצותיו של הלל פותחות במילה ַ"אל" ,ויחד הן
מציירות דמות שלילית שראוי להימנע מללכת בדרכיה .לאחר המשפט הראשון" ,אל תפרוש מן
הציבור" (שיתבאר יותר בהמשך) ,מגיעה ההוראה" :ואל תאמן בעצמך עד יום מותך" .פרישה מן הציבור
משקפת לעתים ביטחון עצמי מופרז של אדם הסבור שהמעורבות בחברה מזיקה לשלמותו האישית
והמוסרית; הלל ,מתנגד לפרישה זו וטוען שלאורך כל חייו האדם איננו יכול לבטוח בשלמותו האישית,
שכן כל אדם מועד להיכשל .משתמע מדברי הלל שהחברה עשויה דווקא לסייע לפרטים בתוכה ,וגם
מי שבטוח בכוחו זקוק לציבור .גם המשפט השלישי של הלל מכוון לפורש מן הציבור הבוטח בעצמו:
"ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו" .פרישה מן הציבור שמקורּה בביטחון עצמי מופרז ,מלווה
בדרך כלל בנטייה ביקורתית חריפה ,ולכן מזהיר הלל את האדם משיפוט הזולת לפני הבנה מלאה של
מצבו.
את עצתו הרביעית של הלל" ,ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע ,שסופו להישמע" ,אפשר לפרש
בכמה דרכים .אם משפט זה ,כמו קודמיו ,עוסק ביחסים שבין האדם לחברה ,הוראתו תהיה שלא
לומר דבר סוד למישהו או לכמה אנשים בהנחה "שאי אפשר לשמוע"  -כלומר ,בהנחה שהדבר לא
יתגלה גם לאנשים אחרים ,שכן "סופו להישמע"  -כל סוד יתגלה בסופו של דבר .עצה דומה מופיעה
בספר קהלת (י ,כ)" :גם ְּב ַמ ָּד ֲעָך [בין ידידיך ,או במחשבתך] מלך אל תקלל ,ובחדרי משכבך אל
תקלל עשיר ,כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר" ,ובלשון חז"ל" :אוזניים לכותל".
במיתולוגיה היוונית ,זהו הלקח מהאגדה על המלך מידאס :האל אפולו העניש את מידאס והפך את
אוזניו לאוזני חמור .מידאס התבייש באוזניו ולכן חבש כובע .איש לא ידע על אוזניו המשונות מלבד
הס ָּפר שלו .הסוד העיק על הספר ,ולכן הוא סיפר אותו לבור שכרה באדמה ,אך בסופו של דבר
ַ
התגלה הסוד בכל הממלכה.
אפשרות אחרת היא שהמשפט הרביעי קשור למשפט שאחריו ,ולא למשפטים שלפניו ,ומכאן שהוא
עוסק בלימוד תורה .לפי אפשרות זו ,אפשר להציע שני פירושים נוספים למשפט :האחד ,שאין
לקבוע שדבר שלומדים אותו הוא דבר "שאי אפשר לשמוע" ,כלומר ,דבר שאי אפשר להבין; שהרי
"סופו להישמע"  -גם דבר שנראה במבט ראשון קשה ,ואפילו בלתי אפשרי להבנה ,אפשר להבינו
לאחר מאמץ נוסף .פירוש זה מובא בביאור שבספר; והשני" ,אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע",
כלומר היזהר מלומר דברים מעורפלים (בלימוד תורה או בעניינים אחרים) ,משום "שסופו להישמע"
 לאחר שתאמר את הדברים ,הם בוודאי יתפרשו ,ולאו דווקא במשמעות שהתכוונת אליה .יש לשיםלב שלפי שני הפירושים האחרונים" ,לשמוע" פירושו "להבין".
כמו המשפט הרביעי  -לפי כמה פירושים  -גם המשפט האחרון" ,אל תאמר לִ כְ ֶׁש ֶא ָּפנֶ ה אשנה שמא
לא ִת ָּפנֶ ה" ,עוסק בדרכי לימוד התורה .לפי משפט זה ,אין לדחות את הלימוד לשעות פנאי בעתיד,
כיוון שהאדם איננו יכול להיות בטוח שאכן יזדמנו לו שעות שבהן יוכל לִ ְׁשנֹות ,כלומר ללמוד .אין
הכרח לְ ַקשר עצה זו לארבע העצות שקדמו לה ,אולם אפשר לומר שאותו טיפוס שהצטייר בתחילת
המשנה  -אדם הפורש מן הציבור בשל ביטחונו העצמי המופרז ונטייתו הביקורתית  -עלול גם
לסמוך על עצמו יתר על המידה ולא לעשות לעצמו עתים קבועות ללימוד.
בספר הלימוד (עמוד  ,54שאלה  )1מוצעת חלוקה של המשפטים במשנה לכאלה הנוגעים ליחסים
שבין אדם לעצמו וכאלה הנוגעים ליחסים שבין אדם לחברה .עיון במשנה מעלה שהדברים שלובים
זה בזה :המשפטים הראשון והשלישי עוסקים ביחסי האדם והחברה; השני והחמישי  -בין אדם
לעצמו; ואילו הרביעי עשוי להתפרש לכאן ולכאן ,כפי שראינו .על הקשרים בין העצות (שאלה )2
עמדנו כעת .האם גם לסדר הפנימי של העצות יש משמעות? (שאלה  )3ייתכן שהסדר שרירותי ,אך
ייתכן שהוא רומז להידרדרות שהוא מזהיר מפניה :בחירתו של אדם לפרוש מן הציבור תחזק את
ביטחונו בעצמו יותר מדי ,והדימוי העצמי הגבוה שלו עלול להובילו לשיפוט מחמיר מדי של הזולת.
אפשר להמשיך ולטעון שגם שתי הנטיות השליליות המתוארות במשפטים האחרונים נובעות מן
הקודמות ,אם כי ,כאמור ,הן חורגות מעט מן הנושא.
האמירה הפותחת את דברי הלל במשנה" ,אל תפרוש מן הציבור" ,מעוררת שאלות עקרוניות בדבר
שייכותו של האדם לחברה .העובדה שהלל איננו מסביר מהי בדיוק פרישה מן הציבור ומותיר את
העניין פתוח לפרשנות ,מעצימה את השאלות העולות מדבריו .השאלה המרכזית הנידונה בספר
הלימוד נוגעת בגבולותיה של הוראה זו ,מתוך ההנחה המוסרית שלצד חשיבותה של השייכות החברה,
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יש מצבים שבהם ראוי דווקא להפר את עצתו של הלל ולפרוש מן הציבור ,או לפחות לגלות עצמאות
ביחס אליו .הדיון בשאלה המוסרית של הפרישה מן הציבור מתחלק לשלושה חלקים :דיון מושגי
(עמוד  ,55שאלה  ,)4דיון בדוגמאות מעשיות מחיי התלמידים או מסביבתם (עמוד  ,55במשימה),
והעשרת הדיון בדוגמה היסטורית (עמוד .)56
לפני שניגשים לדיון המוסרי בתקפותה של הוראת הלל ,מומלץ לתת את הדעת ,ואף לעורר את
דעת התלמידים בכיתה ,לשאלה למה מתכוון הלל בדבריו .מה פירושה של ההוראה "אל תפרוש מן
הציבור"? אפשר לחלק שאלה זו לכמה שאלות משנה:
1 .1כיצד מתנהג אדם שאינו פורש מן הציבור? האם הימנעות מפרישה מן הציבור פירושה בהכרח
הסכמה עם כל הדעות המקובלות בחברה? הזדהות רגשית עם מצבו של הכלל? התנהגות
המתאימה לנורמות הנהוגות?
2 .2מהי פרישה מן הציבור? עמדה נפשית פנימית? התרסה פומבית נגד החברה? עזיבה של הקהילה
ממש ומעבר לקהילה אחרת? ואולי התבודדות והתנזרות מחיי חברה כלשהם?
3 .3מהו ציבור? האם הלל מתכוון לעיר המגורים של האדם? לקהילה שהוא חבר בה? למשפחתו?
לעם היהודי? למדינה? ואולי לחברה האנושית כולה?
כאן הוצגו השאלות מן הרחבה והמקיפה אל המצומצמת והבסיסית ,ואפשר ,כמובן ,לערוך את הדיון
בסדר הפוך .מכל מקום ,כדרכה של מסכת אבות ,הופקד בידינו משפט קצר וסתום ,ואי אפשר להכריע
מהן התשובות הנכונות לכל השאלות האלה .מטבע הדברים ,פירוש מסוים לדברי הלל יביא להערכה
מוסרית מסוימת בדבר תקפותם או אי־תקפותם.
כעת נעבור לדיון המוסרי בשאלה באילו נסיבות ראוי להימנע מפרישה מן הציבור ובאילו נסיבות
ראוי דווקא לפרוש ממנו.
הדיון העקרוני שהספר מבקש לעורר מבחין בין ההוראה שלא לפרוש מן הציבור מצד אחד ,לבין
הזדהות מוחלטת עם התפיסות המקובלות בחברה ועם המעשים הנהוגים בה (=קונפורמיזם) ,מצד
אחר .בדיונים מוסריים יש לעתים נטייה להגדיר שני מצבים או שני עקרונות בלבד ,במקרה שלנו
קונפורמיזם ופרישה מן הציבור ,ולדון רק בהם .לימוד המושג "קונפורמיזם" בכיתה עשוי להעמיק את
הדיון ,ולהראות שהמושגים "פרישה מן הציבור" ו"קונפורמיזם" אינם שתי החלופות היחידות שיש,
אלא שני קצוות ,וביניהם אפשרויות ביניים רבות .למשל ,אדם יכול להרגיש שהוא חלק מהכלל ולא
לפרוש מן הציבור ,ועם זאת ,לא להיות קונפורמיסט ולשמור על עצמאות מסוימת בדעותיו ובמעשיו
ועל ייחודו האישי .בשלב זה כדאי לערוך דיון עקרוני בשאלה :מדוע חשוב בכלל לאדם להיות חלק
מחברה מסוימת?
לפי דבריו של הסוציולוג פיטר ברגר (נספח  ,)1ההשתייכות לחברה מעניקה לאדם את זהותו ,ובעצם,
את אנושיותו .לאור טענה זו ,פרישה מוחלטת מן הציבור אינה אפשרית ,אדם שאינו חלק מחברה
כלשהי ,במובן מסוים חדל להיות אדם .אפשר לבדוק טענה זו בכיתה על ידי ההגדרות שאנו מגדירים
בהן את עצמנו .כאשר שואלים אותנו "מי את?" "מי אתה?" אנו עשויים לנקוב בשמנו  -השם שנתנו
לנו הורינו והמשמש את הסובבים אותנו כדי לכנות אותנו; אנו יכולים לומר שאנחנו בני עם מסוים
(יהודים) ,או מקום גאוגרפי כלשהו (תל־אביבים) ,או שאנחנו מחזיקים בהשקפת עולם מסוימת
(ימנים ,שמאלנים ,קפיטליסטים ,סוציאליסטים) וכולי  -בכל המקרים האלה ההגדרות העצמיות שלנו
מבוססות על היחסים בינינו לבין החברה ,וקשה לנו לדמיין את עצמנו בלי חברה כלל.
מתוך ההכרה בצורך להשתייך לחברה כלשהי ,נמשיך ונדון באופן המימוש של השתייכות זו
ובגבולותיה .לאחר ההבחנה המושגית בין קונפורמיזם לבין פרישה מן הציבור ומתיחת קו ביניהם
(שאלה 4א) ,ננסה לנסח שלושה כללים עקרוניים המבהירים מתי ראוי לפרוש מן הציבור (שאלה 4ב).
דוגמאות לכללים אפשריים" :חובה לפרוש מן הציבור כאשר הציבור דוגל במעשים בלתי מוסריים
באופן קיצוני"" ,מותר לפרוש מן הציבור אם איננו מכבד את דעתך" וכדומה .בכל כלל כזה כדאי
לבקש מהתלמידים לנסח גם במה תתבטא הפרישה מן הציבור .למשל" :אם הציבור איננו מכבד את
דעתך מותר לך לפרוש ממנו ,כלומר ,לא לכבד את דעות האחרים" ,או" :אם החברה מכריחה אותך
לעשות דברים בלתי מוסריים ,עליך לנטוש אותה ולמצוא חברה אחרת" וכדומה.
בדיון בספר לתלמיד הדיון התאורטי קודם לדיון בדוגמאות המעשיות ,ויש בכך אתגר לתלמידים .כפי
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שהצענו בפתיחה ,אפשר לשנות את הסדר ולהקדים את הדיון בדוגמאות (במשימה) לדיון המושגי,
שכן סביר שדיון באירוע ממשי המוכר לתלמידים יסקרן אותם יותר .יתרה מזו ,אפשר לפתוח את
לימוד המשנה כולה בדיון בדוגמה קונקרטית ,רצוי אקטואלית במיוחד ,ומתוך הדיון הזה לפתוח
בלימוד המשפט "אל תפרוש מן הציבור" ,ורק אחר כך לעיין בהמשך המשנה .עם זאת ,גם אם
פותחים בדוגמאות ,חשוב שלא לוותר על הדיון העקרוני ,המקנה מושגים ודורש מהתלמידים לנסח
את הדעות שהשמיעו בכיתה על המקרים הפרטיים ,בכתב ובצורת כללים ועקרונות.
בסוף הדיון בדוגמאות (במשימה) ,בין שהוא בא לפני הדיון העקרוני (בשאלה  )4בין שאחריו ,מופיעה
השאלה "מתי ,לדעתכם ,פרישה מן הציבור מסייעת לתיקון עצמי או לתיקון חברתי ,ומתי לא?"
שאלה זו רומזת שלעתים פרישה מן הציבור עשויה לסייע לציבור .למשל ,אדם המסרב ליטול חלק
בפעולות בלתי מוסריות שהחברה עושה ,לדעתו ,עושה זאת לא רק כדי להציל את נפשו אלא גם
משום שהוא מאמין שכך הוא עשוי להשםיע על החברה ולסייע לה להשתנות .לעומת זאת ,אדם
יכול לפרוש מן הציבור למען שלמותו האישית בלבד ,מתוך תפיסה שמוטב לו לתקן את עצמו
ולשמור על ערכיו ומידותיו ,ושאין הוא אחראי לתיקון החברה כולה .למשל ,הן בימין הן בשמאל
במדינת ישראל עולה לעתים ההתלבטות אם חייל שמוטלת עליו משימה שהוא מתנגד לה מבחינה
מוסרית ,צריך להשתתף במשימה ולנסות לצמצם את הנזק שבה ,או לסרב למלא את תפקידו ,ובאיזו
משתי הדרכים ישפיע על החברה יותר.

עמוד  ,55שאלה "( 5אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו")
 .4לפניכם הגדרה מתוך מילון אבן שושן .קראו אותה ,והשיבו לשאלות שבעקבותיה:
p¯? N¦ ¯´¦©¦p±¼Q¸ p¼º°®I3°i¼◊«°A¶ ²¹
p¼®I¹U¦ ¼«° @¦¼´K® ¼®Ja ³ ¦ p¼²a«¸ p¼º°¼®I 3i¨◊¯ ¨«°A¶ ²¹o
"אל ִתּ ְפרוֹשׁ ִמן ַה ִצּבּוּר"?
א .מה ההבדל בין קונפורמיזם לאמרה ַ
ב .נסחו שלושה כללים אשר יבהירו מתי ראוי לפרוש מהציבור ,ומתי אין לפרוש ממנו.
 .5גם ההוראה השלישית של הלל" ,וְ ַאל ָתּ ִדין ֶאת ֲח ֵב ְרָך ַעד ֶש ַתּגִּ ַיע ִל ְמקוֹמוֹ" ,נוגעת ליחסי אנוש.
א .מתי אנחנו דנים את הזולת? חשבו על דוגמאות מחיי בית הספר.
ב .כיצד לדעתכם ,אפשר להגיע למקומו של הזולת?
משימה

ציינו באילו מן המקרים הבאים נכון ,לדעתכם ,לפרוש מן הציבור ,ובאילו לא נכון לפרוש ממנו:
 Ÿלכל החברים יש אייפד ,ולך אין.
 Ÿכל החברים שלך תכננו לגנוב מצרכים מהסופר בלא להיתפס.
 Ÿאפי הוא פציפיסט – מתנגד לשימוש באלימות בכל מסגרת שהיא .לכן כשכל חבריו מתגייסים לצבא ,הוא מעוניין
לקבל שחרור מטעמי מצפון.
 Ÿהחברים תכננו טיול לאילת והזמינו מקום לינה ,אך נפתחה מלחמה בעזה .רוב החברים חושבים שצריך לבטל את
הטיול ולספוג את קנס ביטול ההזמנה ,אך שלומית ושי חושבים שעזה רחוקה ,ולכן לא כדאי לשנות את התכניות.
מתי לדעתכם ,פרישה מן הציבור מסייעת לתיקון עצמי או לתיקון חברתי ,ומתי לא?
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הדיון בעצתו השלישית של הלל במשנתנו " -אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו"  -המוצע בספר,
מתחיל בשאלות כלליות (עמ'  ,55שאלה  ,)5וממשיך בשני מקורות המעשירים אותו בהיבטים נוספים.
להלן נדון בפירוט במשפט עצמו ,ולאחר מכן נפנה למקורות שלצדו.
כמו ההדרכות האחרות במשנתנו ,גם זו נאמרת על דרך השלילה :מה לא ראוי לעשות .לדברי הלל ,אין
לדון את החבר עד שמגיעים למקומו .מתי אנחנו דנים את הזולת? שיפוט הזולת נעשה בחיינו בהקשרים
מגוונים .באופן רשמי ,כל חברה מעמידה מערכת משפט שתפקידה לדון אנשים על מעשיהם ולהכריע
אם הם אשמים במעשה אסור לפי כלליה של אותה חברה ,או אינם אשמים .באופן רשמי פחות ,מזמנת
ההיררכיה בחברה מצבים רבים של שיפוט :הורים שופטים את ילדיהם ומענישים אותם לפי שיקול
דעתם; מורה שופט את עבודותיהם של תלמידיו ומעניק להם ציונים; מנהל מחליט אם עובד מסוים
יתקבל לעבודה ,יקודם או חלילה יפוטר ועוד .שיפוט הזולת אינו נעשה רק במסגרת היררכית אלא גם
בין חברים שווי מעמד .למשל ,חבר נהג כלפיי התנהגות פסולה ,לדעתי ,ואני מחליט להתרחק ממנו
או לפגוע בו בחזרה .בחברה דמוקרטית גם הנמוכים בסולם ההיררכי שופטים את הגבוהים מהם:
האזרחים יכולים להחליף את מפלגת השלטון ואף את ראש הממשלה אם הם סבורים שלא מילאו את
תפקידם כראוי .באפשרותנו לשפוט גם אנשים שאיננו מכירים כלל ,ושמענו על מעשיהם רק באמצעי
התקשורת .למעשה ,אנו שופטים את זולתנו כל הזמן ,אין כמעט יום ורגע שאין אנו דנים את חברינו,
את הורינו ,את ילדינו ,את מורינו ואת תלמידינו ,את נציגינו ואת מיודעינו .השיפוט עשוי לבחון את
מעשיו של הזולת כלפינו ,כלפי אחרים ואפילו את דעותיו ואת כוונותיו.
לצד השאלה מתי אנו דנים את הזולת ,ראוי להעמיד את השאלה מתי אנחנו נשפטים על ידי הזולת.
ניסוח זה יוכל להעמיד אותנו על המחירים שמשלם הנידון .כל אדם מתנסה לעתים בחוויה של
שיפוט בלתי הוגן :ניסיתי לסייע לחבר ,אך הוא נפגע ממני ולכן פגע בי; המורה העניש אותי על
הפרעה בשיעור ,אבל אני לא הפרעתי כלל אלא מישהו אחר; נאשם נכנס לכלא על לא עוול בכפו
ועוד .לעתים מחירו של שיפוט כזה עלול להיות כבד :מהשפלה והרחקה מן החברה בהקשרים בלתי
רשמיים ,או רשמיים למחצה ,ועד לעונשים חמורים בהקשרים אחרים.
סוגיית השיפוט מעמידה בפנינו התלבטות מוסרית .מחד גיסא ,חברה שאיננה שופטת את הפושעים
שבה ואיננה מבקרת את הנוהגים באופן פסול לא תוכל להתקיים .מאידך גיסא ,שיפוט מהיר מדי
ומחמיר מדי עלול לגרום לעוול ולפגיעה בלתי מוצדקת באנשים הנוהגים כשורה .גם בהקשרים
הבלתי רשמיים ,אדם שאין לו ביקורת כלפי הכפופים לו ,כלפי מי שהוא כפוף להם וכלפי חבריו
ומיודעיו ייחשב לתמים ,ויהיה מועד לפגיעה ולניצול של אחרים.
יתרה מזו ,לרוב מדברים על שיפוט בהקשרים שליליים ,אולם יש גם שיפוט חיובי .גם החבר הגומל
לך טובה ,גם המורה המעניק ציון טוב ,גם הוועדה המחליטה על מתן פרס לאדם הגון  -גם הם דנים
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את הזולת .הם מתבוננים במעשיהם של אנשים אחרים ומכריעים שהם מעשים חיוביים ,נובעים
מכוונות טובות ומביאים לתוצאות מועילות .גם התובנה הזאת מובילה למסקנה שהחברה איננה
יכולה להתקיים בלא שיפוט.
כיצד מתמודד הלל עם ההתלבטות בין ההכרח לשפוט מצד אחד ,לבין סכנות השיפוט הפזיז מצד
שני? הלל מציע תנאי או אמת מידה שיקטינו את הסכנות האלה וישפרו את השיפוט .הוא מציע לדן
את חברו להשהות את פעולת השיפוט עד שיגיע למצב מסוים" :עד שתגיע למקומו" .מהו מצב זה
וכיצד אפשר להגיע אליו?
אם נתבונן בתחושת העוול שאדם חש כאשר הוא נשפט משפט לא הוגן ,נגלה שמקורה של תחושה
זו הוא הפער שבין הדיין לבין הנידון ,פער שהנידון מודע לו בדרך כלל יותר מהדיין .הדיין שופט
בהנחה שכל מעשיו ומניעיו של הנידון שקופים וברורים לו ,ואילו הנידון חש שיש היבטים ,שוליים
או מרכזיים בעולמו שלו ,שהדיין אינו מכיר ואינו מבין כלל .ברובד הפשוט ביותר יש פער של ידיעה
בין הדיין לבין הנידון :רק הנידון יודע מה היו מעשיו ,ואילו הדיין נדרש פעמים רבות להשערות.
למשל ,מורה נוזף בתלמיד על העתקה במבחן; אולם לאמתו של דבר התלמיד לא העתיק אלא ביקש
מחברו כלי כתיבה .במקרה זה ,תחושת העוול של התלמיד הנזוף נובעת מהעובדה שהוא יודע על
מעשיו דבר שהמורה איננו יודע ,ולו היה יודע  -היה נמנע מלנזוף בו.
ברבדים מורכבים יותר מדובר במניעים למעשה ובנסיבות שהובילו אליו .אדם עלול לעשות מעשה
שנראה כלפי חוץ אנוכי ופסול ,אך אילו היו האחרים מודעים למניעים האמתיים של המעשה ,או
לנסיבות המיוחדות שבגינן נאלץ האדם לעשותו  -היו שופטים אותו אחרת .לדוגמה ,תלמיד שאיחר
לשיעור בבוקר  -ייתכן שהתעצל לקום; ייתכן שאיחר משום שעליו לעבוד לפני הלימודים כדי
לפרנס את משפחתו; ייתכן שהוא סובל ממחלה שבגללה התקשה להתעורר; וייתכן שהוא הגיע לבית
הספר בזמן ,אך החליט לאחר לשיעור כדי להכעיס את המורה .המניעים השונים והנסיבות המגוונות
מדגישים את ההבדלים בין המקרים ,אך המורה עלול לדון אותם דין שווה .הפער שבין התלמיד,
שיודע בדיוק מדוע איחר ,לבין המורה ,שאיננו יודע זאת ,יוצר אצל התלמיד תחושה של עוול ואי־
צדק.
מכיוון שהגורם המרכזי לשיפוט בלתי צודק הוא הפער שבין השופט לנשפט (בהנחה שהשופט
משתדל בכנות לדון דין צדק ,ואיננו מונע ממניעים פסולים) הלל מציע את העיקרון" :אל תדין את
חברך עד שתגיע למקומו" ,כלומר ,השהה את שיפוט הזולת עד שתצליח לגשר על הפער שבינך לבין
הנשפט על ידך ,ורק כאשר תהיה מודע לכל הנסיבות שהובילו לנשפט לעשות מה שעשה  -תוכל
לשפוט אותו.
 .4לפניכם הגדרה מתוך מילון אבן שושן .קראו אותה ,והשיבו לשאלות שבעקבותיה:
p¯? N¦ ¯´¦©¦p±¼Q¸ p¼º°®I3°i¼◊«°A¶ ²¹
p¼®I¹U¦ ¼«° @¦¼´K® ¼®Ja ³ ¦ p¼²a«¸ p¼º°¼®I 3i¨◊¯ ¨«°A¶ ²¹o
"אל ִתּ ְפרוֹשׁ ִמן ַה ִצּבּוּר"?
א .מה ההבדל בין קונפורמיזם לאמרה ַ
ב .נסחו שלושה כללים אשר יבהירו מתי ראוי לפרוש מהציבור ,ומתי אין לפרוש ממנו.
 .5גם ההוראה השלישית של הלל" ,וְ ַאל ָתּ ִדין ֶאת ֲח ֵב ְרָך ַעד ֶש ַתּגִּ ַיע ִל ְמקוֹמוֹ" ,נוגעת ליחסי אנוש.
א .מתי אנחנו דנים את הזולת? חשבו על דוגמאות מחיי בית הספר.
ב .כיצד לדעתכם ,אפשר להגיע למקומו של הזולת?
משימה

ציינו באילו מן המקרים הבאים נכון ,לדעתכם ,לפרוש מן הציבור ,ובאילו לא נכון לפרוש ממנו:
 Ÿלכל החברים יש אייפד ,ולך אין.
 Ÿכל החברים שלך תכננו לגנוב מצרכים מהסופר בלא להיתפס.
 Ÿאפי הוא פציפיסט – מתנגד לשימוש באלימות בכל מסגרת שהיא .לכן כשכל חבריו מתגייסים לצבא ,הוא מעוניין
לקבל שחרור מטעמי מצפון.
 Ÿהחברים תכננו טיול לאילת והזמינו מקום לינה ,אך נפתחה מלחמה בעזה .רוב החברים חושבים שצריך לבטל את
הטיול ולספוג את קנס ביטול ההזמנה ,אך שלומית ושי חושבים שעזה רחוקה ,ולכן לא כדאי לשנות את התכניות.
מתי לדעתכם ,פרישה מן הציבור מסייעת לתיקון עצמי או לתיקון חברתי ,ומתי לא?
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הלל קבע שיש להשהות את שיפוט הזולת עד להכרה מלאה של נסיבות המעשה .נחשוב על הדוגמאות
ששפטנו בהן את זולתנו על מעשה לא ראוי שעשה ,לדעתנו ,ושנשפטנו בעצמנו על מעשים דומים,
וננסה להעמיד קריטריונים לשיפוט ראוי :האם המעשה שנעשה מוסרי? עד כמה שיש באפשרותנו
לבדוק ,האם כוונותיו של העושה היו טובות? מה ניסה האדם להשיג באמצעות המעשים האלה?
איזו תועלת ביקש להפיק מהם? מהן הנסיבות האישיות ,המשפחתיות ,הרגשיות ,החברתיות ,הדתיות,
המוסריות ,המשפטיות והכלכליות שהובילו למעשה? וכן הלאה .נוכל להציע מנגנונים שישהו את
השיפוט ויסייעו לנו לברר את הנסיבות :למשל ,אם אנו נפגעים ממעשה של חבר ,נשתדל שלא להגיב
ולא לפגוע בו בחזרה ,אלא לדבר עמו תחילה בגלוי ולנסות להבין מדוע עשה את המעשה .פעמים
רבות נגלה שכוונתו הייתה טובה ונדון אותו לזכות ולא לחובה .בהקשרים אחרים :לפני שהשופט בבית
המשפט קובע את הכרעת הדין ואת גזר הדין ,נערך משפט .במשפט מציגות התביעה וההגנה ראיות
וטיעונים שמטרתם לברר כמה שיותר פרטים על המעשה ועל הנסיבות שהובילו אליו ,ובהחלטותיו
נדרש השופט להביא בחשבון את כל הנתונים האלה .בחברה מתוקנת יש השהיה ,לעתים ארוכה
מדי ,של השיפוט ,בניסיון "להגיע למקומו" של הנשפט .גם בחיי בית הספר נוכל לחשוב על שיטות
להשהיית השיפוט :לפני שתלמיד נענש הוא ייקרא לבירור ,ובו תינתן לו אפשרות להסביר את מעשיו
וכדומה .אם כן ,אפשר ליישם את עצתו של הלל ,ובחברה שלנו ,במידה מסוימת ,אכן מיישמים אותה.
דרך נוספת "להגיע למקומו" של הזולת היא לנסות להיזכר או לשער כיצד היינו אנו נוהגים במקום
האדם שאנו שופטים .התלמיד עשוי לטעון בפני המורה :גם אתה היית תלמיד וגם אתה לפעמים
איחרת לשיעור! ואכן ,אם המורה ייזכר במקרים שבהם הוא עצמו איחר לשיעור ,הוא עשוי לגלות
יותר התחשבות בתלמיד ולהחמיר עמו פחות .אדם שחברו פגע בו יכול לומר לעצמו :עוברת על
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הפורשים

האם בכל מצב מתאים לנהוג על פי הכלל
"אל תפרוש מן הציבור"? בשנים שלפני
הקמת המדינה ,נהגו אנשי האצ"ל והלחי -
שכונו 'הפורשים'  -בניגוד לכלל הזה.

בזמן שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל פעל ביישוב היהודי ארגון ההגנה ,שהיה ארגון צבאי גדול
ומרכזי .ארגון זה ,שהוקם בשנת  ,1920פעל להגנת היישוב כמליציה אזרחית ארצית ,ושורותיו היו
פתוחות לכל אנשי היישוב בלי הבדל שיוך פוליטי ,עדתי ,מעמדי ומגדרי .עם קום המדינה בשנת ,1948
היווה ארגון ההגנה את התשתית להקמת צה"ל.
לאורך כל שנות המנדט התנהלו בצמרת היישוב ויכוחים לגבי המדיניות שיש לנקוט מול מתקפות
הערבים .האם צריך לתקוף או להבליג? המצדדים בהבלגה נימקו זאת ברצונם להראות לבריטים כי
הערבים הם האשמים במצב הקשה בארץ .היו שהסתייגו ממדיניות זו ,וסברו שיש לנקוט כוח וליזום
פעילות נגד הערבים והמנדט הבריטי .מחלוקת זו הובילה בשנת  1931לפרישתם של חלק מהחברים
ולהקמת 'ארגון ב'' ,שלאחר זמן נקרא אצ"ל ,ארגון צבאי לאומי .אנשי היישוב כינו אותם 'הפורשים'.
בתחילת מלחמת העולם השנייה קראה הנהגת היישוב לשתף פעולה עם הבריטים במלחמתם נגד
גרמניה הנאצית .רבים מאנשי היישוב היהודי התגייסו לצבא הבריטי ונטלו חלק במאמץ המלחמתי.
אנשי אצ"ל הצטרפו להגנה והפסיקו לפעול נגד הבריטים בארץ .בשנת  1940הובילה מגמה זו לפילוג
באצ"ל .הוקם פלג נוסף של פורשים מהפורשים ,שנקרא לח"י ,לוחמי חרות ישראל.

שאלות

אנדרטת האצ"ל בכניסה הצפון-מערבית לרמלה ויקיפדיה החופשית

 .1מדוע פרשו האצ"ל מההגנה והלח"י מאצ"ל?
האם פרישות אלה מוצדקות בעיניכם?
 .2האם הנחייתה של המשנה סותרת את דרכם
של הפורשים? נמקו.
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חברי תקופה קשה בלימודים ובמשפחה .גם אני התנסיתי פעם בחווייה דומה ,ופגעתי בטעות בחברים
קרובים .לכן ,כעת עליי לגלות סבלנות כלפיו ולא לכעוס עליו .כך מסכם זאת הפילוסוף היהודי־
ישראלי יותם בנזימן בספר ששמו הוא ציטוט מדברי הלל " -עד שתגיע למקומו" (ראו נספח .)2
עד כה עמדנו על תפקידה של השהיית השיפוט עד לבירור הנסיבות ,ועל מקצת הדרכים ליישמה.
אולם קריאה נוספת בדברי הלל עשויה להוביל למסקנה אחרת .הלל דורש שלא לדון את הזולת
"עד שתגיע למקומו" .האם אפשר "להגיע למקומו" של אדם אחר? האם יכול "הדיין"  -שופט בבית
משפט ,מורה ,חבר ,בן משפחה  -להבין הבנה מלאה את הנסיבות המדויקות שהובילו את "הנידון"
לעשות את מעשיו? מי יכול להכיר את כל כוונותיו הנסתרות של הזולת ,את שאיפותיו ואת פחדיו,
ולהכריז בביטחון שהוא אכן "הגיע למקומו" ,וכעת הוא מסוגל לשפוט אותו בלי כל חשש מתוצאה
בלתי הוגנת?
בעקבות השאלות הנוקבות האלה ,אפשר להגיע למסקנה שכוונתו האמתית של הלל לא הייתה
לשפר את היעילות של פעולת השיפוט ולגרום לה להיות הוגנת יותר ,אלא לשלול באופן גורף את
עצם היכולת לדון את הזולת .כך ,למשל ,הבין זאת האדמו"ר וההוגה החסידי רבי נחמן מברסלב
(ראו נספח  .)3הוא תיאר מקרה של אדם המדבר על אודות חברו וקובע שבכל פעם "זה בחינת ראש
השנה"  -כלומר ,יש בכך מעין ראש השנה ,הנחשב ליום הדין .לדעת רבי נחמן ,כל דיבור של אדם
על חברו הוא פעולה של שפיטה ויש בה סכנה " -צריך להיזהר מזה מאוד" .הוא קורא לאדם הדן
את חברו לבדוק את עצמו היטב אם הוא אכן ראוי לשפוט ,ולאור דבריו של הלל במשנתנו ,שרק מי
שמגיע למקומו של האחר רשאי לשפוט אותו ,מסקנתו של רבי נחמן היא שיש רק אחד המסוגל לכך
 אלוהים .לפי פירוש זה ,פירושה העמוק של עצת הלל הוא שאיש איננו יכול לדון אדם אחר .רקאלוהים יכול לשפוט את בני האדם ,מכיוון שרק הוא יודע את כל הנסיבות ,כל הכוונות וכל המניעים
של האדם לאשורם.
בין שמקבלים את דבריו בין לאו ,אפשר להוסיף על דבריו של רבי נחמן ,שכל אדם יכול לשפוט את
עצמו (ולא רק אלוהים) .הרב שג"ר ,הוגה יהודי־ישראלי ,מפרש באופן זה את "הווידוי"  -חלק בתפילה,
שבו האדם מציין את החטאים שעשה ו"שופט את עצמו" (ראו נספח  .)4לדברי הרב שג"ר ,אי אפשר
לשפוט את הזולת משום שהוא "זולת" ,משום שהוא אחר ולא אני .רק אני יכול להבין את עצמי
באופן מלא ,ומלבדי  -רק אלוהים מסוגל "להיכנס לתוכי" ולהבין אותי כפי שאני מבין את עצמי.
הצענו אפוא שתי קריאות לדברי הלל :לפי הקריאה המתונה ,עצתו של הלל ניתנת ליישום .יש
ליצור מנגנונים ,רשמיים ובלתי רשמיים ,שיסייעו לבירור מפורט ככל האפשר של מעשי הזולת ושל
המניעים והנסיבות שהובילו אליו ,ולאחר בירור כזה אפשר וצריך לשפוט .לפי הקריאה הרדיקלית,
אדם לא יוכל לעולם להבין לחלוטין את מצבו של הזולת ו"להגיע למקומו" ,רק אלוהים ,או האדם
עצמו ,יכולים לשפוט את האדם .לפי קריאה זו ,הלל שולל את הלגיטימיות של שיפוט הזולת
מעיקרה.

לצד השביל :הפורשים
הטקסט במדור "לצד השביל" ביחידה זו עוסק במשפט "אל תפרוש מן הציבור" .במשפט זה עוסקות
גם שאלה  4והמשימה בעמוד  ,55ואנו פירשנו אותו בהרחבה לעיל .הדברים שלהלן נסמכים על פירוש
זה ומרחיבים אותו.
בעזרת הדיון ב"ארגונים הפורשים"  -האצ"ל והלח"י  -אנו מבקשים להרחיב את הדיון אל מעבר
להיבטים האישיים והקהילתיים ,ולבחון את המשפט מהמשנה בהקשר היסטורי ופוליטי רחב יותר,
וכך לתת הזדמנות לדיון בשאלות הנוגעות למחלוקת בחברה הדמוקרטית ולגבולותיה.
בשני העשורים שקדמו להקמת מדינת ישראל היה היישוב היהודי בארץ ישראל מפולג ,ובשלב
מסוים אפילו קרוב למלחמת אחים ,בעיקר בעקבות המחלוקת האידאולוגית החריפה בין ההנהגה
המרכזית של היישוב ומוסדותיה לבין הפלג הרוויזיוניסטי .האוטונומיה היהודית בארץ ישראל
בתקופת המנדט הבריטי הצליחה לשמור על דמוקרטיה סבירה ,אף שהיו בה פגמים לא מעטים.
הנהגת היישוב נהגה בחוסר סובלנות בקבוצות אופוזיציה שקמו מימין ומשמאל ,ונלחמה בתקיפות,
לעתים גם באלימות ,בארגונים הפורשים .מנהיגי היישוב ראו בארגונים הפורשים סכנה קיומית
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לאינטרסים של היישוב היהודי ,וכך הצדיקו את המאבק הבלתי מתפשר באצ"ל ובלח"י.
מומלץ להרחיב קצת יותר על תקופת המחתרות ועל המאבק הפנימי בתוך היישוב (ובכלל זה על
ה"סזון" ופרשת "אלטלנה") .לאחר שהתלמידים ירכשו ידע בסיסי על הנסיבות לפילוג (בעזרת סקירה
תמציתית של המורה בכיתה או עבודת חקר בבית) אפשר לגשת לדיון בשאלה :האם נכון לראות
במשפט "אל תפרוש מהציבור" ביטוי לעמדה המתנגדת לפרישה ממוסדות היישוב בשנים שלפני
קום המדינה? המצדדים בארגונים הפורשים עשויים לטעון שיש מצבים שבהם אפשר ,ואולי אף ראוי,
הקצים" ושמדובר בפיקוח נפש,
לפרוש מהציבור ,כמו במקרה זה .כאשר קבוצת מיעוט חשה ש"כלו כל ִ
היא חייבת להישמע למצפונה גם אם מרבית הציבור מתנגד לעמדתה .לעומת זאת ,המתנגדים לפרישה
יטענו שבמקרה זה הפרישה מהציבור והליכה בדרך המנוגדת לאינטרסים ולערכים שהנחו את הנהגת
היישוב במאבק המדיני והצבאי להקמת המדינה (המוסדות המרכזיים ראו בפורשים טרוריסטים לכל
דבר) ,מתאימה בהחלט לפרישה שהמשנה מזכירה ושוללת.
המחלוקת שהסעירה את היישוב בשנים שלפני המדינה יכולה להיות בסיס לדיון בשאלות של
מחלוקת בחברה יהודית ודמוקרטית גם בימינו.

לאורך השביל :החלפת חליפות
שני הטקסטים במדור "לאורך השביל" ביחידה זו עוסקים במשפט "אל תדין את חברך עד שתגיע
למקומו" .במשפט זה עוסקת גם שאלה  5בעמוד  ,55ואנו פירשנו אותו בהרחבה לעיל .הדברים שלהלן
נסמכים על פירוש זה ומרחיבים אותו.
החלפת חליפות

הביטוי ַ"עד ֶשׁ ַתּגִּ ַיע ִל ְמקוֹמוֹ" עשוי להתפרש
במובנים שונים ,כמו ,בסיפור שלפניכם:

רבי שמואל מליובוויטש קיבל אנשים ביחידות .בקושי חלפה שעה ,והרבי כבר היה מותש.
הוא הכריז על הפסקה וביקש חליפת בגדים נקייה להחלפה.
הגבאי של הרבי יצא מן החדר ,ובידו הבגדים שהסיר הרבי .הם היו ספוגי זיעה" .ריבונו של
עולם!" מלמל הגבאי" .כיצד זקוק הרבי בכל שעה לחליפת בגדים חדשה ונקייה? מדוע הוא
מזיע כל כך?"
לפתע נפתחה דלת חדר הרבי ורבי שמואל עמד בפתח:
"אינך מבין מדוע עליי להחליף את בגדיי מדי שעה? אינך מבין דבר על מעשיי .בשעה
האחרונה באו עשרים אנשים לראותני .כדי להתייחס לדילמה של כל אחד מהם עליי 'לפשוט'
מעלי את אישיותי שלי ואת נסיבותיי ,ו'ללבוש' את אישיותם ואת נסיבותיהם שלהם .אולם
כיוון שהם באו להתייעץ איתי ולא עם עצמם ,עליי ללבוש מחדש את אישיותי שלי ,וממנה
אוכל לייעץ להם.
האם ניסית אי פעם להחליף את בגדיך ארבעים פעם בשעה? אילו עשית זאת ,גם אתה היית
מותש ושטוף זיעה" ,סיכם הרבי.
על פי ינקי טאובר'" ,עד שתגיע למקומו' :שלושה סיפורים" ,אתר בית חב"ד

שאלות

 .1כיצד מבין רבי שמואל מליובוויטש את הביטוי ַ"עד ֶש ַתּגִּ ַיע ִל ְמקוֹמוֹ"?
 .2מדוע הסיפור מתאר את הבנת מקומו של הזולת באמצעות הדימוי של החלפת בגדים?
 .3לפניכם רשימת תכונות .הקיפו בעיגול את התכונות המאפשרות הגעה למקומו של הזולת:
א .הקשבה; ב .מהירות תגובה; ג .אדישות; ד .הזדהות רגשית; ה .תבונה; ו .ביקורתיות; ז.
אהבת אדם; ח .שמחת חיים.
 .4האם כל אדם יכול להגיע למקומו של הזולת בכל זמן וכלפי כל אדם?

רבי שמואל שניאורסון )(1882-1834
 ﬂהאדמו"ר )אדוננו מורנו ורבנו( הרביעי
בשושלת חסידות חב"ד-ליובוויטש .מכונה
גם 'האדמו"ר מהר"ש' .עמד בראש חסידות
זו משנת  1866ועד לפטירתו בשנת .1882
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החלפת חליפות
כפי שראינו בדיון במשפט "אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו" ,ההגעה למקומו של הזולת היא
משימה קשה ,ולפי דעות אחדות ,אפילו בלתי אפשרית .הסיפור שלפנינו ממחיש את הקושי ואת
המאמץ הכרוכים בניסיון להזדהות עם אדם אחר ולהבין את מצבו לעומק.
כדי להציב את הסיפור שלפנינו בהקשרו ,נקדים לו דברי מבוא מעטים.
אחד הרעיונות המרכזיים של תנועת החסידות ,שצמחה במאה ה־ 18במזרח אירופה וקיימת עד
היום בישראל וברחבי העולם ,הוא תורת הצדיק .תפקידו של הצדיק התפרש במגוון דרכים בזרמים
החסידיים למיניהם ובשלבים השונים בהתפתחות התנועה ,אך בכל החסידויות נודע לצדיק ,המכונה
אדמו"ר (אדוננו ,מורנו ורבנו) או רבי ,מעמד חשוב .הצדיק הוא מנהיג קהילה חסידית ,ולהבדיל
מזרמים יהודיים אחרים ,הוא איננו ניחן בכישורים בתחום הלמדנות ופסיקת ההלכה דווקא ,אלא
בתכונות רוחניות מיוחדות .בזכות דבקותו של הצדיק באל ותפילתו האקסטטית ,יכולים גם החסידים
הפשוטים ,המתקרבים אליו ,לזכות בעקיפין בדבקות באל .בכמה מהחסידויות נחשב הצדיק לאחראי
לכל תחומי החיים של חסידיו ,הן התחומים הקשורים בעבודת ה' ,הן תחומים אחרים :משפחה,
בריאות ופרנסה .על כן ,עד היום חסידים מגיעים אל הצדיק להתייעצות בעניינים אישיים .הצדיק
מקשיב למצוקותיהם ,משיב לשאלותיהם ומדריך אותם כיצד ראוי וכדאי להם לנהוג .בחסידויות
גדולות ,כמו זו המתוארת בסיפורנו ,המוני חסידים מתדפקים על דלתו של הצדיק ,והוא נאלץ
להקדיש זמן מועט בלבד לכל אחד מהם.
הסיפור שלפנינו מקורו בחסידות חב"ד ,מן הזרמים הוותיקים והמשפיעים ביותר בתנועת החסידות.
חב"ד הן ראשי התיבות של המילים "חכמה ,בינה ודעת" (מונחים רבי משמעות בשפה הקבלית,
אך אין כאן המקום לבארם) .בחסידות חב"ד היו שבעה אדמו"רים ,החל ברבי שניאור זלמן מלאדי,
"האדמו"ר הזקן" ,בן הדור השלישי של החסידות ( ,)1812-1745וכלה ברבי מנחם מנדל שניאורסון,
"הרבי מליובוויטש" ( .)1994-1902לאחר פטירתו של הרבי מליובוויטש לא מונה לו יורש ,ופלג
אחד בחסידות מאמין שהוא המשיח ושעודנו בחיים .כיום אין לחסידות חב"ד אדמו"ר רשמי ,והיא
ממשיכה לפעול בלא הנהגה מסודרת .מקצת התלמידים פגשו בוודאי בחסידי חב"ד ,העוסקים
בהפצת היהדות ותורת החסידות בציבור ,בין השאר בדוכנים ברחוב ובבתי חב"ד בכל רחבי העולם.
גיבורו של הסיפור הוא רבי שמואל מליובוויטש ( ,)1882-1834האדמו"ר הרביעי של חב"ד ,המכונה גם
"אדמו"ר מהר"ש" (מורנו הרב רבי שמואל) .הסיפור מתאר את הזמן שהקדיש הרבי לקבלת החסידים
להתייעצות אישית .הגבאי ,שהוא מעין מזכיר ועוזר אישי של הרבי ,תמה מדוע הרבי מזיע עד כדי כך
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שעליו להחליף את בגדיו בכל שעה ,ועיקר הסיפור הוא ההסבר שרבי שמואל עצמו מספק לכך.
כיצד הבין רבי שמואל את הביטוי "עד שתגיע למקומו"? רבי שמואל לא ציטט במפורש את דברי
הלל ,אך הם בהחלט עומדים ברקע .רבי שמואל ידע שחסידיו מייחסים לעצותיו חשיבות עליונה.
כדי להעניק לכל אדם את העצה המתאימה לו ,היה חייב רבי שמואל להיכנס לפני ולפנים אל
אישיותו של האדם שמולו '" -לפשוט' מעליי את אישיותי שלי ואת נסיבותיי ,ו'ללבוש' את אישיותם
ואת נסיבותיהם שלהם" .משתמע מדבריו שכדי "להגיע למקומו" של חברו במלוא מובן הביטוי ,על
האדם לצאת ממקומו שלו  -לשכוח לזמן מה שהוא אדם מסוים ,בעל אישיות מסוימת ונסיבות חיים
מסוימות; כל עוד אדם חושב על עצמו ,הוא אינו יכול להזדהות לחלוטין עם הזולת .מכאן שההגעה
למקומו של הזולת כרוכה בוויתור זמני על מקומי שלי.
אולם בכך לא מסתיים התהליך .כדי "לדון את חברו"  -וגם מתן עצה הוא מעין שיפוט ,שכן הוא
מחייב הכרעה מעשית המתחשבת בכל הנסיבות שהאדם נתון בהן  -האדם אינו יכול להישאר
במקומו של האחר ,אלא עליו לשוב למקומו שלו .בלשונו של רבי שמואל" :כיוון שהם באו להתייעץ
איתי ולא עם עצמם ,עליי ללבוש מחדש את אישיותי שלי ,וממנה אוכל לייעץ להם" .הרבי מעיד
על עצמו שעשה מאמץ נפשי אדיר :הוא השתדל בכל כוחו לשכוח את חייו שלו ,את אישיותו ואת
מעמדו ,להקשיב אך ורק לזולת ולהתבונן מבפנים בתודעתו של האחר ,ומיד אחר כך "להיזכר" ולשוב
להיות הוא עצמו ,כדי שיוכל שוב להתבונן מבחוץ ולהעניק את העצה הנכונה.
הבגדים בסיפור מייצגים את מה שמייחד כל אדם לעומת זולתו :את מוצאו ,את תרבותו ,את מעמדו
הכלכלי ואת טעמו האישי .כשם שהחלפת בגדים ממש בתדירות גבוהה מאוד היא פעולה מעייפת,
האישיּויֹות האינטנסיבית ,מתישה את כוחו של הרבי
ִ
כך החלפת הבגדים המטאפורית ,החלפת
וגורמת לו להזיע עד כדי כך שעליו להחליף גם את בגדיו הממשיים.
על פי הסיפור" ,ההגעה למקומו" של הזולת איננה בירור עובדות בחייו אלא הזדהות רגשית עמוקה
עמו .הצדיק ,המסוגל להגיע למקומו של החסיד ,ניחן בדרך כלל ביכולת הקשבה נדירה ,בתבונה
ובאהבת אדם .הסיפור מדגיש את גודל המשימה להגיע למקומו של האחר ,וטוען שרק המנהיג
הנערץ מסוגל לה .האם כל אדם מסוגל לכך ,בכל זמן וכלפי כל אדם? בשלב הקודם של הדיון העלינו
את השאלה אם הדרישה שמציב הלל הזקן היא בת השגה .הסיפור שלפנינו מעצים את ההבנה
שהייתה לנו קודם לביטוי "עד שתגיע למקומו" ומעורר מחדש את השאלות הללו :האם ההגעה
למקומו של הזולת אפשרית? ואם כן  -מיהו האדם המסוגל לעשות זאת? אילו תכונות נדרשות לשם
כך? ובאילו נסיבות הוא עשוי להצליח או להיכשל?
ִמי ֶשׁ ַמּ ִבּיט ִבּי ֵמ ָאחוֹר
יוֹד ַע ִמי ֲאנִ י.
ֹלא ֵ
ִמי ֶשׁ ַמ ִבּיט ִבּי ֵמ ָאחוֹר
יָ כוֹל ְבּ ַקלּוּת ַל ֲחשֹׁב
ֶשׁ ֲאנִ י זֶ ה ֹלא ֲאנִ י.
ִמי ֶשׁ ַמּ ִבּיט ִבּי ֵמ ָאחוֹר
אוֹתי:
הוּא ֹלא יָ כוֹל ָלבוֹא וְ ִל ְשׁאֹל ִ
יֶ ֶלדֶ ,שׁל ִמי ַא ָתּה?
עוֹשׂה פֹּה?
ָמה ַא ָתּה ֶ
ָל ָמה ַא ָתּה ֹלא ַבּגַּ ן?
ָמ ַתי ִתּ ְס ַתּ ֵפּר ְכּ ָבר?

מי שמביט

מי שמביט ,יהונתן גפן

ִמי ֶשׁ ַמּ ִבּיט ִבּי ֵמ ָאחוֹר
אוֹתי
ֹלא יָ כוֹל ִל ְשׁאֹל ִ
שּׁוֹא ִלים ִמ ְּל ָפנִ ים.
ְשׁ ֵאלוֹת ֶשׁ ֲ
ִמי ֶשׁ ַמּ ִבּיט ִבּי ֵמ ָאחוֹר
אוֹתי ַבּ ֶלּ ִחי
ֹלא יָ כוֹל ִל ְצבּוֹט ִ
ִכּי ַה ְלּ ָחיַ יִ ם ִמ ְלּ ָפנִ ים.
ִמי ֶשׁ ַמּ ִבּיט ִבּי ֵמ ָאחוֹר
עוֹבר ְבּ ֶשׁ ֶקט ְליָ ִדי.
ֵ
רוֹאה אוֹתוֹ
ֲאנִ י ֹלא ֶ
אוֹתי.
רוֹאה ִ
וְ הוּא ֹלא ֶ
ִמי ֶשׁ ַמּ ִבּיט ִבּי ֵמ ָאחוֹר
יוֹד ַע ָמה ִא ִתּי.
ֹלא ֵ
יֵ שׁ ַבּ ְשּׁכוּנָ ה ֶשׁ ָלּנוּ ַכּ ָמה ֲאנָ ִשׁים
ֶשׁ ֵאין ָל ֶהם שׁוּם ִסכּוּי
אוֹתי ִמ ְלּ ָפנִ ים
ִל ְראוֹת ִ
תמונת אילוסטרציה Stock.XCHNG

יהונתן גפן ,הכבש הששה עשר

שאלות

 .1מה הבדל בין מבט מאחור למבט אל פנים?
 .2באילו אנשים אנו מביטים פנים אל פנים ,ובאילו אנשים אנו מסתכלים רק מאחור?
 .3הסבירו את הקשר בין המבט מלפנים והמבט מאחור שבשיר לבין דבריו של הלל" :וְ ַאל ָתּ ִדין ֶאת ֲח ֵב ְרָך ַעד ֶשׁ ַתּגִּ ַיע ִל ְמקוֹמוֹ"?
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השיר "מי שמביט" לקוח מתוך "הכבש הששה עשר"  -ספר שירים לילדים מאת יהונתן גפן (משורר,
יוצר ואיש תקשורת ישראלי ,יליד  .)1947בשנת  1978הלחין המלחין יוני רכטר כמה שירים מהספר,
ושרו אותם הזמרים גידי גוב ,דיוויד ברוזה ויהודית רביץ .התקליט "הכבש הששה עשר" זכה להצלחה
מרובה והוא נחשב לקלאסיקה עד היום .השירים שכתב גפן עוסקים בפשטות נוגעת ללב במצבים
מחייהם של ילדים ,ויש בהם עומק המרגש גם קוראים מבוגרים ,ולחניו של רכטר קליטים וקצביים,
ועם זאת ,מורכבים ביותר.
"פנים" ו"אחור" הם מושגים טעונים בהגות היהודית .כך ,למשל ,מתואר מעמד מתן התורה בספר
דברים (ה ,ד)" :פנים ְּבפנים ִדּבר ה' ִעמכם בהר מתוך האש" .בעקבות התיאור הזה ,הביטוי "פנים
בפנים" משמש ַּב ַק ָּבלָ ה לתיאור מפגש מלא ועמוק בין שני בני אדם ,או בין אדם לאלוהיו .לעומת זאת,
בספר שמות (לג ,כ-כג) ,בתגובה לבקשתו לראות את פניו ,אמר האל למשהֹ" :לא תּוכַ ל לִ רְ אֹת ֶאת ָּפנָ י,
ּכִ י ֹלא יִרְ ַאנִ י ָה ָא ָדם וָ ָחי [ ]...וְרָ ִא ָית ֶאת ֲאחֹרָ י ָּופנַ י ֹלא יֵרָ אּו" .האל אסר על משה לראות את פניו אך
התיר לו לראות את אחוריו ,ומכאן שראייה מאחור היא חלקית ופחותה בהשוואה לראייה מלפנים.
אפשר לומר שבעבור אלוהים ,היה משה בבחינת "מי שמביט בי מאחור".
עמנואל לוינס ייחס משמעות רבה לראיית הפנים ,ובשבילו המבט בפני האחר מסמל את האחריות
המוסרית המוטלת עלינו מעצם הכרתנו בנוכחותו של האחר (ראו נספח .)5
השיר "מי שמביט" נכתב מנקודת מבטו של ילד המתחמק ממבטיהם של אחרים ומונה את היתרונות
שבכך שהם אינם מסוגלים לראות אותו מלפנים ,אלא רק מאחור .מה מאפשר המבט מלפנים
שהמבט מאחור איננו מאפשר? מדוע הדובר מנסה לחמוק ממבט פנים אל פנים ומעדיף ,לפחות
בנוגע לאנשים מסוימים ,להיראות רק מאחור? מן הבית הראשון עולה שבמבט מאחור אי אפשר
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אפילו לדעת בוודאות במי מביטים ,ואפשר להתבלבל בינו לבין מישהו אחר .מבט מאחור הוא חד־
כיווני :אדם אחד מביט באחר ,אך האחר איננו מביט בו ,ולא נוצרת זיקה בין השניים .אילו הייתה
נוצרת זיקה ,היה יכול האחר לשאול את הדובר "שאלות ששואלים מלפנים"  -שאלות מטרידות
ומעיקות ,על זהותו ,על מעשיו ועל הופעתו החיצונית .במילים אחרות :אילו האחר היה מביט בדובר
מלפנים ,הוא היה יכול לשפוט אותו ,אך מכיוון שהוא מביט בו רק מאחור " -אני לא רואה אותו והוא
לא רואה אותי" ,הוא "לא יודע מה אתי" .האחר איננו יודע דבר על הדובר ,ומשום כך אינו יכול לדון
אותו  -והילד בשיר שמח על כך.
השיר מתאר את תחושותיו של הנשפט ,וליתר דיוק ,של מי שמנסה להתחמק ממשפטו של הזולת.
הילד מדמה בנפשו שיצליח להתחמק מקשר עם עולם המבוגרים ,עם הממסד ,עם הנורמות
המחייבות של החברה .דומה שטמונה כאן תובנה עמוקה :השיפוט הוא גילוי של זיקה .רק מי
שקשור אליי בדרך כלשהי יכול לשפוט אותי; ולמעשה ,את הקרובים אלינו אנו שופטים יותר מכל
אחד אחר .כפי שטענו בדיון הפותח ,פעולת השיפוט מתרחשת כל הזמן וקשה להימנע ממנה; וכפי
שעולה מהשיר ,כדי להימנע מהישפטות יש להימנע מזיקה.
אמנם ,הדובר בשיר איננו מעוניין להתבודד " -לפרוש מן הציבור" כלשונה של משנתנו  -אלא רק
להתחמק מסוג מסוים של זיקה" :יש בשכונה שלנו כמה אנשים שאין להם שום סיכוי לראות אותי
מלפנים" .מן השאלות שאנשים נוהגים לשאול אותו לפי הבית הראשון ,נוכל להבין שלא מדובר כאן
בקשרים עמוקים אלא בהיכרות שטחית :הדובר איננו חש שמי ששואל אותו "ילד ,של מי אתה?
מה אתה עושה פה?" קרוב אליו באמת ,ומשום כך הוא מעוניין לנתק את הקשר עמו ולא לאפשר
לו לראותו .המבוגר הממטיר את השאלות הללו על הילד המסכן אינו מביט בו "פנים בפנים" במובן
המלא של הביטוי; הוא אינו "מגיע למקומו" ,ומבחינה מסוימת הוא עדיין מביט בו מאחור ,כעל
"סתם" ילד של מישהו ,שצריך להיות בגן כמו כל הילדים ולהקפיד על ההופעה החיצונית המקובלת.
אולם מן השלילה נוכל ללמוד על החיוב :אפשר להניח שיש גם כמה אנשים שהדובר היה רוצה
מאוד שיראו אותו מלפנים.
למי אנו מאפשרים לראות אותנו מלפנים ,להביט לנו בעיניים ,ליצור עמנו זיקה ובעקבות זאת גם
לשפוט ולבקר אותנו? לחבר אמתי ,קרוב ,שאנו נותנים בו אמון .בדרך כלל ,אדם יסרב לקבל בכובד
ראש ובאהבה ביקורת שמותח עליו מישהו שאינו מכיר אותו ואת נסיבות חייו המיוחדות ושאינו
"מגיע למקומו" .מי שאנו בוחרים לאפשר לו להתקרב אלינו הוא מי שאנו גם מתירים לו לשפוט
אותנו ,ומצדנו שופטים אותו.
פירוש זה של השיר מאיר באור חדש את המשפט "אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו" ,שעד עתה
ייחסנו לו בעיקר משמעות שלילית .לפי הבנה זו של השיר ושל המשפט ,כאשר יש זיקה ,יש גם שיפוט,
והשיפוט אף מחזק את הזיקה .השיפוט מתקבל בהבנה ובאהבה ונופל על אוזניים כרויות רק כאשר אנו
מביטים בפני מי ששופט אותנו או בפני מי שאנו שופטים ,רק כאשר יש בינינו חברות ואמון ממשיים
(כך כותב יותם בנזימן ,בספר שציטטנו ממנו לעיל " -עד שתגיע למקומו" ,ראו נספח .)6
מומלץ לסיים בקטע יפה נוסף של בנזימן ,שיש בו מעין סיכום של עיוננו בעצתו של הלל הזקן "אל
תדין את חברך עד שתגיע למקומו" (ראו נספח .)7
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נספחים להעשרה ולהעמקה
 .1החברה כמכוננת זהות  /פיטר ברגר (סוציולוג אמריקני ,נולד בשנת )1929
זהויות מוענקות באורח חברתי .יש גם לקיימן באורח חברתי ,ובהתמדה .אדם אינו
יכול להיות אנושי כשהוא לגמרי לבדו ,ונראה כי אף אינו יכול להוסיף ולהחזיק בזהות
מסוימת כשהוא לגמרי לבדו .הדימוי העצמי של הקצין כקצין [לדוגמה] יכול להתקיים
רק בהקשר חברתי ,שבו מוכנים אחרים להכיר בו בזהות זו .אם תישלל לפתע הכרה זו,
לא יעבור ,בדרך כלל ,זמן רב והדימוי העצמי יתמוטט.
(פיטר ל' ברגר ,הזמנה לפגישה (עם הסוציולוגיה) ,תרגם יוסף עוזיאל ,תל אביב תשנ"ח ,עמ' )106

 .2השעיית השיפוט  /יותם בנזימן (פילוסוף יהודי־ישראלי ,נולד בשנת )1970
כאשר אנחנו נחשפים להתנסויותיהם של אחרים מתעורר בנו מאליו יצר השיפוט;
שיפוט לחומרה בדרך כלל .אנחנו מבקרים אותם .אנחנו סבורים שהם שוגים או אינם
נוהגים כשורה ,שהיה עליהם לפעול באופן אחר .הציווי של הלל ממליץ לנו להשעות
את השיפוט הזה :אל תשפוט את הזולת עד שתתנסה גם אתה בחוויות דומות לשלו ,עד
שתעמוד במצבו שלו ,עד שתגיע למקומו.
(יותם בנזימן ,עד שתגיע למקומו :אתיקה ,אי־משוא פנים ויחסים אישיים ,ירושלים תשס"ה ,עמ' )178

 .3רק אלוהים יכול "להגיע למקומו"  /רבי נחמן מברסלב (אדמו"ר חסידי,
אוקראינה )1810-1772
ּכְׁשֶ ָאדָם יֹוׁשֵ ב ְל ַדּבֵר ַּב ֲח ֵברֹו ,זֶה ְּבחִינַת ר ֹאׁש הַּׁשָ נָהׁ ,שֶ הּוא יֹומָא ְדדִינָא [יום הדין]ׁ ,שֶ הּוא יֹוׁשֵ ב
וְדָן אֶת ֲח ֵברֹו .וְ ָצרִי ְך ִלּזָהֵר ִמּזֶה ְמאֹדּ ,ו ְל ִה ְס ַּתּכֵל עַל ַעצְמֹו הֵיטֵב אִם הּוא רָאּוי ָלזֶה לִׁשְ ּפ ֹט אֶת
ֲח ֵברֹו [ּ ]...כִי רַק הּוא [האל] יִ ְת ָּב ַר ְך ְל ַבּדֹו רָאּוי לִׁשְ ּפ ֹט אֶת ָה ָאדָםּ ,כְמֹו ׁשֶ ָא ְמרּו רַּבֹותֵינּו ,זִכְרֹונָם
ִל ְב ָרכָה" :אַל ָּתדִין אֶת ֲח ֵב ְר ָך עַד ׁשֶ ַּתּגִי ַע ִלמְקֹומֹו"ּ ,ומִי הּוא ׁשֶ ּיָכֹול לֵידַע ּו ְל ַהּגִי ַע ְלמָקֹום ֲח ֵברֹו,
ּכִי אִם הַּׁשֵ ם יִ ְת ָּב ַר ְך [ ]...וְעַל ּכֵן הּוא ְל ַבּדֹו יִ ְת ָּב ַר ְך יָכֹול ָלדּון אֶת ָה ָאדָם.
(רבי נחמן מברסלב ,ליקוטי מוהר"ן ,חלק ב ,תורה א ,סעיף יד)

 .4האדם יכול "להגיע למקומו" של עצמו  /הרב שמעון גרשון רוזנברג (שג"ר ,רב
והוגה דעות יהודי־ישראלי)2007-1949 ,
ללא הרף שופטים אנו את הזולת .כבר בפגישתי הראשונה עם הזולת אני קובע את יחסי
כלפיו .העמדה הבסיסית שלנו צריכה להיות אי שפיטת הזולת ,השעיית השפיטה.
ר' נחמן מסביר את דברי חז"ל "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו" באופן שאף פעם
איני יכול להיות במקומו של הזולת.
רק אלוהים ואני עצמי יכולים לשפוט את עצמי .הווידוי הינו שפיטה עצמית של האדם,
ממקומו דווקא ,משום שהוא הוא.
(הרב שג"ר ,על כפות המנעול :דרשות לימי התשובה וליום הכיפורים ,אפרת תשס"ד ,עמ' [ 35בדילוגים])

 .5המבט בפנים  /עמנואל לוינס (פילוסוף יהודי־צרפתי)1995-1906 ,
הזולת יכול  -ובדיוק אז הוא חושף בפני את פניו  -להתייצב מולי ,מעבר לכל מידה
 באמצעות ההתערטלות המלאה והעירום המלא של עיניו חסרות ההגנה ,באמצעותהיושר ,בכנות המוחלטת של מבטו.
(מתוך :אלי שיינפלד ,פלא הסובייקטיביות :עיון בפילוסופיה של עמנואל לוינס ,תל אביב  ,2007עמ' )66-65
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 .6שיפוט כמבע לקשר חברי  /יותם בנזימן
אדם זר איננו ראשי לדרוש ממני תשומת לב או התעניינות בנקודת מבטו ,ברגשותיו
הכמוסים ,בחוויותיו האינטימיות .הוא גם לא יהיה מעוניין בכל אלה ,וניסיונות שלי
להיכנס לנעליו או להגיע למקומו ייחשבו גסי רוח וחודרים לפרטיותו .רק מי שיש לי
קשרים אישיים אתו מעוניין  -ודורש  -שאנסה להגיע למקומו .ולפיכך המילה "חברך"
שבמימרה מתארת בענייננו את חברך ממש .לא הזולת באשר הוא ,אלא חברך הקרוב
והאינטימי.
(יותם בנזימן ,עד שתגיע למקומו :אתיקה ,אי־משוא פנים ויחסים אישיים ,ירושלים תשס"ה ,עמ' )178

 .7המאמץ המתמיד "להגיע למקומו" של הזולת  /יותם בנזימן
האכפתיות כלפי הזולת כרוכה בניסיון מתמיד להיכנס לנעליו או להגיע למקומו ,ניסיון
שבהכרח נועד לכישלון .לעולם לא אראה את הדברים מנקודת מבטו של הזולת באופן
מלא ,משום שלעולם נישאר אנשים שונים .מצד אחד זה הבסיס לדינמיקה ההופכת
את יחסינו האישיים למערכת פורה המעצבת את מושגינו ומשנה אותם .לעולם נצטרך
להתמודד עם נקודות מבט חדשות שמהן ייראו מעשינו באור חדש ושונה .מצד אחר
חוסר היכולת להזדהות באופן מלא עם הזולת ייצור בהכרח חיכוכים ,עימותים ,ויכוחים,
אי־הבנות ,תסכולים .הביטוי "עד שתגיע למקומו" הוא אפוא המלצה על דרך שיש ללכת
בה עד אין קץ .לעולם לא נגיע ליעדנו ]...[ .ואף על פי שניסיון כזה איננו יכול להצליח
עד תומו ,שומה עליי להוסיף ולשאת פנים אל חברי ולהתמיד במסע הזה ,עד שאגיע
למקומו.
(יותם בנזימן ,עד שתגיע למקומו :אתיקה ,אי־משוא פנים ויחסים אישיים ,ירושלים תשס"ה ,עמ' )184 ,179
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משניות כ-כא :היום קצר
והמלאכה מרובה
מבוא
יחידה זו מוקדשת למשניות כ-כא (במהדורות אחרות של מסכת אבות הן משניות טו-טז) ,ושתי
המשניות נידונות בה כטקסט אחיד ורצוף ,שכן ,כפי שניווכח ,משנה כא ממשיכה ומשלימה את משנה
כ.
המשניות שלפנינו מובאות משמו של רבי טרפון ,מגדולי התנאים בדור יבנה (ראו מידע בעמוד ,)59
והן עוסקות בחובות שעל האדם למלא בחייו ,בגבולות היכולת שלו למלא את השליחות המוטלת
עליו ובשכר המובטח לו על פועלו .כמו רבים מדברי חז"ל בכלל ובמסכת אבות בפרט ,נראה שהנושא
המיידי של המשניות הוא לימוד התורה .נעסוק בנושא זה ,אך לא נסתפק בו ,ונדון גם בהשלכות
הרחבות שיש לדברי המשנה על שאר תחומי החיים.
השאלות הכלליות על המשנה (עמודים  )60-59מפרשות את המשל הפותח את המשנה (שורות
 ,)6-2וכן את המשפט שאפשר לטעון שהוא מייצג או מסכם את צמד המשניות" :לא עליך המלאכה
לגמור ,ולא אתה בן חורין להבטל ממנה" (שורה  .)8משפט זה יידון בהרחבה בארבעה מקורות:
בכתבה על עדי לוסטיג (עמודים  ;)61-60בסיפור על אליהו הנביא שכותרתו "גם אתה יכול" (עמוד
 ,)61בשירה של שולי נתן "אנא אלי" (עמוד  ,62במדור "לאורך השביל") ובערך "פרפקציוניזם" (עמוד
 ,64במדור "לצד השביל").

הצעה להוראת המשנה

משניות
כ-כא

אכה ְמרֻ ָבּה
ַהיּוֹם ָק ָצר ַוְה ְמּ ָל ָ
משניות אלו מבטאות את המתח הנצחי שבו נתון המין האנושי:
מחד גיסא ,האדם הוא בן תמותה .ימי חייו קצובים ,וכוחותיו
מוגבלים .ומאידך גיסא ,גלומה בו היכולת לעצב את חייו
וולהשפיע עליהם .ממשנה זו נלמד על יכולותיו של האדם על אף
מגבלותיו ,ומה נדרש ממנו כדי למצות את יכולותיו.

המשנה

ביאור

 .1רַ ִּבי ַטרְ פוֹן או ֵֹמר:
ַ .2היּ וֹם ָק ָצר,
רֻבה,
ַ .3וְה ְּמלָ אכָ ה ְמ ָּ
ַ .4וְה ּפו ֲֹעלִ ים ֲע ֵצלִ ים,
שכָ ר ַהרְ ֵּבה,
ַ .5וְה ָּ ׂ
ַ .6וּב ַעל ַה ַּביִת דּ ו ֵֹחק.
 .7הוּא ָהיָה או ֵֹמר:
 .8לֹא ָעלֶ יךָ ַה ְּמלָ אכָ ה לִ גְ מוֹר ,וְ לֹא ַא ָּתה ֶבן חֹרִ ין לְ ִה ָּב ֵטל ִמ ֶּמ ּנָה.
שכָ ר ַהרְ ֵּבה.
ִ .9אם לָ ַמדְ ָּת ּתוֹרָ ה ַהרְ ֵּבה ,נו ְֹתנִים לְ ךָ ָ ׂ
שכַ ר ְּפעֻ ָּל ֶתךָ .
וְנֶא ָמן הוּא ַּב ַעל ְמלַ אכְ ְּתךָ ֶ ׁ ,ש ּיׁ ְַש ֵּלם לְ ךָ ְ ׂ
ֱ .10
שכָ רָ ם ׁ ֶש ַּל ַּצ ִּד ִיקים לֶ ָע ִתיד לָ בוֹא.
 .11וְדַ ע ׁ ֶש ַּמ ַּתן ְ ׂ

ַ .2היּוֹם ָק ָצר ויש להזדרז ולנצלוְ .3 .מרֻ ָבּה
ַר ָבּה .צריך להספיק לעשות הרבהֲ .4 .ע ֵצ ִלים
אינם מתאמצים לפי יכולתם .5 .וְ ַה ָּש ָׂכר
ַה ְר ֵבּה התגמול עבור המלאכה ,שיספיקו
דּוֹחק
הפועלים לעשות ,גדולַ .6 .וּב ַעל ַה ַבּיִ ת ֵ
מנהל העבודה מאיץ בפועלים .7 .הוּא רבי
אכה ִלגְ מוֹר אינך
טרפוןֹ .8 .לא ָע ֶליָך ַה ְּמ ָל ָ
חייב לסיים את המלאכה .וְ ֹלא ַא ָּתה ֶבן ח ִֹרין
ִל ָבּ ֵטל ִמ ֶּמ ָּנה אבל אין אתה פטור מלנסות
ולהשלים את המלאכה בהתאם ליכולתך.
נוֹתנִ ים ְלָך ָש ָׂכר ַה ְר ֵבּה בהתאם למידת
ְ .9
המאמץ שהשקעת במהלך ימי חייך .10 .וְ נֶ ֱא ָמן
אכ ְּתָך
הוּא אמין .ניתן לסמוך עליוַ .בּ ַעל ְמ ַל ְ
המעסיק שלךְ .ש ַׂכר ְּפּעֻ ָלּ ֶתָך תשלום עבור
העבודה שביצעת .11 .וְ ַדע עליך לדעת.
יקים שהגמול לצדיקים
ֶשׁ ַמּ ַּתן ְש ָׂכ ָרן ֶשׁל ַצ ִדּ ִ
על מעשיהם הטוביםֶ .ל ָע ִתיד ָלבוֹא לא בעולם
הזה אלא בעתיד.

שאלות

 .1במשנה הראשונה חוזר ונשנה השימוש ב-ו' הניגוד )'והמלאכה',
'והפועלים'' ,והשכר'' ,ובעל הבית'( .לשם הבהרת משמעות המשנה,
החליפו את ו' הניגוד במילות קישור אחרות המבטאות ניגוד ,כגון
אבל ,למרות זאת ,לעומת זאת ,אולם וכדומה.
 .2נסחו במילותיכם את המסר של המשל.
אכה ִלגְ מוֹר ,וְ ֹלא ַא ָתּה ֶבן ח ִֹרין ְל ִה ָבּ ֵטל ִמ ֶמּנָּ ה".
ֹ" .3לא ָע ֶליָך ַה ְמּ ָל ָ
א .משפט זה מורכב משתי פסוקיות הסותרות זו את זו לכאורה .נסחו
במילותיכם כל אחת מן הפסוקיות ,והסבירו את הסתירה ביניהן.
ב .נסו ליישב סתירה זו ולהגדיר את המסר של המשנה לגבי דרך החיים
הראויה.
ג .האם אתם מסכימים עם המסר של משפט זה?
ד .חשבו על מצבים במציאות חיינו ,שביחס אליהם ניתן לומר את
אכה ִלגְ מוֹר ,וְ ֹלא ַא ָתּה ֶבן ח ִֹרין ְל ִה ָבּ ֵטל ִמ ֶמּנָּ ה".
המימרהֹ" :לא ָע ֶליָך ַה ְמּ ָל ָ

רבי טרפון  ﬂמחכמי המשנה ,שפעל בסוף המאה
הראשונה ותחילת המאה השנייה לספירה .נמנה עם
תלמידי בית שמאי ,והיה מתלמידי רבן גמליאל הזקן
ורבן יוחנן בן זכאי .רבי טרפון ראה בילדותו את בית
המקדש השני ,ולאחר החורבן היה אחד מחכמי יבנה
)המרכז הרוחני בארץ ישראל לאחר חורבן הבית השני(
המובהקים .רבי טרפון נערץ על ידי בני דורו שנהגו
לכנותו 'אביהן של כל ישראל' )תלמוד ירושלמי ,מסכת
יומא ,פרק ה הלכה ה( .עם תלמידיו נמנה גם רבי עקיבא,
שנהנה ממעמד מיוחד כתלמיד וחבר.
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כפי שנראה בהרחבה להלן ,צמד המשניות שלפנינו פותח בתיאור ראליסטי שהוא למעשה משל .אנו
מציעים להתחיל דווקא מן המשל ,מחוץ להקשרו  -בלי הקדמה ארוכה של המורה ,בלי המשך המשנה
ובלי הכותרות והשאלות שבספר .המורה תכתוב על הלוח את שורות  ,6-2כמו שיר או סיפור קצר,
ותציג בפני התלמידים שאלות ראשוניות על הטקסט ,כגון  -מה השורות הללו מתארות? איזו תחושה
הן מעוררות? מה מסופר כאן ולשם מה? בתוך כך ננסה לבדוק :האם הטקסט מספר על מציאות
המוכרת לנו מעולמנו? האם התלמידים יכולים לספר על התנסות במתח כזה ,על התמודדות עם
משימה כבדת משקל ,שיש למלאה בזמן קצוב ובלחץ שמפעילים ההורים ,המורים או סמכות אחרת?
לאחר ההיכרות הבסיסית עם הטקסט ,ובהדרגה ,נחזיר את המשל להקשרו הספרותי המקורי -
המשנה במסכת אבות :במה שונה המשנה הזאת מהמשניות האחרות שלמדנו? מדוע ,להבדיל
מהמשניות שלמדנו עד כה במסכת ,משנה זו מספרת סיפור חידתי ,ולא מציעה עצה והדרכה בניסוח
ברור ומפורש?
באמצעות "קריאה יחפה" זו של המשל יהיה אפשר להמחיש המחשה ספרותית וקיומית ,הקודמת
ללימוד העיוני ,את המתח שהמשנה מתארת  -בין קוצר הזמן ומיעוט היכולת לבין כובד המשימה
ואחריותו של האדם  -ולהצביע על המתח הזה גם בחיי התלמידים.

ביאור המשנה
צמד המשניות שלפנינו פותח במשל מחיי היומיום (שורה  - 6-1משנה כ) .במשפטים הבאים אחריו
(שורות  - 11-7משנה כא) אפשר לראות פירוש או השלמה המסייעים בהבנת הנמשל ,אף על פי
שהדברים אינם כתובים במפורש ויש מקום לכמה פרשנויות.
לכאורה ,נושאו של הקטע כולו הוא מלאכתו של האדם וכל הכרוך בה :הביטויים מלאכה ,שכר,
פועלים ,פעולה ,בעל בית ובעל מלאכה ,מופיעים בו לכל אורכו .אולם בעיון נוסף מתברר שלהבדיל
מהמשניות אחרות העוסקות במלאכה (כגון משנה ב בפרק זה ,עמודים  ,)53-48במשניות שלפנינו
המלאכה איננה נושאו האמתי של הדיון ,אלא מטאפורה למשהו אחר .ביטוי מובהק לכך יש
במשפט "אם למדת תורה הרבה ,נותנים לך שכר הרבה" (שורה  ,)9שבו לימוד תורה איננו מוצב
נגד מלאכה ,כשתי חובות המוטלות על האדם ,אלא לימוד התורה הוא המלאכה עצמה .במשפטים
האחרים שבצמד המשניות לא נידון כלל היחס שבין מלאכה לבין תחומים אחרים בחיים ,כמו לימוד,
מידות טובות או חיי משפחה ,ואיננו יודעים מהי המלאכה שמדובר בה הרבה כל כך .נראה אפוא
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ש"המלאכה" כאן היא כינוי לכל מה שמוטל על האדם לעשות בחייו ,אם מבחינה דתית ואם מבחינות
אחרות.
לאור מסקנה זו ,ננסה כעת לפרש את המשל (שאלה " :)4היום קצר"  -ימי חייו של האדם מועטים;
"והמלאכה מרובה"  -בתקופת חייו הקצרה מוטלות על האדם משימות רבות וקשות; "והפועלים
עצלים"  -האדם ,מסיבות שבחלקן נדון בהמשך ,מתרשל בעבודתו; "והשכר הרבה"  -מובטח לאדם
גמול ראוי על מאמציו; "ובעל הבית דוחק"  -הוא ,כנראה ,אלוהים המפציר באדם לעשות את חובתו
בעולם כל עוד נפש חיה בקרבו.
איזו השקפת עולם מונחת ביסוד המשל הזה ,המדמה את חיי האדם ליום עבודה מפרך שמשכורת
גבוהה מצפה בסופו? איזה מסר מבקש רבי טרפון להעביר לקורא (שאלה  ?)2נראה שרבי טרפון
מתמודד כאן עם כמה טענות פילוסופיות או תחושות פסיכולוגיות ומגיב אליהן .ראשית ,ואולי חשוב
מכול :הבחירה לדמות את החיים למלאכה מעידה על תפיסה שלכל אדם יש תפקיד שעליו למלא
בעולם ,שליחות שעליו לעשות .בתגובה לתחושות של חוסר תוחלת העלולות לתקוף את האדם,
נאמר כאן כמעט בפירוש שהאדם איננו "מושלך" אל קיום חסר משמעות ,אלא יש לחייו מטרה.
מכאן נגזר גם שהאדם איננו פועל בחלל ריק :יש בעל בית שהטיל עליו משימה ,ולשמה הוא הביא
אותו לעולם .בעל הבית הזה  -שהוא ,ככל הנראה ,אלוהים  -מצפה מהאדם שיעשה את מלאכתו,
והוא עתיד לגמול לו על כך בנדיבות.
הגמול המובטח לאדם על מעשיו הוא נושא מרכזי בצמד המשניות שלפנינו :במשל נאמר "והשכר
הרבה" (שורה  ,)5ובהמשך נאמר על לימוד התורה" :אם למדת תורה הרבה  -נותנים לך שכר
הרבה" (שורה  .)9אולם כאן עולה בעיה דתית ופילוסופית עתיקת יומין  -בעיית "צדיק ורע לו":
ידוע שאנשים טובים והגונים רבים חיים חיים קשים ומרים ,ולעומת זאת ,רשעים ונוכלים הנהנים
מכל טוב .על כך אומר רבי טרפון" :ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך" (שורה
 ,)10כלומר ,גם אם אינך זוכה לגמול הגון כעת ,עליך לסמוך על האל שיגמול לך כראוי במועד אחר.
ובסיום הוא מגלה" :ודע ,שמתן שכרם שלצדיקים  -לעתיד לבוא" (שורה  - )11הגמול המובטח יגיע
רק בעתיד שאינו נראה לעין ,הכוונה ,כנראה ,לעולם הבא .דחיית הגמול לעתיד הרחוק משמשת אף
היא להרגעת האדם העמל שאיננו רואה ברכה בעמלו מיד :עליו להאמין ששכרו עוד יגיע ,והוא יהיה
מרובה ויהלום את מאמציו .אמנם במשנה מדובר בעיקר על שכר מן השמים ,אולם אפשר לפרש
זאת גם במובן רחב יותר :פעמים רבות אדם חש שמעשיו אינם מניבים את התוצאות הרצויות ואינם
מביאים לו תועלת ,אך עליו להתאזר בסבלנות ולהאמין שאם המעשה היה נכון וראוי ,יתברר בסופו
של דבר שהוא השתלם ,גם אם יהיה זה "לעתיד לבוא" .במילים אחרות ,יש חשיבות גם בהשקעה
לטווח הארוך ובעשיית מעשים שאין בהם תועלת ישירה ומיידית (עוד בעניין השכר ראו בנספח).
כנגד תחושת חוסר המשמעות רבי טרפון מדגשי שיש לאדם מלאכה שעליו לעשות; וכנגד תחושת
חוסר ההגינות הוא מבטיח לאדם שכר גבוה ,אם כי רחוק .אולם ישנה תחושה נוספת שרבי טרפון
מתמודד ִאתה :תחושת הקטנּות וחוסר האונים של האדם אל מול המשימות האדירות שהוא ניצב
מולן .אם "היום קצר והמלאכה מרובה" ,מדוע להתחיל ולנסות? מה יכול אדם בודד אחד ,בעל
יכולות מוגבלות וזמן קצוב ,לתרום לעולם ,לאנושות ,לאלוהים? את התחושה הזו מרגיש ,למשל,
אדם הנכנס לבית המדרש או לספרייה גדולה ויודע שגם אם ישקיע את כל חייו ,לא יספיק ללמוד
כל מה שאפשר לדעת .גם בהקשרים אחרים עלולה להתעורר התחושה הזאת :העוני הוא בעיה
עולמית חמורה כל כך ,במה אועיל אם אתרום כמה שקלים מכספי ,או כמה שעות מזמני ,לטובת
אדם אחד או שניים? האם בכך אפתור את מצוקתם של המוני הנזקקים בארץ ובעולם כולו? תודעה
זו  -שמקורה בהבנה שיכולתו של האדם הפרטי קטנה ומוגבלת אל מול הכוחות החזקים והמורכבים
הפועלים בעולם ואל מול ההיסטוריה  -עלולה לשתק את האדם ולמנוע ממנו לעשות אפילו את
מה שיש ביכולתו לעשות .כיצד מתמודד רבי טרפון עם תחושה זו? ראשית ,כפי שהזכרנו ,בהבטחת
השכר :השכר המובטח לאדם על מעשיו יהיה גבוה ומתאים למאמציו ,גם אם לא ישלים את המלאכה
שהוטלה עליו" .אם למדת תורה הרבה  -נותנים לך שכר הרבה" ,גם אם לא למדת את כל התורה
כולה; "ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך"  -הוא ישלם על מה שעשית ,ולא על פי
על התוצאה הכללית של המעשה .יתר על כן ,רבי טרפון מנסה להדגיש שהעובדה שהאדם איננו
יכול לעשות הכול ,אין פירושה שהאדם איננו יכול לעשות דבר .הוא מנסה לשחרר את הקורא מן
הדיכוטומיה "הכול או לא־כלום" ,וללמד שבין "הכול" לבין "לא־כלום" יש "משהו" ואפילו "הרבה".
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מסר זה מקבל ביטוי חד במשפט שאפשר לראות בו תמצית של צמד המשניות (שאלה " :)3לא
עליך המלאכה לגמור  -ולא אתה בן חורין להבטל ממנה" (שורה  .)8אמנם המלאכה רבה ,ואכן ,אדם
אחד איננו יכול להשלימה; אולם אין להסיק מכך שמותר לאדם להתרשל בעשיית החלק שלו או
להתחמק ממנה.
וי"ו החיבור שבין שתי הקביעות  -בין "לא עליך המלאכה לגמור" לבין "לא אתה בן חורין להבטל
ממנה"  -מבטאת את הניגוד ואת המתח העולה מהקטע כולו (ראו שאלה  .)1מצד אחד ,אינך יכול
לעשות הכול; מצד אחר ,אינך רשאי שלא לעשות דבר .כך גם וי"ו החיבור החוזרת לאורך המשל לכל
אורך המשל מבטאת וי"ו החיבור ניגוד או הסתייגות " :היום קצר ו [=ולעומת זאת] המלאכה מרובה";
"המלאכה מרובה ו [=אבל ,ולמרות זאת] הפועלים עצלים"; "הפועלים עצלים ו[= אף על פי] השכר
הרבה ובעל הבית דוחק" .סגנונו של המשל הזה ,שהוא מעין שיר ,מיטיב לבטא את המתח שבין שתי
התחושות הקיומיות הבסיסיות :מצד אחד  -גבולותיו של האדם ,ימיו קצרים ויכולותיו מוגבלות,
ומצד שני  -חובתו של האדם לעשות כל שביכולתו ,וההבטחה שמעשיו אינם לשווא.
המשפט שבו סיימנו" ,לא עליך המלאכה לגמור ,ולא אתה בן חורין להבטל ממנה" ,מתאים למצבים
רבים בחיינו האישיים וביחסינו עם הזולת .הטקסטים המובאים להלן  -במשימה ובמדורים "לאורך
השביל" ו"לצד השביל"  -יציגו מגוון מצבים פרטיים וחברתיים ,שבהם ראוי ,וגם כדאי ,ליישם את
העצה החשובה הזאת.
 .4משניות אלו מתארות את חיי האדם באמצעות משל .הסבירו באמצעות הטבלה כיצד אתם מבינים את המשל והנמשל.
משל
היום
המלאכה
הפועלים
השכר
בעל הבית

נמשל

משימה

לפניכם קטע מכתבה על מאבקה של עדי לוסטיג ,נערה שפתחה במאבק נגד הבנייה בחוף פלמחים.
קראו את הכתבה והשיבו לשאלות שבעקבותיה:
כרישי הנדל"ן שתכננו לבנות על חוף פלמחים לא לקחו בחשבון דבר אחד :נערה בת  18שתעשה הכול
כדי לסכל את תוכניותיהם
"יום אחד בינואר אני נוסעת לפלמחים עם חברה ואנחנו קולטות עמודים וגדרות מפח מגולוון שחוסמות את חוף הדייגים .אמרתי
לעצמי ,אין מצב שגם את הים לוקחים לנו אנשים רעים וחסרי ערך לטבע שרואים רק כסף בעיניים".
האמנת שתוכלי לשנות משהו?
"היו שזילזלו ואמרו שאני תמימה ,שעם כל הכבוד לנו להם יש כוח וכסף .אז להם יש כוח וכסף ולנו האזרחים יש נשמה .אנחנו
באים כל יום לחוף .האם לא אנחנו אלה שצריכים להחליט מה יהיה שם? ידעתי שלבד לא אוכל לעשות שום דבר ,אבל אם
נתארגן נהפוך לאזרח אחד ענק שאף אחד לא יוכל לעמוד מולו .ועובדה ,אנחנו מתקדמים .בשבוע שעבר מבקר המדינה עצר את
התוכנית וכולם נכנסו להלם".
] [...אחרי שגילתה את הגדרות בחוף ,היא מיהרה למחשב" .התחלנו לחפש חומר באינטרנט וחברה של אחותי מצאה את התב"ע.
ושם הייתה תוכנית מאושרת לבנייה של מלון .הגילוי הזה הטריף אותנו ואחותי פתחה קבוצה בפייסבוקHelp Us to Save' .
 ,'Palmahimכדי לגייס תומכים".
"איף יו בילד איט דיי וויל קאם" .אומרת המנטרה בסרט "שדה החלומות" .והם באו" .כבר בהתחלה פנה אלינו חבר קיבוץ פלמחים
שהייתה לו הרבה אינפורמציה על התוכנית ,ובהמשך פנו אנשים רבים שהציעו עזרה .בפגישות הראשונות הבעתי חשש שאם לא
נישאר בקרקע  24שעות ביממה נבוא יום אחד ונראה שהתחילו לעבוד .אמרתי לחברים שחייבים להישאר בשטח ברציפות".
זה היה בינואר ,חורף.
"נכון .אבל כל כך הרבה אנשים הגיעו לעזור שזה היה ממש נפלא .הצטרפו מכל הגילאים ומכל קצות הארץ ,מראש פינה ,נתניה.
היום אנחנו כבר  7,000חברים .כולם שמו יד ,וכל אחד הביא משהו .אנשים שאנחנו לא מכירים הביאו דום ,אוהל עגול ענק .אחרים
הביאו שמיכות ,ציוד ,אוכל .באחד הימים הראשונים ישבנו קפואים מול מדורה בלילה ושני אנשים מנס ציונה שעברו במקרה
הביאו יריעת ברזנט ענקית .משהו מטורף .חצי שעה אחרי שאירגנו את הגג התחיל לרדת גשם זלעפות .באחת מסופות החורף
הסככה קרסה ואנחנו רצנו לאוהל העגול שנותר שלם בצד[...] .
גיליתי המון מושגים מתחום חוקי הבנייה שבחיים לא רציתי לדעת עליהם ,אם כי כאשר קולטים אותם הכל נראה פחות מסובך.
בהתחלה הייתי עושה הכל ,או לפחות ניסיתי .למשל פניתי למועצה האזורית גן רוה אבל קיבלתי רק תשובות מצחיקות ,כמו 'לא
עונים לטלפון' ,או 'לא מדברים עד השעה ארבע' ] [...הזדעזענו לגלות שגופים כמו המשרד להגנת הסביבה ,רשות הטבע והגנים,
החברה להגנת הטבע ורשות העתיקות ,נתנו את הסכמתם לתוכנית או שעברו עליה בשתיקה .זה הרתיח אותי .איך הם לא עשו
שום דבר עם הסיפור הזה? בשביל מה הם קיימים?" ][...
ארבעה חודשים בילתה לוסטיג על החוף ,ישנה בו כל לילה כולל סופי שבוע ,בלי טלוויזיה ומחשב ,רק עם החברים ,הים
והאידיאלים .אבל בבוקר אחד בסוף החודש שעבר ,כאשר היא ודיירי המאהל עזבו אותו לצורך עיסוקיהם ,הגיעו לשטח כעשרה
אנשי אבטחה חמושים מהסיירת הירוקה של מינהל מקרקעי ישראל והחלו לפרק אותו .שני תומכים מבוהלים מיהרו להזעיק את
חברי הגרעין המייסד ,אבל הם איחרו את הרכבת.
"רצתי לשם עם החבר שלי אבל מצאנו רק עשן מיתמר וערימה חרוכה של עשב טבעי והמון ציוד" .מספרת לוסטיג בכעס" .שוב
הרגשה מזעזעת .כאילו שרפו לי את הבית .לגמרי .היינו על סף בכי ,אבל הצלחנו להתמקד בדיווח לחברים ובניסיונות לתקן את
המצב .לא יכולנו להרשות לעצמנו לשקוע בעצב ובאסה .את הדום הגדול ואת אוהל ההסברה הם החרימו ,חלק מהציוד הם לקחו
בטנדרים ,וחלק אחר הם פשוט שרפו .היו שם מזרנים ,צעצועים של ילדים ,אוכל .שמו הכל בערימה ושרפו" ][...

משימה (מאבקה של עדי לוסטיג)
המשפט "לא עליך המלאכה לגמור ,ולא אתה בין חורין להבטל ממנה" חשוב ורלוונטי בתחומים
רבים ,אחד מהם הוא תחום העשייה החברתית .כל אדם יכול להצביע על דברים שהיה רוצה לשנות
בהתנהלותה של החברה :מעשי עוול של השלטונות או בתמיכתם ,ליקויים בפעולתם של מוסדות
ציבור ,חזקים המדכאים חלשים ועוד .גם תלמידים צעירים יידעו בוודאי לציין עניינים חברתיים שהיו
רוצים לשנות :בבית הספר ובתנועת הנוער ,במדינה ואפילו באנושות כולה .אם כן ,מדוע רוב האנשים
אינם מנסים לשנות ולתקן מה שנראה בעיניהם טעון שינוי ותיקון? אחת הסיבות המרכזיות לכך היא
התחושה ,המוצדקת לעתים קרובות ,של אזלת ידו של האדם היחיד הכוחות שהוא מבקש לפעול נגדם
 הממסד ,המדינה ,בעלי ההון ,התקשורת וכדומה .כנגד תחושה זו ראוי להזכיר שבמהלך ההיסטוריההקרובה והרחוקה התרחשו שינויים ומהפכות לאינספור ,ואת רובם חוללו בני אדם  -לטוב או למוטב.
עדי לוסטיג היא דוגמה לנערה צעירה שהחליטה שלא להבליג אל מול מה שנראה לה עוול משווע
הפוגע גם בה עצמה וגם בחברה .בעזרת השאלות הנלוות לקטע (שאפשר להשתמש בהן גם כשאלות
מנחות לדיון בכיתה) ינסו התלמידים להזדהות עם עדי ולחשוב על מצבים נוספים שבהם מתעוררת
ההתלבטות אם לצאת למאבק לשינוי ,למרות הסיכוי הנמוך להצלחתו ולמרות המחיר האישי
שהנאבקים עלולים לשלם .המשפט "לא עליך המלאכה לגמור ,ולא אתה בן חורין להבטל ממנה"
עשוי לסייע בהכרעה :אמנם ,אדם אחד איננו יכול ליזום ,להוביל ולהשלים את התיקון החברתי לבדו;
אולם אל לה למחשבה זו לרפות את ידיו ,שכן ייתכן שמעשיו של אדם אחד יצטרפו למעשיהם של
אנשים רבים ,ובסופו של דבר יובילו לתיקון אמתי ומשמעותי.
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לאורך השביל :גם אתה יכול!
גם אתה יכול!

אחד הערכים שעמדו במרכז עולמם של חכמים היה
לימוד תורה .לימוד התורה דרש התמדה ,ריכוז ומאמץ
אינטלקטואלי רב .בסיפור שלפניכם מנסה אליהו לשכנע
צייד עופות שגם הוא מסוגל לקנות דעת וללמוד תורה.

אמר אליהו זכרונו לברכה:
פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי אדם אחד ,והיה מלעיג לי ומתלוצץ בי.
אמרתי לו :מה אתה משיב ליום הדין אחר שלא למדת תורה?
אמר :יש לי להשיב – בינה ודעת ולב שלא נתנו לי מן השמים!
אמרתי לו :מה מלאכתך?
אמר לי :צייד עופות ודגים אני.
אמרתי לו :מי נתן לך דעת ולב ליקח פשתן ולטוותו ולארגו ולעשות המצודות ולקחת בהן דגים ועופות ולמוכרם?
אמר לי :בינה ודעת שנתנו לי מן השמים.
אמרתי לו :ליקח את הפשתן לארוג ולטוות ,ולקחת הדגים והעופות – נתנו לך בינה ודעת ,אבל לקנות את התורה
לא נתנו לך בינה?! וכתוב "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו" )דברים ל ,יד(!
מדרש תנחומא )ורשא( ,פרשת וילך סימן ב

שאלות

 .1בסיפור מסביר הצייד מדוע לא למד תורה בימי חייו .מהו התירוץ
שהוא משמיע ,ומדוע אליהו אינו מקבל תירוץ זה?
 .2האם לדעתכם ,צודק אליהו בתגובתו? נסו לנסח את המשך השיחה
המתוארת במדרש – מה ימשיך ויענה אותו אדם לאליהו?
 .3כתבו או המחיזו סיפור בעל מסר דומה ,אך התאימו אותו לשתי
דמויות ממציאות חיינו .שלבו בסיפור את המשפט מתוך המשנה "ֹלא
אכה ִלגְ מוֹר ,וְ ֹלא ַא ָתּה ֶבן ח ִֹרין ְל ִה ָבּ ֵטל ִמ ֶמּנָּ ה".
ָע ֶליָך ַה ְמּ ָל ָ

מדרש תנחומא  ﬂקובץ מדרשי אגדה על התורה .קובץ
זה הוא הנפוץ והמקובל ביותר אחרי מדרשי רבה .הקובץ
נערך באמצע המאה התשיעית לספירה .הוא מיוחס לרבי
תנחומא בר אבא ,שהיה אמורא ארצישראלי .הקובץ
מבוסס על המחזור התלת–שנתי של קריאות התורה ,כפי
שנהגו בארץ ישראל ,ומשוקעים בו מדרשים מתקופות
שונות.

אליהו הנביא  ﬂנביא שפעל בממלכת ישראל בימי מלכות אחאב ,במאה התשיעית לפני הספירה .תולדות חייו כנביא
מתוארות בספרי מלכים א ומלכים ב .מפרקי מקרא אלה מצטיירת דמותו כמי שנלחם בקנאוּת בעבודה זרה ,וכמי
שבידו לחולל ניסים .על פי המסופר שם ,אליהו לא מת אלא עלה בסערה לשמים במרכבת אש .נראה כי בשל כך הפך
אליהו לדמות פלאית במסורת היהודית ,והוא מופיע במקורות שונים ,כמו במדרש שלפנינו ,בדורות שונים ובהקשרים
שונים .באגדות שונות הוא מתגלם בדמותו של עני זקן ונפגש עם אנשים שונים כדי ללמדם לקח או לחולל עבורם נסים.
כמו כן לפי המסורת ,נוכח אליהו בכל טקס של ברית מילה .אליהו נחשב גם כמבשר את בואו של המשיח ,וזהו המקור
למנהג מזיגת 'כוס של אליהו' בליל הסדר שנתפס כסמל לציפייה לגאולה.
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פועל הנדרש לעבוד קשה בשעות היום ,הזמן הולך ואוזל והמלאכה
במשל המופיע במשנה מתואר ֵ
שהוטלה עליו עוד רבה .הפועל נתון ללחצים רבים ,הן בשל המחסור בזמן ,הן בשל הרצון או החובה
לעמוד בדרישות הגבוהות של "בעל הבית" .הפועל מקווה לזכות בשכר הולם על עמלו ,אך אין לו
ערובה שאכן כך יהיה ,ועל כן דברי העידוד שבמשנה .כאמור לעיל ,אפשר לומר שזהו משל לחיי
האדם  -אדם מקבל על עצמו משימות רבות ונדרש לעמוד ביעדים רבים ולהתמודד עם לחצים
פנימיים וחיצוניים .אם כך ,אפשר לחשוב שגם המשפט "לא עליך המלאכה לגמור ,ולא אתה בן חורין
להבטל ממנה" הוא הנחיה כללית המופנית לאדם באשר הוא .אולם בעולמם של חכמים יש להניח
שהמשל הזה מבטא גם (ואולי בעיקר) את התמודדותו של התלמיד החכם המשקיע את זמנו ומרצו
בלימוד תורה .כאמור לעיל ,במשניות הקודמות בפרק (משניות ב ו־ה) "תורה" ו"מלאכה" הן מושגים
מובחנים זה מזה ,ולעתים אף מושגים מנוגדים זה לזה ויש לשלב ביניהם ,ואילו במשניות כ-כא
לימוד התורה הוא־הוא המלאכה .מלאכת לימוד התורה היא מלאכה קשה ואינסופית ,והתלמיד עלול
לחוש תסכול רב מול אתגר הלימוד .על רקע זה אפשר להבין ש"לא עליך המלאכה לגמור ,ולא אתה
בן חורין להבטל ממנה" הם דברי עידוד לתלמיד החכם :מצד אחד ,אין להתייאש מגודל המשימה
 מלאכת לימוד התורה איננה מוטלת רק על כתפיו של תלמיד אחד ,ומצד אחר ,מחובתו של כלתלמיד להשתתף במפעל הזה ,ולא לוותר על מימוש ערך לימוד התורה ,למרות הקשיים והתסכולים
שבדרך.
לפנינו סיפור ממדרש תנחומא (ראו מידע בתחתית העמוד) ,המבטא את הרעיון שכל אדם צריך
ללמוד תורה ולשלב בין לימוד תורה לפרנסה ,כפי שראינו במשנה ב .בסיפור "גם אתה יכול" המילה
"מלאכה" מתפרשת בשתי המשמעויות שדנו בהן :האחת ,עבודה או פרנסה (כך מבין הצייד את
שאלתו של אליהו בתחילת הסיפור) ,והשנייה ,לימוד תורה (כך עולה מדברי אליהו).
מלבד ההבדל בהבנת המושג "מלאכה" ,יש הבדל מהותי בין אליהו לצייד בתפיסת המושג "לימוד",
או בלשון הסיפור "בינה ודעת ולב" :הצייד שאליהו פוגש בטוח שחובת לימוד התורה איננה מוטלת
עליו ,מכיוון שלא ניחן ביכולת למידה ,ואילו אליהו מערער את הנחת היסוד של הצייד ומנסה
להעביר לצייד את המסר שכל אדם יכול ללמוד תורה.
כמו דברי המשנה ש"מתן שכרם שלצדיקים לעתיד לבוא" ,גם אליהו סבור שהתגמול על לימוד
התורה יינתן בעתיד הרחוק .אולם בניגוד לשכר המחכה לתלמיד החכם שמילא את חובתו ולמד
תורה ,אדם שלא למד תורה ייענש על כך ב"יום הדין" ,בסוף חייו ,כאשר יעמוד מול האל ויישפט על
מעשיו .גם כאן ,כמו בביטוי "לעתיד לבוא" המופיע במשנה ,אפשר להבין את "יום הדין" לא רק במובן
הדתי (נקודת מפגש בין האדם לאל שבה האדם נדרש לתת דין וחשבון על מעשיו) אלא לראות בו גם
נקודת זמן בחיי האדם עצמו ,ובה האדם עסוק בהתבוננות פנימית ,מהרהר במעשיו ומביט אחורה על
חייו ופועלו .לפי פירוש זה ,האדם שלא למד תורה עשוי להתחרט שלא הקדיש חלק מזמנו ללימוד.
על כל פנים ,כפי שראינו במשנה עצמה ,גם כאן חשוב להדגיש את הרעיון ,שהשכר או הגמול על
לימוד התורה הוא רק בעתיד .לא תמיד האדם חש שמאמצו נושא פרות מיד ,ותחושה זו עלולה
להביא לתסכול ולעתים אף לייאוש .דברי המשנה ,כמו דברי אליהו ,באים לעודד את האדם ללמוד
גם כאשר הדבר קשה והשכר אינו נראה לעין .רעיון זה יכול לשמש השראה לתלמידים השוקדים על
לימודיהם ולא תמיד רואים את הפרות (הבנת החומר ,הצלחה במבחנים) מיד.
הצייד מצדו אינו מרגיש צורך להתנצל על שאינו לומד תורה ,משום שלדעתו האל לא חנן אותו
במיומנויות החשיבה הנדרשות להבנתו של חומר עיוני ,אלא רק ביכולת לרכוש מיומנויות הנדרשות
לצייד .הוא איננו סבור שבחירתו שלא ללמוד פסולה ,ואולי אף איננו רואה בכך בחירה ממש ,שהרי,
לדעתו ,הוא לא ניחן בפוטנציאל ללמוד תורה ,ולכן אינו יכול לבחור אם לממש את הערך הזה או לא.
אליהו ,לעומתו ,אינו מבחין בין סוגים שונים של למידה או של אינטליגנציה (עיונית לעומת מעשית)
וסבור שחובתו של כל אדם להקדיש חלק מזמנו ללימוד תורה ושכל אדם יכול לעשות זאת .למעשה,
אליהו מנסה להעלות לצייד את הביטחון העצמי ולגרום לו להאמין בעצמו .אליהו מאמין ביכולתו
של הצייד ללמוד ,למרות ספקותיו של הצייד עצמו (שאלה .)1
סיפור זה יכול להיות בסיס לדיון של התלמידים באמונת האדם בעצמו וביכולותיו ,גם כאשר מתגלים
קשיים .כיצד משפיע הדימוי העצמי של התלמיד על תפקודו הכללי ,ועל רצונו ויכולתו להתמודד
עם אתגרי הלמידה? אפשר גם לקשר את הדיון לאינטליגנציות השונות (מלימוד המדרש עלתה
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הבחנה בין אינטליגנציה עיונית לאינטליגנציה מעשית ,אך אפשר לדבר גם על אינטליגנציה חברתית
ועל אינטליגנציה רגשית) .האם בית הספר צריך להקנות ידע בסיסי מסוים בתחום התרבות והמדע,
לכל תלמיד ,גם למי שיעסוק בעתיד בעיקר במלאכה? מה חשיבותו של הלימוד העיוני לפרט ולחברה
כולה? האם יש הבדל מהותי בין לימוד תורה ללימוד עיוני אחר ,ולכן נדרש מכל אדם ללמוד תורה?
דיון זה הוא מעין סגירת מעגל וסיכום של הפרק כולו ,כזכור ,במשנה ב עסקנו ביחס בין לימוד תורה
לעשייה ולמלאכה .המסר העולה מדברי המשנה הוא שכולם יכולים וצריכים ללמוד מבלי לבטל את
חשיבות המלאכה והעשייה.
מה עשוי הצייד לענות לאליהו (שאלה  ?)2האם יטען שאינו מסכים עם הנחתו של אליהו ויתעקש
שהוא אינו יכול ,או שאינו צריך ,ללמוד תורה? או שמא ישתכנע ויקבל על עצמו לשלב גם לימוד
תורה בשגרת חייו?

ָאנָּ א ֵא ִלי
יחוּתָך
אוֹתי ְכּ ִלי ִל ְשׁ ִל ֶ
ֲע ֵשׂה ִ

ָאנָּ א ֵא ִלי

מילים :שולי נתן )על פי תפילת
השלווה שחיבר ריינהולד ניבור(

ְבּ ָמקוֹם ְשׁבּוֹ ְמ ַקנֶּ נֶ ת ִשׂנְ ָאה
ֵתּן ִלי ִלזְ ר ַֹע ַא ֲה ָבה.
יחה,
ְבּ ָמקוֹם ֶשׁבּוֹ ֶע ְלבּוֹן – ְס ִל ָ
ְבּ ָמקוֹם ֶשׁבּוֹ ח ֶֹשְׁך – אוֹר,
ְבּ ָמקוֹם ֶשׁבּוֹ ֶע ֶצב – ִשׂ ְמ ָחה,
עוֹלם.
ָאדוֹן ָה ָ
ָאנָּ א ֵא ִלי
יחוּתָך
אוֹתי ְכּ ִלי ִל ְשׁ ִל ֶ
ֲע ֵשׂה ִ

אנא אלי

ֲע ֵשׂה ֶשֹּׁלא ֶא ְת ַאוֶּ ה ָכּל ָכְּך
ִל ְהיוֹת ְמנ ָֻחם ֶא ָלּא ְמנַ ֵחם.
ֲע ֵשׂה ֶשֹּׁלא ֶא ְת ַאוֶּ ה ָכּל ָכְּך
מוּבן ֶא ָלּא ֵמ ִבין.
ִל ְהיוֹת ָ
ֲע ֵשׂה ֶשֹּׁלא ֶא ְת ַאוֶּ ה ָכּל ָכְּך
אוֹהב.
ִל ְהיוֹת ָאהוּב ֶא ָלּא ֵ
ָאנָּ א ֵא ִלי
יחוּתָך
אוֹתי ְכּ ִלי ִל ְשׁ ִל ֶ
ֲע ֵשׂה ִ
לוֹהים ֵתּן ִלי ֶאת ַה ַּשּׁ ְלוָ ה
ֱא ִ
ְל ַה ְשׁ ִלים ִעם ֶשׁ ֵאינִ י יָ כוֹל ְל ַשׁנּוֹת.
ָאנָּ א ֵתּן ִלי ֶאת א ֶֹמץ ַה ֵלּב
ְל ַשׁנּוֹת ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִבּ ָיכ ְל ִתּי.
וְ ָאנָּ א ֵתּן ִלי ֶאת ַה ָח ְכ ָמה
ְל ַה ְב ִחין ֵבּין ֵא ֶלּה ְל ֵבין ֵא ֶלּה.
ָאנָּ א ֵא ִלי
יחוּתָך
אוֹתי ְכּ ִלי ִל ְשׁ ִל ֶ
ֲע ֵשׂה ִ
תפילה ,צילום אילוסטרציה Stock.XCHNG

שאלות

אכה ִלגְ מוֹר ,וְ ֹלא ַא ָתּה ֶבן ח ִֹרין ְל ִה ָבּ ֵטל ִמ ֶמּנָּ ה".
 .1השוו את הקטע המודגש בשיר לדברי המשנה "ֹלא ָע ֶליָך ַה ְמּ ָל ָ
במה לדעתכם ,דומה המסר של תפילה זו למשנה ,ובמה הוא שונה ממנה?
 .2ספרו על מצבים שנתקלתם בהם שדרשו מכם את ההשלמה ,אומץ הלב או החכמה המוזכרים בשיר.
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פרפקציוניזם

לעיתים החתירה לשלימות עלולה להיות
בעוכריו של האדם ועליו לזכור ש'לא עליך
המלאכה לגמור'...

בפסיכולוגיה פרפקציוניזם הוא הצורך להיות מושלם או להופיע ככזה[...] .
הפן החיובי בפרפקציוניזם עשוי להניע בני אדם אל עבר הישגים ולספק להם מוטיבציה לעמוד
איתן בפני מכשולים [...] .בצורתו החיובית ,הפרפקציוניזם עשוי לספק את הדרבון שמוביל
להישגים כבירים – שימת הלב הקפדנית לפרטים ההכרחית למחקר מדעי ,המסירות שמדרבנת
מלחינים להמשיך וללטש את יצירתם ,עד שזו משתווה לצלילים הנפלאים שהם רואים בדמיונם,
והעקביות שמרתקת אמנים גדולים לכני הציור – כל אלו נובעים מן הפרפקציוניזם[...] .
בגרסתו הפתולוגית ]החולנית[ ,פרפקציוניזם עלול להזיק מאוד .הוא עלול להופיע ]...כ[גורם
לדחיית מטלות )"איני יכול להתחיל בפרויקט ,עד שאדע מהי הדרך 'הנכונה' לבצע אותו"( ,או
בצורת הלקאה-עצמית ,כאשר משתמשים בו כדי לתרץ הישגים נמוכים ,כדי לזכות באהדה
ולגיטימציה מן הזולת )"אני לא מאמין שאינני יודע כיצד להשיג את מטרותיי שלי"" .אני בוודאי
טיפש; אחרת ,איך ייתכן שנכשלתי?"(.
במקום העבודה ,תפוקה נמוכה מהווה לעתים סימפטום של פרפקציוניזם ,שכן פרפקציוניסטים
נוטים לבזבז זמן ואנרגיה בעיסוק בפרטים טפלים של מטלות או פרויקטים.
מתוך הערך "פרפקציוניזם" ויקיפדיה ,האנציקלופדיה החופשית

שאלות

פרפקציוניזם ...צילום אילוסטרציה Stock.XCHNG

 .1מהם היתרונות ומהם החסרונות של החתירה
לשלמות?
אכה ִלגְ מוֹר ,וְ ֹלא ַא ָתּה ֶבן ח ִֹרין
ֹ" .2לא ָע ֶליָך ַה ְמּ ָל ָ
ְל ִה ָבּ ֵטל ִמ ֶמּנָּ ה".
כיצד מסייעת עצה זו להתגבר על הבעייתיות
הכרוכה לעתים בחתירה לשלמות?
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כמו הטקסטים האחרים שהובאו במדורים "לאורך השביל" ו"לצד השביל" ,גם השיר "אנא אלי" של
שולי נתן ,שהוא מעין תפילה ,עוסק במשמעות המשפט "לא עליך המלאכה לגמור ,ולא אתה בן חורין
להבטל ממנה".
הדובר מבקש מהאל בקשות הקשורות לתודעתו וליכולותיו האישיות .הוא מבקש לתרום לסביבתו
ולהרבות בה אהבה ,סליחה ,אור ושמחה (בית ראשון) ,להיות עניו ומסופק במה שיש לו (בית שני),
ולהכיר את מגבלותיו כדי שיוכל להגשים את היעדים שהוא מציב לעצמו מתוך השלמה עם מה
שאיננו בשליטתו (בית שלישי) .נראה שבקשת הדובר לשמש כלי לשליחות האל מבטאת רצון
לחיות חיים בעלי משמעות ותכלית ,חיים שיש בהם חריגה מעבר לדאגה האנוכית לעצמו ולצרכים
המיידיים שלו .הדובר מבקש לפעול בעולם ולתרום לו כדי לעשותו מקום טוב יותר ,ולנצל את
יכולותיו ואת כוחותיו שלו כדי להיטיב עם הסובבים אותו.
כמו בדברי המשנה "לא עליך המלאכה לגמור ,ולא אתה בן חורין להבטל ממנה" ,גם בשיר (בבית
האחרון) הדובר מבקש לדעת להבחין בין הדברים שביכולתו לשנות  -כלומר הדברים שהוא צריך
לעשות ,המלאכה שאינו רשאי להבטל ממנה ,לבין הדברים שאין ביכולתו לשנות ,שהם בבחינת
"לא עליך המלאכה לגמור" .עם זאת ,יש הבדלים בין המשנה לתפילה שבשיר( :א) על פי המשנה,
ה"מלאכה" היא לימוד תורה ,ואילו בשיר נראה שמדובר בעשייה ,בתרומה לחברה ולעולם ,או
בעבודה פנימית על אישיותו של האדם עצמו( .ב) המשנה מציגה דרישה או עצה המופנית לאדם,
ואילו השיר מציג פניה של האדם לאל בתפילה (שאלה .)1

לצד השביל :פרפקציוניזם
האמירה "לא עליך המלאכה לגמור ,ולא אתה בן חורין להבטל ממנה" מבטאת הכרה בפוטנציאל
העצום הגלום בפרט .האמירה משקפת אמונה שהאדם היחיד מסוגל לשנות את המציאות ,מצד
אחד ,והשלמה עם מגבלותיו ואזלת ידו ,מצד שני .הרצון לתרום לאנושות והשאיפה לשינוי משקפים
תפיסה ערכית חיובית ואופטימית שהפרט ניחן ביכולת לשנות מציאות ולהביא לשיפור בעולם.
אנשים רבים מחוללים שינויים רבי משמעות בעולם בזכות אמונתם העזה בדרכם וביכולתם לשנות.
הסכנה בתודעה מעין זו היא השאיפה לשלמות ,הרצון לראות במימוש מלא ומוחלט של כל היעדים
שהוצבו ,וחוסר יכולת להתפשר על איכות או על כמות .אומרים ש"אויבו הגדול ביותר של ה'טוב'
הוא ה'טוב מאוד'" ,זאת אומרת ,שהשאיפה לשלמות ולהצטיינות עלולה לחבל במאמץ כולו.
פרפקציוניזם היא ביטוי קיצוני להלך רוח זה .בזכות הפרפקציוניזם אנשים מגיעים להישגים
מרשימים .השאיפה לשלמות והמסירות למטרה מאפשרות לאדם להתגבר על מכשולים רבים בדרך
ומדרבנת אותו להמשיך בעשייה עד שתושלם .אולם הפרפקציוניזם עלול להפוך לנטייה פתולוגית
המזיקה לאדם .האדם עלול לדחות מטלות מחשש שלא יוכל להשלימן באופן מספק .כמו כן ,הדבר
עלול להביא לירידה בביטחון העצמי עד כדי הלקאה עצמית .נוסף על כך ,פרפקציוניסטים נוטים
לבזבז משאבים רבים על פרטים טפלים ,ומשום כך תפוקתם עשויה להיות נמוכה יחסית (שאלה .)1
דברי המשנה מעודדים עשייה ורואים במלאכה חובה ובנשיאה בנטל ערך חשוב; אך בד בבד הם
מדגישים את מגבלותיו של האדם ואת התפיסה שהשלמת המלאכה אינה מוטלת על פרט אחד ,אלא
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תלויה בצירוף מעשיהם של אנשים רבים .ברוח המשניות האחרות שהובאו מפרק ב ,גם במשניות
כ-כא מודגשות הזיקה שבין האדם הפרטי לחברה ואחריותו להשתתף השתתפות פעילה בעשייה
הכללית (שאלה .)2

נספח להעשרה ולהעמקה
הדיון בצמד המשניות כ-כא התמקד במשפט "לא עליך המלאכה לגמור ,ולא אתה בן חורין להבטל
ממנה" ,והמקורות הנלווים הצביעו על השלכותיו בתחומים שונים .בנספח זה ברצוננו לעסוק בקצרה
בנושא חשוב נוסף הנזכר בקטע  -השכר.
כפי שביארנו לעיל ,במשניות שלפנינו ביקש רבי טרפון להתמודד עם כמה טענות פילוסופיות
ותחושות פסיכולוגיות המביאות למצוקה ולשיתוק ,אחת מהן היא חוסר התועלת :מהי ההצדקה
הדתית והמוסרית לעשיית הטוב והראוי אם אין לכך גמול?
רבי טרפון מבטיח שהתועלת ,גם אם אינה נראית לעין מיד ,סופה להגיע ואף להיות מרובה .לעומת
זאת ,יש בתולדות הדת והפילוסופיה טענה מנוגדת ,ולפיה יש לעשות את הטוב משום שהוא טוב ותו
לא ,ובניסוח הדתי :לקיים את התורה "לשמה" ,ולא לשם הפקת תועלת כלשהי.
שאלת המוטיבציה לעשיית הטוב ובעיית הגמול הכרוכה בה ,הן סוגיות רחבות ועמוקות הראויות
לדיון בפני עצמו .עם זאת ,מורות המעוניינות בכך יוכלו לדון גם בנושא זה בקצרה ,אגב הלימוד של
צמד המשניות שלפנינו ,וכמובן ,לא מן הנמנע שהתלמידים הם שיבקשו להתמקד בו .לשם כך אנו
מציעים להשוות בין משניות כ-כא למשנה אחרת מפרק א (שאינה נלמדת בספר ,אך מופיעה בו
בעמוד :)7

ַאנְטִיגְנֹוס אִיׁש סֹוכֹו ִקּבֵל מִּׁשִ מְעֹון ַה ַּצּדִיק .הּוא ָהיָה אֹו ֵמר ,אַל ִּתהְיּו ַכ ֲע ָבדִים ַהמְׁשַ ּמְׁשִ ין אֶת
ָהרַב עַל ְמנָת ְל ַקּבֵל ְּפרָסֶ ,אּלָא ֱהוּו ַכ ֲע ָבדִים ַהמְׁשַ ּמְׁשִ ין אֶת ָהרַב ׁשֶ ּל ֹא עַל ְמנָת ְל ַקּבֵל ְּפרָס ,וִיהִי
מֹורָא ׁשָ ַמיִם ֲעלֵיכֶם.
			

(מסכת אבות ,פרק א משנה ג)

במשנה זו מביע אנטיגנוס התנגדות לעשיית טוב כדי לקבל שכר .המטאפורה המשמשת כאן זהה
לזו שבמשניות כ-כא  -פועלים ובעל בית ("רב" כאן איננו אדם המלמד תורה ,אלא אדון ,מנהל)  -אך
המסקנה אחרת :יש לעמול ולעשות את המלאכה "שלא על מנת לקבל פרס" .המוטיבציה החלופית
המוצעת כאן היא יראת שמים" :ויהי מורא שמים עליכם" .הכבוד העמוק שהאדם רוחש לאלוהים הוא
המניע לעשות את רצונו ,ולא הרצון להפיק תועלת .בתרגום לשפה שאינה דתית אפשר לטעון שיראת
השמים היא תחושת חובה המביאה את האדם לעשיית הטוב והראוי בלי לצפות לגמול.
שאלת המוטיבציה והגמול איננה רק שאלה תאולוגית ופילוסופית; היא רלוונטית מאוד גם לחיי
התלמידים .מדוע תלמידים באים לבית הספר? מניין נובעת המוטיבציה להשקיע בלימודים? למה
לכבד את המורה ולא להפריע בשיעור? על כל השאלות האלה אפשר להשיב בלשונו של רבי טרפון:
"השכר הרבה" ,אך גם בלשונו של אנטיגנוס איש סוכו" :שלא על מנת לקבל פרס" ,ומובן שאפשר
להמשיך ולדון בכך רבות.
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ֶח ְטאוֵֹ ,אין ָחכְ ָמתוֹ ִמ ְת ַק ּי ֶֶמת.
)א( ֲע ַק ְביָא ֶבן ַמ ֲהלַ לְ ֵאל או ֵֹמרִ :ה ְס ַּת ֵּכל ִּבׁ ְשלׁ ָֹשה דְ ָברִ ים ִוְאי
רֻבים ֵמ ָחכְ ָמתוָֹ ,חכְ ָמתוֹ
שיו ְמ ִּ
את ,וּלְ ָאן ַא ָּתה הוֹלֵ ךְ  ,וְלִ ְפנֵי ִמי )יב( הוּא ָהיָה או ֵֹמרָּ :כל ׁ ֶש ַּמ ֲע ָ ׂ
ַא ָּתה ָבא לִ ידֵ י ֲע ֵברָ הַּ .דע ֵמ ַאיִן ָּב ָ
שיוֵ ,אין ָחכְ ָמתוֹ
רֻבה ִמ ַּמ ֲע ָ ׂ
רוּחה .וּלְ ָאן ִמ ְת ַק ּי ֶֶמת .וְ כֹל ׁ ֶש ָחכְ ָמתוֹ ְמ ָּ
את ִ -מ ִּט ָּפה ְס ָ
ַא ָּתה ָע ִתיד לִ ֵּתן ִּדין ֶוְחׁ ְש ּבוֹןֵ .מ ַאיִן ָּב ָ
ַא ָּתה הוֹלֵ ךְ  -לִ ְמקוֹם ָע ָפר רִ ָּמה וְתוֹלֵ ָעה .וְלִ ְפנֵי ִמי ַא ָּתה ָע ִתיד ִמ ְת ַק ּי ֶֶמת.
רוּח ַה ָּמקוֹם
רוּח ַה ְּברִ יּ וֹת נו ָֹחה ֵה ֶימנּוַּ ,
לִ ֵּתן ִּדין ֶוְחׁ ְש ּבוֹן  -לִ ְפנֵי ֶמלֶ ךְ ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ַה ָּקדוֹׁש ָּברוּךְ הוּא) .יג( הוּא ָהיָה או ֵֹמרָּ :כל ׁ ֶש ַ
רוּח ַה ָּמקוֹם
רוּח ַה ְּברִ יּ וֹת נו ָֹחה ֵה ֶימנּוֵּ ,אין ַ
נו ָֹחה ֵה ֶימנּוּ .וְכָ ל ׁ ֶש ֵאין ַ
)ב( רַ ִּבי ֲחנִינָא ְסגַ ן ַהכּ ֲֹהנִים או ֵֹמרֱ :הוֵה ִמ ְת ַּפ ֵּלל ִּבׁ ְשלו ָֹמ ּה
נו ָֹחה ֵה ֶימנּוּ.
ׁ ֶש ַּל ַּמלְ כוּתֶ ׁ ,ש ִאלְ ָמלֵ א מוֹרָ ָא ּהִ ,א ׁיש ֶאת רֵ ֵעהוּ ַח ּיִים ָּבלָ עוּ.
)יד( רַ ִּבי דו ָֹסא ֶּבן ַהרְ ִּכינָס או ֵֹמרֵ ׁ :שנָה ׁ ֶשל ׁ ַש ֲחרִ ית ,וְיַיִן ׁ ֶשל
ינֵיהם
)ג( רַ ִּבי ֲחנַנְיָה ֶּבן ְּתרַ דְ יוֹן או ֵֹמרְ ׁ :שנַיִם ׁ ֶשיּ וׁ ְֹש ִבין ֵוְאין ֵּב ֶ
וִיש ַיבת ָּב ֵּתי כְ ִנֵסיּ וֹת ׁ ֶשל ַע ֵּמי ָה ָארֶ ץ
ש ַיחת ַהיְלָ דִ יםִ ׁ ,
"וּבמוׁ ַֹשב לֵ ִצים לֹא ָצ ֳהרַ יִם ,וְ ִ ׂ
ִּד ְברֵ י תוֹרָ הֲ ,הרֵ י זֶה מוׁ ַֹשב לֵ ִציםֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמרְ :
מו ִֹצ ִיאין ֶאת ָה ָאדָ ם ִמן ָהעוֹלָ ם.
ינֵיהם ִּד ְברֵ י
ׁ ָיָשב" )תהלים א ,א(ֲ .א ָבל ׁ ְשנַיִם ׁ ֶשיּ וׁ ְֹש ִבין ׁוְיֵש ֵּב ֶ
"אז נִדְ ְּברוּ יִרְ ֵאי ה' ִא ׁיש )טו( רַ ִּבי ֶאלְ ָעזָר ַה ּמוֹדָ ִעי או ֵֹמרַ :ה ְמ ַח ֵּלל ֶאת ַה ֳּקדָ ׁ ִשיםַ ,וְה ְמ ַב ּזֶה
ינֵיהםֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמרָ :
תוֹרָ הְ ׁ ,שכִ ינָה ׁ ְשרוּיָה ֵב ֶ
ֶאת ַה ּמו ֲֹעדוֹתַ ,וְה ַּמלְ ִּבין ְּפנֵי ֲח ֵברוֹ ָּברַ ִּביםַ ,וְה ֵּמ ֵפר ְּברִ יתוֹ ׁ ֶשל
ֶאל רֵ ֵעהוּ ּוַי ְַקׁ ֵשב ה' ּוַיׁ ְִש ָמע ּוַי ִָּכ ֵתב ֵס ֶפר ָּזִכרוֹן לְ ָפנָיו לְ יִרְ ֵאי ה'
חש ֵבי ׁ ְשמוֹ" )מלאכי ג ,טז(ֵ .אין לִ י ֶא ָּלא ׁ ְשנַיִםִ .מ ּנַיִן ׁ ֶש ֲא ִפלּ וּ ַא ְברָ ָהם ָא ִבינוַּ ,וְה ְמ ַּג ֶּלה ָפנִים ַּב ּתוֹרָ ה ׁ ֶשלּ ֹא כַ ֲהלָ כָ הַ ,אף ַעל ִּפי
וּלְ ׁ ְ
שים טו ִֹביםֵ ,אין לוֹ ֵחלֶ ק לָ עוֹלָ ם ַה ָּבא.
שכָ ר' ׁ ֶש ּיֵׁש ְּביָדוֹ ּתוֹרָ ה ַוּמ ֲע ִ ׂ
ֶא ָחד ׁ ֶשיּ וׁ ֵֹשב וְעו ֵֹסק ַּב ּתוֹרָ הֶ ׁ ,ש ַה ָּקדוֹׁש ָּברוּךְ הוּא קו ֵֹב ַע לוֹ ָ ׂ
)טז( רַ ִּבי ׁ ְיִש ָמ ֵעאל או ֵֹמרֱ :הוֵה ַקל לָ ר ֹׁאש וְנו ַֹח לַ ִּתׁ ְשחֹרֶ תֱ .וֶהוֵה
"יֵשב ָּבדָ ד וְיִדּ ֹם ִּכי ַנָטל ָעלָ יו" )איכה ג ,כח(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרֵ ׁ :
ש ְמ ָחה.
ְמ ַק ֵּבל ֶאת ָּכל ָה ָאדָ ם ְּב ִ ׂ
)ד( רַ ִּבי ׁ ִש ְמעוֹן או ֵֹמרְ ׁ :שלׁ ָֹשה ׁ ֶש ָאכְ לוּ ַעל ׁ ֻשלְ ָחן ֶא ָחד וְ לֹא
שחוֹק ַוְקלּ וּת ר ֹׁאש ַמרְ ִּגילִ ים לְ ֶערְ וָה.
"כי )יז( רַ ִּבי ֲע ִק ָיבא או ֵֹמרׂ ְ :
ָא ְמרוּ ָעלָ יו ִּד ְברֵ י תוֹרָ הְּ ,כ ִאלּ וּ ָאכְ לוּ ִמ ּז ְִב ֵחי ֵמ ִתיםֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמרִּ :
עשר .נְדָ רִ ים ְסיָג לַ ְּפרִ ׁישוּת.
שרוֹת ְסיָג לָ ׁ ֶ
ָּכל ׁ ֻשלְ ָחנוֹת ָמלְ אוּ ִקיא צ ָֹאה ְּבלִ י ָמקוֹם" )ישעיה כח ,ח(ֲ .א ָבל ָמסֹרֶ ת ְסיָג לַ ּתוֹרָ הַ .מ ְע ְ ׂ
ְסיָג לַ ָחכְ ָמה ׁ ְש ִת ָיקה.
ׁ ְשלׁ ָֹשה ׁ ֶש ָאכְ לוּ ַעל ׁ ֻשלְ ָחן ֶא ָחד ָוְא ְמרוּ ָעלָ יו ִּד ְברֵ י תוֹרָ הְּ ,כ ִאלּ וּ
)יח( הוּא ָהיָה או ֵֹמרָ :ח ִביב ָאדָ םֶ ׁ ,ש ּנ ְִברָ א ְב ֶצלֶ םִ .ח ָּבה ֵיְתרָ ה
עוּ ָחנוֹ ׁ ֶשל ָמקוֹםֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמר" :וַיְדַ ֵּבר ֵאלַ י זֶה ַהׁ ּ ֻשלְ ָחן
ל ּ ֻשלְ
יִּים ָלוּבּ ִָמׁ
ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ ַח ָאכְ
משנה ב
שה ֶאת
"כי ְּב ֶצלֶ ם ֱאל ִֹהים ָע ָ ׂ
נוֹדַ ַעת לוֹ ׁ ֶש ּנ ְִברָ א ְב ֶצלֶ םֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמרִּ :
ֲאׁ ֶשר לִ ְפנֵי ה'" )יחזקאל מא ,כב(.
המשנה שלפנינו דורשת להתפלל לשלומו של השלטון ,ותוך
שרָ ֵאלֶ ׁ ,ש ּנ ְִקרְ אוּ ָבנִים לַ ָּמקוֹם,
ָה ָאדָ ם" )בראשית ט ,ו(ֲ .ח ִב ִיבין יִ ְ ׂ
האדם ֲחנִינָא ֶּבן ֲחכִ ינַאי או ֵֹמרַ :ה ּנֵעוֹר ַּב ַּליְלָ ה ַוְה ְמ ַה ֵּלךְ ַּב ֶּדרֶ ךְ
ועבור ִּבי
)ה( רַ
כך עוסקת בחשיבותו של השלטון עבור החברה
הפרטי .בעקבות המשנה נשאל בפרק זה אם האדם זקוק לממשל
היחיד
"בנִים ַא ֶּתם לַ ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם" )דברים יד ,א(ֲ .ח ִב ִיבין
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר ָּ
שליט.מ ַפ ּנֶה לִ ּבוֹ לְ ַב ָּטלָ הֲ ,הרֵ י זֶה ִמ ְת ַח ּיֵב ְּב ְנַפׁשוֹ.
הראוייםי'כוחבין ַוְה ְ
ידִ
יְח
ומדינה ומדוע ,מהו שלטון טוב ,מהם היחסים ִ
ובין השלטון ,וכיצד היינו מתנהגים ,לולא היה מעלינו
מבוא
"כי
שרָ ֵאלֶ ׁ ,ש ּנ ִַּתן לָ ֶהם ְּכלִ י ֶח ְמ ָּדה ׁ ֶש ּבוֹ ְנִברָ א ָהעוֹלָ םֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמרִּ :
יִ ְ ׂ
)ו( רַ ִּבי נְחוּנְיָא ֶּבן ַה ָּקנָה או ֵֹמרָּ :כל ַה ְמ ַק ֵּבל ָעלָ יו עֹל ּתוֹרָ ה,
משנה ב מציגה את דבריו של ר' חנינא (ראו עמוד  )66בדבר היחס הראוי שבין אדם לשלטון המרכזי.
ַמ ֲע ִבירִ ין ִמ ֶּמנּוּ עֹל ַמלְ כוּת וְ עֹל ֶּדרֶ ךְ ֶארֶ ץ .וְכָ ל ַה ּפוֹרֵ ק ִמ ֶּמנּו עֹל לֶ ַקח טוֹב ַנָת ִּתי לָ כֶ ם ּתוֹרָ ִתי ַאל ַּת ֲעזֹבוּ" )משלי ד ,ב(.
רַ ִּבי ֲחנִינָא ְסגַ ן ַהכּ ֲֹהנִים או ֵֹמר:
השאלות בעמוד  66והתצלום בעמוד  68עוסקים בצורך בחוק ובשלטון שיאכוף אותו .התפילה
ֱהוֵה ִמ ְת ַּפ ֵּלל ִּבׁ ְשלו ָֹמ ּה ׁ ֶש ַּל ַמלְ כוּת,
)יט( ַהכּ ֹל ָצפוּי ָוְהרְ ׁשוּת נְתוּנָהְ .ובטוֹב ָהעוֹלָ ם נִדּ וֹןַ .וְהכּ ֹל לְ ִפי רֹב
ּתוֹרָ ה ,נו ְֹתנִין ָעלָ יו עֹל ַמלְ כוּת וְ עֹל ֶּדרֶ ךְ ֶארֶ ץ.
לשלום המדינה (במדור "לצד השביל") מציגה בפני התלמידים דוגמה עכשווית לכלל של ר' חנינא
ׁ ֶש ִאלְ ָמלֵ א מוֹרָ ָא ּהִ ,א ׁיש ֶאת רֵ ֵעהוּ ַח ּיִים ָּבלָ עוּ.
שה.
ַה ַּמ ֲע ֶ ׂ
שרָ ה ׁ ֶשיּ וׁ ְֹש ִבין
)ז( רַ ִּבי ֲחלַ ְפ ָּתא ִא ׁיש ְּכ ַפר ֲחנַנְיָה או ֵֹמרֲ :ע ָ ׂ
"הווה מתפלל בשלומה של מלכות"; אך בו בזמן מציעה פירוש אחר מזה שהעלה ר' חנינא לתפקיד
רוּסה ַעל ָּכל
"אל ִֹהים ָּנִצב )כ( הוּא ָהיָה או ֵֹמרַ :הכּ ֹל נָתוּן ָּב ֵערָ בוֹןְ ,וּמצוּדָ ה ְפ ָ
ינֵיהםֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמרֱ :
וְעו ְֹס ִקין ַּב ּתוֹרָ הְ ׁ ,שכִ ינָה ׁ ְשרוּיָה ֵב ֶ
שממלאת המדינה בחיינו .המקורות במדור "לאורך השביל" מעלים את האפשרות של חיים ללא
תוּחַ ,וְה ּיָד
תוּחהַ ,וְה ֶחנְוָנִי ַמ ִּקיףַ ,וְה ִּפ ָנְקס ָּפ ַ
ַה ַח ּיִיםַ .ה ֲחנוּת ְּפ ָ
ַּב ֲעדַ ת ֵאל" )תהלים פב ,א(ִ .וּמ ּנַיִן ֲא ִפלּ וּ ֲח ִמׁ ָּשהֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמר:
מדינה ,ומזמנים דיון בשאלה :האם אנו זקוקים לשלטון חוק מרכזי ,ואם כן ,מדוע?
כּ ו ֶֹת ֶבת ,וְכָ ל ָהרו ֶֹצה לִ לְ ווֹת יָ בֹא וְיִלְ וֶהַ .וְה ַּג ָּב ִאים ַמ ֲחזִירִ ים ָּתדִ יר
"וַאג ָֻּדתוֹ ַעל ֶארֶ ץ ָיְסדָ ּה" )עמוס ט ,ו(ִ .וּמ ּנַיִן ֲא ִפלּ וּ ׁ ְשלׁ ָֹשה,
ֲ
וְנִפרָ ִעין ִמן ָה ָאדָ ם ִמ ַּד ְע ּתוֹ ׁ ֶוְשלּ ֹא ִמ ַּד ְע ּתוֹׁ ,וְיֵש לָ ֶהם ַעל
ניסוי ְּבכָ ל יוֹםְ ,
פתיחהַיִן ֲ-א ִפלּ וּ
פב ,א(ִ .וּמ ּנ
הבעהֹט" )תהלים
"ב ֶקרֶ ב ֱאל ִֹהים ׁ ְיִש ּפ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר ְּ
השוקולד
למשימת
כדיתֻ ָּקן לַ ְּסעוּדָ
בארוְהכּץֹ ,ל ְמ
התיכוניםמתַ ,
באחד ַוְה ִּדין ִּדין ֱא ֶ
מחנכת ְִסמֹכוּ,
כאןה'ערכה ַמה ׁ ֶּש ּי
המתואר ֵשב
החברתיל רֵ ֵעהוּ ּוַי ְַקׁ
הניסויה' ִא ׁיש ֶא
אתרוּ יִרְ ֵאי
"אז נִדְ ְּב
ׁ ְשנַיִםֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמרָ :
להמחישה.לתלמידיה את
הספר:רַ ִּבי ֶאלְ ָעזָר ֶּבן ֲעזַרְ יָה או ֵֹמרִ :אם ֵאין ּתוֹרָ ה ֵאין ֶּדרֶ ךְ ֶארֶ ץ.
לנוהלי בית )כא(
"בכָ ל
והציות ְּ
המשמעת ֶש ּנ ֱֶא ַמר:
חשיבות ֲא ִפלּ וּ ֶא ָחדׁ ,
ּוַיׁ ְִש ָמע" )מלאכי ג ,טז(ִ .וּמ ּנַיִן
תלמידיאהִ .אם ֵ
שיתרה ֵאין יִרְ ָ
בליין ָחכְ ָמ
(בשקט,אם ֵא
תלמידיםין ּתוֹרָ הִ .
משנידרֶ ךְ ֶארֶ ץ ֵא
המורהם ֵאין ֶּ
ִא
השיעור" )שמות
לפני ֵוּברַ כְ ִּתיךָ
הניסויֵ :אלֶ יךָ
מהלך ִמי ָאבוֹא
ַה ָּמקוֹם ֲאׁ ֶשר ַא ִּזְכיר ֶאת ׁ ְש
הכיתהאיןישימו
ביקשה
הכיתה.ין ָּד ַעת.
אתין ִּבינָה ֵא
תעזובם ֵא
שהיא ִּבינָהִ .א
מרגע ַעת ֵאין
שיקרהם ֵאין ַּד
מהכְ ָמהִ .א
כלאין ָח
הסלולריאה ֵ
יִרְ ָ
כ ,כד(.
המורה
לב) לתעד במצלמת וידאו בטלפון
משהוין ֶק ַמ
"שכחתי ּתוֹרָ ה ֵא
לתלמידים:הִ .אם ֵאין
ואמרהק ַמח ֵאין ּתוֹרָ
שולחנהאם ֵאין ֶ
ִ
עלה
שוקולד ַא ָּת
חפיסות ִמׁ ֶּשלּ וֶֹ ׁ ,ש
כמהֹמרֶּ :תן לוֹ
הניחהֹתא או ֵ
)ח( רַ ִּבי ֶאלְ ָעזָר ִא ׁיש ַּברְ ּתו ָ
בחדרח.המורים  -אלך
לכיתהה הוּא
שיו ,לְ ָמ
כשחזרה ָ ׂ
רֻבה ִמ ַּמ ֲע
כאן"ָּ .
שהשארתי ָמתוֹ ְמ
השוקולדֹמרָּ :כל ׁ ֶש ָחכְ
)כב(אתהוּא ָהיָה או ֵ
בינתייםַ ,נָתנּוּ לָ ךְ
אחזו ַר.הכּ ֹל ִוּמ ּיָדְ ךָ
ותכףי ִמ ְּמךָ
"כ
להביאוֹמרִּ :
ׁ ֶוְש ְּלךָ ׁ ֶשלּ וֹ .וְכֵ ן ְּבדָ וִד הוּא או ֵ
הציגה
תוכלו "לאכול
רוּח ָּב ָא
הדרך ַ
כלומע ִר,טיןָ ,וְה
האדםָ ,שיו מֻ ָ
רֻבין ׁ ָוְשרָ ׁ
שליו ְמבני ִּ
הטבעי"ע ָנָפ
ל"מצבלְ ִאילָ ן ׁ ֶש ֲ
המורה לתלמידים את התנהגותם כביטוידו ֶֹמה -
)דברי הימים א כט ,יד(.
שבהההם נוטים
"וְהיָה ְּכ ַערְ ָער ָּב ֲערָ ָבה
עליהם.וֹ ַעל ָּפנָיוֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמרָ :
מורא"וֹ וְהו ְֹפכַ ּת
ש"יטילוְעו ְֹקרַ ּת
שנָתוֹ
שלטוןיק ִמ ִּמׁ ְ
ֹנֶה ַוּמ ְפ ִס
להתנהג ַב ֶּדרֶ ךְ ׁ
ע מ ו ד )ט( רַ ִּבי ֲיַעקֹב או ֵֹמרַ :ה ְמ ַה ֵּלךְ
מרכזי
כאשרוְשואין
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התנהגוה וְ לֹא
לדעתםארֶ ץ ְמלֵ ָח
כיצד ַּב ִּמדְ ָּבר ֶ
אותםחרֵ רִ ים
ולשאול ׁ ָוְשכַ ן ֲ
הניסוי,יָבוֹא טוֹב,
לתלמידיםלֹאעליִרְ ֶאה ִּכי
וְ
לספרָּכתוּב
אפשר ָעלָ יו ַה
זֶהַ ,מ ֲעלֶ ה
כמשימתָאה נִיר
וְאו ֵֹמרַ :מה ּנ ֶָאה ִאילָ ן זֶהַ ,מה ּנ ֶ
התלמידים
פתיחה,
מהםתוֹ ,לְ ָמה
ולבקש ָחכְ ָמ
רֻבין ֵמ
בכיתה ְמ ִּ
הניסויש ַּמ ֲעׁ ָשיו
אתבל ָּכל ׁ ֶ
לערוךו(ֲ .א ָ
)ירמיה יז,
לחלופין,שב"
ֵתׁ ֵ
לענות
אפשר
ְּכ ִאלּ וּ ִמ ְת ַח ּיֵב ְּב ְנַפׁשוֹ.ההם ,ואיזה לקח הפיקו מהשיעור.
מרכזיָּ ,כל
לשלטון ֶש ֲא ִפלּ וּ
רֻביןׁ ,
שיו ְמ ִּ
אדםטין ׁ ָוְשרָ ׁ ָ
בנייו מֻ ָע ִ
האם ֲע ָנָפ
שלהלן:אילָ ן ׁ ֶש
הלימוד ֶֹמה  -לְ ִ
ביחידת הוּא דו
שוֹכֵ ַח
בבסיס ָּכל ַהׁ ּ
העומדתיר או ֵֹמר:
לשאלהם רַ ִּבי ֵמ ִא
)י( רַ ִּבי דּ ו ְֹס ַּתאי ַּבר ּיַנַאי ִמׁ ּ ֻש
ואם כן,
זקוקים
הדיון
מדוע?עלָ יו ַה ָּכתוּב ְּכ ִאלּ וּ ִמ ְת ַח ּיֵב ְּב ְנַפׁשוָֹ ,הרוּחוֹת ׁ ֶש ָּבעוֹלָ ם ָּבאוֹת וְנוׁ ְֹשבוֹת ּבוֹ ֵאין ְמזִיזוֹת אוֹתוֹ ִמ ְּמקוֹמוֹ,
ָּד ָבר ֶא ָחד ִמ ִּמׁ ְשנָתוַֹ ,מ ֲעלֶ ה ָ
יוּבל ׁ ַיְש ַּלח ׁ ָשרָ ׁ ָשיו ,וְ לֹא
"וְהיָה ְּכ ֵעץ ׁ ָשתוּל ַעל ַמיִם ַוְעל ַ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרָ :
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :רַ ק ִהׁ ָּש ֶמר לְ ךָ ׁ ְוּשמֹר ְנַפׁ ְשךָ ְמאֹד ֶּפן ִּתׁ ְש ַּכח ֶאת
יִרְ ֶאה כִ י יָ בֹא חֹםָ ,וְהיָה ָעלֵ הוּ רַ ֲענָןִ ,ובׁ ְשנַת ַּב ּצֹרֶ ת לֹא יִדְ ָאג ,וְ לֹא
ַה ְּד ָברִ ים ֲאׁ ֶשר רָ אוּ ֵעינֶיךָ " )דברים ד ,ט( .יָכוֹל ֲא ִפלּ וּ ָּת ְק ָפה
שוֹת ֶּפרִ י" )ירמיה יז ,ח(.
ִיָמ ׁיש ֵמ ֲע ׂ
"וּפן יָסוּרוּ ִמ ְּל ָב ְבךָ כּ ֹל ֵיְמי ַח ּיֶיךָ "
ָעלָ יו ִמׁ ְשנָתוַֹּ ,תלְ מוּד לו ַֹמרֶ :
)כג( רַ ִּבי ֱאלְ ָעזָר ֶּבן ִח ְס ָמא או ֵֹמרִ :ק ּנִין ִוּפ ְת ֵחי ָּנִדה ֵהן ֵהן גּ ֵוּפי
וִיסירֵ ם ִמ ִּל ּבוֹ.
)שם(ָ .הא ֵאינוֹ ִמ ְת ַח ּיֵב ְּב ְנַפׁשוֹ ַעד ׁ ֶש ּיׁ ֵֵשב ִ
ֲהלָ כוֹתְּ .תקוּפוֹת וְגִ ַימ ְטרִ ּיָאוֹתַּ ,פרְ ְּפרָ אוֹת לַ ָחכְ ָמה.
)יא( רַ ִּבי ֲחנִינָא ֶּבן דּ ו ָֹסא או ֵֹמרָּ :כל ׁ ֶש ּיִרְ ַאת ֶח ְטאוֹ קוֹדֶ ֶמת
לְ ָחכְ ָמתוָֹ ,חכְ ָמתוֹ ִמ ְת ַק ּי ֶֶמת .וְכָ ל ׁ ֶש ָחכְ ָמתוֹ קוֹדֶ ֶמת לְ יִרְ ַאת
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משנה ב :איש את רעהו
חיים ָּב ָלעּו

המשנה

.1

ביאור

ֱ .2הוֵ ה ִמ ְת ַפּ ֵלּל קריאה לאדם להתפלל לה'.
לוֹמהּ ֶשׁ ַלּ ַמּ ְלכוּת למען שלומו ,רווחתו
ִבּ ְשׁ ָ
מוֹר ָאהּ
ויציבותו של השלטוןֶ .3 .שׁ ִא ְל ָמ ֵלא ָ
שלולא היראה ,הפחד מהשלטוןִ .אישׁ ֶאת
ֵר ֵעהוּ ַחיִּ ים ָבּ ָלעוּ כל אדם היה פוגע בזולתו.

.2
.3

שאלות

.1
.2
.3
.4

מדוע יש להתפלל בשלומה של מלכות ,לפי המשנה?
"אישׁ ֶאת אוֹיְבוֹ ַחיִּים ָבּ ָלעוּ" .מדוע לדעתכם ,משתמשת המשנה דווקא במילה ֵ"ר ֵעהוּ"?
ִ"אישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ ַחיִּים ָבּ ָלעוּ" – הגיוני היה לכתוב ִ
המשנה מתארת את היחס אל השלטון כיחס של מורא .מדוע? האם ייתכנו יחסים אחרים בין האדם לשלטון? הסבירו.
האם יש צורך להתפלל בשלומה של כל מלכות ,או שיש מלכויות רשע שאין להתפלל בשלומן? מה דעתכם?

רבי חנינה )חנניה( סגן הכהנים  ﬂחכם ארצישראלי
שפעל במחצית השנייה של המאה הראשונה לספירה.
רבי חנינה שימש בזמן שבית המקדש השני היה קיים
בתפקיד סגן לכהן הגדול ,ומכאן כינויו 'סגן הכהנים'.
בתקופתו התחולל המרד הגדול ברומאים ,שבעקבותיו
נחרב בית המקדש .בין מאמריו" :גדול השלום ששקול
כנגד כל מעשה בראשית" )ספרי במדבר ,מב(.

ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ ַחיִּ ים ָבּ ָלעוּ  ﬂבכמה כתבי יד של מסכת אבות
הנוסח הוא "איש את רעהו חיים ָבּ ַל ְענוּ" .ביטוי זה מבוסס על דימוי
"לוּלי ה' ֶשׁ ָהיָ ה ָלנוּ ְבּקוּם ָע ֵלינוּ ָא ָדם ֲאזַ י
המופיע בתהלים קכד ,ב-גֵ :
ַחיִּ ים ְבּ ָלעוּנוּ ,"...שמשמעו שאילו האל לא היה עוזר לנו ומציל אותנו
ממי שקמו עלינו להורגנו ,היו האויבים בולעים אותנו בעודנו בחיים.
במשנה מתייחס הביטוי לפגיעתם של האנשים זה בזה .כאן מתהפכת
משמעות הביטוי; שכן במשנה השלטון הוא המציל אותנו מעצמנו.

משימה

לפני שנים רבות בארץ רחוקה מעבר להרי החושך ָמ ַלך ֶמלך אציל ורב תושייה .הוא הרחיב את ממלכתו בכוח תבונתו .הוא כרת בריתות רבות,
השיא את בניו ובנותיו לנסיכים ונסיכות ממלכויות שונות ,ומלך ביושר.
יום אחד החליט המלך ,שעליו להעביר לכל אחד עשר בניו ובנותיו את רזי השלטון הטוב ,והחל בכתיבת מגילת קלף.
וכך כתב בתחילת המגילה:
על מנת לשמור על הסדר והשלום בממלכה ,על מנת שתושבי הממלכה ימשיכו להתפלל לשלומנו ולכבד אותנו ,את משפחת המלוכה ,על מנת
שירבה השלום בממלכה ,עליכם לשמור על שלושת העיקרים הבאים מכל משמר...
אש אכלה את הקלף ,ומה שכתב המלך בהמשך אבד.
 Ÿהשלימו את שלושת העיקרים של השלטון הטוב ,שבזכותם יימנע איש 'לבלוע את רעהו' בממלכה הזאת.
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משנה ב

ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ ַחיִּים ָבּ ָלעוּ
המשנה שלפנינו דורשת להתפלל לשלומו של השלטון ,ותוך
כך עוסקת בחשיבותו של השלטון עבור החברה ועבור האדם
הפרטי .בעקבות המשנה נשאל בפרק זה אם האדם זקוק לממשל
ומדינה ומדוע ,מהו שלטון טוב ,מהם היחסים הראויים בין היחיד
ובין השלטון ,וכיצד היינו מתנהגים ,לולא היה מעלינו כוח שליט.

המשנה

ביאור

 .1רַ ִּבי ֲחנִינָא ְסגַ ן ַהכּ ֲֹהנִים או ֵֹמר:
ֱ .2הוֵה ִמ ְת ַּפ ֵּלל ִּבׁ ְשלו ָֹמ ּה ׁ ֶש ַּל ַמלְ כוּת,
ֶ ׁ .3ש ִאלְ ָמלֵ א מוֹרָ ָא ּהִ ,א ׁיש ֶאת רֵ ֵעהוּ ַח ּיִים ָּבלָ עוּ.

ֱ .2הוֵ ה ִמ ְת ַפּ ֵלּל קריאה לאדם להתפלל לה'.
לוֹמהּ ֶשׁ ַלּ ַמּ ְלכוּת למען שלומו ,רווחתו
ִבּ ְשׁ ָ
מוֹר ָאהּ
ויציבותו של השלטוןֶ .3 .שׁ ִא ְל ָמ ֵלא ָ
שלולא היראה ,הפחד מהשלטוןִ .אישׁ ֶאת
ֵר ֵעהוּ ַחיִּ ים ָבּ ָלעוּ כל אדם היה פוגע בזולתו.

שאלות

.1
.2
.3
.4

מדוע יש להתפלל בשלומה של מלכות ,לפי המשנה?
"אישׁ ֶאת אוֹיְבוֹ ַחיִּים ָבּ ָלעוּ" .מדוע לדעתכם ,משתמשת המשנה דווקא במילה ֵ"ר ֵעהוּ"?
ִ"אישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ ַחיִּים ָבּ ָלעוּ" – הגיוני היה לכתוב ִ
המשנה מתארת את היחס אל השלטון כיחס של מורא .מדוע? האם ייתכנו יחסים אחרים בין האדם לשלטון? הסבירו.
האם יש צורך להתפלל בשלומה של כל מלכות ,או שיש מלכויות רשע שאין להתפלל בשלומן? מה דעתכם?

רבי חנינה )חנניה( סגן הכהנים  ﬂחכם ארצישראלי
שפעל במחצית השנייה של המאה הראשונה לספירה.
רבי חנינה שימש בזמן שבית המקדש השני היה קיים
בתפקיד סגן לכהן הגדול ,ומכאן כינויו 'סגן הכהנים'.
בתקופתו התחולל המרד הגדול ברומאים ,שבעקבותיו
נחרב בית המקדש .בין מאמריו" :גדול השלום ששקול
כנגד כל מעשה בראשית" )ספרי במדבר ,מב(.

ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ ַחיִּ ים ָבּ ָלעוּ  ﬂבכמה כתבי יד של מסכת אבות
הנוסח הוא "איש את רעהו חיים ָבּ ַל ְענוּ" .ביטוי זה מבוסס על דימוי
"לוּלי ה' ֶשׁ ָהיָ ה ָלנוּ ְבּקוּם ָע ֵלינוּ ָא ָדם ֲאזַ י
המופיע בתהלים קכד ,ב-גֵ :
ַחיִּ ים ְבּ ָלעוּנוּ ,"...שמשמעו שאילו האל לא היה עוזר לנו ומציל אותנו
ממי שקמו עלינו להורגנו ,היו האויבים בולעים אותנו בעודנו בחיים.
במשנה מתייחס הביטוי לפגיעתם של האנשים זה בזה .כאן מתהפכת
משמעות הביטוי; שכן במשנה השלטון הוא המציל אותנו מעצמנו.

משימה

לפני שנים רבות בארץ רחוקה מעבר להרי החושך ָמ ַלך ֶמלך אציל ורב תושייה .הוא הרחיב את ממלכתו בכוח תבונתו .הוא כרת בריתות רבות,
השיא את בניו ובנותיו לנסיכים ונסיכות ממלכויות שונות ,ומלך ביושר.
יום אחד החליט המלך ,שעליו להעביר לכל אחד עשר בניו ובנותיו את רזי השלטון הטוב ,והחל בכתיבת מגילת קלף.
וכך כתב בתחילת המגילה:
על מנת לשמור על הסדר והשלום בממלכה ,על מנת שתושבי הממלכה ימשיכו להתפלל לשלומנו ולכבד אותנו ,את משפחת המלוכה ,על מנת
שירבה השלום בממלכה ,עליכם לשמור על שלושת העיקרים הבאים מכל משמר...
אש אכלה את הקלף ,ומה שכתב המלך בהמשך אבד.
 Ÿהשלימו את שלושת העיקרים של השלטון הטוב ,שבזכותם יימנע איש 'לבלוע את רעהו' בממלכה הזאת.
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ביאור משנה
אפשר "לפרק" את המשנה לשלושה חלקים:
 "הווה מתפלל בשלומה של מלכות"  -משפט זה עוסק ביחס הראוי של האדם לשלטון ,המכונה
כאן "מלכות" .ר' חנינא קובע שכל אדם צריך לתמוך בשלטון ולחזק אותו.
 "שאלמלא מוראה"  -כאן מתואר יחס השלטון לנתיניו ,יחס של עליונות ושליטה ,המבוסס על
יראה ,כלומר על פחד .השלטון מטיל את מרותו על נתיניו ,שולל לעתים את חירותם ומבטיח
ציות להוראותיו על ידי איום בעונשים שיוטלו על מפרי החוק.
 "איש את רעהו חיים ָּבלָ עּו"  -בסוף המשנה מתוארים היחסים "הטבעיים" הפראיים בין בני האדם
החיים בחברה שאין בה שלטון מרכזי .במקום שבו אין שלטון ,טוען רבי חנינא ,בני אדם עלולים
לבלוע זה את זה בעודם חיים ,כלומר הם בהכרח יפגעו זה בזה כדי לקדם את האינטרסים
האישיים שלהם.
טענתו של רבי חנינא במשנה דומה מאוד לטענה שהשמיע הפילוסוף האנגלי תומס הובס (-1588
 ,)1679כאשר הסביר באריכות את הצורך במדינה בספרו המפורסם "לוְ יָתן" .הובס טען שהמצב
הטבעי בין בני האדם הוא מאבק ,והוא נובע משלוש סיבות עיקריות :הסיבה הראשונה היא התחרות
על משאבי הטבע המוגבלים .כל בני האדם זקוקים להם ,והרצון לשלוט בהם עלול לעורר מאבק
כוחני .הסיבה השנייה ,טען הובס ,היא שבני אדם נוטים לחשוד זה בזה ושלא לתת אמון זה בזה.
פעמים רבות אדם תוקף אדם אחר רק משום שהוא סבור שהאחר מתכנן לתקוף אותו .לבסוף ,הובס
העריך שמאבקים רבים נולדים מתוך רצונם של בני האדם להיות מוערכים יותר ,משום שרק כך
אפשר להוכיח כוח ועוצמה.
הפתרון למצב זה של מלחמה וחשדנות תמידיים בין בני האדם ,על פי הובס ,הוא המדינה הריבונית.
אמנם המדינה אינה המצב הטבעי של בני האדם ,והיא דורשת מהם לוותר במידה מסוימת על
חירותם ,אך היא עדיפה בהרבה על החלופה הטבעית ,משום שהיא מאפשרת שלום ואחדות:

כאילו היה אומר כל אדם לכל אדם" :אני מוותר על זכותי למשול בעצמי ,ונותן סמכות
לאדם הזה ,או לאסיפת אנשים זו ,בתנאי זה שגם אתה תוותר להם על זכותך ,ותסמוך
את כל פעולותיהם בדרך דומה" .משזה נעשה ,הרי ההמון שככה התאחד באיש אחד
קרוי מדינה.
(תומס הובס ,לויתן ,תרגום :אהרן אמיר ,ירושלים תש"ע ,חלק שני ,פרק י"ז)

כמו הטענה שהשמיע ר' חנינא ,הובס המשיך והסביר שכדי לפעול ביעילות המדינה חייבת לפגוע
בחירות של נתיניה ,ולהסדיר מערכת של שכר ועונש שתכפה על הנתינים לציית לחוקיה ,אפילו אם
הם מנוגדים לרצונם .מתברר שחלק ניכר מהאוכלוסייה נשמעים לחוקי המדינה ונמנעים מלפגוע
באחרים רק בגלל הפחד מרשויות האכיפה:

עונש הוא רעה שסמכות ציבורית מטילה על מי שעשה דבר או נמנע מלעשות דבר
 שאותה סמכות שופטת אותו כעבירה על החוק .תכליתו היא שיהא בכך רצונם שלאנשים נוטה יותר לציית [לחוקי המדינה].
(שם)

במקור המובא בעמוד הבא במדריך נקרא שר' יהודה האדיר את השלטון וטען שהוא קידם את
החברה ופעל לטובת האזרחים .ר' חנינא הסכים שהמלכות ממלאת תפקיד חשוב בניהול חיי חברה
תקינים ,ואף האמין שאלמלא המלכות היו בני האדם פוגעים זה בזה ,אך כמו הובס ,ושלא כמו ר'
יהודה ,הוא גם הכיר בחיסרון הגדול של שלטון מרכזי :כוחו של השלטון מבוסס בעיקר על יכולתו
לשלול את חירות האזרחים ,להטיל עליהם מורא ואף לפגוע בהם ולהענישם במקרה הצורך.
לפני קריאת המשנה ,מומלץ לערוך השוואה בין שני סוגים של חברה  -חברה שיש בה שלטון מרכזי
וחברה שאין בה שלטון מרכזי ,ולהצביע על היתרונות ועל החסרונות שבכל אחת מהן .בחברה שאין
בה שלטון (ולכן אין מי שיאכוף את החוקים) ,האדם נהנה מחירות מוחלטת ורשאי לעשות ככל
העולה על רוחו .עם זאת ,חירות זו עלולה להוביל לפגיעה של בני אדם זה בזה ,באין מפריע .כמו כן,
חברה שאין בה שלטון מרכזי תתקשה להתאחד ולהתמודד ביעילות עם אתגרים גדולים הדורשים
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מאמץ משותף (למשל בתחום הביטחון ,הרווחה או הרפואה) .לעומת זאת ,בחברה שיש בה שלטון
מרכזי הפרט נהנה מביטחון אישי ,וחוקי המדינה ורשויות האכיפה מגנים עליו מפני מי שעלולים
לנסות לפגוע בו .החסרונות הגדולים בחברה שיש בה שלטון מרכזי הם הכפייה ושלילת החירות ,וכן
הפוטנציאל הגדול לשחיתות (כלומר ,להתנהגות לא מוסרית ומנצלת של אנשים בעמדות כוח) .היחיד
נאלץ לשלם מסים למימון הפעילות של החברה ,ובתנאים מסוימים מותר לחברה לפגוע בו (במאסר,
ולעתים אף בעונש מוות) ,למשל ,אם היא סבורה שהוא מסוכן.
שלטון דמוקרטי מנסה להתמודד עם חסרונותיו של שלטון מרכזי ולמזער את פגיעתו באזרחים.
למשל ,במשטר הדמוקרטי התפתחו מנגנונים שמטרתם להגן על זכויות הפרט מפני פגיעה של
הרשויות .חשוב להבהיר לתלמידים שהמשטר הדמוקרטי הוא המצאה של מאות השנים האחרונות,
ובתקופת המשנה היה מדובר בשלטון יחיד של מלך או של נציג הקיסר הרומי ,שלא היו מחויבים
לשמירת זכויות הפרט.
כדי להמחיש את ההבדל בין חברה שיש בה חוקים לחברה שבה כל אדם חופשי לעשות ככל העולה
על רוחו בכל רגע נתון ,מומלץ לדון בתצלום שבעמוד  ,68ולשאול את התלמידים אם אפשר לצפות
מבעלי חיים להימנע מלפגוע זה בזה? בהנחה שפגיעה של בעלי חיים זה בזה נחשבת לגיטימית,
כיצד אפשר למנוע יחסים כאלה בין בני אדם? בדיון בשאלה זו אפשר להפנות את תשומת לבם של
התלמידים למשנה ולטענת ר' חנינא המופיעה בה .חשוב להדגיש שלפי ר' חנינא ,למדינה יש תפקיד;
המדינה היא "רע הכרחי" ,היא נחוצה רק משום שהיא הדרך היחידה למנוע מבני אדם לפגוע זה בזה,
אך היא איננה אידאל שיש לשאוף אליו .לפי גישת רבי חנינא ,אילו היה אפשר להבטיח את שלום
הציבור בדרך אחרת ,בלי לכפות עליו חוקים ולאיים עליו בעונשים ,דרך זו הייתה עדיפה .אולם,
כאמור ,נראה שרבי חנינא ,כמו הובס ,האמין שטבע האדם הוא לפגוע בזולתו ,ושאין דרך שתוכל
למנוע ממנו לעשות כן ,מלבד שלטון מרכזי רב־סמכויות.

ההקשר ההיסטורי
מבחינה היסטורית ,יש הטוענים שמשנתנו עוסקת ביחס הראוי של האוכלוסייה היהודית בארץ
ישראל לשלטון הרומי בשנים שלפני המרד הגדול ,מרד שהוביל בסופו של דבר לחורבן בית המקדש
השני .החכמים לא היו תמימי דעים ביחסם לשלטון הרומי בארץ ישראל ( 63לפני הספירה324-
לספירה) ועמדותיהם השתנו מעת לעת .באופן כללי אפשר לומר שהם נעו על הציר שבין התנגדות
קיצונית לשלטון הזר ,שבאה לידי ביטוי בשורה של מרידות ,לבין תמיכה גורפת בו .בתלמוד הבבלי
מופיעה מסורת שבשנים שלפני מרד בר כוכבא ,כמאה שנה לאחר שאמר רבי חנינא סגן הכוהנים את
הדברים המופיעים במשנתנו ,נערך ויכוח בין שלושה חכמים בדבר היחס הראוי למעשיו של השלטון
הרומי בארץ:

פתח רבי יהודה ואמר :כמה נאים מעשיהן של אומה זו [הרומים] .תקנו שווקים ,תקנו גשרים,
תקנו מרחצאות;
רבי יוסי שתק;
נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר :כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן .תקנו שווקין -
להושיב בהן זונות ,מרחצאות  -לעדן בהן עצמן ,גשרים  -ליטול מהן מכס []...
(תלמוד בבלי ,מסכת שבת ,דף לג עמוד ב)

כפי שאפשר להתרשם מן המסורת המשתקפת במקור זה ,חלק מן האוכלוסייה היהודית בארץ
ישראל העריך מאוד את הפעילות של השלטון הרומי בארץ ,ובמיוחד את תרומתו לחיי החברה
והכלכלה .רבי יהודה רואה את הנוכחות הרומית בארץ ישראל בעין יפה .מבחינתו ,רצוי לשתף
פעולה עם השלטונות ולפעול ִאתם לקידום האינטרסים המשותפים להם ולעם ישראל .רבי יוסי
שתק ,משום שלא הייתה לו דעה מגובשת ,או משום שפחד לחשוף אותה שמא יירדף בגינה .רבי
שמעון ,לעומת זאת ,ביטא עמדה קיצונית ,ולפיה מעשי הרומים נועדו לקדם את האינטרסים
הרומיים בלבד .ר' שמעון טען שלא רק שהשלטון הרומי אינו תורם לחיי היהודים כלל ,אלא
שהשווקים ,המרחצאות ,והגשרים שבנו נועדו כולם לפגוע ביהודים .להבדיל מהעמדות הקיצוניות
של רבי יהודה ורבי שמעון ולשתיקתו של ר' יוסי ,עמדתו של ר' חנינא במשנה היא דו־ערכית .מצד
אחד ,הוא הכיר בחשיבות המלכות כדי לכונן חברה מתוקנת ,ומצד שני ,הוא לא ראה בשלטון הרומי
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משנה ב

ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ ַחיִּים ָבּ ָלעוּ
המשנה שלפנינו דורשת להתפלל לשלומו של השלטון ,ותוך
כך עוסקת בחשיבותו של השלטון עבור החברה ועבור האדם
הפרטי .בעקבות המשנה נשאל בפרק זה אם האדם זקוק לממשל
ומדינה ומדוע ,מהו שלטון טוב ,מהם היחסים הראויים בין היחיד
ובין השלטון ,וכיצד היינו מתנהגים ,לולא היה מעלינו כוח שליט.

המשנה

ביאור

 .1רַ ִּבי ֲחנִינָא ְסגַ ן ַהכּ ֲֹהנִים או ֵֹמר:
ֱ .2הוֵה ִמ ְת ַּפ ֵּלל ִּבׁ ְשלו ָֹמ ּה ׁ ֶש ַּל ַמלְ כוּת,
ֶ ׁ .3ש ִאלְ ָמלֵ א מוֹרָ ָא ּהִ ,א ׁיש ֶאת רֵ ֵעהוּ ַח ּיִים ָּבלָ עוּ.

ֱ .2הוֵ ה ִמ ְת ַפּ ֵלּל קריאה לאדם להתפלל לה'.
לוֹמהּ ֶשׁ ַלּ ַמּ ְלכוּת למען שלומו ,רווחתו
ִבּ ְשׁ ָ
מוֹר ָאהּ
ויציבותו של השלטוןֶ .3 .שׁ ִא ְל ָמ ֵלא ָ
שלולא היראה ,הפחד מהשלטוןִ .אישׁ ֶאת
ֵר ֵעהוּ ַחיִּ ים ָבּ ָלעוּ כל אדם היה פוגע בזולתו.

שאלות

.1
.2
.3
.4

מדוע יש להתפלל בשלומה של מלכות ,לפי המשנה?
"אישׁ ֶאת אוֹיְבוֹ ַחיִּים ָבּ ָלעוּ" .מדוע לדעתכם ,משתמשת המשנה דווקא במילה ֵ"ר ֵעהוּ"?
ִ"אישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ ַחיִּים ָבּ ָלעוּ" – הגיוני היה לכתוב ִ
המשנה מתארת את היחס אל השלטון כיחס של מורא .מדוע? האם ייתכנו יחסים אחרים בין האדם לשלטון? הסבירו.
האם יש צורך להתפלל בשלומה של כל מלכות ,או שיש מלכויות רשע שאין להתפלל בשלומן? מה דעתכם?

רבי חנינה )חנניה( סגן הכהנים  ﬂחכם ארצישראלי
שפעל במחצית השנייה של המאה הראשונה לספירה.
רבי חנינה שימש בזמן שבית המקדש השני היה קיים
בתפקיד סגן לכהן הגדול ,ומכאן כינויו 'סגן הכהנים'.
בתקופתו התחולל המרד הגדול ברומאים ,שבעקבותיו
נחרב בית המקדש .בין מאמריו" :גדול השלום ששקול
כנגד כל מעשה בראשית" )ספרי במדבר ,מב(.

ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ ַחיִּ ים ָבּ ָלעוּ  ﬂבכמה כתבי יד של מסכת אבות
הנוסח הוא "איש את רעהו חיים ָבּ ַל ְענוּ" .ביטוי זה מבוסס על דימוי
"לוּלי ה' ֶשׁ ָהיָ ה ָלנוּ ְבּקוּם ָע ֵלינוּ ָא ָדם ֲאזַ י
המופיע בתהלים קכד ,ב-גֵ :
ַחיִּ ים ְבּ ָלעוּנוּ ,"...שמשמעו שאילו האל לא היה עוזר לנו ומציל אותנו
ממי שקמו עלינו להורגנו ,היו האויבים בולעים אותנו בעודנו בחיים.
במשנה מתייחס הביטוי לפגיעתם של האנשים זה בזה .כאן מתהפכת
משמעות הביטוי; שכן במשנה השלטון הוא המציל אותנו מעצמנו.

משימה

לפני שנים רבות בארץ רחוקה מעבר להרי החושך ָמ ַלך ֶמלך אציל ורב תושייה .הוא הרחיב את ממלכתו בכוח תבונתו .הוא כרת בריתות רבות,
השיא את בניו ובנותיו לנסיכים ונסיכות ממלכויות שונות ,ומלך ביושר.
יום אחד החליט המלך ,שעליו להעביר לכל אחד עשר בניו ובנותיו את רזי השלטון הטוב ,והחל בכתיבת מגילת קלף.
וכך כתב בתחילת המגילה:
על מנת לשמור על הסדר והשלום בממלכה ,על מנת שתושבי הממלכה ימשיכו להתפלל לשלומנו ולכבד אותנו ,את משפחת המלוכה ,על מנת
שירבה השלום בממלכה ,עליכם לשמור על שלושת העיקרים הבאים מכל משמר...
אש אכלה את הקלף ,ומה שכתב המלך בהמשך אבד.
 Ÿהשלימו את שלושת העיקרים של השלטון הטוב ,שבזכותם יימנע איש 'לבלוע את רעהו' בממלכה הזאת.
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אידאל שיש לשאוף אליו ,אלא רק "הרע במיעוטו"  -האפשרות גרועה פחות מחברה שאין בה שלטון
מרכזי כלל וכלל.
השאלות באמצע העמוד מסייעות בביאור המשנה .שאלה  1עוסקת בטענה של רבי חנינא ,שהמדינה
מונעת פגיעה של בני האדם זה בזה על ידי הטלת מורא על אזרחיה .שאלה  2מדגישה את השימוש
של המשנה במילה "רעהו" ,ולא ב"אויבו" ,ובעזרתו אפשר להמחיש לתלמידים שבחברה בלי שלטון
מרכזי ,הכול נעשים אויבים זה לזה בהכרח ,מהסיבות שמנה הובס :התחרות ,חוסר האמון והגאווה.
אולם בחברה מתוקנת ,שיש בה שלטון חוק מסודר המונע מבני אדם לפגוע זה בזה ,אנשים עשויים
בהחלט להיעשות "רֵ עים" .בשאלה  3עולה האפשרות לחברה שבה האזרחים מצייתים לחוק ממניע
שאינו פחד .במשטר הדמוקרטי נעשה ניסיון לצמצם את הפגיעה בזכויות האזרחים למינימום
ההכרחי .בהשוואה למשטרים אחרים ,אפשר בהחלט לומר שאזרח במדינה דמוקרטית אינו צריך
לחשוש מהשלטונות ,כל עוד הוא מציית לחוק (ובכל זאת ,גם בחברה דמוקרטית הציות של רוב בני
האדם לחוק מבוסס על הרתעה ועל הפחד מרשויות המדינה) .לעומת זאת ,בשאלה  4התלמידים
מתבקשים לדמיין מדינה שבה פגיעת השלטון באזרחים גדולה כל כך ,שעדיף לוותר על השלטון
המרכזי .כאשר קבוצות גדולות או חזקות במדינה מרגישות ששולטת בהן ממלכת רשע הפוגעת
בזכויותיהם יותר מדי ,הן עשויות לפעול להפלת השלטון ולכינון שלטון חדש .תהליכים מסוג זה
התרחשו באמריקה ובמערב אירופה במאה ה־ ,18במרכז אירופה במאה ה־ ,19בברית המועצות
בסוף המאה ה־ 20ומתרחשים במדינות ערב בימינו אלה .כך היה גם בתקופתו של ר' חנינא סגן
הכוהנים ,שחי בתקופת המרד הגדול ברומים .המשימה שבתחתית העמוד מעודדת את התלמידים
לחשוב בעצמם על שלושה עקרונות שיאפיינו שלטון מרכזי אהוד המצליח לשלב את יתרונותיהן
של כל החברות :מונע פגיעה של בני אדם זה בזה ,אך לא פוגע בחירויות האזרחים שלא לצורך .רצוי
שהעקרונות שיציעו התלמידים יזכירו בדרך כלשהי את הנקודות האלה:

השכנת שלום בין אזרחי המדינה.
צמצום שלילת החירויות של הפרט ושל קבוצות בתוכו למינימום ההכרחי.
יצירת אמון בין האזרחים לבין השלטון.

לצד השביל :תפילה לשלום המדינה
התפילה לשלום המדינה

לאור דברי המשנה על הצורך להתפלל לשלום המלכות,
ובהמשך למנהגיהן של קהילות יהודיות רבות בתפוצות
להתפלל לשלום השלטון המקומי ,התקינו הרבנים
הראשיים לישראל בשנת  ,1948הרב יצחק הרצוג והרב
בן ציון עוזיאל ,תפילה לשלומה של מדינת ישראל.
תפילה זו נאמרת היום ברוב בתי הכנסת הדתיים-
לאומיים בישראל ובחוץ לארץ:

ָא ִבינוּ ׁ ֶש ַּבׁ ָּש ַמיִם ,צוּר ְיִשׂרָ ֵאל וְגו ֲֹאלוֹ,
אשית ְצ ִמ ַיחת ְּגאֻ ָּל ֵתנוּ.
ָּברֵ ךְ ֶאת ְמדִ ינַת ְיִשׂרָ ֵאל ,רֵ ׁ ִ
ָהגֵ ן ָעלֶ ָיה ְּב ֶא ְברַ ת ַח ְס ֶּדךָ ,
ְוּפרֹׁש ָעלֶ ָיה סֻ ַּכת ׁ ְשלו ֶֹמךָ ,
אש ָיהָ ,שׂרֶ ָיה וְיו ֲֹע ֶצ ָיה,
ׁ ְוּשלַ ח אוֹרְ ךָ ֲוַא ִמ ְּתךָ לְ רָ ׁ ֶ
ַוְת ְּקנֵם ְּב ֵע ָצה טו ָֹבה ִמ ְּל ָפנֶיךָ .
ַח ֵזּק ֶאת ֵיְדי ְמגִ ֵנּי ֶארֶ ץ ָקדְ ׁ ֵשנוּ,
ַוְה ִנְחילֵ ם ֱאל ֵֹהינוּ ׁיְש ָוּעה ֲוַע ֶטרֶ ת ָּנִצחוֹן ְּת ַע ְּטרֵ ם,
וְנָת ָּת ׁ ָשלוֹם ָּב ָארֶ ץ ִוְש ְׂמ ַחת עוֹלָ ם לְ יוׁ ְֹש ֶב ָיה.
ַ
ֶוְאת ַא ֵחינוּ ָּכל ֵּבית ְיִשׂרָ ֵאל ְּפ ָקד-נָא ְּבכָ ל ַארְ צוֹת ְּפזוּרֵ ֶיהם,
ירוּשלַ יִם ִמׁ ְש ַּכן ׁ ְש ֶמךָ ,
וְתוֹלִ יכֵ ם ְמ ֵהרָ ה קו ְֹמ ִמיּוּת לְ ִציּ וֹן ִעירֶ ךָ וְלִ ׁ ָ
"אם ְיִהיֶה ַּנִד ֲחךָ ִּב ְק ֵצה ַהׁ ָּש ַמיִםִ ,מׁ ָּשם ַיְק ֶּב ְצךָ ה' ֱאל ֶֹהיךָ ִוּמׁ ָּשם ָּיִק ֶחךָ ֱ .וֶה ִב ֲיאךָ ה' ֱאל ֶֹהיךָ
משה ַע ְב ֶּדךְ ִ :
ַּכ ָּכתוּב ְּבתוֹרַ ת ׁ ֶ
ֶאל ָה ָארֶ ץ ֲאׁ ֶשר יָרְ ׁשוּ ֲאב ֶֹתיךָ וִירִ ׁ ְש ָּת ּהֵ ,וְה ִיט ְבךָ ִוְהרְ ְּבךָ ֵמ ֲאב ֶֹתיךָ " ]דברים ל,ד-ה[.
וְיַחד לְ ָב ֵבנוּ לְ ַא ֲה ָבה וּלְ יִרְ ָאה ֶאת ׁ ְש ֶמךָ  ,וְלִ ׁ ְשמֹר ֶאת ָּכל ִּד ְברֵ י ּתוֹרָ ֶתךָ .
ֵ
ׁ ְוּשלַ ח לָ נוּ ְמ ֵהרָ ה ֶּבן ָּדוִד ְמׁ ִש ַיח ִצדְ ֶקךָ לִ ְפ ּדוֹת ְמ ַח ֵּכי ֵקץ ׁיְש ָוּע ֶתךָ .
הו ַֹפע ַּב ֲה ַדר ְּגאוֹן עֻ ֶזּךָ ַעל ָּכל יוׁ ְֹש ֵבי ֵּת ֵבל ַארְ ֶצךָ ,
נְש ָמה ְּב ַא ּפוֹ" :ה' ֱאל ֵֹהי ְיִשׂרָ ֵאל ֶמלֶ ךְ ַ ,וּמלְ כוּתו ַּבכּ ֹל ָמׁ ָשלָ ה".
ֹאמר ֹּכל ֲאׁ ֶשר ׁ ָ
וְ י ַ
ָא ֵמן ֶסלָ ה.

שבועיים לפני ראש השנה תש"ט ( )20.9.1948פורסמה בעיתונים "הארץ" ו"הצופה" בפעם הראשונה
ה"תפילה לשלום ישראל" ,כפי שהיא מוכרת לנו כיום .בכותרת נאמר ש"הרבנים הראשיים לארץ
ישראל הרצוג ועוזיאל יסדו ותיקנו [ ]...את התפילה הזאת להיאמר בכל בתי הכנסת בארץ
ובתפוצות" .ואכן ,לאורך השנים אימצו אותה רוב קהילות ישראל בארץ ובחו"ל ,והיא נאמרת בדרך
כלל במסגרת תפילות השבת .לשון התפילה קשה מאוד ,וכדי לפשט אותה מומלץ למלא עם
התלמידים את הטבלה המוצעת כאן .מילוי הטבלה יעזור לתלמידים גם להתמודד עם שאלות 3-1
שבתחתית העמוד (אפשר למלא צד אחד מהטבלה מראש ולבקש מהתלמידים להשלים את היתר
בעצמם):

שאלות

 .1מה מבקשת התפילה למען המדינה?
 .2כיצד תיטיב התגשמותה של תפילה זו עם האזרחים החיים במדינה?
 .3כיצד מבינים כותבי התפילה את הביטוי "שלומה של מלכות"?
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מושא התפילה

מה מבקשת התפילה?

מדינת ישראל :מושא התפילה העיקרי

"ברך את מדינת ישראל [ ]...הגן עליה [ ]...ופרוש
עליה סוכת שלומך"

"ראשיה ,שריה ויועציה" :ההנהגה המדינית
והחברתית

"שלח [להם] אורך ואמתך [ ]...ותקנם בעצה טובה"

"מגִ ני ארץ קודשינו" :הצבא וכוחות הביטחון

"חזק ידיהם [ ]...והנחילם ישועה ועטרת ניצחון"

"יושבי הארץ" :כל אוכלוסיית המדינה (יהודים,
ערבים ואחרים)

"שלום ושמחת עולם"

"אחינו כל בית ישראל בכל ארצות פזוריהם":
יהודי התפוצות

"תוליכם מהרה לציון עירך"

אנחנו  -נושאי התפילה בעצמם

"יחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך ,ולשמור את כל
דברי תורתך ,ושלח לנו מהרה בן דוד משיח צדקך"

"כל יושבי תבל ארצך [ ]...כל אשר נשמה באפו"

"הופע בפניהם"

בתשובתם לשאלה  ,3התלמידים מתבקשים להסביר כיצד הבינו כותבי התפילה לשלום המדינה
את הביטוי "שלומה של מלכות" .מעבר לפירוט הבקשות למען המדינה הנזכרות בתפילה (צד
שמאל של הטבלה) ,יש להדגיש את ההבדל חשוב בין התפקיד שממלאת המלכות בעיני ר' חנינא
במשנה ,לבין התפיסה המיוצגת בתפילה לשלום המדינה :על פי המשנה ,השלטון ממלא תפקיד
פונקציונאלי בלבד  -מונע סכסוכים בין בני אדם באמצעות הפחד שהוא מטיל עליהם .לעומת זאת,
התפילה לשלום המדינה רואה במדינת ישראל אידאל דתי ,חלק מתהליך גאולת העולם .רעיון זה
בא לידי ביטוי בכמה מקומות בתפילה ,בין היתר ,בכינוי המדינה "ראשית צמיחת גאולתנו" .על פי
לשון התפילה ,מחברי התפילה האמינו שהקמת המדינה וקיומה הם שלב חשוב בתהליך הגילוי של
אלוהים בעולם ,תהליך שיסתיים בהכרת העולם כולו בשלטון האל" :ויאמר כל אשר נשמה באפו' :ה'
אלוהי ישראל מלך ,ומלכותו בכל משלה'" .לתפיסתם ,המדינה לא הוקמה כדי לשרת את היחיד ואת
החברה ולהגן עליהם ,וגם אין לה זכות קיום משל עצמה ,אלא היא נועדה לקדם מטרה אחרת ,גדולה
יותר  -הגאולה.
לסיכום נושא התפילה לשלום המדינה ,מומלץ להביא את דבריו המפורסמים של ג'ון קנדי ,בנאום
השבעתו לנשיא ארצות הברית בשנת :1961

And so, my fellow Americans: ask not what your country can do
.for you — ask what you can do for your country
My fellow citizens of the world: ask not what America will do for
.you, but what together we can do for the freedom of man
חבריי אזרחי ארצות הברית  -אל תשאלו מה המדינה יכולה
בתרגום חופשי לעבריתַ :
לעשות בעבורכם; שאלו מה אתם יכולים לעשות בעבור המדינה.
חבריי אזרחי העולם  -אל תשאלו מה אמריקה תעשה בשבילכם; שאלו מה אנו יכולים
ַ
לעשות יחד למען חירות האדם.
כמו בעמדה המוצגת בתפילה לשלום המדינה ,ולהבדיל מהעמדה שביטא ר' חנינא (ולאחר מכן תומס
הובס) ,קנדי טען בנאומו שתפקיד המדינה אינו לשרת את היחיד; אדרבא  -תפקיד היחיד הוא לשרת
את המדינה ,ואילו המדינה נועדה לקדם אידאל גדול יותר .מחברי התפילה לשלום המדינה האמינו
שמדינת ישראל תקדם את גילוי האל בעולם ,וקנדי האמין שתפקידה של ארצות הברית הוא לקדם
את ערך החירות .בהמשך לדברים אלו ,אפשר לדון בכיתה בשאלה :האם המדינה נועדה לשרת את
צורכי היחיד (כפי שעולה מדברי ר' חנינא); או שמא היחיד צריך לשרת את המדינה ,למען מטרה
נעלה אחרת (כפי שעולה מהתפילה לשלום המדינה ומנאום קנדי)?
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לאורך השביל :כל הגדול מחברו בולע את חברו
כל הגדול מחברו בולע את חברו

גם התלמוד משתמש בדימוי של בעל חיים
הבולע את משנהו כדי להמחיש את הזדקקותם
הרבה של בני האדם לשלטון על מנת לשרוד,
וכדי שלא לחיות בחברה של תוהו:

שאלות

 .1כתבו בלשונכם את המשל ואת הנמשל.
 .2במשנה כתוב ִ"אישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ ַחיִּים ָבּ ָלעוּ" ,ואילו
התלמוד מצייר מצב בו "כל הגדול מחברו בולע את
חברו" .איזו סיטואציה חמורה יותר ,לדעתכם?
 .3מה מביא את בני אדם לבלוע זה את זה ,לדעתכם?
במה דומה ובמה שונה מצב זה ממציאותם של בעלי
חיים הבולעים זה את זה?
 .4מדוע נזקק האדם לשלטון ,על פי המשנה והגמרא?

מאי דכתיב ]מהו שכתוב[ "ותעשה אדם כדגי הים" ]?[...
מה דגים שבים ,כל הגדול מחברו בולע את חברו,
אף בני אדם ,אלמלא מוראה של מלכות כל הגדול
מחברו בולע את חברו.
תלמוד בבלי ,מסכת עבודה זרה ,דף ג עמוד ב  -דף ד עמוד א
כל הגדול מחברו בולע את חברו ...צילום אילוסטרציה ,וויקיפדיה החופשית
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לאחר שעסקנו בסיבות לקיומו של השלטון המרכזי ,נבקש לבחון את האפשרות להתקיים בלי
שלטון .כמעט כולנו מקבלים כמובן מאליו את קיומם של השלטון ושל חוקי המדינה ,אך יש תפיסות
המבקשות לכונן סדר חברתי אחר ,סדר המאפשר לכל אדם חירות מוחלטת .הטקסט המופיע בעמוד
 68והשאלות המופיעות לצדו ,חוזרים על הטענה שהשמיע ר' חנינא במשנה :בלי שלטון מרכזי היו
בני האדם בולעים זה את זה במידת יכולתם (שאלה  .)1אולם המשנה מדברת על רֵ עים שיבלעו זה
את זה ,ואילו המקור התלמודי המופיע כאן טוען שהגדולים יבלעו את הקטנים ,כמו הדגים בים.
הובס טען שהעובדה שבני האדם שווים ביכולותיהם הפיזיות והשכליות (כלומר "רֵ עים") ,מעודדת
אותם לפגוע זה בזה ,משום שהדרך היחידה להוכיח גדּולה בעולם שבו כולם שווים ,היא לפגוע באחר
(שאלה  .)2לפי המשנה והגמרא (וגם לדעת הובס) ,המצב הטבעי בין בני האדם (כמו בין יתר היצורים)
הוא סכסוכים ומלחמות ,והשלטון המרכזי הוא כלי "מלאכותי" שנועד למנוע את המצב "הטבעי" הזה
ולנסות להשלים בין אדם לחברו.
ההוגה האנרכיסטית אמה גולדמן ,שקטע ממאמרה "אנרכיזם :מה שהוא באמת מייצג" מופיע
בעמוד  ,69הציגה טענה הפוכה .לפי תפיסתה ,המדינה באשר היא מייצגת את שלילת חירותו של
היחיד ואת הפגיעה בו .גולדמן האמינה שתפקיד החברה הוא לשחרר את האדם ולא להגביל אותו,
ולכן מבחינתה אין שום הבדל בין דמוקרטיה לדיקטטורה  -שתיהן מציעות שלטון מרכזי המצדיק
במידה כזאת או אחרת את שלילת חירותו של האדם .כל שלטון מרכזי מניח שבלעדיו בני האדם היו
פוגעים זה בזה (כמו הטענה שנשמעה במשנה ובתלמוד) ,ואילו גולדמן האמינה ששלטון המרכזי
והקניין הפרטי הם הגורמים לכל הפשיעה והרוע בעולם .לדעתה ,אדם שיהיה חופשי משלטון
ומקניין יעסוק אך ורק במה שלבו יחפוץ ,ולכן לא יהיה לו שום מניע לפגוע בחברו .בני אדם חסרי
מדינה יוכלו להתאגד באופן חופשי ולקדם יחד את האינטרסים המשותפים שלהם ,בלי כפייה ומתוך
חירות מוחלטת.
המחלוקת העיקרית בין התפיסה האנרכיסטית לתפיסה המוצגת במשנה ובתלמוד היא באשר ל"מצב
הטבעי" של בני האדם .במשנה ובתלמוד (וכמובן גם אצל הובס) ההנחה היא שטבעם של בני אדם
להילחם זה אם זה .לעומת זאת ,ההגות האנרכיסטית אופטימית יותר ,ולפיה היחסים הטבעיים בין
בני האדם הם יחסי שלום ואחווה .מקצת ההוגים האנרכיסטים מסכימים שבתקופתינו המדינה היא
צורך אנושי והרע במיעוטו ,אך הם מוסיפים שהצורך הזה אינו טבעי ,אלא תוצאה של ההשפעה
השלילית שהייתה בעבר לממסד השלטוני על החברה האנושית לאורך ההיסטוריה .אולם עם הזמן,
טוענים גולדמן ואנרכיסטים אחרים ,נימצא בתהליך הפוך ,והאדם ישתחרר אט־אט מהצורך בשלטון.
במדינות הנחשבות מתקדמות השלטון מתערב מעט מאוד בחיי הפרט ,וככל שעובר הזמן ,הפרט
זוכה ליותר חירות .השאיפה האנרכיסטית היא לחזור למצב ה"טבעי" ,שבו בני האדם חיים בשלום זה
עם זה מבחירה ובלי התערבות של גורם שלישי מלאכותי (רשויות המדינה).

הצעה למשימת סיכום :צפייה בסרט
העמדות שפגשנו ביחידה זו באות לידי ביטוי בסרטים רבים .לפניכם שתי המלצות:
 הסרט "הגל" ( )The Waveמספר את סיפורו האמתי של מורה בבית ספר בארצות הברית שניסה
להמחיש לתלמידיו כיצד עלו הנאצים לשלטון בגרמניה ,כיצד הצליחו לשכנע את העם הגרמני
לאמץ את תפיסת העולם שלהם ולגייס אותו ליישם אותה .הסרט ממחיש מה קורה בחברה
פשיסטית ,בחברה שבה המדינה נעשית חשובה יותר מהפרטים המרכיבים אותה.
 הסרט "בעל זבוב" ( )Lord of the Fliesמספר את סיפורה של חבורת נערים שנקלעה לאי בודד.
החבורה יוצרת חברה אלימה ופראית ,אולי משום שלא היה שם שלטון מרכזי שיכפה עליהם
חוק וסדר.
במקום לצפות באחד הסרטים במלואו ,אפשר להקרין קטע קצר מכל אחד מהם ,וכך להדגים את
ההשלכות האפשריות של חברה בלי שלטון מרכזי מחד גיסא ,ושל חברה שיש בה שלטון מרכזי חזק
מדי ,מאידך גיסא .בחברה שאין בה שלטון ,כמו זו המתוארת ב"בעל זבוב" ,האנשים נעשים אויבים זה
לזה ,בדיוק כפי שמתואר במשנה .בחברה שבה השלטון חזק מדי ,כמו בסרט "הגל" ,יש זלזול בזכויות
הפרט ובחירות האישית שלו .המסקנה העולה משני הסרטים ומהיחידה בכלל ,היא שיש לשאוף
למדינת חוק המכבדת את אזרחיה ומתחשבת בזכויותיהם ובחירותם עד כמה שאפשר.
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משנה יח :חביבין ישראל
מבוא
משנה יח

ֲח ִב ִיבין ְיִש ָׂר ֵאל
המשנה שלפנינו נתונה בתוך סדרת משניות רצופות בפרקנו,
המובאות בשמו של רבי עקיבא .המשנה עוסקת באלו שנחשבים
חביבים – מובחרים ,או אהובים – בהשוואה לאחרים .כפי
שנראה ,המשנה מציינת שני 'חביבים' כאלה :האדם וישראל.
בעקבות המשנה נשאל כיצד מתבטאת החיבה כלפיהם ,והאם
ראוי בכלל לבחור מישהו כחביב יותר מן האחרים.

המשנה

ביאור

 .1הוּא ָהיָה או ֵֹמר:
ָ .2ח ִביב ָאדָ םֶ ׁ ,ש ּנ ְִברָ א ְב ֶצלֶ ם.
ִ .3ח ָּבה ֵיְתרָ ה נוֹדַ ַעת לוֹ ׁ ֶש ּנ ְִברָ א ְב ֶצלֶ ם,
שה ֶאת ָה ָאדָ ם" )בראשית ט ,ו(.
"כי ְּב ֶצלֶ ם ֱאל ִֹהים ָע ָ ׂ
ֶ ׁ .4ש ּנ ֱֶא ַמרִּ :
שרָ ֵאלֶ ׁ ,ש ּנ ְִקרְ אוּ ָבנִים לַ ָּמקוֹם,
ֲ .5ח ִב ִיבין יִ ְ ׂ
"בנִים ַא ֶּתם לַ ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם" )דברים יד ,א(.
ֶ ׁ .6ש ּנ ֱֶא ַמר ָּ
שרָ ֵאלֶ ׁ ,ש ּנ ִַּתן לָ ֶהם ְּכלִ י ֶח ְמ ָּדה ׁ ֶש ּבוֹ ְנִברָ א ָהעוֹלָ ם,
ֲ .7ח ִב ִיבין יִ ְ ׂ
"כי לֶ ַקח טוֹב ַנָת ִּתי לָ כֶ ם ּתוֹרָ ִתי ַאל ַּת ֲעזֹבוּ" )משלי ד ,ב(.
ֶ ׁ .8ש ּנ ֱֶא ַמרִּ :

 .1הוּא רבי עקיבאָ .ח ִביב בעיני
האלוהיםְּ .ב ֶצ ֶלם בדמותו של.4 .
ַל ָּמקוֹם לאלוהיםְּ .6 .כ ִלי ֶח ְמ ָּדה
כלי יקר ,מבוקש שהכול חפצים
בוֶ .7 .ל ַקח טוֹב דבר טוב.

שאלות

 .1מהי משמעות האמירה שהאדם נברא בצלם אלוהים? מדוע הוא הופך בשל
כך ל'חביב'?
 .2מדוע ישראל נחשבים 'חביבים'? מה ההבדל בין חביבותו של האדם
לחביבותם של ישראל?
 .3מהו כלי החמדה שניתן לישראל ,ומהי חשיבותו?
"ָ .4ח ִביב ָא ָדםֲ ...ח ִב ִיבין ְיִש ָׂר ֵאל" :האם האל מחבב במידה שווה כל אדם באשר
הוא ,וכך אף את עם ישראל ,או שמא קיים מתח בין שתי האמירות? הסבירו.

רבי עקיבא  ﬂמגדולי התנאים ומגדולי חכמי ישראל בכל הדורות .פעל במאות
הראשונה והשנייה לספירה .לפי המסורת ,היה בן למשפחת גרים ,ולפני שהפך
לתלמיד חכם ,עסק ברעיית צאן .רבי עקיבא הטביע את חותמו על הלכות רבות ועל
ערכים במסורת היהודית ,ובראשם הדגיש את המסירות והאהבה המוחלטים לאל
ואת חשיבותו הגדולה של לימוד התורה .בין אמרותיו המפורסמות" :ואהבת לרעך
כמוך – זה כלל ]עיקר[ גדול בתורה" ו"חביב אדם שנברא בצלם" במשנתנו.
רבי עקיבא למד תורה והפיצה ברבים ,למרות גזרותיהם של הרומאים .בעקבות
זאת הוצא להורג בעינויים קשים .רבי עקיבא הוא אחד מ'עשרת הרוגי מלכות',
שהוצאו להורג בזמן מרד בר כוכבא ומתו על קידוש ה'.

צלם אלוהים שבאדם  ﬂהרעיון שהאדם נברא
ֹלהים
בצלם אלוהים מופיע בספר בראשית" :וַ יִּ ְב ָרא ֱא ִ
ֹלהים ָבּ ָרא אֹתוֹ זָ ָכר וּנְ ֵק ָבה
ֶאת ָה ָא ָדם ְבּ ַצ ְלמוֹ ְבּ ֶצ ֶלם ֱא ִ
ָבּ ָרא א ָֹתם" )א ,כז( .בתולדות ההגות והמחשבה
היהודית ניתנו לרעיון זה פירושים רבים ושונים .כמה
מחכמי התלמוד פירשו את רעיון בריאת האדם בצלם
אלוהים במובנו המילולי; כל אדם הוא אייקון ,מעין
פסל ,של האל ,ועל כן במובן מסוים נוכח האל בגופו.
לפי פרשנים מאוחרים יותר ,רעיון הבריאה בצלם
מבטא את הדמיון הרוחני בין האל לאדם; משהו
מרוחניותו של האל מוצא את ביטויו ברוח האדם.
היו שהסבירו שצלם אלוהים שבאדם זהה עם יכולתו
השכלית .התבונה האנושית מגלמת משהו מתבונתו
האינסופית של האל .הוגים אחרים זיהו את צלם
אלוהים שבאדם עם היכולת היצירתית שהתברך
בה האדם ,היו שזיהו אותו עם יכולתו הלשונית ,והיו
שהבינו את רעיון הבריאה בצלם אלוהים כביטוי
לכושרו המוסרי של האדם להבחין בין טוב לרע.

משנה יח מביאה את דבריו של רבי עקיבא ,מגדולי החכמים של התורה שבעל פה (מידע נוסף על רבי
עקיבא ראו בעמוד  .)70המשנה עוסקת בערכם הגבוה של בני האדם בכלל ושל בני העם היהודי בפרט
בעיני אלוהים ,ומבארת את היחס המיוחד ביניהם .לפיכך ,משנה זו מזמנת דיון בשני נושאים עיקריים:
האחד ,ברעיון העם הנבחר וביחס שבין עם ישראל לבין אומות העולם ,והאחר ,בתפיסה שכל אדם
נבראו בצלם אלוהים ובהשלכותיה התרבותיות הרחבות.
כדרכנו ,נפתח את היחידה בעיון ראשוני במשנה (עמוד  ,)70ומשם נעבור לדיון בבחירתו של האל
בעם ישראל :תחילה נשאל אם ראוי שהורה יעדיף את אחד מילדיו על פני האחרים (עמוד ,)71
שהרי כפי שנראה להלן ,לפי רבי עקיבא ,הסיבה שישראל חביבים בעיני אלוהים היא שהם נחשבים
בניו של האל .לאחר מכן ,במדור "לאורך השביל" ,נברר טענה נוספת המופיעה במשנה ,את הטענה
שמתן התורה לעם ישראל הוא אות לאהבת האל אותם ,ונראה תשובות מגוונות לשאלה אם התורה
אכן מיועדת לעם ישראל בלבד (עמוד  .)72רעיון העם הנבחר עורר ביקורת על היהודים כבר בעת
העתיקה ,ואנו נציג טענה ביקורתית אחת כלפי הרעיון הזה וננסה להתמודד עמה (עמוד  .)73בסיום
נשוב לחלקה הראשון של המשנה ,ובמדור "לצד השביל" נלמד על השפעתו המכרעת של רעיון
הבריאה בצלם על ההומניזם ועל המאבק בגזענות (עמוד .)74
למורות המעוניינות לפתוח במשימה הפונה לעולמם של התלמידים ,ומתוך כך להגיע אל המשנה,
ולא להפך  -מומלץ להתחיל במשימה שבעמוד ( 71ראו להלן) ,ולהתמקד בשאלה הראשונה
במשימה זו .מן הדיון בשאלה "האם ראוי להורה לאהוב אחד מילדיו יותר מהאחרים?" אפשר לעבור
בקלות לדיון בשאלה "האם ראוי לאלוהים לאהוב עם אחד יותר מהאחרים?" ולאור הדיונים האלה
ללמוד את המשנה.
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דבריו של רבי עקיבא במשנתנו מתחלקים לשניים :בחלק הראשון (שורות  )4-2נטען שהאדם "חביב"
מכיוון "שנברא בצלם" ,ובחלק השני (שורות  )8-5נאמר ש"ישראל" ,כלומר בני העם היהודי" ,חביבין".
לקביעה השנייה ניתנים שני נימוקים :הנימוק הראשון הוא שישראל "נקראו בנים למקום" ,כלומר ,הם
נחשבים בניו של האל (שורות  ,)6-5והנימוק השני הוא שהתורה ,שלפי המשנה היא "כלי חמדה שבו
נברא העולם" ,ניתנה להם דווקא (שורות  .)8-7מה היחס בין מעמדה של האנושות כולה לפני האל
לבין מעמדו הייחודי של עם ישראל? מה פירושה של בריאה "בצלם" ,והאם היא דומה ליחסי אב ובן?
כיצד מבטאת הענקת התורה לישראל את חביבותם בעיני האל? ומה מלמד הדבר על העמים האחרים,
שאינם מקיימים אותה?

"חביב אדם שנברא בצלם"
נפרש תחילה את הביטוי "נברא בצלם" (ראו גם במסגרת "צלם אלוהים שבאדם" ,עמוד  ,)70ואת
"חביבותו" של האדם הנובעת מכך (שאלה  .)1בספר בראשית (א ,כו-כז; ה ,א; ט ,ו) מסופר שהאדם,
ֹלהים" .ככל הנראה ,פשט הכתוב הוא
ֹלהים" או ִ"ּב ְדמּות ֱא ִ
להבדיל מכל שאר הברואים ,נברא ְ"ּב ֶצלֶ ם ֱא ִ
שצורתו הפיזית של האדם דומה לצורתו של האל .חיזוק לפירוש זה יש בעובדה שהיחס בין אב ובנו
ֹלׁשים ְּומ ַאת ָׁשנָ ה ,וַ ּיֹולֶ ד ּבִ דְ מּותֹו ּכְ ַצלְ מֹו,
מתואר בספר בראשית (ה ,ג) באותם מונחים" :וַ ִיְחי ָא ָדם ְׁש ִ
וַ ּיִ ְקרָ א ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשת"  -מכאן שהאדם דומה לאל כפי שבן דומה לאביו" .צלמים" בלשון המקרא הם
פסלים (ראו ,למשל ,מלכים ב יא ,יח) ,ואם כן ,בריאת האדם "בצלם אלוהים" ו"בדמות אלוהים" פירושה
שהאדם הוא מעין פסל של אלוהים .לתפיסה שהאדם והאל דומים יש בסיס במקומות רבים במקרא,
למשל בדברי הנביא יחזקאל המתאר את האל" :וְ ַעל ְּדמּות ַהּכִ ֵּסא ְּדמּות ּכְ ַמרְ ֵאה ָא ָדם" (א ,כו).
האמונה המקראית שיש דמיון חזותי בין האדם לאל הייתה מקובלת ,כנראה ,גם בתקופתם של חז"ל
(למעוניינים להרחיב בנושא זה מומלץ לעיין בספרו של יאיר לורברבוים" ,צלם אלהים :הלכה ואגדה"
[הוצאת שוקן ,ירושלים ותל אביב תשס"ד] ,המוקדש לרעיון הבריאה בצלם בספרות חז"ל) .רק
בדורות מאוחרים יותר ,החל בימי הביניים ובייחוד במשנתו של הרמב"ם ,נחשב ייחוס תכונות גופניות
לאל לאמונה גסה ,לפחיתות כבוד ואפילו לעבודה זרה ,והתגברה התפיסה שהאל הוא מופשט וחסר
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צורה ודמות " -אין לו דמות הגוף ואינו גוף" (מתוך הפיוט "יגדל" ,המבוסס על עיקרי האמונה לפי
הרמב"ם) .לפיכך ,החלו להעניק לסיפור הבריאה בצלם פירושים חדשים :הרמב"ם ,למשל ,טען בספרו
"מורה נבוכים" (א ,א) שסיפור הבריאה הוא מטאפורה המביעה את הרעיון שהאדם  -בדומה לאל
 ניחן ביכולת שכלית .לעומת זאת ,בתיאורים קבליים העולמות העליונים מקבילים במבנה שלהםלגוף האדם .דוגמה לפירוש מודרני ל"בריאה בצלם" הוא פירושו של הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק,
הוגה בן המאה ה־ ,20בספריו "איש האמונה" ו"איש ההלכה" :לשיטתו ,צלם אלוהים שבאדם הוא
"כוח היוצר" שבו ,הכוח שבאמצעותו האדם נעשה שותף לאל במעשה הבריאה .עיקרו של דבר:
האמונה שיש דמיון כלשהו בין האל לאדם עוברת כחוט השני בהגות היהודית לזרמיה ולתקופותיה,
מן המקרא ועד ימינו ,אך השאלה היא במה דומה האדם לאל :בדורות הראשונים ,גם בדורו של רבי
עקיבא ,האמינו שמדובר בדמיון פיזי ,ואילו בדורות המאוחרים נחלקו הדעות וניתנו תשובות מגוונות,
על פי תפיסת האל ותפיסת האדם של כל הוגה וכל זרם מחשבה.
נשוב למשנתנו :רבי עקיבא טוען שבריאת האדם בצלם אלוהים עושה אותו "חביב" ,כלומר אהוב,
חשוב ועדיף מאחרים .כבר במקרא נאמר שלבריאת האדם בצלמו של האל יש השלכות מוסריות
והלכתיות :בפרק א' בספר בראשית (פס' כט-ל) נצטוו בני האדם ובעלי החיים לאכול מן הצומח
בלבד ,אך לפי המסופר בפרק ט' ,לאחר המבול שינה האל את חוקי האכילה ,ולאדם הותר לאכול גם
בעלי חיים (פס' ג) .אולם על בעלי החיים נאסר לפגוע בבני האדם ,וכמו כן הדגיש האל שלבני האדם
אסור להרוג זה את זה (פס' ה-ו) .הנימוק המובא שם לאיסור החמור על הריגת האדם הוא" :כי בצלם
אלהים עשה את האדם" (פס' ו) .אם כן ,נמצא שמה שמעניק לחיי האדם את קדושתם ,ומה שהופך
את האדם ל"חביב" בעיני האל ,הוא הדמיון בין האל לבין האדם .האדם הוא "צלם" מהלֵ ך  -מעין פסל
של האל ,המייצג את האל בעולם ודומה לו  -ומשום כך "חיבה יתרה נודעת לו" :האל אוהב אותו יותר
מכול ,כפי שאדם אוהב אנשים הדומים לו וכפי שהורה אוהב את ילדיו .לפי דעתו של לורברבוים
בספרו הנזכר ,תפיסה רווחת בספרות חז"ל גרסה שמן הדמיון בין האל לאדם נובע גם יחס סיבתי
ישיר ביניהם ,כלומר ,הטבה לאדם מיטיבה גם עם האל ,ופגיעה באדם כמוה כפגיעה באל עצמו .לפי
תפיסה זו ,אם אדם נרצח ,האל לא רק נעלב או נעצב מכיוון שפגעו במי שמייצג אותו ,אלא ,במובן
מסוים ,מאבד מכוחו ממש .כך ,למשל ,אומר הדובר של משנתנו ,רבי עקיבא ,במקום אחר:

ר' עקיבא אומר :כל השופך דמים הרי זה מבטל את הדמות ,שנאמר "ׁש ֹ ֵפ ְך ּדַם ָה ָאדָם ָּב ָאדָם
ּדָמֹו יִּׁשָ ֵפ ְך [ּכִי ְּב ֶצלֶם ֱאלֹהִים עָׂשָ ה אֶת ָה ָאדָם]" (בראשית ט ,ו).
(תוספתא ,יבמות ,ח ,ז)

בדברים אלו רבי עקיבא טוען שאדם הרוצח אדם אחר "מבטל את הדמות" של אלוהים (בגרסאות
אחרות נכתב "ממעט את הדמות") ,והוא לומד זאת מן הפסוקים שהזכרנו בספר בראשית ,המסמיכים
את איסור הרצח להזכרת בריאתו של האדם בצלם אלוהים .מכיוון שהאדם נברא בצלם אלוהים הוא
מייצג את אלוהים ומשהו מאלוהים נוכח בו ,ולכן נטילת חייו של אדם היא מיעוטה ,או ביטולה ,של
דמותו של אלוהים.

"חביבין ישראל"
לאחר שעסק בחביבותו של האדם באשר הוא ,רבי עקיבא מתמקד בחביבותו של עם ישראל (כאן יש
להבהיר לתלמידים :היום מקובל להבחין בין "ישראל"  -מדינת ישראל ,הישות המדינית והמשפטית,
לבין "יהדות" ו"עם יהודי" שהם כינויים לעם ולדת ,אך הבחנה זו אינה תקפה בספרות חז"ל ,ובה
השם "ישראל" פירושו "העם היהודי" או "יהודי" אחד) .מדוע נחשבים ישראל חביבים ומה היחס בין
חיבתו של האל כלפיהם לבין חיבתו לכל בני האדם (שאלה  ?)2התשובה לשאלה הראשונה תשפיע על
התשובה לשאלה השנייה :מהנימוקים שמציין רבי עקיבא לחביבותם של ישראל נוכל להבין את היחס
בינה לבין חביבותם של כל בני האדם.
רבי עקיבא מציג שני נימוקים ,או שתי הוכחות ,לקביעה "חביבין ישראל" :הטענה הראשונה היא
שישראל "נקראו בנים למקום" ("מקום" הוא אחד משמות האל בספרות חז"ל) ,כפי שהוא מוכיח
מן הפסוק בספר דברים (יד ,א) וכפי שנמצא במקומות נוספים במקרא .הטענה השנייה היא "שניתן
להם כלי חמדה שבו נברא העולם" (שאלה  - )3זו התורה ,שהיא "כלי חמדה" ,כלומר חפץ יקר
ונחשק ,שלפי תפיסתם של חז"ל העולם נברא באמצעותו; והיא ניתנה לישראל דווקא ,מה שמעיד
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על חביבותם בעיני האל .לפנינו נימוקים משני סוגים :האחד ,מציג קשר "טבעי" ,משפחתי ,בין
אלוהים לעם ישראל ,והשני ,מציג קשר היסטורי ,נורמטיבי ,המבוסס על ברית ועל מחויבות .הטענה
הראשונה ,שישראל "נקראו בנים למקום" ,דומה לתפיסה שכל אדם נברא בצלם אלוהים ,שהרי כפי
שהזכרנו ,גם על אב ובן אנושיים נאמר במקרא שהאב הוליד את הבן בצלמו; ואילו הטענה השנייה,
הקושרת את חיבתו של האל לישראל למתן תורה ,מלמדת אולי על "חיבה" מסוג אחר.
האם האל אוהב את כל בני האדם במידה שווה ,או שמא יש מי שהוא אוהב יותר (שאלה  ?)4קשה
להשיב על שאלה זו תשובה חד־משמעית .מחד גיסא ,כל בני האדם נבראו בצלם אלוהים; מאידך
גיסא ,רק על היהודים נאמר שהם בניו של האל ורק להם ניתנה התורה .רעיון העם הנבחר ,על
משמעויותיו המגוונות ועל הבעייתיות שבו ,יידון בהרחבה בהמשך .לעת עתה כדאי להציג בפני
התלמידים את השאלה במלוא חריפותה :האם טענתם של היהודים שהאל בחר בהם היא טענה
שחצנית ואולי אפילו גזענית? האם נגזר ממנה שהיהודים עליונים על בני עמים אחרים ושמגיעות
להם זכויות יתר ,או שמא בהיותם "עם נבחר" הם מקבלים על עצמם חובות ומשימות שאינן נדרשות
מן האחרים? המקורות הבאים דנים בכמה היבטים של שאלות אלו.

משימה
משימה

גיא ,רז וטל הם שלושה אחים הקרובים זה לזה בגילם .אחת לכמה זמן ,רז היה שואל את אמו" :את מי את
הכי אוהבת משלושתנו?" ואמו הייתה עונה" :אני אוהבת את כולכם במידה שווה".
יום אחד ,אמא חזרה הביתה ובידיה חבילה עטופה" .טל!" היא קראה" ,במקרה ראיתי את זה בחלון ראווה,
ומיד חשבתי עליך!"
"את רואה?" התפרץ מולה רז" .את לא אוהבת את כולנו אותו הדבר!"
 .1כתבו שני סיומים לסיפור :אחד מהם ישכנע את הקורא כי רז צודק ,ואילו השני ישכנע כי אמא צודקת.
מותר לכם להוסיף פרטים לסיפור ,אולם אי אפשר לשנות את הפרטים הנתונים כבר בסיפור.
 .2במשנתנו מתואר היחס שבין האל לעם ישראל כיחס של אב לבנו .כיצד יש לפרש לאור הסיומים
שחיברתם לסיפור את הביטוי ֲ"ח ִב ִיבין ְיִשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁנִּ ְק ְראוּ ָבנִ ים ַל ָמּקוֹם"?
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מדברי רבי עקיבא במשנה עלתה האפשרות שאלוהים אוהב את בני העם היהודי יותר משהוא אוהב
את שאר בני האדם; אך לא נאמר במפורש שיש הבדל מהותי בין היהודים לשאר בני האדם ,המצדיק
את העדפתם של היהודים .מכאן עשויה לעלות תחושה של אפליה ועלבון :אם כל בני האדם שווים -
כיצד יכול אלוהים לאהוב קבוצה מסוימת מהם יותר מאת האחרים?
במשימה נידונה שאלה זו במסגרת הקרובה והמוכרת לכל אדם :המשפחה .גם במשפחה עלולות
להיווצר תחושות של קיפוח ,וילדים מרגישים לעתים שאהבתם של הוריהם אותם פחותה מאהבתם
את אחיהם .נעיר שתי הערות מקדימות על הדיון שהמשימה הזאת מעוררת :ראשית ,בדיונים מסוג
זה חובה לנהוג ברגישות  -ייתכן שיש תלמידים שהיחסים בינם לבין הוריהם אינם תקינים והם
עלולים להיפגע .שנית ,לא מן הנמנע שהדיון באהבת ההורים לילדיהם יוביל לדיון במה שמתרחש
בכיתה ,דהיינו בתחושה שתלמידים חשים לעתים שמורה מתנכלת להם ,מעירה להם ולא לאחרים
וכדומה ,וכדאי להיות מוכנים לאפשרות זו .עם זאת ,אם הוא מתנהל ברגישות המתאימה ,דיון כזה
עשוי להיות הזדמנות לביטוי לתלמידים הסובלים מרגשי נחיתות או קיפוח ,הן במשפחה הן בכיתה.
האם רז צודק בטענתו שאמו איננה אוהבת אותו ואת אחיו במידה שווה (שאלה  ?)1קשה להשיב
לשאלה זו על סמך הנתונים המעטים שבידינו .נוכל ,למשל ,לדמיין שלאחר הענקת החבילה לטל
(אחותו של רז) ,פונה האם גם לרז ומספרת לו שגם בו נזכרה היום וגם לו הביאה מתנה .אפשר גם
לספק נתונים רחבים יותר על המצב הנתון :אולי טל סובלת בתקופה האחרונה ממצוקה כלשהי
וחוששת שהוריה אינם אוהבים אותה ,ומשום כך האם משתדלת להפגין כלפיה חיבה מיוחדת?
אפשר להשלים את הסיפור גם אחרת :אולי האם תתוודה בפני ילדיה ותאמר" :אכן ,שיקרתי ,את טל
אני אוהבת יותר מכם" ,ואולי יתבררו פרטים נוספים שיוכיחו שהאם אכן אוהבת יותר את טל .מובן
שתשובה מסוג זה מעוררת אי־נוחות רבה :ילדים רוצים להאמין מניחים שהוריהם אוהבים אותם
לפחות כפי שהם אוהבים את אחיהם ,והורים רוצים להאמין חושבים שהם מעניקים לכל ילדיהם
אותה מידה של אהבה .אך האם זה המצב תמיד? ואולי עצם העובדה שילד חש אהוב פחות מאחיו
מעידה על בעיה עמוקה ביחסים המשפחתיים ,אפילו אם מנקודת מבטם של ההורים תחושתו של
הילד אינה מוצדקת ,ולדעתם הדבר איננו כך "באמת"?
מכאן ליחסים בין אלוהים לעם ישראל (שאלה  :)2האמירה שבני ישראל הם בניו של האל מעוררת
את שאלת ההבדל בין היהודים לשאר בני האדם :האם בני האדם כולם הם בניו של אלוהים? אם כן,
האם ייתכן שאלוהים אוהב בנים מסוימים יותר מאחרים? ואם לא ,מהו מעמדם הלא־יהודים ביחס
לאלוהים? האם יש ביניהם "קשר משפחתי" אחר? מה ,לדעתכם ,היה משיב אלוהים אילו בני העמים
האחרים היו מטיחים בפניו" :אינך אוהב את כולנו במידה שווה"?
על פי השלמת הסיפור בשאלה הקודמת ,אפשר לחשוב מחדש על דברי רבי עקיבא  -אולי כל
העמים אכן חביבים על האל באותה מידה ,וגם רבי עקיבא חשב כך ,אולם הוא היה מעוניין להדגיש
את אהבת האל לעם ישראל מסיבות שאינן מפורטות בדבריו ,ויש להשלים את התמונה בעזרת
נתונים חיצוניים :לאחר חורבן הבית השני היה מצבם הפוליטי של היהודים ירוד ,והנוצרים טענו
שהאל עזב את עם ישראל ואינו אוהב אותם עוד .ייתכן שדבריו של רבי עקיבא נאמרו נגד הטענה
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הזאת ,ונועדו לעודד את היהודים ולהדגיש שהאל לא נטש את היהודים ולא חדל לאהוב אותם -
היהודים עדיין חביבים בעיניו ,בדיוק כפי שהיו בעת מתן תורה .על הרקע ההיסטורי הזה קל יותר
לקבל את דברי רבי עקיבא .על הרקע הזה הם אינם נשמעים עוד כדברי התנשאות וגאווה ,אלא
כדברי עידוד לאנשים במצוקה .רבי עקיבא אומר ,כביכול" :מצבנו אמנם שפל ,ואנו עלולים לחשוב
שאלוהים עזב אותנו ,כפי שטוענים הנוצרים ,אך אני מבטיח לכם שהאל עדיין אוהב אותנו ,הרי אנחנו
'בנים למקום' ,והורים אוהבים את ילדיהם תמיד".

לאורך השביל :תורה לכל אומות העולם
תורה לכל אומות העולם

המשנה שקראנו מציינת כי לעם ישראל בלבד
ניתנה התורה ,ובגללה זכה בחביבות מיוחדת.
במדרש שלפניכם מובעת עמדה שונה על אודות
הקשר שבין התורה ואומות העולם:

ניתנה תורה דימוס ]באופן חופשי[ ,פרהסייא ]ברוב עם[ ,במקום הפקר,
שאילו ניתנה בארץ ישראל ,היו אומרים לאומות העולם :אין להם חלק בה.
לפיכך ניתנה במדבר ,דימוס ,פרהסייא ,במקום הפקר –
וכל הרוצה לקבל יבוא ויקבל.
מכילתא דרבי ישמעאל ,פרשת יתרו ,א

שאלות

 .1מדוע ניתנה תורה במדבר ולא בארץ ישראל?
 .2לפי המדרש התורה ניתנה באופן שכל מי שרוצה בה יוכל לקבלה.
האם מכאן אפשר להסיק שישראל שווים לשאר העמים?
 .3מה ההבדל בין הנחת היסוד שעליה מתבסס המדרש על קבלת
התורה במדבר לבין דברי המשנה ֲ"ח ִב ִיבין ְיִשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁנִּ ַתּן ָל ֶהם ְכּ ִלי
ֶח ְמ ָדּה"?

מכילתא  ﬂמדרש תנאים לספר שמות מהמאות הראשונות
לספירה .בידינו מצויים שני חיבורים חלקיים המכונים
'מכילתא' ,ככל הנראה משני בתי מדרש שונים' :מכילתא דרבי
ישמעאל' מבית מדרשו של רבי ישמעאל ,ומכילתא דרשב"י,
רבי שמעון בר יוחאי ,מבית מדרשו של רבי עקיבא.

הר סיני צילום :שי גנות
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כפי שראינו ,רבי עקיבא קושר בין אהבת האל לישראל לבין נתינת התורה לישראל בלבד .אך גישה
זו לא הייתה מקובלת על כל החכמים .מנחם הירשמן ,שחקר את המחלוקת הפנימית בספרות חז"ל
בשאלה אם התורה מיועדת לישראל או "לכל באי העולם" ,הציג במבוא לספרו כמה שאלות רבות
משמעות בעניין זה:

מעל לכל ,חשיבותו המיוחדת של הנושא היא בבירור תפיסת התנאים את מקום הדת
היהודית בעולם ,כלומר ,האם מתן תורה מעיקרו היה חוויה לאומית גרידא או שהוא
נועד מראש לכלל האומות? ובזה לא נסתיימה השאלה .שהרי אפילו סברו חכמים
שהתורה היתה אמורה להינתן לכלל האנושות ,מה מעמדה כעת ,כשהאנושות כולה לא
בחרה בה? כלום ניתנת האפשרות ללא יהודים ליהנות מן ההתגלות המיוחדת הזאת,
גם בלי להתגייר? או שמא ,באותו רגע בראשיתי ,שבו רק עם ישראל קיבל את התורה,
ננעלו שערי תורה בפני אומות העולם?
(מנחם הירשמן ,תורה לכל באי העולם :זרם אוניברסלי בספרות התנאים ויחסו לחכמת העמים ,תל אביב ,1999
עמ' )11

לכל השאלות האלה ניתנו תשובות מתשובות שונות ,המשקפות מגוון תפיסות בשאלת יחסם של
היהדות והעם היהודי לעמים אחרים ולדתות אחרות; וחשוב לחזור ולהדגיש בפני התלמידים את
ריבוי הדעות בעולמם של חז"ל ושאין דעה אחת שאפשר לומר שהיא "תפיסת היהדות" .הסיפור על
מתן תורה בהר סיני הוא הסיפור המכונן של הדת היהודית ,ומשום כך היה לסיפור זה מקום מרכזי
בוויכוח הפנימי של חז"ל :על ידי הדגשת פרטים מן הסיפור והעשרת הסיפור בפרטים חדשים ,יכלו
חכמים לבטא את תפיסותיהם בדבר מהותה של התורה ומהותו של הקשר בינה לבין עם ישראל .כדי
להבין את הדרך הזאת אפשר להיזכר במה שעשינו במשימה :כשם שהוספנו אנחנו פרטים לסיפורם
של גיא ,רז וטל ,כדי שנוכל להשיב על השאלות שנשאלנו ,וכל תוספת הובילה אותנו לתשובה
אחרת  -כך חכמים הרחיבו והעשירו את הסיפור על מתן תורה ,וכך השיבו בדרכים מגוונות לשאלות
המתעוררות מסיפור זה בדבר יחסו של אלוהים לעם ישראל ולשאר העמים.
דוגמה לפרשנות כזאת היא המדרש שלפנינו ,הלקוח מקובץ המדרשים "מכילתא" (ראו מידע בעמוד
 .)72הדרשן מתמקד בפרט חשוב המופיע בכל התיאורים של מתן תורה :המקום שהתורה ניתנה בו
 המדבר .מדוע ניתנה התורה במדבר דווקא ,באמצע הדרך ממצרים לארץ ישראל (שאלה  ?)1מדועלא חיכה אלוהים עד שבני ישראל יגיעו אל המנוחה ואל הנחלה ,למקום שיוכלו לקיים בו את התורה
בנחת וברווחה? התשובה הניתנת במדרש מדגישה שהמדבר הוא מקום שומם ,בלתי מיושב ,שאינו
שייך לשום איש ולשום עם .ואם בחר אלוהים לתת את התורה במקום כזה דווקא ,סימן שהתורה
אינה שייכת לאדם מסוים או לעם מסוים ,אלא "כל הרוצה לקבל יבוא ויקבל" .הדרשן טוען אפוא
שהתורה היא אוניברסלית ,היא מיועדת לכל אדם באשר הוא .ייתכן שהבחירה שלו לתאר את מתן
תורה בשתי מילים יווניות " -דימוס" ו"פרהסייא"  -נועדה אף היא להביע את האוניברסליות של
התורה ,שכן התרבות הכללית שחז"ל פעלו בתוכה הייתה התרבות ההלניסטית.
מהו היחס בין ישראל לשאר העמים על פי מדרש זה (שאלה  ?)2אפשר להשיב לשאלה בשתי דרכים.
לפי קריאה אחת ,המדרש מגנה את שאר העמים על שלא חפצו בתורה שהוצעה להם .לתפיסה זו יש
ביטויים במקומות אחרים בספרות חז"ל ,וגם בהם מובע הרעיון שהאל הציע את התורה לכל העמים,
אך עם ישראל היה היחיד שנענה בחיוב .לדוגמה ,המדרש הזה:
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כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל ,לא על ישראל בלבד הוא נגלה אלא על כל האומות.
כתחילה הלך אצל בני עשו ,אמר להם :מקבלין אתם את התורה? אמרו :מה כתוב בה?
אמר להם" :ל ֹא ִּת ְרצָח" (שמות כ ,יג) .אמרו לו :רבונו של עולם! כל עצמן של אותם
אנשים  -אביהם רוצח הוא ,שנאמר "וְ ַהּיָ ַדיִם יְדֵי עֵׂשָ ו" (בראשית כז ,כב) ,ועל כך הבטיחו
אביו ,שנאמר "וְעַל ַח ְר ְּב ָך ִת ְחיֶה" (שם ,מ) .הלך לו אצל בני עמון ומואב [ ]...הלך אצל בני
ישמעאל [ ]...לא היתה אומה באומות שלא הלך ודיבר ודפק על פתחה [ ]...ישראל קִבלו את
התורה כפירושיה וכדקדוקיה.
(ספרי דברים ,פי' שמג)

דבר הקיסר

הרעיון שמופיע במשנה ,שלפיו עם ישראל חביב
וקרוב לאל יותר מאשר שאר העמים ,ושמתן
התורה לעם ישראל הוא המוכיח זאת ,עורר
תרעומת בקרב לא-יהודים .כך ,למשל ,ניסח
הקיסר הרומי יוליאנוס את קטרוגו החריף נגד
היהודים והנוצרים כאחד בשנת  361לספירה:

אם האל לא רק אלוהי היהודים אלא גם אלוהי
הגויים ,על שום מה הרבה לשלוח ליהודים את חסד
הנבואה ,ואת משה ,ואת המשיחה ]המשיח[ ,ואת
הנביאים ,ואת התורה ] ?[...ואילו לנו  -לא נביא,
לא משיחה ,לא מורה ולא כרוז ,להודיענו על חסד
אהבתו המזומן לנו.
יתירה מזו; הוא אף התעלם מאתנו במשך רבבות
שנים ,או אם רוצים אתם ,אלפי שנים ,והניח לכל
השוכנים ממזרח שמש עד מבואו ומקטבי הצפון
לפאתי דרום לעבוד לאלילים ,כפי שאתם מכנים
אותם ,מתוך בורות כה רבה ,מחוץ לעם קטן אחד
שנתיישב בחלק של פליישטיני ]פלשתינה ,שמה הרומאי
של ארץ ישראל[ לפני פחות מאלפיים שנה .אם הוא
אפוא במידה שווה אלוהי כולנו ובורא הכל ,מפני
מה התנכר לנו?
מתוך :דוד רוקח ,היהדות והנצרות בראי הפולמוס הפאגאני.

שאלות

 .1מהי טענתו של יוליאנוס קיסר?
 .2האם אל אחד ,שברא הכול והוא אלוהי כל העולם ,יכול להיות אלוהיו של עם אחד?
 .3כיצד מתמודדת המשנה עם המתח שעליו מצביע הקיסר יוליאנוס ,בין האל שברא
את האנושות כולה לבין בחירתו בישראל?
 .4הקיסר יוליאנוס ורבי עקיבא מהלכים במדבר ,במקום הפקר ,ולפתע מוצאים שם
כלי חמדה ,שעליו כתוב "מתנה מאלוהים" .הם מתווכחים מי מהם ייקח ִאתו את כלי
החמדה .כתבו את השיחה המתפתחת ביניהם.
דמותו של יוליאנוס הכופר על מטבע מאנטיוכיה

הקיסר יוליאנוס 'הכופר'  ﬂפלאוויוס קלאודיוס יוליאנוס היה
קיסר רומי בין השנים  .363-361יוליאנוס נמשך לפילוסופיה
והגות ,והתנגד נמרצות להתנצרותה של האימפריה הרומית,
ובשל כך הדביקו לו הנוצרים את הכינוי 'הכופר' .הוא הכריז על
חופש דת באימפריה ופתח מחדש את המקדשים הפגאניים.
יחסו של יוליאנוס אל היהודים היה מורכב :לצד התנגדותו לרעיון
כי היהודים הם עם נבחר על ידי אל אחד ,הוא העניק להם חופש
דת ופולחן ,ניסה לחזק אותם אל מול התגברות הנצרות ,ואף
תכנן לבנות מחדש את בית המקדש.
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המדרש מתאר כיצד הציע האל את מרכולתו בפני כמה עמים  -ולמעשה בפני העמים כולם!  -אך שוב
ושוב נתקל בסירוב לקבל את התורה בשל חוסר ההתאמה בין המצוות הכתובות בתורה לבין מנהגיהם
הפגומים של העמים .רק עם ישראל ניאות לקבל על עצמו את התורה על כל פרטיה.
לפי הגישה המשתקפת במדרש זה ובאחרים ,עם ישראל הוא "עם בחירה" ,אך לא במובן הסביל אלא
במובן הפעיל :הוא לא נבחר לקבל את התורה ,אלא בחר לקבל אותה.
קריאה אחרת במדרש תעלה מסקנה אחרת :הדרשן טוען שאם הייתה התורה ניתנת בארץ ישראל
היה מתקבל הרושם המוטעה שהתורה מיועדת לישראל בלבד .שימו לב ,הדרשן אינו אומר שהעמים
האחרים היו טוענים שהתורה לא חלה עליהם משום שהיא ניתנה בארצו של העם היהודי ,אלא
מפנה את הטענה כלפי היהודים" :אילו ניתנה בארץ ישראל ,היו אומרים [היהודים] לאומות העולם:
אין להם חלק בה" .ייתכן שיש בדברים אלו ביקורת מרומזת על היהודים  -על היהודים מוטלת
אחריות להפיץ את התורה בשאר העמים ולא לשמור אותה לעצמם.
לסיכום :אפשרות אחת היא שיתרונם של בני ישראל על פני שאר העמים נובע מהיענותם לאתגר
שהציב אלוהים במתן תורה ומנכונותם לקבל על עצמם את המחויבות שהתורה דורשת (לעומת שאר
העמים שהתחמקו ממנה) .אפשרות אחרת היא שאין כל הבדל בין ישראל לעמים ,לא אז ולא עכשיו,
והתורה עודנה מיועדת לכל אדם המעוניין בה.
כך או אחרת ,יש הבדל חשוב בין המדרש במכילתא לדברי רבי עקיבא במשנה (שאלה  :)3מדבריו
של רבי עקיבא משתמע שיש קשר ראשוני ,טבעי ובלתי תלוי בין אלוהים לעם ישראל ,ונתינת התורה
היא רק ביטוי לקשר זה .לעומת זאת ,לפי הגישה העולה מן המדרש ,אין כל הבדל מהותי בין בני
האדם וכולם שווים בפני האל .לכל היותר אפשר לומר שיש מי שבחרו לקבל על עצמם את התורה
ויש מי שלא בחרו בכך ,ותו לא.
לסיכום החלק הזה אפשר לבקש מהתלמידים לחבר שתי גרסאות לסיפור מתן תורה :גרסה אחת
שנובע ממנה שיש יתרון לבני ישראל על פני העמים האחרים  -ויש לבדוק איזה סוג של יתרון;
וגרסה אחרת המציגה שוויון מוחלט בין ישראל לבין שאר העמים.

דבר הקיסר
ביחידה זו אנו מתמודדים עם המתח שבין רעיון הבריאה בצלם ,שנגזר ממנו שוויון בין כל בני האדם,
לבין רעיון הבחירה בעם ישראל ,שממנו עשוי להשתמע שחלק מבני האדם חשובים מאחרים.
בקטע "דבר הקיסר" נקרא ביקורת חיצונית על רעיון הבחירה ,מפיו של הקיסר הרומי יוליאנוס,
שהתנגד בחריפות למונותיאיזם היהודי־נוצרי ונאבק בדת הנוצרית שהתחזקה מאוד בתקופתו
(ראו מידע בעמוד  .)73מה טען יוליאנוס (שאלה  ?)1יוליאנוס עמד על המתח המובנה בין האמונה
המונותיאיסטית לרעיון הבחירה :אם יש אל אחד שיצר את כל בני האדם והוא שולט בהם ואחראי
להם  -איך ייתכן שהוא מגלה את דברו שוב ושוב רק לעם קטן אחד ,ומתעלם מן הרוב המוחלט של
בני האדם? לדברי יוליאנוס ,רעיון הבחירה בעייתי משתי בחינות :דתית ומוסרית .מבחינה תאולוגית,
קשה להסביר כיצד אלוהי כל העולם יכול להיות גם אלוהיו של עם מסוים ,הרי יש בכך ,לכאורה,
גריעה מכוחו ומגדולתו; ומבחינה מוסרית ,לא ברור מדוע הבורא מתנכר כמעט לכל בריותיו ומקדיש
תשומת לב רבה כל כך לכמה בודדים ברי מזל.
יוליאנוס העלה אפוא שאלה כבדת משקל :האם אל אחד שברא הכול והוא אלוהי כל העולם ,יכול
להיות אלוהיו של עם אחד (שאלה ?)2
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נציג בקצרה כמה תשובות שאפשר להשיב ליוליאנוס:
1 .1רעיון הבחירה איננו סותר את דאגתו של אלוהים לכל בני האדם ,להפך ,האל הטיל על קבוצה
מצומצמת את המשימה להנחיל את דברו לאנושות כולה.
2 .2התגלות נבואית אינה הדרך היחידה של האל להביע את דאגתו ואת אהבתו .האל ברא את כל בני
האדם והוא אלוהי כל העולם ,גם של מי שלא התגלה לפניהם.
3 .3רעיון הבחירה אין פירושו שהאל איננו מתגלה לעמים האחרים .בתנ"ך אנו מוצאים שהאל מתגלה
גם לבני עמים אחרים ,ונביאי ישראל מבטיחים שבעתיד יתגלה האל לכל בני האדם.
4 .4היותו של העם היהודי "עם נבחר" אינה מבטיחה לו טובות והנאות .אדרבה ,מצבם הפוליטי של
היהודים בתקופתו של יוליאנוס וגם בתקופות רבות אחרות היה בכי רע .היהודים האמינו שמצבם
משקף את מערכת היחסים בינם לבין האל ,ושהבחירה בהם דווקא מטילה עליהם חובות יתרות
וגם מעוררת שנאה כלפיהם.

בצלם אלוהים

הרעיון כי האדם נברא בצלם אלוהים ,השפיע על
התרבות האנושית בכלל ,כולל על זו שאינה יהודית ,ויש
לו גם מקום מרכזי בשיח על אודות זכויות האדם .אחד
מפעילי זכויות האדם החשובים של המאה העשרים,
מרטין לותר קינג הבן ,עשה ברעיון זה שימוש נרחב:

העיקרון של 'צלם אלוהים' הוא הרעיון שאלוהים 'הזריק' בכל בני האדם דבר מה .אין
זו אחדות איתנה עם אלוהים ,אלא האפשרות נתונה לכל אדם לאחווה ִאתו .וזה מה
שמעניק לכל אדם ייחוד ,מעניק לו ערך ,מעניק לו כבוד .כאומה אל לנו לשכוח זאת
לעולם :אין דרגות בצלם אלוהים ...עוד יבוא יום ונדע שאלוהים ברא אותנו על מנת
שנחיה יחדיו כאחים ,וכדי שנכבד את אצילותו וערכו של כל אדם.
תורגם מתוך הנאום "החלום האמריקני" ,שנשא מרטין לותר קינג ב 4-ליולי 1965

שאלות

מנהיג זכויות האזרח האמריקני מרטין לותר קינג ,מטיף להרמוניה בין הגזעים ,וושינגטון 29.8.1963

 .1מהי חשיבותו של רעיון צלם האלוהים עבור מרטין לותר קינג?
 .2למה מתכוון קינג באומרו" :אין דרגות בצלם אלוהים"?
 .3האם לאור דבריו של קינג ניתן ליישב בין ָ"ח ִביב ָא ָדם" לבין
ֲ"ח ִב ִיבין ְיִש ָׂר ֵאל"?

 .4מהי חשיבות רעיון בריאת האדם בצלם אלוהים לתיקון היחיד
ולתיקון החברה?

כיצד מתמודדת משנתנו עם דברי יוליאנוס (שאלה  ?)3כפי שראינו ,רבי עקיבא איננו מציג את עמדתו
המפורשת בשאלת היחס בין אחריותו ואהבתו של האל כלפי כל בני האדם ,לבין הקשר המיוחד בינו
לבין עם ישראל .לעיל הצגנו כמה אפשרויות לביאור יחס זה ,ואפשר לומר בוודאות שרבי עקיבא ,שהיה
אחד מחשובי החכמים ,האמין שהדברים אינם סותרים .אמונתו של רבי עקיבא בחביבותם של ישראל
לא גרמה לו להפסיק להאמין בחביבותם של כל בני האדם ,ובניגוד ליוליאנוס הוא חשב שאהבת האל
לישראל ואהבת האל לשאר בני האדם עולות בקנה אחד.
על שאלה  4מומלץ להשיב באמצעות משימה כיתתית :הכיתה תתחלק לזוגות  -תלמיד אחד ייצג
את יוליאנוס וחברו את רבי עקיבא .בני הזוג ישוחחו ביניהם ,ולאחר מכן יצטרכו לשכנע את חבריהם
לכיתה בטיעונים שהעלו .מה היו יוליאנוס ורבי עקיבא אומרים זה לזה אילו מצאו "מתנה מאלוהים"?
מובן שאפשר להשיב על שאלה זו בדרכים רבות ,כיד הדמיון הטובה על המורה והתלמידים .זו גם
הזדמנות לשלב את לימוד הדברים של יוליאנוס ואת המדרש שלמדנו קודם בלימוד המשנה .נעלה
רק כמה מהשאלות שכדאי לעסוק בהן בהקשר זה :האם המתנה מיועדת לכול או למישהו מסוים?
האם היא מיועדת לאחד (לאדם אחד ,לעם אחד) ,או שרבים יכולים להתחלק בה? האם כדאי לקחת
אותה? מה ההשלכות של לקיחת המתנה (הרווחים ,המחירים)? האם כרוכות בה גם חובות? האם מי
שיבחר לקבל את המתנה יהיה אהוב יותר ממי שיסרב לה? ועוד.

לצד השביל :בצלם אלוהים
עד כה עסקנו בעיקר בחלקה השני של המשנה ודנו בהיבטים שונים של היחס בין אלוהים לבין עם
ישראל .נשוב כעת אל החלק הראשון של המשנה הנוגע לכל בני האדם" :חביב אדם שנברא בצלם".
מהן ההשלכות המוסריות של קביעה זו? כפי שהזכרנו לעיל ,כבר בספר בראשית נרמז הקשר בין
האיסור לרצוח לבין הבריאה בצלם ,ובמקום אחר עמד רבי עקיבא על קשר זה .גם בעת החדשה
הצביעו הוגים ומנהיגים על הדרישה המוסרית המשתמעת מהרעיון שכל בני האדם נבראו בצלמו
של אלוהים .בקטע שלפנינו מובאים דבריו של מרטין לותר קינג (ראו מידע עליו בעמוד  ,)74שלחם
למען שוויון זכויות לשחורים בארצות הברית עד הירצחו .מומלץ להקרין בכיתה קטע מנאומו של קינג
(שאפשר למצוא בקלות באינטרנט).
מהי חשיבותו של רעיון הבריאה בצלם בעבור קינג (שאלה  ?)1מדבריו של מרטין לותר קינג עולות
ארבע משמעויות של הבריאה בצלם הנוגעות לתיקון היחיד ולתיקון החברה (שאלה :)4

מרטין לותר קינג הבן ) ﬂ (1968-1929כומר אמריקני
שהוביל את המאבק למען זכויות אדם וזכויותיהם של
השחורים בארצות הברית .במהלך שנות ה 50-ושנות ה60-
הנהיג קינג תנועת מחאה נגד אפלייתם של שחורים ,ובשנת
 1963נשא בוושינגטון את נאומו ההיסטורי" ,יש לי חלום".
קינג זכה בפרס נובל לשלום בשנת  ,1964ונרצח על ידי
מתנקש בשנת  .1968הוא נחשב לאחד מגיבורי התרבות
האמריקנית ,ומשמש כדגם ומופת עבור פעילי זכויות אדם
בעולם כולו.
עמוד  Â 74מסכת אבות  Âפרק ג
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1 .1דרישה מן האדם :לדבריו "אלוהים 'הזריק' בכל בני האדם דבר מה" ,אולם "אין זו אחדות איתנה
עם אלוהים" .צלם אלוהים מתפרש כאן כפוטנציאל שיש להוציאו מן הכוח אל הפועל :כדי
לממש את צלם האל הטמון בו ולהיות ראוי לו ,מוטלת על האדם משימה .קינג איננו מפרט מהי
המשימה ,אולם אנו יכולים להבין מרוח הדברים שכוונתו לחובה מוסרית כבדת משקל.
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2 .2כבוד כלפי כל אדם" :זה מה שמעניק לכל אדם ייחוד ,מעניק לו ערך ,מעניק לו כבוד" .בעמדנו
לפני כל אדם ,אומר קינג ,עלינו לחוש יראת כבוד הדומה לרגש שאדם דתי חש כשהוא ניצב בפני
האל .מכאן עולה דרישה מוסרית חמורה :אי אפשר לנתק את החובה הדתית מן החובה המוסרית,
משום שהכבוד שעלינו לחלוק לכל אדם באשר הוא אדם ,נובע מהכבוד שאנו חולקים לאלוהים,
וכל פגיעה באדם היא עוול מוסרי וחטא דתי כאחד.
3 .3שוויון בין כל בני האדם :מה פירוש המשפט "אין דרגות בצלם אלוהים" (שאלה  ?)2הואיל וכל בני
האדם נבראו בצלם אלוהים ,אסור להבחין בין בני עמים למיניהם ,בין בעלי שחורים ללבנים ובין
נשים לגברים ,ו"כאומה אל לנו לשכוח זאת לעולם"  -חובתה המוסרית והדתית של החברה היא
לוודא שלא תיפגע זכותו של איש לחיים בכבוד.
4 .4אחווה אנושית" :אלוהים ברא אותנו על מנת שנחיה יחדיו כאחים"  -מן התפיסה שכולנו ,כל בני
האדם ,נבראנו בצלמו של האל ,עולה שיש בינינו לא רק דמיון אלא גם שותפות ,והבריאה של כל
בני האדם שווים דורשת מבני האדם גם להיות קשורים זה לזה ,מתוך הכרה ב"אצילותו וערכו של
כל אדם".
מרטין לותר קינג היה איש דת ,ומטבע הדברים פירש את רעיון צלם אלוהים על פי תפיסתו ולאמונתו.
אולם מבחינה תרבותית ראוי להדגיש שרעיון הבריאה בצלם שימש בסיס גם לתפיסות הומניסטיות
שאינן כרוכות בהכרח באמונה דתית ,ומומלץ לדון בכיתה באפשרות לבסס רעיונות מוסריים על רעיון
הבריאה בצלם גם מנקודת מבט חילונית .לדוגמה אפשר להזכיר את ארגון "בצלם" ,הפועל למען
זכויות אדם בשם ערכים הומניסטיים ולא בשם אמונות דתיות ,ובכל זאת ,בחרו מייסדיו לקרוא לו
בשם הזה.
האם לאור הפירוש שהעניק קינג לרעיון הבריאה בצלם ,אפשר ליישב בינו לבין קביעתו של רבי
עקיבא "חביבין ישראל" (שאלה  ?)3לאורך כל היחידה עמדנו על המתח בין רעיון הבריאה בצלם לבין
רעיון הבחירה ,ומתח זה עשוי אף להתעצם לנוכח דבריו של מרטין לותר קינג .גם בנקודה זו ראוי
להדגיש את המתח לפני התלמידים ולאפשר להם להגיב לו ולהתמודד עמו.
למרות המתח בין גישותיהם של רבי עקיבא ומרטין לותר קינג ,היו מי שביקשו ליישב את הסתירה
בטענה שהבחירה בישראל היא אתגר מוסרי ואינה טענה לעליונות ,ואם כך היא אינה סותרת את
הדרישות המוסריות החמורות שהציב קינג ,אלא אף משרתת אותן .כך ,למשל ,ראה זאת ההוגה
היהודי אמריקני ,הרב פרופ' אברהם יהושע השל ,שהיה שותף למרטין לותר קינג במאבקו המוסרי.
השל ראה בהשגת שוויון זכויות לכל בני האדם חובה דתית ומימוש חזון הנביאים; בעבורו ,השתייכות
לעם הנבחר שקיבל את התורה ושמע את דברי הנביאים אין פירושה התנשאות על שאר בני האדם
והתנכרות להם אלא להפך  -אחריות מוסרית בלי גבול לכל בני האדם.
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משנה יט :הכול צפוי והרשות
נתונה ,עמודים 78-75
מבוא
במשנה יט שלוש אמרות העוסקות ביכולתו של האדם לעצב את המציאות שהוא חי בה ובמידת
אחריותו למעשיו .מומלץ לפתוח את הלימוד בפעילות שתעורר דיון כללי באפשרותו של האדם
לעצב את המציאות ,ולאחר מכן להתמקד בשורה הראשונה במשנה" :הכול צפוי ,והרשות נתונה".
משפט מורכב זה מציג זו לצד זו שתי תפיסות סותרות ,לכאורה ,דטרמיניזם ובחירה חופשית ,וקובע
שאפשר לשלב ביניהם .לאורך יחידת הלימוד שלהלן ,נבקש להבין באיזו מידה המציאות נתונה
מראש ובלתי ניתנת לשינוי ,ובאילו דרכים יכול האדם ,בכל זאת ,להשפיע על המציאות ועל העתיד.
הדיון הפותח במשנה מתמקד ברקע תאורטי למושגים "דטרמיניזם" ו"בחירה חופשית";
והשאלות ,ההסברים והמשימה בעמוד  75הם הקדמה להמשך יחידת הלימוד .במדור "לצד השביל"
(עמוד  )76מופיע קטע מתוך "קדמוניות היהודים" ליוסף בן מתתיהו ( 100-37לספירה) ,ובו הוא
מסביר שהיהודים בתקופתו נחלקו לשלוש כיתות ,על פי תפיסתם בשאלה זו .בעזרת התפיסות
האלה הסבירו שלוש כיתות היהודים את המציאות הפוליטית בתקופתם בדרכים אחרות ,ואף הסיקו
מסקנות באשר למידת אחריותם למצב שנוצר ויכולתם לשנותו .המדור "לאורך השביל" (עמודים
 )78-77מעורר דיון ביכולתם של בני האדם לשנות את גורלם ולעצב את המציאות ואת העתיד,
למרות הגורמים הבלתי נשלטים המשפיעים עליהם.
משנה יט

ַה ּכֹל ָצפוּי ָוְה ְרשׁוּת נְ תוּנָ ה
המשנה שלפנינו עוסקת במתח שבין החופש שניתן לאדם לבחור
את מעשיו ,לבין ההנחה שאלוהים יודע הכל – כולל מה שיהיה.
בעקבות משנה זו נשאל עד כמה אנו חשים שהחופש להשפיע על
עתידנו נתון בידינו ,ועד כמה אנו מרגישים שהוא ידוע מראש ,או
נקבע על ידי גורמים חיצוניים.

המשנה

ַ .1ה ֹּכל ָצפוּי ָוְהרְ ׁשוּת נְתוּנָה.
ְ .2וּבטוֹב ָהעוֹלָ ם נִדּ וֹן.
ַ .3וְה ֹּכל לְ ִפי רֹב ַה ַּמ ֲע ֶשׂה.

ביאור

ַ .1הכֹּל כל הדברים המתרחשים בעולםָ .צפוּי גלוי ,ידוע לפני האל .וְ ָה ְרשׁוּת ההיתר,
עוֹלם נִ דּוֹן כאשר מגיע
חופש הבחירה .נְ תוּנָ ה אפשרית לכל אדםְ .2 .וּבטוֹב ָה ָ
האדם למשפט על מעשיו ,דן אותו האל במידת הרחמים והחסד ולא על פי מידת
הדין הקפדנית והמחמירה .3 .וְ ַהכֹּל השכר והעונש על כל המעשים שנעשו בעולם
– אם טובים אם רעים ] -נמדדים[ ְל ִפי רֹב ַה ַּמ ֲע ֶש ׂה על פי מעשיו של האדם.

שאלות

 .1מה מובנו של הביטוי ַ"הכֹּל ָצפוּי"? מאיזה שורש נגזר הביטוי? ומה משמעות
הביטוי ָ"ה ְרשׁוּת נְ תוּנָ ה"?
ו"ה ְרשׁוּת נְ תוּנָ ה" כסותרים זה את זה.
 .2יש הרואים את שני הביטויים ַ"הכֹּל ָצפוּי" ָ
א .הסבירו מה עשויה להיות הסתירה.
ב .נסו ליישב את הסתירה.
ג .נסו לפרש את המלה 'צפוי' באופן שלא תיווצר סתירה בין שני הביטויים.
" .3וְ ַהכֹּל ְל ִפי רֹב ַה ַמּ ֲע ֶשׂה"  -כיצד מחזק עיקרון זה את אחריותו של אדם
למעשיו?
 .4האם אתם חשים שיש בידכם חופש לבחור את מעשיכם ,או שמעשיכם נקבעו
עבורכם מראש?

בחירה חופשית ודטרמיניזם  ﬂיש המבינים
את שני הביטויים ַ"הכֹּל ָצפוּי" "וְ ָה ְרשׁוּת נְ תוּנָ ה"
כמשקפים מתח בין דטרמיניזם לבין בחירה
חופשית .הדטרמיניזם הוא תפיסה פילוסופית
שלפיה כל אירוע נקבע מראש על ידי נסיבות
קודמות ,חוקים מדעיים או אלוהים.
לפי עמדות דטרמיניסטיות מובהקות ,הבחירה
החופשית אינה אלא אשליה ,שהרי האדם אינו
יכול לשנות את רצף חייו והשתלשלותם.

משימה

לפניכם שלושה אירועים .בחרו באחד מהם ,וכתבו לו שני סיומים שונים,
שבכל אחד מהם יגיע גיבור האירוע להחלטה אחרת.
בדקו אם הנסיבות הן שמכריעות את סיומו של הסיפור ,או שהגיבור
מצליח לשלוט בגורלו.
 .1יותם היה חסר אונים לחלוטין :כל הכיתה החרימה אותו אחרי שהסגיר
את עומר .הוא סיפר למורים שעומר מתעלל ברוני כבר מספר חודשים.
מאז ,איש אינו מדבר ִאתו; הפייסבוק מלא בהשמצות נגדו; כל ילדי בית
הספר מפנים לו גב; ואפילו רוני עצמה אינה מסתכלת לכיוונו .היא כועסת
שבגללו פתחו בחקירת משטרה ,הוריה יודעים על המקרה ,ובבית הספר
לועגים לה אפילו יותר.
ימים שלמים יותם יושב מדוכא :למה הוא היה צריך להתעסק בעניין לא
לו? הוא כועס על המורים והיועצת האלו ,שאינם יכולים לשמור סוד
אפילו לרגע .לא נותר לו מה לעשות...

 .2טלי שוחררה מהצבא כנגד רצונה בעקבות התקף ראשון של מחלת
הנפילה )אפילפסיה( ,שבו איבדה את הכרתה .מובן שהיא איבדה גם את
השליטה ברכב שבו נהגה ,וגרמה לתאונה חמורה ,שבה נפצעו שלשה
לוחמים .הצבא הודיע לה שהוא אינו זקוק לחיילות החולות באפילפסיה
ושחרר אותה .טלי נאלצה להתמודד גם עם מחלה חדשה ,קשה ומאיימת
וגם עם השחרור הפתאומי .חלום חייה היה להיות חיילת קרבית .טלי
שקעה במרה שחורה ,הסתגרה בבית ולא ידעה מה לעשות...
 .3סוד גדול רובץ על כתפיה של נופר :היא גילתה שרונה ,חברתו החדשה
של אביה ,היא מתחזה! היא כלל איננה דיילת באל-על ,כפי שהיא מספרת
לאביה ,כי אם עוזרת במספרה בקצה הדרומי של העיר .נופר מחבבת את
רונה ואינה רוצה לפגוע בה .היא גם אינה רוצה להתערב בחיי אביה ,אבל
לא רוצה שירמו אותו .והיא בוודאי אינה רוצה שסוד גדול כל כך ירבוץ על
כתפיה .נופר איננה יודעת מה לעשות...

הצעה לפעילות פתיחה
את הדיון במשנה זו מומלץ להתחיל במשימה המופיעה בתחתית עמוד  .75במשימה זו נדרשים
התלמידים לכתוב שני סיומים לאחד הסיפורים ,שבכל אחד מהם מגיע גיבור הסיפור להחלטה
אחרת .לאחר מילוי המשימה אפשר לחלק את הלוח לשלושה חלקים ולכתוב כמה מהסיומים
שהציעו התלמידים לכל אחד משלושת הסיפורים .כאשר יצטברו כמה סיומים אפשריים לכל אחד
מהסיפורים ,אפשר לשאול את השאלה שתעמוד במוקד הדיון ביחידת הלימוד שלפנינו :האם יש
משמעות להחלטות שהאדם מקבל? האם בכוחו לשנות את המציאות וליצור מציאות חדשה ,טובה
יותר? שאלות אלו עומדות במוקד השיח הדתי ,הפילוסופי והמוסרי של כל התרבות האנושית .כך
כתב ישעיהו ליבוביץ' ,הוגה יהודי בן המאה ה־ 20על המשנה שלפנינו:

ִא ְמרה בת ארבע מלים במסכת אבות מבטאה תמצית של אחת מן השאלות הגדולות
המטרידות את האדם בכל התרבויות ובכל התקופות ,בהגות פילוסופית ,משפטית
ומוסרית ,ובאמונה דתית כאחד [ ]...לפנינו מוצגת בכל חריפותה בעיית הדטרמיניזם
והבחירה החופשית ,בעיה אשר אנשי דעות ואמונות שונות ,ואף מנוגדות זו לזו ,כרכו בה
את הבנתם את עצמם ואת שיפוטם על מהות האדם ,תפיסות אמוניות־דתיות של מעמדו
של האדם לפני האל ,ותורות מידות ותורות ערכים שמחוץ לתחומי ההגות הדתית.
לפיכך דברים אלה צריכים עיון רב []...
(ישעיהו ליבוביץ' ,הכל צפוי והרשות נתונה)http://tpeople.co.il/leibowitz/leibarticles.asp?id=62 ,
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לאחר שהציגו התלמידים את עמדתם האישית בשאלות שנשאלו בסוף משימת הפתיחה ,נפנה
למשנה המופיעה בתחילת העמוד ,ונבקש מהתלמידים לבחון את התפיסה המשתקפת ממנה .כדי
להקל על התלמידים להבין את המשנה ,אפשר להיעזר בשאלות המנחות האלה:
 מיהו ש"צופה" ו"נותן רשות"?
 מה "צפוי" (מה כוללת המילה "הכול")?
 למי "הרשות נתונה"?
 איזה קושי עולה מהמשנה?
פרק ג
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בשלב זה אפשר להפנות את התלמידים לשאלות המופיעות לאחר המשנה .בתשובה לשאלה
שנשאלה במליאה  -האם בני האדם יכולים לעצב את המציאות שבה הם חיים בעזרת החלטות
שיקבלו?  -המשנה מציעה תשובה אניגמאטית ,תשובה שיש בה ,לכאורה ,סתירה פנימית .במילים
"הכול צפוי" המשנה טוענת שהאל צופה בעולם (מן השורש צפ"ה) ויודע כל מה שהיה בו וכל מה
שיהיה ,ובתוך כך גם את כל ההחלטות שהאדם יקבל ואת תוצאותיהן (שאלה  .)1תפיסה זו אינה
רואה באדם גורם מכריע בעיצוב המציאות ,משום שהיא כבר ידועה מראש .למרות כל ניסיונותיו ,לא
יצליח האדם לשנות את גורלו .גם במקרים שבהם האדם חושב שבמאמצים גדולים הצליח להגשים
מטרה שקבע לעצמו -מאמציו היו צפויים מראש ,ולמעשה לא הייתה לו אפשרות שלא להשיג את
מטרתו ,גם אילו היה רוצה בכך .המילים "והרשות נתונה" ,לעומת זאת ,מציגות תפיסת עולם אחרת
לחלוטין ,ולפיה האדם יכול לבחור לעשות ככל העולה על רוחו .על פי תפיסה זו ,האדם הוא ריבון
למעשיו ,הוא יכול לקבל החלטות ולפעול כפי שהוא חושק ,ומשום שהוא בחר לעשותם ,חלה עליו
גם אחריות למעשיו .את הסתירה בין שתי התפיסות האלה אפשר ליישב בכמה דרכים (שאלה :)2
1 .1אמנם הכול צפוי מראש ,אך האדם מרגיש שיש לו אפשרות לעצב את המציאות .התחושה שאדם
מסוגל לחולל שינוי של ממש במציאות היא אשליה פסיכולוגית שמקורה בנפש האדם ,ואין קשר
בינה לבין המציאות .לפי פירוש זה:
•"הכול צפוי"  -המציאות מוכתבת ,ולאדם אין שום אפשרות להשפיע עליה.
•"הרשות נתונה"  -האדם חי באשליה המוטעית שהוא קובע את גורלו.
2 .2אמנם כל הנסיבות שהאדם ייאלץ להתמודד עמן בעתיד נקבעו מראש ,כמו חוקי הטבע ותכונות
האופי שלו ושל האחרים שסביבו ,ובכל זאת האדם נמדד לפי ההתמודדות האישית שלו עם
הנסיבות החיצוניות שמוכתבות לו .לפי פירוש זה:
•"הכול צפוי"  -יש גורמים רבים שהאדם אינו מסוגל לשנות אותם או להשפיע עליהם.
•"הרשות נתונה"  -אמנם האדם אינו שולט במציאות החיצונית לו ,אך הוא שולט בעצמו,
וביכולתו להתמודד עם המציאות בכמה דרכים.
3 .3אף על פי שהמציאות ידועה מראש ,האדם יכול לשנות אותה ,אם כי לעתים הדבר כרוך
במאמצים גדולים מצדו.
•"הכול צפוי"  -יש גורמים רבים שנתונים מראש וכל אדם נאלץ להתמודד ִאתם.
•"הרשות נתונה"  , -למרות הכול ,בכוחו של האדם לשנות את המציאות ולעצב אותה.
המשך המשנה הוא ניסיון לתאר את היחס שבין האדם ,היכול לפעול לפי רצונו ,לבין אלוהים ,הצופה
בכל מעשי האדם ונותן לו שכר ועונש .לפי התפיסה המוצגת במשנה ,האל משגיח על כל הנעשה
בעולם ,אך מאפשר לאדם לקבל החלטות ולנהל את חייו כרצונו .על כן ,בסופו של דבר ,האל שופט
ומעריך את האדם על פי החלטותיו ,מעניק לו שכר או מעניש אותו .הביטוי" :ובטוב העולם נדון"
מעיד שהאל הוא אכן שופט ראוי ,ששופט משפט צדק ,ויותר מכך אף משתדל להיטיב עם בני האדם
שהוא שופט ,גם אם אינם ראויים לכך" .והכול לפי רוב המעשה" ,דהיינו מעשי האדם "נרשמים"
ומחולקים למעשים טובים ומעשים רעים ,והגמול יינתן על פי הרוב  -אם רוב המעשים היו טובים
ומיעוטם רעים  -יגמול לו האל טובה; ואם רוב המעשים היו רעים ומיעוטם טובים  -יגמול לו אלוהים
רעה ויעניש אותו.
התפיסה הדטרמיניסטית שוללת מהאדם את חופש הבחירה ,וטוענת שכל מעשי האדם מוכתבים
מראש .השקפה זו קיבלה לאורך ההיסטוריה פירושים רבים :דתיים ,פילוסופיים ואף מדעיים ,וחשוב
לעמוד עליהם לפני המעבר להמשך יחידת הלימוד.
 הדטרמיניזם הדתי מבוסס על ההנחה שהאל הוא יודע־כל וכל־יכול ,ועל הסתירה בין ידיעתו
ויכולתו האינסופיים לבין יכולתו של האדם לקבוע את גורלו ולשנות את מהלך חייו .הרמב"ם
מנסח את עמדת הדטרמיניסט הדתי כך:

הוא [הדטרמיניסט] אומר :או שאלהים יודע שאדם פלוני יהיה צדיק או רשע ,או
שאינו יודע זאת .אם אתה אומר שהוא יודע ,מתחייב שיהיה אותו אדם כפוי לאותו
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מצב שאלהים ידע מקודם .או שידיעתו איננה ידיעה אמתית .ואם תאמר שהוא
[כלומר ,אלוהים] לא ידע זאת מקודם ,מתחייבים אבסורדים גדולים []...
(רמב"ם ,שמונה פרקים ,תרגום :מיכאל שורץ ,ירושלים תשע"א ,עמ' )55

 הדטרמיניזם הפילוסופי מניח שהיקום כולו מתקיים בהרמוניה מוחלטת ועל פי חוקי טבע בלתי
משתנים .טבע האדם ואופיו כופים על האדם לקבל החלטות ולפעול בדרך מסוימת ,ואין לו
חופש בחירה אמתי .הבחירה של האדם היא אשליה פסיכולוגית המונעת ממנו תסכול שבוודאי
היה מתעורר אילו הכיר שאין לו אפשרות אלא לפעול כפי שהוא פועל .זו הייתה תפיסתו של
שפינוזה ,מחשובי הפילוסופים של העת החדשה:

אבן מקבלת תנועה מסיבה חיצונית ,הדוחפת אותה ,תנועה שמכוחה היא תוסיף לנוע
בהכרח גם אחר כך .האבן בתנועה היא אנוסה [מוכרחה] .האמור כאן באבן ,אמור
גם בכל מה שנמצא ואין הבדל כמה מורכב הוא! ועכשיו ,שער נא בנפשך שהאבן
חושבת בשעה שהיא ממשיכה לנוע .מאמינה שהיא בת חורין גמורה ושהיא מתמידה
בתנועתה רק משום שהיא רוצה בכך ,ולא משום סיבה אחרת [ ]...והוא הדין באותה
חירות של בני האדם ,שהכל מתפארים בקניינה ,ובאמת כל כולה אינה אלא בכך
שבני אדם יודעים את שאיפתם אבל אינם מכירים את הסיבות שמכוחן הם נכרעים
[מופעלים] .כך מאמין התינוק שהוא מתאווה בחירות [באופן חופשי ,מכוח רצונו]
לחלב ,הנער מאמין שהוא בן חורין כשהוא שואף נקם בשעת כעסו ,והפחדן  -שהוא
רוצה לברוח.
(ברוך שפינוזה ,בתוך :שמואל הוגו ברגמן ,תולדות הפילוסופיה החדשה ,א ,ירושלים  ,1970עמ' )261

 הדטרמיניזם המדעי טוען שמבחינה עקרונית אפשר להבין את כל העולם על פי חוקי המדע
והסיבתיות .כל תופעה בעולם היא תוצאה של תופעות שקדמו לה ,ולכן להלכה אפשר לחזות
במדויק את כל אירועי העתיד .גם תהליך קבלת ההחלטות תלוי בחוקי הפיזיקה ,הכימיה
והביולוגיה ,ואילו היינו יודעים כל מה שהתרחש בעבר (כלומר ,את כל הסיבות) וגם את כל חוקי
הטבע המשפיעים על האדם ועל דרך פעולתו ,היינו יכולים לחזות את העתיד בוודאות גמורה:

יש להבין את מצב העניינים הנוכחי ביקום כתוצאה של מצבו בעבר וכסיבה של מה
שעתיד להיותֶׂ .ש ֶכל אשר יהא מסוגל ,ברגע נתון ,להבין את כל הכוחות המפעילים
את הטבע ,ואת מצביהם של כל היצורים והעצמים המרכיבים אותו; נוסף על כך,
אילו שכל זה היה אדיר מספיק בכדי לנתח את מכלול הידיעות האלה ,הוא בוודאי
היה מסוגל לכלול במסגרת אותה נוסחה את תנועותיהם של העצמים הגדולים
ביותר ביקום וגם של החלקיקים הקטנים ביותר .בעבור שכל כזה לא היה שום דבר
בגדר נעלם ,והעתיד ,בדיוק כמו העבר ,היה חשוף לעיניו.
(פייר סימון לפלס ,פיזיקאי בן המאה ה־ ,19מתוך" :מסה פילוסופית על ההסתברות")

לסיכום לימוד המשנה ,מומלץ לדון בשאלה  ,4ולשמוע את שוב את עמדת התלמידים .במסגרת
הדיון ,כדאי לבקש מהתלמידים לשתף את הכיתה בחוויות אישיות המוכיחות את אחת התפיסות
שנלמדו " -הכול צפוי" או "הרשות נתונה".
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גורל ובחירה חופשית – שלוש גישות

בתקופת הבית השני היו חלוקות הדעות בשאלה – האם
לאדם בחירה חופשית או שמא הוא נתון תחת שלטונו
העריץ של הגורל .ההיסטוריון היהודי יוסף בן מתתיהו
מתאר בקטע שלפניכם את ההשקפות היהודיות שרווחו
בתקופתו בשאלה זו.

בקרב היהודים ]ישנן[ שלוש כיתות ,שנחלקו בדעותיהן על ענייני בני-האדם .אחת מהן נקראה
כת הפּרוּשים ,השנית כת הצדוקים ,והשלישית כת האיסיים .הפרושים אומרים ,שכּמה דברים
הם מעשה הגזירה ]גורל ,דבר שאינו בשליטת האדם[ ,אך לא כולם ,וכמה מהם בידינו לעשותם .ואילו
כת האיסיים מכריזה ,שהגזירה היא אדון הכּול ,ואין דבר שלא יקרה את בני-האדם לפי גורלם.
הצדוֹקים לעומתם כופרים בגזירה וסבורים שדבר כזה אינו קיים כלל ועיקר [...] ,אלא הכול נתון
בידינו ,באופן שאנו הגורמים לעצמנו את הטובה ,וגם את הרעה ניקח בשל בערותנו ]טפשותנו[.
יוסף בן מתתיהו ,קדמוניות היהודים ,יג ,ה ,ט )תרגם :אברהם שליט( ,עמ' 89

שאלות

 .1השלימו את המשפטים לפי הדוגמא הבאה:
כת הפרושים מאמינה שהכול צפוי והרשות נתונה
כת האיסיים מאמינה ש ________________________
כת הצדוקים מאמינה ש ________________________

פרושים צדוקים ואיסיים  ﬂשלוש כתות בתקופת הבית השני,
שתוארו בכתביו של יוסף בן מתתיהו .מקובל לראות בפרושים
את הזרם המרכזי שממנו צמחו חכמי המשנה; האיסיים מזוהים
עם 'כת מדבר יהודה' ,שכתביה התגלו במדבר יהודה במאה
שעברה; ואילו הצדוקים התייחסו לבית צדוק ,בית הכהונה
הגדולה שהוחלף על ידי בית חשמונאי.

 .2איך לדעתכם ,תפרש כל אחת מהכתות את האירועים הבאים:
 Ÿשלטון זר בירושלים.
 Ÿכהנים גדולים המוכרים בכסף את הכהונה הגדולה.
 Ÿפושע העושק את העניים והגונב מאלמנות ויתומים את כספם.

חורבת קומראן במדבר יהודה .לפי אחת ההשערות,
מקום משכנה של כת האיסיים.

יוסף בן מתתיהו )יוספוס פלביוס( ) 100-38לספירה(
 ﬂהיסטוריון וסופר ,בן למשפחה יהודית מיוחסת מירושלים.
בתקופת המרד הגדול ) 73-66לספירה( התמנה למפקד המרד
בגליל .לאחר שהמרידה בגליל נכשלה וכל ערי הגליל נפלו
בידי הרומאים ,מסר יוסף בן מתתיהו את עצמו לידיהם .לאחר
ששוחרר בן מתתיהו מן השבי ,עבר לרומא ,שם חי בחסותם של
הקיסרים הרומאים ממשפחת הפלבים ,ומכאן שמו – פלביוס.
ספרו 'קדמוניות היהודים' מתאר את ההיסטוריה של עם ישראל
מתקופת המקרא ועד סוף תקופת הבית השני.
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לצד השביל :גורל ובחירה חופשית  -שלוש
גישות
בהמשך לדיון התאורטי בדטרמניזים מול האפשרות לבחירה חופשית ,הקטע מתוך "קדמוניות
היהודים" (עמוד  )76עוסק בהתמודדותן של התפיסות האלה עם המציאות המדינית והחברתית.
לאחר חורבן בית המקדש השני בשנת  70לספירה ,תיאר יוסף בן מתתיהו כיצד הסבירו שלוש
הכיתות המרכזיות בעם ישראל בתקופה ההיא את המציאות ההיסטורית בארץ ישראל בזמנן .בין
היתר ,נאלצו היהודים להסביר לעצמם מדוע הם נכבשו בידי ממלכה זרה; מה הוביל לשחיתות
הגדולה שרווחה בעילית היהודית; ואיך נוצרו הנתק העמוק בין העשירים לעניים והעושק הגדול
באותה תקופה .שאלה  1מזמינה את התלמידים לנסח בפשטות את העמדה התאורטית של כל
אחת מן הכיתות .בעזרת שאלה  2יוכלו התלמידים לבחון את ההשלכות של כל תפיסה תאורטית
על פירושה את המציאות הפוליטית והחברתית בזמנה .הצדוקים ,שלפי העדות של יוספוס סברו
ש"הכול נתון בידינו ,באופן שבו אנו הגורמים לעצמנו את הטובה ,וגם את הרעה ניקח בשל בערותנו",
טענו בוודאי שהמצב הירוד של היהודים באותה התקופה היה תוצאה של החלטות אסטרטגיות
שגויות בתחום המדיני והחברתי .כך ,סביר להניח שהם גם האמינו שבמאמצים גדולים יהיה אפשר
לתקן את הליקויים וליצור מציאות טובה יותר .האיסיים ,שהאמינו ש"הגזירה היא אדון הכול ,ואין
דבר שלא יקרה את בני האדם לפי גורלם" ,היו עשויים לטעון שמציאות זו היא ביטוי לרצון האל,
ואינה קשורה להחלטות של בני האדם .כלומר ,לדעת האיסיים אין משמעות לניסיונות לתקן את
המדינה או את החברה ,שכן אלוהים קובע מה יהיה ,ולהחלטות של בני אדם ולמעשיהם אין השפעה
על המציאות .עמדת הפרושים ,הייתה העמדה המורכבת ביותר ושילבה בין שתי העמדות הראשונות.
לפי עמדתם" ,כמה דברים הם מעשה הגזירה ,אך לא כולם ,וכמה מהם בידינו לעשותם" .עמדה
זו תואמת את עמדת המשנה ,משום שהיא מבקשת לשלב בין שתי התפיסות שהצגנו  -העמדה
הדטרמיניסטית והאפשרות לבחירה חופשית .אפשר "להשתמש" גם כאן ביישוב הסתירה ,לכאורה,
בין "הכול צפוי" לבין "והרשות נתונה" ,שהוצג בעמוד  .75הפרושים האמינו שלמרות הקשיים שנוצרו
שלא באשמתם ,במאמצים גדולים אפשר לתקן חלק מהמציאות.
לסיכום המדור "לצד השביל" כדאי לבדוק כיצד יכולות הגישות שנלמדו להשפיע על חיי התלמידים.
כל תלמיד יוכל לחשוב על אתגר מסוים שהוא נדרש להתמודד עמו :בתחום הלימודי ,או החברתי,
במשפחה ,או בכל תחום אחר .לאחר מכן ,יתבקש כל תלמיד להסביר כיצד ,לדעתו ,היו מייעצים לו
נציגי שלוש הכיתות  -הפרושים ,הצדוקים והאיסיים  -להתמודד עם האתגר שלפניו .ולבסוף ,יוכל כל
תלמיד לבחור את העצה שנראית לו הנכונה ביותר בשבילו.

חתונה גורלית

לפניכם סיפור מהתלמוד על בתו של
רבי עקיבא ,אשר נקבע לה גורל מר
מראש ,שבסופו של דבר לא התממש.

לרבי עקיבא הייתה בת.
הכלְ ִּד ּיִים ]החוזים בכוכבים[:
אמרו לו ַּ
אותו היום שנכנסת לבית החופה ,מכיש אותה נחש והיא מתה.
היה דואג ]רבי עקיבא[ על הדבר הרבה.
המכְ ֵּבנָה ]תכשיט מתכת לראש
אותו היום ]יום חתונתה[ נטלה ]בתו של רבי עקיבא[ את ַ
או לצוואר ,כעין חישוק המתעקל לתוך עצמו וקצהו חד[ ,נעצה אותו בסדק ]שבקיר[.
פגעה המכבנה בעינו של נחש וישבה ]ננעצה[ בה.
בבוקר כשנטלה אותה ,נגרר ובא הנחש אחריה.
אמר לה אביה :מה עשית ]שניצלת ממוות[?
אמרה לו :בערב בא עני ,קרא בפתח .והיה כל העולם טרוד בסעודה ,ואין
שומע לו .קמתי אני ,נטלתי את מנתי שנתתם לי ונתתיה לו.
אמר לה ]רבי עקיבא[ :מצווה עשית! ]ולכן ניצלת ממוות[
פסיפס בית הכנסת בבית אלפא ,המציג את גלגל
המזלות .המאה ה 5-לספירה .ויקיפדיה החופשית

על פי תלמוד בבלי ,מסכת שבת ,דף קנו עמוד ב

שאלות

משימה

 .1מה צפו החוזים בכוכבים?
 .2מדוע דאג רבי עקיבא?
 .3מה היה המעשה ששינה את גורלה של בתו של רבי עקיבא?
 .4על פי הסיפור ,מה הוא "הצפוי" ,ובאיזה מובן "הרשות
נתונה"?

לפניכם קטע העוסק במטען הגנטי שכל אחד מאתנו נושא עמו .קראו אותו
והשיבו לשאלות שבעקבותיו:
מהכוכבים לDNA-
בתקופה המודרנית הצטמצמה מאוד האמונה כי עתיד האדם וגורלו כתובים
בכוכבים )אם כי יש כאלו שעדיין אוחזים באמונה זו( .עם זאת ,במאה העשרים
הלכה והתגברה ההשערה כי גורלנו אכן כתוב מראש  -אם לא בכוכבים ,הרי
שבדנ"א שלנו .לפי תפיסה זו  -הקרויה גם "דטרמיניזם גנטי"  -הגנים שלנו
קובעים הרבה ממה שיקרה לנו בחיינו ,את תכונות אופיינו ,את בחירותינו
ומעשינו .בשמם של פרנסיס קריק וג'יימס ווטסון ,המדענים האנגליים זוכי
פרס הנובל שגילו את מבנה הדנ"א ,נאמר כי "נהגנו לחשוב כי גורלנו נמצא
בכוכבים .כיום אנחנו יודעים כי במידה רבה גורלנו נמצא בגנים שלנו".
 .1מהו דטרמיניזם גנטי ,על פי הקטע?
 .2באיזה מובן החליפו הגנים את הכוכבים ,שאותם פגשנו בסיפור על בתו
של רבי עקיבא?
 .3האם אתם מאמינים כי כל אישיותנו נקבעת על פי הגנים שלנו?
 .4לפי התפיסה המוצגת בקטע ,האם ַ"הכֹּל ָצפוּי" או ָ"ה ְרשׁוּת נְ תוּנָ ה"?

אסטרולוגיה  ﬂהאסטרולוגיה )מיוונית :אסטרו=כוכב;
לוגוס= תורה( היא אמונה כי מעשי האדם ,תכונות אישיותו
ועתידו נקבעים על ידי תנועת הכוכבים והמזלות .כך
ניתן להתבונן בכוכבים ובתנועותיהם על מנת לחזות את
גורלו של האדם .בעבר )כפי שבא לידי ביטוי בסיפור זה(,
האסטרולוגיה נחשבה לתפיסה מדעית מקובלת ,ואף תפסה
חלק בדתות שונות .היום האסטרולוגיה אינה מקובלת על
ידי המדע ,למרות שרבים עדיין מאמינים ומשתמשים בה.
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לאורך השביל :חתונה גורלית
הסיפור "חתונה גורלית" קושר בין מושג הדטרמיניזם לבין המסורת האסטרולוגית ,שלפיה גורלו של
האדם נקבע על פי תנועת גרמי השמים .תפיסה זו רווחת גם בימינו ,אך חשוב לציין ,שבניגוד למקובל
היום ,בעת העתיקה נחשבה האסטרולוגיה למדע מדויק ממש ,ולא לשעשוע המופיע במוסף העיתון.
לפני לימוד הסיפור מומלץ לדון בכוכבים ובמזלות ובאפשרות לחזות את העתיד על פי תנועותיהם.
לצורך הדיון ,אפשר להיעזר בתחזית אסטרולוגית המופיעה באחד העיתונים ,ולשאול את התלמידים
אם הם נוהגים לקרוא בה ולהישמע לעצותיה .לאחר מכן ,כדאי לקרוא את המושג המופיע בתחתית
העמוד (מצד ימין) ,ולהסביר שבעבר סברו שלגלגל המזלות תפקיד חשוב בקביעת גורלו של האדם,
עד כדי כך שהוא הופיע בפסיפס מרהיב בבית הכנסת העתיק בבית אלפא (כפי שאפשר לראות
בתמונה המופיעה במרכז העמוד) .בשלב זה אפשר לקרוא את הסיפור ,ולענות לשאלות המופיעות
במרכז העמוד .בקריאת הסיפור ,מומלץ להדגיש את הנקודות האלה (שאלות :)4-1
 מהסיפור עולה שרבי עקיבא ייחס משמעות רבה למזלות ,וגם הוא קיבל את ממצאי
האסטרולוגים כתחזית מדויקת .הראיה לכך :הוא הלך לשמוע בעצת הכלדיים מלכתחילה ו"היה
דואג על הדבר הרבה".
 על פי הסיפור ,הנחש אכן הופיע בערב החתונה .כלומר ,הכלדיים לא טעו ,ואלמלא מעשה
הצדקה של בתו של ר' עקיבא ,ככל הנראה ,תחזיתם הייתה מתממשת.
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 מדוע לא ניסה רבי עקיבא למנוע מבתו להתחתן? מדוע לא הזהיר אותה מפני הנחש? אפשר
לענות על שאלות אלו בכמה דרכים :ייתכן שאף על פי שדאג מאוד ,בתוך־תוכו האמין רבי עקיבע
שבסופו של דבר יתברר שהתחזית האסטרולוגית לא תתממש ,כפי שאכן קרה .עם זאת ,אפשר
לומר שרבי עקיבא היה דטרמיניסט ,הוא האמין שלא יוכל לשנות את גורלה של בתו בשום אופן,
ולכן חשב שאין טעם לנסות להצילה.
 הקשר בין הפגיעה בנחש לבין המעשים של בתו של רבי עקיבא הוא קשר עקיף .כלומר ,הבת
לא שלטה בהופעת הנחש ,וגם נעיצת המכבנה בקיר בדיוק ברגע הנכון הייתה פעולה מקרית,
שהיא לא תכננה מראש לעשותה .הדרך היחידה להשפיע על המציאות ,לפי הסיפור ,היא לעשות
מעשים טובים ,והם יכולים לגרום לשינוי לטובה בגורל האדם.
על פי סיפור זה ,אפשר להציע פירוש חדש לביטוי "הכול צפוי והרשות נתונה" (שאלה " .)5הכול
צפוי" ,כלומר כל מה שיקרה בעתיד אכן כתוב מראש .אך בה בעת "הרשות נתונה" ,כלומר אם אדם
יעשה מעשים טובים ,תיתכן התערבות שמימית־קוסמית שתביא לשינוי בגורל הקבוע .אמנם אין כאן
טענה שאדם יכול לשנות את גורלו בעצמו (אלא שהוא זקוק להתערבות אלוהית שתבוא בעקבות
קיום המצוות) ,ועם זאת ,יש לו יכולת לעשות זאת ,ולכן ,בסופו של דבר ,הוא אחראי למעשיו ולגורלו.
כמו פירוש המשנה שהוצע לעיל ,גם כאן יש הבחנה בין הנסיבות החיצוניות הבלתי נשלטות ,לבין
מעשי האדם והחלטותיו הנתונות לבחירתו .מבחינה זו ,טענת הסיפור מרחיקת לכת  -באמצעות
החלטות שאדם מקבל הוא יכול להשפיע בעקיפין גם על הגורמים הנתונים ,לכאורה ,מראש.
המשימה שבתחתית העמוד (מצד שמאל) מציגה בפני התלמידים ניסוח מודרני ומדעי של
הדטרמיניזם  -האדם הוא במידה רבה תוצר של המטען הגנטי שהוא נושא .את התפיסה הזאת
אפשר להרחיב גם מעבר לתחום הגנטיקה  -כולנו מושפעים מאוד מהסביבה ומהתרבות ,ובוודאי
שאנו כפופים לחוקי הטבע (שאלה  .)1כל הגורמים האלה  -המטען הגנטי ,השפעות התרבות
והסביבה וחוקי הטבע -החליפו בעידן המודרני את הכוכבים בשיטה האסטרולוגית ,והמודעות
להשפעתם עשויה להוביל את האדם למסקנה שלא נותר שום מקום לבחירה חופשית ,שהכול כבר
נתון מראש .ידיעת כל הגורמים האלה יכולה לחזות מראש את התנהגותו של אדם ואת מהלך חייו,
ובכך למנוע ממנו את חופש הבחירה (שאלה  .)2בהקדמה שכתב לפרקי אבות ("שמונה פרקים"),
עסק הרמב"ם בסוגיה זו ,וטען שלאדם יש בחירה למרות תכונות אופיו הנתונות מראש:

שלא תחשוב לאמתיות את ההזיות שבודים אותן בעלי משפטי הכוכבים ,הטוענים ,שמולד
האדם עושה אותו בעל מעלה או בעל מגרעת ,ושהאדם כפוי ,בהכרח ,לעשות מעשים אלה.
אבל אתה ,דע לך [ ]...שמעשי האדם כולם נתונים לו .אין כפייה עליו לגביהם ,ואין כלל
דחף מבחוץ ׁשֶ ּיַּטֶה אותו כלפי מעלה או מגרעת ,אלא רק יש הכנה מזגית ,כמו שהבהרנו ,כך
שיקל או יקשה עליו דבר־מה .בשום אופן אין מעשה מחויב או נמנע.
(שמונה פרקים לרמב"ם ,תרגום :מיכאל שורץ ,ירושלים תשע"א ,עמ' )41-40
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האדם קובע את נסיבות חייו

מצבים קיצוניים מהווים מבחן לשאלה האם
האדם שולט בחייו או שהמציאות קובעת כיצד
יפעל .לפסיכולוג היהודי הנודע ,ניצול השואה
ויקטור פראנקל עמדה ברורה בשאלה זו.

האדם ,בסופו של חשבון ,מחונן בכוח ההגדרה
העצמית .דרכו וגורלו – כמובן ,במסגרת נתוניו
וסביבתו – הוא-הוא הקובע אותם .במחנות הריכוז -
במעבדה חיה זו ובמגרש ניסויים זה  -ראינו אחדים
מחברינו מתנהגים כחזירים ,בעוד אחרים מתנהגים
כקדושים .אפשרויות אלה ואלה גנוזות באדם; איזו
מהן יגשים ,דבר זה תלוי בהכרעות ולא בתנאים.
דורנו דור ריאליסטי הוא ,לפי שלמדנו לדעת ,מהו
האדם באמת .אחרי ככלות הכול ,האדם הוא אותו
יצור שהמציא את תאי-הגאז של אושוויץ; אבל הוא
גם אותו יצור שנכנס קוממיות אל תאי-גאז אלה
ועל שפתיו תפילת שמע ישראל.
ויקטור פראנקל ,האדם מחפש משמעות ,עמוד 161

שאלות

 .1על פי ויקטור פראנקל ,מהי יכולת ההגדרה העצמית של האדם?
 .2מה למד ויקטור פראנקל כאסיר באושוויץ על יכולת הבחירה של האדם?

 .3לפי קטע זה ,איזה חלק במשנה משמעותי יותר לתיקון היחיד והחברה:
ַ"הכֹּל ָצפוּי" או ָ"ה ְרשׁוּת נְ תוּנָ ה"? נמקו את תשובתכם.

ויקטור פראנקל ) ﬂ (1997-1905רופא ,נוירולוג ופסיכיאטר יהודי
וינאי .בתקופת השואה התאפשר לפראנקל להגר לארצות הברית ,אולם
הוא בחר להישאר בווינה על מנת לגונן על הוריו ולהמשיך לעבוד כראש
המחלקה לנוירולוגיה בבית החולים היהודי .במהלך מלחמת העולם השנייה
הוא נשלח למחנות הריכוז וההשמדה אושוויץ ,דכאו ומחנות נוספים,
ולחוויותיו שם הייתה השפעה מכרעת על המשך תפיסת עולמו ועבודתו.
בספרו הנודע 'האדם מחפש משמעות' מתעד פראנקל את חוויותיו כאסיר
במחנה השמדה נאצי ומתאר את גישתו הפסיכותראפית למציאת משמעות
בחיים .לפי פראנקל ,כל אדם זקוק למצוא משמעות לחייו ,כדי שיוכל להתמודד
עם טראומות ומצבים קיצוניים קשים .פראנקל טען כי בני האדם חופשיים
ביסודם ,וכי הנאצים יכלו לשלוט בגופו ,אולם לא לפגוע בחירות הנפש שלו.

האדם קובע את נסיבות חייו
דבריו של ויקטור פרנקל ,פסיכיאטר יהודי ששרד את מחנות ההשמדה בשואה ,הם המשך ישיר
לדיון בדטרמיניזם הגנטי שבעמוד הקודם .בניגוד לתפיסה הרווחת ,שאי אפשר לשפוט את
התנהגותם של מי שחיו בתנאים המיוחדים והמזוויעים בתקופת השואה ,האמין פרנקל שדווקא
בתנאים ההם התגלו פנים רבות של נפש האדם ,שאולי לא היו נחשפים בשום תרחיש אחר .הוא כינה
את אושוויץ "מעבדה חיה" ו"מגרש ניסויים" ,וחוויותיו שם היו מקור השראה חשוב לתפיסות שפיתח
על נפש האדם ועל האנושיות בכלל .בין היתר ,פגש פרנקל במחנות ההשמדה אנשים שהתנהגו
"כקדושים" ,להגדרתו ,ולצדם ממש ,באותם תנאים ,אחרים שהתנהגו "כחזירים" .מסקנתו של פרנקל
מן המפגש עם שני סוגי האנשים הייתה שגם בתנאים הקשים ביותר ,האדם "מחונן בכוח ההגדרה
העצמית" ,ולכן "דרכו וגורלו  -כמובן ,במסגרת נתוניו וסביבתו  -הוא־הוא הקובע אותם" (שאלות .)2-1
כמו הדברים שאמר הרמב"ם ,טען פרנקל שיתכנו גורמים חיצוניים שיקלו או יקשו על האדם לקבל
החלטות מסוימות ,אך בסופו של דבר השאלה מי הוא יהיה תלויה "בהכרעות ולא בתנאים" .לענייננו,
משמעות הדבר שפרנקל האמין שיש לאדם חופש בחירה ,בכל מצב ובכל תנאי ,ולעולם הוא מגדיר
את עצמו לעצמו ,ולעולם אינו מוגדר על ידי תנאים ונסיבות נתונות מראש  -חברתיות ,גנטיות או
אסטרולוגיות (שאלה .)3

הצעה למשימת סיכום
עמוד  Â 78מסכת אבות  Âפרק ג

ע מ ו ד

78

חשוב לעודד את התלמידים להאמין ביכולתם להתמודד עם אתגרים ולהצליח גם במקומות שבהם
התנאים החיצוניים מקשים עליהם מאוד .בבית הספר ,בין חברים ובתוך המשפחה ,לעתים הם
מרגישים שלמרות רצונם העז להצליח ,הם נכשלים בגלל תנאים חיצוניים שאינם תלויים בהם,
כגון יכולת נמוכה בתחום הלימודי והחברתי ,מראה חיצוני או מעמד כלכלי .כדי לחזק את הטענה
המרכזית העולה מיחידת הלימוד  -ש"הרשות נתונה" ,אף על פי ש"הכול צפוי"  -מומלץ לבקש
מהם לספר את סיפורו של אדם שהצליח לרות הסיכויים הנמוכים .אפשר לחפש סיפורים כאלה
באינטרנט ,בסרטים או בספרים מוכרים ,או אצל אחד מבני משפחתם .נוסף על כך ,מומלץ להקרין
סרט העוסק בשאלת הדטרמיניזם והבחירה החופשית .סרטים מומלצים" :מה קרה בגטקה?" (,)1997
"המופע של טרומן" ( )1998ו"דלתות מסתובבות" (.)1998
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משנה כב :כל שחכמתו מרובה
ממעשיו ,עמודים 83-79
ָכּל ֶשׁ ָח ְכ ָמתוֹ ְמרֻ ָבּה ִמ ַמּ ֲע ָשׂיו

משנה כב

המשנה הבאה מיוחסת לרבי אלעזר בן עזריה ומציגה שני
טיפוסים של בני אדם :הטיפוס הראשון מחשיב יותר את הידע
והלימוד ,ואילו הטיפוס השני מחשיב יותר את המעשה .במהלך
לימוד המשנה נברר מהי חכמה ומהו המעשה הראוי ,וכן מה
חשוב יותר – התנהגות נאותה או השכלה וחכמה?

המשנה

ביאור

 .1הוּא ָהיָה או ֵֹמר:
שיו ,לְ ָמה הוּא דו ֶֹמה –
רֻבה ִמ ַּמ ֲע ָ ׂ
ָּ .2כל ׁ ֶש ָחכְ ָמתוֹ ְמ ָּ
רֻבין ׁ ָוְשרָ ׁ ָשיו מֻ ָע ִטין,
 .3לְ ִאילָ ן ׁ ֶש ֲע ָנָפיו ְמ ִּ
רוּח ָּב ָאה וְעו ְֹקרַ ּתוֹ וְהו ְֹפכַ ּתוֹ ַעל ָּפנָיו,
ָ .4וְה ַ
"וְהיָה ְּכ ַערְ ָער ָּב ֲערָ ָבה וְ לֹא יִרְ ֶאה ִּכי יָבוֹא טוֹב,
ֶ ׁ .5ש ּנ ֱֶא ַמרָ :
שב" )ירמיה יז ,ו(.
ׁ ָוְשכַ ן ֲחרֵ רִ ים ַּב ִּמדְ ָּבר ֶארֶ ץ ְמלֵ ָחה וְ לֹא ֵתׁ ֵ
רֻבין ֵמ ָחכְ ָמתוֹ ,לְ ָמה הוּא דו ֶֹמה –
ֲ .6א ָבל ָּכל ׁ ֶש ַּמ ֲע ָשׂיו ְמ ִּ
רֻבין,
 .7לְ ִאילָ ן ׁ ֶש ֲע ָנָפיו מֻ ָע ִטין ׁ ָוְשרָ ׁ ָשיו ְמ ִּ
ֶ ׁ .8ש ֲא ִפלּ וּ ָּכל ָהרוּחוֹת ׁ ֶש ָּבעוֹלָ ם ָּבאוֹת וְנוׁ ְֹשבוֹת ּבוֹ ֵאין
ְמזִיזוֹת אוֹתוֹ ִמ ְּמקוֹמוֹ,
יוּבל ׁ ַיְש ַּלח
"וְהיָה ְּכ ֵעץ ׁ ָשתוּל ַעל ַמיִם ַוְעל ַ
ֶ ׁ .9ש ּנ ֱֶא ַמרָ :
ׁ ָשרָ ׁ ָשיו ,וְ לֹא יִרְ ֶאה כִ י יָ בֹא חֹםָ ,וְהיָה ָעלֵ הוּ רַ ֲענָןִ ,ובׁ ְשנַת
שוֹת ֶּפרִ י" )ירמיה יז ,ח(.
ַּב ּצֹרֶ ת לֹא יִדְ ָאג ,וְ לֹא ִיָמ ׁיש ֵמ ֲע ׂ

 .1הוּא רבי אלעזר בן עזריהָ .2 .כּל ֶשׁ ָח ְכ ָמתוֹ
ְמרֻ ָבּה ִמ ַמּ ֲע ָשׂיו מי שמפנה את עיקר מרצו
ללימוד ,קניית ידע וחכמה .מֻ ָע ִטין מעטים,
הוֹפ ַכתּוֹ
עוֹק ַרתּוֹ עוקרת אותו .וְ ְ
חלשים .4 .וְ ְ
והופכת אותו .5 .וְ ָהיָ ה האיש הבוטח באדם
ולא בה'ְ .כּ ַע ְר ָער מין עץ הגדל באזורים
יבשיםָ .בּ ֲע ָר ָבה במקום צחיח .וְ ֹלא יִ ְר ֶאה ִכּי
יָ בוֹא טוֹב ואינו מצליח לצמוח היטב .וְ ָשׁ ַכן
ֲח ֵר ִרים נמצא במקום יבש וחםֶ .א ֶרץ ְמ ֵל ָחה
וְ ֹלא ֵת ֵשׁב באדמה מלוחה שאינה ראויה
למגוריםָ .6 .כּל ֶשׁ ַמּ ֲע ָשׂיו ְמרֻ ִבּין ֵמ ָח ְכ ָמתוֹ
שמקדיש את עיקר חייו למעשים טובים
בתחום החברתי והמוסרי .9 .וְ ָהיָ ה האדם
יוּבל יְ ַשׁ ַלּח ָשׁ ָר ָשׁיו שורשי
הבוטח בה' .וְ ַעל ַ
העץ נשלחים אל פלג המים .וְ ֹלא יִ ְר ֶאה ִכי
יָ בֹא חֹם ואינו חושש מחום השמש .וְ ֹלא יָ ִמישׁ
לא יחדלֵ .מ ֲעשׂוֹת ֶפּ ִרי מלתת את פריו.

רבי אלעזר בן עזריה  ﬂמחכמי המשנה ,פעל במחצית הראשונה של
המאה השנייה לספירה לצד רבי עקיבא וחכמים אחרים .בספרות
התלמודית מובאים בשמו בעיקר מאמרי אגדה .מוכרת מאוד אמירה
המובאת בשמו במשנה ובהגדה של פסח" :אמר רבי אלעזר בן עזריה הרי
אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות" )מסכת
ברכות ,פרק א ,משנה ה( .לפי מסורת המופיעה בתלמוד ,התמנה בגיל
צעיר מאוד להיות נשיא הסנהדרין ,ואת מאמרו זה אמר בהקשר זה.
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שאלות

 .1המשנה מתארת שני טיפוסים של בני אדם ומדמה אותם לשני סוגי עצים .הסבירו את דברי המשנה בעזרת הטבלה שלפניכם:
הטיפוס בלשון המשנה
ָכּל ֶשׁ ָח ְכ ָמתוֹ ְמרֻ ָבּה ִמ ַמּ ֲע ָשׂיו
ָכּל ֶשׁ ַמּ ֲע ָשׂיו ְמרֻ ִבּין ֵמ ָח ְכ ָמתוֹ

מה מאפיין אדם זה?

ְלמה נמשל אדם זה? )כתבו בלשונכם(

 .2מדוע לדעתכם ,מי שמעשיו מרובים מחכמתו ,נמשל לעץ הגדל על מים ,שאינו מפסיק להניב פירות?
 .3תנו דוגמא לאישיות שחכמתה מרובה ממעשיה ,ולאישיות שמעשיה מרובים מחכמתה.
 .4האם אתם מסכימים עם עמדת המשנה? הסבירו.

משימה

בבית הספר 'ארזים' נהוג להעניק מדי שנה פרס הצטיינות שכבתי
לתלמיד או לתלמידה שבלטו במהלך השנה באופן חיובי .ועדת הפרס,
המורכבת מנציגי התלמידים ,המורים והנהלת בית הספר מתלבטת למי
להעניק את הפרס – לדניאל ,תלמיד כיתה ח ,2-או לסיגל ,תלמידת כתה
ח .5-ההתלבטות קשה :סיגל מהוה מופת של מסירות והתמדה בלימודים,
ועל אף הקשיים הכלכליים בביתה ,הצליחה להגיע להישגים לימודיים
מרשימים ביותר .לעומת זאת ,דניאל אינו בולט במיוחד בתחום הלימודי,
אך מגלה עניין ומעורבות יוצאת דופן בארגון מפעלי צדקה ,בהתנדבות
לפרויקטים חברתיים וכמשכין שלום בין חבריו.
 .1חשבו על נימוקים בעד הענקת הפרס לדניאל ובעד הענקת הפרס
לסיגל.
 .2למי הייתם בוחרים להעניק את הפרס?
 .3למי היה בוחר רבי אלעזר בן עזריה להעניק את הפרס? הסבירו.
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המשימה בעמוד  80מזמינה את התלמידים להביע עמדה בסוגיה שתעסיק אותנו בהמשך יחידת
הלימוד :האם עדיף להשקיע מאמצים גדולים יותר בלימודים ,או בפעילות חברתית ובתרומה
לקהילה? משימה זו היא גם הזדמנות לתלמידים לנסח את תפקיד בית הספר  -מוסד המעודד את
הפרט להשקיע בעצמו ובהישגיו האישיים מחד גיסא ,ומאידך גיסא דורש מכלל התלמידים לתרום
לקהילה (תרומה אישית ,כיתתית ,שכבתית ועוד) בעזרה לזולת ובהתנדבות .את הנימוקים בעד
הענקת הפרס לדניאל ובעד הענקתו לסיגל מומלץ לכתוב בשני צדי הלוח (שאלה  ,)1ולאחר מכן
אפשר לערוך דיון בשאלה :מי ראוי יותר לקבל את הפרס (שאלה  .)2לבסוף ,אפשר לגשת לקריאת
ראשונה של המשנה בעמוד  ,79מתוך ניסיון לענות לשאלה :למי היה רבי אלעזר בוחר להעניק את
הפרס?

ביאור המשנה

מי לדעתכם ,עשוי לקרב אותנו לעולם מתוקן יותר  -זה שחכמתו מרובה ממעשיו או זה שמעשיו מרובים מחכמתו?

ערער בשמורה הלאומית של מדינת יוטה ארה"ב .ויקיפדיה החופשית

משנתנו עוסקת ביחס שבין שני ערכים מרכזיים בתפיסת העולם של חז"ל" :חכמה" ,המייצגת את
הלימוד התאורטי; ו"מעשה" ,דהיינו קיום המצוות ופעילות מעשית בתחום האישי והציבורי .בפרק
הקודם (פרק ב משנה ב ,עמודים  53-48בספר) קבע רבן גמליאל בנחרצות שעל האדם לשאוף
לשילוב ראוי בין לימוד תורה לבין חיי המעשה" :יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ" .במשנתנו ממשיך
ר' אלעזר בן עזריה (ראו בתחתית עמוד  )79את הדיון בסוגיה זו ,ושואל היכן אדם צריך להשקיע את
המאמץ העיקרי במסגרת השילוב בין שני הערכים  -בחכמה או במעשה?
נפתח את הדיון במשימה שבעמוד  .80במשימה מתואר עימות בין שני סוגים של תלמידים מצטיינים
 תלמידה אחת מציגה יכולת מרשימה בתחום החברתי והמעשי ,ותלמיד אחר מפגין יכולת מרשימהבתחום הלימודי .לאחר מכן נעיין במשנה בעמוד  79ובשאלות בעמוד  ,80ונשאל כיצד היה רבי
אלעזר מכריע בדיון שהתעורר במשימת הפתיחה .במדור "לצד השביל" בעמוד  ,81נלמד על ויכוח
נוסף שהתעורר בעקבות המתח שבין חכמה ומעשה ,ונצביע על הבחנה חשובה בין כמה סוגים של
חכמות ושל מעשים .המדור "לאורך השביל" (עמודים  )83-82מעביר את הדיון מהמישור התאורטי
למישור המעשי ,ומספר על שתי דמויות שהתמודדו בדרכים אחרות עם המתח שבין שני הערכים.
לסיכום יחידה זו ,נצביע על הבדל העמוק בין עמדת חז"ל לבין הפילוסופיה היוונית העתיקה ,ועל
היתרונות והחסרונות שבכל אחת מן הגישות.

הצעה למשימת פתיחה
עמוד  Â 79מסכת אבות  Âפרק ג

הטיפוס בלשונכם

מבוא

המשנה מבקשת להנגיד בין שני טיפוסים של בני אדם  -מי "שחכמתו מרובה ממעשיו" ,ומי
"שמעשיו מרובין מחכמתו" .כל אחד מן הטיפוסים האלה נמשל לעץ בעל שורשים וענפים .העץ
במשל מייצג את האדם ,ענפיו מסמלים את חכמתו ,ושורשיו  -את מעשיו .עץ שיש לו ענפים רבים
אך שורשים מעטים לא ישרוד לאורך זמן ,והרוח עלולה להפוך אותו .לעומת זאת ,עץ ששורשיו
רבים וענפיו מעטים יעמוד ברוח החזקה ולא יעקר .בשלב ראשון בקריאת המשנה כדאי להציג את
המשל ואת הנמשל בטבלה על הלוח:
משל

נמשל

עץ

אדם

שורשים

מעשים

ענפים

חכמה

רוח

קושי מסוים
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לאחר שעמדו על המשל ועל הנמשל שבמשנה ,ועל הניגוד בין שני הטיפוסים המוצגים בה ,כדאי
להפנות את התלמידים לשאלות המופיעות בראש עמוד  .79הטבלה בראש העמוד (שאלה )1
מבחינה בין שני הטיפוסים ו"משוחחת" עם משימת הפתיחה ,שבה תורגמו המושגים המופיעים
במשנה לדוגמה הקרובה לעולמם של התלמידים .בפשטות ,הטיפוס הראשון הוא אדם המשקיע
מאמצים גדולים בלימוד תאורטי (כמו דניאל מח' ,)2והשני הוא מי שמתאמץ בעיקר במישור המעשי
(כמו סיגל מח' .)5ההבדל העיקרי בין שני הטיפוסים הוא בתועלת המעשית של המאמצים  -אדם
המדגיש את החכמה ולא את המעשה אין תועלת מעשית במאמציו .הלימוד שלו הוא פעילות
ָע ָקרה וחסרת משמעות ,גם בעבורו וגם בעבור סביבתו .לעומת זאת ,אדם המדגיש את המעשה יותר
מהחכמה משול לעץ הגדל על מים ואינו מפסיק להניב ֵּפרות ,משום שמאמציו מביאים לתוצאות
חיוביות במציאות ,והוא וסביבתו עתידים ליהנות מהן (שאלה  .)2בהדגמת שני הטיפוסים (שאלה
 )3חשוב שהתלמידים לא ידברו זה על זה כדי לא ליצור מתח ביניהם ,ועדיף לדון בתחומי עיסוק
מגוונים אחרים  -חוקרים ,מורים ,רופאים וכו'  -האם אפשר לומר על העוסקים בהם שהם אנשי
חכמה ,אנשי מעשה או "גם וגם"? לסיכום הדיון במשנה אפשר לשאול את התלמידים לעמדתם
האישית (שאלה  ,)4ואף לעמוד על הפער שבין הישגים אקדמיים לבין תרומה לקהילה במסגרת
בית הספר .מתוך הדיון עולה שאלה חשובה :אם המעשה חשוב יותר מהחכמה ,מדוע בית הספר
מעודד השגת הישגים לימודיים יותר משהוא מעודד עשיית מעשים טובים ותרומה לקהילה? תשובה
לשאלה זו נוכל למצוא במדור "לצד השביל" ,בעמוד .81
הצעה אחרת לביאור המשנה ,על פי הקדמת הרמב"ם למסכת אבות
לפי הפירוש שהצגנו לעיל ,המשנה מנגידה שני טיפוסים ,שכל אחד מהם שואף לקיים אידאל אחר,
ומכריעה לטובת מי שמעדיף את המעשה על החכמה .אולם הרמב"ם מציע פירוש אחר ,ולפיו
השאלה הנשאלת אינה שאלה אידאולוגית ,אלא פונקציונאלית .לפי פירוש זה ,ה"חכמה" וה"מעשה"
אינם שני אידאלים מנוגדים ,אלא שתי דרכי פעולה שונות להשגת אותו אידאל .הרמב"ם היה ער
לוויכוח פילוסופי עתיק בשאלה :כיצד אפשר להשיג את המידה הטובה (הקרויה בפי הרמב"ם
"מעלת הנפש") .שיטתו של סוקרטס הייתה שהדרך הטובה ביותר לתיקון הנפש היא הלימוד ,ואדם
הרוצה לקנות מעלות נפש טובות צריך ללמוד היטב את תחום המוסר ,כדי שיוכל לדעת כיצד לנהוג.
אריסטו ,לעומת זאת ,האמין שהרהור פילוסופי בשאלות מוסריות לא יביא בהכרח לתיקון הנפש,
ולדידו ,הדרך הטובה ביותר לשינוי העצמי היא האימון.
לדוגמה ,נוכל לשאול :כיצד יוכל אדם קמצן שרוצה להיות נדיב יותר לשנות את אופיו? סוקרטס
האמין שהדרך הטובה ביותר היא להרהר במושגים הרלוונטיים" :קמצנות" מול "נדיבות" וביתרונות
הנדיבות על הקמצנות .לשיטתו ,אדם שישכיל להבין את הדרך הראויה שיש ללכת בה ,יאמץ
את מסקנות הרהוריו ויקבל על עצמו את דרך הפעולה הרצויה .אולם הרמב"ם העדיף את שיטת
אריסטו ,שהאמין שהתגברות על הרגל דורשת אימון יותר מידיעה .אם אדם מחליט שהוא רוצה
להשתנות עליו להרגיל עצמו לנהוג על פי דרך ההתנהגות החדשה ,עד שתהפוך לטבע פנימי:

דע שמעלות אופי ומגרעות אופי אלה תתהווינה ותתייצבנה בנפש רק כאשר נחזור פעמים
רבות ובמשך זמן רב על המעשים המתהווים מאותה מידת אופי ,ואנו נתרגל אליהן .אם יהיו
מעשים אלה מעשים טובים ,יהיה מה שיתהווה לנו מעלה ,ואם יהיו מעשים אלה מעשים
רעים ,יהיה מה שיתהווה לנו מגרעת .ומכיון שמטבעו אין לאדם מראשיתו לא מעלה ולא
חיסרון [ ]...והוא מורגל מקטנותו למעשים בהתאם לדרך משפחתו ועירו [ ]...אם גוף יצא
מאיזונו ,אנו מסתכלים אל איזה כיוון הוא נטה ויצא ,ואנו נעמת אותו בהפכו כדי שישוב
לאיזונו ,וכאשר יתאזן נניח לאותו הפך ונעמת אותו במה שישמור על איזונו .ממש כך ננהג
באשר למידות .למשל ,כאשר אנו רואים אדם שבנפשו התהוותה תכונה שבעטיה הוא מקמץ
על עצמו [ ]...כאשר נטפל במחלה זאת [ ]...ראוי שאותו אדם יתחיל לעשות מעשים של
בזבוז פעם אחר פעם .עליו לשוב ולעשות מעשים של בזבוז פעמים רבות כדי שהתכונה
המחייבת קמצנות תסור מנפשו ,וכמעט תתהווה לו תכונת הבזבזנות או מה שקרוב לה .אז
נסלק ממנו את מעשי הבזבוז ונצווה עליו להתמיד במעשי נדיבות ,לדבוק בזאת תמיד ,לא
להפריז ולא להמעיט.
(שמונה פרקים לרמב"ם ,תרגום :מיכאל שורץ ,ירושלים תשע"א ,עמ' )19-18
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לנוכח תפיסתו של הרמב"ם ,אפשר לראות במשנה תמצית הוויכוח הפילוסופי בין סוקרטס לאריסטו.
אם כך ,הרמב"ם מזהה את הביטוי "כל שחכמתו מרובה ממעשיו" עם עמדת סוקרטס ,ששינוי
המידות מותנה בידיעה ,ואת הביטוי "כל שמעשיו מרובין מחכמתו"  -עם עמדת אריסטו ,שאותה
הוא מאמץ ,ולפיה השינוי תלוי בעיקר בהרגל הנקנה בחזרה על המעשים הטובים .לפי פירוש זה,
רבי אלעזר מסכים ,כמובן ,עם עמדת אריסטו והרמב"ם ,ומעדיף את מי "שמעשיו מרובין מחכמתו",
משום שזו הדרך היחידה לחולל שינוי בר קיימא בתכונות האופי.

לצד השביל :מה גדול  -תלמוד או מעשה?
מה גדול – תלמוד או מעשה?

אחת השאלות החשובות שהעסיקו את חז"ל
במשך דורות אחדים ,הייתה מה עדיף  -תלמוד או
מעשה .ה'מעשה' שעליו התווכחו החכמים הוא קיום
מצוות בתחום החברתי ,כגון צדקה וגמילות חסדים,
ואילו ה'לימוד' הוא לימוד התורה ,שהיה בעל ערך עצמי
בעיני החכמים .נושא זה עלה בפני החכמים לדיון ,כפי
שמתואר בקטע שלפניכם:

וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעליית בית נתזה בלוד,
נשאלה שאלה זו בפניהם:
תלמוד גדול או מעשה גדול?
נענה ]השיב[ רבי טרפון ואמר :מעשה גדול.
נענה רבי עקיבא ואמר :תלמוד גדול.
נענו כולם ואמרו :תלמוד גדול ,שהתלמוד מביא לידי מעשה.

המקור ממסכת קידושין מציג את דברי התנאים שחיו בזמנו של רבי אלעזר בן עזריה ,בעל משנה כב.
מתברר ששאלת היחס בין התלמוד (או "החכמה") לבין המעשה הטרידה לא רק את רבי אלעזר אלא
גם את רבי עקיבא ורבי טרפון .כשנשאלו "תלמוד גדול או מעשה גדול?" התעורר ויכוח :רבי טרפון
טען שמעשים טובים חשובים יותר מלימוד ,ואילו רבי עקיבא טען שלימוד חשוב יותר מעשיית
מעשים טובים (שאלה  .)1להבדיל מהמשנה ,שבה רבי אלעזר מנמק את דבריו באמצעות משל ,כאן
לא הובאו נימוקים לעמדות שני הצדדים ,והתלמידים מתבקשים להשלים את הנימוקים בכוחות
עצמם (שאלה .)2
טענות אפשריות של רבי טרפון:

תלמוד בבלי ,מסכת קידושין ,דף מ עמוד ב

 מעשה גדול משום שהוא משפיע לחיוב גם על הסביבה ולא רק על בעל המעשה ,כלומר ,יש בו
גם היבט אלטרואיסטי שאי אפשר למצוא בלימוד.

שאלות

.1
.2
.3
.4
.5

במה חלוקים רבי טרפון ורבי עקיבא?
נסו לנסח שני טיעונים שיכול היה רבי טרפון להעלות לחיזוק עמדתו ,ושני טיעונים שהיה משמיע רבי עקיבא.
כיצד הוכרעה לבסוף המחלוקת  -כרבי טרפון ,כרבי עקיבא או כשניהם? הסבירו.
מה לדעתכם ,הייתה עמדת רבי אלעזר בן עזריה ,מחבר המשנה שלמדנו ,בוויכוח? הסבירו.
יוּבל יְ ַשׁ ַלּח ָשׁ ָר ָשׁיו וְ ֹלא
לאילו מבין שלוש העמדות מתאים ,לדעתכם ,הפסוק "וְ ָהיָה ְכּ ֵעץ ָשׁתוּל ַעל ַמיִם וְ ַעל ַ
ְיִר ֶאה ִכי יָ בֹא חֹם ,וְ ָהיָה ָע ֵלהוּ ַר ֲענָ ןִ ,וב ְשׁנַ ת ַבּצּ ֶֹרת ֹלא ְיִד ָאג ,וְ ֹלא ִיָמישׁ ֵמ ֲעשׂוֹת ֶפּ ִרי"? הסבירו.

 המעשה עדיף משום שאילו כל האנשים היו רק לומדים ולא עושים ,העולם לא היה יכול
להתקיים כלל.

תלמוד או מעשה? תלמיד ישיבה
לומד גמרא צילום :משה מילנר ,לע"מ

 המעשה משרת לא רק את הסביבה ,אלא גם את בעל המעשה עצמו .הרבה פעמים אנו מוצאים
שהנתינה לזולת תורמת גם לנותן .רעיון זה מודגש במיוחד בדבריו של הרב אליהו דסלר:
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כוח הנתינה איננו שֹורֶה אלא על השמח [ ]...בחלקו .הנותן [ ]...יראה בכל דבר גדול וגם
קטן את חסדי ה' [ ]...ואת טובתיו אשר אין קץ להן .ויהיה בראותו כי כן ,הלא ישמח
במתנות האלה שמחה רבה והיו חייו מאושרים תמיד .מן השמחה והאושר האלה נובעות
הנתינה והאהבה.
(אליהו דסלר ,מכתב מאליהו ,חלק חמישי ,ירושלים  ,1997עמ' )78

טענות אפשריות של רבי עקיבא:
 תלמוד גדול ,משום שבלי לימוד אי אפשר לדעת מהו המעשה הראוי.
 התלמוד עדיף ,משום שהוא חלק חשוב בגיבוש הזהות האישית ,להבדיל מהמעשה שבו האדם
עסוק באחרים יותר מבעצמו.
 הלימוד הוא בעל חשיבות גדולה לחברה ,לא רק כשיש לו תוצאות מיידיות במציאות .אנשי
זרם הנאורות ,ובראשם עמנואל קאנט ,טענו שרק חברה המעודדת את אזרחיה לעשות שימוש
בשכלם תוכל להיקרא חברה נאורה:

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו .חוסר בגרות
משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר .כשהסיבה לחוסר
הבגרות אינה בעיה שכלית ,אלא הימנעות מהחלטה לעשות כן ,אפשר יהיה לומר
שהאדם הביא חוסר בגרות זה על עצמו .היה אמיץ להשתמש בשכלך בעצמך! זהו
המוטו של הנאורות [ ]...לאדם יחיד קשה להיחלץ מחוסר הבגרות ,שהפך אצלו
כמעט לטבע .הוא אף למד לחבב אותה ,וכעת אינו מסוגל להשתמש בשכלו בעצמו
משום שאיש מעולם לא הניח לו להתנסות בכך [ ]...אבל אפשרי יותר שקהל שלם
ישכיל את עצמו ,ואם רק ייתנו לו את החופש ,יהיה זה אפילו כמעט בלתי נמנע.
(עמנואל קאנט ,מהי נאורות? ,תרגום :יפתח הלרמן־כרמל ,תל אביב  ,2009עמ' )9-8
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בסופו של דבר ,הגיעו החכמים להסכמה ש"תלמוד גדול ,שהתלמוד מביא לידי מעשה" ,כלומר ,שתי
הפעולות חשובות ואי אפשר להפריד אותן זו מזו .עם זאת ,מבחינת הסדר ,התלמוד קודם למעשה,
משום שבלי לימוד אדם לא יוכל לדעת בביטחון מהו המעשה הראוי ,ולעומת זאת ,המעשה הוא
המטרה העיקרית של הלימוד ,וכל לימוד שאינו משרת מעשה כלשהו ,אינו ראוי (שאלה  .)3לאור
הדברים האלה ,חשוב להבחין את ההבחנות האלה:
 מעשה ראוי שקדם לו שלב של תלמוד  óמעשה שאינו מבוסס על תלמוד ,ולכן יש ספק
במוסריותו.
 חכמה שנועדה לשרת מטרה מעשית  óחכמה שלא נועדה לשרת מטרה מעשית.
לאחר קריאת הקטע ,אפשר לשאול את התלמידים כיצד הפתרון של חכמי לוד עשוי להסביר את
מדיניותו של בית הספר לעודד את התלמידים להשקיע את עיקר מאמציהם בלימודים ולא במעשים.
בית הספר נועד להכין את התלמידים לחיים בעולם המבוגרים ,ומשום כך הוא אמנם מדגיש את
הלימודים התאורטיים (דהיינו את "החכמה") ,אך מטרתם של הלימודים האלה היא מעשית  -להקנות
להם יכולת לבחור מקצוע ולפרנס את עצמם ,ולגבש זהות יהודית ומודרנית שתבוא לידי ביטוי בחיי
המעשה הבוגרים שלהם .להבדיל ממשל העץ במשנה ,שבו המעשים משולים לשורשים והחכמה
לענפים ,חכמי לוד האמינו שהחכמה מייצגת את השורשים ,ולפי גישה זו ,רק לאחר שאדם הקדיש
זמן ומרץ ללימוד ,הוא יוכל לדעת בביטחון כיצד לפעול בעולם בדרכים מוסריות ויעילות.
לנוכח ההבחנות בין כמה סוגים של חכמה ושל מעשה ,כדאי לבחון מחדש את דברי רבי אלעזר,
שגינה את מי שחכמתו מרובה ממעשיו .ייתכן שרבי אלעזר במשנה התכוון לחכמה שלא נועדה
להביא לידי מעשה ,ואם כך ,היה בוודאי מסכים לטענה שחכמה המשרתת מטרה מעשית קודמת
בזמן למעשים (שאלה  .)4עם זאת ,חכמי לוד היו בוודאי מסכימים שחכמה שלא נועדה לשרת מטרה
מעשית אינה חשובה יותר ממעשים טובים ,משום שחכמה מסוג כזה אינה "מביאה לידי מעשה",
והלוא זו הייתה ההצדקה להכרעתם ש"תלמוד גדול".

לאורך השביל :המבלי אין קברים בקיסריה?!
המבלי אין קברים בקיסריה?!

בין החכמים נטוש היה ויכוח בשאלה מה עדיף:
עשייה חברתית )קיום מצוות שתכליתן חסד
ותיקון החברה( או לימוד תורה? מחלוקת זו
משתקפת גם בסיפור שלפניכם:

רבי אבהו שלח את רבי חנינה בנו ללמוד תורה בטבריה.
באו ואמרו לו:
במקום ללמוד תורה בנך גומל חסד ]של אמת[.
שלח רבי אבהו להודיע לבנו:
]לשם מה שלחתי אותך לטבריה?![ ַה ִּמ ְּבלי אין קברים בקיסריה?!
שכבר נמנו וגמרו חכמים בעליית בית ארום בלוד שהתלמוד קודם למעשה.
חכמי קיסריה אמרו:
תלמוד קודם למעשה ]חסד[ ,כאשר קיים אדם אחר שיעשה במקומך,
אבל אם אין אדם אחר  -המעשה קודם.
בית הקברות בקיסריה .במרכז התמונה קברם של רבי
עקיבא ורבי משה חיים לוצאטו ויקיפדיה החופשית

על פי התלמוד הירושלמי ,מסכת פסחים ,פרק ג הלכה ז

שאלות

 .1מדוע כעס רבי אבהו על בנו?
 .2האם בכל מקרה התלמוד קודם למעשה? מה עמדת חכמי קיסריה בשאלה זו?
 .3רבי אבהו ובנו – למי מביניהם מתאים התיאור "חכמתו קודמת למעשיו" ,ולמי מתאים
התיאור "מעשיו קודמים לחכמתו"?

חסד של אמת  ﬂכינוי מקובל לקבורה ולהתעסקות
בצורכי המת .העוסק בכך גומל חסד של אמת עם המת ,שכן
אינו מצפה לתמורה כלשהי ממנו .ההלכה מייחסת חשיבות
מרובה להתעסקות בצרכי המת ובפרט במת מצווה ,כלומר
במת שאין מי שהופקד על קבורתו .על פי ההלכה ,כל
הנתקל במת מצווה חייב לקוברו ,גם אם כתוצאה מכך ייגרם
לו הפסד מרובה ,או יימנע מקיומה של מצווה חשובה.

רבי אבהו  ﬂאמורא ארצישראלי שפעל בסוף המאה
השלישית ותחילת המאה הרביעית לספירה ,ומתלמידיו
החשובים של רבי יוחנן ,גדול אמוראי ארץ ישראל .מקום
מושבו היה בקיסרין ,היא קיסריה ,שבתקופתו הייתה מרכז
השלטון הרומאי בארץ ישראל .רבי אבהו כיהן שם כראש
ישיבה .הוא היה מקורב לשלטונות הרומיים ,וניצל את מעמדו
כדי לייצג את היישוב היהודי בארץ בפני שלטונות האימפריה
הרומית.
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עד כאן עסקנו בדיונים תאורטיים ביחס הראוי שבין לימוד למעשה .העמדות שהוצגו במשנה
ובוויכוח בין רבי טרפון לרבי עקיבא בלוד התבססו על טיעונים לכאן ולכאן ,וסייעו גם בהבחנות
חשובות בין כמה סוגים של חכמה ושל מעשה .האמירות הכלליות של החכמים באו לידי ביטוי גם
במישור המעשי  -האם לעסוק בתלמוד או בתרומה לקהילה? במדור "לאורך השביל" ,בעמודים
 ,83-82אנו פוגשים שני סיפורים העוסקים בהכרעה המעשית של שתי דמויות שנאלצו להעדיף את
אחד העיסוקים על פני האחר.
ר' אבהו הכיר את הדיון שהתקיים בלוד (עמוד  )81ובסופו נקבע שהתלמוד גדול מן המעשה .על
כן ,הוא ביקש ליישם את מה שהורו חכמים ושלח את בנו לקיסריה כדי שילמד תורה לפני שיהפוך
לאיש מעשה .אולם שלא על פי כוונת האב ,העדיף הבן להשקיע את זמנו ואת מרצו ב"חסד של
אמת" (ראו מושג בתחתית עמוד  ,)82ונראה שהזניח את לימודיו .כששמע על כך האב ,הוא התקומם
וכעס על בנו שהמרה את פיו ולא נהג על פי ההנחיה הברורה שהורו חכמי לוד (שאלה  .)1הוא אף
פנה לבנו בשאלה הרטורית "המבלי אין קברים בקיסריה?!" (הטענה שלו מזכירה את טענת בני
ישראל בשמות יד" :ויאמרו אל משה :המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר?!") אולם
בתשובה לפניית ר' אבהו ,הסתייגו חכמי קיסריה מן הכלל שקבעו חכמי לוד ,שהתלמוד גדול מן
המעשה .לטענתם ,כלל זה תקף רק בתנאי שאדם אחר יכול לעשות את המעשה הדרוש ,אך אם
אין מי שיעסוק במעשי החסד שהקהילה זקוקה להם ,והצורך בגמילות חסדים הוא חיוני ומיידי,
הבהירו חכמי קיסריה שהם מעדיפים את העיסוק במעשה על פני העיסוק בחכמה (שאלה  .)2רבי
אבהו מייצג את התפיסה שראוי להעדיף את התלמוד על המעשה ,כמו בביטוי המופיע במשנה "כל
שחכמתו מרובה ממעשיו" ,ולכן הוא מעדיף שבנו ילמד על שיעסוק בגמילות חסדים .לעומתו ,בנו
מייצג עמדה הפוכה ,המתאימה לביטוי "כל שמעשיו מרובין מחכמתו" ,ומבחינתו לגמילות חסדים
חשיבות גדולה יותר מללימוד (שאלה  *.)3מומלץ להעלות במליאה גם שאלה נוספת העולה מתוך
הסיפור :האם הבן צריך להישמע להנחיה של אביו ולפעול בניגוד לצו מצפונו ,או שמא עליו לפעול
על פי צו מצפונו ולעסוק בגמילות חסד ,גם אם הוא ממרה בכך את פי אביו?
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* הערה :לצערנו ,נפלה טעות בספר הלימוד .הציטוטים מהמשנה המופיעים בשאלה  3אינם
מתאימים למקור .את המילים "קודמת" ו"קודמים" ,יש להמיר במילים "מרובה" ו"מרובין" ,בהתאמה.

חכמה מעשית
חכמה מעשית

הפילוסופיה היא תגליתם של היוונים .משמעות המילה
היוונית 'פילוסופיה' היא אהבת החכמה .הפילוסוף
שנחשב למייסד הפילוסופיה היוונית ,היה ָת ֶלס ממילטוס.
הפילוסופים הקדישו את חייהם לחקר הטבע והעולם,
ולעתים ,כפי שמתואר בסיפור שלפניכם ,העדיפו את חיי
העיון על פני חיי המעשה ועל פני רווחה כלכלית:

מספרים על ָת ֶלס איש מילאטוס את המעשה הבא כאות לחכמתו:
הפילוסוף תלס היה איש עני מאוד .אנשי עירו לעגו לו וראו בעניותו הוכחה לחוסר
התועלת המעשית שבפילוסופיה .תלס החליט להוכיח להם שאיש חכם – לו רק רצה
בכך – יכול היה בקלות להתעשר .מה עשה? מאחר שהיה בקי באסטרולוגיה ,צפה
בכוכבים ,וראה שבשנה הקרובה עתיד להיות יבול רב לזיתים .תלס לווה מעט כסף
ושכר לפני החורף את כל בתי הבד במילטוס ובכיאוס ,האי הסמוך למילטוס .בעונה זו
איש לא התעניין בבתי הבד ,ובשל מיעוט המתחרים מחירם היה נמוך מאוד.
ואכן ,כפי שצפה תלס ,נתנו עצי הזית יבול רב מאוד .כשהגיעה עונת המסיק ,נוצר
ביקוש רב לבתי הבד ,ותלס השכירם בכל מחיר שרק רצה .בהרוויחו סכום כסף גדול,
הראה שקל לפילוסופים להיות עשירים אם רק ירצו ,אלא שלא לכך הם שואפים.
על פי אריסטו ,הפוליטיקה ,ספרים א-ב ,עמ' 61-60

שאלות

פסל של תלס ויקיפדיה החופשית

 .1מדוע לעגו לפילוסוף תלס?
 .2כיצד הוכיח תלס את עדיפותה של החכמה?
 .3דמיינו שתלס ורבי אלעזר בן עזריה ,שדבריו הובאו במשנה ,נפגשים
ומנהלים שיחה על חכמה ומעשה .כתבו את השיחה המתפתחת
ביניהם .התייחסו ,בין היתר ,לנקודות הבאות:
 Ÿהיחס לחכמה ולמעשה;
 Ÿעדיפות החכמה או המעשה;
 Ÿמה מוסכם ביניהם ,ואילו נקודות שנויות במחלוקת.

ָת ֶלס איש מילאטוס ) 624לפנה"ס עד  546לפנה"ס בקירוב( ﬂ
פילוסוף ומתמטיקאי יווני ,שנולד באי היווני מילאטוס )בתחום תורכיה
של ימינו( .תלס הוא הפילוסוף המוכר הראשון בתולדות הפילוסופיה
המערבית .הוא נחשב כאחד משבעת חכמי יוון ,ולעיקרי שבהם .עסק
באסטרונומיה ,בגיאומטריה ובקוסמולוגיה .כיתר הפילוסופים היוונים
הקדומים ,אף תלס לא השאיר אחריו חיבורים כתובים ,והמסורות עליו
נשתמרו בכתבי פילוסופים מאוחרים יותר .הסיפור על אודות תלס מובא
על ידי הפילוסוף היווני החשוב אריסטו ,שחי כמה מאות שנים אחרי תלס.
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כפי שראינו בעמודים הקודמים (וגם בפרק ב משנה ב ,עמודים  ,)53-48חז"ל עסקו במתח שבין
החכמה לבין המעשה בעיקר משום שייחסו חשיבות רבה לשני התחומים גם יחד .אפילו בדברי רבי
עקיבא ורבי אבהו שהעדיפו את התלמוד על פני המעשה ,לא נשמעה ביקורת על הטענה שהמעשה
חשוב ,ולאור תוצאות הדיון בלוד אפשר להסיק שהמעשה חשוב גם בעיניהם .להבדיל ממסורת זו
של חז"ל ,שהעריכה הן את חיי המעשה הן את החכמה המביאה לידי מעשה ,העדיפו הפילוסופים
ביוון העתיקה לראות בעצמם מאהביה של האמת כשלעצמה (פילו־סופיה = אהבת החכמה ,ביוונית),
וחשקם האמתי היחיד היה להגיע לאמת המנותקת לחלוטין מכל מעשה .שאיפתם של הפילוסופים
להשיג את האמת הטהורה הייתה גדולה כל כך ,שסוקרטס טען שפילוסוף אמתי מעדיף את המוות
על פני החיים ,משום שרק במוות יכול אדם להשיג את האמת הנצחית:

נראה שהעוסקים בפילוסופיה בדרך הנכונה שואפים [ ]...לדבר אחד בלבד :שימותו
ויהיו מתים [ ]...דומה שמשעול ישר מוליך אותנו חוצה [מהגוף] ,שהרי כל עוד יש לנו
גוף ,ונשמתנו עודנה מעורבת עם פורענות כזאת ,לעולם לא נשיג כראוי את מבוקשנו
שהוא  -הרי כך טוענים אנחנו  -האמת .שכן ,הגוף מביא עימו אלפי טרדות בשל המזון
הדרוש לו; יתר על כן ,עלול הוא לחלות ,ומחלותיו מעכבות אותנו [ ]...אף הוא ממלא
אותנו אהבות ,תשוקות ,פחדים ,דימויים למיניהם והבלים רבים [ ]...ולמעלה מכל ספק
הוא ,שאם עתידים אנחנו בזמן מן הזמנים לדעת דבר־מה ידיעה טהורה ,חייבים אנו
לפרוש מן הגוף ולהביט בעצם נשמותינו אל עצם העניינים .ואז ,כנראה ,יהיה לנו דבר זה
שאליו אנו משתוקקים ולפי טענתנו הננו מאהביו :התבונה.
(כתבי אפלטון ,כרך ב ,פיידון ,תרגום :יוסף ג' ליבס ,ירושלים  ,1999עמ' )19-16

כמו סוקרטס ,גם תלס ,הידוע כאבי הפילוסופיה היוונית (ראו מושג בתחתית עמוד  ,)83הקדיש את
עיקר מרצו וחשקו להרהורים פילוסופיים המנותקים מכל פעילות מעשית .תלס לא ראה טעם
בעיסוק בפרנסה או בכל מעשה אחר ,ולא הוטרד מאורח חיים דל ביותר .בסיפור בעמוד  83ביקש
תלס להוכיח שאין לו עניין בכל עיסוק מלבד הפילוסופיה; אילו רצה ,בוודאי היה יכול להקדיש
את חכמתו הרבה לעשיית מעשים שיקדמו את החברה או את עצמו ,אך מלכתחילה לא הייתה לו
שאיפה לכך .המשפט האחרון בסיפור ממצה תפיסה זו" :קל לפילוסופים להיות עשירים אם רק ירצו,
אלא שלא לכך הם שואפים".
לעתים קרובות אנשים העוסקים בעיקר בעולם המעשה (בין מעשים לטובת הפרט בין לטובת
הכלל) ,בזים ולועגים למי שעוסק בענייני הרוח .בני עירו של תלס הניחו שאילו היה יכול להתפרנס
ולהרוויח כסף רב ,הוא היה עושה זאת ,וראו בעיסוקו בפילוסופיה עדות לכך שלא הייתה לו
אפשרות להצליח בעולם המעשה ולעגו לו (שאלה  .)1אולם תלס הוכיח להם שעיסוקו בחכמה אינו
נובע מחוסר יכולת ,אלא מחוסר רצון .הוא השתמש בחכמתו הרבה כדי לבצע מהלך כלכלי מוצלח
במיוחד  -הוא שכר בתי בד במחיר נמוך ,לפני שהמון העם הבין שהם עתידים להניב רווחים רבים כך
כך ,והשכיר אותם במחיר גבוה ,כשהיה להם ביקוש רב (שאלה .)2
עמדתם של תלס ושל חכמי יוון העתיקה מנוגדת לתפיסתם של חז"ל ,ובמיוחד בולט ההבדל שבין
המסר העולה מסיפורו של תלס לבין הטענה שהשמיע רבי אלעזר במשנה (שאלה  .)3תלס בז לכל
פעילות מעשית והעריך רק את החכמה ,ואילו רבי אלעזר טען שהמעשים הם העיקר ,ולכן המשילם
לשורשים המחזיקים את האדם ואת החברה בחיים .אמנם שניהם יסכימו שהחכמה חשובה ,אך כפי
שראינו ,חז"ל הבחינו בין חכמה המובילה למעשה לבין חכמה המנותקת מכל מעשה ,והעריכו יותר
את החכמה מהסוג הראשון .לעומת זאת ,תלס ,נציג הפילוסופיה היוונית ,העריך יותר את החכמה
שאין לצדה מעשה ,את החכמה הטהורה ,העומדת בזכות עצמה.

הצעה למשימת סיכום
תלס ורבי אלעזר החליטו להקים בתי ספר חדשים ,שיפעלו זה לצד זה ,באותה עיר.
 תכננו את מערכת השעות ואת תכנית הלימודים בכל אחד מבתי הספר.
 באיזה בית ספר תעדיפו ללמוד? נמקו תשובתכם.
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)א( ֶּבן זו ָֹמא או ֵֹמרֵ :איזֶהוּ ָחכָ ם ַ -הלּ ו ֵֹמד ִמ ָּכל ָאדָ םֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמר) :טז( רַ ִּבי יְהוּדָ ה או ֵֹמרֱ :הוֵה ִזָהיר ַּב ַּתלְ מוּדֶ ׁ ,שׁ ִּשגְ גַ ת ַּתלְ מוּד
ש ָיחה ִּלי" )תהלים קיט,
ש ַּכלְ ִּתי ִּכי ֵעדְ ו ֶֹתיךָ ִ ׂ
"מ ָּכל ְמלַ ְּמדַ י ִה ְ ׂ
ִ
עוֹלָ ה זָדוֹן.
צט(ֵ .איזֶהוּ גִ ּבוֹר ַ -הכּ ו ֵֹבׁש ֶאת ְיִצרוֶֹ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמר" :טוֹב ֶארֶ ךְ ַא ַּפיִם )יז( רַ ִּבי ׁ ִש ְמעוֹן או ֵֹמרְ ׁ :שלׁ ָֹשה כְ ָתרִ ים ֵהםֶּ ,כ ֶתר ּתוֹרָ ה וְכֶ ֶתר
ִמ ִּג ּבוֹר ׁ ֵ
וּמשל ְּברוּחוֹ ִמלּ ֹכֵ ד ִעיר" )משלי טז ,לב(ֵ .איזֶהוּ ָעׁ ִשיר ְּ -כהֻ ּנָה וְכֶ ֶתר ַמלְ כוּת .וְכֶ ֶתר ׁ ֵשם טוֹב עוֹלֶ ה ַעל ַּג ֵּב ֶיהם.
ַה ָּ ׂ
ֹאמר
ש ֵמ ַח ְּב ֶחלְ קוֶֹ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמר" :יְגִ ַיע ַּכ ֶּפיךָ ִּכי תֹאכֵ ל ַאׁ ְשרֶ יךָ וְטוֹב לָ ךְ " )יח( רַ ִּבי נְהוֹרַ אי או ֵֹמרֱ :הוֵה גוֹלֶ ה לִ ְמקוֹם ּתוֹרָ הַ ,וְאל ּת ַ
"אׁ ְשרֶ יךָ " ָּבעוֹלָ ם ַה ּזֶה" ,וְטוֹב לָ ךְ " לָ עוֹלָ ם
)תהלים קכח ,ב(ַ ,
ינָתךָ ַאל
ְמוּה ְביָדֶ יךָ ֶ .וְאל ִּב ְ
ׁ ֶש ִהיא ָתבוֹא ַא ֲחרֶ יךָ ֶ ׁ ,ש ֲח ֵברֶ יךָ ַיְק ּי ָ
ַה ָּבאֵ .איזֶהוּ ְמכֻ ָּבד ַ -ה ְמכַ ֵּבד ֶאת ַה ְּברִ יּ וֹתֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמרִּ :
"כי ְמכַ ְּבדַ י ִּתׁ ָּש ֵען.
ֲאכַ ֵּבד וּ בֹזַי ָיֵקלוּ" )שמואל א ב ,ל(.
)יט( רַ ִּבי ּיַנַאי או ֵֹמרֵ :אין ְּביָדֵ ינוּ לֹא ִמׁ ַּשלְ וַת ָהרְ ׁ ָש ִעים ַוְאף לֹא
)ב( ֶּבן ַע ּזַאי או ֵֹמרֱ :הוֵה רָ ץ לְ ִמ ְצוָה ַק ָּלה ְּכ ַב ֲחמוּרָ ה ,וּבוֹרֵ ַח ִמן
ִמ ּי ִּסוּרֵ י ַה ַּצ ִּד ִיקים.
שכַ ר
ָה ֲע ֵברָ הֶ ׁ ,ש ִּמ ְצוָה גּ וֹרֶ רֶ ת ִמ ְצוָה ֲוַע ֵברָ ה גוֹרֶ רֶ ת ֲע ֵברָ הֶ ׁ ,ש ְּ ׂ
)כ( רַ ִּבי ַמ ְתיָא ֶבן ָחרָ ׁש או ֵֹמרֱ :הוֵה ַמ ְק ִּדים ִּבׁ ְשלוֹם ָּכל ָאדָ ם.
שכַ ר ֲע ֵברָ ה – ֲע ֵברָ ה.
ִמ ְצוָה – ִמ ְצוָה ,וּ ְ ׂ
ֱוֶהוֵה זָנָב לָ ֲארָ יוֹתַ ,וְאל ְּת ִהי ר ֹׁאש לַ ׁ ּש ָוּעלִ ים.
)ג( הוּא ָהיָה או ֵֹמרַ :אל ְּת ִהי ָבז לְ כָ ל ָאדָ םַ ,וְאל ְּת ִהי ַמ ְפלִ יג לְ כָ ל )כא( רַ ִּבי ֲיַעקֹב או ֵֹמרָ :העוֹלָ ם ַה ּזֶה דּ ו ֶֹמה לִ ְפרוֹזְדוֹר ִּב ְפנֵי ָהעוֹלָ ם
ָּד ָברֶ ׁ .ש ֵאין לְ ךָ ָאדָ ם ׁ ֶש ֵאין לוֹ ׁ ָש ָעהֵ ,וְאין לְ ךָ ָּד ָבר ׁ ֶש ֵאין לוֹ ָמקוֹםַ .ה ָּבאַ .ה ְת ֵקן ַע ְצ ְמךָ ַּב ְּפרוֹזְדוֹרְּ ,כדֵ י ׁ ֶש ִּת ָּכנֵס לַ ְּטרַ ְקלִ ין.
רוּח,
וִיטס ִא ׁיש ְיַבנֶה או ֵֹמרְ :מאֹד ְמאֹד ֱהוֵה ׁ ְש ַפל ַ
)ד( רַ ִּבי לְ ָ
שים טו ִֹבים
)כב( הוּא ָהיָה או ֵֹמרָ :יָפה ׁ ָש ָעה ַא ַחת ִּב ְתׁש ָוּבה ַוּמ ֲע ִ ׂ
ׁ ֶש ִּת ְקוַת ֱאנוֹׁש רִ ָּמה.
וְיָפה ׁ ָש ָעה ַא ַחת ׁ ֶשל קֹרַ ת
ָּבעוֹלָ ם ַה ּזֶה ִמ ָּכל ַח ּיֵי ַהעוֹלָ ם ַה ָּבאָ .
)ה( רַ ִּבי יו ָֹחנָן ֶּבן ְּברו ָֹקא או ֵֹמרָּ :כל ַה ְמ ַח ֵּלל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִם ַּב ֵּס ֶתר,
רוּח ָּבעוֹלָ ם ַה ָּבא ִמ ָּכל ַח ּיֵי ָהעוֹלָ ם ַה ּזֶה.
ַ
הוּנּוּ ַּב ָּגלוּיֶ .א ָחד ׁשוֹגֵ ג ֶוְא ָחד ֵמזִיד ְּב ִחלּ וּל ַהׁ ֵּשם.
בּוֹרִ ,ע ֵאיםיזֶ ִמ ֶּמ
ֵאיזֶ הוּ ָח ָכםֵ ,איזֶ הוּ גִ ְנִפרָ
)כג( רַ ִּבי ׁ ִש ְמעוֹן ֶּבן ֶאלְ ָעזָר או ֵֹמרַ :אל ְּתרַ ֶּצה ֶאת ֲח ֵברְ ךָ ִּבׁ ְש ַעת
משנה א
ָע ִשׁירֵ ,איזֶ הוּ ְמכֻ ָ)ו(
בּ רַד ִּבי ׁ ְיִש ָמ ֵעאל ְּבנוֹ או ֵֹמרַ :הלּ ו ֵֹמד ַעל ְמנָת לְ לַ ֵּמדַ ,מ ְס ִּפ ִיקים ַּכ ֲעסוַֹ ,וְאל ְת ֲנַח ֵמהוּ ְּבׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֵּמתוֹ מֻ ָּטל לְ ָפנָיוַ ,וְאל ִּתׁ ְש ַאל לוֹ
שוֹתַ ,מ ְס ִּפ ִיקים ְּביָדוֹ
ְּביָדוֹ לִ לְ מוֹד וּלְ לַ ֵּמדַ ,וְהלּ ו ֵֹמד ַעל ְמנָת לַ ֲע ׂ
ִּבׁ ְש ַעת נִדְ רוַֹ ,וְאל ִּתׁ ְש ַּת ֵּדל לִ רְ אוֹתוֹ ִּבׁ ְש ַעת ַקלְ ְקלָ תוֹ.
המשנה שלפנינו מאפיינת דמויות שהחברה מעריכה כחיוביות :החכם ,הגיבור,
העשיר והמכובד .כיצד היינו אנחנו עונים על השאלות:
מבואוֹת.
ש
המשנה לַ ֵּמד לִ ׁ ְשמוֹר וְלַ ֲע ׂ
ומיהווּלְ
שמציעהוֹד
המשמעותלִמיהולְחכם,מ
ש ָמח ִוּב ָּכׁ ְשלוֹ
"בנְ פֹל או ְֹיִבךָ ַאל ִּת ְ ׂ
מוּאל ַה ָּק ָטן או ֵֹמרִּ :
)כד( ׁ ְש ֵ
גיבור? איזהו עשיר ,ואיזהו מכובד? נבדוק אם
לתכונותיהן של הדמויות הללו ,תואמת את זו שהיינו אנחנו נותנים להן ,או
שמא המשנה מפתיעה.
לתלמידים מן
במשנה
שללֹא ַקרְ דּ ו
דבריוב ּה ,וְ
מובאים ְת ַּג ֵּדל ָּ
א'ע ָטרָ ה לְ ִה
שם ֲ
)ז( רַ ִּבי ָצדוֹק או ֵֹמרַ :אל ַּת ֲע ֵ ׂ
מוכרפוֹ" )משלי
ששמועלָ יו ַא ּ
ייתכן ִשיב ֵמ ָ
;86עינָיו ֵוְהׁ
בעמוד ע ְּב ֵ
מידע ֶאה ה' וְרַ
(ראו ֶּ ,פן יִרְ
זומאל לִ ֶּבךָ
שמעוןֹםבן ַאל יָגֵ
יז-יח(.הרֵ י ֲאנִ י ּכְ ֶבן ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה וְ ֹלא זָ כִ ִיתי ֶׁש ֵּת ָא ֵמר ִיְצ ַיאת
כד ,רְ יָהֲ :
"אב ַ ָמתגָרארַ ֲ ִחּבלָי ֶף.אלְָה ָעאזָ ר ֶּבן ֲעזַ
פסחת ַּמׁ-ש ָ ְּ
ההגדהֹמר:שלוּדְ ִאׁ ְש ַּ
לַ ְח ּפוֹר ָּב ּה .וְכָ ךְ ָהיָה ִה ֵּלל או ֵ
ֶּבן זו ָֹמא או ֵֹמר:
להם -פירוש
ומציע
בחברה
מרכזיים
ערכים
בארבעה
דן
זומא
בן
א").
זֹומ
ָ
ן
ּב
ֶ
ּה
ׁש
ָ
רָ
ד
ְ
ׁש
ֶ
ד
ע
ַ
ֹות
ל
י
ּלֵ
ּב
ַ
יִם
רַ
צ
ְ
מ
ִ
ֵאיזֶהוּ ָחכָ ם – ַהלּ ו ֵֹמד ִמ ָּכל ָאדָ ם,
לָ ַמדְ ָּתף ָּכל ַה ּנ ֱֶהנֶה ִמ ִּד ְברֵ י תוֹרָ ה נו ֵֹטל ַח ּיָיו ִמן ָהעוֹלָ ם.
)כה( ֱאלִ ׁ ָישע ֶּבן ֲאבוּיָה או ֵֹמרַ :הלּ ו ֵֹמד יֶלֶ ד ,לְ ָמה הוּא דו ֶֹמה
ש ָיחה ִּלי"
ש ַּכלְ ִּתי ִּכי ֵע ְדו ֶֹתיךָ ִ ׂ
"מ ָּכל ְמלַ ְּמדַ י ִה ְ ׂ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִ :
חדש ,המסתמך על דרשות של פסוקים מן המקרא .משנה זו ארוכה ומורכבת יותר ממשניות אחרות
ֵאיזֶהוּ גִ ּבוֹר – ַהכּ ו ֵֹבׁש ֶאת ְיִצרוֹ,
)ח( רַ ִּבי יו ֵֹסי או ֵֹמרָּ :כל ַה ְמכַ ֵּבד ֶאת ַה ּתוֹרָ ה ,גּ וּפוֹ ְמכֻ ָּבד ַעל
תוּבה ַעל נְיָר ָחדָ ׁשַ .וְהלּ ו ֵֹמד ֵזָקן ,לְ ָמה הוּא דו ֶֹמה  -לִ ְדיוֹ
לִ דְ יוֹ ְּכ ָ
וּמשל ְּברוּחוֹ ִמלּ ֹכֵ ד ִעיר"
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :טוֹב ֶארֶ ךְ ַא ַּפיִם ִמ ִּג ּבוֹר ׁ ֵ
במסכת אבות ,ולכן נקדיש מקום רב יחסית לביאורה (עמודים  .)87-86בהמשך נתמקד בשניים מתוך
ש ֵמ ַח ְּב ֶחלְ קוֹ,
ֵאיזֶהוּ ָעׁ ִשיר – ַה ָּ ׂ
ֹת.
ו
י
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ֹת.
ו
יּ
רִ
ב
ּ
ְ
ה
ַ
חוּק.
מ
ָ
נְיָר
ל
ע
ַ
ה
תוּב
ָ
כ
ְ
ּ
ארבעת הערכים הנידונים במשנה  -כבוד ועושר ,ונבחן את התובנות שרכשנו בלימוד המשנה בעזרת
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :יְגִ ַיע ַּכ ֶּפיךָ ִּכי תֹאכֵ ל ַאׁ ְשרֶ יךָ וְטוֹב לָ ךְ "
"אׁ ְשרֶ יךָ " ָּבעוֹלָ ם ַה ּזֶה" ,וְטוֹב לָ ךְ " לָ עוֹלָ ם ַה ָּבא.
ַ
העתֹרֵ ק ִמ ֶּמנּוּ
מןִּדיןּ ,פו
יהודייםמן ַה
סיפוריםךְ ַע ְצמוֹ ִ
ש
שני ֵֹמרַ :החוֹ ֵ ׂ
)ט( רַ ִּבי ׁ ְיִש ָמ ֵעאל ְּבנוֹ או
שגם ֵֹמד ִ
ונגלהרַ :הלּ ו
הסינית ,י או ֵֹמ
התרבותכ ַפר ַה ַּב ְבלִ
יְהוּדָ ה ִא ׁיש ְּ
לבסוףבי יו ֵֹסי ַּב
החדשה) .כו( רַ ִּ
בהמןנערך דיון
נרחיקראל
ֵאיזֶהוּ ְמכֻ ָּבד – ַה ְמכַ ֵּבד ֶאת ַה ְּברִ יּ וֹת,
"כי ְמכַ ְּב ַדי ֲאכַ ֵּבד וּ בֹזַי ָיֵקלוּ"
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִּ :
שבמשנתנו.שו ֶֹטה ,רָ ׁ ָשע וְגַ ס
לזה ּבוֹ ְּבהוֹרָ ָאהׁ ,
דומה ַּגס לִ
בוּעת ׁ ָשוְאַ .ה
ֵא ָיבה וְגָ זֵל ׁ ְוּש ַ
ַה ְּק ַט ּנִים ,לְ ָמה הוּא דו ֶֹמה  -לְ אוֹכֵ ל ֲע ִנָבים ֵקהוֹת ׁוְשו ֶֹתה יַיִן
את
המפתיעות
בפתח הלימוד ,לפני שנחשוף בפני
רוּח.
ַ
מגדירהִנָבים
שהמשנה אוֹכֵ ל ֲע
הוּא דו ֶֹמה  -לְ
ההגדרותְקנִים ,לְ ָמה
אתו ֵֹמד ִמן ַה ּז ֵ
התלמידיםַֹ .וְהלּ
ִמ ִּג ּתו
החכמה ,הגבורה ,העושר והכבוד ,מומלץ לדון דיון ראשוני שיברר כיצד אנו ,המורים והתלמידים,
)י( הוּא ָהיָה או ֵֹמרַ :אל ְּת ִהי דָ ן ִיְחידִ יֶ ׁ ,ש ֵאין ָּדן ִיְחידִ י ֶא ָּלא ֶא ָחדְּ .בׁשוּלוֹת ׁוְשו ֶֹתה יַיִן ׁ ָיָשן.
מגדירים את הערכים האלה ומה יחסנו אליהם.
פתיחהֹאָ -א ָּת
כמשימת ָּש ִאים וְ ל
ֹאמר ַק ְּבלוּ דַ ְע ִּתיֶ ׁ ,ש ֵהן רַ ׁ
ַוְאל ּת ַ
ִש
ׁ
י
ֵ
ֹ.
ו
ב
ּ
ֶש
ׁ
י
ּ
ש
ֶ
ׁ
ה
מ
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ֶ
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ַ
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ָ
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ּ
ֵ
ת
ּ
ַ
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ְ
ת
ּ
ִ
ל
א
ַ
ר:
ֹמ
ֵ
ו
א
י
ב
ה .קריאת המשנה )-כז( רַ ִּ
מומלץ לבקש מן התלמידים להביא דוגמה לאדם חכם,
לפני
ולאדם ַק ּי ְָמ ּ
עשירֹנִי ,סוֹפוֹ לְ
לאדםֹרָ ה ֵמע
גיבו ֶר,את ַה ּתו
לאדםמ ַק ּיֵם
)יא( רַ ִּבי יו ָֹנָתן או ֵֹמרָּ :כל ַה ְ
האם ֵאין ּ
מהתכונותָ :חדָ ׁש
וְיָשן ׁ ֶש ֲא ִפלּ וּ
אחת ׁ ָ
על ָמלֵכלא ׁ ָיָשן,
ולכתוב ׁש
מכובהדַ ,ק ַנְקן ָחדָ
היאבוֹ.תכונה חיובית
חבריהם,וֹדהמורה
להיותעֹנִי.
רוצהב ְּטלָ ּה ֵמ
הייתיסוֹפוֹ לְ ַ
עשר,
האם ׁ ֶ
בעיניי?ֹרָ ה ֵמ
עשר .וְכָ ל ַה ְמ ַב ֵּטל ֶאת ַה ּתו
ֵמ ׁ ֶ
שכתבות ֲאוָה ַוְה ָּכב
התשובותק ָנְאה ַוְה ַּ
אתר או ֵֹמרַ :ה ִּ
ישמיעוה ַּק ָּפ
התלמידיםי ֶאלְ ָעזָר ַ
כזה? )כח( רַ ִּב
מהתכונות ,על פי הדוגמאות המקובלות
וכולםהֱ .וֶה
הלוחֹק ַּב ּתוֹרָ
עלסק ֲוַעס
אותןָּב ֵע ֶ
תכתוב ַמ ֵעט
)יב( רַ ִּבי ֵמ ִאיר או ֵֹמרֱ :הוֵה ְמ
אחתם ִמן ָהעוֹלָ ם.
לכל ָה ָאדָ
הגדרהין ֶאת
יחדוֵהינסחו מו ִֹצ ִיא
על רוב הכיתה (המורה יכולה להיעזר בהגדרות המובאות בעמוד  ,87אולם מומלץ שהתלמידים לא
86
ש ַפל ַ
ע מ ו ד ְׁ
רוּח ִּב ְפנֵי כָ ל ָאדָ םִ .וְאם ִּב ַּטלְ ָּת ִמן ַה ּתוֹרָ הׁ ,יֶש לְ ךָ ְּב ֵטלִ ים )כט( הוּא ָהיָה או ֵֹמרַ :ה ּיִלּ וֹדִ ים לָ מוּתַ ,וְה ֵּמ ִתים לְ ַה ֲחיוֹתַ ,וְה ַח ּיִים
יפתחו את הספר בשלב זה) .כדאי לבחור ערך אחד ולהרחיב עליו את הדיון בכיתה .למשל ,אפשר
להיות ֶּתן לָ ךְ .
טובהרְ ֵּבה לִ
שכָ ר ַ
האם ׂ
בעושר:יֶש לוֹ ָ
לדון ַב ּתוֹרָ הׁ ,
ַהרְ ֵּבה ְּכנֶגְ ָּדךְ ִ .וְאם ָע ַמלְ ָּת
א,
הוּא ַה ּבוֹרֵ
השאיפההיּ ו ֵֹצר,
הוּא ֵאל ,הוּא ַ
הטמונות ִה ּוָדַ ע ׁ
הסכנותע לְ הוֹדִ ַיע וּלְ
עשיר? מהלִ דּ וֹן .לֵ ידַ
מועילה
לעושר
בכך? ֶשבמה
לה?וֹנֶה
מזיקהחת ,ק
היאמ ְצוָה ַא ַ
שה ִ
ובמה ֶ ׂ
לחברה,רָ :העוֹ
)יג( רַ ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶר ֶּבן ֲיַעקֹב או ֵֹמ
יעוררע ִתיד לָ
דיוןל ִּדזהין ,הוּא ָ
הוּא ַּב ַע
להיעשותה ֵעד,
כדי ַה ַּד ּיָן ,הוּא ָ
לעשות הוּא
הוּא ַה ֵּמ ִבין,
בכיתהדוּן.כמה
עשיר?
מה על אדם
עוסקתא ָחד.
שהמשנהוֹ ַק ֵּטגוֹר ֶ
השאלות ַחת ,קוֹנֶה ל
מןֹבר ֲע ֵברָ ה ַא
לוֹ ְּפרַ ְקלִ יט ֶא ָחדָ .וְהעו ֵ
שוֹא ָפנִים
המשנה.שכְ ָחה וְ לֹא ַמ ּ ׂ
ללימודוְלָ ה וְ לֹא ׁ ִ
מצויןפנָיו לֹא ַע
מבואש ֵאין לְ ָ
יהיההוּאֶ ׁ ,
בהן ,ולכן ָּברוּךְ
שים טו ִֹבים ִּ -כ ְתרִ יס ִּב ְפנֵי ַה ּ ֻפרְ ָענוּת.
ְּתׁש ָוּבה ַוּמ ֲע ִ ׂ
וְ לֹא ִמ ַּקח ׁש ַֹחדֶ ׁ ,ש ַהכּ ֹל ׁ ֶשלּ וֹ .וְדַ ע ׁ ֶש ַהכּ ֹל לְ ִפי ַה ֶחׁ ְש ּבוֹןַ .וְאל
)יד( רַ ִּבי יו ָֹחנָן ַה ַּס ְּנְדלָ ר או ֵֹמרָּ :כל ְּכ ִנֵס ּיָה ׁ ֶש ִהיא לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִם – ְיַב ִט ֲיחךָ ְיִצרְ ךָ ׁ ֶש ַהׁ ְּשאוֹל ֵּבית ָמנוֹס לָ ךְ ֶ ׁ ,ש ַעל ָּכרְ ֲחךָ ַא ָּתה נו ָֹצר,
ינָה לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִם – ֵאין סו ָֹפה לְ ִה ְת ַק ּיֵם.
סו ָֹפ ּה לְ ִה ְת ַק ּיֵםֶ ׁ ,וְש ֵא ּ
ַוְעל ָּכרְ ֲחךָ ַא ָּתה נוֹלָ דַ ,וְעל ָּכרְ ֲחךָ ַא ָּתה ַחיַ ,וְעל ָּכרְ ֲחךָ ַא ָּתה
)טו( רַ ִּבי ֶאלְ ָעזָר ֶּבן ׁ ַש ּמ ַוּע או ֵֹמרִ :יְהי כְ בוֹד ַּתלְ ִמידְ ךָ ָח ִביב ָעלֶ יךָ ֵמתַ ,וְעל ָּכרְ ֲחךָ ַא ָּתה ָע ִתיד לִ ֵּתן ִּדין ֶוְחׁ ְש ּבוֹן לִ ְפנֵי ֶמלֶ ךְ ַמלְ כֵ י
ְּכׁ ֶש ָּלךְ  ,וּכְ בוֹד ֲח ֵברְ ךָ ְּ -כמוֹרָ א רַ ָּבךְ  ,וּמוֹרָ א רַ ָּבךְ ְּכמוֹרָ א ׁ ָש ָמיִםַ .ה ְּמלָ כִ ים ַה ָּקדוֹׁש ָּברוּךְ הוּא.

פרק ד

משנה א :איזהו חכם ,איזהו גיבור,
איזהו עשיר ,איזהו מכובד

המשנה

.1
.2
.3

)תהלים קיט ,צט(.

.4
.5

)משלי טז ,לב(.

.6
.7

)תהלים קכח ,ב(,

.8
.9

.10

)שמואל א ב ,ל(.

ביאור

כּוֹבשׁ ֶאת יִ ְצרוֹ המצליח
ַ .4ה ֵ
להשתלט על דחפיו ויצריוַ .6 .ה ָּש ֵׂמ ַח
ְבּ ֶח ְלקוֹ המסתפק במה שיש לו ושמח
בכך .10 .וּבֹזַ י יֵ ָקלוּ ואלו המבזים
אותי יזכו אף הם ליחס מזלזל.
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)שמעון( בן זומא
מחכמי המשנה שפעל בתחילת המאה השנייה לספירה .בן זומא בלט כדרשן של פסוקים .נאמר
כי כאשר מת" ,בטלו הדרשנים" .לפי מסורות מסוימות ,היה בן זומא אחד מארבעת החכמים
ש"נכנסו לפרדס" ,כלומר שעלו לחזות בעולמות העליונים ,או שעסקו בידע מיסטי וסודי,
ובעקבות חוויה זו איבד בן זומא את שפיותו.

דרשה
"איזֶ הוּ ָע ִשׁיר – ַה ָשּׂ ֵמ ַח ְבּ ֶח ְלקוֹ" ,נדרש במשנה הפסוק "יְ גִ ַיע ַכּ ֶפּיָך
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ֹאכל ַא ְשׁ ֶריָך וְ טוֹב ָלְך" )תהלים קכח ,ב( על שני חלקיו .דרשה היא תופעה רווחת מאוד
ִכּי ת ֵ
בספרות חז"ל .בהקשר שלנו משמעותה של הדרשה היא פרשנות והבעת רעיון באמצעות לימוד
מדייק בפסוק מן המקרא .המשנה שלנו דורשת את הכפילות שבפסוק זה )גם ַ"א ְשׁ ֶריָך" וגם "וְ טוֹב
ָלְך"( ,ומסיקה ממנה כי האוכל את יגיע כפיו יזכה לשכר כפול – בעולם הזה ובעולם הבא.
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משנה א

ֵאיזֶ הוּ ָח ָכםֵ ,איזֶ הוּ גִ בּוֹרֵ ,איזֶ הוּ
ָע ִשׁירֵ ,איזֶ הוּ ְמכֻ ָבּד
המשנה שלפנינו מאפיינת דמויות שהחברה מעריכה כחיוביות :החכם ,הגיבור,
העשיר והמכובד .כיצד היינו אנחנו עונים על השאלות :מיהו חכם ,ומיהו
גיבור? איזהו עשיר ,ואיזהו מכובד? נבדוק אם המשמעות שמציעה המשנה
לתכונותיהן של הדמויות הללו ,תואמת את זו שהיינו אנחנו נותנים להן ,או
שמא המשנה מפתיעה.

המשנה

ֶּ .1בן זו ָֹמא או ֵֹמר:
ֵ .2איזֶהוּ ָחכָ ם – ַהלּ ו ֵֹמד ִמ ָּכל ָאדָ ם,
יחה ִּלי" )תהלים קיט ,צט(.
שָ
ש ַּכלְ ִּתי ִּכי ֵע ְדו ֶֹתיךָ ִ ׂ
"מ ָּכל ְמלַ ְּמדַ י ִה ְ ׂ
ֶ ׁ .3ש ּנ ֱֶא ַמרִ :
ֵ .4איזֶהוּ גִ ּבוֹר – ַהכּ ו ֵֹבׁש ֶאת ְיִצרוֹ,
וּמשל ְּברוּחוֹ ִמלּ ֹכֵ ד ִעיר" )משלי טז ,לב(.
ֶ ׁ .5ש ּנ ֱֶא ַמר" :טוֹב ֶארֶ ךְ ַא ַּפיִם ִמ ִּג ּבוֹר ׁ ֵ
ש ֵמ ַח ְּב ֶחלְ קוֹ,
ֵ .6איזֶהוּ ָעׁ ִשיר – ַה ָּ ׂ
שרֶ יךָ וְטוֹב לָ ךְ " )תהלים קכח ,ב(,
ֶ ׁ .7ש ּנ ֱֶא ַמר" :יְגִ ַיע ַּכ ֶּפיךָ ִּכי תֹאכֵ ל ַאׁ ְ
"אׁ ְשרֶ יךָ " ָּבעוֹלָ ם ַה ּזֶה" ,וְטוֹב לָ ךְ " לָ עוֹלָ ם ַה ָּבא.
ַ .8
ֵ .9איזֶהוּ ְמכֻ ָּבד – ַה ְמכַ ֵּבד ֶאת ַה ְּברִ יּ וֹת,
יֵקלוּ" )שמואל א ב ,ל(.
"כי ְמכַ ְּב ַדי ֲאכַ ֵּבד וּ בֹזַי ָ
ֶ ׁ .10ש ּנ ֱֶא ַמרִּ :
ביאור

כּוֹבשׁ ֶאת יִ ְצרוֹ המצליח
ַ .4ה ֵ
להשתלט על דחפיו ויצריוַ .6 .ה ָּש ֵׂמ ַח
ְבּ ֶח ְלקוֹ המסתפק במה שיש לו ושמח
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ביאור המשנה
אחת מהדרכים לעמוד על טיבה של חברה מסוימת היא לשאול מיהם האנשים הנחשבים למוצלחים
וטובים בעיני הפרטים שבה :מיהן דמויות המופת בחברה זו? מה מאפיין את האנשים שמערכות החינוך,
התקשורת ,הכלכלה והשלטון מציגות כדמויות שראוי להעריך ולשאוף להידמות להן? מן התשובות
לשאלות האלה אפשר להעלות את הערכים המקובלים בחברה .קריאה בעיתונים וצפייה בתכניות
הטלוויזיה בישראל ,למשל ,עשויים להוביל למסקנה שהחברה הישראלית מעריכה אנשים עשירים:
הם האנשים הנחשבים למי ש"הצליחו בחיים" ושראוי לתאר את חייהם בפירוט ,לקנא בהם ,לשאוף
להיות כמותם ,ואף לשאול לדעתם בעניינים דיומא .יש מי שסבור שההערכה שהעשירים זוכים לה
אינה ראויה ,והוא עשוי לבקר את מקומו של העושר בין הערכים המקובלים בחברה ,ולטעון ,למשל,
שיש להדגיש תכונות אחרות ,כמו טוב לב וענווה.
בן זומא התבונן בחברה שסביבו וזיהה את התכונות שאנשים בחברה נוטים להוקיר ומשתדלים
להידמות לבעליהן  -החכם ,הגיבור ,העשיר והמכובד .ארבעת הטיפוסים האלה נחשבים לדמויות
מופת גם בחברה שלנו כיום ,ואולי בכל חברה אנושית .לבן זומא הייתה ביקורת על הטיפוסים האלה
ועל הערכים שהן מייצגים ,והוא בחר להביע את דעתו בדרך מתוחכמת :לא על ידי שלילתם או
הסתייגות מפורשת מהחשיבות המיוחסת להם ,אלא על ידי ניסוחם מחדש .לפיכך ,המשנה איננה
שואלת "האם ראוי להיות חכם?" אלא "איזהו חכם?"  -לא מה מקומה של החכמה בין הערכים
האחרים המקובלים בחברה ,אלא כיצד יש להגדיר את ערך החכמה וכיצד יש לעצב את דמות החכם,
מתוך קבלת המוסכמה החברתית שחכמה היא דבר טוב וחשוב .נוסף על ההגדרה ,הסמיך בן זומא
לכל אחת מהדמויות פסוק מן המקרא ,ועליו ביסס את דבריו .על פי רוב פשט המקראות אינו הולם
את ההגדרות של בן זומא ,והפירוש שהוא מציע הוא בבחינת מדרש .נעיין כעת במשנה ,ונראה כיצד
תיאר בן זומא כל אחת מהדמויות ,ואילו פסוקים בחר להצמיד לכל תיאור.
חכם :איזהו חכם (שאלה  ?)1על פי רוב אנו אומרים שחכם הוא אדם שרכש לו ידיעות בתחומים
רבים .אם החכם הוא גם טוב לב ,הוא מעניק מידיעותיו לאחרים ותורם לסביבתו; אם הוא אינו טוב,
הוא מתרברב בידיעותיו ומתנשא על זולתו .הסכנה הטמונה בחכמה היא שאדם הנחשב חכם ,או
המחשיב עצמו חכם ,יתגאה בחכמה שרכש ,יתנכר לסביבתו ויתנשא עליה ,ובשל כך יהיה חכם פחות
ממה שהוא עשוי להיות ,משום שהוא סבור שכבר למד כל מה שעליו ללמוד ושאין איש היכול
ללמדו דבר חדש .על כן מוצעת במשנה הגדרה הפוכה :חכם איננו מי שכל הידע כבר נמצא ברשותו,
אלא מי שיודע שידע נמצא גם אצל אחרים .חכם איננו אדם שהשלים את לימודו ,אלא אדם הלומד
כל הזמן ומכל אדם .ראוי לציין בהקשר זה את הכינוי שניתן בתרבות היהודית לאדם מלומד" :תלמיד
חכם" .לפי הגדרה זו ,החכם הוא לעולם תלמיד ,הוא מכיר שיש עוד אוצרות רבים שעליו לרכוש
ושאוצרות אלו עשויים להימצא אצל כל אדם ,גם אצל מי שהסביבה נוטה לזלזל בו.
מלמדי ִהשכלתי כי
ַ
בן זומא סומך את דבריו על החכם על פסוק מספר תהלים (שאלה " :)2מכל
עדותיך שיחה לי" .לכאורה ,פשט הפסוק הוא שהדובר טוען"ִ :השכלתי" ,כלומר ֶהחכמתי ,יותר מכל
מי שלימדו אותי ,שכן שקדתי על לימוד מצוותיך .פירוש זה מתחזק לאור הפסוק הקודם במזמור:
תחּכְ ֵמנִ י ִמ ְצ ֶֹותָך"  -החכמתי יותר מאויביִ ,וה ְׂשכלתי יותר מכל מוריי .אולם בן זומא איננו
"מא ַֹיבי ַ
מפרש כך .לפי דבריו" ,מכל מלמדי השכלתי" פירושו :החכמתי ולמדתי מכל מי שלימדו אותי .לפי
פירוש זה המילה "מלמדיי" (ולא "מוריי"" ,רבותיי"" ,הנביאים" או "הכוהנים") מלמדת שהדובר למד
מכל אדם  -לא משנה מי הוא היה :זקן או צעירּ ,בּור או מלומד.
תפיסה דומה משתקפת באמירה מפורסמת של רבי חנינא בתלמוד הבבלי (מסכת תענית ,דף ז עמוד
ומתלמידי יותר מכולן" .רבי חנינא
ַ
ומחבירַ י יותר מרבותי,
ֵ
מרבותי,
ַ
א)" :אמר רבי חנינא :הרבה למדתי
מדרג את מי שלימד אותו בסדר הפוך מן המצופה :מתלמידיו למד דברים רבים יותר ממה שלמד
מחבריו ,וממוריו אמנם למד רבות  -אך פחות ממה שלמד מהקבוצות האחרות .יפה תעשה המורה
אם תביא משפט זה לכיתה ותציין דבר או שניים שלמדה מתלמידי הכיתה ,וכך תשמש דוגמה חיה ל
"איזהו חכם  -הלומד מכל אדם".
גיבור :על פי המילון ,גיבור הוא" :חזק ,רב כוח" (כמובא בשאלה  ,)3ובן זומא קובע שהגיבור הוא מי
ש"כובש את יצרו" .המשותף לשתי ההגדרות הוא הפעלת הכוח והעוצמה ,אולם השאלה היא כלפי
מה מופנה הכוח .על פי ההגדרה הרווחת ,הגיבור מפעיל את כוחו על מה שמחוצה לו; ואילו לפי
המשנה ,הגיבור מפעיל את כוחו כלפי פנים .בן זומא חושש ,כנראה ,מהערצת הכוח הגופני ,העלול
להשחית ולהרוס ,ובמקומו הוא מבקש לטפח את הכוח הנפשי ואת השליטה העצמית .הגיבור
פרק ד
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"הרגיל" יכול לכבוש ארצות רחוקות ,אולם הגיבור של בן זומא "כובש את יצרו"  -שולט בתשוקות
ובתאוות שלו עצמו ,משתמש בהן לפי שיקול דעת ואינו מניח להן לשלוט בו .אם כן ,שתי ההגדרות
דומות ,לכאורה ,אולם ,למעשה ,הן יוצרות שני טיפוסים שונים לחלוטין :האחד כוחני ,מוחצן ,מפגין
את עוצמתו ,והאחר מאופק ומחושב דווקא.
אּפיִם מגִ ּבור ,ומֹשל
כיצד מסייעת המובאה המקראית להגדרת הגיבור (שאלה  ?)4נאמר "טוב ֶארֶ ְך ַ
ּברוחו מֹלכד עיר" (משלי טז ,לב) .פסוק זה הוא תקבולת נרדפת" :ארך אפים" מקביל ל"מֹשל ברוחו",
וה"גִ ּבור" מקביל ל"ֹלכד עיר" .הפסוק קובע שהאדם הסבלן ובעל השליטה העצמית טוב יותר מן
הלוחם הכובש ערים .אם כך ,הפסוק מתאים בדיוק לדעת בן זומא; אך נשים לב לדרך שבה מביע
כל אחד את דעתו .מחבר הפסוק איננו חולק על ההגדרה המקובלת של גיבור  -אדם חזק מבחינה
גופנית המסוגל לכבוש ערים; אך הוא סבור שיש דמות אחרת ,המסוגלת לשלוט ברוחה שלה והיא
עדיפה על הגיבור .לעומת זאת ,בן זומא מסכים עם הדעה המקובלת שגבורה היא תכונה חיובית,
אולם הוא מגדיר מחדש את המושג  -גבורה היא שליטה בתשוקות ואינה תלויה בכוח פיזי .אפשר
לסכם זאת כך :לפי הפסוק ,הכובש את יצרו עדיף על הגיבור ,ואילו לפי המשנה  -הכובש את יצרו
הוא־הוא הגיבור.
עשיר :גם העשיר מתואר במשנה בדרך שונה מן המקובל (שאלה  .)5על פי המילון" ,עשיר" הוא
אדם שברשותו הון ורכוש רב .אולם מי קובע איזה סכום כסף הוא "הון" וכמה נכסים הם "רכוש
רב"? עושר הוא מושג יחסי" :עשיר" הוא אדם שסכום הכסף והיקף הנכסים שברשותו רבים יותר
מאלה שברשותם של רוב האנשים באותה חברה .מכאן שהעשיר מוגדר ביחס לסביבתו  -בכמה
רכוש מחזיק אדם מסוים ,ומה היחס בין הרכוש שלו לבין רכושם של האחרים  -וכן ,על פי הערכה
סובייקטיבית חיצונית  -הסביבה קובעת מיהו עשיר בעיניה ומי איננו עשיר .כנגד זה מציע בן זומא
הגדרה חדשה :העשיר הוא "השמח בחלקו"  -מי שמסתפק במה שיש ברשותו ושמח בו .זוהי הגדרה
מהפכנית מכמה בחינות .ראשית ,לפי ההגדרה החדשה ,מי שקובע אם אדם מסוים עשיר או לא ,הוא
האדם עצמו והוא בלבד ,ולהערכת החברה אין כל תפקיד .שנית ,אין שום ממד אובייקטיבי בעושר:
גם אדם שרכושו מועט מן הרגיל בחברה ,ואפילו עני מרוד ,עשויים להיות עשירים .שלישית ,וחשובה
מכול ,בדברי בן זומא טמונה ביקורת חריפה על אידאל העושר .לפי המשתמע מדבריו ,העשירים (לפי
ההגדרה המקובלת) מתאפיינים בשאיפה מתמדת להגדיל את עושרם עוד ועוד ,כדברי קהלת (ה ,ט):
"אֹהב כסף לא ישבע כסף" ,ולכן הם אינם מאושרים לעולם  -הם אינם מכירים בערכו של מה שכבר
ברשותם ,ותעוניינים תמיד במה שעדיין אין להם .לעומת זאת ,העשיר שבן זומא מתאר יודע לשמוח
במה שיש לו ואינו שרוי בתסכול מתמיד על מה שעוד לא השיג ,או בקנאה במה שיש לאחרים.
ביקורת על החמדנות המאפיינת את העושר מופיעה בדברי הרמב"ם:

הנפש תסכון [תשאף ,תתאווה] אל דברים שאינם הכרחיים ותתרגל אליהם .לכן נוצרת בה
סגולת ההשתוקקות אל מה שאינו הכרחי להמשך קיום הפרט ולא להמשך קיום המין.
תשוקה זאת היא דבר שאין לו סוף .הדברים ההכרחיים כולם מוגבלים וסופיים .אבל השאיפה
למותרות אינסופית .אם אתה משתוקק אל כלי כסף ,הרי כלי זהב יפים יותר .אנשים אחרים
רכשו כלי בדולח .שמא תרכוש גם כל מה שניתן למצוא מברקת ואודם? לכן כל ּבּור מושחת־
המחשבה יהיה לעולם בצער וביגון על שאינו מגיע לעׂשות את המותרות שעׂשה פלוני.
(הרמב"ם ,מורה נבוכים ג ,יב ,מהדורת שורץ ,תל אביב תשס"ג)

הרמב"ם מבחין בין דברים הכרחיים לאדם לשם קיומו ,שהטבע מספק אותם בשפע ,לבין דברים שאדם
משתוקק אליהם ,אף על פי שהוא אינו זקוק להם כלל ,רק משום שאחרים השיגו אותם .הדברים
שאינם נחוצים באמת לקיומו של האדם נדירים יותר וקשים להשגה ,ומשום כך האדם המנסה להשיגם
נותר לבסוף אומלל ומתוסכל בלי כל סיבה ואיננו "שמח בחלקו".
דבריו של בן זומא על העשיר נקשרים במשנה לפסוק "יגיע כפיך כי תאכל  -אשריך וטוב לך"
(תהלים קכח ,ב) .מה בין הפסוק לבין ההגדרה (שאלה  ?)6פסוק זה איננו עוסק בשאלה מיהו עשיר,
אולם משתמעת ממנו טענה דומה לטענתו של בן זומא :אדם שמח ומסופק כשהוא נהנה מפרי
מלאכתו ,בלי קשר לשאלה כמה בדיוק הרוויח ומה היחס בין רווחיו לבין רווחיהם של אחרים .לפסוק
זה נוסף מדרש קצר'" :אשריך' בעולם הזה' ,וטוב לך' לעולם הבא" .המדרש מבוסס על הכפילות שיש
בפסוק :המילה "אשריך" והמילים "וטוב לך" זהות במשמעותן  -מדוע אפוא יש צורך בשני הביטויים?
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לפי הפשט ,זהו אמצעי ספרותי ותו לא .אולם המדרש מבוסס על ההנחה שלכל מילה במקרא
משמעות מיוחדת משלה ,ולפיכך הדרשן מפרש שביטוי אחד מציין את הנאתו של האדם מתוצאות
מעשיו בעולם הזה ,והביטוי האחר רומז שגם בעולם הבא הוא יזכה לשכר על המעשים הטובים
שעשה בעולם הזה .הקשר בין המדרש למשנה בכללה איננו ברור :הטענה שהאדם נהנה ממעשיו גם
לאחר מותו איננה מוסיפה להגדרת העשיר ,והדרשה המובאת לאחר ציטוט הפסוק חורגת מהמבנה
של שאר המשנה .ואכן ,בכמה כתבי היד של מסכת אבות חסר המשפט "'אשריך' בעולם הזה' ,וטוב
לך' לעולם הבא" ,ומופיעים רק הגדרת העשיר והפסוק ,בלא כל הסבר ,בדיוק כמו בשלוש ההגדרות
האחרות .סביר אפוא שדרשה זו איננה חלק מקורי מדברי בן זומא ,והיא נלקחה ממקום אחר ושולבה
במשנתנו בשלב מאוחר יותר.
מכובד :מה מפתיע בהגדרת המכובד שבמשנה (שאלה  ?)7שלא כמו הגדרותיו ל"חכמה" ,ל"גבורה"
ול"עושר"  -בן זומא איננו מציע כאן הגדרה שונה מהמקובל ל"כבוד" ,והוא בוודאי היה מסכים
להגדרת המילון" :יקר ,חשיבות ,הערכה רבה" .חידושו של בן זומא הוא בתשובה לשאלה "איזהו
מכובד" .מבנה השאלה זהה בכל חלקי המשנה; אולם בחלקים האחרים התשובה מביאה להגדרה
חדשה של התכונה עצמה ולא רק של בעל התכונה ,מה שאין כן בהגדרת המכובד .על פי ההגדרה
הלשונית הפשוטה" ,מכובד" הוא מי שמוענק לו כבוד; אך לפי המשנה ,מכובד הוא דווקא מי
שמעניק כבוד לאחרים " -המכבד את הבריות" .זוהי הגדרה פרדוקסלית :אדם מכובד ,כלומר אדם
הזוכה לכבוד או הראוי לכבוד ,הוא אדם הרואה באחרים ראויים לכבוד .כיצד אפשר להסביר זאת
(שאלה  ?)8אפשר לומר שאדם מכובד הוא אדם המבין לאשורו מהו כבוד ומה משמעותו ,ומשום כך
הוא מעניק אותו לאחרים .הסבר אחר הוא שאנשים נוטים לכבד אדם המקפיד בכבודם של אחרים:
"מכּב ַדי אכבד ובֹזַ י ָיֵקלּו"
בנתינת הכבוד עצמה יש משהו מעורר כבוד .כך גם עולה ממילות הפסוק ְ
(שמואל א' ב ,ל)  -אדם המכבד את הזולת זוכה בתגובה לכבוד מן האחרים (בפסוק מדובר ביחסי
אדם ואלוהים ,אולם הדברים נכונים גם ביחסים בין בני אדם) ,ואילו מי שמבזה את האחר  -סופו
שיתבזה בעצמו .הסבר שלישי ,שאיננו מנוגד להסברים הקודמים אלא מוסיף עליהם ,הוא שכאשר
אדם איננו דורש כבוד לעצמו  -דווקא אז הוא זוכה לכבוד ,ולעומת זאת ,כאשר ניכר שאדם מעוניין
מאוד שיכבדו אותו ,הוא איננו מעורר כבוד אלא בוז ודחייה .חז"ל ביטאו זאת במקום אחר במשפט:
"כל מי שרודף אחר שררה  -שררה בורחת ממנו ,וכל מי שבורח משררה  -שררה רודפת אחריו"
(מדרש תנחומא ,ויקרא ,ג; ובימינו הנוסח הרווח של הפתגם הוא "מי שבורח מהכבוד  -הכבוד רודף
אחריו") .ומכל מקום ,בהגדרה החדשה של בן זומא יש רמז עבה למדי לביקורת על השאיפה לכבוד.
לדעתו ,כבוד הוא דבר שראוי להעניק ,וגם אם לעתים זוכים בו ,לא ראוי להשתוקק אליו ולנסות
להשיג אותו .הרדיפה אחר הכבוד ,כפי שהערנו ,גוררת דווקא חוסר כבוד; יתר על כן ,היא עלולה
לגרום לנזקים רבים אם היא משמשת שיקול מרכזי בקבלת ההחלטות בחיים האישיים ,ובהנהגת
הציבור לא כל שכן.
בסוף לימוד המשנה התלמידים מתבקשים לחוות את דעתם על התכונות הנידונות במשנה (שאלה
 .)9לכך מומלץ להוסיף תהייה כללית על דברי בן זומא ,תהיה שהצגנו בפתח הלימוד וכעת ננסה
להשיב עליה :מדוע בחר בן זומא להציג תיאורים חדשים של התכונות הנחשבות בחברה? אם יש לו
ביקורת על מרכזיותו של העושר  -מדוע איננו אומר זאת במפורש? אם הוא סבור שהכובש את יצרו
עדיף על הגיבור  -למה הוא אומר שהגיבור אינו אלא מי שכובש את יצרו?
אפשר להמשיל משל שיבהיר לתלמידים את הקושיה .נניח שתלמיד טוען" :אני רוצה לקבל ציון גבוה
מאוד" ,והמורה תיתן לו את הציון  .70התלמיד יאמר" :הרי ביקשתי ציון גבוה מאוד!" והמורה תשיב:
"מהו ציון גבוה מאוד?  ."70 -מובן שאין בכך מענה לדרישה של התלמיד ,הרי הכול יודעים ש־70
איננו ציון גבוה מאוד .והנה בא בן זומא ואומר לקורא :אתה חולם להיות עשיר? מצוין! רק דע לך,
שעשיר הוא מי ששמח בחלקו .אתה רוצה להיות מכובד? זו שאיפה נעלה! רק זכור ,מכובד הוא מי
שמכבד את הבריות .ואולם ,מי שחולם להיות עשיר ,חולם להיות בעל ממון רב ,ומי ששואף להיות
מכובד רוצה לזכות בכבודם של אחרים  -אם כן ,מה התועלת בדברי בן זומא?
נשיב על כך שתי תשובות :האחת רטורית והשנייה מהותית .מבחינה רטורית ,בחירתו של בן זומא
מתוחכמת .הוא יודע שאילו יאמר ,למשל" ,עושר איננו חשוב" ,ידחו רוב הקוראים את דבריו על
הסף ,שכן העושר הוא תכונה מקובלת מאוד בחברה; אך אם יסכים עם הקוראים שעושר הוא
תכונה חיובית  -ירוויח את אמונם ,ורק לאחר מכן יגדיר את העושר באופן אחר מן המקובל .אולם
מלבד התחבולה הספרותית ,נראה שיש כאן גם אמירה מהותית .בן זומא איננו שולל לחלוטין את
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שאלות

.1
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

כך מגדיר המילון 'חכם' :בעל שכל ,נבון ,פיקח ,מלומד ,בקי בתורה או במדע .האם הגדרת המשנה תואמת את ההגדרה המילונית? הסבירו.
מה מוסיף הפסוק מתהלים לחיזוק עמדת המשנה ביחס לחכם?
כך מגדיר המילון 'גיבור' :חזק ,רב כוח .האם הגדרת המשנה תואמת את ההגדרה המילונית? הסבירו.
כיצד מחזק הפסוק ממשלי את עמדת המשנה ביחס לגיבור?
כך מגדיר המילון 'עשיר' :בעל הון ,בעל רכוש רב .האם הגדרת המשנה תואמת את ההגדרה המילונית? הסבירו.
האם לדעתכם ,הפסוק מתהלים מחזק את עמדת המשנה ביחס לעשיר?
מה מפתיע בהגדרת המשנה את האדם המכובד כמי שמכבד את הבריות?
מדוע לדעתכם ,מגדירה כך המשנה את המכובד? כיצד הפסוק המובא לחזק זאת ,יכול לסייע בהבנת העניין?
בחר תכונה אחת שלגביה אתה מסכים עם המשנה ,ותכונה אחת שלגביה אתה חולק עליה .נמק את הסכמתך והתנגדותך.

איזו מבין התכונות שבמשנה נוגעות לתיקון היחיד ,ואיזו – לתיקון החברה? הסבירו.
איזוהי מיוחדת? צילום אילוסטרציה Stock.XCHNG

משימה

כתבו הגדרות בנוסח בן זומא לתכונות או לקווי אופי
הנחשבים חיוביים ומוערכים בחברה .צעדו בעקבות סגנונו
של בן זומא ומלאו אחר שני תנאים:
 Ÿהגדרותיכם צריכות להפתיע ,או ללכת בניגוד למה
שנהוג לחשוב על קווי אופי אלה.
 Ÿהגדרותיכם צריכות להיות בעלות היגיון פנימי משכנע.
דוגמאות:
איזהו יפה
איזהו חבר נאמן
איזהו מצליחן
איזהו אופנתי
איזהו מיוחד
איזהו ספורטאי טוב
איזהו עצמאי
איזהו תלמיד טוב
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ֵאיזֶ הוּ ְמכֻ ָּבד?

כמו המשנה ,גם הסיפור החסידי שלפנינו עוסק
בפרדוקס סביב מושג הכבוד ,והוא מציג דמויות
שיש להן תפיסות מנוגדות לגבי הגדרת הכבוד
והאדם המכובד.

פעם אחת בסעודה שלישית של שבת ישבו החסידים על שולחנו של רבי זאב ]רבי צבי זאב
וולף מזבאריז[ והיו מדברים ביניהם בלחישה כדי שלא לבלבל את הצדיק במחשבותיו .לפי
רצונו המפורש של הרבי ,רשאי היה כל אדם לבוא אל ביתו בכל עת ולשבת אל שולחנו .והנה
בא איש אחד וישב לו אל השולחן והחסידים פינו מקום בשבילו אף על פי שידעו כי אינו
מקפיד על נימוסים נאים .אחר שעה קלה הוציא האיש צנון גדול מכיסו ,חתך אותו לחתיכות,
התחיל אוכל ובשעת מעשה היה ממצמץ בשפתיו בקול .לא יכלו עוד שכניו לכבוש כעסם
והתחילו נוזפים בו" :זולל שכמותך ,היאך אתה מעז לחלל את השולחן במעשיך הגסים ואתה
נוהג כאילו ישבת בבת מרזח!" ואף שאמרו דבריהם בלחש הרגיש הצדיק במתרחש" .יש לי
חשק" אמר" ,לאכול צנון טוב .שמא יוכל אחד מכם ליתן לי צנון טוב" .מיד נשרה הבושה
מעל אותו איש .שמחת פתאום תקפה עליו והושיט לו לרבי זאב מלוא חפניים של צנון חתוך.
מרטין בובר ,אור הגנוז ,עמ' 154

שאלות

 .1מדוע כועסים החסידים?
 .2איך תופסים החסידים את המושג 'כבוד'?
 .3איך תופס אותו הצדיק?
 .4תפיסתו של מי מהם קרובה יותר למושג הכבוד המקובל בחברה,
ותפיסתו של מי – למושג הכבוד המתואר במשנה?
 .5מה תוכלו ללמוד מהסיפור על הדרך לכבד את הזולת?
 .6כיצד יענו ,לדעתכם ,החסידים לשאלה ֵ"איזֶ הוּ ְמכֻ ָּבד"? מה תהיה
תשובתו של הרבי לשאלה זו? ומה יגיד על כך בעל הצנון?

רבי צבי זאב וולף מזבאריז )נפטר בשנת  ﬂ (1822בנו השלישי
של המגיד מזלוטשוב .אוסף דרשותיו' ,תפארת צבי זאב' ,יצא לאור
בשנת  .1896היה השלישי מבין חמישה אחים ,שאותם הקביל אביהם
– המגיד מזלוטשוב –לחמשת חומשי תורה .רבי צבי זאב ,שהיה כאמור
השלישי ,נתפס על ידי אביו כמקביל לספר ויקרא" :קודש קודשים כמו
ספר תורת כהנים ]כינויו של ספר ויקרא ,העוסק בדיני הכהנים[".
עמוד  Â 88מסכת אבות  Âפרק ד

מרטין )מרדכי( בובר ) ﬂ (1965-1878חוקר ,פילוסוף
והוגה יהודי ,מעבד מעשיות ,מחנך ומרצה באוניברסיטה
העברית .כתביו של בובר עסקו בעיקר בתודעה דתית,
ביחסים בין-אישיים ובענייני קהילה .מפעליו המרכזיים
היו איסופן של מעשיות חסידיות וסיפורן מחדש )בין
השאר בספרים 'אור הגנוז' ו'גוג ומגוג'( ,תרגום התנ"ך
לשפה הגרמנית ופיתוח משנתו הדיאלוגית.
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ארבע התכונות שהוא מדבר עליהן .הוא מכיר ביתרונות הטמונים בכל אחד מבעלי התכונות ,אך גם
במגרעות ובבעיות שלהם ,ולכן מבקש להדגיש את הטוב ואת המהותי שבהם ולהזהיר מפני הסכנות:
מפני היוהרה העלולה לנבוע מן החכמה ,מפני האלימות והכוחנות שבגבורה ,מפני התסכול והקנאה
העלולים ללוות את העושר ומפני רדיפת הכבוד .בן זומא טוען :אם אתה רוצה להיות חכם ,אתה
בוודאי רוצה ללמוד עוד ועוד  -אם כן ,דע לך שחכם איננו מי שכבר יודע הכול ,שהרי מי שחושב
שכבר למד הכול איננו יכול ללמוד יותר; החכם האמתי הוא "הלומד מכל אדם" .וכן העשיר :השאיפה
לעושר נובעת מהרצון העמוק של האדם לזכות לברכה במעשה ידיו ולשמוח במלאכתו .זו שאיפה
חיובית; אך בן זומא מבקש להזהיר מפני נטייתם של אנשים עשירים להיות אומללים בשל הדברים
שעדיין לא השיגו ,ולכן הוא מנסח הגדרה מדויקת יותר ל"עשיר"" :השמח בחלקו".
בעזרת ההגדרות החדשות האלה בן זומא מסייע לתיקון היחיד ולתיקון החברה (עמוד  ,)87שכן הוא
מנסח מחדש את יחסי היחיד והחברה באשר לכל אחד מהתכונות הנזכרות במשנה והערכים שהיא
מייצגת .את הגבורה והעושר ,שכפי שהסברנו ,נוגעים בדרך כלל ליחסי האדם והחברה ,הוא מעביר
אל תיקון היחיד :שליטה בתשוקות והסתפקות במה שיש הן משימות מורכבות ,שהיחיד ממלא בינו
לבין עצמו ,ויש בהן כדי ליצור אדם טוב ושלם יותר ,שגם חי בשלום עם סביבתו .אשר לחכמה ולכבוד,
המשנה הופכת על פיהם את יחסי היחיד והחברה המקובלים .החכם איננו מי שמתיימר להרעיף
מחכמתו על כולם ,אלא דווקא מי שלומד מכולם ,והמכובד  -בדיוק להפך :הוא איננו מי שמקבל
כבוד מאחרים ,אלא מי שמעניק כבוד לזולתו .נמצא שבן זומא מעתיק את המוקד של שתיים
מההגדרות מן החברה אל היחיד ,והופך את היחס שבין היחיד לחברה בשתי ההגדרות האחרות.
לסיום כדאי לדון בשאלה :האם קל יותר להיות חכם ,גיבור ,עשיר ומכובד לפי ההגדרות המקובלות,
או לפי ההגדרות שבמשנה? מצד אחד ,בן זומא הופך את האידאלים הללו לנגישים וברי השגה :אדם
איננו חייב ללמוד באוניברסיטה כדי להיות חכם ,ויכול להיות עשיר גם אם נולד להורים עניים .מצד
אחר ,השליטה העצמית ,השלווה הפנימית והענווה הנדרשות במשנה אינן קלות להשגה כלל וכלל.

משימה
תיארנו באריכות את הדרך שבחר בן זומא לניסוח את הערכים הראויים בעיניו  -באמצעות תיאור
חדש ומדויק יותר ,לדעתו ,של הדמויות הנערצות בסביבתו .כעת התלמידים מתבקשים ללכת בדרכו
של בן זומא ולנסח כמה תכונות הנחשבות חיוביות בחברה שלנו :על ההגדרות להיות מפתיעות
ומחדשות ,וגם להיות בעלות הגיון פנימי .למשל" :איזהו מצליחן? העוזר לאחרים להצליח"; "איזהו
ספורטאי טוב? היודע להפסיד בכבוד".

לאורך השביל :איזהו מכובד?
אחד המאפיינים של תנועת החסידות (ראו מידע בעמוד  )24הוא הדגש על חשיבותו של כל אדם,
ובכלל זה אנשים הנחשבים בורים ונחותים בחברה ,וביקורת על ההיררכיה הנוקשה המקובלת בעולם
הדתי .סיפורים חסידיים רבים עוסקים בשאלה מי ראוי לכבוד וכיצד יש להעניק כבוד .לפנינו אחד מן
הסיפורים האלה ,שגיבורו הוא רבי צבי זאב וולף מזְ ָּבאריז .הסיפור מובא לפנינו בגרסתו של מרטין בובר
(ראו מידע על שני האישים בעמוד  .)88העלילה מתרחשת בסעודה שלישית של שבת על שולחנו של
הצדיק החסידי" ,הרבי"; כל אירוע שהצדיק נוכח בו ,ובוודאי סעודת שבת ,נחשב בחסידות לחוויה
רוחנית ולהזדמנות ללמוד מהרבי ולזכות בהשפעתו המבורכת.
הסיפור מתאר את החסידים היושבים לשולחן ,וביניהם אדם ש"אינו מקפיד על נימוסים נאים" .בעיני
החסידים הוא אינו אדם מכובד ,משום שאינו בקיא בחוקים הבלתי כתובים של החברה; ונדמה שעצם
העובדה שהוא מסב עמם לשולחן גורמת להם אי־נחת .כעסם של החסידים מתעורר כאשר האיש
פורס לעצמו צנון ואוכל אותו בקול רם (שאלה  .)1מבחינתם ,זו הפגנה של חוסר כבוד כלפי רבם,
שכן לפי תפיסתם כבוד מוענק רק באמצעות דרכים מסוימות המקובלות בחברה ונחשבות ראויות
(שאלה  .)2הם אינם יכולים להתבונן במצב מנקודת מבטו של האיש אלא רק מנקודת המבט שלהם:
אילו הם עצמם היו חותכים צנון ואוכלים אותו  -היה זה ביטוי של חוסר כבוד ,ומשום כך הם מסיקים
שהאיש הזה איננו מכבד את הרבי .במערכת השיקולים שלהם הם אינם מביאים בחשבון את כבודו
של בעל הצנון אלא רק את כבודו של הרבי ,ולכן מרשים לעצמם להשפיל את האיש ובלבד שכבודו
של הרבי לא ייפגע.
פרק ד
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שיר?
ֵאיזֶ הוּ ָע ִ ׁ

גם בסיפור הבא קיים פרדוקס
הדומה לזה שמציגה המשנה,
והפעם סביב דמות העשיר .מיהו
העשיר ,ומיהו השמח בחלקו?

מעשה במלך אחד שבנה במרכז העיר ארמון נהדר ומרהיב
עין ,וסביבו נטע גן נפלא ,עצי פרי ושושנים ופרחים ,וריח לו
כלבנון ,וקבע בו שלט קטן ,וחרט עליו" :הארמון והגן האלה
יינתנו במתנה על ידי המלך לאדם השמח בחלקו".
עברו כמה בני אדם וראו את הארמון ואת השלט שעליו ,וכל
אחד חשב לעצמו" :בודאי שלא בשבילי יהיה הארמון הזה" ,כי
מי שיש לו ָמנֶ ה ]מאה[ רוצה מאתיים ,ואינו שמח בחלקו.
והנה עבר שם איש עשיר ונכבד ,שזכה לעושר וכבוד
ולמשפחה מפוארת ,והוא מדושן עונג ,ומאושר בכל ענייניו,
וראה את השלט ,ויאמר בלבו" :הלא למי כל חמדת ישראל אם
לא בשבילי?"
ויטול רשות ויכנס אל המלך ,ויפנה אליו לאמור" :הנה חנני
ה' ויש לי כל טוב ,ואני שמח בחלקי ,ועל המלך לקיים מוצא
שפתיך תשמור ועשית ,חושבני שהארמון והגן אשר סביבו
מגיעים לי".
ויאמר לו המלך" :שוטה שבעולם! אם אתה שמח בחלקך,
כאשר דיברת ,למה לטשת עין על ארמוני והגן שסביבו ,הלא
די לך במה שיש לך ,ולמה תחמוד את אשר לרעך?"
הרב עובדיה יוסף ,ענף עץ אבות ,רלג

שאלות

 .1מדוע לא נכנסו האנשים לארמון?
 .2מדוע נכנס העשיר לארמון?
 .3מדוע לדעתכם ,קבע המלך את השלט?
 .4לאור תשובתו של המלך לעשיר ,האם קיים אדם כלשהו היכול
לגשת אל המלך ולבקש את הארמון ואת הגן? נמקו את תשובתכם.
 .5האם תפיסת העושר שבסיפור דומה לתפיסת העושר המקובלת
בעולם או לתפיסת העושר המנוסחת במשנה?
 .6המשנה אומרת שאדם שמח בחלקו כאשר הוא אוכל את יגיע כפיו.
האם על פי המשנה ,יכול מישהו לשמוח בארמון? מיהו?

הרב עובדיה יוסף ) ﬂ (1920-תלמיד חכם ופוסק חרדי
ספרדי .כיהן כרב הראשי הספרדי של ישראל )הראשון
לציון( בין השנים  1973ל ,1983-וקיבל את פרס ישראל
לספרות תורנית בשנת  .1970יוסף הוא מנהיגה הרוחני
של תנועת ש"ס מיום הקמתה ,ופעל רבות לרומם את
מעמדם של בני עדות המזרח אל מול ההגמוניה האשכנזית
בתחום התורני .כפוסק הלכתי הוא מגלה נועזות וחדשנות,
ולמרות היבטים שמרניים בפסיקתו ובעמדותיו הוא נוטה
להעדיף פעמים רבות את העמדה ההלכתית המקלה.

משימה

המחיזו את אחת מן הסצנות הבאות:
 Ÿאדם האוכל את יגיע כפיו ושמח בחלקו נכנס לגן הארמון רק על
מנת לטייל בו ,והוא מתגלה על ידי המלך.
 Ÿביום ראשון שלאחר אותה השבת ,פוגש בעל הצנון את אחד
מחסידיו של רבי זאב וולף מזבאריז בכיכר השוק .האם החסיד
מתייחס אליו כעת בכבוד או בתרעומת?
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ואולם ,תפיסתו של הרבי עצמו את המושג כבוד מורכבת וביקורתית יותר (שאלה  .)3תפיסה
זו מעניקה משקל פחות לכללי הנימוס ומכוונת כלפי כל אדם .לדעתו ,מעשיהם של החסידים
מחטיאים את המטרה :הם מבקשים להגן על כבודו של הרבי ,אבל פוגעים בכבודו של אדם אחר.
הרבי איננו סבור שבעל הצנון נוהג כלפיו בחוסר כבוד ,שכן הוא מבין שמנקודת המבט של בעל
הצנון ,אין במעשיו משום הבעת זלזול; החסידים ,לעומת זאת ,באמת ובתמים אינם רוחשים כבוד
לאדם הזה .הרבי מבקש לערער את מושג הכבוד של החסידים ,ולכן הוא מבקש צנון :החסידים
מבולבלים ממעשה זה ,שכן הרבי נחשב לאדם מכובד בעיניהם ,ואם הוא נזקק לעזרתו של בעל הצנון
דווקא  -הרי גם הוא אדם מכובד .הרבי מעוניין שהחסידים יחשבו מחדש על השאלה :איזהו מכובד?
תפיסתם של החסידים דומה לתפיסה הרווחת של מושג הכבוד (שאלה  ,)4והיא מבוססת על שתי
הנחות :ההנחה שיש דרכים מסוימות בלבד להפגין כבוד ,וההנחה שיש אנשים מסוימים שכלפיהם
בלבד ראוי להפגין כבוד .תפיסתו של הרבי ,לעומת זאת ,קרובה יותר להגדרת המכובד שבמשנה -
"המכבד את הבריות" .הוא מערער על התפיסה המוגבלת של הדרכים להפגין כבוד ,מבין שבעל הצנון
רוחש לו כבוד ויוצר לאיש הזדמנות להפגין זאת; ומכיוון שבעל הצנון רוחש כבוד לרבי ,אך החסידים
אינם רוחשים כבוד לבעל הצנון ,בעל הצנון הופך למכובד ,שכן הוא "מכבד את הבריות" .הרבי עצמו,
הנחשב בעיני חסידיו למכובד ,מכבד את בעל הצנון ובכך מראה להם שיש לכבד כל אדם ,וכך מקיים
את דברי בן זומא" :איזהו מכובד? המכבד את הבריות".
מסיפור זה אפשר ללמוד כמה וכמה דברים על הדרך לכבד את הזולת (שאלה  :)5ראשית ,שיש
לכבד כל אדם; שנית ,שיש דרכים מגוונות להביע כבוד; שלישית ,שאין לרמוס את כבודו של אדם
אחד בכוונה להגן על כבודו של אדם אחר; ולבסוף ,שראוי ליצור מצבים שיצילו את כבודו של אדם
הנמצא על סף השפלה ,אפילו מצבים "מלאכותיים ,כפי שעשה הרבי.
כיצד יענו הדמויות בסיפור על השאלה "איזהו מכובד" (שאלה  ?)6החסידים ישיבו :מי שהחברה
רוחשת לו כבוד (ובמקרה זה  -הרבי) ,וכיצד יש להעניק לו כבוד?  -בדרכים המקובלות; ואילו הרבי
יאמר שהמכובד הוא "המכבד את הבריות" באשר הן ,ולא משנה כיצד הוא עושה זאת .ומה יגיד
על כך בעל הצנון? בעבורו ,הרבי הוא בוודאי דמות הראויה לכבוד  -אולם הכבוד יכול להתבטא גם
בפריסת צנון.
מלבד שאלות  ,6-1גם הסצנה השנייה המובאת במשימה שבעמוד  89עוסקת בסיפורנו ,והיא
מפגישה את אחד מהחסידים עם בעל הצנון בכיכר השוק למחרת השבת שבה אירע המקרה .כיצד
יתנהג החסיד כלפי האיש? ייתכן שהחסיד יכעס עליו ויגער בו על התנהגותו בשבת ,ויטען שאמנם
הרבי הוא אדם סבלני ,אבל סבלנותו אינה מצדיקה את גסות הרוח של בעל הצנון .לעומת זאת,
אפשר שהחסיד יכבד את האיש ,אם משום שהפנים את המסר שהרבי ניסה ללמד אותו ואת חבריו,
ואם רק משום שהרבי נהג כלפיו בחביבות ,מבלי להבין לעומק מדוע עשה הרבי מה שעשה.

איזהו עשיר?
בסיפור זה ,שמביא הרב עובדיה יוסף (ראו מידע בעמוד  ,)89נידון הפרדוקס הטמון במשפט "איזהו
עשיר? השמח בחלקו" .הסיפור מתאר מלך שבנה ארמון מפואר ,נטע בו גן מרהיב וביקש להעניק
אותם במתנה "לאדם השמח בחלקו" .מדוע לא דרשו אנשים אחרים את הארמון לעצמם (שאלה ?)1
ככל הנראה ,בשל אחת משתי סיבות :או שהיו שמחים בחלקם ,ולכן לא היו זקוקים לארמון ,או שהיו
זקוקים לארמון ,אך עצם ההזדקקות הוכיחה שהם אינם שמחים בחלקם ,ולכן אינם יכולים לזכות בו.
אם כן ,מדוע נכנס העשיר וביקש את הארמון (שאלה  ?)2העשיר חשב שנחלץ מהמלכוד :הוא ידע
שיש ברשותו שפע רב ,והשפע הזה אכן שימח אותו  -ומשום כך סבר בטעות שהוא נחשב לאדם
"השמח בחלקו" וראוי לקבל את הארמון .המלך נזף בו והעמיד אותו על המסקנה הפשוטה ,שאם
הוא דורש לעצמו את הארמון סימן שאינו שמח בחלקו .מדוע מכל אנשי העיר נכשל העשיר דווקא
בהבנת הפרדוקס? נראה שטמון כאן מסר אירוני ,ולפיו האנשים הרגילים נחלקים לשתי קבוצות:
השמחים בחלקם ושאינם שמחים בחלקם ,ומשום כך איש לא התייצב בפני המלך .אולם העשירים
אינם שייכים לאף אחת מהקבוצות ,שכן הם אפילו אינם מודעים למצבם .העשיר שבסיפור שקוע
כל כך בתאווה להשיג עוד ועוד ,עד שאיננו מבחין בכך .המלך מכנה אותו "שוטה שבעולם" ומסביר
לו את מה ששאר האנשים הבינו בעצמם .דמות העשיר המצוירת בסיפור היא ההפך הגמור מדמות
"השמח בחלקו" ,ובכך מעצים הסיפור את הביקורת המרומזת של המשנה על המושג "עושר" במובנו
המקובל (שאלה .)5
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כאמור ,נראה שדרישתו של המלך יוצרת פרדוקס ,ולמעשה ,איש אינו זכאי לקבל את הארמון ואת
הגן (שאלה  ,)4שכן ,כפי שאמרנו ,אם אדם שמח בחלקו  -אין לו טעם לבקש אותם ,ואם אדם מבקש
אותם  -סימן שאינו שמח בחלקו.
אם כן ,מדוע קבע המלך את השלט (שאלה  ?)3כדי להשיב על השאלה נוכל להיעזר בדברים
שבהם סיים הרב עובדיה יוסף את סיפורו (בקטע שאיננו מובא בספר הלימוד)" :מכאן מוסר השכל,
שיסתפק האדם במה שיש לו ,ויודה להשם יתברך על כל אשר חננו ,שיוכל לעבוד בו את ה' ,בהשקט
ובטח" .לפי דברים אלו ,המלך אכן התכוון שאיש לא ייגש לבקש את הארמון והגן; הוא ביקש לחנך
את אנשי עירו להסתפק במה שיש להם .כל אדם יודע שיש דברים נפלאים שעדיין לא השיג ,אך
עליו להתרכז בעשיית הטוב ,לשמוח במה שברשותו ולא להסיח את דעתו במה שאיננו ברשותו.
כזכור ,הסתייע בן זומא בכתובים מן המקרא לחיזוק דבריו ,ובנוגע לעשיר הזכיר את הפסוק "יגיע
כפיך כי תאכל  -אשריך וטוב לך" (תהלים קכח ,ב) .האם על פי המשנה ,יכול מישהו לשמוח בארמון
(שאלה  ?)6מי שיכול לשמוח בארמון ובכל זאת להיות בחזקת "שמח בחלקו" הוא רק המלך ,שכן הוא
שבנה את הארמון ונטע את הגן.
בסיום הסיפור (במשימה) מובאות שתי סצנות שאפשר להמחיז (על הסצנה השנייה ,הקשורה בסיפור
הקודם ,ראו לעיל) .בסצנה הראשונה נכנס לגן אדם האוכל את יגיע כפיו ושמח בחלקו ,והמלך מגלה
אותו .כיצד יגיב המלך? נראה שאדם זה הוא היחיד שיכול לקבל את הארמון והגן ,שכן הוא מקיים
את התנאי שנקבע בשלט" :הארמון והגן האלה יינתנו במתנה על ידי המלך לאדם השמח בחלקו".
אולם האם יסכים האדם לקבל אותם? אם יסכים ,האם הסכמתו לא תוכיח שקודם לכן לא היה שמח
בחלקו? בהקשר זה מומלץ לדון בכיתה באפשרות לפרוץ את הפרדוקס שבן יצר זומא בהגדרת
העשיר והרב עובדיה יוסף המחיש בסיפורו :האם אדם יכול לשמוח בחלקו ובכל זאת לשאוף ליותר?
האם הדרישה להיות תמיד "שמח בחלקך" מאפשרת התקדמות ,או שמא היא מונעת מהאדם לשפר
את מצבו ובעצם משתקת אותו?

לצד השביל :איזהו בן תרבות?
איזהו בן תרבות?

גם בתרבויות עתיקות אחרות ,ניסו חכמים להגדיר
את תכונותיו החיוביות של האדם .לפניכם כמה
אמירות מפיו של גדול החכמים של סין ,קונפוציוס,
העוסקות באופן דומה בשאלות שבהן דן בן זומא:

]י[ אמר החכם :עדיין לא ראיתי אדם יציב בדעתו.
אמר אחד :ושן-צ'נג מה-הוא בעיניך?
אמר החכם :צ'נג עבד הוא לתאוותיו ,וכי תוכל לומר עליו שהוא יציב בדעתו?
]] [...יד[ שאל צה-גונג :האדון קונג-ון ,מפני-מה נקרא שמו וְ ן )בן-תרבות(?
אמר החכם :מפני שהוא חושק בתורה ושקוד עליה,
ומעולם לא נתבייש ללמוד ממי שקטן ממנו;
לפיכך קראו לו ון.
]] [...טז[ אמר החכם :מי ְכּיֶ ן-פינג-ג'ונג יודע להתחבר לבריות:
אפילו הוא יודע אדם זמן רב ,לעולם הוא נוהג בו כבוד.
דיוקנו של קונפוציוס ,שושלת טאנג,
וו דאוזי 680-740 ,ויקיפדיה החופשית

קונפוציוס ,מאמרות פרק חמישי

שאלות

 .1ענו בעקבות קונפוציוס:
 Ÿאיזהו יציב בדעתו?
 Ÿאיזהו בן-תרבות?
 .2השוו בין דבריו של קונפוציוס לבין דברי בן זומא ביחס לחכם,
לגיבור ולמכובד .במה שונות ובמה דומות שתי ההתייחסויות?
 .3מה לדעתכם ,ניתן ללמוד מהעובדה כי שתי תרבויות הרחוקות
כל כך זו מזו ,עוסקות בשאלות דומות ומגיעות לתשובות קרובות
למדי?

קונפוציוס ) 479-551לפני הספירה(  ﬂשמו הלטיני של
קונג צ'יו )או קונג ג'ונג-ני( ,אחד המורים וההוגים החשובים
והמשפיעים ביותר בתרבות הסינית .במהלך חייו שימש
קונפוציוס בכמה משרות ציבוריות ופוליטיות במדינתו.
בהגותו מודגשת חשיבותה של מוסריות אישית ושלטונית ,צדק,
יושר ויחסים חברתיים מתוקנים .הוא דגל בנאמנות למשפחה,
בציות לסמכות ,ובכבוד כלפי מבוגרים ,ומצד שני דרש מבעלי
הסמכות השלטונית לנהוג בצדק ובדאגה כלפי נתיניהם.
קונפוציוס לא השאיר אחריו כתבים .ה'מאמרות' )או ה'אנלקטים'(
שלו נכתבו על ידי תלמידיו בעשורים שלאחר מותו .בספר זה
מובאים מעשים של קונפוציוס ,אמירות שנשמעו מפיו ושיחותיו
עם תלמידיו .הספר הטביע חותם עמוק במחשבה הסינית
והמזרח-אסייתית עד ימינו.
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בחלק זה מובאים כמה קטעים קצרים מדברי ההוגה הסיני קונפוציוס (ראו מידע בעמוד  ,)90הדומים
לדברי בן זומא במשנה .מטרותינו כאן הן לקרוא את דברי קונפוציוס ,להשוות אותם לדברי בן זומא
ולדון במקורו ובמשמעותו של הדמיון שמצאנו בין דבריהם של הוגים רחוקים כל כך.
כדי להקל על הקריאה ,נחלק את דברי קונפוציוס לשלושה חלקים :סעיף י (שלוש השורות
הראשונות) עוסק ב"יציב בדעתו" ,הדומה להגדרת הגיבור שבמשנה; סעיף יד (ארבע השורות
הבאות) דן ב"בן תרבות" ,המקביל לחכם במשנה; ובסעיף טז (שתי השורות האחרונות) מדובר ב"יודע
להתחבר לבריות" ,המזכיר את דמות המכובד שבדברי בן זומא.
קונפוציוס מציג הגדרות ל"יציב בדעתו" ול"בן תרבות" (שאלה  .)1שן־צ'נג הוא דוגמה שלילית ,דוגמה
לאדם שאינו יציב בדעתו .לדעת קונפוציוס ,אדם זה ֶ"ע ֶבד הוא לתאוותיו" ולכן אינו נחשב יציב
בדעתו ,ומכאן שיציב בדעתו הוא אדם השולט בתאוותיו .לאחר מכן מוזכר אדם אחר ,קונג־ון ,הנחשב
בן תרבות ,ונשאלת השאלה מדוע .מהסברו של קונפוציוס עולה שבן תרבות הוא אדם העמל על
תלמודו ואיננו מתבייש ללמוד גם ממי שקטן ממנו.
מה בין דברי קונפוציוס לדברי בן זומא (שאלה  ?)2נחלק את התשובה לשלושה סעיפים:
1 .1חכם :הגדרתו של בן זומא לחכם" ,הלומד מכל אדם" ,דומה להגדרת "בן התרבות" של קונפוציוס:
"חושק בתורה ושקוד עליה ,ומעולם לא נתבייש ללמוד ממי שקטן ממנו" .בשתי ההגדרות
מודגשת הנכונות ללמוד מאחרים ,ובייחוד ממי שאינם נחשבים גדולים ומלומדים ,אם כי בדברי
קונפוציוס הדבר נאמר במפורש ובדברי בן זומא רק במובלע .הכינויים לדמות זו אחרים :בן זומא
מגדיר אותו "חכם" ואילו קונפוציוס מכנה אותו "בן תרבות".
2 .2גיבור :לפי המשנה" ,גיבור" הוא מי ש"כובש את יצרו" ,ולפי קונפוציוס ,האדם השולט בתאוותיו
מכונה "יציב בדעתו" .כמו בהגדרת החכם ,גם כאן תוכן ההגדרה דומה אצל שני ההוגים ,אולם
המונחים אחרים" :גיבור" לעומת "יציב בדעתו".
3 .3מכובד :על פי בן זומא "המכובד" אדם "המכבד את הבריות" ,וקונפוציוס משבח את ין־פינג־ג'ונג
על ש"אפילו הוא יודע אדם זמן רב ,לעולם הוא נוהג בו כבוד" .גם במקרה זה התוכן דומה ,אך בן
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זומא מכנה את האדם "מכובד" ,ואילו קונפוציוס איננו מעניק לו כינוי מיוחד ,אלא רק מציין שהוא
"יודע להתחבר לבריות".
לסיכום ,ראינו שבן זומא וקונפוציוס מסכימים שהלומד מכל אדם ובמיוחד מן הקטנים ממנו ,הכובש
את יצרו והמכבד את הבריות הם דמויות חיוביות ,אך הגדרותיו של בן זומא פרדוקסליות ומפתיעות
יותר .למשל ,האמירה שאדם יציב בדעתו הוא מי ששולט בתאוותיו היא רבת ערך ,אך מפתיע יותר
לכנות אדם זה "גיבור" .לא נרחיב כאן על הגדרותיו של בן זומא ועל הסיבה שבחר בהגדרות מסוג זה,
וראו על כך לעיל בביאור המשנה.
מה אפשר ללמוד מהעובדה ששתי תרבויות ,הרחוקות כל כך זו מזו ,עוסקות בשאלות דומות
ומגיעות לתשובות קרובות למדי (שאלה  ?)3אפשר ללמוד מכך משהו על טבעו של האדם ועל טבעה
של החברה האנושית .פתחנו את דברינו ביחידה זו בקביעה שאחת מהדרכים לעמוד על טיבה של
חברה מסוימת היא להתחקות אחר הדמויות המופת שחברה זו מציבה .מצד אחד ,לכל חברה דמויות
המופת שלה .מצד אחר ,כפי שגילינו זה עתה ,יש תכונות מוערכות המשותפות גם לחברות רחוקות
מאוד זו מזו .הדרכים לרכוש חכמה והקושי ללמוד מהקטנים מאתנו ,ההתמודדות עם היצר והתאווה,
השאיפה לזכות בכבוד והחובה לכבד  -כל אלו מעסיקים בני אדם באשר הם .בתרבויות רבות
מתמודדים חכמים עם אותן השאלות הנוגעות לשאיפותיו הבסיסיות של האדם ,ולעתים משיבים
עליהן תשובות דומות.

נספח להעשרה ולהעמקה
כפי שראינו ביחידה זו ,החיפוש אחר המידה הטובה משותף לתרבויות רבות ,ובהן התרבות היהודית
והתרבות הסינית .גם בפילוסופיה היוונית הוקדשו לכך דיונים נרחבים .אחד מהם ,שאפשר לקשר
אותו למשנתנו ,מופיע בדיאלוג "האפולוגיה של סוקרטס" מאת אפלטון .בדיאלוג זה מנסח אפלטון
במילותיו שלו את הדברים שנשא סוקרטס בפני בית הדין באתונה ,בית הדין שגזר עליו דין מוות.
בתחילת הנאום מתגונן סוקרטס מפני "קיטרוג־שקר שטפלו עלי :שהנה ישנו אחד סוקראטס,
איש חכם ,החושב על אשר בשמים וחוקר את כל אשר מתחת לאדמה ,והופך את הטענה הנפסדת
לניצחת" (כתבי אפלטון ,א ,תרגום :יוסף ג' ליבס ,ירושלים  ,1999עמ'  .)207אולם סוקרטס איננו
יכול להכחיש את העובדה שהוא חכם ,שכן האל אפולו ,השוכן במקדש דלפי ,העיד עליו שאין חכם
ממנו .סוקרטס מבקש אפוא לברר מה פשר החכמה המיוחסת לו ,ומתוך כך מנסח מחדש את מושג
החכמה:

כששמעתי את התשובה ההיא [של האל אפולו] אמרתי בלבי" :מה כוונת האל ,ומה
פתרון חידתו? הלא במידה שידוע לי ,אינני חכם לא בדבר גדול ולא בדבר קטן .מהי,
אפוא ,כוונתו באמרו שאני חכם ביותר? שהרי ודאי איננו משקר ,כי אין זה מן הדין שלו".
וזמן רב לא יכולתי למצוא את כוונת דבריו .לאחר מכן ,ואחרי היסוסים רבים ,פניתי ,כדי
לחקור בדבר ,לשיטה כזאת :הלכתי אל אחד האנשים הנחשבים חכמים ,שאמרתי ,כאן -
אם באיזה מקום שהוא  -אוכל לסתור את הנבואה ולהראות לאורקל [הנביא] :הנה זה
חכם ממני ,ואתה נקבת בשמי [ ]...וכששוחחתי אתו נראה לי ,שגבר זה נראה חכם בעיני
אנשים רבים ומעל לכל בעיני עצמו ,ואולם אין הוא חכם .ואז ניסיתי להראות לו ,שהוא
חושב עצמו חכם ,ואיננו כך .מכאן נשנאתי [נעשיתי שנוא] עליו ועל רבים מהאנשים
שהיו באותו מעמד ,ובלכתי משם הסקתי את המסקנה ,שחכם אני מהאיש הזה .שכן
דומה כי איש משנינו איננו יודע דבר נאה וטוב ,אלא שהלה חושב כי הוא יודע משהו
בלי שידע ,ואני ,כפי שלא ידעתי ,אף אין אני חושב עצמי יודע .ונראה היה שלפחות
בדבר פעוט זה חכם אני ממנו :שאת אשר לא ידעתי ,אף אין אני מדמה לדעתו []...
לאמיתו של הדבר ,רבותי ,נראה שזאת היא חכמת האל ,ולזאת מתכוון הוא באותה
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נבואה :שחכמת אנוש שוויה מועט ,ואף איננה שווה כלום .וכנראה הכוונה איננה
לסוקראטס ,אלא שהאל השתמש בשמי כבתוספת ,בהביאו אותי לדוגמה ,כאומר:
"בני אדם ,החכם בכם הוא מי שהכיר לדעת כסוקראטס כי ,לאמיתו של הדבר ,אשר
לחכמה - ,איננו שווה ולא־כלום".
(כתבי אפלטון ,שם ,עמ'  ,214-211ההדגשות אינן במקור)

תחילה מבקש סוקרטס (לפי אפלטון) להפריך את דבר האל ,הקובע כי הוא החכם מכולם .לשם כך
הוא פונה לאדם הנחשב חכם ,אך הוא מוכיח ,כנראה בדיון פילוסופי ,שלאמתו של דבר אדם זה אינו
חכם כלל .סוקרטס מטיל ספק בכל חכמה אנושית באשר היא ושולל את אפשרותו של האדם להגיע
לידיעה ודאית .מדוע אפוא נחשב סוקרטס חכם? חכמתו אינה מתבטאת בידיעות רבות אלא בידיעה
אחת בלבד :הידיעה שאיננו יודע דבר.
כמו במשנתנו ,אפלטון (בדברים ששם בפי סוקרטס) מנסח מחדש את מושג החכמה ומעניק לו מובן
פרדוקסלי :החכם הוא מי שמבין שאין כל ערך לחכמה .טענתו של אפלטון רדיקלית יותר מטענת
בן זומא .בן זומא איננו מבטל את ערכה של הידיעה ,אלא טוען שהחכם באמת הוא מי שאינו חדל
לרכוש עוד ועוד ידיעות ,ואיננו מזלזל ביכולתו של איש להעניק לו ידיעות נוספות .אפלטון ,לעומת
זאת ,שולל שלילה עמוקה את היכולת לרכוש כל ידיעה שהיא ,והידיעה היחידה שהוא מוכן להותיר
על כנה היא הידיעה בדבר ביטול הידיעה .אף הוא איננו מתכחש לחשיבותו של הניסיון להחכים
ולרדוף אחר האמת ,אלא שלדעתו זוהי רדיפה אינסופית ,שכן האמת איננה בת השגה ,והאדם נותר
בלי ידיעה ודאית לעולם .בלשונה של המשנה אפשר אולי לנסח זאת כך" :איזהו חכם? היודע שאינו
חכם" ,וליתר דיוק" :היודע שאיש אינו חכם באמת".
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משנה ג :אל תהי בז לכל דבר
מבוא
במשנתנו מובאים דבריו של רבי שמעון בן עזאי (ראו מידע בעמוד  ,)91היוצאים נגד תחושת
הזלזול הנוטה להתעורר אצל אדם כאשר הוא נתקל באדם אחר או בחפץ הנראים בעיניו חסרי
תכלית ,לכאורה .המשימה (עמוד  )91מאפשרת ליישם את הטענה של בן עזאי ,ומזמינה את
התלמידים לחפש שימוש או ייעוד לדברים הנראים במבט ראשון חסרי תועלת .במדור "לצד השביל"
(עמוד  )92מובאת משנה נוספת ,ממסכת סנהדרין ,שנטען בה שערך חיי האדם הוא ערך מוחלט
ושלכל אדם ערך מהותי וחד-פעמי .מקור זה מחזק את הטענה המרכזית של משנתנו ,הקוראת לנהוג
כלפי כל אדם בכבוד הראוי לו .הסיפור המופיע במדור "לאורך השביל" (עמוד  )93מדגים כיצד כל
דבר ביקום יכול להגשים את ייעודו המיוחד בתנאים מסוימים ,דרך לימוד על חרקים ,הנחשבים
לעתים קרובות חסרי תועלת ואף מזיקים .בחלקו השני של המדור מובא השיר "אתה פלא" (עמוד
 )93המעודד הכרה בפוטנציאל ובייחוד הגלומים בכל ילד וילדה ובמימוש תכונותיהם הייחודיות.

משנה ג

ַאל ְתּ ִהי ָבז ְל ָכל ָדּ ָבר
לפי המסורת היהודית כל אדם וכל יצור ייחודיים הם ובעלי ערך
עצמי .המשנה שלפנינו עוסקת ביחס הראוי לבני האדם ולשאר
יצורים שבעולם .מדוע אין לזלזל בשום אדם? מדוע יש לנהוג
בכבוד בכל חפץ המתגלגל לידינו?

המשנה

ביאור

 .1הוּא ָהיָה או ֵֹמר:
ַ .2אל ְּת ִהי ָבז לְ כָ ל ָאדָ ם,
ַ .3וְאל ְּת ִהי ַמ ְפלִ יג לְ כָ ל ָּד ָבר.
ֶ ׁ .4ש ֵאין לְ ךָ ָאדָ ם ׁ ֶש ֵאין לוֹ ׁ ָש ָעה,
ֵ .5וְאין לְ ךָ ָּד ָבר ׁ ֶש ֵאין לוֹ ָמקוֹם.

 .1הוּא רבי שמעון בן עזאי שאמר גם את דברי המשנה
הקודמתָ .2 .בז לועג ,מתייחס בהתנשאותַ .3 .מ ְפ ִליג
מרחיק ,מתנער או מזלזלְ .ל ָכל ָדּ ָבר לכל חפץֶ .4 .שׁ ֵאין
ְלָך ָא ָדם ֶשׁ ֵאין לוֹ ָשׁ ָעה לכל אדם יש ערך מיוחד
בנסיבות מסוימות .5 .וְ ֵאין ְלָך ָד ָבר ֶשׁ ֵאין לוֹ ָמקוֹם כל
חפץ עשוי להיות נחוץ או נדרש בהזדמנות כלשהי.

שאלות

"אל ְתּ ִהי ָבז ְל ָכל ָא ָדם".
ַ .1
א .מה עלול לגרום לבני אדם לבוז לזולת?
ב .מדוע לדעתכם ,לעג והתנשאות על הזולת הן תכונות שליליות?
ג .מדוע ,לפי המשנה ,אסור לבוז לשום אדם? איזה ערך עומד ,לדעתכם,
מאחורי נימוק זה?
" .2וְ ַאל ְתּ ִהי ַמ ְפ ִליג ְל ָכל ָדּ ָבר".
א .חשבו על דבר ,חפץ או פריט ,ש'הפלגתם' אותו מחייכם .מדוע נהגתם כך?
ב .מדוע לדעת בן עזאי ,אין להרחיק שום דבר בעולם?
ג .האם אתם מסכימים לדעתו? הסבירו.
 .3מהי שעה? ומהו מקום? חשבו מדוע נבחרו דווקא מימדים אלו?

)שמעון( בן עזאי  ﬂמחכמי המשנה שחי ופעל
בתחילת המאה השנייה לספירה בארץ ישראל.
היה תלמיד חבר של רבי עקיבא ואחד מארבעה
ש"נכנסו לפרדס" ,כלומר עלו לחזות בעולמות
העליונים ,או שעסקו בידע מיסטי וסודי ,ובעקבות
חוויה זו מת .לפי מסורת אחרת נחשב בן עזאי
לאחד מ'עשרה הרוגי מלכות' ,כלומר נהרג על ידי
הרומאים במהלך דיכוי מרד בר כוכבא.

משימה

"אין לך דבר שאין לו מקום"
לפניכם מספר 'דברים' .חשבו באילו
נסיבות נוכל למצוא להם 'מקום' בעולמנו?
נסו למצוא מספר רב ככל האפשר של
שימושים שניתן לעשות בהם.

21
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ביאור המשנה
מפגש עם אדם המפגין כישורים מיוחדים ,יכולת התמדה ,או הישגים יוצאי דופן מעורר בדרך כלל
כבוד והערכה .הלעג והבוז ,לעומת זאת ,הם תחושות הנלוות לעתים למפגש עם אדם שאינו ניחן
ביכולות מיוחדות ,שאינו מתאמץ להביא עצמו לידי ביטוי ,או שלא הצליח להגיע להישגים מרשימים
בשום תחום .אל מול גישה שיפוטית זו ,שלפיה יש להעריך את האדם על פי יכולותיו ,מאמציו
והישגיו עד כה ,טוען בן עזאי שאין לזלזל בשום אדם ,גם אם נראה ,לכאורה ,שהוא אינו תורם תרומה
ניכרת לעין ,לעצמו או לסביבתו .בבסיס הטענה של בן עזאי עומדת ההנחה שגם אדם שטרם הביא
עצמו לידי ביטוי יוכל לעשות זאת בעתיד ,בנסיבות הנכונות והראויות לו .יש להעריך ולכבד כל אדם,
משום שאין ספק שיש לו היכולת להגשים את עצמו ולתרום את תרומתו הייחודית בתנאים מסוימים
(שאלה .)1
כך בדיוק אנו נוטים להעריך חפצים מועילים ושימושיים ,ולזלזל בחפצים הנתפסים בעינינו מיותרים
או חסרי תכלית ולהרחיק ("להפליג") אותם מחיינו .בן עזאי מרחיב את טענתו וכולל בה לא רק את
כל בני האדם ,אלא גם את כל החפצים ביקום .משנתנו טוענת שלכל דבר בעולם יש ייעוד מיוחד
שרק הוא מסוגל להגשים; ולכן יש לכבד לא רק לכל אדם ,אלא גם כל חפץ בעולם (שאלה .)2
הביטויים "שאין לו שעה" ו"שאין לו מקום" מציבים את ממד הזמן ואת ממד המרחב כמרכיבי הקיום
הבסיסיים ביותר ,וכך הם מדגישים את הרעיון שכל אדם וכל חפץ מגשימים את ייעודם המיוחד
בתנאים המתאימים .בדברי בן עזאי מוצגת תפיסת עולם הוליסיטית והרמונית ,הרואה ביקום שלם
המורכב מסך כל מרכיביו " -כל אדם" ו"כל דבר"  -ובכל אחד מהם גלום פוטנציאל לתרום תרומה
ייחודית לעצמו ולסביבתו (שאלה  .)3את המשנה שלפנינו אפשר לחלק לשני חלקים מרכזיים:
"1 .1אל תהי בז לכל אדם ,ואל תהי מפליג לכל דבר"  -דרישה קטגורית ומוחלטת להימנע מזלזול
באדם או בחפץ ,גם אם הם נראים חסרי תועלת או תכלית .אפשר להמיר את המילה "לכל"
במילה "לשום" .כלומר ,טענת המשנה איננה שאדם יכול לזלזל בחלק מבני האדם או הדברים ,אך
לא בכולם; אלא שאל לו לזלזל בשום אדם ובשום חפץ.
"2 .2שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום"  -הנימוק לדרישה להימנע מזלזול
באנשים ובחפצים הנראים מיותרים הוא שגם בהם גלום פוטנציאל לתרום תרומה מיוחדת ליקום.
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משימה
המשימה שבתחתית העמוד מציגה שלושה דברים מיותרים ,לכאורה .ייתכן שהנטייה הטבעית של
התלמידים תהיה לזלזל בשלושת הדברים  -מפתח ישן ,סיכת שער וזבוב  -משום שאין בהם תועלת
נראית לעין .אולם על פי הנאמר במשנה ,גם בהם גלום פוטנציאל מיוחד ,ואותו התלמידים מתבקשים
לאתר .בהמשך למשימה זו אפשר לבקש מהתלמידים להביא לכיתה דוגמאות לחפצים נוספים שהם
חושבים למיותרים ,שהם "הפליגו" כבר מחייהם ,כדי שהכיתה תוכל למצוא בכוחות משותפים את
הערך המיוחד בכל אחד מהם .את החפצים שיאספו התלמידים אפשר לסדר בצורת "שוק פשפשים",
ולבקש מהתלמידים לחפש בו "מציאות" בעלֹות ערך נסתר .לסיכום משימה זו ,חשוב להדגיש
שהמשנה נוהגת באותה באנשים ובחפצים ,וכשם שבכל חפץ גלום ערך מיוחד ,ולעתים נסתר ,גם לכל
אדם בעולם יש ערך ,אף שלעתים הוא נעלם מן העין.

לצד השביל :יחידי בעולם
יחידי בעולם

כבוד האדם הוא ערך מרכזי בתרבות היהודית .כבר במשנה
יח בפרק הקודם ראינו כי האדם חביב ,כיוון שנברא בצלמו
של אלוהים .שם הרחבנו בעניין בריאתו של האדם בצלם
אלוהים .רעיון עתיק זה הצמיח בתולדות ההגות היהודית
עיקרון מוסרי ,שלפיו פגיעה בכבוד האדם משמעותה פגיעה
גם באל עצמו .המקור שלפניכם מבטא את יחסם של חז"ל
לערך חיי האדם ולייחודיותו של כל אדם:

לפיכך נברא אדם יחידי,
ללמדך שכל המאבד ]ההורג[ נפש אחת – מעלה עליו הכתוב ]התורה

שאלות

 .1מדוע לפי המשנה ,האל יצר אדם אחד בראשית
הבריאה ולא ברא אנשים רבים בו-זמנית?
 .2מהי החוּמרה שבהריגתו של אדם אחד ,ומה
הערך שבהצלת אדם יחיד?
 .3במשנה זו ובדבריו של בן עזאי במשנה שלמדנו
מובאים נימוקים שונים המחייבים יחס מיוחד
כלפי כל אדם .במה דומים ובמה שונים
הנימוקים שבשני המקורות הללו?

מחשיבה אותו[ כאילו איבד עולם מלא.
וכל המקיים ]המציל[ נפש אחת  -מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם
מלא[...] .
ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא,
שאדם טובע מאה מטבעות בחותם ]בשבלונה[ אחד ,וכולן דומין זה לזה.
ומלך מלכי המלכים ,הקדוש ברוך הוא ,טובע את כל האדם בחותמו
של אדם הראשון,
ואין אחד מהם דומה לחברו.
לפיכך חייב כל אחד ואחד לומר :בשבילי נברא העולם.
משנה ,מסכת סנהדרין ,פרק ד ,משנה ה
מיכאלאנג'לו בריאת האדם

המשנה הבאה ,המופיעה במסכת סנהדרין ,עוסקת בסדרי המשפט ,במקרים שבהם הנאשמים
עשויים להיות מוצאים להורג ,המכונים "דיני נפשות" .לפי ההלכה ,הרשעת האדם בדין חייבת
להתבסס על עדות של שני עדים לפחות ,ומשנה זו מתארת את תהליך האיום על העדים (האזהרה),
שנועד להבטיח את מהימנותם .להבדיל מ"דיני ממונות" ,שהעונש בהם הוא קנס כספי בלבד ,העדות
בדיני נפשות עלולה להוביל ,בסופו של דבר ,להוצאת הנאשם להורג ,ולכן השופטים שבים ומדגישים
בפני העדים עד כמה חשוב שידייקו בעדותם ,ומהן ההשלכות האפשריות של עדות כוזבת:

כיצד מאיימין על עדי נפשות? היו מכניסין אותן ,ומאיימין עליהן" :שמא תאמרו מאומד
[הערכה] ,משמועה ,עֵד מפי עד ,מפי אדם נאמן שמענו ,או שמא שאין אתם יודעים שסופנו
לבדוק אתכם בדרישה ובחקירה? היו יודעין ,שלא כדיני ממונות דיני נפשות .דיני ממונות,
אדם נותן ממונו ומתכפר לו; ודיני נפשות ,דמו ודם זרעותיו תלויים בו עד סוף העולם []...
(משנה ,מסכת סנהדרין ,פרק ד משנה ה)
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כדי לעודד את העדים להיזהר בעדותם ולומר רק את מה שראו במו עיניהם ,המשנה מפליגה
בחשיבות חייו כל אדם ,וקובעת שכל אדם שווה ערך לעולם שלם" :כל המאבד נפש אחת כאילו
אבד עולם מלא" .קביעה זו מבוססת על סיפור הבריאה בבראשית א' ,שבו מתואר כיצד האדם נברא
יחידי ,ואילו יתר היצורים נבראו "למינם" .המשנה קובעת שהזוג האנושי הראשון נברא לבדו כדי
להדגיש את הערך הסגולי שבכל אדם ואדם ,וגלום בו הפוטנציאל להוליד אנושות שלמה .על כן ,כל
מי שגורם להרג של אדם אחד ,כאילו איבד עולם מלא; ולעומת זאת ,כל מי שמציל אדם אחד ,אפשר
לומר עליו שהציל עולם מלא .הסבר נוסף לבריאת האדם יחידי ,הוא "להגיד גדולתו של הקב"ה"
ולהדגיש את עליונותו של אלוהים על האדם  -כאשר האדם יוצר "חותם" (שבלונה) ומשתמש בו
לטביעת מטבעות ,כל המטבעות הנטבעים בחותם זה זהים זה לזה .לעומת זאת ,כאשר ברא אלוהים
את החותם שממנו נטבעה האנושות כולה  -את הזוג האנושי הראשון  -כל מי שנטבע בחותמו,
למרות הדמיון שבין כל בני האדם ,הוא יחיד ומיוחד .גם כאן המשנה שבה ומדגישה שלגרימת מוות
לאדם חף מפשע משמעות מרחיקת לכת ,משום שכל אדם הוא בעל ערך רב ותרומתו לעולם היא
ייחודית ומיוחדת (שאלות  1ו־.)2
לסיכום לימוד המשנה ממסכת סנהדרין ,מומלץ לערוך השוואה בינה לבין משנתנו .המכנה המשותף
לשתי המשניות הוא הטענה שאין לזלזל בשום אדם ,משום שלכל אדם ערך רב .ועם זאת ,יש הבדל
חשוב בין שני המקורות ,הנוגע ליחס שבין כל אדם לבין היקום כולו .המשנה במסכת אבות מייחסת
לכל אדם ולכל דבר ערך פוטנציאלי  -ערכם יובא לידי ביטוי כשיגשימו את הייעוד שלהם .לעומת
זאת ,המשנה במסכת סנהדרין מייחסת לבני אדם ,בניגוד לנבראים אחרים וליצירות מלאכותיות ,ערך
סגולי ומהותי ,שאינו תלוי בתכונותיהם ,במעשיהם או בתרומה שיתרמו לעולם ,או לא יתרמו (שאלה
 .)3את ההבדל בין הגישות המוצגות בשתי המשניות אפשר להמחיש גם ביחס שבין האדם לעולם.
במשנה ממסכת אבות האדם נמדד לפי תרומתו לעולם ,ויש לכבד כל אדם בזכות תרומתו הייחודית
ליקום .במשנה ממסכת סנהדרין ,לעומת זאת ,כל אדם נחשב עולם בפני עצמו ,בלי קשר לייעודו או
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לתכליתו האחרונה .התפיסה שלאדם ערך סגולי ,מהותי וייחודי היא אחת מאבני היסוד של המוסר
המודרני ושל הדמוקרטיה .רעיון זה פותח ונוסח על ידי הפילוסוף עמנואל קאנט ,שטען שהתבונה
המצויה באדם היא מייחדת אותו מיתר הנבראים ,ובזכותה הוא נעשה ראוי לכבוד כתכלית בפני
עצמה ,גם אם אינו ממלא תפקיד או תורם להשגת מטרה אחרת" :הערך הפנימי אשר לאנושות בתור
טבע בעל תבונה ,הוא [עומד] בפני עצמו ,בלי תכלית או תועלת אחרת שתגיע על ידיו [( "]...עמנואל
קאנט ,הנחת יסוד למטפיזיקה של המידות ,תרגום :מ' שפי ,ירושלים ,תשכ"ה ,עמ'  .)118כלומר ,אין
לקבוע את ערכו של אדם על פי הישגיו או על פי תרומתו לקידום מטרות חיצוניות לו ,אלא יש
לראות בכל אדם מטרה ותכלית בפני עצמה ,ובעקבות זאת גם לכבד אותו בכבוד הראוי לו.

לאורך השביל :מעשה בעכביש
מעשה בעכביש

משנתנו מלמדת על ערכו של כל דבר וכל אדם תחת השמים.
חשיבותם של היצורים השונים עולה לעתים רק בנסיבות
מסוימות .על כן אין מקום לשום יחס של זלזול ,לעג או ציניות
כלפי הבריות והחפצים ,שכן איננו יכולים לדעת מתי נצטרך
לתועלתם של הדברים שסביבנו .הסיפור הבא מבוסס על
אגדה מימי הביניים ,המתמודדת עם השאלה ,לשם מה קיימים
בעולם יצורים חסרי תועלת ,הגורמים רק נזק וטרדה ,כמו
עכביש וצרעה?
פעם אחת היה דוד מלך ישראל יושב בגַ נו וראה
צרעה אוכלת עכביש.
אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא:
ריבונו של עולם! מה ָ
הנאה ]תועלת[ באלו שבראת
בעולמך?
צרעה מפסדת דבש ]שכן היא הורגת דבורים[ ,ואין בה
הנאה!
עכביש אורג כל השנה ]את קוריו[ ואין לבוש!
אמר הקדוש ברוך הוא:
דוד ,מלעיג אתה על בריותיי – תבוא שעה ותצטרך
להן!
וכשנחבא דוד במערה מפני שאול המלך ,שלח
הקדוש ברוך הוא עכביש וארג על פי המערה וסגר
אותה.
בא שאול וראה את פי המערה ארוג ,אמר:
וודאי לא נכנס אדם לכאן ,שאם נכנס היה קורע
את האריג לקרעים.

הלך ולא נכנס לשם.
כשיצא דוד וראה את העכביש ,נשקו ואמר לו:
ברוך בוראך! וברוך אתה!
ובשעה שמצא דוד לשאול שוכב במעגל ,והיה
אבנר שוכב בפתח האוהל ,ראשו בפתח אחד
שכנגדו ,והיו רגליו זקופות ,בא דוד ונכנס בין רגליו
ונטל צפחת מים.
וכשבא לצאת מבין רגליו ,פשט אבנר את רגליו
וכיסהו .והיו עליו כשתי עמודים גדולים.
ביקש דוד רחמים לפני הקדוש ברוך הוא ואמר:
אלי ,אלי ,למה עזבתני )תהלים כב ,ב(
עשה לו הקדוש ברוך הוא נס ושלח לו צרעה,
ועקצה ברגלי אבנר ,זקפן ויצא דוד.
באותה שעה שיבח דוד להקדוש ברוך הוא ואמר:
ריבונו של עולם ,מי יעשה כמעשיך וכגבורתך שכל
מעשיך נאים.
אל"ף בי"ת דבן סירא ,פרק א ,עמ' פא ,סעיף פד

שאלות

 .1מה הייתה השאלה שהטרידה את דוד? מה הייתה התשובה שקיבל על שאלתו?
 .2כיצד הציל העכביש את דוד?
 .3מה מוסר ההשכל של אגדה זו ,וכיצד הוא קשור למשנתנו?

אלף בית דבן סירא  ﬂספר זה ,המכונה גם 'בן סירא
הקטן' ,הוא אוסף פתגמים ומדרשי אגדה שנכתב בערך
במאה העשירית .לספר ארבעה חלקים העוסקים
בדמותו של בן סירא ,בנסיבות לידתו ,וכן דיונים
בינו לבין מי שלימד אותו באמצעות דיון בעשרים
ושניים פתגמים ,שכל אחד מהם מתחיל באות אחרת
מאותיות האלף בית.

לעתים אנו מרגישים שלמרות כל נפלאות הטבע ,יש יצורים שתכליתם אינה ברורה .לבני אדם יש
נטייה לזלזל במיוחד בחשיבותם של חרקים ולראות בהם יצורים חסרי משמעות ולעתים אף יצורים
מזיקים .הסיפור שלפנינו מעיד על תחושה דומה שהתעוררה אצל דוד המלך ,כשראה צרעה אוכלת
עכביש ,ותהה איזו חשיבות יכולה להיות לשתי החיות האלה  -מלאכת הטווייה של העכביש נראתה
לו חסרת תכלית ,ובצרעה ראה גורם מזיק הפוגע בדבורים ובתהליך ייצור הדבש (שאלה  .)1האגדה
מספרת כיצד הציל הקב"ה את דוד בעזרת שני החרקים האלה כשברח משאול ,ובכך המחיש את
המאמר המופיע במשנתנו" :אין לך דבר שאין לו מקום".
בספר שמואל א' מתואר כיצד ברח דוד מפני שאול ,לאחר ששאול חש שדוד מאיים על מלכותו .לפני
לימוד הסיפור שבעמוד  ,93אפשר להפנות את התלמידים לסיפור במקרא:

ויהי כאשר שב שאול מאחרי פלשתים ויגדו לו לאמר הנה דוד במדבר עין גדי .ויקח שאול
של ֹשת אלפים איש בחור מכל ישראל וילך לבקש את דוד ואנשיו על פני צורי היעלים.
ויבא אל גדרות הצאן על הדרך ושם מערה ויבא שאול להסך את רגליו ודוד ואנשיו בירכתי
המערה י ֹשבים .ויאמרו אנשי דוד אליו הנה היום אשר אמר ה' אליך הנה אנ ֹכי נ ֹתן את
איביך בידך ועשית לו כאשר יטב בעיניך ויקם דוד ויכר ֹת את כנף המעיל אשר לשאול בלט
[]...
(שמואל א' כד ,א-ד)
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על פי הסיפור שלפנינו ,כאשר התחבא דוד במערה מפני שאול ,טווה עכביש את כוריו בפתח המערה
כדי להטעות את שאול .כאשר הגיע שאול לפתח המערה ,ראה את קורי העכביש והסיק שלא ייתכן
שדוד נמצא בתוכה (שאלה  .)2כך הבין דוד את ייעודו של העכביש ואת תרומתו בנסיבות המיוחדות
האלה ,וקרא בהתרגשות" :ברוך בוראך! וברוך אתה!" כשיצא דוד מהמערה במהלך הלילה וגילה את
שאול המלך ,את שר צבאו אבנר ואת כל חייליו ישנים בפתח המערה ,נכנס בין רגליו של אבנר בעודו
ישן .אולם אבנר פשט את רגליו וכלא את דוד ביניהן .דוד פחד שייתפס וייהרג והתחנן לפני הקב"ה
שיצילו .הקב"ה שלח את הצרעה ,וזו עקצה את אבנר ,גרמה לו להזיז את רגליו ואפשרה לדוד לברוח.
מוסר ההשכל של הסיפור" :ריבונו של עולם ,מי יעשה כמעשיך וכגבורתך ,שכל מעשיך נאים" ,זהה
לטענה המרכזית במשנה ,שכל מעשי הטבע טובים ,אף שלעתים נראה שאין להם תכלית או שימוש
(שאלה .)3
עם התקדמות המדע והטכנולוגיה ,נחשפת תרומתם הגדולה של היצורים בטבע למערך החיים
על פני כדור הארץ .כיום אפשר להסביר מהם תפקידיהם של חרקים למיניהם בטבע ,אף שבני
אדם אינם מייחסים להם חשיבות בחיי היומיום ,ולעתים אף רואים בהם מטרד .למשל ,בשנים
האחרונות התגלתה תופעה מדאיגה בכל העולם  -מיליוני מושבות דבורים החלו להיעלם בזו אחר
זו .אף שאנשים רבים נוטים לראות בדבורים מטרד שיש לסלקו ,התברר שהן ממלאות תפקיד חשוב
ביותר בחקלאות (ולא רק ביצור דבש) ,ובלעדיהן החקלאות בעולם כולו עלולה להתמוטט .היעלמות
מושבות הדבורים ,השלכותיה האפשריות על החקלאות והניסיונות לפתור את הבעיה ,מתוארים
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בכתבה שפורסמה באתר החדשות של "הארץ":

כדי לפתור את הבעיה [של היעלמות הדבורים] במהירות ,התכנסו  60מדענים מצפון
אמריקה בעיירה בלטסביל לכנס של יומיים ,במטרה לדון עם פקידי ממשל בממצאים
הראשוניים ובפתרונות האפשריים .במוקד הדיונים עמדו ה"חשודים המיידיים" :נגיף,
פטרייה או חומר הדברה .חלק מהנוכחים הביעו דאגה מהמהירות שבה נעלמות דבורים
בוגרות מכוורותיהן  -מושבות דבורים מסוימות התמוטטו בתוך יומיים בלבד .אחרים
הצביעו על כך שגם בכמה ממדינות אירופה ,בגוואטמלה ובחלקים מברזיל מתקשים
למצוא תשובות לבעיות דומות" .יש אבידות ברחבי העולם ,שאולי כן ואולי לא קשורות
למצב בארה"ב" ,אמר ד"ר פטיס []...
"הפרעת התמוטטות המושבה" התגלתה עד כה ב־ 27מדינות בארה"ב .סקר שנערך בידי
"משגיחי הכוורות של אמריקה" ב־ 13מדינות ,הראה ש־ 26%ממגדלי הדבורים איבדו
מחצית ממושבות הדבורים שלהם בין ספטמבר למארס .יש הטוענים כי דבורי הדבש הן
החרקים החשובים ביותר לשרשרת המזון של בני אדם [ -הן] המאביקות הראשיות של
מאות פירות ,ירקות ,פרחים ואגוזים .מספר מושבות הדבורים נמצא בירידה מאז שנות
ה־ ,40זאת אף על פי שהיבולים שתלויים בהן ,כמו שקדי קליפורניה ,גדלו .באוקטובר,
בעוד מגדלי הדבורים מאבדים מספרים עצומים של דבורים ,מחקר מטעם האקדמיה
הלאומית למדעים העלה את השאלה האם החקלאות האמריקאית תלויה יותר מדי
בסוג אחד של מאביק  -דבורת הדבש.
()http://www.haaretz.co.il/misc/1.1404458

אתה פלא ,חווה אלברשטיין
תמונת אילוסטרציה Stock.XCHNG

ַא ָתּה ֶפּ ֶלא

חוה אלברשטיין
)על פי פאבלו קזאלס(

ָכּל ֶרגַ ע בּוֹ ָאנוּ ַחיִּ ים
הוּא ֶרגַ ע ָח ָדשׁ.
ָכּל ֶרגַ ע בּוֹ ָאנוּ ַחיִּ ים
ֵאין ֵשׁנִ י לוֹ ַבּיְּ קוּם.
עוֹלם
ֹלא ָהיָ ה ְכּמוֹתוֹ ֵמ ָ
עוֹלם.
וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה עוֹד ְל ָ

וּמי ָֻחד.
ַא ָתּה יָ ִחיד ְ
ַא ָתּה ֶפּ ֶלא!
עוֹלם כֻּ לּוֹ
ְבּ ָכל ָה ָ
מוֹתָך.
ֵאין עוֹד יֶ ֶלד ֶא ָחד ְבּ ִדיּוּק ְכּ ְ
ַא ָתּה ֶפּ ֶלא!
וּמי ָֻחד.
ַא ָתּה יָ ִחיד ְ

גוּפָך –
וְ ַה ֵבּט ְבּ ְ
מּוֹרים ָאנוּ ִל ָיל ֵדינוּ
וּמה ִ
ַ
ֵאיזֶ ה ֶפּ ֶלא הוּא.
ְבּ ֵבית ַה ֵסּ ֶפר?
עוֹתיָך ַהזְּ ִריזוֹת,
ַרגְ ֶליָך ,יָ ֶדיָךֶ ,א ְצ ְבּ ֶ
אוֹתם
ְמ ַל ְמּ ִדים ָאנוּ ָ
נוֹע ַע –
ָהא ֶֹפן ֶשׁבּוֹ ַא ָתּה ִמ ְת ֵ
ִכּי ְשׁנַ יִ ם וְ עוֹד ְשׁנַ יִ ם
ַא ָתּה ֶפּ ֶלא!
ֵהם ַא ְר ָבּ ָעה,
אריז ִהיא ִבּ ָיר ָתהּ ֶשׁל ָצ ְר ַפתָ ...עשׂוּי ַא ָתּה ִל ְהיוֹת ְכּ ֶשׁ ְק ְס ִפּיר
וְ ִכי ָפּ ִ
הוֹבן –
לאנְ גֶּ 'לוֶֹ ,בּ ְט ֶ
ִמ ָיכ ֵא ַ
אוֹתם גַּ ם ַמה ֶּשׁ ִהנָּ ם?!
ָמ ַתי נְ ַל ֵמּד ָ
ַא ָתּה ֶפּ ֶלא!
ְטמוֹנָ ה ְבָּך ַהיְּ כ ֶֹלת ְל ָכל ָדּ ָבר.
לוֹמר ְל ָכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם:
ָע ֵלינוּ ַ
ֵכּןֶ ,פּ ֶלא ִהנֶּ ָך.
יוֹד ַע ַא ָּתה ַמה ֶשּׁ ִהנְּ ָך –
ֵ
ַא ָתּה ֶפּ ֶלא!

וְ ַכ ֲא ֶשׁר ִתּגְ ַדּל-
תוּכל ָאז ִל ְפג ַֹע ְבּ ָא ָדם ָא ֵחר,
ֲה ַ
מוֹתָך הוּא ֶפּ ֶלא,
ֲא ֶשׁר ְכּ ְ
וּמי ָֻחד,
גַּ ם הוּא יָ ִחיד ְ
גַּ ם הוּא ֶפּ ֶלא?!
הוֹקיר זֶ ה ֶאת זֶ ה
ֲע ֵל ֶיכם ְל ִ
ֲע ֵל ֶיכם ַל ֲעבֹד,
כֻּ ָלּנוּ ַחיָּ ִבים ַל ֲעבֹד
עוֹל ֵמנוּ זֶ ה
ְכּ ֵדי ַל ֲהפְֹך ֶאת ָ
ֶשׁיְּ ֵהא ָראוּי ִל ָיל ָדיו.
מּוֹל ֶדת ַאְך ָדּ ָבר ִט ְב ִעי הוּא.
ַא ֲה ַבת ַה ֶ
דּוע ֶתּ ְח ַדּל ָה ַא ֲה ָבה ַבּגְּ בוּל?
ַמ ַ
ַא ָתּה ֶפּ ֶלא!

שאלות

 .1אילו דברים אין מלמדים אותנו בבית ספר ,ודווקא חשוב שילמדו? חוו דעתכם  -על מידת חשיבותו של לימוד זה.
 .2הסבירו את משמעות האמירה ַ"א ָתּה ֶפּ ֶלא" .במה היא באה לידי ביטוי?

"ַ .3א ָתּה ֶפּ ֶלא" – אילו השלכות יש לכך על תיקון היחסים בין בני אדם?
"ַ .4אל ְתּ ִהי ָבז ְל ָכל ָא ָדםֶ ...שׁ ֵאין ְלָך ָא ָדם ֶשׁ ֵאין לוֹ ָשׁ ָעה" – האם מחברי השיר 'אתה פלא' מזדהים עם אמרה זו? הסבירו.
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לסיכום יחידת הלימוד ,מומלץ להשמיע לתלמידים את השיר "אתה פלא" ,ולענות לשאלות
המופיעות בתחתית העמוד .השיר מעלה את הטענה שתלמידים מרבים לשנן עובדות מתחום
המתמטיקה והגאוגרפיה ,אך ממעטים לעסוק בגילוי הערך והפוטנציאל המיוחדים להם .תחושה זו
רווחת מאוד בקרב התלמידים .לעתים הם אינם מבינים לשם מה נדרש מהם להשקיע מאמץ רב כל
כך בשינון נוסחאות ועובדות מיותרות ,לכאורה .בהמשך לדיון בחשיבות הלימוד ,ובניגוד ,לכאורה ,בין
"חכמה" ל"מעשה" בפרק ג ,משנה כב (עמודים  ,)83-79גם כאן כדאי להתעכב על חשיבות הלימוד,
הן כערך מהותי העומד בפני עצמו ,הן ככלי לקידום מעשים טובים בעתיד .נוסף על כך ,חשוב לציין
שמגוון מקצועות הלימוד בבית הספר עשוי לספק לתלמידים שלל הזדמנויות להביא את עצמם לידי
ביטוי באופן אישי ומיוחד; ושאין סתירה הכרחית בין לימוד עובדות לבין גילוי הפוטנציאל הגלום
בכל אחד ואחת (שאלה .)1
הביטוי "אתה פלא" ממחיש את שני הרעיונות בדבר ערכו של כל אדם שהוצגו ביחידת הלימוד.
ראשית ,לכל אדם היכולת לבוא לידי ביטוי בצורה ייחודית ובתנאים מסוימים ,כפי שטענה המשנה
בביטוי" :אין לך אדם שאין לו שעה" .כל נערה ונער יכולים להצטיין בתחום מסוים  -לימודי ,חברתי,
ספורטיבי ועוד  -על פי יכולותיהם ועל פי נטיותיהם .מלבד זאת ,חשוב לכבד כל אדם ולייחס לו ערך
סגולי ומהותי ,בלי קשר למעשיו ,כפי שטענה המשנה במסכת סנהדרין" :לפיכך חייב כל אחד ואחד
לומר :בשבילי נברא העולם!" (שאלות  2ו־ .)4אילו כל בני האדם היו רואים בעצמם ובכל בני האדם
האחרים "פלאים" ,ונוהגים זה בזה בכבוד ,בוודאי היו נמנעים מלפגוע זה בזה ,בלי קשר לזהותם
הייחודית (הלאומית ,הדתית ,העדתית) ,כפי שנטען בשיר" :מדוע תחדל האהבה בגבול?" (שאלה .)3
בעקבות קריאת השיר (והאזנה לו) ,ראוי להתעכב על המתח שבין הערכתו של האדם את עצמו ,לבין
האגואיזם ותחושות הגאווה וההתנכרות לאחר העשויות לנבוע מהערכה זו .האם השיר והקריאה לכל
אדם לראות בעצמו פלא אינם מעודדים יהירות והתנשאות? אפשר להתגבר על המתח הזה בהדגשת
הרעיון המרכזי של משנתנו :לכל אדם יש ערך מיוחד ,שאינו עולה על ערך חברו ואינו נופל ממנו,
למרות השוני ביניהם ,ואולי אפילו בגללו (כפי שמדגישה גם המשנה ממסכת סנהדרין) .תפיסה זו
מעודדת את האדם להעריך את עצמו ,ועם זאת ,להעריך את הזולת ולכבדו ,משום שגם הוא יחיד
ומיוחד.
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משניות כה-כז :אל תסתכל בקנקן
אלא במה שיש בו
מבוא
ביחידת הלימוד שלהלן שלוש משניות העוסקות במאפייני הלמידה וההוראה האידאליים .במשנה
האחרונה נדונה האפשרות להעריך את טיבו של האדם על פי מאפיינים חיצוניים ,לעומת מאפיינים
מהותיים .במהלך הלימוד ,נדון במשמעות הביטוי השגור "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו",
שמקורו במשנה השלישית בסדרה .במדור "לצד השביל" נכיר אגדת חז"ל המעמתת בין בת הקיסר
הרומי ,שהתעלמה מתכונות פנימיות והעריכה כל אדם על פי יופיו החיצוני בלבד ,לבין חכם יהודי,
שטען שלא זו בלבד שהיופי אינו חשוב כשלעצמו ,אלא שהוא אף פוגם בחכמה ,ולכן ראוי לגינוי.
בחלקו השני של המדור נקרא סיפור עממי ,המתאר כיצד אדם זוכה בתחילה ליחס מזלזל ,ולאחר
מכן להערכה ,על פי הבגדים שהוא לובש ,ובלי קשר למהותו ולהתנהגותו.

ַאל ִּת ְס ַּת ֵּכל ְבּ ַקנְ ַקן
ֶא ָּלא ַב ֶּמה ֶש ֶׁיּשׁ בּוֹ

משניות
כה-כז

רצף משניות זה הוא המקור לפתגם הידוע ַ"אל ִתּ ְס ַתּ ֵכּל ְבּ ַקנְ ַקן ֶא ָלּא
ַב ֶמּה ֶשׁיֶּשׁ בּוֹ" .המשניות דנות באדם הלומד ומעלות את השאלות
מהו השלב המתאים ביותר ללימוד בחיי האדם – בהיותו ילד או
כאשר הוא כבר מבוגר? ממי ראוי ללמוד – מצעירים או מזקנים?
המשנה

ֱ .1אלִ ׁ ָישע ֶּבן ֲאבוּיָה או ֵֹמר:
ַ .2הלּ ו ֵֹמד יֶלֶ ד ,לְ ָמה הוּא דו ֶֹמה –
תוּבה ַעל נְיָר ָחדָ ׁש.
 .3לִ ְדיוֹ ְּכ ָ
ַ .4וְהלּ ו ֵֹמד ֵזָקן ,לְ ָמה הוּא דו ֶֹמה –
תוּבה ַעל נְיָר ָמחוּק.
 .5לִ ְדיוֹ ְּכ ָ
 .6רַ ִּבי יו ֵֹסי ַּבר יְהוּדָ ה ִא ׁיש ְּכ ַפר ַה ַּב ְבלִ י או ֵֹמר:
ַ .7הלּ ו ֵֹמד ִמן ַה ְּק ַט ּנִים ,לְ ָמה הוּא דו ֶֹמה –
 .8לְ אוֹכֵ ל ֲע ִנָבים ֵקהוֹת ׁוְשו ֶֹתה יַיִן ִמ ִּג ּתוֹ.
ַ .9וְהלּ ו ֵֹמד ִמן ַה ּז ְֵקנִים ,לְ ָמה הוּא דו ֶֹמה –
 .10לְ אוֹכֵ ל ֲע ִנָבים ְּבׁשוּלוֹת ׁוְשו ֶֹתה יַיִן ׁ ָיָשן.
 .11רַ ִּבי או ֵֹמר:
ַ .12אל ִּת ְס ַּת ֵּכל ְּב ַק ַנְקן ֶא ָּלא ַב ֶּמה ׁ ֶש ּיֶׁש ּבוֹ.
ׁ .13יֵש ַק ַנְקן ָח ָדׁש ָמלֵ א ׁ ָיָשן,
וְיָשן ׁ ֶש ֲא ִפלּ וּ ָחדָ ׁש ֵאין ּבוֹ.
ָ ׁ .14
גת  ﬂמתקן חקלאי שהשתמשו בו בימי קדם להכנת יין .המתקן היה בנוי
ממשטח דריכה ,שבתוכו הונחו ענבים ,ותחתיו עברה מערכת צינורות
ותעלות לניקוז .מערכת זו הובילה את מיץ הענבים אל מפלסים נמוכים יותר,
עד בור איגום .את הענבים דרכו בגת ברגליים יחפות ,כדי שסוליות הנעליים
הקשות לא ירסקו את גרעיני הענבים ,ויהפכו את התירוש והיין לבעלי טעם
מר .באתרים ארכיאולוגיים רבים ברחבי הארץ ניתן לראות גתות עתיקות.

ביאור

לּוֹמד זָ ֵקן
לּוֹמד יֶ ֶלד הלומד בתקופת הילדות .4 .וְ ַה ֵ
ַ .2ה ֵ
הלומד כשהוא כבר מבוגרֲ .8 .ענָ ִבים ֵקהוֹת ענבי בוסר,
שעדין לא הבשילו ,שהאוכל מהם מרגיש קהוּת בפיו .יַ יִ ן
ִמגִּ תּוֹ יין שזה עתה הופק מן הענבים בגת ,ועדיין לא עבר
תהליך של יישון הנותן לו את טעמו המיוחד.

אלישע בן אבויה  ﬂתנא שחי במחצית השנייה של המאה
השנייה לספירה .בשלב מסוים של חייו 'יצא לתרבות רעה',
כלומר כפר ביהדות ,ומאז כונה בתלמוד ַ'א ֵחר' .בתלמוד
נשתמרו מסורות שונות המסבירות את הרקע ליציאתו
לתרבות רעה :לפי מסורת אחת עזב אלישע בן אבויה את
היהדות בעקבות הזעזוע שעבר לאחר כישלונו של מרד
בר כוכבא .לפי סברה אחרת הביאו אותו לכך הצטרפותו
לאחת הכתות המיסטיות שרווחו בתקופתו והחוויות
הרוחניות שעבר במסגרתה .למרות שעזב את היהדות,
השתמרו מאמרים מתורתו ,בעיקר במסכת אבות ובאבות
דרבי נתן.

רבי יהודה הנשיא )רבי(  ﬂרבי יהודה הנשיא ,בנו של
רבן שמעון בן גמליאל )רשב"ג( השני ,ולפי המסורת –
דור שביעי להלל הזקן ,עלה לכס הנשיאות בסוף המאה
השנייה לספירה ,והעביר את מרכז פעילותו לבית שערים,
ומשם לעיירה ציפורי שבגליל התחתון .סמכות הנשיאות
בימיו הייתה נרחבת ,לעומת סמכויותיה בימי קודמיו.
עושרו הרב תרם לתדמיתו המכובדת בעיני בני דורו ובעיני
הדורות הבאים אחריו .קשריו הטובים עם שלטונות רומי
יצרו פריחה רוחנית ,כלכלית ומדינית בארץ .מפעלו הגדול
ביותר הוא עריכת המשנה.
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ביאור המשניות
שלוש המשניות שלפנינו יוצרות יחידה רעיונית אחת .שתי המשניות הראשונות טוענות שלמידה
בגיל צעיר (משנה כה) ולמידה ממורה מבוגר (משנה כו) עדיפות מבחינה מהותית על למידה בגיל
מבוגר ועל למידה ממורה צעיר .בעלי המשניות מביאים שתי מטאפורות הממחישות את הערכתם
את טיבה של כל צורת למידה .לפי אלישע בן אבויה (ראו מידע בעמוד  )95התלמידים דומים לנייר,
וכשם שעדיף לכתוב על נייר חדש מלכתוב על נייר מחוק ,טוב יותר ללמוד בגיל צעיר מללמוד בגיל
מבוגר .הכתיבה על נייר חדש ונקי בהירה וברורה יותר; ואילו הכתיבה על נייר מחוק ומשומש עמומה
ומטושטשת .הילד הצעיר נוטה להבין את הנלמד מהר יותר ממי שלומד בגיל מבוגר .אלישע בן
אבויה ממליץ על הגיל הראוי ללמידה ,ואילו רבי יוסי בר יהודה עוסק בגיל הראוי להוראה .לדבריו,
יחסי תלמיד-מורה דומים לאכילת ענבים ולשתיית יין .כשם ששתית יין ישן ואכילת ענבים בשלים
עדיפֹות על אכילת ענבי בוסר ושתיית יין שטרם התיישן ("יין מגתו"  -יין שנמצא עדיין בגת ,במקום
דריכת הענבים) ,כך עדיף ,לדעתו ,ללמוד ממורה מבוגר ובעל ניסיון ,על למידה ממורה צעיר ובלתי
מנוסה (שאלה  .)1חשוב להדגיש שאף שבן אבויה רואה בניסיון חיסרון ורבי יוסי רואה בו יתרון ,אין
מחלוקת בין בן אבויה לרבי יוסי .בן אבויה מתאר את התלמיד ואת תהליך הלמידה ,שבעבורם ניסיון
וידע קודם עלולים להיות מכשול ולהקשות על למידה של משהו חדש ועל חשיבה יצירתית .למשל,
תלמיד ותיק עלול להיות מורגל בדרך מחשבה מסוימת ,ויקשה עליו לשנותה (שאלה  .)2לעומת
זאת ,רבי יוסי מתאר את המורה ואת תהליך ההוראה ,ולכן רואה בניסיון יתרון ,המעשיר את ידיעותיו
של המורה ומאפשר לו להתמודד בהצלחה רבה יותר עם התוכן הנלמד ועם השאלות של תלמידיו
(שאלה  .)3לכן יש לראות בדברי ר' יוסי השלמה לדברי בן אבויה ,או לכל היותר הסתייגות ,ולא אי־
הסכמה.
כמו רבי יוסי ,גם רבי (כינוי לרבי יהודה הנשיא; מידע נוסף ראו בעמוד  )95מביא מטאפורה מעולם
היין ,וסביר להניח שדבריו כוונו נגד דברי רבי יהודה .לשיטתו ,כשם שהקנקן אינו מעיד על תוכנו,
וייתכן מאוד שקנקן חדש יהיה מלא ביין ישן ,או קנקן ישן  -ביין חדש ,כך גילו של המורה אינו מעיד
בהכרח על טיב ההוראה שלו .רבי אף מרחיק לכת ומוסיף שיש קנקנים ישנים וריקים ,כלומר ,מורים
מבוגרים שאינם מורים טובים .אמנם דבריו המפורסמים של רבי "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש
בו" נאמרו בתגובה לדברי רבי יוסי ,אך אפשר בהחלט להשליך אותם גם על הטענה של בן אבויה,
ולומר שתלמיד צעיר ,הדומה לנייר חדש ,אינו בהכרח תלמיד טוב יותר (שאלה  .)4לא זו אף זו,
הדברים של רבי יכולים להיות רלוונטיים לכל סוג של דעה קדומה ,וזה אכן הפירוש שנתקבל לביטוי
"אל תסתכל בקנקן ,אלא במה שיש בו" .לשיטת רבי ,למראה החיצוני או לגיל אין כל חשיבות בניסיון
לעמוד על טיבו של אדם ,משום שאין שום קשר בינו לבין פנימיותו ,איכויותיו ומעשיו של האדם
(שאלה  .)5בהמשך יחידה זו נעסוק במשמעות הרחבה של דברי רבי ,ונתחקה אחר העיסוק במראה
החיצוני מול חשיבותן של תכונות האופי הבלתי נראות.
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משימה*

שאלות

 .1בשתי המשניות הראשונות מופיעים מספר דימויים .הסבירו אותם באמצעות הטבלה שלפניכם:
הדימוי

מה בא הדימוי להמחיש?

הסבר הדימוי בלשונכם

כשם שכתיבה על נייר חדש ברורה מאוד ,כך מי שלומד
בעודו צעיר קולט את הנלמד בצורה ברורה.

תוּבה ַעל נְ יָ ר ָח ָדשׁ
ְדּיוֹ ְּכ ָ
כתיבה בדיו על נייר משומש

תוּבה ַעל נְ יָ ר ָמחוּק
ְדּיוֹ ְּכ ָ
שׁוֹתה יַ יִ ן ִמ ִּגתּוֹ
אוֹכל ֲענָ ִבים ֵקהוֹת וְ ֶ
ֵ
שׁוֹתה יַ יִ ן יָ ָשׁן
אוֹכל ֲענָ ִבים ְּבשׁוּלוֹת וְ ֶ
ֵ

 .2מהם יתרונותיה של למידה בתקופת הילדות? האם לדעתכם ,עשויים להיות יתרונות ללימוד בגיל מבוגר על פני למידה בגיל צעיר? הסבירו.
 .3מדוע לדעת המשנה ,עדיף מורה מבוגר על פני מורה צעיר? האם אתם מסכימים עם קביעה זו? הסבירו.
 .4מה הקשר בין דברי רבי ַ"אל ִּת ְס ַּת ֵּכל ְּב ַקנְ ַקןֶ ,א ָּלא ַב ֶּמה ֶש ֶׁיּשׁ בּוֹ" ,לבין המימרות המופיעות בשתי המשניות הקודמות? האם מחזקים דברי
רבי משניות אלו או מהווים ביקורת ביחס אליהן?
 .5גם היום מצטטים את דברי רבי .תנו דוגמאות מתחומים שונים למצבים שבהם ניתן להשתמש בפתגם זה.
משימות

 .1קראו את שני הקטעים שלפניכם והשיבו על השאלות שבעקבותיהם:
קטע א :תופעה חדשה :במקום ללכת לים ,ילדים בחופש הגדול עוברים ניתוחים פלסטיים
מאת פרופ' יהודה אולמן
לא מעט ילדים ובני נוער מבלים בחופש הגדול במחלקות לכירורגיה פלסטית ובמרפאות לרפואה אסתטית ,כדי
לחזור לבית הספר במראה חיצוני משופר.
בשביל בני נוער רבים ,הקיץ אינו רק עונה של ים ,בילויים ומנוחה .הם מעדיפים לנצל את החופשה מבית הספר
כדי לעבור ניתוחים פלסטיים וטיפולים אסתטיים בלי להפסיד חומר לימודי ,ולשוב לכיתה במראה חדש.
הארץ 11/07/10

קטע ב :מתוך פרוטוקול מישיבת ועדת הכנסת לזכויות הילד
יום שלישי ,כ"ה בשבט תש"ע ) 9בפברואר (2010
סדר היום :אידיאל היופי המוצג בתקשורת – מודל שלילי לחיקוי הגורם לאנורקסיה בקרב בני נוער
"הייתי מגיעה לבית הספר .שם יש את "המקובלים" האלה שיושבים בכניסה לבית הספר בבוקר ועושים את
הסלקציה ,שאם את לא נראית טוב לא תשבי על הספסל הזה ,את המוות היו עושים לי ,את המוות"] .מתוך
דבריה של חולת אנורקסיה שהוזמנה לדבר בפני הוועדה[
"חילקנו שאלונים בבתי הספר ובקשנו מתלמידי התיכון להגיד מה הן התכונות או המעלות שצריך כדי להיות
מקובל ] [...אף אחד לא דיבר על האישיות ,אף אחד לא ציין שהיא צריכה להיות חכמה ואינטליגנטית ועם
הישגים בלימודים"] .מתוך דבריו של צלם אופנה המרצה בפני תלמידי תיכון נגד אופנת הרזון[

מטרת המשימה היא לברר את עמדת התלמידים ואת עמדת החברה הסובבת אותם בשאלה באיזה
מידה המראה החיצוני הוא מדד להערכת האדם ולעמידה על טיבו .מומלץ לקרוא במליאה את שני
הקטעים המופיעים בעמוד  ,96ולדון בשאלות המופיעות לאחר מכן .בהמשך ,יוכלו התלמידים למלא
את הסקר המופיע בעמוד  ,97ולבטא את עמדתם האישית .לבסוף ,כדאי להטיל על התלמידים
משימת בית ,להפיץ את הסקר בקרב חבריהם ובני משפחתם .את תוצאות הסקר יוכלו התלמידים
להציג בפני הכיתה ,והן ישמשו בסיס לדיון בדברי רבי ובמקורות המופיעים בהמשך יחידת הלימוד.
לסיכום משימת הפתיחה ,רצוי להתבונן בתצלום המופיע בעמוד  .97בתצלום נראה צעיר עומד
מול כרזה (פוסטר) של שחקן קולנוע .כוכבי קולנוע הם דוגמה לעיסוק המופרז ביופי חיצוני ,וייתכן
שהנער הבוהה בכרזה רואה בשחקן מודל לחיקוי .אולם במקום שהשאיפה להידמות לדמות מופת
תתבטא בשאיפה להשיג הישגים אינטלקטואליים או מוסריים (שיש לדמות המופת ,או אין לה)...
אנו מוצאים שפעמים רבות החיקוי של דמויות מופת בא לידי ביטוי בתחום המראה החיצוני בלבד.
כלומר ,גם בחברה שלנו יש נטייה להסתכל בקנקן ולא במה שיש בו ,ופעמים רבות בני נוער מבקשים
להידמות לאנשים יפים במראם החיצוני ,ותו לא.

א .האם קטעים אלו מייצגים ,לדעתכם ,את חברת הנוער שבה אתם חיים?
ב .חוו דעתכם על התופעות המתוארות בשני הקטעים.

*הערה :את המשימה אפשר למלא לפני לימוד המשניות  -הקדמה לרעיונות המופיעים בהן ,או
לאחר הלימוד  -סיכום המאפשר ליישם את הרעיונות שנלמדו.

 .2לפניכם תשעה היגדים העוסקים ביחס ליופי ולאופי בקרב בני נוער.
א .סמנו את עמדתכם לגבי ההיגדים הללו בטבלה.
ב .השוו בין עמדותיכם לעמדותיהם של תלמידים נוספים בכיתה.
ג .הוסיפו היגד נוסף משלכם בסוגיה זו.
ד .ערכו סקר בקרב תלמידי בית הספר באמצעות שאלון זה ,ונסחו את מסקנותיכם מסקר זה.
עמוד  Â 96מסכת אבות  Âפרק ד
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ַאל ִתּ ְס ַתּ ֵכּל ְבּ ַקנְ ַקן

ביון העתיקה העריצו את היופי והפכו אותו לאידיאל
באמנות ,באדריכלות ואף בספורט .כשהרומאים
אימצו את התרבות היוונית ,אף הם המשיכו לסגוד
ליופי ולזהות בין הטוב והיפה .המפגש הטעון בין
היהודים ליוונים ,ומאוחר יותר בין היהודים לרומאים,
כלל גם את העימות בין תפיסות העולם השונות
ביחס ליופי ולגוף .עדות לתפיסות מנוגדות אלו ניתן
למצוא בסיפור על רבי חנינה ובתו של הקיסר הרומי.
אוולין דה מורגאן ,הלנה מטרויה

...אמרה לו בתו של הקיסר לרבי יהושע בן חנניה:
איזו חכמה מפוארה בכלי מכוער! –
אמר לה :אביך נותן יין בכלי חרס?
אמרה לו :אלא במה ייתן?
אמר לה :אתם ,הנחשבים והמכובדים ,תנו בכלי זהב וכסף!
הלכה ואמרה לאביה.
נתן את היין בכלי זהב וכסף והחמיץ.
באו וסיפרו לו.
אמר לה לבתו :מי אמר לך זאת?
אמרה לו :רבי יהושע בן חנניה.
קראוהו.
אמר לו :מדוע אמרת לה זאת?
אמר לו :כשם שאמרה לי – אמרתי לה.
]ושואלים [:והרי יש יפי מראה שלמדו?
]ומשיבים [:אילו היו כעורים – היו למדים יותר.
מתורגם מהתלמוד הבבלי ,מסכת תענית ,דף ז עמודים א-ב

שאלות

 .1סיפור זה דן ביחס בין יופי וחוכמה.
א .מדוע לועגת בת הקיסר לרבי יהושע? מה החשיבות שהיא מייחסת ליופי?
ב" .אילו היו כעורים – היו למדים יותר" – מהי העמדה שמביע משפט זה לגבי
היחס בין יופי לחכמה? האם אתם מסכימים עם עמדה זו?
 .2הסיפור והמשנה משתמשים בדימויים דומים – קנקן וכלי חרס לאחסון יין.
במה דומות ובמה שונות המסקנות שהם מעלים מן ההשוואה לכלים אלו?
 .3בת הקיסר מתבטאת באופן פוגעני לגבי מראהו החיצוני של רבי יהושע .האם
התבטאויות פוגעניות כאלו קיימות גם בחברה שלכם? מה ניתן לעשות כדי
למנוע זאת?
עמוד  Â 98מסכת אבות  Âפרק ד
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לאורך השביל :אל תסתכל בקנקן
הסיפור התלמודי שלפנינו מתאר מפגש בין החכם היהודי ר' יהושע בן חנניה לבין בתו של הקיסר
הרומי .בסיפור ,כמו במשנה ,עומד למבחן הקשר שבין יופיו החיצוני של כלי לבין ערכו של הדבר
הנתון בו .בת הקיסר מייצגת את תרבות יוון ורומי ,שראו ביופי החיצוני אידאל חשוב וטיפחו אותו
במסגרות מגוונות :ספורט ,מוזיקה ,אמנות פלסטית ועוד .רבי יהושע ,לעומת זאת ,מייצג בסיפור
עמדה קיצונית הפוכה ,שלפיה לא רק שאין בהכרח הלימה בין היופי החיצוני של הכלי לבין הערך
של תוכנו ,אלא שלעתים נמצא שהיופי החיצוני של הכלי עלול לפגום בתוכן הנתון בו ולקלקל אותו.
כמו בדברי ר' יוסי ורבי ,גם כאן נעשה שימוש בדימוי של קנקן ויין להמחשת הפער שבין הכלי לבין
תוכנו ,וייתכן מאוד שגם דברי רבי הם תגובה לתרבות ההלניסטית שהדגישה מאוד את אידאל היופי.
כאמור ,בת הקיסר מייצגת בדבריה תפיסה הרואה ביופי החיצוני מרכיב חיוני בשלמות האדם.
אמנם מנקודת מבטה רבי יהושע הוא חכם גדול ,אך חכמתו אינה מעוררת הערכה ,משום שאין
התאמנה בינה לבין מראהו החיצוני (מהסיפור עולה שרבי יהושע היה מכוער); והמראה החיצוני
הוא הקריטריון הראשון במעלה להערכת טיבו של אדם .על כן ,בת הקיסר מצאה לנכון ללעוג לרבי
יהושע ,למרות חכמתו ,ולהדגיש בפניו את כיעורו ,לאמור :חכמתך חסרת ערך ,כל עוד שהיא נתונה
בגוף של אדם מכוער .רבי יהושע ,לעומת זאת ,טען טענה הפוכה והמחיש אותה בעזרת דימוי :כשם
שהיין האיכותי ביותר של בת הקיסר החמיץ כשניתן בכלֵ י זהב וכסף יפים ,כך החכמה אינה יכולה
להתקיים באדם יפה .לדברי רבי יהושע לא תיתכן הלימה בין חכמה לבין יופי חיצוני ,ומדבריו עולה
שחכמה משתבחת בכלי מכוער דווקא ,בדיוק כשם שיין משתבח ומשתמר בכלי חרס פשוטים .על
מראה שלמדּו [שהחכימו]?" כלומר ,איך יכול רבי יהושע לטעון
כך שואל התלמוד" :והרי יש ֵיְפי ֶ
שהיופי פוגם בחכמה ,הרי אנו מכירים אנשים שניחנו גם ביופי וגם בחכמה ,ואם כך ,בניגוד ליין שאינו
יכול להשתמר בכלי זהב וכסף ,נראה שחכמה יכולה "להשתמר" גם באדם יפה .בתשובה לשאלה זו,
וברוח דבריו של ר' יהושע ,עונה התלמוד ,שאמנם יש אנשים יפים וחכמים ,ובכל זאת יש יחס ישר בין
כיעור לחכמה ,ואילו היו האנשים האלה מכוערים יותר ,היו בוודאי חכמים יותר (שאלה .)1
לכאורה ,אפשר לקשור בין הטיעון של בת הקיסר לבין הטיעון של בן אבויה ורבי יוסי ,שהאמינו
שאפשר להעריך מורה או תלמיד על פי מאפייניו החיצוניים; ולעומתם אפשר לקשור בין דברי
רבי יהושע לדברי רבי ,שערערו על טיעון זה והמחישו את טענתם בדימוי לפער שבין הקנקן ליין
שבתוכו .בהשוואה בין העמדות המופיעות בסיפור התלמודי לאלו שנלמדו במשנה ,חשוב להבחין בין
האמרה של רבי ,שטען שאין קשר הכרחי בין מראה חיצוני לבין חכמה ,לטענת רבי יהושע ,שהאמין
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שיש קשר כזה ,ושיופי חיצוני פוגם בחכמה (שאלה  .)2בשלב זה ,כדאי לסכם את כל העמדות
ששמענו עד כה:
 אלישע בן אבויה  -אדם צעיר הוא תלמיד טוב יותר מאדם מבוגר ,משום שהוא מיטיב ממנו
לקלוט רעיונות חדשים.
 רבי יוסי בר יהודה  -אדם מבוגר הוא מורה טוב יותר מאדם צעיר ,משום שיש לו ניסיון עשיר
וידע רחב יותר.
 רבי  -אין קשר בין המראה החיצוני של אדם (וגילו) לבין מידת התאמתו להוראה .יש מורה צעיר
בעל ידע רב ,ויש מורה מבוגר בלי ידע כלל.
 בת הקיסר  -אדם מכוער ראוי ללעג ,בלי קשר לחכמתו ,משום שיופי חיצוני חשוב הרבה יותר
מחכמה.
 רבי יהושע  -ככל שאדם מכוער יותר ,הוא חכם יותר; ולהפך  -ככל שהוא יפה יותר ,הוא חכם
פחות.
מכל העמדות שהוצגו עולות כמה שאלות היכולות לעורר דיון בכיתה .בדיון יוכלו התלמידים להביע
את עמדתם בהזדהות עם כמה מהרעיונות שפגשנו ,או בהתנגדות להם .האם יש קשר בין מאפיינים
חיצוניים ,כמו מראה ,לבין חכמתו של אדם ויכולותיו ,כפי שטענו אלישע בן אבויה ,רבי יוסי ,ורבי
יהושע ,או שמא מדובר בשני תחומים מובחנים לחלוטין זה מזה ,כפי שטענו רבי ובת הקיסר?
אם קיים קשר כזה ,מה טיבו? האם המראה החיצוני הוא רק סממן המעיד על פוטנציאל ללמידה
ולהוראה; או אולי שני הגורמים משפיעים זה על זה ,ואדם יפה יותר בהכרח חכם פחות? אם אין קשר
בין תכונות חיצוניות לבין חכמה ,איזה משני האידאלים האלה חשוב יותר? האם אדם צריך לטפח
בעיקר את שכלו ומידותיו ,כפי שהאמין רבי ,ולהתעלם מהחיצוניות; או שמא האידאל החשוב יותר
הוא היופי החיצוני ,כפי שהאמינה בת הקיסר? בהמשך לטענת בת הקיסר ראוי להתייחס לדברים
שכתב הרמב"ם בפרק האחרון בספרו הפילוסופי "מורה נבוכים" ,ובהם הבחין בין כמה שלמויות
באדם ,ובין כמה אידאלים שבני אדם שואפים להגשים:

הפילוסופים הקדומים והמאוחרים הבהירו שהשלמויות [מימוש עצמי של תכונות אנושיות]
המצויות לאדם הן ארבעה מינים .הראשון שבהם ,והוא הפחּות שבהם  -והוא אשר אנשי
הארץ [בני האדם] מכלים את חייהם [מבזבזים את כל מרצם וכוחם] למענו  -הוא שלמות
הקניין ,והיא הממונות [הכסף] ,הבגדים ,הכלים ,העבדים ,הקרקעות וכיוצא בהם [ ]...המין
השני קשור יותר מהראשון בעצמּותו [במהותו ,בפנימיותו] של הפרט ,והוא שלמות מבנה
גופו והופעתו [ ]...המין השלישי הוא יותר שלמות בעצמּותו של הפרט מן המין השני ,והוא
שלמות מעלות [תכונות] האופי [ ]...המין הרביעי הוא השלמות האנושית האמיתית והיא
הׂשגת המעלות הׂשכליות ,כלומר ,תפיׂשת מוׂשכלות המלמדים דעות אמיתיות במטפיסיקה.
זאת היא התכלית האחרונה [החשובה ביותר] והיא המביאה את האדם לידי שלמות אמיתית.
והיא לו לבדו .והיא מעניקה לאדם את הקיום הנצחי .ובה האדם הוא אדם.
(רמב"ם ,מורה נבוכים ג ,נד ,תרגום :מיכאל שוורץ ,ירושלים  ,2002עמ' )673-672

לתפיסת הרמב"ם ,בני האדם שואפים לממש את הפוטנציאל הגלום בהם (מה שהרמב"ם מכנה
"שלמויות") בארבעה תחומים מובדלים זה מזה :לצבור ממון ולהתעשר; לחזק את גופם ולטפח את
מראם החיצוני; לאמץ נורמות התנהגות חיוביות ולעשות מעשים טובים; ולדעת את כל מה שאפשר
לדעת על עצמם ,על העולם ועל אלוהים .מעבר לדיון בקשר שבין יופי חיצוני לבין תכונות אחרות,
המפגש שבין בת הקיסר לבין ר' יהושע מזמן דיון בשאיפות ובאידאלים ,ומומלץ לעורר בכיתה דיון
בשאלה  -מהן השאיפות של התלמידים בארבעת התחומים שמתאר הרמב"ם ,ומה סדר החשיבות
שלהן? האם הם מקבלים את דברי הרמב"ם שהשלמות ה"אמתית" היא הפנימית ביותר? כיצד הם
פועלים כדי לממש את היעדים והמטרות החשובים להם ,בתחומים השונים ,וכמה אנרגיה הם
משקיעים בכל אחד מהם?
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הבגדים החדשים
הבגדים החדשים

קראו את הסיפור הבא,
ממסורת יהודי אתיופיה:

פעם ערך המלך מנליְך סעודה חגיגית למכובדיו.
גם אבא גבר-חנה הגיע לשער הארמון כשהוא לבוש בבלוייו,
שכן בגדים יפים לא היו לו.
גירשו אותו השומרים.
חזר אבא גבר-חנה לביתו ,שאל משכנו בגד מפואר ,לבש אותו
וחזר לסעודה.
הפעם כיבדו אותו השומרים והכניסוהו פנימה.
והסועדים בפנים ,דאגו לו מיד למקום של כבוד בראש
השולחן.
ישב אבא גבר-חנה עצוב ולא נגע במאכלים.
"מדוע אינך אוכל?" שאלו אנשים.
נאנח אבא גבר-חנה ,נטל את המרק ושפך אותו לכיסיו ואת
שרוולי המעיל טבל בכוס.
"מה פירוש מעשיך?" – תמהו הסובבים.
"כשלבשתי את בגדיי הישנים – אמר להם אבא גבר-חנה –
גירשו אותי השומרים מהשער,
ואילו עכשיו ,כשאני לבוש בבגדים יפים ,אני זוכה מכולכם
לכבוד גדול".
רשם :רפי מלכה מפי :יצחק שפראו
מתוך :תרת תרת סיפורי עם מפי יהודי אתיופיה ,עמוד 108

שאלות

הבגדים עושים את האדם? צילום אילוסטרציה ,ויקיפדיה החופשית

 .1האם מוסר ההשכל של הסיפור תומך בפתגם
"אל ִתּ ְס ַתּ ֵכּל ְבּ ַקנְ ַקן ֶא ָלּא ַב ֶמּה ֶשׁיֶּשׁ בּוֹ" ,או מתנגד לו? הסבירו.
ַ
 .2א .סיפור עממי זה מופיע בגרסאות מגוונות במסורות של
קהילות רבות.
מה ניתן ללמוד מכך על ערכו של המראה החיצוני?
ב .שאלו בני משפחה מבוגרים אם הם מכירים גרסה דומה של
הסיפור ,והעלו על הכתב גרסה זו.

אבא גבר-חנה  ﬂגיבור עממי בסיפורי העם
של העדה האתיופית ,הנקלע למצבים שונים
ומוצא דרכים מקוריות לצאת מן הסבך הודות
לפקחותו ולערמומיותו
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בתחתית עמוד  99מופיע תצלום ובו שני אנשים הלבושים לבוש שונה מאוד זה מזה .מצד ימין
נראה אדם לבוש בגדים נאים ,ובצד שמאל ,במרחק קצר ממנו ,עומד אדם אחר ,לבוש בגדים קרועים
ומלוכלכים .לפני קריאת הסיפור ,מומלץ לשאול את התלמידים :מה תוכלו לומר על שני האנשים על
פי מראם החיצוני? האם יש קשר בין המראה שלהם לבין תכונות האופי שלהם או חכמתם? איך היו
התלמידים מתנהגים כלפי שני האנשים אילו נדרשו לשוחח עמם?
בשלב זה ,מומלץ לגשת לסיפור המופיע בראש העמוד .הסיפור מדגים את נטייתנו להעריך
אנשים על פי לבושם ,ולא על פי מהותם .ראוי לציין את הבחירה בסיפור מתוך הפולקלור של
היהודים יוצאי אתיופיה .סיפור זה והמסר העולה ממנו תואמים ,לכאורה ,את האמרה של רבי "אל
תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" ,משום שגם כאן אדם זכה ליחס מסוים על פי הבגדים שלבש
ולא על פי תכונות אופיו או חכמתו .אולם חשוב לעמוד על ההבחנה שבין הסיפור שלפנינו ,העוסק
בבגדים ,לבין האמרה של רבי ,שהתייחסה למאפיינים חיצוניים באדם עצמו ,ובמיוחד לגילו .בניגוד
לרבי יהושע ,שאינו יכול לשנות את מראהו החיצוני ,אבא גבר־חנה יכול לשנות את לבושו ,והוא אף
עושה זאת (שאלה  .)1לאחר שנקודה זו הובהרה ,כדאי לחזור לתצלום שבתחתית העמוד ,ולשאול את
התלמידים איך היו מגיבים אילו היו שני הגברים שבתצלום מחליפים את בגדיהם זה עם זה  -האם
היו נוהגים כלפיהם בצורה אחרת?
לסיכום יחידת הלימוד ,אפשר לכתוב על הלוח את המשפט הבא ,ולבקש מהתלמידים להשלים
אותו במחברות:
כשאני רואה מישהו ______ (כאן יש להשלים תכונה חיצונית) אני יודע שהוא ______ (כאן יש
להשלים תכונה פנימית).
לאחר מכן ,כדאי לבקש מתלמידים לשתף זה את זה בדעותיהם הקדומות ,כדי לבחון כיצד הן
נתפסות בעיני חבריהם לכיתה.
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משנה כח :הקנאה והתאווה
והכבוד
מבוא
במשנה כח ,המובאת מפי רבי אלעזר ַה ַּק ָּפר (ראו מידע בעמוד  ,)100משפט אחד בלבד .כדרכה של
מסכת אבות ,משפט זה הוא בבחינת "מעט המחזיק את המרובה" והוא מעורר דיונים נרחבים בנושא
שהוא עוסק בו :הקנאה והתאווה והכבוד  -שלושה מושגים ,תכונות או רגשות ,שמיוחס להם כוח
הרסני  -הם "מוציאין את האדם מן העולם" .תחילה ננסה להבין את פשט המשנה (עמוד  ,)100ולאחר
מכן ,במדור "לאורך השביל" ,נלמד שני סיפורים המציגים את ההשלכות הקשות של הקנאה ,התאווה
והכבוד :האחד מן התרבות היהודית (עמודים  )102-101והאחר מחוצה לה (עמודים  .)105-103בסיום,
במדור "לצד השביל" ,נראה כיצד הציע הרמב"ם להתמודד עם רגשות בעייתיים אלו (עמוד .)106
אפשר לפתוח את הלימוד במשימה הממחישה את דברי המשנה המחשה חזותית ומעוררת דיון
בדברים נוספים ה"מוציאים את האדם מן העולם" (עמוד  ,)100ורק לאחר מכן לעבור לשאלות
שבראש היחידה (עמוד  )100ולהתעמק בביאור הטקסט .אפשרות אחרת היא לפתוח בדיון שיציב
לפני התלמידים את השאלה :מהם הרגשות המסוכנים ביותר ,לדעתם ,ומדוע?
משנה כח

ַה ִקּנְ ָאה ַוְה ַתּ ֲאוָה ַוְה ָכּבוֹד
במשנה שלפנינו נידונים שלושה רגשות העלולים לפגוע באדם באופן
קשה ובלתי הפיך .בעקבות המשנה נבחן מהם המצבים הנפשיים
האלו ,מה הסכנה הטמונה בהם ,וכיצד ניתן להתמודד עמם.

המשנה

 .1רַ ִּבי ֶאלְ ָעזָר ַה ַּק ָּפר או ֵֹמר:
ַ .2ה ִּק ָנְאה ַוְה ַּת ֲאוָה ַוְה ָּכבוֹד
 .3מו ִֹצ ִיאין ֶאת ָה ָאדָ ם ִמן ָהעוֹלָ ם.

ביאור

 .2וְ ַה ָכּבוֹד הרצון המתמיד לקבל כבוד
עוֹלם
יאין ֶאת ָה ָא ָדם ִמן ָה ָ
מוֹצ ִ
מאחריםִ .3 .
מקצרים את חייו של האדם.

שאלות

"מוֹצ ִיאין ֶאת ָה ָא ָדם
 .1הציעו מספר פירושים אפשריים לביטוי ִ
עוֹלם".
ִמן ָה ָ
 .2מה הדמיון ומה ההבדל בין הקנאה ,התאווה והכבוד?
משימה

התבוננו באיור שלפניכם:
 .1מהי לדעתכם ,המרכבה הרביעית ,הנוסעת אל מחוץ לעולם?
 .2בחרו אחת מהמרכבות ,ותארו את דרכה אל מחוץ לעולם:
 Ÿהאם היא נוסעת מהר או לאט?
 Ÿכיצד משפיעה המרכבה על איכות החיים של הנמצאים בה,
עוד לפני שיצאה מן העולם?
 Ÿכיצד משפיעה המרכבה על הנמצאים בקרבתה?
 Ÿהאם יש דרך חזרה לאחר היציאה מן העולם?
מאלף סוסים שיאלף את הסוס שבחרתם כדי להחזירו
 .3הביאו ַ
אל העולם .כתבו :מה עושה מאלף הסוסים על מנת להחזיר
את המרכבה אל העולם?

רבי אלעזר הקפר  ﬂתנא מסוף המאה השנייה לספירה שמקום
מושבו בגולן .ייתכן שמקור כינויו "הכפר" במילה כופר ,כלומר זפת,
ובמקצועו היה זַ ָפּת .בכפר דבורה שברמת הגולן התגלה משקוף
מעוטר שעליו חרותה הכתובת'' :זה בית מדרשו שהלרבי ]= של רבי[
אליעזר הקפר'' .זהו אחד הממצאים הארכיאולוגיים הבודדים ,שבהם
נזכר במפורש שם של תנא ידוע או את מוסד בית המדרש.
מעניין לציין כי אלעזר הקפר עצמו התייחס למשקוף הדלת בדבריו:
"אל תהא כמשקוף העליון ,שאין יד בני אדם יכולה ליגע בה ,ולא
כאיסקופה העליונה שמבלעת פרצופות ]משקוף שהוא בגובה הראש,
כך שפני הנכנס עלולים להתנגש בו[ ,ולא כאיסקופה האמצעית שמנגפת
הרגלים ]מפתן גבוה ,שבני אדם עלולים להיכשל בו ולמעוד[ ,אלא ֱהוֵ י
כאסקופה תחתונה ,שהכל דשין ]דורכים[ בה ,וסוף כל הבנין נסתר
]נהרס[ ,והיא במקומה עומדת) .אבות דרבי נתן ,נוסח א ,כו(
בדומה לכך ,גם במשנה שלפנינו ,אלעזר הקפר מזהיר מפני התנשאות
ויהירות.
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ביאור המשנה
משנה כח מונה שלושה דברים ה"מוציאין את האדם מן העולם" .מה משמעות הביטוי הזה (שאלה ?)1
הפירוש המילולי של "יציאה מן העולם" הוא מוות .למשל ,בתלמוד הבבלי נאמר'" :ברוך אתה בבואך
וברוך אתה בצאתך' (דברים כח ,ו)  -שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם :מה ביאתך לעולם
בלא חטא ,אף יציאתך מן העולם בלא חטא" (מסכת בבא מציעא ,דף קז עמוד א) ,ומכאן שכניסה אל
העולם היא לידה ויציאה מן העולם  -מוות .מפרשים אחדים הוסיפו שמדובר כאן בהוצאה כפולה :הן
מן העולם הזה הן מן העולם הבא ,וגם לכך יש בסיס בדברי חז"ל במקום אחר (ספרי במדבר ,פרשת
קרח ,פסקה ד ,כמצוטט להלן).
אמנם ,אפשר גם לראות בדברי המשנה מטאפורה" .העולם" עשוי להתפרש כעולמו הפנימי של
האדם ,שיש דברים המערערים אותו .במובן זה ,דברים המוציאים אדם מן העולם הם הדברים
"המוציאים אדם מדעתו" .ואפשר גם לפרש "עולם" כעולמם של בני האדם ,העולם החברתי,
שיציבותו תלויה בערכים מסוימים (כמו המשפט "על שלושה דברים העולם העומד" ,ראו פרק א
משנה ב ומשנה יח) .על כל פנים ,המשמעות הראשונית של הוצאה מן העולם היא גרימת מוות ,כפי
שאומרים בשפה המדוברת" :זה הורג אותי" ,או "זה מקצר לי את החיים" .לסיכום ,הצענו כאן שלושה
פירושים למילה עולם )1( :החיים; ( )2שפיות הדעת; ( )3החברה ,ועל פיהם שלושה פירושים לדברי
המשנה.
מה בין קנאה ,לתאווה ולכבוד (שאלה  ?)2הקנאה מתבטאת בעצב ובתסכול שאדם חש אל
מול הצלחתו של האחר ולנוכח העובדה שיש לאחר ,בתחום כלשהו ,יותר ממנו; התאווה היא
ההשתוקקות להשיג עוד ,יותר ממה שיש ברשותו כעת; והכבוד ,בהנחה שהכוונה כאן לרדיפת כבוד,
הוא הרצון להיות מוערך ואהוב על ידי בני האדם האחרים ,ומטבע הדברים  -להיות מכובד יותר
מבני אדם אחרים .שלושת הרגשות הללו קשורים ברדיפתו של האדם אחרי מה שאין לו ,או אחרי
יותר ממה שכבר יש לו .את שלושתם מניעה ההשוואה בין מה שיש לנו למה ש"עדיין" אין לנו אך
יש לסביבתנו ,והם יוצרים תחרות שבה כל אחד מעוניין להשיג כמה שיותר ,לעתים על חשבון האחר;
שלושתם אינם מקיימים את דברי בן זומא במשנה שלמדנו" :איזהו עשיר? השמח בחלקו" (פרק ד
משנה א ,עמודים .)90-86
נעמיק את קריאתנו במשנה בעזרת המשימה שלהלן.
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משימה
במרכז המשימה איור ובו ארבע מרכבות הדוהרות אל מחוץ לעולם ,שלוש מהן מייצגות את הקנאה,
התאווה והכבוד הנזכרים במשנה ,והרביעית איננה מזוהה .מטרתה של המשימה היא להמחיש את
המטאפורה "מוציאין את האדם מן העולם" ובכך לעמוד על משמעויות נוספות של דברי רבי אלעזר
הקפר.
מהי המרכבה הרביעית הנוסעת אל מחוץ לעולם (שאלה  ?)1מעניין יהיה לשמוע איך ישיבו
התלמידים על שאלה זו וכיצד ינמקו את דבריהם .כמו כן ,נציין שגם במסכת אבות הוצעו תשובות
נוספות לשאלה .רבי יהושע מנה שלושה דברים" :עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את
"שנה של שחרית ויין של
האדם מן העולם" (פרק ב משנה טז) ,ורבי דוסא בן הרכינס הציע ארבעהֵ :
צהרים ושיחת הילדים וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ מוציאין את האדם מן העולם" (פרק ב
משנה יד) .במדרש ספרי נאמר "שזהב וכסף מוציאים את האדם מן העולם הזה ומן העולם הבא,
אבל תורה מביאה את האדם לחיי העולם הבא" (פרשת קרח ,פסקה ד) ,ולאור דברי המדרש מומלץ
לשאול את התלמידים ,לא רק מהי המרכבה הנוספת המוציאה את האדם מן העולם ,אלא גם מהי
המרכבה המכניסה את האדם אל העולם או שומרת שלא יצא ממנו.
השאלה בדבר דרכה של המרכבה אל מחוץ לעולם (שאלה  )2מורכבת מכמה סעיפים:
•הרגשות השליליים עלולים לגרום לעשיית מעשה קיצוני שיחריב באחת את עולמו של
האדם .אולם תהליך כזה יכול להיות גם אטי והדרגתי ,אם האדם איננו מודע למצבו ועושה
מעשים רבים המצטרפים לנזק ממשי.
• גם לפני גרימת הנזק הממשי ,שהוא בבחינת "יציאה מן העולם" ,הרגשות הפסולים
משפיעים .למשל ,אדם יכול להמיט חורבן על משפחתו ועל עמו בשל רדיפת כבוד ,אך גם
פגיעה קטנה ,כביכול ,בחבר ,הנובעת מתחושת הכבוד ,איננה דבר של מה בכך.
•כמעט מובן מאליו שהדברים המוציאים את האדם מן העולם אינם משפיעים רק על אותו
אדם אלא גם על סביבתו .כאמור לעיל ,שלושת הרגשות שהמשנה מונה קשורים ברצונו של
האדם להשיג את מה שאין לו ויש לסביבתו :הם מונעים על יד התחרות והשוואה ומחזקים
אותן .אלו הם רגשות אנוכיים הגורמים לאדם להתרכז בעצמו ,להתעלם מצורכי זולתו ואף
לנצל את זולתו לשם הגשמת תשוקותיו.
•האם אפשר לחזור אל העולם? יש ,אולי ,מקרים קיצוניים ,שבהם האדם שקוע כל כך בסיפוק
רצונותיו עד שהוא מאבד את הדרך לשוב אל העולם ,אולם בדרך כלל ההגות היהודית
וההלכה לדורותיהן מאמינות באפשרות התשובה ,דהיינו ביכולתו של האדם לתקן את דרכיו
ואת אישיותו.
בהמשך לסעיף האחרון ,נשאלת השאלה כיצד אפשר להחזיר את המרכבה אל העולם (שאלה .)3
השאלה עוסקת במטאפורה של המרכבה והסוסים ולא ישירות בתיקון המידות; לאחר שיציעו
התלמידים דרך שבה יוכל המאלף להשיב את הסוסים ,תבקש המורה מהתלמידים לומר מהו הנמשל
של הצעתם ,וכיצד אפשר ליישמה במציאות .לדוגמה ,אפשר להביא סוסים נוספים ,מאולפים היטב
ולרתום אותם למרכבה לצד הסוסים הסוררים  -כלומר לגייס את התכונות החיוביות שבאישיות,
ובעזרתן לשלוט באישיות למרות התכונות השליליות.
אפשרות נוספת שמומלץ להעלות בכיתה היא שימוש באותם סוסים למטרות חיוביות .כאן נדרשת
חשיבה ביקורתית על דברי המשנה :האומנם קנאה ,תאווה וכבוד הן מידות מסוכנות שאין בהן כל
תועלת? באילו תנאים ,אם בכלל ,יכולים שלושת הרגשות הללו להניע את האדם לפעולה חיובית?
לדוגמה אפשר להזכיר את המשפט "קנאת סופרים תרבה חכמה" (תלמוד בבלי ,מסכת בבא בתרא,
דף כא עמוד א) ,שלפיו הקנאה בין מלומדים מעוררת אותם להוסיף וללמוד .משפט זה עשוי להיות
תקף גם בהקשרים אחרים (קנאה המעודדת שיפור ומצוינות) ,ואפשר לבקש מהתלמידים להביא עוד
דוגמאות.
השאלה כיצד יכול האדם לתקן את הפגמים שבאישיותו היא אחת מהשאלות הגדולות של
הפילוסופיה ושל הדת ,ואנו עוסקים בה כאן רק בקצרה .דוגמה אחת ,ממשנת הרמב"ם ,נראה להלן
במדור "לצד השביל" (עמוד .)106
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לאורך השביל :תאנים וזהובים
תאנים וזהובים

רגשות הקנאה ,התאווה והכבוד מניעים סיפורים
רבים .לפניכם אחת מאגדות חז"ל שדמויותיה
מוּנעות על ידי רגשות אלו .באמצעותה נעמיק
בדרכים שבהן פועלים רגשות אלה ובהשלכותיהם
על בני האדם ועל היחסים ביניהם.

מעשה באדרינוס המלך שהיה בדרכו למלחמה .מצא בדרך זקן אחד שהיה נוטע נטיעות תאנים.
אמר לו אדרינוס :בן כמה שנים אתה עכשיו?
אמר לו :בן מאה שנה.
אמר לו :אתה זקן בן מאה שנה עומד וטורח ונוטע נטיעות ,וכי סבור אתה לאכול מהן?
אמר לו :אדוני המלך ,הריני נוטע ,אם אזכה אוכל מפירות נטיעותי ,ואם לאו  -כשם שיגעו אבותי לי
כך אני יגע לבני.
עשה ]השתתף[ אדרינוס שלוש שנים במלחמה וחזר.
מצא לאותו זקן באותו מקום.
מה עשה אותו זקן? נטל סלסלה ומלא אותה ביכורי תאנים יפות וקרב לפני אדרינוס.
אמר לפניו :אדוני המלך ,קבל מן עבדך .אני הוא אותו הזקן שמצאת אותי בהליכתך עומד ונוטע,
הרי כבר זיכני ]בירך אותי[ המקום ]אלוהים[ לאכול מפירות נטיעותי ,ואלו שבתוך הסלסלה  -מהם.
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הדייג ודג הזהב

כמובן ,לא רק בספרות היהודית עומדים רגשות
חזקים ,כמו קנאה ,תאווה וכבוד בבסיס מניעיהן
של הדמויות וכמניעי התפתחות העלילה .לפניכם
האגדה המפורסמת' ,הדייג ודג הזהב' ,שנכתבה
על ידי אלכסנדר פושקין .באגדה זו רגשות אלו
הם המובילים לתהפוכות חייהן של הדמויות.

אלכסנדר סרגייביץ' פושקין ) ﬂ (1837-1799נחשב
לגדול המשוררים הרוסיים ,לאחד ממייסדיה של השירה
הרוסית המודרנית ,ואף ִל ְמפתחה של השפה הרוסית .בין
יצירותיו הרומן 'יבגני אונייגין' ,המחזה 'בוריס גודונוב' ,וכן
האגדה 'הדייג ודג הזהב' ,שנכתבה בשנת .1833

ד 101

זקן אחד חי עם אשתו במשך שנים רבות בצריף על
שפת הים .הזקן ניסה להתפרנס כדייג ,ואילו אשתו
הייתה טווה בפלך בביתם.
יום אחד השליך הזקן את חכתו אל הים .בלבו קיווה
לתפוס דג ,אולם הוא העלה רק טיט ורפש בחכתו.
כאשר השליך את החכה בפעם השנייה ,הצליח
לתפוס רק קני סוף וגומא .הוא השליך את החכה
אל המים בפעם השלישית – והנה עולה בה דג
מופלא ,עשוי כולו זהב טהור.
התחנן הדג אל הזקן ודיבר בלשון בני אדם:
"שחרר אותי ,איש זקן ,והחזר אותי אל המים .שם
ביתי .ואילו אני – בתמורה לחיים שהענקת לי,
אמלא כל משאלותיך".
הזקן השתומם .כבר שלושים ושלוש שנים הוא עוסק
בדייג ,ומעולם לא פגש דג מדבר! השליך הזקן את
הדג אל המים ואמר" :חופשי אתה ,דג .לא אבקש
ממך דבר בתמורה לחירותך .שוב אל אחיך שבים!"
חזר הזקן לביתו וסיפר לאשתו את כל אשר אירע.
שמעה הזקנה ,והרימה קולה ,זעקה וייללה ,ואת
בעלה קיללה" :חדל אישים! הרי היית יכול לבקש
מהדג כסף וזהב! הרי הגג שלנו כבר מט לנפול!"
חזר הזקן אל הים וקרא אל הדג .הופיע הדג בין
הגלים ואמר" :מה תרצה ,זקן? כל מה שתבקש אתן
לך!"
השתחווה הזקן לפני הדג ,ואמר" :סלח נא לי ,הדג.
אבל אשתי כעסה עליי מאוד וטענה כי הייתי צריך
לבקש גג חדש – כי הגג שלנו כמעט מתפרק".
ענה הדג" :אל דאגה! שוב לביתך ותגלה שם גג
חדש".
חזר הזקן לביתו ,ומה רואות עיניו? גג חדש לביתו
– כמו שביקש! אולם אשתו המשיכה לקלל אותו:
"אפס מאופס! כל מה שביקשת זה גג? שוב אל הדג
ובקש ממנו בית חדש עבורנו!"
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הסיפור שלפנינו ,הלקוח מן המדרש ,מתאר את מפגשיהם של שני שכנים עם הקיסר הרומי אדריינוס
(ראו מידע בעמוד  ,)102ומלמד על ההשלכות השליליות של הקנאה והתאווה.
בחלקו הראשון של הסיפור פוגש אדריינוס קשיש העמל על נטיעת תאנים .לתמיהתו של אדריינוס
משיב האיש שאינו חושש שעבודתו היא לשווא :הוא מקווה לאכול מפרי עמלו ,ואם לא יזכה לכך
יהיה הדבר למען בנו .כעבור שלוש שנים שב אדריינוס ונתקל בזקן ,והזקן מעניק לו מן הפרות שזכה
לאכול .בתגובה ,הקיסר מעניק לאיש חופן זהובים תמורת הפרות שנתן לו .מדוע הוא עשה זאת
(שאלה  ?)1נראה שאדריינוס התרגש מן העובדה שהאיש ,שהיה בן מאה בפגישתם הראשונה וכעת
הוא כבר בן מאה ושלוש ,זכה לקיים את דבריו ,וכן מן המחווה של אדם פשוט מן היישוב המבקש
לחלוק עם הקיסר הגדול את היבול הצנוע שזכה לו.
הזקן עשה את מעשיו מתוך רצון טוב ותמים ,אולם זוג השכנים שלו פעלו ממניעים אחרים .מה
גרמה הקנאה לשכנה (שאלה  ?)2הקנאה ניכרת בדברי האישה (היא משווה בין מצבם לבין מצב
הזולת" :כל בני האדם [ ]...ואתה [ )"]...וגורמת לה לנסות את מזלה ולחקות את הצלחתו של הזקן.
אולם את מה שאירע באופן ספונטני ואמתי אי אפשר לשחזר באופן מלאכותי .היא מבקשת "לכבד"
את אדריינוס  -הפועל כב"ד חוזר כמה פעמים בדבריה  -אך אדריינוס מבין שכוונתה אינה טהורה
ומפרש זאת בצדק כביזוי ולא ככבוד ,ולכן מגיב בביזוי בעלה של השכנה .נמצא שהקנאה גרמה
לשכנה ולבעלה לנהוג בחוסר כנות ובחוסר כבוד ,ובסופו של דבר להתבזות בעצמם.
האם דבר־מה בהתנהגותו של הזקן עצמו עורר עליו את קנאת השכנה (שאלה  ?)3נאמר בסיפור
שבשובו של הזקן מן המפגש עם אדריינוס "החל משתבח בפני אשתו ובניו" .מובן שהאיש היה
שבע רצון מן הכבוד ומן הממון שהוענקו לו ,אולם נראה שלא הסתפק בכך והיה מעוניין בכבוד
נוסף; משום כך לא נהג בצניעות ולא סיפר את המעשה לבני משפחתו בלבד אלא דאג שגם השכנים
ישמעו .אנחנו יכולים ללמוד מכאן שכאשר אנו מצליחים ,מותר וראוי ,כמובן ,לשמוח בכך ולשתף
בכך את חברינו ואת בני משפחתנו ,ועם זאת יש להיות רגישים ולא להתגאות יתר על המידה ולעורר
את קנאתם של אחרים ,העלולה להוביל אותם למעשים העלולים להזיק להם.
כיצד הוציאה הקנאה את השכן מן העולם (שאלה  ?)4כפי שראינו ,זוג השכנים ביקש לעצמו כבוד
וכסף ,אך מכיוון שבני הזוג היו מונעים על ידי הקנאה ,סופם ששבו בידיים ריקות ובמפח נפש.
הקנאה הוציאה אותם מן העולם בשני מובנים" :מן עולם" במובן עולמו של האדם  -משום שהקנאה
הובילה לשיבוש שיקול הדעת ,וכן "מן העולם"  -עולמם של בני האדם ,מהחברה ,שבתוכה ביקשו
לזכות במעמד גבוה ,ובמקום זה הושפלו.

הדייג ודג הזהב
כמו הסיפור הקודם ,הלקוח מן הספרות היהודית ,גם הסיפור שלפנינו ,שמקורו בתרבות הרוסית,
ממחיש את התוצאות ההרסניות של הקנאה ,התאווה והכבוד .עלילת הסיפור "הדייג ודג הזהב" מתארת
דייג פשוט שהעלה ברשתו דג זהב ֵמדּבר .בתמורה לשחרורו היה הדג מכון למלא את כל משאלותיו של
הדייג ,וליתר דיוק ,את משאלותיה של אשתו .את אשת הדייג הניעו שלושת הרגשות הנזכרים במשנה
(שאלה  :)1הקנאה גרמה לה לחשוק בעושר ובכבוד שראתה אצל זולתה ,התאווה הניעה אותה לרצות
עוד ועוד ולא להסתפק במילוי הצרכים האמתיים ,ורדיפת הכבוד התבטאה ברצונה להיות מלכה
ולהתגורר בארמון מפואר ,אף שבתחילה לא ביקשה אלא דירה בעלת גג יציב הראויה למגורים.
כיצד רגשות אלה מוציאים את גיבורי הסיפור מן העולם (שאלה  ?)2כמו בסיפור הקודם ,גם בסיפור
הזה שיבשו הרגשות השליליים את שיקול הדעת וגרמו לגיבורים לבקש מה שאינם זקוקים לו
כלל ,ובעקבות זאת ,הם לא קיבלו אפילו את מה שהיו זקוקים לו באמת; ואם לא די בכך ,הבקשות
המוגזמות הביאו לניכור בין בני הזוג ,והזקן איננו מורשה לגשת אל "המלכה" .כך ניזוקו העולם
הפנימי ,העולם החברתי וגם העולם המשפחתי בשל הקנאה ,התאווה והכבוד.
מה היה יכול לשנות את סוף הסיפור ואת אישיותם של הדייג ואשתו (שאלה  ?)3כל אחת מן
הדמויות הייתה יכולה לפעול אחרת :אילו הסתפקה האישה במה שבאמת הייתה זקוקה לו ,חייהם
היו עשויים להשתפר .אילו היה הדייג משוחח עם אשתו ומעמיד אותה על הטעות שבמעשיה,
במקום לרוץ שוב ושוב אל הדג  -היו שניהם מקבלים את מה שהזדקקו לו וחיים בשלום ,כל אחד
עם עצמו וזה עם זה (ראו על כך עוד בהערה להלן) .גם דג הזהב עצמו היה יכול להתערב ולומר די
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לדרישותיהם המופרזות של בני הזוג ,אך הוא בחר לעמוד מנגד ,ורק בסופו של דבר לימד אותם לקח.
אפשר גם להמשיך ולדמיין מה קרה לאחר שובו של הזקן אל הבית הרעוע :אולי כעת הם ילמדו
לקח ואישיותם תשתנה?
בסיום הלימוד של שני הסיפורים הללו מן הראוי להפנות את תשומת הלב למוטיב מרכזי המשותף
לשניהם :במרכזם של שני הסיפורים עומד זוג נשוי ,שבו הגבר צנוע ומסתפק במועט ,ואילו האישה
קנאית ,תאוותנית ורודפת בצע וכבוד ,רודה בבעלה ומאלצת אותו להתבזות ולפגוע באחרים כדי
לממש את תשוקותיה האינסופיות .כאן המקום להבהיר לתלמידים שסיפורים עממיים אלו מביאים
עמם מסרים חשובים ומשמעותיים ,אך משקפים גם דעות קדומות שלעתים אינן עולות בקנה אחד עם
הערכים שאנו רוצים לחנך לאורם .לפיכך ,לצד הניסיון להפיק מוסר השכל מן הסיפורים מומלץ גם
לבקר אותם ולחשוף את הדימוי השלילי של האישה המשותף להם ,ולהציג במקומו דמויות חלופיות
של האישה ושל הגבר ומערכת יחסים אחרת בין בני זוג.

לצד השביל :מידה בינונית
איוואן ביליבין ,הדייג ודג הזהב ויקיפדיה החופשית
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מידה בינונית

בספרו ההלכתי' ,משנה תורה' ,עוסק הרמב"ם
גם בענייני מידות ועיצוב הנפש והאופי .בהלכות
שלפנינו ,הוא נוגע בקנאה ,בתאווה ובכבוד ובדרכים
הראויות להתמודד עם רגשות ומידות מזיקות אלו.

לא יהא אדם ] [...לא בעל קנאה ולא בעל תאוה ולא רודף אחר הכבוד.
כך אמרו חכמים :הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם.
כללו של דבר :ילך במידה הבינונית שבכל דעה ודעה ,עד שיהיו כל דעותיו מכוונות
באמצעות ]באמצע[ ,והוא ששלמה אמר" :פלס מעגל רגליך וכל דרכיך יכונו" )משלי ד כו(.
שמא יאמר אדם:
הואיל והקנאה והתאוה והכבוד וכיוצא בהם דרך רעה הן ,ומוציאין את האדם מן העולם,
אפרוש מהן ביותר ואתרחק לצד האחרון ]לקצה השני[,
עד שלא יאכל בשר ,ולא ישתה יין ,ולא יישא אשה ,ולא ישב בדירה נאה ,ולא ילבש
מלבוש נאה ,אלא השק והצמר הקשה וכיוצא בהן ,כגון כהני העובדי כוכבים –
גם זה דרך רעה היא ,ואסור לילך בה .המהלך בדרך זו נקרא חוטא ][...
לפיכך ציוו חכמים ,שלא ימנע אדם עצמו אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד ][...
כך אמרו חכמים :לא דייך מה שאסרה תורה ,אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים?!
רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות דעות ,פרק ב הלכה ז ,פרק ג הלכה א

שאלות

 .1מה יש לעשות ,לפי הרמב"ם ,כדי שהקנאה ,התאווה
והכבוד לא יוציאו את האדם מן העולם?
 .2מהי הסכנה שממנה חושש הרמב"ם שבהימנעות
מרגשות קנאה ,תאווה וכבוד?
 .3מה נדרש לעשות כדי שלא להגיע למצב מסוכן זה?
 .4לדעתכם ,האם תגובת-נגד קיצונית יכולה לגמול
אותנו ממידות רעות? לדוגמה :האם דיאטה קיצונית
היא זו שתסייע לנו להתמודד עם תאוותנו לאוכל?
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שביל הזהב ,או דרך האמצע  ﬂתפיסה בעבודת האדם על מידותיו,
שבהקשר היהודי היא מזוהה לרוב עם עמדתו של הרמב"ם ,שהושפע מהגותו
של הפילוסוף היווני אריסטו .האידיאל של 'שביל הזהב' מורה לאדם לפתח
את עצמו ואת מידותיו תוך הימנעות מקיצוניות מכל צד שהוא .כל ביטוי
קיצוני של מידה נפשית הוא שלילי ,ואילו האיזון בין הקצוות נתפס כחיובי
וראוי .כך ,למשל ,יש להימנע מהמידה הקיצונית של קמצנות ,אך גם מניגודה
הקיצוני ,בזבזנות .דרך האמצע במקרה זה תהיה הנדיבות .הנדיב יודע לשמור
על רכושו ולהשתמש בו בתבונה ,ועם זאת הוא פותח לבו וידו לצרכיהם של
אחרים .הרמב"ם מפתח עמדה זו ,בין השאר ,בהקדמתו לפירושו על מסכת
אבות )'שמונה פרקים'( .עמדה זו של הרמב"ם התקבלה על ידי רבים ,אך היו
כאלה שביקרו אותה ,וטענו כי היא מעודדת חיים בינוניים ונטולי עוצמות.
האדמו"ר החסידי רבי מנחם מנדל מקוצק ) (1859-1787העיר עליה בציניות
כי" :רק סוסים הולכים באמצע הרחוב .בני אדם מהלכים בקצוות".
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במדור "לצד השביל" מובאים דבריו של הרמב"ם (מידע עליו ראו בעמוד  )39מתוך "הלכות דעות" -
חלק מספרו ההלכתי החשוב "משנה תורה" .ב"משנה תורה" ביקש הרמב"ם לסכם את ההלכות בכל
התחומים ,ואת "הלכות דעות" הקדיש למידות הטובות שראוי לכל אדם לאמץ .כמו בשתי התרבויות
שהוא השתייך אליהן  -המסורת היהודית המקראית והתלמודית ,מחד גיסא ,והפילוסופיה היוונית
והערבית מאידך גיסא  -האמין הרמב"ם שאפשר להתגבר על התכונות הרעות ועל הרגשות השליליים
ולעצב את האישיות הראויה והרצוי ,אם כי לעתים יש להשקיע בכך מאמץ רב וממושך.
באיזו דרך המליץ הרמב"ם לנצח את הקנאה ,את התאווה ואת הכבוד (שאלה  ?)1הדרך שהעדיף
הרמב"ם בכל תכונות הנפש ,ובכלל זה בשלוש התכונות נזכרות כאן ,היא "דרך האמצע" (ראו מידע
בעמוד  ,)106כלומר ,עשיית המעשים המאוזנים ,התואמים את מצוות התורה.
את "דרך האמצע" ,רעיון שלמד מכתבי אריסטו ,הציג הרמב"ם בפעם הראשונה בחיבור מוקדם יותר,
בהקדמה לפירושו למסכת אבות המכונה "שמונה פרקים" ,שם כתב בפרק הרביעי:

המעשים הטובים הם המעשים המאוזנים ,הבינוניים בין שני קצוות .קצוות אלה שניהם רעים.
אחד מהם הפרזה האחר המעטה [ ]...למשל ,הפרישות היא מידה בינונית בין התאוותנות
והעדר תחושת ההנאה [ ]...התאוותנות היא הקצה האחד וההעדר המוחלט של תחושת
ההנאה הוא הקצה השני .שניהם רע גמור.
(רמב"ם ,שמונה פרקים ,תרגום :מיכאל שורץ ,ירושלים תשע"א ,עמ' )17

בדברים אלה מתנגד הרמב"ם לגישה הרווחת ,המעודדת תכונות קיצוניות .אנשים נוטים לראות בתכונות
מסוימות תכונות חיוביות ,להעריך את בעלי התכונות האלה ולגנות את מי שחסר אותן .למשל ,החברה
מעריכה אומץ ,ומשום כך גם אנשים הרפתקנים המסכנים את עצמם בלי בקרה ובלי צורך זוכים
להערצה .כנגד זה טוען הרמב"ם שהמידה הטובה איננה בקצה הסולם (הסקלה) ,ואינה ההפך המוחלט
של המידה הרעה שבקצה השני ,אלא ששני הקצוות הם מידות רעות ,והמידה הטובה היא התכונה
שבאמצע .למשל ,באשר לאומץ :פחדנות מוגזמת היא תכונה שלילית ,אך גם נטייה להסתכנות קלת
דעת היא תכונה שלילית .התכונה החיובית היא אומץ לב המתאים לנסיבות .אדם אמיץ במידה הראויה
יסכן עצמו ,למשל ,כדי להציל חיים ,אך לא לשם ההסתכנות לעצמה.
לשיטתו של הרמב"ם ,כדי להקנות לאישיות את התכונות הראויות ,יש לעשות בקביעות את
המעשים הראויים " -לאמן" את הנפש ולהרגיל אותה בדרך הנכונה .משום כך התנגד הרמב"ם לנטייה
לסגפנות שרווחה בזמנו בקרב אנשי דת יהודים וערבים .בקטע שלפנינו דן הרמב"ם באפשרות
להתרחק "לצד האחרון" ,ולהימנע לחלוטין מהנאות העולם ,ופוסק" :גם זה דרך רעה היא ,ואסור
לילך בה ,המהלך בדרך זו נקרא חוטא" .מכיוון שזיהה את המידה הראויה עם המידה הבינונית ,חשש
הרמב"ם מהסכנה שהדרך הקיצונית תשבש את האיזון הנפשי ותקלקל את התכונות הרצויות ואת
שיקול הדעת הנכון (שאלה .)2
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כדי להימנע מן הקנאה ,מן התאווה ומן הכבוד ,ועם זאת לא ללכת בדרך הקיצונית האחרת ,הרמב"ם
קובע שאין להוסיף איסורים מעבר למצוות התורה (שאלה  .)3לדעתו ,מצוות התורה מותאמות בדיוק
לעיצוב האישיות הנעלה ,והמעשים שהתורה מצווה עליהם הם המעשים המאוזנים .הדעה הרווחת
בקרב פוסקי הלכה ומקיימי המצוות נוטה לבקר את מי שמקל על עצמו ולא מקיים את המצוות
בשלמותן ,ולשבח את מי שמחמיר על עצמו ונוטל על עצמו חובות נוספות על אלו שנצטווה בהן.
הרמב"ם היה סבור שהמידה הבינונית היא המידה הנעלה ,ושהתורה היא האמצעי המתאים לממש
את המידה הבינונית ,והתנגד להחמרה במצוות כשם שהמתנגד להקלה בהן .ראוי לציין שבדברים
אלו טמונה טענה מרחיקת לכת על תפקידן של מצוות הדת :לדעת הרמב"ם ,מטרת ההלכה איננה
לרצות את האל או להשפיע על העולם השפעה מיסטית ,אלא לאמן את האדם במעשים מוסריים
כדי שיפתח אישיות מאוזנת.
האם תגובת נגד קיצונית יכולה לגמול אותנו ממידות רעות (שאלה  ?)4הרמב"ם השיב בחיוב לשאלה
זו .קביעתו שיש לעשות תמיד את המעשים האמצעיים ולא את הקיצוניים אמורה למי שנפשו
בריאה ,כלומר למי שתכונותיו הן התכונות הראויות .אולם אם באחת מתכונות נפשו אדם מסוים
נוטה לאחד מן הקצוות ורגיל לעשות מעשים קיצוניים ,עליו לעשות מעשים קיצוניים מן הצד השני
כדי לחזור לאיזון .כך כותב הרמב"ם ב"שמונה פרקים":

אם גוף יצא מאיזונו ,אנו מסתכלים אל איזה כיוון הוא נטה ויצא ,ואנו נעמת אותו בהפכו כדי
שישוב לאיזונו ,וכאשר יתאזן נניח לאותו הפך ונעמת אותו במה שישמור על איזונו .ממש
כך ננהג באשר למידות [ ]...מה שעשו המעולים  -לעתים ,ורק בחלקם  -שנטו אל הקצה
האחד ,כגון שצמו ,היו ערים בלילה ,נמנעו מלאכול בשר ומלשתות משקה משכר ,הרחיקו את
הנשים ,לבשו צמר ושער ,שכנו בהרים והתבודדו במדבריות  -הם לא עשו דבר מן הדברים
האלה אלא בתור טיפול.
(שם ,עמ' )20 ,18

בקטע זה מזכיר הרמב"ם את דרכי הסגפנים ,שהתנגד להן בחריפות בהלכות דעות ,וטוען שדרכים אלה
ראויות אך ורק אם הן נעשות במסגרת טיפול במי שמידותיו מקולקלות ,ואין לנהוג בהן בקביעות .כך
אפשר לומר ,למשל ,שמי שרגיל לאכול כל יום עשר פרוסות עוגה ומעוניין להיגמל מההרגל המזיק
הזה ,צריך לחדול לחלוטין מאכילת עוגות ,ואפילו מאכילת דברים מתוקים אחרים ,לתקופה מסוימת.
ולעומת זאת ,אם אדם אוכל עוגות בכמות סבירה ובתדירות סבירה ,אין בכך כל רע ,והוא יכול להמשיך
בדרך זו.
הרמב"ם היה רופא והיה בקיא בתאוריות הרפואיות והפסיכולוגיות המקובלות בזמנו .מאז חלפו
מאות שנים ושיטות הריפוי השתנו והתפתחו .לא מומלץ אפוא לאמץ באופן גורף את המלצותיו של
הרמב"ם בכל תחום ,אך יש ,כמובן ,מה ללמוד מעקרונות שיטתו ,ולענייננו ,חידושו הוא שהתחליף
למידות הרעות איננו המידות ההפוכות להן ,אלא המידות הבינוניות המאזנות בין ההפכים.

פרק ד

ע מ ו ד

128

מסכת אבות

שרָ ה ַמ ֲא ָמרוֹת ְנִברָ א ָהעוֹלָ םַ .וּמה ַּתלְ מוּד לו ַֹמרֲ ,וַהלֹא ְב ַמ ֲא ָמר לִ כְ עוֹס וְנו ַֹח לִ רְ צוֹת – ָח ִסיד .נו ַֹח לִ כְ עוֹס ָוְקׁ ֶשה לִ רְ צוֹת – רָ ׁ ָשע.
)א( ַּב ֲע ָ ׂ
שכָ רוֹ
ֶא ָחד יָכוֹל לְ ִה ָּברְ אוֹתֶ ,א ָּלא לְ ִה ָּפרַ ע ִמן ָהרְ ׁ ָש ִעיםֶ ׁ ,ש ְּמ ַא ְּב ִדין ֶאת ָהעוֹלָ ם )טו( ַארְ ַּבע ִמ ּדוֹת ַּב ַּתלְ ִמידִ יםָ :מ ִהיר לִ ׁ ְשמו ַֹע ָוּמ ִהיר לְ ַא ֵּבד – ָיָצא ְ ׂ
שכָ רוָֹ .מ ִהיר
ְּב ֶה ְפ ֵסדוָֹ .קׁ ֶשה לִ ׁ ְשמו ַֹע ָוְקׁ ֶשה לְ ַא ֵּבד – ָיָצא ֶה ְפ ֵסדוֹ ִּב ְ ׂ
שכָ ר טוֹב לַ ַּצ ִּד ִיקיםֶ ׁ ,ש ְּמ ַק ּי ְִמין ֶאת
שרָ ה ַמ ֲא ָמרוֹת ,וְלִ ֵּתן ָ ׂ
ׁ ֶש ּנ ְִברָ א ַּב ֲע ָ ׂ
לִ ׁ ְשמו ַֹע ָוְקׁ ֶשה לְ ַא ֵּבד – ָחכָ םָ .קׁ ֶשה לִ ׁ ְשמו ַֹע ָוּמ ִהיר לְ ַא ֵּבד – זֶה ֵחלֶ ק
שרָ ה ַמ ֲא ָמרוֹת.
ָהעוֹלָ ם ׁ ֶש ּנ ְִברָ א ַּב ֲע ָ ׂ
רָ ע.
שרָ ה דוֹרוֹת ֵמ ָא ָדם ַעד נ ַֹח ,לְ הו ִֹד ַיע ַּכ ָּמה ֶארֶ ךְ ַא ַּפיִם לְ ָפנָיוֶ ׁ ,ש ָּכל
)ב( ֲע ָ ׂ
)טז( ַארְ ַּבע ִמ ּדוֹת ְּבנו ְֹתנֵי ְצדָ ָקהָ :הרו ֶֹצה ׁ ֶש ּי ִֵּתן וְ לֹא ְּיִתנוּ ֲא ֵחרִ ים – ֵעינוֹ
ַהדּ וֹרוֹת ָהיוּ ַמכְ ִע ִיסין ָוּב ִאיןַ ,עד ׁ ֶש ֵה ִביא ֲעלֵ ֶיהם ֶאת ֵמי ַה ַּמ ּבוּל.
רָ ָעה ְּבׁ ֶש ַּל ֲא ֵחרִ יםְּ .יִתנוּ ֲא ֵחרִ ים וְהוּא לֹא ֵּיִתן – ֵעינוֹ רָ ָעה ְּבׁ ֶשלּ וֵֹּ .יִתן
שרָ ה דוֹרוֹת ִמנּ ַֹח ַוְעד ַא ְברָ ָהם ,לְ הו ִֹד ַיע ַּכ ָּמה ֶארֶ ךְ ַא ַּפיִם לְ ָפנָיו,
)ג( ֲע ָ ׂ
וְיִתנוּ ֲא ֵחרִ ים – ָח ִסיד .לֹא ֵּיִתן וְ לֹא ְּיִתנוּ ֲא ֵחרִ ים – רָ ׁ ָשע.
ְּ
שכַ ר
ׁ ֶש ָּכל ַה ּדוֹרוֹת ָהיוּ ַמכְ ִע ִיסין ָוּב ִאיןַ ,עד ׁ ֶש ָּבא ַא ְברָ ָהם ָא ִבינוּ ִוְק ֵּבל ְ ׂ
שכַ ר
שה – ְ ׂ
)יז( ַארְ ַּבע ִמדּ וֹת ְּבהוֹלְ כֵ י לְ ֵבית ַה ִּמדְ רָ ׁש :הוֹלֵ ךְ ֵוְאינוֹ עוֹ ֶ ׂ
ּ ֻכ ָּלם.
שה –
שה ְביָדוֹ .הוֹלֵ ךְ וְעוֹ ֶ ׂ
שכַ ר ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ֵוְאינוֹ הוֹלֵ ךְ – ְ ׂ
ֲהלִ יכָ ה ְביָדוֹ .עוֹ ֶ ׂ
שרָ ה ְנִסיוֹנוֹת ְנִת ָּנַסה ַא ְברָ ָהם ָא ִבינוּ ָוְע ַמד ְּבכֻ ָּלם ,לְ הוֹדִ ַיע ַּכ ָּמה
)ד( ֲע ָ ׂ
שה – רָ ׁ ָשע.
ָח ִסיד .לֹא הוֹלֵ ךְ וְ לֹא עוֹ ֶ ׂ
ִח ָּבתוֹ ׁ ֶשל ַא ְברָ ָהם ָא ִבינוּ.
)יח( ַארְ ַּבע ִמ ּדוֹת ְּביוׁ ְֹש ִבים לִ ְפנֵי ֲחכָ ִמיםְ :ספוֹגַ ,וּמׁ ְש ֵּפךְ ַ ,מׁ ְש ֶּמרֶ ת,
שרָ ה ַעל ַה ּיָם.
שרָ ה ִּנִסים ֲנַעשׂוּ לַ ֲאבו ֵֹתינוּ ְּב ִמ ְצרַ יִםֲ ,וַע ָ ׂ
)ה( ֲע ָ ׂ
וְנָפהְ .ספוֹג – ׁ ֶשהוּא סו ֵֹפג ֶאת ַהכּ ֹלַ .מׁ ְש ֵּפךְ – ׁ ֶש ַּמכְ נִיס ָּבזוֹ וּמו ִֹציא
ָ
שר
שר ַמכּ וֹת ֵה ִביא ַה ָּקדוֹׁש ָּברוּךְ הוּא ַעל ַה ִּמ ְצרִ ּיִים ְּב ִמ ְצרַ יִםֶ ,וְע ֶ ׂ
)ו( ֶע ֶ ׂ
וְנָפה –
ָּבזוַֹ .מׁ ְש ֶּמרֶ ת – ׁ ֶש ּמו ִֹצ ָיאה ֶאת ַה ּיַיִן וְקוֹלֶ ֶטת ֶאת ַהׁ ְּש ָמרִ יםָ .
ַעל ַה ּיָם.
שרָ ה ְנִסיוֹנוֹת ּנִסוּ ֲאבו ֵֹתינוּ ֶאת ַה ָּקדוֹׁש ָּברוּךְ הוּא ַּב ִּמ ְד ָּברֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמרֶ ׁ :ש ּמו ִֹצ ָיאה ֶאת ַה ֶּק ַמח וְקוֹלֶ ֶטת ֶאת ַה ּסֹלֶ ת.
)ז( ֲע ָ ׂ
ינָה
)יט( ָּכל ַא ֲה ָבה ׁ ֶש ִהיא ְתלוּיָה ְב ָד ָבר – ָּב ֵטל ָּד ָברְּ ,ב ֵטלָ ה ַא ֲה ָבהֶ ׁ .וְש ֵא ּ
שר ְּפ ָע ִמים וְ לֹא ׁ ָש ְמעוּ ְּבקוֹלִ י" )במדבר יד ,כב(.
"וַיְנַסוּ א ִֹתי זֶה ֶע ֶ ׂ
ּ
ינָה ְּב ֵטלָ ה לְ עוֹלָ םֵ .איזוֹ ִהיא ַא ֲה ָבה ַה ְּתלוּיָה ְבדָ ָבר –
ְּתלוּיָה ְב ָד ָבר – ֵא ּ
שרָ ה ִּנִסים ֲנַעשׂוּ לַ ֲאבו ֵֹתינוּ ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש :לֹא ִה ִּפילָ ה ִאׁ ָּשה
)ח( ֲע ָ ׂ
ינָה ְּתלוּיָה ְבדָ ָבר? זוֹ ַא ֲה ַבת ָּדוִד וִיהו ָֹנָתן.
זוֹ ַא ֲה ַבת ַא ְמנוֹן ָוְת ָמרֶ ׁ .וְש ֵא ּ
שר ַה ּק ֶֹדׁש ֵמעוֹלָ ם ,וְ לֹא נִרְ ָאה זְבוּב
שר ַה ּקֹדֶ ׁש ,וְ לֹא ִה ְסרִ ַיח ְּב ַ ׂ
ֵמרֵ ַיח ְּב ַ ׂ
ינָה לְ ׁ ֵשם
)כ( ָּכל ַמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶש ִהיא לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִם ,סו ָֹפ ּה לְ ִה ְת ַק ּיֵםֶ ׁ .וְש ֵא ּ
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְט ְּב ַחיִם ,וְ לֹא ֵארַ ע ֶקרִ י לְ כ ֵֹהן ָּגדוֹל ְּביוֹם ַה ִּכ ּ ֻפרִ ים ,וְ לֹא כִ ּבוּ
רוּח ֶאת ַע ּמוּד ֶה ָעׁ ָשן ,וְ לֹא ׁ ָש ַמיִםֵ ,אין סו ָֹפ ּה לְ ִה ְת ַק ּיֵםֵ .איזוֹ ִהיא ַמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶש ִהיא לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִם – זוֹ
גְ ׁ ָש ִמים ֵאׁש ׁ ֶשל ֲע ֵצי ַה ַּמ ֲערָ כָ ה ,וְ לֹא ְּנִצ ָחה ָה ַ
משנה יג
ינָה לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִם – זוֹ ַמ ֲחל ֶֹקת קֹרַ ח וְכָ ל
ַמ ֲחל ֶֹקת ִה ֵּלל ׁ ַוְש ַּמאיֶ ׁ .וְש ֵא ּ
פוּפים
ְנִמ ָצא ְפסוּל ָּבע ֶֹמר ִוּבׁ ְש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם ְוּבלֶ ֶחם ַה ָּפנִים ,ע ְֹמ ִדים ְצ ִ
זוהי המשנה הראשונה בסדרת משניות הכתובות
ירוּשלַ יִם ֵמעוֹלָ ם ,וְ לֹא ָא ַמר ֲע ָדתוֹ.
לארבע ֲחוִים רְ ִוָחים ,וְ לֹא ִה ּזִיק ָנָחׁש ַוְע ְקרָ ב ִּב ׁ ָ
זהה,ת
בתבנית ְש ַּ
וּמׁ
בתחומים ִ
שונים
המחלקות את התנהגותם של בני האדם
מבוא
מידות ,סוגי התנהגויות או תכונות אופי.
משנתנו מסווגת את בני האדם לארבעה טיפוסים
)כא( ָּכל ַה ְמ ֶּזַכה ֶאת ָהרַ ִּביםֵ ,אין ֵח ְטא ָּבא ַעל יָדוֹ .וְכָ ל ַה ַּמ ֲח ִטיא ֶאת
ירוּשלָ יִם.
השאלה ֵבהםרוַֹ :צר לִ י ַה ָּמקוֹם ׁ ֶש ָאלִ ין ִּב ׁ ָ
האופןלַ ֲשבוח
ובמרכזןם
שונות,על ָפיא ָד
מתייחסים לרכוש .חלוקה זו מעלה שאלות
באיזו מידה ראוי שבני האדם יחלקו עם זולתם את רכושם
מידותה ֶאת ָהרַ ִּבים,
וְזִכ
ארבעזָכָ ה ָּ
משה
המייצגיםהֶ ׁ .
שוֹת ְּתׁש ָוּב
טיפוסיםע ׂ
ארבעה ִיקים ְּביָדוֹ לַ ֲ
ומציגה ֵאין ַמ ְס ִּפ
אדםי לחברו ָהרַ ִּבים,
שביןו ֵהןִּ :פ
ביחסיםֹתֵ ,וְאלּ
דנהבין ַהׁ ְּש ָמׁשו
משנתנוש ָּבת ֵּ
והישגיהם.ה דְ ָברִ ים ְנִברְ אוּ ְּב ֶערֶ ב ׁ ַ
שרָ
)ט( ֲע ָ ׂ
העומדות
שרָ ֵאל"
הגישות,ם יִ ְ ׂ
בארבע ִוּמׁ ְש ָּפ ָטיו ִע
שה
נדוןה' ָע ָ ׂ
"צ ְד ַקת
בביאורֶש ּנ ֱֶא ַמרִ :
קיצוני.תלוּיָה ּבוֹׁ ,
לאגואיזם ָהרַ ִּבים ְּ
מוחלט ָתב ,זְכוּת
אלטרואיזםש ִמירַ ,וְה ְּכ
שבין ָּמןַ ,וְה ַּמ ֶּטהַ ,וְהׁ ָּ
הצירשתַ ,וְה
עלוֹןַ ,וְה ֶּקׁ ֶ
ָה ָארֶ ץִ ,וּפי ַה ְּב ֵארִ ,וּפי ָה ָאת
ביתרונות
המשנה
ַ .1ארְ ַּבע ִמדּ וֹת ָּב ָאדָ ם:
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ובחסרונות שבכל אחת מהן ובדירוג שהמשנה מדרגת אותן .במדור "לצד השביל" (עמוד  )110מובא
ֵבינוֹנִיתׁ .וְיֵש או ְֹמרִ ים :זוֹ ִמ ַּדת ְסדוֹם.
משורת ֵאל"
שרָ
לפניםיא ֶאת יִ ְ ׂ
לפעולשר ֶה ֱח ִט
אדם ָח ָטא ֲוַאׁ ֶ
מכל ֲאׁ ֶשר
הדרישהיָרָ ְב ָעם
"על ַח ּטֹאות
מהותיתמר:ביןַ
המבחין הבחנה ּבוֶֹ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַ
למשנתנוׂ,וּיָה.
מקורית ִּב ְצ ָבת ֲעש
יםַ :אף ְצ ָב
ׁ ֶשל ַא ְברָ ָהם ָא ִבינוּׁ .וְיֵש או ְֹמרִ
ֶ ׁ .3ש ִּלי ׁ ֶש ָּלךְ ׁ ֶוְש ָּלךְ ׁ ֶש ִּלי – ַעם ָה ָארֶ ץ.
הדין
פירוש
ֶ ׁ .4ש ִּלי ׁ ֶש ָּלךְ ׁ ֶוְש ָּלךְ ׁ ֶש ָּלךְ – ָח ִסיד.
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ולסייע לזולתו ,לבין האחריות הכוללת של החברה לסייע לנזקקים ולחלשים שבה .במדור "לאורך
ֶ ׁ .5ש ָּלךְ ׁ ֶש ִּלי ׁ ֶוְש ִּלי ׁ ֶש ִּלי – רָ ׁ ָשע.
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השביל" מובאת אגדת חז"ל המרחיבה את הביטוי "מידת סדום" ,המשמש את המשנה לתיאור אחת
מאת ַעיִן
לחסד" ָהרָ ׁ ָשע.
זקוקיםשל ִּבלְ ָעם
"כולנותלְ ִמ ָידיו ׁ ֶ
השירים – ִמ ַּ
מופיעים ֲא ֵחרִ
המדור ָֹשה דְ ָברִ
בהמשךא ִבינוְּ ׁ .וּשלׁ
ָ
ַ .)111וְעל
(עמודַא ֲחרוֹן,
בהל ַא ֲחרוֹן
המוצגותוֹן ַוְע
הגישות ׁאשוֹן רִ ׁאש
ָּכ ִענְיָן ֵוּמׁ ִשיב ַּכ ֲהלָ כָ ה ,וְאו ֵֹמר ַעל רִ
נתן זך
לגישה ָהם ָא ִבינוַּ .עיִן
בניגוד ֶשל ַא ְברָ
רגשיתַּ,תלְ ִמידָ יו ׁ
מבטפלָ ה – ִמ
וְנֶפׁש ׁ ְש ָ
מנקודתֶ
וְרוּח נְמוּכָ ה,
שבין אדםטו ָֹבהַ ,
היחסים ְּבגֹלֶ ם.
אתתִ .וְחלּ ֵוּפ ֶיהן
הבוחן ֱא ֶמ
ֶֹ ,)112דה ַעל ָה
(עמוד ִּתי ,וּמו
ַמה ׁ ֶּשלּ ֹא ׁ ָש ַמע או ֵֹמר לֹא ׁ ָש ַמ ְע
הרציונאלית
לחברו
וְנֶפׁש רְ ָח ָבה – ִמ ַּתלְ ִמידָ יו ׁ ֶשל ִּבלְ ָעם ָהרָ ׁ ָשעַ .מה ֵּבין
ביחידה.ו ָֹהה ֶ
וְרוּח ְּגב
המקורות ָעה ַ
יתר ְק ָצ ָתן רָ
ואת הִ :מ
גוּפי ֲע ֵברָ
אתל ׁ ִש ְב ָעה ֵ
המאפיינתם ַע
)יא( ׁ ִש ְב ָעה ִמינֵי פֻ רְ ָענִיּ וֹת ָּב ִאין לָ עוֹלָ
המשנה
ַּתלְ ִמ ָידיו ׁ ֶשל ַא ְברָ ָהם ָא ִבינוּ לְ ַתלְ ִמ ָידיו ׁ ֶשל ִּבלְ ָעם ָהרָ ׁ ָשע – ַּתלְ ִמידָ יו
שרִ ין – רָ ָעב ׁ ֶשל ַּב ּצֹרֶ ת ָּבאִ ,מ ְק ָצ ָתן רְ ֵע ִבים
שרִ ין ִוּמ ְק ָצ ָתן ֵאינָן ְמ ַע ְּ ׂ
ְמ ַע ְּ ׂ
ׁ ֶשל ַא ְברָ ָהם ָא ִבינוּ אוֹכְ לִ ין ָּבעוֹלָ ם ַה ּזֶה וְנו ֲֹחלִ ין ָהעוֹלָ ם ַה ָּבאֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמר:
הוּמה ׁ ֶוְשל ַּב ּצֹרֶ ת
שר – רָ ָעב ׁ ֶשל ְמ ָ
ש ֵב ִעיםָּ .ג ְמרוּ ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַע ֵּ ׂ
ִוּמ ְק ָצ ָתן ְ ׂ
ָּבאֶ ׁ .וְשלּ ֹא לִ ּטוֹל ֶאת ַה ַח ָּלה – רָ ָעב ׁ ֶשל ְּכלָ יָה ָּבאֶּ .ד ֶבר ָּבא לָ עוֹלָ ם ַעל "לְ ַה ִנְחיל א ֲֹה ַבי ׁיֵש וְ א ְֹצר ֵֹת ֶיהם ֲא ַמ ֵּלא" )משלי ח ,כא(ֲ .א ָבל ַּתלְ ִמידָ יו
"וְא ָּתה
ׁ ֶשל ִּבלְ ָעם ָהרָ ׁ ָשע יוֹרְ ׁ ִשין ֵּג ִיהנּ ֹם וְיוֹרְ דִ ין לִ ְב ֵאר ׁ ַש ַחתֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמר ַ
ִמיתוֹת ָה ֲאמוּרוֹת ַּב ּתוֹרָ הֶ ׁ ,שלּ ֹא ְנִמ ְסרוּ לְ ֵבית ִּדיןַ ,וְעל ֵּפרוֹת ׁ ְש ִב ִיעית.
נְשי ָד ִמים ִוּמרְ ָמה לֹא ֱיֶחצוּ ֵיְמ ֶיהםֲ ,וַאנִי
ֱאל ִֹהים ּתוֹרִ ידֵ ם לִ ְב ֵאר ׁ ַש ַחתַ ,א ׁ ֵ
ֶחרֶ ב ָּב ָאה לָ עוֹלָ ם ַעל ִענּוּי ַה ִּדיןַ ,וְעל ִעוּוּת ַה ִּדיןַ ,וְעל ַה ּמוֹרִ ים ַּב ּתוֹרָ ה
בוּעת ׁ ָשוְאַ ,וְעל ִחלּ וּל ַהׁ ֵּשםֶ .א ְב ַטח ָּבךְ " )תהלים נה ,כד(.
ׁ ֶשלּ ֹא כַ ֲהלָ כָ הַ .ח ּיָה רָ ָעה ָּב ָאה לָ עוֹלָ ם ַעל ׁ ְש ַ
ָּגלוּת ָּבא לָ עוֹלָ ם ַעל ֲעבוֹדַ ת ֱאלִ ילִ יםַ ,וְעל ִּגלּ וּי ֲערָ יוֹתַ ,וְעל ׁ ְש ִפיכוּת ָּד ִמים) ,כג( יְהוּדָ ה ֶבן ֵּת ָימא או ֵֹמרֱ :הוֵה ַעז ַּכ ּנ ֵָמר ַוְקל ַּכ ּנׁ ֶֶשר ,רָ ץ ַּכ ְּצ ִבי וְגִ ּבוֹר
ע מ ו ד
שוֹת רְ צוֹן ָא ִביךָ ׁ ֶש ַּבׁ ָּש ָמיִם .הוּא ָהיָה או ֵֹמרַ :עז ָּפנִים לְ ֵּג ִיהנּ ֹם
ָּכ ֲארִ י לַ ֲע ׂ
108ל ַהׁ ְש ָמ ַטת ָה ָארֶ ץ.
ַוְע
ובשת ָּפנִים לְ גַ ן ֵע ֶדןִ .יְהי רָ צוֹן ִמ ְּל ָפנֶיךָ ה' ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲאבו ֵֹתינוּ ׁ ֶש ִּת ְבנֶה
ֶׁ
)יב( ְּב ַארְ ָּב ָעה ְפרָ ִקים ַה ֶּד ֶבר ִמ ְתרַ ֶּבהָּ :ברְ ִב ִיעיתַ ,וּבׁ ְּש ִב ִיעית ְוּבמו ָֹצ ֵאי
ִעירְ ךָ ִּב ְמ ֵהרָ ה ְב ֵיָמינוּ ֵוְתן ֶחלְ ֵקנוּ ְּבתוֹרָ ֶתךָ .
שר
ׁ ְש ִב ִיעית ְוּבמו ָֹצ ֵאי ֶה ָחג ׁ ֶש ְּבכָ ל ׁ ָשנָה ׁ ָוְשנָהָּ .ברְ ִב ִיעית – ִמ ְּפנֵי ַמ ְע ַ ׂ
שר לַ ִּמׁ ְשנָהֶּ .בן ׁ ְשלֹׁש
)כד( הוּא ָהיָה או ֵֹמרֶּ :בן ָח ֵמׁש ׁ ָשנִים לַ ִּמ ְקרָ אֶּ .בן ֶע ֶ ׂ
שר ָענִי ׁ ֶש ַּבׁ ִּשׁ ִּשיתְ .וּבמו ָֹצ ֵאי
ָענִי ׁ ֶש ַּבׁ ְּשלִ ׁ ִישיתַּ .בׁ ְּש ִב ִיעית – ִמ ְּפנֵי ַמ ְע ַ ׂ
שרֵ ה לַ חֻ ָּפהֶּ .בן
שרֵ ה לַ ַּתלְ מוּדֶּ .בן ׁ ְשמֹנֶה ֶע ְ ׂ
שרֵ ה לַ ִּמ ְצוֹתֶּ .בן ֲח ֵמׁש ֶע ְ ׂ
ֶע ְ ׂ
ׁ ְש ִב ִיעית – ִמ ְּפנֵי ֵּפרוֹת ׁ ְש ִב ִיעיתְ .וּבמו ָֹצ ֵאי ֶה ָחג ׁ ֶש ְּבכָ ל ׁ ָשנָה ׁ ָוְשנָה –
שרִ ים לִ רְ ּדוֹףֶּ .בן ׁ ְשלׁ ִֹשים לַ כּ ַֹחֶּ .בן ַארְ ָּב ִעים לַ ִּבינָהֶּ .בן ֲח ִמׁ ִּשים לָ ֵע ָצה.
ֶע ְ ׂ
ִמ ְּפנֵי גֶ זֶל ַמ ְּתנוֹת ֲע ּנִיִים.
ש ָיבהֶּ .בן ׁ ְשמוֹנִים לַ ְּגבוּרָ הֶּ .בן ִּתׁ ְש ִעים
ֶּבן ׁ ִשׁ ִּשים לַ ְזִקנָהֶּ .בן ׁ ִש ְב ִעים לַ ֵּ ׂ
)יג( ַארְ ַּבע ִמ ּדוֹת ָּב ָאדָ םָ :האו ֵֹמר ׁ ֶש ִּלי ׁ ֶש ִּלי ׁ ֶוְש ָּלךְ ׁ ֶש ָּלךְ – זוֹ ִמ ָּדה
ֵבינוֹנִיתׁ .וְיֵש או ְֹמרִ ים :זוֹ ִמ ַּדת ְסדוֹםֶ ׁ .ש ִּלי ׁ ֶש ָּלךְ ׁ ֶוְש ָּלךְ ׁ ֶש ִּלי – ַעם ָה ָארֶ ץ .לָ ׁש ַוּחֶּ .בן ֵמ ָאה ְּכ ִאלּ וּ ֵמת ָוְע ַבר ָוּב ַטל ִמן ָהעוֹלָ ם.
)כה( ֶּבן ַּבג ַּבג או ֵֹמרֲ :הפֹךְ ָּב ּה ֲוַה ֵּפךְ ָּב ּהְּ ,דכ ָֹּלא ַב ּהַ .וּב ּה ֶּת ֱחזֵי ִוְסיב
ׁ ֶש ִּלי ׁ ֶש ָּלךְ ׁ ֶוְש ָּלךְ ׁ ֶש ָּלךְ – ָח ִסידֶ ׁ .ש ָּלךְ ׁ ֶש ִּלי ׁ ֶוְש ִּלי ׁ ֶש ִּלי – רָ ׁ ָשע.
זוּעֶ ׁ ,ש ֵאין לְ ךָ ִמ ָּדה טו ָֹבה ֵה ֶימ ּנָה.
ְוּבלֵ ה ַב ּהִ ,וּמ ַנ ּּה לָ א ְת ַ
שכָ רוֹ
)יד( ַארְ ַּבע ִמדּ וֹת ַּב ֵּדעוֹת :נו ַֹח לִ כְ עוֹס וְנו ַֹח לִ רְ צוֹת – ָיָצא ְ ׂ
)כו( ֶּבן ֵהא ֵהא או ֵֹמר :לְ פֻ ם ַצ ֲערָ א ַאגְ רָ א.
שכָ רוָֹ .קׁ ֶשה
ְּב ֶה ְפ ֵסדוָֹ .קׁ ֶשה לִ כְ עוֹס ָוְקׁ ֶשה לִ רְ צוֹת – ָיָצא ֶה ְפ ֵסדוֹ ִּב ְ ׂ

פרק ה

ַא ְר ַבּע ִמדּוֹת ָבּ ָא ָדם

המשנה

משנה יג :ארבע מידות באדם

ביאור

ִ .1מדּוֹת תכונות והתנהגויות אופייניותֶ .2 .שׁ ִלּי ֶשׁ ִלּי
וְ ֶשׁ ָלְּך ֶשׁ ָלְּך מה ששייך לי אני שומר לעצמי בלבד ,וגם
אתה אל תיתן לי משלך כלוםִ .מ ָדּה ֵבינוֹנִ ית התנהגות
שאין בה ערך חיובי או שליליִ .מ ַדּת ְסדוֹם תכונה
המאפיינת אכזריות ופגיעה בחלשיםַ .3 .עם ָה ָא ֶרץ כינוי
לאדם פשוט ,בּוּר ,המוני' .עם הארץ' אינו מבחין בין מה
ששייך לו לבין מה ששייך לאחריםָ .4 .ח ִסיד כינוי לאדם
נעלה הנוהג ביושר ,בצדק וברחמים.

שאלות

 .1א .דרגו את ארבעת סוגי בני האדם מן הטובים ביותר לרעים ביותר ,על פי השקפתכם!
ב .באיזו קבוצה נמצאים ,לדעתכם ,רוב בני האדם בחברה שלנו?
ג .השוו את תשובתכם לתשובות חבריכם לכיתה .האם יש ביניכם הסכמה?
ֶ .2שׁ ִלּי ֶשׁ ִלּי וְ ֶשׁ ְלָּך ֶשׁ ָלְּך ...זוֹ ִמ ַדּת ְסדוֹם".
א .מהי מידת סדום? כיצד לדעתכם ,יכולה התנהגות זו לגרום לרשעות ואכזריות?
ב .במשנה חלוקות הדעות לגבי השאלה אם התנהגות זאת היא מידה בינונית או מידת סדום.
הביאו שני נימוקים לכל אחת מן הדעות .היעזרו בדוגמה שלפניכם:

נימוק א

שלי שלך זו מידה בינונית
מי שאינו נותן משלו לאדם אחר ,אך גם אינו מבקש שום דבר ,איננו אדם צדיק,
אבל גם אי אפשר לומר עליו שהוא רשע ,שכן הוא אינו פוגע באדם אחר.

שלי שלך זו מידת סדום

נימוק ב

ג .חוו את דעתכם ביחס למחלוקת זו" :שלי שלך ושלך שלך" היא מידה בינונית או מידת סדום? הסבירו.
 .3מה דעתכם על המתנהגים במידת החסידות? מהם היתרונות ומהם החסרונות בהתנהגות זו?
 .4בחרו אחת מבין ארבע המידות שבמשנה ,ומצאו כתבה מן העיתון או מאתרי החדשות של הימים האחרונים,
שבה באה לידי ביטוי מידה זו.

 .5איזו מבין ארבע המידות מאפשרת את תיקון היחיד בצורה המיטבית?
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ביאור המשנה
המשנה מציגה ארבעה טיפוסים הנבדלים זה מזה ביחסם לרכוש הפרטי שלהם ושל זולתם .היחס
לרכוש משמש כלי להערכת טיבם ואופיים .חשוב להבחין בין התיאורים האובייקטיביים של ארבעת
הטיפוסים לבין ההערכה השיפוטית שמייחסת המשנה לכל אחד מהם ,ובשלב הראשון כדאי לאפשר
לתלמידים לדרג את המידות בעצמם ,על פי השקפתם האישית (שאלה  .)1את ארבע הגישות
המוצגות במשנה מומלץ לרשום על הלוח ,לצד היתרונות והחסרונות שבכל אחת מהן:
 "האומר שלי שלי ושלך שלך"  -גישה אינדיבידואליסטית המקדשת את הרכוש הפרטי ומתנגדת
התנגדות עקרונית לשיתוף ברכוש .לפי תפיסה זו ,לכל אדם בעלות בלעדית על הרכוש שצבר,
ואין הצדקה מוסרית להעברת של רכוש מאדם לאדם בלי תמורה.
•יתרונות :סביר להניח שטיפוס זה הוא יצרני ויעיל ובעל זהות אישית מפותחת ותחרותית.
•חסרונות :האומר "שלי שלי ושלך שלך" עלול להרגיש ניכור כלפי הזולת ובמיוחד כלפי
חלשים המתקשים לדאוג לעצמם.
 [האומר" ]:שלי שלך ושלך שלי"  -גישה שיתופית הפוסלת את רעיון הרכוש הפרטי .לפי תפיסה
זו ,הכול שייך לכולם ,וכל אדם זכאי לקבל את המשאבים שהוא זקוק כדי להתקיים בכבוד.
•יתרונות :כנראה שטיפוס זה חש קרבה לאנשים שסביבו ,משום שאין ביניהם תחרות ולא
מפריד ביניהם מחסום שמקורו בהבדלי מעמד ורכוש.
•חסרונות :ייתכן שהזהות הפרטית של האומר "שלי שלך ושלך שלי" לא תהיה מפותחת
מספיק ,והוא יתקשה לפתח שאיפות ,מטרות או תחומי עניין משלו .כמו כן ,ייתכן שיהיה
קשה למצוא תמריץ שיעודד אותו לעבוד ולהיות יצרני ויעיל יותר.
 [האומר" ]:שלי שלך ושלך שלך"  -גישה אלטרואיסטית המכירה בבעלות הזולת על קניינו ,אך
מתנערת מהשאיפה לצבור הון ולהתעשר .לפי תפיסה זו ,המרדף אחר הקניין הוא לגיטימי ,אך
שטחי; ולמרות החובה לכבד את זכות האחר לפעול למען עצמו ,ראוי שכל אדם יוותר מרצונו על
טובתו האישית לטובת אידאל השיתוף.
•יתרונות :טיפוס זה ער לצרכים של הסביבה ,מגלה רגישות כלפי הזולת ונכון להקריב מעצמו
לטובת האחר.
•חסרונות :האומר "שלי שלך ושלך שלך" מבטל את עצמו לטובת האחר ,ומתעלם מצרכיו
ומרצונותיו שלו.
 [האומר" ]:שלך שלי ושלי שלי"  -גישה אגואיסטית של אדם המכבד רק את זכותו שלו על רכושו
ומזלזל בזכות הקניין של הזולת .אדם כזה מצוי במרדף חסר רסן אחר ההצלחה ועושר ,גם במחיר
פגיעה באחרים והתעשרות על חשבונם.
•יתרונות :טיפוס זה הוא בעל זהות אישית וביטחון עצמי.
•חסרונות :האומר "שלך שלי ושלי שלי" מוכן לפגוע באחרים מתוך מניע אנוכי.
לאחר שהתלמידים דירגו את ארבעת הטיפוסים ,אפשר לדון דיון ביקורתי בהערכת המשנה אותם.
המשנה בעצמה מציגה שתי הערכות מנוגדות של האומר "שלי שלי ושלך שלך" ,ובהמשך לדיון
זה ,כדאי להתעכב על המתח שבין הכינוי "מידה בינונית" לכינוי "מידת סדום" .לפי הדעה הראשונה
במשנה ,התנהגות כזאת מכונה "מידה בינונית" ,כלומר תכונה נפוצה האופיינית לבני אדם "רגילים";
ואף שמידה זו איננה מעודדת סיוע לזולת ,היא בהחלט עשויה להיחשב "הוגנת" .אולם במשנה
מובאת גם עמדה אחרת ,הרואה באומר "שלי שלך ושלך שלך תכונה שלילית ומכנה אותה "מידת
סדום" .בפשטות ,משמעות הביטוי "מידת סדום" היא התנהגות אכזרית ומרושעת ,המאפיינת אדם
המבחין הבחנה קיצונית בין הרכוש שלו לרכוש הזולת (על סדום המקראית ועל משמעות הביטוי
"מידת סדום" נרחיב להלן ,בעמודים  .)111-110אדם כזה ,המסרב לשתף את האחר ברכושו גם
במקרים שבהם הזולת זקוק לסיוע ואינו מסוגל לדאוג לעצמו ,עלול להתאפיין באכזריות ,בניכור
ובאטימות לצורכי הזולת .את הנימוקים לשתי הדעות מומלץ לארגן בטבלה (שאלה :)2
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מידה בינונית

מידת סדום

נימוק א

אמנם אין כאן סיוע לזולת ,אך גם אין פגיעה
בו .לכן אפשר לראות בטיפוס זה "בינוני"  -מי
שנמצא בין ה"חסיד" שתורם לזולת ,ל"רשע"
שפוגע בו.

טיפוס אכזר ומנוכר ,אטום לצורכי החלשים
והנזקקים שאינם מסוגלים לדאוג לעצמם.

נימוק ב

טיפוס זה הוא טיפוס הוגן ,אף שאינו נדיב.
הוא דבק בעקרונותיו ואינו צבוע  -כשם שהוא
דורש שיכבדו את זכותו לקניינו ,הוא מכבד את
הזכות של אחרים לקניינם.

מידה זו מתאימה רק לבעלי אמצעים שאינם
זקוקים לסיוע מאחרים .אילו האומר "שלי
שלי ושלך שלך" היה נקלע למצוקה והיה זקוק
לעזרה ,קשה להאמין שהיה ממשיך לדבוק
בעקרונותיו.

שאלת מוסריותו של האומר "שלי שלי ושלך שלך" הטרידה גם הוגים בעת החדשה ,ובהם גדול
הפילוסופים בתקופת הנאורות עמנואל קאנט ,שחי בסוף המאה ה־ .18בספרו "המטפיזיקה של
המידות" ,שבו תיאר ,בין היתר ,את האדם המוסרי ,שאל קאנט כיצד יש להעריך אדם שאינו מסייע
לזולת אך גם איננו פוגע בו .כמו המשנה ,גם קאנט העריך בתחילה שטיפוס זה הוא "בינוני" .אולם,
בסופו של דבר ,כמו עמדתם של "יש אומרים" במשנה שקבעה שמדובר ב"מידת סדום" ,גם קאנט
הסיק שהימנעות מסיוע לזולת היא התנהגות אכזרית ולא מוסרית ,משום שהיא נגועה בצביעות.
קאנט הסביר שאדם המחזיק בגישה המתוארת במשנה "שלי שלי ושלך שלך" בוודאי יזדקק לעזרה
בשלב מסוים בחייו ,ואף ַיצפה לקבל עזרה .קאנט טען שהמעשה המוסרי הוא מעשה שאדם
רציונאלי היה רוצה שייעשה תמיד ,ולכן הסיק שרצונו של האדם לקבל עזרה בעתיד מחייב אותו
לסייע לזולת כאשר הוא זקוק לכך:

[אדם] שחי בשלווה ,כשהוא רואה אחרים נאבקים בתלאות גדולות ,והוא חושב לו" :מה
לי ולצרתם? [ ]...לא אקח ממנו דבר ,אף לא אקנא בו ,רק אין ברצוני לסייע להצלחתו
ולעמוד לו בצרתו".
אבל [ ]...עלולים לקרות כמה מקרים שבהם האדם [בעצמו] זקוק לאהבה והשתתפות
מצד אחרים .והנה על ידי [ ]...רצונו שלו ,הוא נמצא מונע מעצמו כל תקווה לעזרה.
(עמנואל קאנט ,הנחת יסוד למטפיזיקה של המידות ,פרק שני ,ירושלים תש"ן ,עמ' )83

בהמשך לדיון במשנה מומלץ לעסוק בהרחבה גם באומר" :שלי שלך ושלך שלך" ,המקבל במשנה
את התואר "חסיד" .נראה שהמשנה מעריכה את מידת האלטרואיזם של ה"חסיד" לחיוב ,משום
שהוא נותן משלו לטובת האחר ואינו פועל מתוך אינטרס אישי .עם זאת ,חשוב לזכור שאלטרואיזם
קיצוני משמעותו ביטול עצמי ,והוא מנוגד לתפיסה המטילה על כל אדם את האחריות לדאוג בראש
ובראשונה לעצמו ,שאפיינה את חז"ל ,בדרך כלל (ראו למשל פרק א משנה יד" :אם אין אני לי ,מי
לי?"; עמודים  41-37בספר הלימוד) .על כך יש להוסיף ,שייתכן מאוד שהכינוי "חסיד" רומז לתנועה
דתית שפעלה בתקופת חז"ל ,תנועה שאימצה אורחות חיים קיצוניים ובהם ביטול עצמי ועוני מרוד,
שלא תאמו לחלוטין את התפיסה המקובלת על מרבית התנאים (שאלה  .)3ההיסטוריון שמואל
ספראי עסק במאפייני החסידים ובהבחנה שבינם לבין יתר החכמים שפעלו בתקופתם:

מסופם של ימי החשמונאים ,מימי שמעון בן שטח ,ועד סופה של תקופת התנאים,
קיימת היתה תנועה או זרם רעיוני־חברתי של אנשים שנתכנו בשם חסידים .חוג זה היה
קרוב לעולמם של הפרושים והחכמים ,אך לא זהה עמו .החסידים התייחדו בתפיסתם
הדתית ובתחושתם הבלתי אמצעית את קרבתם לאלוהות [ ]...לחסידים היו במקרים
רבים מסורות הלכה שונות ממסורת ההלכה הרווחת .ל"משנת החסידים" היה ייחוד
משלה ,ייחוד של אמונה ללא סייג שלא יארע כל רע למי שעושה את המעשה הטוב,
אמונה שלא תבוא עליו רעה ,בין מצד אדם ובין מן הטבע []...
כל המקורות ההיסטוריים ,הספרותיים והארכיאולוגיים מעידים כי מצבים הכלכלי
של יהודי ארץ ישראל בדורות שלפני הבית ובדורות שלאחר החורבן היה שפיר למדי
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[ ]...אנו מתרשמים על תנאים כלכליים תקינים ,וישנם מקורות המדגישים את מצבם
הכלכלי השפיר של תושבי ארץ ישראל [ ]...לעומת זאת ,המסורות על החסידים מעידות
בצורות שונות על עוניים ומחסורם .הם עניים לעומת שכניהם ואנשי עירם .ושוב נתחיל
בנציגם הבולט של החסידים ,רבי חנינא בן דוסא .מסורות רבות מעידות על היותו עני
מרוד [ ]...אף נראה שרבי חנינא בן דוסא ראה בעניות ערך בהתעלותו הרוחנית ,שכן
באותה סוגיה בתענית מסופר שבלחץ אשתו ביקש מן השמיים ונתנו לו רגל שולחן
של זהב ,אלא שהוא ביקש כי יחזרו ויקחוה ממנו מפני שזה פגם בחלקו לעולם הבא.
באותו מעשה באבא חלקיה בן בנו של חוני המעגל או החסיד של כפר אימי ,מודגשת
עניותו לאורך כל הסיפור :הוא שכיר יום ,והטלית שהוא חס עליה ביותר אינה שלו ,אלא
שאולה בידו כדי שיוכל להתפלל בה .הוא אינו נועל את נעליו במקום שאין הכרח גמור
בכך ,כדי לשמור עליהן .אף הפת שבביתו מצומצמת ביותר ואין הוא מזמין את אורחיו
להצטרף אליו [ ]...נראה שהיתה להם לחסידים אידיאולוגיה של עניות כאידיאל.
(שמואל ספראי ,חסידים ואנשי מעשה ,ציון נ (תשמ"ה) ,עמ' )139-133

לסיכום המשנה ,כדאי לעמת בין הרעיונות המופשטים והטיפוסים האידאליים המוצגים בה לבין
המציאות המורכבת שהתלמידים חיים בה .בעזרת כתבות מעיתונים ומאתרי חדשות באינטרנט
יוכלו התלמידים להציג ביטויים מעשיים ועכשוויים לארבע המידות שבמשנה .מומלץ לתת מקום
נרחב למאמרי דעה העוסקים בצדק חברתי (עשרות מאמרים כאלה פורסמו בתגובה ל"מחאת יוקר
המחיה" בקיץ  .2011מאמרים אלו הצביעו על ההשלכות של התפיסות הכלכליות למיניהן על הפרט
ועל החברה וניסחו בבהירות את היתרונות והחסרונות שבכל שיטה ואת ביטוייהן במדינת ישראל
כיום) (שאלה  .)4לבסוף ,אפשר לדון בדירוג שירדו התלמידים עצמם את ארבע המידות שהוצגו
במשנה .בעקבות הלימוד שנעשה עד כה ,התלמידים עשויים להסיק שהדרך הטובה ביותר לתיקון
היחיד והחברה היא לאזן בין כל המידות שבמשנה ,כדי לקדם בעת ובעונה אחת כמה ערכים :זהות
אינדיבידואלית ,עזרה לזולת ,הגינות וחריצות (שאלה .)5

לצד השביל :מידה בינונית של חברה
מידה בינונית של ֶחברה

באילו תנאים עלולה להפוך מידה בינונית
מתכונה מקובלת למידה שלילית? לרב
אביגדור עמיאל תשובה משלו לשאלה זו.

אוֹמר ֶשׁ ִלּי ֶשׁ ִלּי וְ ֶשׁ ָלְּך ֶשׁ ָלְּך – זוֹ ִמ ָדּה ֵבינוֹנִ ית" :חברה שיחידיה )"האומר" ,לשון יחיד(
"ה ֵ
ָ
אומרים" :שלי שלי ושלך שלך"  -כל אחד יעשה רק לביתו שלו ,היא חברה שמידותיה
"בינוניות" המה ,שכן בחברה טובה כל אדם מוכן לתת משלו גם לאחרים ואינו שומר
כל ממונו רק לטובת עצמו.
אבל "יש אומרים"  -לשון רבים  -כאשר מידה זו של אנוכיות הופכת להיות נחלת
הכלל ,הרי "זו מידת סדום" .חברה כזו אינה יכולה לעמוד ולהתקיים אפילו שעה אחת.
הרב משה אביגדור עמיאל ,מצוטט אצל אביעד הכהן" ,ביקור בעיר החטאים )כופין על מידת סדום(",
פרשת השבוע ,משרד המשפטים ,המחלקה למשפט עברי גיליון  1וירא תשס"א

שאלות

 .1כיצד מפרש הרב עמיאל את ההבדל שבין
מידה בינונית לבין מידת סדום?
 .2האם מידה בינונית היא מדה חיובית ,שלילית
או חיובית וגם שלילית ,לדעתו? הסבירו.

הרב משה אביגדור עמיאל )(1946-1882
דיין והוגה דעות .מראשי הציונות הדתית והזרם
הדתי לאומי .כיהן כרבה הראשי של תל אביב .לצד
עיסוקו המתמיד בספרות התלמודית ובפסיקה
ההלכתית ,הרבה לדון בשאלות הגותיות ,כגון דת
ומודרניות ,אמונות ועניינים אקטואלים.

ﬂ

בביאור המשנה הצענו ששתי ההערכות השיפוטיות של מידת האומר "שלי שלי ושלך שלך" מציגות
מחלוקת :האחת הרואה בה מידה נפוצה והוגנת " -מידה בינונית" ,ואחרת הרואה בה מידה אכזרית
המבטאת התנכרות " -מידת סדום" .הרב עמיאל (ראו מידע בעמוד  )110התקשה לקבל את הטענה
שעמדת ה"יש אומרים" במשנה ,שלפיה מידה זו היא "מידת סדום" ,מתכוונת לאדם מן השורה שאינו
פוגע פגיעה ישירה ומכוונת בזולת.
כדי להתמודד עם החומרה שבעמדת ה"יש אומרים" ,הוציא הרב עמיאל את הדברים מפשוטם וטען
ששתי ההערכות השיפוטיות במשנה מתכוונות לשתי מידות שונות זו מזו .לדבריו ,אדם יחיד שאומר
"שלי שלי ושלך שלך" אכן נחשב "בינוני" ,כפי שהסברנו לעיל .אולם אם החברה כולה מתנהגת על פי
עמדה כזאת והנזקקים בה נותרים בלא הסיוע הכלכלי הדרוש להם ,החברה כולה נחשבת לאכזרית
ולאנוכית ,והיא אף לא תוכל להמשיך ולהתקיים .מבחינה לשונית ,עמיאל מבסס את פרשנותו על
המעבר של המשנה משימוש בפועל "האומר" לפועל "אומרים"  -ה"אומר" הפרטי הוא בינוני ,אך
ה"אומרים"  -קבוצה המצהירה שהיא מתנגדת עקרונית לסיוע לנזקקים  -ראויים לגינוי חריף ולכינוי
"מידת סדום" (שאלות .)2-1
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לאורך השביל :רשעת סדום
רשעת סדוֹם

בספר בראשית נאמר" :וְ ַאנְ ֵשׁי ְסדֹם ָר ִעים וְ ַח ָטּ ִאים ַלה'
ְמאֹד" .אולם המקרא מיעט בתיאור רשעתם .מלבד
הסיפור על אודות לוט והמלאכים ,אין תיאורים נוספים
של חטאיהם ורשעותם של אנשי סדום .לעומת זאת,
באגדות חז"ל מתוארת רשעתם של אנשי סדום בהרחבה,
כמו באגדה הבאה:

אנשי סדום לא נתגאו אלא בגלל הטובה הרבה שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא.
אמרו אנשי סדום :וכי מאחר שארצנו טובה ,דשנה ועשירה ,עלינו לקבל עוברי דרכים?!
הרי אלה אינם באים אלינו אלא לחסרנו מממוננו ומרכושנו.
בואו ונרחיק מאתנו אורחים הבאים למחוזותינו.
על פי תלמוד בבלי ,מסכת סנהדרין ,דף קט עמוד א

שאלות

 .1מה מאפיין את אנשי סדום ,לפי אגדה זו?
 .2מדוע רואים חז"ל התנהגות זו כרעה ואכזרית?
 .3לאיזו מבין ארבע המידות שבמשנה דומה התנהגותם של אנשי סדום?
 .4חשבו על מקרים מן המציאות שלנו ,שבהם מתנהגת קבוצת בני אדם בדומה לאנשי
סדום .האם ההתנהגות כזו נתפסת בעיניכם כרשעית? הסבירו.
מהפכת סדום ועמורה ג'ון מרטין
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קוּקים ְל ֶח ֶסד
כֻּ ָלּנוּ זְ ִ
קוּקים ְל ַמגָּ ע.
כֻּ ָלּנוּ זְ ִ
ִל ְרכֹּשׁ חֹם ֹלא ְבּ ֶכ ֶסף
ִל ְרכֹּשׁ ִמתּוְֹך ַמגָּ ע,
ָל ֵתת ְבּ ִלי ִל ְרצוֹת ָל ַק ַחת
וְ ֹלא ִמתּוְֹך ֶה ְרגֵּ ל
זוֹר ַחת
ְכּמוֹ ֶשׁ ֶמשׁ ֶשׁ ַ
נוֹפל,
ְכּמוֹ ֵצל ֲא ֶשׁר ֵ
בּוֹאי וְ ַא ְר ֶאה ָלְך ָמקוֹם
ִ
ֶשׁבּוֹ עוֹד ֶא ְפ ָשׁר ִלנְ שֹׁם.
רוֹצים ָל ֵתת,
כֻּ ָלּנוּ ִ
יוֹד ִעים ֵאיְך,
ַרק ְמ ַע ִטּים ְ
ָצ ִריְך ִל ְלמֹד ָכּ ֵעת
ֶשׁ ָהא ֶֹשׁר ֹלא ְמ ַחיֵּ ְך,
ֶשׁ ַמּה ֶשּׁנִּ ַתּן ֵאי ַפּ ַעם
עוֹלם,
ֹלא יִ ָלּ ַקח ְל ָ
ֶשׁיֵּ שׁ ְל ָכל זֶ ה ַט ַעם,
גַּ ם ְכּ ֶשׁ ַה ַטּ ַעם ַתּם,
בּוֹאי וְ ַא ְר ֶאה ָלְך ָמקוֹם
ִ
ֶשׁבּוֹ עוֹד ֵמ ִאיר אוֹר יוֹם.
רוֹצים ֶל ֱאהֹב
כֻּ ָלּנוּ ִ
רוֹצים ִל ְשׂמ ַֹח,
כֻּ ָלּנוּ ִ
ְכּ ֵדי ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ָלנוּ טוֹב
ְכּ ֵדי ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ָלנוּ כּ ַֹח,
זוֹר ַחת
ְכּמוֹ ֶשׁ ֶמשׁ ֶשׁ ַ
נוֹפל,
ְכּמוֹ ֵצל ֲא ֶשׁר ֵ
ֶשׁבּוֹ עוֹד ֵמ ִאיר אוֹר יוֹם.

מזל דדוש ,עולה חדשה מטריפולי עם אחד מנכדיה צילום :פריץ כהן ,לע"מ

שאלות

 .1לפניכם שלושה משפטים מתוך השיר .לאיזו מידה מבין המידות שבמשנה מתאימים משפטים אלו? הסבירו.
ָ Ÿל ֵתת ְבּ ִלי ִל ְרצוֹת ָל ַק ַחת
יוֹד ִעים ֵאיְך,
רוֹצים ָל ֵתתַ ,רק ְמ ַע ִטּים ְ
 Ÿכֻּ ָלּנוּ ִ
עוֹלם,
ָ Ÿצ ִריְך ִל ְלמֹד ָכּ ֵעתֶ ...שׁ ַמּה ֶשּׁנִּ ַתּן ֵאי ַפּ ַעם ֹלא ָיִלּ ַקח ְל ָ
 .2מדוע כולנו זקוקים לחסד? איך ייראה ,לדעתכם ,עולם שאין בו חסד?
 .3בחרו שורה מתוך השיר שנוגעת ללבכם ,והסבירו מדוע בחרתם אותה.
 .4ספרו על מעשה חסד שעשיתם ,שעשו איתכם ,שראיתם או ששמעתם סביבכם .כיצד מעשה זה מקרב אותנו לעולם מתוקן יותר?
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וה' המטיר על סד ֹם ועל ֲעמֹרָה גפרית ואש מאת ה' מן השמים .ויהפ ֹך את הערים האל ואת
כל הּכִכר ואת כל י ֹשבי הערים וצמח האדמה.
(בראשית יט ,כד-כה)

ספר בראשית מתאר כיצד החריב אלוהים את סדום ואת עמורה ,עונש על דרכיהם הרעות ,אך אינו
מספר מה היו המעשים שהובילו להפיכת הערים .סדום הייתה לסמל לשחיתות כלכלית וחברתית
כבר במקרא עצמו ,כפי שאפשר לראות בדברי הנביא יחזקאל (טז ,מט)" :הנה זה היה ֲעֹון סדֹם אחותך
גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה" .במדרשי חז"ל אפשר
למצוא שורה ארוכה של תיאורים של מעשיהם הרעים ,שנועדו להסביר את העונש החריף שהוטל
עליהם.
יותר מכול ביקשו חז"ל להבין מדוע נאלץ אלוהים להטיל על שתי הערים האלה עונש קולקטיבי,
ומדוע נמנע מלהעניש כל אדם לפי למעשיו .בתשובה לשאלה זו ,ועל סמך רמזים המופיעים כבר
בבראשית ובמקומות אחרים במקרא ,העריכו חז"ל שהחטאים של אנשי סדום לא היו רק חטאים
אישיים שנעשו על ידי כל פרט ופרט ,אלא חלק ממדיניות חברתית כוללת .לטענתם ,אנשי סדום
חוקקו חוקים חברתיים אכזריים במטרה לפגוע בחלשים ובנזקקים .כך הצדיקו חז"ל את מעשי האל,
שעורר אצל אברהם את התמיהה"ָ :חלִ לָ ה לָך מעׂשֹת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק
כרשע! חלִ לָ ה לך! השֹפט כל הארץ לא יעשה משפט?!" (בראשית יח ,כה) .דוגמה למדרש מסוג זה
מופיע במדור "לאורך השביל" בעמוד  ,111ובו מוסבר שאנשי סדום נהנו מאוצרות טבע רבים ומארץ
פורייה במיוחד ,אבל כדי למנוע מאחרים ליהנות מרכושם אימצו מדיניות שנועדה להרחיק זרים
מעירם.
המדרש המופיע במדור "לאורך השביל" ממשיך את הפירוש של הרב עמיאל למשנתנו (עמוד ,)110
שלפיו מידת סדום נחשבה לאכזרית ומגונה בעיקר משום שחטאיה לא היו חטאים של יחידים אלא
מדיניות רשמית (שאלות  .)2-1ואכן ,ההתנהגות המתוארת במאמר חז"ל שלפנינו היא דוגמה מובהקת
למידת האומר "שלי שלי ושלך שלך" .על פי המדרש ,אנשי סדום לא ביקשו לקחת דבר מאיש ,אך
הם עשו הכול כדי שלא יצטרכו לתרום מרכושם ולסייע לזולת (שאלה  .)3במקום אחר מתארים חז"ל
את היישום הקיצוני של אנשי סדום את המידה "שלי שלי ושלך שלך" בסדום  -עד כדי כך שהענישו
בעונש מוות את מי שהיה מסייע לזולת:

הכריזו בסדום ואמרו" :כל מי שהוא מחזיק בפת לחם לגר ולעני ואביון ישרף באש!"
פלוטית בתו של לוט היתה נשואה לאחד מגדולי סדום .ראתה עני אחד מדוקדק ברחוב
העיר ועגמה נפשה עליו [ריחמה עליו] .מה היתה עושה? בכל יום כשהיתה יוצאת
לשאוב מים היתה נותנת בכד שלה מכל מזון ביתה ומכלכלת אותו העני.
אמרו אנשי סדום" :העני הזה מאין הוא חי?" עד שידעו הדבר והוציאו אותה להשרף.
(מתוך :ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי ,ספר האגדה ,תל אביב תשט"ז ,עמ' כח)

בהמשך לניתוח היתרונות והחסרונות של מידת האומר "שלי שלי ושלך שלך" לעיל ,מומלץ לדון
במליאה בשאלה  ,4המבקשת מהתלמידים להציע דוגמאות נוספות להתנהגות התואמת את מידת
"אנשי סדום" .במסגרת הדיון ,כדאי להדגיש את הרעיון של הרב עמיאל ולעמוד על ההבדל שבין
מדיניות ציבורית רשמית האוסרת על סיוע לזולת ,לבין החלטה אישית של פרט מסוים להימנע
מסיוע כזה .להרחבת הדיון אפשר להיעזר במאמר "חטא סדום" מאת רינה בויאר ,המופיע באתר
"דעת" .המאמר מתאר בהרחבה את ההתייחסות של פרשני ימי הביניים להחלטת ה' להפוך את העיר:
.http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/michlol/sdom.htm

כולנו זקוקים לחסד .נתן זך
את יחידת הלימוד הנוכחית מומלץ לסיים בעיון בשיר "כולנו זקוקים לחסד" .השיר עוסק במרכזיותם
של ערכי החסד והנתינה לחברה ולפרט ,ולהבדיל ממה שאולי מקובל לחשוב ,משתמע ממנו
שהחסד הוא צורך של כולם ולא רק של מי שמכונים "נזקקים" .הנתינה מספקת לאדם מקום בטוח
"שבו עוד אפשר לנשום" ו"שבו עוד מאיר אור יום" ,ומציעה חלופה ומרפא לניכור ,לבדידות ולייאוש.
אולם אף על פי שמדובר בצורך גדול של כל אדם ,מהשיר עולה שמרבית בני האדם אינם מכירים
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בערך הנתינה ואינם מודעים לכך שהנתינה והקשר בין בני אדם הם הנותנים טעם לחיים .השיר
מזכיר כמה מן המידות שנזכרו במשנתנו .מומלץ לדון במיוחד בשורות האלה (שאלה :)1
 "לתת בלי לרצות לקחת"  -זו מידת החסיד ,האומר "שלי שלך ושלך שלך" ומשתף את האחר
במה ששייך לו .כמו במשנה ,גם בשיר הנתינה בלי דרישה לתמורה היא האידאל שיש לשאוף
אליו.
 "כולנו רוצים לתת ,רק מעטים יודעים איך"  -מרבית האנשים אינם מכירים בחשיבות הנתינה,
ולמעשה ,אינם יודעים איך לתת ,משום שמידתם בינונית והם חושבים ש"שלי שלי ושלך שלך".
 "צריך ללמוד כעת [ ]...שמה שניתן אי פעם לא יילקח לעולם"  -ממשפט זה עולה שבניגוד לדבר
שנותנים אותו ,שנילקח מחזקתנו ועלול להיעלם או לפוג עם הזמן ,הנתינה בעצמה היא מעשה
שהרושם שלו על הנותן ועל המקבל הוא רושם נצחי.
כפי שראינו בביאור המשנה ,גם הפילוסוף עמנואל קאנט האמין שכל אדם מחויב לסייע לזולתו ,וכמו
בשיר שלפנינו ,גם קאנט הדגיש את הכדאיות והתועלת שבמעשה הנתינה .אולם ,שלא כמו קאנט,
שהאמין שעיקר ההצדקה לנתינה היא שבעתיד הנותן יזדקק לעזרה בעצמו ,בשיר "כולנו זקוקים
לחסד" מודגש שהגמול על הנתינה אינו רק קבלת עזרה בעתיד ,אלא הנתינה בעצמה .אלו שני
נימוקים שונים מאוד לנתינה ,וכדאי לעמוד על ההבחנה ביניהם .גם הנימוק התועלתי לנתינה יכול
להיות מוסבר בשתי דרכים :האחת  -שחברה שבה כולם מסייעים זה לזה היא חברה יעילה וחזקה
יותר ,משום שכל הפרטים בה מקבלים את צורכיהם; והשנייה  -רגשית יותר ,שחברה כזאת עדיפה,
לא משום שכולם בה מקבלים מה שהם צריכים ,אלא בעיקר משום שכולם בה זוכים לתת ולשתף
(שאלה .)2
את לימוד השיר מומלץ לסכם בדיון בכיתה .כדי לעודד את התלמידים לחשוב חשיבה עצמאית
ולאפשר להם להביע רגשות ותחושות העולות מתוך קריאת השיר ולימודו ,כדאי לבקש מכל תלמיד
לבחור שורה מתוך השיר הנוגעת ללבו ולהסביר את בחירתו (שאלה .)3
בהמשך לרעיון שכל אדם זקוק לחסד ולנתינה ,ראוי לקרוא את הדברים שכתב המדען הנודע אלברט
איינשטיין ,שהאמין שהניכור במציאות המודרנית נובע בראש ובראשונה מההבחנה בין פרט לחברה.
איינשטיין טען שהאפשרות לחברה צודקת מבוססת יותר מכול על התגייסות הפרט למענה ,מתוך
ההבנה שהחברה אינה אלא אוסף של פרטים הפועלים בשיתוף ,זה למען זה:

האדם הוא ,בעת ובעונה אחת ,יצור בודד ויצור חברתי .כיצור בודד הוא מנסה להגן
על קיומו ועל קיומם של הקרובים לו ביותר ,לספק את צרכיו האישיים ,ולפתח את
כישרונותיו הטבעיים .כיצור חברתי ,הוא מעוניין לזכות בהכרה ובחיבה מצד בני־אדם
אחרים ,להשתתף בשמחתם ,לנחמם בעת צערם ,ולעשות כמיטב יכולתו למען שיפור
חייהם .רק קיומם של שני היבטים אלו של הקיום האנושי ,אשר לעתים סותרים זה
את זה ,יכולים להסביר את ייחודיותו של טבע האדם ,והאופן בו הם משולבים זה בזה
קובע את מידת השקט הנפשי אליו יכול הפרט להגיע ואת המידה בה הוא יכול לתרום
לחברה [ ]...הגעתי כעת לנקודה בה אני יכול לציין בקיצור מה לדעתי יוצר את עיקר
המשבר של תקופתנו .זה קשור ליחסים שבין הפרט לחברה .הפרט הפך למודע יותר
מאי־פעם לתלותו בחברה .אולם הוא אינו מרגיש תלות זו כנכס חיובי ,קשר אורגאני,
כוח מגן ,אלא כאיום על זכויותיו הטבעיות ,או אפילו על קיומו הכלכלי .נוסף על כך,
מקומו בחברה הוא כזה שהדחפים האנוכיים של הווייתו מתחדדים כל העת ,בעוד
שהדחפים החברתיים ,שהם באופן טבעי חלשים יותר ,מתנוונים בהדרגתיות .כל בני־
האנוש ,יהיה מקומם בחברה אשר יהיה ,סובלים מתהליך התנוונות זה .אסירים שלא־
במודע של האנוכיות של עצמם ,הם חשים חוסר ביטחון ,בודדים ומשוללי ההנאה
הנאיבית ,הפשוטה והבלתי־מתוחכמת של החיים .האדם מסוגל למצוא משמעות לחיים,
קצרים ומסוכנים כפי שהם ,רק באמצעות הקדשת עצמו לחברה.
(אלברט איינשטיין ,למה סוציאליזם?)http://maavak.org.il/maavak/?content=4 ,
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משנה טז :ארבע מידות בנותני
צדקה
מבוא
משנה טז היא חלק מסדרת משניות הפותחות במילים "ארבע מידות" .כמו המשניות האחרות בסדרה,
היא מצביעה על ארבעה סוגי התנהגות נפוצים בתחום מסוים ומביעה הערכה מוסרית כלפי כל אחד
מהם .עניינה של משנתנו הוא "ארבע מידות בנותני צדקה" ,והיא מציגה ארבע תשובות אפשריות
לשאלת המוטיבציה של נותן הצדקה.
כדרכנו ,נעיין תחילה במשנה וננסה לאפיין את ארבע הדמויות הנזכרות בה (עמוד  .)113במשימה
(עמוד  )113נדון בהיבט אחר של שאלת מתן הצדקה  -לא בנותני הצדקה ,אלא במקבליה .לאור
מעמדה החשוב של הצדקה בתרבות היהודית מספרות חז"ל ואילך ,נקרא במדור "לאורך השביל"
סיפור על התמודדותו האישית של אחד החכמים עם הקושי לתת צדקה (עמוד  ,)114ושיר המתאר
לאחר היא משימה נעלה שלא קל לעשות ,ובמדור "לצד
כמה מניעים לנתינה (עמוד  .)115הנתינה ֵ
השביל" נקרא קטע (עמוד  )116העשוי לסייע לנו בכך.

משנה טז

נוֹתנֵ י ְצ ָד ָקה
ַא ְר ַבּע ִמדּוֹת ְבּ ְ
משנה זו מופיעה בתוך סדרת המשניות העוסקות בארבע מידות
)תכונות או דרכי התנהגות( באדם .משנתנו דנה בארבעה גישות
לנתינת צדקה .באמצעות המשנה נברר מה מניע בני אדם לנתינה או
להימנעות ממנה ,ומהי הדרך הראויה לנתינת צדקה.

המשנה

ביאור

ַ .1ארְ ַּבע ִמדּ וֹת ְּבנו ְֹתנֵי ְצ ָד ָקה:
ָ .2הרו ֶֹצה ׁ ֶש ּי ִֵּתן וְ לֹא ְּיִתנוּ ֲא ֵחרִ ים – ֵעינוֹ רָ ָעה ְּבׁ ֶש ַּל ֲא ֵחרִ ים.
ְּ .3יִתנוּ ֲא ֵחרִ ים וְהוּא לֹא ֵּיִתן – ֵעינוֹ רָ ָעה ְּבׁ ֶשלּ וֹ.
וְיִתנוּ ֲא ֵחרִ ים – ָח ִסיד.
ֵּ .4יִתן ְּ
 .5לֹא ֵּיִתן וְ לֹא ְּיִתנוּ ֲא ֵחרִ ים – רָ ׁ ָשע.
שאלות

ִ .1מדּוֹת תכונות ,דרכי התנהגות או חשיבה.
ְצ ָד ָקה נדבה ,עזרה לנזקקים בכסף או בכל דרך
אחרתֵ .2 .עינוֹ ָר ָעה רע לב ,שאינו רוצה לראות
בטובהְ .בּ ֶשׁ ַלּ ֲא ֵח ִרים אינו רוצה שאנשים אחרים
יזכו בשכר של מצוות הצדקהֵ .3 .עינוֹ ָר ָעה
ְבּ ֶשׁלּוֹ קמצן ואינו רוצה שרכושו יקטןָ .4 .ח ִסיד
אדם המתנהג ביושר ורחמיםָ .5 .ר ָשׁע אדם רע
לב הנוהג בקשיחות ואטימות.

קופת צדקה יהודית מעוצבת בחזית בית הכנסת של חסידי צאנז בצפת ויקיפדיה החופשית

נוֹתנֵ י ְצ ְד ָקה".
"ַ .1א ְר ַבּע ִמדּוֹת ְבּ ְ
 Ÿדרגו את ארבע המידות מהטובה ביותר בעיניכם אל הגרועה ביותר.
 Ÿהסבירו מדוע בחרתם לדרגן כך.
 .2מה מניע ,לדעתכם ,כל אחד מבני האדם המתוארים במשנה לתת
צדקה או להימנע מנתינת צדקה? הסבירו.
 .3אל מי מבין הארבעה אתם מרגישים קרובים ביותר? מדוע?
 .4הביטוי ֵ"עינוֹ ָר ָעה" מופיע פעמיים .מהי משמעותו בכל אחד משני
המקרים? מדוע לדעתכם ,קשורות תכונות אלו לעיניים?
משימה

לפניכם ארבעה מצבים .קראו אותם והשיבו לשאלות שבעקבותיהם:
 Ÿיאיר הוא בעל מפעל שנתקל בקשיים כלכלים .כבר חצי שנה
אין הוא לוקח משכורת לעצמו ,וקשה לו לשמור על רמת החיים
הגבוהה שאליה הוא רגיל.
 Ÿנועה ואפי הם זוג צעיר .נועה פוטרה מעבודתה .היא מובטלת
כבר שלושה חודשים; ואילו אפי הוא סטודנט .נגמרו להם כל
החסכונות ,ואין להם ממה לשלם שכר דירה.
 Ÿדפנה היא אם חד-הורית ,אם ליובל בן  .15היא מרוויחה יפה,
אך אינה יכולה לקנות לבנה אייפוד ובגדי מעצבים ,כפי שקונים
הוריהם של רוב חבריו.
 Ÿמשה הוא אב לשבעה ילדים ותלמיד 'כולל' )ישיבה גבוהה לבעלי
משפחות( .מן ה'כולל' הוא מקבל קצבה חודשית זעומה ,המספיקה
בקושי לרכישת מזון ומצרכים בסיסיים.
 .1אילו היתה לכם אפשרות לתת צדקה ,למי מבין הדמויות שתוארו כאן,
הייתם בוחרים לתת?
 .2נסו לנסח כלל שיגדיר למי ראוי לתת צדקה ,ולמי לא.
 .3לאור העיקרון שגיבשתם בשאלה הקודמת ,באילו נסיבות עשוי
ה'חסיד' שבמשנה להפוך ל'רשע'? האם הדבר בהכרח רע? נמקו.

צדקה  ﬂעזרה לנזקקים בכסף או בכל דרך אחרת.
הצדקה היא ערך דתי ואנושי הקיים בכל הדתות ובכל
התרבויות האנושיות ,והוא נובע מתחושת מחויבות כלפי
הזולת .הצדקה נובעת מערבות הדדית ואמפתיה בין אדם
לזולתו ,ונתינתה מעמיקה ומחזקת ערבות ואמפתיה אלו.
התורה מציבה את האידיאל המוסרי של צדקה ומשפט
כייעודו של זרע אברהם .התורה קובעת מהי מידת הנתינה
"...פת ַֹח ִתּ ְפ ַתּח ֶאת יָ ְדָך לוֵֹ ...דּי ַמ ְחסֹרוֹ ֲא ֶשׁר יֶ ְח ַסר
הנדרשתָ :
לוֹ" )דברים טו ,ח( ,כלומר על הציבור ועל התורם היחיד
לספק לעני את צרכיו בהתאם למצבו האישי.
עמוד  Â 113מסכת אבות  Âפרק ה
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ביאור המשנה4
מצוות הצדקה ,שעניינה סיוע לנזקקים ,בדרך כלל בממון או במזון ,זכתה למעמד חשוב בימי חז"ל.
דיונים רבים במשנה ,בתלמוד ובמדרש הוקדשו למצווה זו ,מהם דיונים הלכתיים שביקשו לברר את
הפרטים המעשיים של מתן הצדקה ,ומהם דיונים מוסריים ותאולוגיים שעסקו במשמעותה של
הצדקה .אחד מן הדיונים מן הסוג השני הוא הדיון שלפנינו .נתינת הצדקה אינה מתרחשת בחלל ריק,
אלא תמיד בתוך חברה שגם אחרים בתוכה ניאותים לתת צדקה או מסרבים לעשות זאת .כאשר אדם
שוקל אם לתת צדקה ,כמה לתת ולמי ,הוא מביא בחשבון בדרך כלל את הנורמות המקובלות בחברה
שהוא חי בה ,וגם שואל את עצמו אם גם אנשים אחרים בסביבתו נותנים צדקה .משנתנו מתארת
ארבעה טיפוסים השוקלים את היחס בין נתינת הצדקה שלהם לבין נתינתם של אחרים :הטיפוס
הראשון מעוניין בבלעדיות על מתן הצדקה; השני מעדיף להיות היחיד שלא ייתן צדקה; השלישי
שואף שכולם ייתנו; והרביעי רוצה שאיש לא ייתן.
כיצד מדרגת המשנה את ארבעת הטיפוסים (שאלה  ?)1ברור שהשלישי הוא הטוב ביותר ,שכן הוא
מוגדר "חסיד" ,ושהרביעי הוא הגרוע מכולם ,הרי הוא מכונה "רשע" .אולם המשנה אינה מכריעה
במפורש מי משני הטיפוסים הראשונים טוב יותר ,וזו אכן שאלה קשה :מי עדיף  -מי שמוכן לתת
צדקה בתנאי שהאחרים לא ייתנו ,או מי שמסרב לעשות זאת ומשאיר את המצווה לאחרים? כדי
לנסות להשיב לשאלה זו נשתדל להתחקות אחר המניע של כל אחד מהטיפוסים (שאלה .)2
בבסיס מצוות הצדקה עומד הניסיון להתגבר על הרכושנות .רוב בני האדם שואפים להרוויח כסף
ולצבור רכוש ,ונוטים להעדיף לשמור ברשותם את מה שצברו ולהשתמש בכספם לצרכיהם שלהם.
כדי להתגבר על הרכושנות מוצגות בדרך כלל שתי אפשרויות :האפשרות הראשונה היא הדגשת
הערך המוסרי והדתי של הצדקה ,והשנייה  -המרת התועלת שבממון בתועלת אחרת ,דתית או
חברתית .למשל ,מן הפתגם התלמודי "צדקה תציל ממוות" עולה שבמתן הצדקה יש רווח גדול יותר
מבשמירת הכסף  -מי שנותן צדקה עשוי לזכות בזכותה בחיים עצמם ,ואילו היה שומר את כספו
לעצמו ,אולי היה מת! תרבויות רבות מציעות תגמולים למי שנותן צדקה ,כמו כבוד והערכה חברתית.
אולם הניסיון להמיר את התועלת הכספית בתועלת אחרת עלול להוביל לרכושנות מסוג אחר,
רכושנות שאינה מכוונת עוד לכסף אלא לתועלות הכרוכות במתן הצדקה .רכושנות זו מניעה ,לדברי
המשנה ,את הטיפוס הראשון" :עינו רעה בשלאחרים" .טיפוס זה השתכנע שכנוע עמוק בתועלת
שתצמח לו מן הצדקה ,עד כדי כך שהוא מעוניין להיות היחיד שייתן צדקה .דוגמה לטיפוס כזה
היא תורם עשיר ,המעוניין להנציח את שמו במפעלים שהוא תורם להם ,ומשום כך הוא מתנה את
תרומתו בבלעדיות :רק לו מותר לתרום ,ורק שמו יונצח ,ואם אדם אחר מעוניין ,למשל ,להנציח גם
את יקיריו באמצעות תרומה לאותו מפעל  -הוא ימנע זאת ממנו .לעומת זאת ,הטיפוס השני מונע מן
הרכושנות "הרגילה" ,הקשורה בממון" :עינו רעה בשלו" .ייתכן שאדם זה איננו מתנגד עקרונית למתן
צדקה ,אבל ,כנראה ,אינו מסוגל להתגבר על יצרו ולהעניק מכספו לזולת .לעומת שני הטיפוסים
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הללו עומדים החסיד והרשע .החסיד מודע לערכה של הצדקה ולתועלת הצומחת ממנה ,הן
לנותנים הן למקבלים ,הוא מייחל שהכול ייתנו צדקה ואף מוכן לעשות זאת בעצמו .הרשע מתכחש
לחשיבותה של הצדקה :הוא אינו מעוניין לתרום מכספו וגם אינו רוצה שאחרים יעשו זאת ,ומתברר
שהוא אטום לזעקתם של הנזקקים ואינו מוטרד מסבלם.
הביטוי "עינו רעה" מופיע אפוא בהקשרים מגוונים ובמשמעויות שונות זו מזו (שאלה  .)4על הטיפוס
הראשון נאמר" :עינו רעה בשלאחרים" ,ועל הטיפוס השני נאמר" :עינו רעה בשלו" .בפעם הראשונה
העין הרעה היא חוסר הרצון לראות בשכרם של אחרים ,ובפעם השנייה  -חוסר הרצון לראות
בהפסדו שלו .בשני המקרים התוצאה זהה :שני הטיפוסים מעוניינים לשמור על רכושם (או להגדילו),
ולהקטין (או שלא להגדיל) את רכושם של אחרים.
משנה טז

נוֹתנֵ י ְצ ָד ָקה
ַא ְר ַבּע ִמדּוֹת ְבּ ְ
משנה זו מופיעה בתוך סדרת המשניות העוסקות בארבע מידות
)תכונות או דרכי התנהגות( באדם .משנתנו דנה בארבעה גישות
לנתינת צדקה .באמצעות המשנה נברר מה מניע בני אדם לנתינה או
להימנעות ממנה ,ומהי הדרך הראויה לנתינת צדקה.

המשנה

ביאור

ַ .1ארְ ַּבע ִמדּ וֹת ְּבנו ְֹתנֵי ְצ ָד ָקה:
ָ .2הרו ֶֹצה ׁ ֶש ּי ִֵּתן וְ לֹא ְּיִתנוּ ֲא ֵחרִ ים – ֵעינוֹ רָ ָעה ְּבׁ ֶש ַּל ֲא ֵחרִ ים.
ְּ .3יִתנוּ ֲא ֵחרִ ים וְהוּא לֹא ֵּיִתן – ֵעינוֹ רָ ָעה ְּבׁ ֶשלּ וֹ.
וְיִתנוּ ֲא ֵחרִ ים – ָח ִסיד.
ֵּ .4יִתן ְּ
 .5לֹא ֵּיִתן וְ לֹא ְּיִתנוּ ֲא ֵחרִ ים – רָ ׁ ָשע.
שאלות

ִ .1מדּוֹת תכונות ,דרכי התנהגות או חשיבה.
ְצ ָד ָקה נדבה ,עזרה לנזקקים בכסף או בכל דרך
אחרתֵ .2 .עינוֹ ָר ָעה רע לב ,שאינו רוצה לראות
בטובהְ .בּ ֶשׁ ַלּ ֲא ֵח ִרים אינו רוצה שאנשים אחרים
יזכו בשכר של מצוות הצדקהֵ .3 .עינוֹ ָר ָעה
ְבּ ֶשׁלּוֹ קמצן ואינו רוצה שרכושו יקטןָ .4 .ח ִסיד
אדם המתנהג ביושר ורחמיםָ .5 .ר ָשׁע אדם רע
לב הנוהג בקשיחות ואטימות.

קופת צדקה יהודית מעוצבת בחזית בית הכנסת של חסידי צאנז בצפת ויקיפדיה החופשית

נוֹתנֵ י ְצ ְד ָקה".
"ַ .1א ְר ַבּע ִמדּוֹת ְבּ ְ
 Ÿדרגו את ארבע המידות מהטובה ביותר בעיניכם אל הגרועה ביותר.
 Ÿהסבירו מדוע בחרתם לדרגן כך.
 .2מה מניע ,לדעתכם ,כל אחד מבני האדם המתוארים במשנה לתת
צדקה או להימנע מנתינת צדקה? הסבירו.
 .3אל מי מבין הארבעה אתם מרגישים קרובים ביותר? מדוע?
 .4הביטוי ֵ"עינוֹ ָר ָעה" מופיע פעמיים .מהי משמעותו בכל אחד משני
המקרים? מדוע לדעתכם ,קשורות תכונות אלו לעיניים?
משימה

לפניכם ארבעה מצבים .קראו אותם והשיבו לשאלות שבעקבותיהם:
 Ÿיאיר הוא בעל מפעל שנתקל בקשיים כלכלים .כבר חצי שנה
אין הוא לוקח משכורת לעצמו ,וקשה לו לשמור על רמת החיים
הגבוהה שאליה הוא רגיל.
 Ÿנועה ואפי הם זוג צעיר .נועה פוטרה מעבודתה .היא מובטלת
כבר שלושה חודשים; ואילו אפי הוא סטודנט .נגמרו להם כל
החסכונות ,ואין להם ממה לשלם שכר דירה.
 Ÿדפנה היא אם חד-הורית ,אם ליובל בן  .15היא מרוויחה יפה,
אך אינה יכולה לקנות לבנה אייפוד ובגדי מעצבים ,כפי שקונים
הוריהם של רוב חבריו.
 Ÿמשה הוא אב לשבעה ילדים ותלמיד 'כולל' )ישיבה גבוהה לבעלי
משפחות( .מן ה'כולל' הוא מקבל קצבה חודשית זעומה ,המספיקה
בקושי לרכישת מזון ומצרכים בסיסיים.
 .1אילו היתה לכם אפשרות לתת צדקה ,למי מבין הדמויות שתוארו כאן,
הייתם בוחרים לתת?
 .2נסו לנסח כלל שיגדיר למי ראוי לתת צדקה ,ולמי לא.
 .3לאור העיקרון שגיבשתם בשאלה הקודמת ,באילו נסיבות עשוי
ה'חסיד' שבמשנה להפוך ל'רשע'? האם הדבר בהכרח רע? נמקו.

צדקה  ﬂעזרה לנזקקים בכסף או בכל דרך אחרת.
הצדקה היא ערך דתי ואנושי הקיים בכל הדתות ובכל
התרבויות האנושיות ,והוא נובע מתחושת מחויבות כלפי
הזולת .הצדקה נובעת מערבות הדדית ואמפתיה בין אדם
לזולתו ,ונתינתה מעמיקה ומחזקת ערבות ואמפתיה אלו.
התורה מציבה את האידיאל המוסרי של צדקה ומשפט
כייעודו של זרע אברהם .התורה קובעת מהי מידת הנתינה
"...פת ַֹח ִתּ ְפ ַתּח ֶאת יָ ְדָך לוֵֹ ...דּי ַמ ְחסֹרוֹ ֲא ֶשׁר יֶ ְח ַסר
הנדרשתָ :
לוֹ" )דברים טו ,ח( ,כלומר על הציבור ועל התורם היחיד
לספק לעני את צרכיו בהתאם למצבו האישי.
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עמ'  | 113משימה
מטרת המשימה היא לבקר את ההנחה המובלעת במשנה ,ולפיה בכל מצב ראוי לתת צדקה ואף לרצות
שהאחרים ייתנו .במשימה מתוארים ארבעה מצבים והתלמידים מתבקשים לתת עליהם את דעתם.
1 .1יאיר הוא בעל מפעל שנתקל בקשיים כלכליים .כבר חצי שנה אין הוא לוקח משכורת לעצמו,
וקשה לו לשמור על רמת החיים הגבוהה שאליה הוא רגיל .האם ראוי לתת לו צדקה? יאיר אמנם
מתקשה "לשמור על רמת החיים הגבוהה" ,אך הכסף שברשותו מספיק לו לצרכים בסיסיים .האם
תפקידה של הצדקה הוא לאפשר רמת חיים גבוהה ,או שיש רמה בסיסית וקבועה של צרכים
שמעבר להם אין חובה לתת?
2 .2נועה ואפי הם זוג צעיר .נועה פוטרה מעבודתה .היא מובטלת כבר שלושה חודשים; ואילו אפי הוא
סטודנט .נגמרו להם כל החסכונות ,ואין להם ממה לשלם שכר דירה .שכר דירה ,בניגוד ל"רמת
חיים גבוהה" ,הוא צורך בסיסי :כל אדם זקוק לקורת גג .ואולם אפי אינו עובד .האם ראוי לתמוך
בו ,או שמא יש לדרוש ממנו להפסיק את לימודיו ולעבוד למחייתו? האם החברה צריכה לממן
לימודים אקדמיים?
3 .3דפנה היא אם חד־הורית ,אם ליובל בן  .15היא מרוויחה יפה ,אך אינה יכולה לקנות לבנה אייפוד
ובגדי מעצבים ,כפי שקונים הוריהם של רוב חבריו .בניגוד ליאיר ,דפנה מקבלת משכורת; אולם
זו משכורת יחידה ,והיא איננה מספיקה כדי לאפשר לבנה יובל ליהנות מדברים שחבריו נהנים
מהם .האם דפנה ראויה לתמיכה כספית? אפשר ,כמובן ,לטעון שאייפוד ,למשל ,אינו צורך בסיסי
שראוי לספק .היכן בדיוק עובר הגבול בין צרכים בסיסיים למותרות? רבים יסכימו שבימינו אי
אפשר לחיות בכבוד ללא מחשב אישי ,ובוודאי ללא מכשיר טלפון ,ומכאן שהצרכים משתנים לפי
הנורמות החברתיות .האם יש לקבוע נורמה אחידה בכל זמן ,או שמא יש להתאים את ההגדרות
לכל מקום ולכל מעמד חברתי־כלכלי?
4 .4משה הוא אב לשבעה ילדים ותלמיד 'כולל' (ישיבה גבוהה לבעלי משפחות) .מן ה'כולל' הוא מקבל
קצבה חודשית זעומה ,המספיקה בקושי לרכישת מזון ומצרכים בסיסיים .כמו אפי ,גם משה איננו
עובד אלא לומד .האם יש הבדל בין לימוד בישיבה לבין לימוד באוניברסיטה מבחינת חובתה של
החברה לתמוך בלימודים? וגם אם נניח שלימוד תורה בישיבה איננו ראוי לתמיכה ,והיה ראוי
שמשה יעבוד למחייתו ,בכל זאת ,כעת שבעת ילדיו זקוקים למזון ולמצרכים בסיסיים! האם יש
למנוע את התמיכה מהמשפחה ובכך לנסות לאלץ את משה לצאת לעבודה ,ובינתיים לפגוע
בילדיו שאין להם כל אחריות למצב?
לכל השאלות האלה נוספת העובדה שהמשאבים העומדים לרשותו של אדם המעוניין לתת צדקה ,או
לרשותה של החברה ,מוגבלים ,וגם אם היו רוצים לתת לכולם ,הם נדרשים לבחור למי להעניק ולמי
לא להעניק .אם כך ,במי ראוי לבחור? (שאלה  .)1במי שקרוב ללבו או חי בסביבתו של הנותן (כמאמר
חז"ל "עניי עירך קודמין" [תלמוד בבלי ,מסכת בבא מציעא ,דף עא עמוד א])? במי שמצבו הוא הגרוע
ביותר? במי שמתאמץ בעצמו להשיג את הדרוש לו ,ולא מסתפק בבקשת תמיכה מאחרים?
האם אפשר לנסח כללים שיגדירו למי ראוי לתת צדקה ולמי לא (שאלה  ?)2בניסיון לנסח כללים
כאלה מומלץ לעמוד על כמה היבטים:
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1 .1הגדרת הצרכים :מתי אדם נעשה "נזקק"? בשביל מה ראוי לתת צדקה? בספרות חז"ל יש ביטויים
לגישה הטוענת שהצרכים שיש לספק לאדם הם סובייקטיביים ומשתנים .מסופר על הלל הזקן,
שתמך באדם שבא ממשפחה עשירה והתרושש ,וכדי שלא יחסר לו מה שהורגל אליו ,היה הלל
דואג לו לסוס ולעבד ,ופעם אחת כשלא מצא עבד ,שימש בעצמו עבד לאותו אדם (תלמוד בבלי,
מסכת כתובות ,דף סז עמוד ב) .לעומת זאת ,אפשר לומר שיש רמה מסוימת של צרכים שהחברה
חייבת לספק לכל חבריה ,אך מעבר להם אין החברה אחראית .ומכל מקום ,קשה להגדיר את
הרמה המדויקת :משקפיים ,טיפולי שיניים  -כן; ניתוח לייזר להסרת המשקפיים  -לא? מחשב
אישי ומכשיר טלפון  -כן; מחשב נייד וטלפון משוכלל  -לא? איזה סוג של מזון יש לספק לאדם?
איזו דירה נחשבת נאותה למגורים? האם יש לספק חינוך ,ואם כן  -כמה שעות ובאיזה מוסד? וכן
הלאה.
2 .2אחריותו של האדם :האם על החברה לעזור רק "למי שעוזר לעצמו"? האם ראוי מבחינה מוסרית
להתנות את הזכויות בחובות? ואם כן ,כיצד? האם יש לסייע רק למי שעובד במשרה מלאה? ומה
בדבר מי שמטפל בילדים? האם ראוי לעודד אנשים ללמוד אם אינם מסוגלים לממן זאת? האם
יש הבדל בין סוגים של לימוד ובין מטרות הלימוד ,ובין לימודים לתקופה ארוכה לבין לימודים
לתקופה מוגבלת? האם ראוי לתמוך בילדים שהוריהם אינם נוהגים באחריות כלפיהם? האם יש
לתרום כסף לאדם שעתיד להשתמש בכסף למטרות שאינן ראויות?
אחריות היחיד ואחריות החברה :האם תמיכה בנזקקים היא חובתו של הפרט או חובתה של החברה?
האם אדם רשאי לפטור את עצמו ממתן צדקה ,בטענה שהוא תומך בנזקקים באמצעות המסים
שהוא משלם למדינה?

השקעה לטווח ארוך

במסורת היהודית מיוחס ערך גדול למצוות
הצדקה .ואולם ,גם בין גדולי החכמים היו
שנמנעו מלקיימה ,כמו בסיפור שלפניכם:

אמרו עליו על רבי טרפון שהיה עשיר גדול ,ולא היה נותן מתנות ]צדקה[ לאביונים.
פעם אחת מצאוֹ ]פגש בו[ רבי עקיבא.
אמר לו ]לרבי טרפון[ :רבי ,האם רוצה אתה שאקנה עבורך קרקעות?
אמר לו :כן.
מיד עמד רבי טרפון ונתן לו ארבעת אלפים דינרי זהב.
נטל רבי עקיבא את הדינרים וחילקן לעניים.
לימים מצאוֹ רבי טרפון.
אמר לו :עקיבא ,היכן הקרקעות שקנית עבורי?
תפס עקיבא בידו של רבי טרפון והביאו לבית המדרש
והביא ]לפני הלומדים[ ספר תהלים והניחו בפניהן.
והיו הולכין וקורין ]וקוראים[ עד שהגיעו לפסוק זה:
נָתן לָ ֶא ְביוֹנִיםִ ,צדְ ָקתוֹ ע ֶֹמ ֶדת לָ ַעדַ ,קרְ נוֹ ָּתרוּם ְּבכָ בוֹד" )תהלים קיב ,ט(.
"פ ּזַר ַ
ִּ
עמד רבי טרפון ונשקו ]לרבי עקיבא[.
אמר לו :רבי ,אלופי .רבי  -בחכמה ,ואלופי  -בדרך ארץ.
מהרג'ה ראבי ווארמה ,אישה אריסטוקרטית נותנת
צדקה בצאתה מהמקדש ויקיפדיה החופשית

על פי מסכת כלה ,פרק א

שאלות

 .1מדוע לדעתכם ,נמנע רבי טרפון מנתינת צדקה?
 .2כיצד אילץ רבי עקיבא את רבי טרפון לתת מכספו לצדקה? מה
דעתכם על מעשה זה?
 .3מה למד רבי טרפון כששמע את הפסוק מתהלים? ומדוע שינה את
דעתו בעקבות הפסוק?
 .4מה הייתה תגובתו של רבי טרפון ,כשגילה שבמקום קרקעות חילק
רבי עקיבא את הכסף לצדקה? מה הדבר מלמד על אישיותו?
 .5מבין ארבע המידות שבמשנה ,איזו מידה מתאימה לתיאור אישיותו
של רבי טרפון בתחילת הסיפור ,ואיזו מידה מתאימה לאישיותו
בסופו של הסיפור? הסבירו.

מסכת כלה  ﬂמהמסכתות הקטנות שנערכו בתקופת
האמוראים .מסכת זו עוסקת באירוסין ,נישואין ויחסי
אישות ,ומכאן שמה .היא נחשבה בין המסכתות שנלמדו
פחות ,ועל כן כאשר רצו לציין תלמיד חכם שיש לו ידע
מקיף במיוחד ,אמרו עליו שהוא בקי אפילו במסכת כלה.
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מובן שאלו רק כמה מההיבטים בשאלה המסובכת למי ראוי לתת צדקה  -שאלה פילוסופית ,מוסרית,
כלכלית ופוליטית ,שאי אפשר לפתור במסגרת זו ,אם בכלל .אולם מטרת המשימה היא לעורר את
התלמידים לדון בשאלות האלה ,שהן המפתח לדיון בכל סוגיות היסוד הקשורות בתיקון היחיד והחברה
ובסוגיות הבוערות שעל סדר היום הציבורי.
אם הצלחנו לנסח עיקרון שיגדיר למי ראוי לתת צדקה  -האם עיקרון זה עשוי להפוך את ה"חסיד"
שבמשנה ל"רשע" (שאלה  ?)3התשובה לכך חיובית ,שכן אם נחליט לצמצם את חלותה של המשנה
רק למקרים מסוימים ,מי שיבקש לתת צדקה לאדם שאינו ראוי לקבל צדקה ,ואף יעודד אחרים
לעשות כן  -יפעל בניגוד לכלל .לאור זאת ,בולטת ההתעלמות של המשנה מכל הדיון שערכנו כאן -
המשנה מעודדת נתינה באשר היא ,בלי ביקורת ובלי בדיקה .אפשר לגשר על הפער בין המשנה לבין
דיון זה ,ולומר שמסכת אבות עוסקת בהקניית ערכים ומידות כלליים ,ולפי המשנה ,ראוי שאדם ירגיל
עצמו בנתינה ,ויחפוץ להרבות את מתן הצדקה שלו ושל אחרים .מובן שכאשר באים ליישם את
הכלל במציאות ,יש להתחשב בנתונים ובמגבלות ,ומאחר שאי אפשר להעניק הכול לכולם  -חובה
לתת את הדעת בשאלות שעסקנו בהן כעת ,ומתוך כך להימנע ,לעתים ,ממתן צדקה.

לאורך השביל :השקעה לטווח ארוך
הסיפור ממסכת כלה (ראו מידע בעמוד  ,)114שקיבל את הכותרת "השקעה לטווח ארוך" ,מכיר בקושי
לתת צדקה ומציג דרך מקורית להתמודד עם קושי זה .גיבוריו של הסיפור הם שניים מגדולי החכמים
של התורה שבעל פה ,רבי טרפון (ראו מידע בעמוד  )59ותלמידו רבי עקיבא (ראו מידע בעמוד .)70
במ ָצג שבשורה הראשונה מתואר רבי טרפון כ"עשיר גדול ,ולא היה נותן מתנות לאביונים" .איננו
ַ
יודעים מדוע לא נהג רבי טרפון לתת צדקה (שאלה  ,)1אך מן העובדה שהמספר ציין את עושרו אנו
מבינים שהיה ראוי שייתן .בכיתה אפשר לשער מדוע נמנע רבי טרפון מלתת צדקה ,וסביר להניח
שהתשובות יתחלקו לשני סוגים :מניעים אידאולוגיים  -יש בני אדם הנמנעים מלתת צדקה מכיוון
שהם מאמינים שצדקה היא דבר פסול או מיותר; ומניעים לא אידאולוגיים  -יש אנשים המאמינים
שצדקה היא מעשה חשוב וראוי ,אך תאוות הממון גוברת עליהם והם מתקשים לממש בפועל
את מה שהם מאמינים בו; אחרים נמנעים מלתת צדקה לא מרצון מתמיד להגדיל את רווחיהם,
אלא מחשש שמא בעתיד לא יהיה בידם מספיק כדי לכלכל את עצמם .מהמשך הסיפור מתברר
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שהאפשרות האחרונה היא הסבירה ביותר ,אולם גם האפשרויות האחרות תקפות.
כיצד אילץ רבי עקיבא את רבי טרפון לתת מכספו לצדקה (שאלה  ?)2רבי עקיבא שאל את רבי
טרפון אם הוא מעוניין שירכוש בשבילו קרקעות ,ורבי טרפון השיב ללא היסוס בחיוב" :מיד עמד רבי
טרפון ונתן לו" סכום כסף רב .הסיפור מדגיש שהקושי של רבי טרפון להיפרד מממונו נעלם בבת
אחת ,ונראה שהדבר קרה משתי סיבות :ראשית ,רבי טרפון הבין מיד שכדאי לו לוותר על סכום כסף
כעת כדי להרוויח יותר בעתיד ,שהרי קרקע (כאז כן היום) היא נכס יציב ויקר ערך .שנית ,ניכר שלרבי
טרפון היה אמון מוחלט ברבי עקיבא :הוא לא בירר באיזו קרקע מדובר ,מה שוויה הנוכחי ומה
הרווח שהיא עתידה להניב ,אלא הפקיד בידי תלמידו סכום נכבד וסמך עליו שישתמש בו לטובתו.
שני המניעים הללו להוצאת הכסף  -הרצון בהשקעה לטווח ארוך והאמון ברבי עקיבא  -מעלים
את השאלה :האם מעשהו של רבי עקיבא היה ראוי? האם לא מעל באמון רבו ורימה אותו? האם
היה רבי עקיבא מעוניין באמת בטובתו של רבי טרפון ,או שמא ראה בעצמו מעין "רובין הוד" ,הגונב
מהעשירים ומחלק לעניים? וגם אם רבי עקיבא שאף להיטיב עם רבי טרפון ,האם היה רשאי לעשות
זאת כנגד רצונו? האם אפשר לחנך אדם באמצעות כפייה ,שלא לומר  -רמאות? בדיון בכיתה מומלץ
להעלות את השאלות האלה במלוא חריפותן ,ולאפשר לתלמידים לבקר את מעשהו של רבי עקיבא,
ובד בבד לראות את הצדדים החיוביים שבמעשה ולהבין את מניעיו.
אמונו של רבי טרפון ברבי עקיבא מתברר גם מן העובדה שהוא כלל לא טרח לברר מה נעשה
בכספו ,עד שפגש אותו לאחר כמה שנים .ייתכן שהדבר מלמד גם על עושרו המופלג של רבי טרפון,
הוא לא חש בחסרונו של סכום הכסף שנתן עד שנזכר בו במקרה ,ואם כך ,הביקורת על הימנעותו
ממתן צדקה מתחזקת .לאחר שביקש רבי טרפון לדעת היכן נמצאות הקרקעות שרכש בעבורו רבי
עקיבא ,אחז התלמיד בידו של רבו והביא אותו לבית המדרש .בכך כביכול רמז רבי עקיבא לרבי
טרפון שאת התשובה עליו למצוא בתורה; שאין להפריד בין השיקולים הכלכליים לבין השיקולים
הערכיים והדתיים .במקום לספר לו במפורש כיצד השתמש בכספו ,קרא רבי עקיבא לפני רבי טרפון
פסוק מספר תהלים (קיב ,ט)ּ"ִ :פזַ ר נתן לאביונים ,צדקתו עמדת לעד ,קרנו תרום בכבוד" .מה למד רבי
טרפון מן הפסוק (שאלה  ?)3פסוק זה לקוח ממזמור המתאר אישיות מופתית :הוא נפתח במשפט
"הללו יה אשרי איש ירא את ה' ,במצותיו חפץ מאד" .בפסוק שציטט רבי עקיבא נאמר שהאיש
מפזר את כספו לעניים ,ומיד לאחר מכן  -ש"צדקתו עומדת לעד" ,ביטוי שאפשר להבינו במובן
הרחב  -צדיקותו של אותו אדם ,המתבטאת במגוון דרכים ,עומדת לזכותו תמיד; אך אפשר לקרוא
אותו גם במובן המצומצם :מצוות הצדקה שאיש זה קיים היא העומדת לזכותו .סוף הפסוק" ,קרנו
תרום בכבוד" ,נקרא כאן במשמעות כלכלית :פיזור הכסף לעניים הוא מעין השקעה שתניב בעתיד
רווחים וכבוד (קרן) .רבי טרפון היה מעוניין לרכוש קרקע משום שזו השקעה כדאית לטווח ארוך;
אך מפסוק זה הוא לומד שגם הצדקה היא השקעה כדאית לטווח ארוך ,ושלא כמו רכישת קרקע  -זו
השקעה שתניב רווחים לעד ,וההצלחה שתגיע בזכותה מובטחת ,שכן היא מעוגנת בערכים מוסריים
ודתיים ובכתבי הקודש.
כיצד הגיב רבי טרפון למעשי רבי עקיבא (שאלה  ?)4אפשר לשאול את התלמידים כיצד הם היו
מגיבים במקומו; וסביר להניח שכמה תלמידים יאמרו שהם היו מגיבים בזעם  -שכן רבי עקיבא
נטל את כספו של רבי טרפון למטרה מסוימת ,אך השתמש בו למטרה אחרת ,שרבי טרפון לא היה
מעוניין בה כלל .משום כך תגובתו של רבי טרפון בסיפור מפתיעה :לא רק שלא כעס על רבי עקיבא,
אלא שקיבל את המעשה בהתרגשות רבה " -עמד רבי טרפון ונשקו" .רבי טרפון הודה לרבי עקיבא
על מה שלימד אותו וכינה אותו "רבי ,אלופי" ,אף שכזכור ,היה רבי עקיבא תלמידו .אם כן ,על פי
פתיחת הסיפור ,רבי טרפון ראוי לגנאי ,אך בסוף הסיפור מתגלה שהוא בעל אישיות אצילית ,הוא
מוכן ללמוד מתלמידו ולהודות בטעותו.
איזו מידה מן הארבע הנזכרות במשנה מתאימה לתיאור רבי טרפון בתחילת הסיפור ,ואיזו  -בסופו
(שאלה  ?)5בכל אחד מהמצבים יש שתי תשובות אפשריות :ידוע לנו בוודאות שבתחילת הסיפור
נמנע רבי טרפון ממתן צדקה ,ושבסופו עשה צדקה שלא על דעתו ,אך בדיעבד הביע את רצונו
לעשות זאת .אולם מה עמדתו באשר לנתינתם של האחרים? בדברינו לעיל (על שאלה  )1העלינו
כמה סיבות אפשרויות להימנעותו של רבי טרפון ממתן צדקה .אם המניע לכך היה אידאולוגי ,כלומר,
אם רבי טרפון התנגד עקרונית לרעיון הצדקה ,הרי שמידתו הייתה "לא ייתן ולא ייתנו אחרים" -
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המידה שהמשנה מגדירה את האוחז בה "רשע" .לעומת זאת ,אם רבי טרפון היה סבור שראוי לתת
צדקה ,אך התקשה לעשות זאת בעצמו משום שחס על ממונו הפרטי ודאג לעתידו  -הרי שמידתו
הייתה "ייתנו אחרים והוא לא ייתן  -עינו רעה בשלו" .באשר לסוף הסיפור ,ההכרעה קלה יותר:
מתגובתו הנלהבת של רבי טרפון ניכר בבירור שמידתו כעת היא "ייתן וייתנו אחרים" ,ובכך עלה
למדרגת "חסיד".
הנתינה .ג'ּוּבַראן חַליל ג'ּוּבַראן

הנתינה

אתה נותן אך מעט ,עת תיתן מרכושך,
רק עת תיתן מעצמך זוהי נתינת אמת[...] .
ובכבוד חפצם
יש הנותנים מעט מן הרב אשר להם ָ
ורצונם המוסתר מכתים את נתינתם;
ויש הנותנים את כל המעט אשר להם –
הם המאמינים בחיים ,הם מלח הארץ וטנאם מלא תמיד;
יש הנותנים בשמחה ,והשמחה שכרם;
ויש הנותנים בכאב ובצער ,ואלה מנת חלקם;
יש הנותנים בלא צער ובלא שמחה -
כשם שההדס בחיק העמק שופע בושׂמו בכול -
מהם דובר אלוה
ובעיניהם שופע חיוכו על פני עולם.
טוב לתת למבקש,
אך מוטב לתת ללא בקשה ,מתוך הבנה.
רחבי הלב המחפשים את המקבל –
שמחתם בחפשם רבה משמחת הנתינה.
כל אשר לך יינתן באחד הימים
על כן תן עכשיו ,ולך תהיה הנתינה ,לא ליורשיך.
] [...ואתם המקבלים ,וכולכם מקבלים הנכם,
אל תכבירו תודתכם פן תכבידו עליכם ועל הנותן.
התעלו יחד עם הנותן ונתינתו כעל כנפי נשרים,
כי רוב הרעפת תודה – כפירה בחסדו
של זה אשר אדמת החירות היא לו ֵאם ,והאלוהים אביו.

נתינה תמונת אילוסטרציה Stock.XCHNG

ג'ובראן ח'ליל ג'ובראן ,הנביא ,עמ' 18-17

שאלות

 .1מהי נתינת אמת?
 .2מה חשיבותה של הנתינה עבור הנותן ועבור
המקבל?
 .3בשיר מונה ח'ליל ג'ובראן סוגים שונים של
דרכי נתינה .כמה סוגי נתינה זיהיתם בשיר?
במה דומים סוגי הנתינה שבשיר לסוגים
המתוארים במשנה ,ובמה הם שונים מהם?

ג'וּבּ ַראן ַחליל ג'וּבּ ַראן )(1931-1883
משורר ,סופר ואמן לבנוני-אמריקני .ג'ובראן
נולד בכפר בשארי בלבנון ובגיל שתים עשרה
היגר עם אמו ואחיו לארצות הברית .עבודותיו
המוקדמות של ג'ובראן נכתבו בערבית ,אולם
מ 1918-הוא פרסם את יצירותיו בעיקר
באנגלית .בין עבודותיו הידועות ביותר נמצא
"הנביא" ,ספר ובו עשרים ושישה מאמרים
פואטיים שתורגם ליותר מ 20-שפות.
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הנתינה היא אחת מהפעולות הבסיסיות ביותר ביחסים בין בני אדם ,ומטבע הדברים ,גם מחוץ לספרות
היהודית עסקו הוגים ואמנים בדרכים הרבות לתת לזולת .דוגמה לכך היא שירו של המשורר ג'ובראן
חליל ג'ובראן (ראו מידע בעמוד  ,)115המתאר מעין "מידות בנותני צדקה" " -יש הנותנים [ ]...ויש
הנותנים [ "]...כמו במשנה ,גם בשיר נרמז מהו אופן הנתינה המועדף.
בראשיתו של הקטע מבחין ג'ובראן בין שני סוגים של נתינה (שאלה  :)1נתינה "מרכושך" ונתינה
"מעצמך" .הוא איננו מעריך הענקת רכוש ,ולדידו מי שעושה זאת נותן "אך מעט" ,ולעומת זאת,
כאשר אדם נותן מעצמו " -זוהי נתינת אמת" .קביעה זו ראויה לדיון :מהי נתינה "מעצמנו"? -השקעת
מאמץ גופני? תרומה של זמן? ואולי נתינה מעצמנו כרוכה בהזדהות רגשית עמוקה? כמו כן ,מומלץ
להעלות את השאלה :מה פירוש הקביעה שנתינה מסוג אחד היא "נתינת אמת" ואילו האחרת איננה
כזאת? ובעקבות זאת ,האם עולה מכאן שלתרומה כספית אין כל ערך? האם אנו מסכימים עם
מסקנה זו? ואולי יש אנשים שבעבורם גם נתינת רכוש היא נתינה "מעצמם"?
בשיר מובעת חשיבותה של הנתינה הן לנותן הן למקבל (שאלה  .)2על חשיבות הנתינה אומר ג'ובראן
בין השאר" :יש הנותנים בשמחה ,והשמחה שכרם"  -השמחה המלווה את מעשה הנתינה היא
בבחינת שכר על הנתינה עצמה .מכאן שהערך שבנתינה טמון בה עצמה ולא בתועלת חיצונית לה.
על "הנותנים את כל המעט אשר להם" כותב המשורר" :הם המאמינים בחיים ,הם מלח הארץ וטנאם
מלא תמיד" ועוד .הנתינה ,לפי השיר ,מעניקה לנותן שמחה ,סיפוק ,מלאות ואמונה בחיים; הנתינה
מביאה לתעלות ,שגם המקבל נקרא להשתתף בו .זו חשיבותה של הנתינה גם למקבל .מלבד התועלת
המיידית שהוא מוצא בדבר שקיבל" :ואתם המקבלים [ ]...התעלו יחד עם הנותן ונתינתו כעל כנפי
נשרים".
כמו המשנה ,שיר זה מונה כמה סוגים של נותנים (שאלה  ,)3והסוגים מחולקים לזוגות של ניגודים:
הנותנים מרכושם ( ,)1לעומת הנותנים מעצמם ( ;)2הנותנים מעט מן הרב שיש להם ומעוניינים
בכבוד בלבד ( ,)3מול הנותנים את כל המעט שברשותם ( ;)4הנותנים בשמחה ( ,)5כנגד הנותנים
בכאב ובצער ( ;)6ולבסוף הנותנים למי שמבקש מהם ( ,)7המובחנים מן הנותנים ברוחב לב גם למי
שאינו מבקש ומחפשים ביוזמתם את הזקוק לנתינתם ( .)8כמו המשנה ,גם ג'ובראן חליל ג'ובראן
עוסק במוטיבציה לנתינה :לא רק בשאלה אם האדם נותן או לא נותן ,אלא בשאלה במה בדיוק הוא
מעוניין כאשר הוא נותן.
אפשר להצביע על שני הבדלים בין השיר למשנה :ההבדל הראשון הוא שג'ובראן מבחין הבחנות
מפורטות בין סוגי הנותנים ,אך אינו מזכיר כלל את הנמנעים כליל מלתת ,לעומת זאת ,במשנה
נכללים בקטגוריה "נותני צדקה" גם מי שאינם נותנים כלל .ההבדל השני קשור בראשון והוא
שג'ובראן מתמקד בחוויה האישית והפרטית של הנותן ,בלי התחשבות בהקשר החברתי שהנתינה
מתרחשת בתוכו ,ואילו במשנה ,כפי שראינו ,אחד השיקולים של הנותנים וגם של המסרבים לתת
הוא השאלה אם אחרים נותנים או אינם נותנים .בניסוח גורף מעט אפשר לטעון ששירו של ג'ובראן
נוגע יותר לתיקון היחיד ,ואילו שהמשנה נוגעת יותר בתיקון החברה ,אם כי הדברים ,כמובן ,קשורים
זה בזה ואי אפשר לנתק ביניהם לחלוטין.
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לצד השביל :אמנות הנתינה
אמנות הנתינה

כולנו רוצים לתת ,אבל לא כולם יודעים איך.
בקטע הבא נעשה ניסיון להתמודד עם שאלה זו

פגשתי הרבה יהודים  -אמידים ולא כל כך אמידים  -שביקרו בישראל ותרמו כאן ,אבל רק
קומץ מהם הבין לאשורה את אמנות הנתינה .לא היה לזה שום קשר לגודל התרומה שתרם:
יכולתי להבחין מיד למי היה איכפת באמת ולמי לא; מי היה מעורב וביקש פרטים; מי נתן
בגלל כבוד אישי ולא מתוך עניין .לדידי ,מה שמבדיל בפילנתרופיה בין מקצוענים לבין
חובבים אינו גודל התרומה ,אלא הסיפור האישי המסתתר מאחורי השאלות כיצד ומדוע
הם תרמו .התורמים החכמים תמיד דואגים להתעדכן בתוצאות תרומתם ובשינויים שחלו
בעקבותיה .בסגנון הנתינה ,אם כן ,טמון ההבדל .רובנו למדנו את חשיבות הנתינה מהורינו.
אבל כמה מאתנו באמת למדו כיצד לתת? כמה מאתנו התנסו באושר שבנתינה ,ובקרבה
החברית המיוחדת עד מאוד שהיא מעניקה? ומי הגיע לרמת קרבה כזו שמאפשרת לו לתת
ללא שמץ של תחושת התנשאות ,או לחילופין  -לבחור שלא לתת ,בלא לחוש אשמה?
אמנות הנתינה היא משהו שיש ללמוד אותו ולפתחו .העברה של אותה אמנות לבאים
אחרינו ,כמו גם לסובבים אותנו ,והערכה כנה של מסורת האחווה ,המעורבות והשיתוף
היהודיים שעליה היא נשענת ,עשויה להיות המתנה הגדולה ביותר שאנו יכולים להעניק
לעצמנו ,לילדינו ולדורות הבאים.
פרופ' אליעזר יפה ,נתינה בתבונה ,המדריך הישראלי באינטרנט לעמותות ולארגונים מתנדבים

שאלות

 .1מדוע נתינה היא אמנות? כיצד לדעתכם ,ניתן ללמוד אמנות זו?
 .2מהי הנתינה בעלת הערך הגדול ביותר ,לדעת מחבר הקטע? הסבירו.

 .3הוסיפו למשנה מידה חמישית ,המתבססת על הדברים שבקטע .הסבירו כיצד היא מקרבת אותנו לחברה מתוקנת יותר.
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פעמים רבות הנתינה נחשבת לפעולה חד־פעמית ,אך מחבר הקטע שלפנינו  -הממשיך את דיוננו
בסוגי הנתינה  -טוען שאופייה של הנתינה ואיכותה אינם נקבעים ברגע אחד ,אלא ַּבתהליך המלווה
את הנתינה ,תהליך המתחיל לפניה ונמשך אחריה .אליעזר יפה ,פרופסור לעבודה סוציאלית ויועץ
לעמותות ולתורמים ,מכנה את הנתינה "אמנות" .במה דומה הנתינה לאמנות (שאלה  ?)1אפשר
להצביע על שלושה מאפיינים העולים מדימוי זה:
ראשית ,אמנות היא מבע של רגשות ,היא החצנה של הפנימיות .יצירת אמנות אמורה לשקף בכנות
את מה שמתרחש בלבו של האמן ,ואם היצירה איננה נובעת מפנימיותו יש בכך מעין זיוף שהקהל
עלול לחוש בו .כך גם הנתינה :יפה מספר" :יכולתי להבחין מיד למי היה אכפת באמת ולמי לא" ,שכן
כאשר הנתינה מונעת משיקולים זרים ולא מרצון אמתי להעניק ,אפשר לחוש זאת בקלות.
שנית ,אמנות היא דיאלוג בין האמן לבין קהלו .להבדיל מהמשנה שהתמקדה בנותני הצדקה וביחס
בינם לבין נותנים פוטנציאליים אחרים ,ומג'ובראן חליל ג'ובראן ,שהתרכז בחוויה האישית של הנותן
עצמו ,אליעזר יפה רואה בנתינה חוויה דיאלוגית ,שבה יש לנותן עניין אמתי במקבל.
שלישית ,אמנות היא שילוב מתמיד בין מיומנות נרכשת ,כללים נוקשים ומסורת ,לבין אלתור,
חדשנות ומקוריות .כך גם הנתינה .לפי קטע זה ,גם היא כרוכה גם בכישרון וגם באימון ,גם בהתנסות
חווייתית בלתי אמצעית וגם במסורת "שאנו יכולים להעניק לעצמנו ,לילדינו ולדורות הבאים".
העברה של מסורת הנתינה היא לדעת המחבר "המתנה הגדולה ביותר" (שאלה  :)2אפילו את הנתינה
עצמה עלינו לתת ,משום שהנתינה ,כפי שעולה מהקטע ,מביאה לידי ביטוי נעלה ומרגש את היחסים
עם הזולת" :כמה מאתנו התנסו באושר שבנתינה ,ובקרבה החברית המיוחדת עד מאוד שהיא
מעניקה"? שואל יפה .הוא רואה בנתינה הן פעולה אנושית מובהקת ,הן פעולה יהודית מובהקת,
ומכיוון שהנתינה בדרך הנכונה היא משימה מסובכת וחשובה כל כך ,חובה עלינו להעניק אותה
לבאים אחרינו.

מקור נוסף להעשרה ולהעמקה
גם הרמב"ם ,בהלכות מתנות עניים ,ניסח מעין "מידות בנותני צדקה" .הוא מנה שמונה סוגים של נתינה,
ובלשונו "שמונה מעלות יש בצדקה" ,ודירג אותם בסדר יורד:
1 .1המעלה הגדולה ביותר היא נתינה המאפשרת לעני להשתקם ולחדול מלהיות עני  -מענק,
הלוואה ,שותפות עסקית או הצעת עבודה.
2 .2מתן צדקה לעני מבלי שהנותן יידע למי נתן ומבלי שהמקבל יידע ממי קיבל.
3 .3מתן צדקה לעני כשהנותן יודע למי נתן אך המקבל אינו יודע ממי קיבל.
4 .4מתן צדקה לעני כשהמקבל יודע ממי קיבל אך הנותן אינו יודע למי נתן.
5 .5מתן צדקה לעני לפני שביקש.
6 .6מתן צדקה לעני לאחר שביקש.
7 .7מתן צדקה לעני בסבר פנים יפות.
8 .8מתן צדקה לעני מתוך עצב.
דירוג זה משתלב היטב בדיון שביחידה ,ודומה בעיקר לשירו של ג'ובראן חליל ג'ובראן במדור "לאורך
השביל" ,ומומלץ ללמוד אותו ולהשוות אותו לדירוגים האחרים שראינו (הטקסט המלא נמצא במשנה
תורה ,הלכות מתנות עניים ,פרק י הלכות י-יד).
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משנה יח :ספוג ומשפך משמרת
ונפה
מבוא
משנה יח

ְספוֹג ַוּמ ְשׁ ֵפְּך ַמ ְשׁ ֶמּ ֶרת וְנָ ָפה
משנה זו מכניסה אותנו אל בין כתלי בית המדרש ומבחינה בין ארבעה
סוגי תלמידים היושבים בו באמצעות השוואתם לכלים שונים .לאחר
שנבין את ההשוואה ,נוכל לתהות על עצם החלוקה :האם מתאימה
חלוקה זו גם לתלמידים בימינו? האם ניתן לקבוע הכללות אלו לגבי
תלמידים? מהי תפיסת העולם ביחס למהות הלמידה העומדת מאחורי
ההבחנה ,והאם אנו מסכימים עם תפיסה זו?

המשנה

ביאור

ַ .1ארְ ַּבע ִמדּ וֹת ְּביוׁ ְֹש ִבים לִ ְפנֵי ֲחכָ ִמים:
וְנָפה.
ְ .2ספוֹגַ ,וּמׁ ְש ֵּפךְ ַ ,מׁ ְש ֶּמרֶ תָ ,
ְ .3ספוֹג – ׁ ֶשהוּא סו ֵֹפג ֶאת ַהכּ ֹל.
ַ .4מׁ ְש ֵּפךְ – ׁ ֶש ַּמכְ נִיס ָּבזוֹ וּמו ִֹציא ָּבזוֹ.
ַ .5מׁ ְש ֶּמרֶ ת – ׁ ֶש ּמו ִֹצ ָיאה ֶאת ַה ּיַיִן וְקוֹלֶ ֶטת ֶאת ַהׁ ְּש ָמרִ ים.
וְנָפה – ׁ ֶש ּמו ִֹצ ָיאה ֶאת ַה ֶּק ַמח וְקוֹלֶ ֶטת ֶאת ַה ּסֹלֶ ת.
ָ .6

יוֹשׁ ִבים
ִ .1מדּוֹת סוגי תכונות והתנהגויותְ .
ִל ְפנֵ י ֲח ָכ ִמים תלמידיםַ .5 .מ ְשׁ ֶמּ ֶרת כלי
לסינון נוזלים שהשתמשו בו להוצאת השמרים
הנוצרים בתהליך הכנת היין ,ואשר יש לסלקם.
 .6נָ ָפה כלי שבאמצעותו היו מפרידים בין
סוגי קמח שונים .הסולת נחשבה לסוג הקמח
המשובח ביותר.

שאלות

 .1משנה זו מתארת ארבעה סוגי תלמידים באמצעות ארבעה דימויים שונים.
השתמשו בטבלה זו כדי להסביר כל דימוי:
התלמיד
הכלי
דימוי לתלמיד שקולט כל מה שהוא שומע מן המורה שלו ,בלי להפריד בין עיקר לטפל
ספוג
דימוי ל
משפך
דימוי ל
משמרת
דימוי ל
נפה
 .2דרגו את סוגי התלמידים המתוארים במשנה ,מן הטוב ביותר לגרוע ביותר ,על פי דעתכם.
 .3האם מתאימה חלוקה זו גם למציאות של ימינו? האם גם בכיתה שלכם קיימים תלמידים מארבעה סוגים אלו ,לדעתכם?
 .4האם לדעתכם ,יכול תלמיד לשנות את איכות הלמידה שלו ,להפוך מ'כלי' אחד ל'כלי' אחר? במה תלוי הדבר?
משימה

 Ÿחשבו על חלוקה אחרת בין סוגי תלמידים ,והשתמשו בדימויים מתחום אחר) .ניתן ,למשל ,לדמות את סוגי התלמידים לרהיטים,
לציפורים ועוד(.
 Ÿכתבו קטע בסגנון דומה למשנה ,המתאר ארבעה סוגי מורים .פתחו אותו במילים "ארבעה מידות בעומדים לפני תלמידים"...
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המשנה שלפנינו עוסקת במערכת היחסים שבין התלמיד ,המורה ,והחומר הנלמד ,וכן בעיצוב
סביבת לימודים אידאלית .המשנה שלפנינו אופיינית לגישת חז"ל ,שסווגו את תלמידיהם על פי שתי
יכולות קוגניטיביות בסיסיות :זיכרון והבחנה בין עיקר לטפל (יכולת חשובה במיוחד גם בעידן גדוש
המידע שלנו) .חכמי המשנה האמינו שתלמיד שניחן בשתי יכולות אלו יצליח בלימודו ,ואילו תלמיד
המתקשה בתחומים אלו ,לא יוכל להגיע להישגים נאים בלימוד ,אלא אם ישקיע מאמצים כבירים.
במדור "לצד השביל" מוצגת תאוריית האינטליגנציות המרובות (עמוד  ,)118המערערת על התפיסה
שכדי ללמוד דרושות מספר מצומצם של יכולות קוגניטיביות .גישה זו טוענת שיש סוגים רבים של
אינטליגנציה ,ולכן בית הספר צריך לאפשר לתלמידיו להביא לידי ביטוי את יכולותיהם במגוון דרכים,
במקום לדרוש מהם להתאים עצמם לשיטות לימוד מגבילות ,המתמקדות ביכולות מסוג מסוים
בלבד .במדור "לאורך השביל" מובא סיפור מהתלמוד המתאר את האתגר העצום שתלמידו של רבי
פרידא נאלץ להתמודד עמו ,משום שלא ניחן ,כנראה ,ביכולות הנדרשות ללימוד בשיטת ההוראה
של רבו .הסיפור משבח את רבי פרידא שהתמיד בהוראה למרות הקשיים שפקדו את התלמיד ,אך
גם מזמן קריאה ביקורתית המערערת על שיטות ההוראה המקובעות של חז"ל ,שככל הנראה לא
התאימו לכל תלמידיהם .בהמשך המדור מופיע סיפור הברומטר (עמודים  ,)121-120הממחיש את
החסרונות שבגישה החינוכית שמתארת המשנה ,ומזמין את התלמידים להעריך את בית הספר
שבו הם לומדים ואת הגישה המאפיינת אותו .יחידת לימוד זו מיוחדת משום שהיא עוסקת ישירות
בחוויה של התלמידים בבית הספר ומזמנת דיון בתהליך הלמידה הרצוי ותהליך המצוי :איזו דמות
מרכזית יותר בתהליך הלמידה  -המורה או התלמיד? עד כמה נדרש התלמיד להתאים עצמו לשיטות
ההוראה של המורה; ולחלופין  -כיצד צריך המורה להתאים עצמו לתלמידיו? האם בית הספר מכיר
בסוגים מגוונים של כישורים ויכולות? מה מאפיין את התלמיד האידאלי? ועוד.

ביאור המשנה
מוקד הפעילות של חכמי המשנה היה בית המדרש ,בו הם למדו את התורה שבכתב ואת התורה
שבעל פה ולימדו אותן .אופי הלימוד וחשיבותו הם מהנושאים המרכזיים במסכת אבות ,והם נדונים
רבות גם בספר הלימוד "בשבילי אבות" (פרק א משנה א ,עמודים  ;13-7פרק א משנה ד ,עמודים
 ;22-19פרק ב משנה ב ,עמודים  ;53-47פרק ג משנה כב ,עמודים  .)83 -79התלמידים שישבו לפני
חכמים היו ,כמובן ,בעלי מגוון של יכולות וכישורים ,והחכמים־המורים נאלצו להתמודד עם אתגרים
מגוונים שהתעוררו בעקבות הפערים שבין התלמידים .משנתנו מאפשרת לנו להציץ אל בית המדרש.
היא מתארת מה חשבו חז"ל על תלמידיהם ,ומציגה ארבעה סוגים של תלמידים על ידי השוואתם
לכלים מחיי היומיום ,וליחס בין הכלי לבין החומר הנספג בו או עובר דרכו .דימויים אלו נועדו לקבוע
את רמת התלמידים שלמדו בבתי המדרש על פי שני כישורי למידה בסיסיים :היכולת לשנן ולזכור
את החומר הנלמד והיכולת להבחין בין עיקר לטפל .תלמיד שזוכר כל מה שנאמר ,אך אינו מבחין בין
עיקר לטפל ,דומה על פי המשנה לספוג ,שסופג בלי הבחנה את כל הנוזלים הנקרים בדרכו ,משום
שאין בו שום מערכת סינון .המשפך ,שכל הנוזלים עוברים דרכו כמעט בלי להותיר סימן ,הוא הכלי
שבעזרתו מתארת המשנה תלמיד שאינו זוכר דבר ממה שנלמד .המשמרת משמשת את היינן לניקוי
היין מהשמרים המעכירים אותו ,והיא דומה במאפייניה לתלמיד המצליח לזכור חלק ממה שנלמד,
אך אינו מבחין כראוי בין עיקר לטפל .הוא נוטה לשמור אצלו את הטפל (המדומה לשמרים) דווקא,
ולשכוח את העיקר (המדומה ליין) ולכן אינו מפיק מתהליך הלמידה את המרב .תלמיד שניחן בשני
הכישורים שהוזכרו ,ומשלב את היכולת לזכור את מה שנלמד עם היכולת להפריד בין עיקר לטפל,
מזכיר בתכונותיו את הנפה ,המפרידה בין סוגי הקמח ושומרת בתוכה רק את הסולת ,את הקמח
המשובח ביותר .כמו נפה ,גם תלמיד מצטיין יודע להפיק את המרב מתכנית הלימודים ולדלות
מתוכה את התכנים הרלוונטיים לו והחשובים לפיתוח ידיעותיו (שאלה .)1
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משנה יח

ְספוֹג ַוּמ ְשׁ ֵפְּך ַמ ְשׁ ֶמּ ֶרת וְנָ ָפה
משנה זו מכניסה אותנו אל בין כתלי בית המדרש ומבחינה בין ארבעה
סוגי תלמידים היושבים בו באמצעות השוואתם לכלים שונים .לאחר
שנבין את ההשוואה ,נוכל לתהות על עצם החלוקה :האם מתאימה
חלוקה זו גם לתלמידים בימינו? האם ניתן לקבוע הכללות אלו לגבי
תלמידים? מהי תפיסת העולם ביחס למהות הלמידה העומדת מאחורי
ההבחנה ,והאם אנו מסכימים עם תפיסה זו?

המשנה

ביאור

ַ .1ארְ ַּבע ִמדּ וֹת ְּביוׁ ְֹש ִבים לִ ְפנֵי ֲחכָ ִמים:
וְנָפה.
ְ .2ספוֹגַ ,וּמׁ ְש ֵּפךְ ַ ,מׁ ְש ֶּמרֶ תָ ,
ְ .3ספוֹג – ׁ ֶשהוּא סו ֵֹפג ֶאת ַהכּ ֹל.
ַ .4מׁ ְש ֵּפךְ – ׁ ֶש ַּמכְ נִיס ָּבזוֹ וּמו ִֹציא ָּבזוֹ.
ַ .5מׁ ְש ֶּמרֶ ת – ׁ ֶש ּמו ִֹצ ָיאה ֶאת ַה ּיַיִן וְקוֹלֶ ֶטת ֶאת ַהׁ ְּש ָמרִ ים.
וְנָפה – ׁ ֶש ּמו ִֹצ ָיאה ֶאת ַה ֶּק ַמח וְקוֹלֶ ֶטת ֶאת ַה ּסֹלֶ ת.
ָ .6

יוֹשׁ ִבים
ִ .1מדּוֹת סוגי תכונות והתנהגויותְ .
ִל ְפנֵ י ֲח ָכ ִמים תלמידיםַ .5 .מ ְשׁ ֶמּ ֶרת כלי
לסינון נוזלים שהשתמשו בו להוצאת השמרים
הנוצרים בתהליך הכנת היין ,ואשר יש לסלקם.
 .6נָ ָפה כלי שבאמצעותו היו מפרידים בין
סוגי קמח שונים .הסולת נחשבה לסוג הקמח
המשובח ביותר.

שאלות

 .1משנה זו מתארת ארבעה סוגי תלמידים באמצעות ארבעה דימויים שונים.
השתמשו בטבלה זו כדי להסביר כל דימוי:
התלמיד
הכלי
דימוי לתלמיד שקולט כל מה שהוא שומע מן המורה שלו ,בלי להפריד בין עיקר לטפל
ספוג
דימוי ל
משפך
דימוי ל
משמרת
דימוי ל
נפה
 .2דרגו את סוגי התלמידים המתוארים במשנה ,מן הטוב ביותר לגרוע ביותר ,על פי דעתכם.
 .3האם מתאימה חלוקה זו גם למציאות של ימינו? האם גם בכיתה שלכם קיימים תלמידים מארבעה סוגים אלו ,לדעתכם?
 .4האם לדעתכם ,יכול תלמיד לשנות את איכות הלמידה שלו ,להפוך מ'כלי' אחד ל'כלי' אחר? במה תלוי הדבר?
משימה

 Ÿחשבו על חלוקה אחרת בין סוגי תלמידים ,והשתמשו בדימויים מתחום אחר) .ניתן ,למשל ,לדמות את סוגי התלמידים לרהיטים,
לציפורים ועוד(.
 Ÿכתבו קטע בסגנון דומה למשנה ,המתאר ארבעה סוגי מורים .פתחו אותו במילים "ארבעה מידות בעומדים לפני תלמידים"...
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לאחר שאפיינו את ארבעת סוגי התלמידים המופיעים במשנה בעזרת ניתוח תכונות הכלים המדמים
אותם ,אפשר לבקש מהתלמידים לדרג אותם מן הטוב ביותר לגרוע ביותר .המשפך והמשמרת הם
בוודאי דימויים שליליים ,משום ששניהם אינם מפיקים תועלת מתהליך הלמידה ,ואף אחד מהם
אינו שומר את עיקרי הדברים שנלמדו .אולם איזה תלמיד גרוע יותר? אפשר לטעון שעדיף להידמות
למשפך שאינו קולט דבר ,מאשר למשמרת ,המשאירה אצלה את הפסולת .לחלופין ,אפשר לומר
שהתלמיד הדומה במאפייניו למשמרת עדיף ,משום שהוא מעורב בתהליך הלמידה ,אף שאינו מסוגל
להבחין בין עיקר לטפל ,ובהמשך דרכו אולי יוכל לרתום את יכולות הסינון והזיכרון שלו למטרה
טובה .להבדיל מהמשפך ומהמשמרת ,הספוג והנפה ,שני הכלים הראשונים ,הם דימויים חיוביים ,וגם
כאן קשה לומר בוודאות מיהו תלמיד טוב יותר .יש תלמידים שיטענו שתלמיד שזוכר כל מה שנאמר
בכיתה (ספוג) הוא תלמיד מצטיין ,משום שמה שנחשב לטפל בשלב זה ,עשוי להועיל לו בהמשך
לימודו .אחרים יאמרו שהתלמיד הדומה לנפה מבין טוב יותר את מה שמתרחש בכיתה ,ויכולת
הסינון המאפיינת אותו היא תכונה מרכזית וחיונית בתהליך הלמידה (שאלה .)2
כאמור ,משנתנו מציגה בפנינו את נקודת המבט של חז"ל על תלמידיהם ,ומורים רבים יוכלו להזדהות
עם האתגר המתואר בה ,בשני מישורים :כמו במציאות המוכרת לנו היום ,אפשר להסיק מהמשנה
שגם חז"ל נאלצו להתמודד עם הקושי שבהוראת תלמידים בעלי יכולת לימודית חלשה יחסית.
נוסף על כך ,מהמשנה עולה שכמו בכיתה ישראלית ממוצעת ,גם בתי המדרש שחז"ל לימדו בהם
היו הטרוגניים ,והיו בהם תלמידים בעלי מגוון של יכולות וכישורים  -תלמידים "חזקים" ותלמידים
"חלשים" .חשוב לציין שבעת העתיקה לא הייתה חלוקה של תלמידים על פי גילאים ,והפערים
ביניהם נבעו גם מהעובדה שקבוצות הלימוד היו רב־גילאיות .כמו המורים ,גם התלמידים ערים מאוד
לפערים שביניהם ולאתגרים שבלמידה בכיתה הטרוגנית .תלמידים מצטיינים נוטים לחוש תסכול
עמוק כשמוריהם משקיעים זמן ומאמץ בניסיון לקדם את עמיתיהם המתקשים ,ואילו תלמידים
מתקשים עלולים לקנא בחבריהם המצטיינים וביכולותיהם הגבוהות .אמנם חלקים נרחבים מתכני
הלימוד השתנו לבלי הכר מימי המשנה ועד ימינו ,אך הפערים בין יכולות התלמידים והאתגרים
המתעוררים בעקבותיהם ממשיכים להטריד מורים ותלמידים גם היום (שאלה .)3
סיווג התלמידים במשנה מבוסס ,לכאורה ,על קריטריונים אובייקטיביים ,ומשתמע ממנו שלתלמיד
בעצמו אין אפשרות להשפיע על יכולותיו ,ובעקבות זאת גם על הישגיו בלימודים .ואכן ,הצלחה בבית
הספר היא במידה רבה תוצאה של יכולות ותכונות מולדות שאי אפשר לשנותן .אולם חשוב להדגיש
שגם השקעה ומאמץ ממלאים תפקיד מכריע בלמידה .שקידה ,רצינות ושאיפה להגיע להישגים
(אמביציה) ,שלוש תכונות שלא הוזכרו במשנה ,יכולות לסייע לכל תלמיד לממש את הפוטנציאל
הגלום בו בתחום הלימודי ולהוביל אותו להישגים נאים ,גם אם לא ניחן ביכולות קוגניטיביות
מרהיבות .נוסף על כך ,חלק ניכר מההוראה בבתי הספר מוקדש להקניית כלים ומיומנויות ,כגון הבנת
הנקרא ,הבחנה בין עיקר לטפל וניסוח תשובות מלאות ותמציתיות ,כדי לסייע לתלמידים שלא נולדו
עם היכולות האלה להגיע להישגים נאים .פירוש אפשרי למשנה הוא שאמנם היכולות והכישורים
של התלמידים נתונים קבועים ,ולמרות זאת ,הצלחתם או כישלונם אינם תלויים אך ורק בנתוני
פתיחה אלו והם עשויים להשתנות .זיהוי נכון של נתוני הפתיחה של כל תלמיד ,והתאמה של תכנית
הלימודים לתכונותיו המיוחדות ,הם צעדים ראשונים וחיוניים בתהליך הלמידה .ייתכן שמשנתנו
מכוונת לומר שכל תלמיד מסוגל לקנות את סגולות הספוג והנפה ,בתנאי שישקיע את המאמצים
הנדרשים ויקבל הנחיה טובה מצד המורים המלמדים אותו (שאלה .)4

משימה
המשימה בתחתית העמוד מאפשרת לתלמידים לנסח מחדש את המשנה ולהתאימה לסביבה
המוכרת להם ,באחת משתי דרכים :ההצעה הראשונה מבקשת מהתלמידים לחשוב על סיווג חלופי
של תלמידים ,על פי קריטריונים שונים מאלו המופיעים במשנה ובעזרת דימויים אחרים .אמנם
תלמידים רבים מייחסים חשיבות רבה להצלחה בלימודים ,אך תכניות הלימודים היום כוללות
תחומים רבים שלא נלמדו בבית המדרש ,ובתי ספר כיום מאפשרים לתלמידים להתבטא בתחומים
רבים נוספים  -חברתיים ,ספורטיביים ,קהילתיים ועוד .לכן ,אילו היו התלמידים מנסחים את המשנה,
ייתכן מאוד שהיו בוחרים להזכיר מגוון של תכונות חשובות ,מלבד זיכרון והבחנה בין עיקר לטפל.
ההצעה השנייה מאפשרת לתלמידים לחלק את מוריהם לכמה סוגים ולדרג אותם על פי מאפייניהם.
משימה מן הסוג הזה בוודאי תהיה מהנה מאוד בעבור התלמידים ,משום שהיא הופכת את היוצרות,
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ובניגוד למצב המקובל ,שבו  ,מורים מעריכים את התלמידים על פי קריטריונים קבועים מראש,
כאן התלמידים מתבקשים לנסח את התכונות שהיו רוצים לראות במורים המלמדים אותם ,לאפיין
טיפוסים של מורים ולהעריך אותם .למשל ,מורים שמכתיבים בלי הפסקה ,מורים המרבים לתת
שיעורי בית ,מורים המנסים להתחבב על תלמידים ,מורים המגלים אמפתיה ,מורים הנוטים לצעוק
ועוד.
הצעות אפשריות לדימויים למורים:
 רהיטים ,לדוגמה" :ארבע מידות בעומדים לפני תלמידים :שולחן ,כיסא ,ארון ומיטה"...
 ציפורים ,לדוגמה" :ארבע מידות בעומדים לפני תלמידים :יונה ,עורב ,נשר ותוכי"...
 מקצועות ותחומי עיסוק ,לדוגמה" :ארבע מידות בעומדים לפני תלמידים :רופא ,חקלאי ,נהג
ומדינאי"...

תיאוריית האינטליגנציות
המרובות של גרדנר

בתחילת המאה ה 20-פיתחו פסיכולוגיים בצרפת מבחנים
 .2אינטליגנציה מרחבית – היכולת לזהות דפוסים ויזואליים
שנועדו לצפות את מידת ההצלחה של תלמידים בבית הספר.
גדולים וקטנים.
המבחנים בחנו יכולות מתמטיות ומילוליות ונקראו מבחני
 .3אינטליגנציה לוגית/מתמטית – היכולת ללמוד בעיות
 ,IQראשי התיבות של המילים  ,Intelligence Quotientאו
ולבצע ניתוח אנליטי ,מתמטי ולוגי.
בעברית מנת משכל .מצרפת הגיעו המבחנים לארצות הברית  .4אינטליגנציה מוזיקלית – היכולת להבין ,לבצע ולהלחין
וזכו שם להצלחה נרחבת .מאחורי מבחנים אלו עומדת
דפוסי מוזיקה.
ההנחה שקיים דבר מה הקרוי אינטליגנציה ,הניתן למדידה
 .5אינטליגנציה תוך אישית – היכולת למודעות ולהבנה
מספרי בדמות ציון ה.IQ
אובייקטיבית ולסיכום ְ
עצמית של הפחדים והיכולות ,והאפשרות להשתמש
כמעט שמונים שנה לאחר הופעתם של מבחני
במידע זה כדי לקבל החלטות בחיים.
האינטליגנציה הראשונים ,חולל הפסיכולוג הווארד גרדנר
 .6אינטליגנציה בין אישית – היכולת להבין את הצרכים,
מהפכה .הוא טען שאנו מגדירים אינטליגנציה בצורה צרה
המניעים ,הכוונות והתשוקות של האחר ,והאפשרות
מדי .על פי תפיסתו ,יש לשאול לא כמה אתה חכם ,אלא
להגיב אליהם באופן אפקטיבי.
במה אתה חכם .בעקבות מחקרים שערך על תלמידים
 .7אינטליגנציה גופנית-תנועתית – היכולת להשתמש בגוף
מסוגים שונים הגיע גרדנר למסקנה כי קיימות אינטליגנציות
או בחלק ממנו כדי לפתור בעיות או על מנת ליצור מוצר.
מרובות ,וכי כל אדם ניחן בהן ברמות שונות .על פי תפיסה  .8אינטליגנציה של הישרדות – היכולת להכרת הטבע ,החי
חדשה זו ,בודקים מבחני ה IQהמפורסמים רק סוג מסוים
והצומח ואורח החיים שלהם ,היכולת להסתגל לטבע,
של אינטליגנציות וחוטאים בכך לתלמידים רבים.
לחוש בשינויים המתחוללים בו ולהסתגל אליהם.
גרדנר הגדיר שבע אינטליגנציות ,ומאוחר יותר הוסיף להן
 .9אינטליגנציה מוסרית – היכולת לפעול באופן ייחודי
עוד שתיים:
בתחום המוסרי תוך הבנת המשמעות המוסרית של
 .1אינטליגנציה לשונית – היכולת לכתוב ולדבר ,היכולת
מעשים שונים ,היכולת לקלוט בחדות משמעויות ערכיות
להשתמש בשפה לשם השגת מטרה והיכולת ללמוד
של טוב ורע ,היכולת לשפוט באמצעותן ,להנחיל ערכים
שפה חדשה.
ולעצב מציאות חיים לאורן.
על פי ת' ארמסטרונג ,אינטליגנציות מרובות בכיתה

שאלות

 .1מה לדעתכם ,היה אומר גרדנר ,הוגה תיאוריית האינטליגנציות המרובות ,על המשנה ממסכת אבות?
מאתנו ניחן בכל האינטליגנציות ,אך לא באותה מידה .מהי להערכתך
 .2בחנו עצמכם :על פי גרדנר ,כל אחד ִ
האינטליגנציה הקיימת בך במידה הגבוהה ביותר ,ומה במידה הנמוכה ביותר?
 .3באיזו מידה לדעתכם ,צורת הלמידה ושיטת ההערכה המתקיימות בבית ספריכם ,נותנות ביטוי לתלמידים
בעלי אינטליגנציות שונות ומאפשרות להם להגיע להישגים ולהצלחה?
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לצד השביל :תאוריית האינטליגנציות המרובות
של גרדנר
מבחני ה־ IQשפיתחו פסיכולוגים צרפתים כבר בתחילת המאה הקודמת נועדו ליישם הלכה למעשה
את התפיסה של משנתנו ,שאפשר למיין תלמידים על פי מספר מצומצם של יכולות קוגניטיביות.
מפתחי המבחנים האמינו שאפשר לקבוע במדויק את "מנת המשכל" של כל נבחן ,וכך לנבא
את יכולתו להשיג הישגים בלימודים .ואולם ,בעשורים האחרונים חל שינוי מהותי ביחס למבחני
אינטליגנציה ,והחלה להישמע ביקורת על התפיסה הרואה במבחני ה־ IQכלי בלעדי להערכת
יכולות התלמיד .הווארד גרדנר ,פסיכולוג אמריקני מוערך ומומחה לחינוך ולקוגניציה מאוניברסיטת
הרווארד ,אמנם לא כפר באפשרות להעריך את היכולות הקוגניטיביות של תלמיד באמצעות
מבחנים ,אך ביקר בחריפות את הבלעדיות שניתנה למבחני ה־ IQבהערכת תלמידים .לתפיסתו ,לכל
אדם היכולת להביא עצמו לידי ביטוי בכמה תחומים ,ועל פי תפיסה זו מנה גרדנר מגוון רחב של
אינטליגנציות :לשונית ,מרחבית ,לוגית־מתמטית ,מוזקלית ,תוך־אישית ,בין־אישית ,גופנית־תנועתית,
הישרדותית ומוסרית.
לתאוריה של גרדנר יש השלכות מרחיקות לכת על מערכת החינוך ,שאחת ממטרותיה היא לטפח את
האינטליגנציה של התלמידים .תאוריה המכירה רק בסוג אינטליגנציה אחד ,כמו זו העומדת בבסיס
מבחני ה־ IQובתיאור התלמידים שבמשנה ,קובעת מלכתחילה שכל תלמיד שאינו בעל כישורים מסוג
מסוים לא יוכל לעולם להצטיין בבית הספר .ההתנגדות של גרדנר לבלעדיות של מבחני ה־ IQמרמזת
גם על מהפכה בתפיסת הדרכים שבהן מערכת החינוך יכולה לסייע לתלמיד לממש את יכולותיו.
במקום להתמקד בסוג למידה אחד ,בית ספר הפועל על פי תאוריית האינטליגנציות המרובות
צריך לטפח בתלמידיו מגוון רחב של מיומנויות בכמה תחומים ,ולהשקיע משאבים לא רק בפיתוח
מיומנויות למידה קלאסיות (כישורי שפה ,מתמטיקה ,הבנת הנקרא ,הבחנה בין עיקר לטפל וכדומה),
אלא גם בכל האינטליגנציות האחרות .על פי גישה זו ,יש להעריך את הישגי התלמידים בתחום
ההתנהגותי ,המוסרי ,הפסיכולוגי והמוזיקלי ,באותה מידה שבה מעריכים את הישגיהם בתחום
הקוגניטיבי (שאלה .)1
אף שבתי ספר רבים אכן מאפשרים לתלמידיהם לבוא לידי ביטוי במגוון של תחומים ,תלמידים
רבים עדיין מרגישים שהדגש העיקרי מושם על מקצועות הלימוד הרגילים ,והחשיפה לתאוריית
האינטליגנציות המרובות עשויה לעורר אצלם עניין מיוחד .במיוחד כדאי להדגיש שעל פי התאוריה
הזאת ,התלמיד אינו צריך להתאים את עצמו למספר מצומצם של קריטריונים אובייקטיביים
וקבועים מראש כדי להצליח ,כפי שקובעת המשנה ,אלא יש באפשרותו לממש את עצמו בעזרת
התכונות האישיות שלו  -במקום שתלמיד ישאל את עצמו אם הוא חכם ,הוא צריך לשאול במה
הוא חכם ,ולכן יש כאן הזדמנות ייחודית לבחינה עצמית של התלמיד :במה אני טוב ובמה פחות,
והיכן אני רוצה להשתפר? (שאלה  .)2לסיכום העיסוק בתאוריית האינטליגנציות המרובות ,מומלץ
לעורר את התלמידים לדיון ביקורתי במערכת החינוך כפי שהיא מוכרת להם ,בעזרת השאלות האלה
(שאלה :)3
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 האם בית הספר שלהם פועל על פי תפיסת המשנה ,או על פי התאוריה של גרדנר?
 מהם ההבדלים בין בית ספר הפועל על פי התאוריה של גרדנר ,לבין בית המדרש המתואר
במשנה?
 איזו דרך עדיפה ומדוע?
על פי הגישה שהוצגה במשנה ,תכנית הלימודים ושיטת ההוראה מוחלטות וקבועות מראש,
והתלמידים נדרשים להתאים את עצמם אליה" .הוראה מותאמת" היא גישה חינוכית אחרת ,שלפיה
ההבדלים בין התלמידים אינם בעיה ,אלא הזדמנות לקידום תהליך ההוראה והחינוך:

ההוראה המותאמת היא גישה חינוכית ,המכירה בקיומה של שונות בין בני אדם,
והמאמינה שתפקידו של בית הספר להיענות לשונות זו תוך התאמת הסביבה הלימודית
לצורכי הלומדים ולדרישות תכנית הלימודים .גישה חינוכית זו גורסת ,כי יש להעמיד
את התלמיד במרכז התהליך הלימודי ,לאפשר לו קצב למידה והתפתחות המותאמים
לו עצמו ,להציב בפניו מטרות לימודיות ,חברתיות ואישיות ההולמות את יכולתו,
נטיותיו וצרכיו ,תוך שיתופו בתהליך ,והבטחת קידומו כיחיד וכחבר בקבוצה .כל אלה
בהתייחסות למטרות הלימודיות והחינוכיות של בית הספר והחברה.
לתלמיד אפיונים קוגניטיביים וריגושיים ייחודיים לו עצמו ,אך יש לו גם צרכים וחובות
כחבר בקבוצה .אפשר לכאורה לחשוב ,כי קיימת סתירה בין טיפוח היחיד לבין היענות
לצורכי החברה .הגישה החינוכית החברתית־הומניסטית ,המכירה בזכות קיומה של
שונות בין בני אדם טוענת ,שההכרה בזכותו של היחיד להיות שונה מאחרים אינה
עומדת בניגוד לתפקודו החברתי .יתר על כן ,טיפוח היחיד והאוטונומיה שלו ,וההכרה
בייחודם של אחרים ,תורמים לא רק ליחיד עצמו אלא גם ליצירת חברה בריאה:
"בתפיסת האינדיבידואציה כתהליך היסטורי ,שבו הולכת ומתרחבת מודעותו והווייתו
העצמית של היחיד ,נעוץ ההסבר של משמעותה החברתית .האינדיבידואציה היא תהליך
של גיבוש אישיותם של יחידים ,שבלעדיו אין התאגדותם בבחינת חברה אלא בבחינת
עדר .כל דרך המונעת את האינדיבידואציה פוגעת לא רק ביחיד אלא גם בחברתו ,כיוון
שחברה המורכבת מיחידים שהתפתחותם נפגמה ,תהיה לעולם חברה פגומה" (צבי לם,
 ,1980עמ' .)40
העיקרון המנחה את יישומה של ההוראה המותאמת בבית הספר הוא איפוא התאמה
בין הפרט הלומד ,שהוא חלק מקבוצה ,לבין הסביבה הלימודית ,על מנת ליצור שינוי
במצב העכשווי של הלומד (חן ואחרים .)Corno and Snow, 1986 ;1975
כדי להשיג התאמה זו ,מופעלת אסטרטגיית הוראה דיפרנציאלית ,הכוללת שימוש
במגוון רחב של טכניקות ,שיטות ואמצעי הוראה ,והמערך הארגוני הבית־ספרי עובר
התאמה לצרכים הלימודיים והחברתיים של הפרט והקבוצה.
(מרגלית ,יוסיפון ,זהבי וחכם ,הוראה מותאמת בכיתה הטרוגנית ,תל אביב  ,1997עמ' )12
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לאורך השביל :ארבע מאות פעם
ארבע מאות פעם

בספרות חז"ל ניתן למצוא סיפורים רבים על
הנעשה בין כותלי בית המדרש .מפתיע הדמיון בין
המתואר באגדות אלה לבין המציאות המוכרת לנו
מבית הספר בימינו .הסיפור שלפנינו מתאר תלמיד
המתקשה ללמוד ומורה שאינו מוותר:

רבי פרידא ,היה לו תלמיד אחד שהיה שונה לו ]חוזר בפניו[ ארבע מאות פעמים ,עד שהיה לומד.
יום אחד ביקשוהו ]את רבי פרידא[ לדבר מצווה.
שנה לו ולא למד ]ולא קלט[.
אמר ]הרב[ לו :מה השתנה הפעם?
אמר לו :מאותה שעה שאמרו לו ]לך[ ,לאדוני ,שיש דבר מצווה ,הסחתי דעתי ,וכל שעה אמרתי,
עכשיו עומד אדוני ללכת ,עכשיו עומד אדוני ללכת.
אמר לו ]הרב[ :תן דעתך ואשנה לך .חזר ושנה לו ארבע מאות פעמים נוספות.
יצאה בת קול ]הד ,קול מו השמים[ ואמרה לו ]לרבי פרידא[ :האם נוח לך שיוסיפו לך ארבע מאות שנים,
או שתזכו אתה ובני דורך לעולם הבא?
אמר :שנזכה אני ודורי לעולם הבא.
אמר להן הקדוש ברוך הוא :תנו לו זו וזו.
מתורגם מהתלמוד הבבלי ,מסכת עירובין ,דף נד עמוד ב

שאלות

מורה ותלמידים ב'חדר' צילום :לע"מ

 .1איזה מן הדימויים לגבי סוגי תלמידים ,המופיעים
במשנה במסכת אבות ,מתאים לתלמיד המתואר
בסיפור זה?
 .2מה הסיח את דעתו של התלמיד בסיפור ,עד כדי
כך שלא הצליח להבין את מה שהמורה לימד
אותו?
 .3על פי האגדה הזאת ,על מי האחריות ללמידה –
על המורה או על התלמיד?
 .4האם לדעתכם ,נהג המורה כראוי? האם יכול
היה לסייע לתלמיד בדרך אחרת? האם יכול היה
התלמיד בסיפור להתנהג באופן שונה? כיצד?
 .5מה ניתן ללמוד מן השכר שמקבל הרב בסוף
הסיפור לגבי חשיבות דמותו של המורה? האם
קיימים מורים כאלה גם בעולמנו?
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סיפורי אגדה שימשו את חכמי התלמוד להעברת מסרים ללומד ,וכמו יצירות ספרותיות אחרות,
מומלץ להתעכב לא רק על העלילה ,אלא גם על מוטיבים הנמצאים לעתים מתחת לפני השטח
( .)subtextלפעמים סיפורי אגדה תמציתיים במכוון ,ואחד משלבי הלימוד העיקריים הוא הניסיון
להשלים את הפרטים החסרים בסיפור  -מהן הנחות היסוד שהאגדה מניחה? כיצד הרגישו הדמויות
המתוארות? האם אפשר להשלים את הפערים בעלילה? מיהו גיבור הסיפור? מה מסמלים החפצים
בסיפור? פעמים רבות נמצא שבעזרת השאלות האלה אפשר לחשוף משמעויות רבות ,שאינן עולות
בהכרח בקריאה שטחית וראשונית של האגדה.
הסיפור התלמודי שלפנינו מתאר את הקושי העצום של תלמידו של רבי פרידא ,שנאלץ לחזור על
כל סוגיה שלמד ארבע מאות פעמים (מספר טיפולוגי המייצג ריבוי עצום) עד שהבין אותה ,ואת
המחויבות המרשימה של רבי פרידא לתלמידו .הסיפור אף מדגיש שלימוד כזה דרש מהתלמיד ריכוז
מלא ,ופעם אחת ,כאשר דעתו הוסחה ,לאחר שהמורה נקרא לקיים דבר מצווה ,התקשה התלמיד
להבין את הסוגיה אפילו אחרי שהמורה חזר עליה ארבע מאות פעמים ,כהרגלו .כשראה שדעת
תלמידו הוסחה ,ביקש ממנו הרב להתרכז וחזר על הסוגיה עוד ארבע מאות פעמים ,עד שהבין.
בעקבות המסירות הרבה שהפגין הרב ,זכה לגמול מיוחד מהשמים והועמדה בפניו הבחירה בין חיים
ארוכים של ארבע מאות שנה ,כנגד ארבע מאות הפעמים שחזר על כל סוגיה ,לבין זיכוי הדור בחיי
עולם הבא .גם במקרה זה העדיף רבי פרידא את טובת הזולת על טובתו שלו ,ולכן החליט הקב"ה
להעניק לו את שתי הטובות גם יחד.
אגדה זו מספרת בשבחו של רבי פרידא ,שהפגין סבלנות אין־קץ בהוראה והיה מוכן לחזור שוב ושוב
על כל סוגיה שנלמדה כדי לקדם את תלמידו .מהסיפור אף עולה שהיה מדובר בתלמיד שהתקשה
מאוד בלימוד ,כנראה משום שהיה בעל יכולת קוגניטיבית נמוכה ולא היה מסוגל להבין ולזכור את
מה שלמד .במושגים שקובעת המשנה ,התלמיד המתואר דמה למשפך ,ולכן נדרש לחזור על כל
סוגיה פעמים רבות (שאלה  .)1מהסיפור עולה שגם תלמידים מתקשים ראויים לתשומת לב ולהערכה
מצד מוריהם ,למרות האתגר העומד בפני המורה במקרים מסוג זה .אף שכוונת הסיפור היא בוודאי
לשבח את מסירותו של רבי פרידא לתלמידו ולהציגו כמורה אידאלי ,אפשר לקרוא בו גם ביקורת
על רבי פרידא  -רבי פרידא הקדיש זמן ומאמץ רבים להוראה עד שוויתר על קיום מצווה שנקרא
אליה .על פי הסיפור ,התלמיד היה תלוי במורה ,ומששמע שרבו נקרא לדבר מצווה ,לא היה יכול עוד
להתרכז בלימוד ,משום שחשש מהרגע שהמורה יעזוב אותו .המורה נקלע למלכוד  -אם יצא לעסוק
בדבר מצווה ,ינטוש את תלמידו באמצע הלימוד וייפגע בו ,ואם יחליט להישאר עם התלמיד ,ייאלץ
לוותר על קיום המצווה (שאלה .)2
בניגוד לתאוריית האינטליגנציות המרובות ,הדורשת ממערכת החינוך להתאים עצמה לתלמיד
ולזמן לו אפשרויות למידה המותאמות לכישוריו ולתחומי עניינו ,בסיפור שלפנינו משתקפת הגישה
החינוכית שהובעה במשנה ,שיש רק דרך אחת ללמוד .תפיסה זו מטילה את מרבית האחריות
ללמידה על המורה ,והוא נדרש ללמד את כל התלמידים באותה שיטה ,גם אם אחד התלמידים
מתקשה מאוד .סוף הסיפור מבליט את מקומו של המורה ומתעלם לחלוטין מן התלמיד -בת הקול
אינה מציינת כלל את ההשקעה העצומה של התלמיד או את הישגיו (שאלה  .)3אמנם רבי פרידא
ראוי להערכה על מאמציו יוצאי הדופן ,אך אילו הכיר בכך שתלמידו מתקשה ללמוד בשיטה
המקובלת ,ייתכן שהיה מנסה למצוא דרך לימוד אחרת המתאימה לו יותר ,דרך שהייתה חוסכת
לשניהם זמן ותסכול ומשפרת את חווית הלמידה ואת חוויית ההוראה .אפשרות אחרת היא שתלמידו
של רבי פרידא אינו מתאים לבית המדרש כלל ,ואילו הכיר המורה את תיאוריית האינטליגנציות
המרובות ,אולי היה מזהה בתלמידו אינטליגנציה מסוג אחר ועוזר לו לטפח את כישוריו האחרים,
במקום לנסות להורות לו תכנים שהתקשה להבין ,בשיטות הוראה שדרשו ממנו מאמצים אדירים
ויצרו תלות של התלמיד במורו (שאלה  .)4למרות הביקורת על דרך הפעולה של רבי פרידא ,חשוב
גם לציין את שעל פי הסיפור הוא זיכה את כל הדור ב"עולם הבא" .מחקרים רבים מראים שמורים
ממלאים תפקיד מרכזי בעיצוב אישיותם של מתבגרים ,שהם מודלים לחיקוי ,ומהבחינה הזאת
ההשפעה שלהם על החברה בכלל עצומה ,לחיוב ולשלילה .ההלכה מדגישה את מרכזיותו של הרב
בעיצוב דמות התלמיד ,ולעתים אף קובעת שחשיבות הרב עולה על חשיבות האב " -כשם שאדם
מצּווה בכבוד אביו ויראתו ,כך הוא חייב בכבוד רבו ויראתו יתר מאביו .שאביו מביאו לחיי העולם
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הזה ,ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא" (רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות תלמוד תורה ,פרק ה,
הלכה א) (שאלה .)5
בהמשך לביקורת הסמויה על תפיסת המשנה העולה מהסיפור התלמודי ,ראוי לצטט דברים שכתב
ג'ון דיואי ,פילוסוף אמריקני חשוב בן המאה ה־ .20דיואי עסק רבות ביחס בין התלמיד למורה ולחומר
הנלמד ,ביקר את מה שהוא כינה "החינוך המסורתי" ,הדומה במהותו לתהליך החינוכי המתואר
בסיפור התלמודי ,והציע במקומו מודל חדש וכינה אותו "החינוך הפרוגרסיבי":

השיטה המסורתית היא במהותה שיטה של כפייה מלמעלה ומבחוץ .היא כופה על
צעירים ,המתפתחים בקצב איטי לקראת הבגרות ,את אמות המידה ,חומר הלימוד
ושיטות ההוראה של המבוגרים; התהום היא כה עמוקה ,עד שחומר הלימוד ,שיטות
למידה ודרכי ההתנהגות הנדרשים אינם הולמים את הכישרונות המציאותיים של
הצעירים [ ]...עצם המצב מונע השתתפות פעילה מצד התלמידים בפיתוח החומר
הנלמד .לימוד פירושו כאן  -רכישתו של אותו חומר ,שנתגבש מכבר בספרים
ובראשיהם של המבוגרים .יתר על כן ,מה שנלמד נחשב כקבוע ועומד מעיקרו .החומר
נלמד כמוצר מוגמר ,תוך תשומת לב מועטת הן לדרכים בהן נוצר בתחילה ,והן לשינויים
העתידים לחול בו ללא ספק .חומר הלימוד הוא במידה רבה מוצרן התרבותי של חברות
שהניחו ,כי העתיד יהיה דומה בעיקרו לעבר []...
כמה עקרונות משותפים לסוגי בתי הספר הפרוגרסיביים השונים הקיימים כיום .לעומת
הכפייה מלמעלה מעמידים את הביטוי והטיפוח של אישיות הפרט; כנגד משמעת
חיצונית דוגלים בפעילות חופשית; מול הלימוד מספרים ומפי מורים עומד הלימוד
מתוך ניסיון; במקום רכישתם של מיומנויות וכושרי־עשייה מבודדים בעזרת אימון
דורשים את רכישתם כאמצעים להשגת תכליות בעלות עניין חיוני וישיר; כנגד ההכנה
לעתיד רחוק פחות או יותר מעמידים את ניצולן של הזדמנויות החיים בהווה באופן
המלא ביותר ,ומול מטרות וחומרים סטאטיים מועמדת הכרתו של עולם משתנה.
(ג'ון דיואי ,ניסיון וחינוך :המקורות למדע החינוך ,תרגום :ר' קליינברגר ,ירושלים תש"ך ,עמ' )16-15

סיפור הברומטר
סיפור הברומטר

לפני זמן מה פנה אלי חבר וביקשני להיות בורר ופוסק בעניין הציון שניתן לתלמיד במבחן.
הוא היה סבור שעליו לתת ציון אפס לתשובה שרשם התלמיד במבחן בפיסיקה ,ואילו
התלמיד טען כי מגיע לו הציון המרבי ,ולדעתו ,אף היה מקבל אותו לולא היו המבחנים
עשויים בכוונה להכשיל את התלמידים .המורה והתלמיד הסכימו להגיש את המקרה
להכרעה של בורר ניטראלי ,וכך נבחרתי לתפקיד זה.נכנסתי למשרדו של חברי וקראתי את
השאלה שעליה הייתה נטושה המחלוקת .השאלה הייתה" :כיצד אפשר לדעתך לקבוע את
גובהו של בניין גבוה בעזרת ברומטר?" תשובתו של התלמיד הייתה" :קח את הברומטר ,עלה
על גג הבניין ,קשור עליו חבל ארוך ,הורד את הברומטר עד גובה פני הרחוב ,משוך אותו
בחזרה ומדוד את אורך החבל .אורך החבל הנמדד הוא גובה הבניין" .ללא ספק זוהי תשובה
מעניינת ,אך האם מזכה היא את התלמיד בציון חיובי? העירותי שלמעשה מגיע לתלמיד
הציון הגבוה ביותר ,כי אכן השיב תשובה מלאה ונכונה לשאלה שנשאלה .עם זה אישרתי
כי אם יקבל את הציון הטוב ישפיע הדבר על ציונו הסופי במקצוע הפיסיקה .בדרך כלל
צריך ציון גבוה להעיד על בקיאות התלמיד במקצוע ,אך במקרה הזה תשובת התלמיד אינה
מוכיחה זאת .בהתחשב בשיקולים אלה הצעתי שהתלמיד ינסה את כוחו שנית ויענה על
השאלה .הסכמת חברי להצעתי לא הפתיעתני ,אך כה הופתעתי כאשר גם התלמיד הסכים.
הוסכם כי יינתן לתלמיד להרהר במשך  6דקות .הזהרתי אותו כי התשובה צריכה לגלות
בקיאות כלשהי בפיסיקה .בתום חמש דקות עדיין לא רשם התלמיד מאומה .שאלתי אותו
אם הוא מוכן לוותר .הוא אמר כי למעשה יש לו מספר תשובות לשאלה זו .הוא רק חוכך
בדעתו איזוהי הטובה ביותר .התנצלתי בפניו וביקשתיו להמשיך .בדקה הנוספת הוא רשם
את תשובתו ,שהייתה" :קח את הברומטר ועלה על גג הבניין .התכופף מעבר למעקה הגג,
זרוק את הברומטר ומדוד את אורך זמן נפילתו בעזרת שעון-עצר .אחר כך חשב את גובה
הבניין ,כשאתה משתמש בנוסחהh=½gt² :
בנקודה זו שאלתי את חברי אם הוא מוכן לוותר .הוא הסכים ,ואכן נתתי לתלמיד את הציון
הטוב ביותר .בעוזבי את משרד חברי נזכרתי כי התלמיד אמר שלמעשה יש לו מספר
תשובות לבעיה .ובכן חזרתי אליו ושאלתיו" :מה הן שאר תשובותיך?" "או ,כן!" ענה התלמיד,
"ישנן דרכים רבות למדידת גובה הבניין בעזרת ברומטר .למשל ,אתה יכול להוציא את
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סיפור הברומטר ,המופיע בסוף יחידת הלימוד (עמודים  ,)121-120נועד להמחיש את הרעיונות
התאורטיים שנדונו בעמודים הקודמים .על פי המשנה ,מורים בתקופה ההיא העריכו את יכולות
של התלמידים על פי כישוריהם בשני תחומים בלבד  -הזיכרון והיכולת להבחין בין עיקר לטפל.
התפיסה החינוכית שעמדה בבסיס מבחני ה־ IQהראשונים תאמה את הגישה שהוצגה במשנה,
וממציאיה האמינו שביכולתם להעריך את היכולות הקוגניטיביות של כל תלמיד ואת מידת התאמתו
למערכת החינוך על פי תוצאות המבחן .לעומת זאת ,תאוריית האינטליגנציות המרובות ,ערערה על
הבלעדיות של מיומנויות קוגניטיביות ,כגון זיכרון והבחנה בין עיקר לטפל ,בהערכת התלמיד ,הציעה
לבחון גם היבטים נוספים באישיותו והדגישה שכל תלמיד יכול להתבטא ולהיות מוערך במגוון
רחב של תחומים ,ולא רק בקריאת טקסטים ובפתרון משוואות מתמטיות .התובנה העומדת בבסיס
התאוריה של גרדנר מזמינה את התלמידים לחשוב מחדש על תפקיד מערכת החינוך ,על אופי בית
הספר הרצוי ועל שיטות הלמידה הנהוגות בו .בהקשר זה ראינו שה"הוראה המותאמת" וה"חינוך
הפרוגרסיבי" ,שהוצגו לעיל ,מבקשים להעמיד את התלמיד במרכז התהליך ולעצב סביבת לימודים
מתקדמת המותאמת ליכולותיו ,צרכיו ומטרותיו.
הסיפור שלפנינו ממחיש את הסכנות הכרוכות במערכת חינוך מהסוג הישן ,כמו זו המתוארת
במשנה ,מערכת שבה המורה והחומר הנלמד הם העומדים במרכז תהליך הלמידה .נוסף על כך,
הסיפור מדגים את ההזדמנויות שמזמנת מערכת חדשנית יותר ,המאפשרת לתלמיד להביא את עצמו
לידי ביטוי בצורה מלאה ויצירתית.
מהסיפור עולה שמערכת החינוך המתוארת במשנה עלולה לפגוע בחשיבה הביקורתית והיצירתית
של התלמידים ,משום שלעתים היא דורשת מהם להתעלם מנטיותיהם ,מכישוריהם ומדעותיהם,
ולהתאים את עצמם לשיטות הוראה המדגישות את השינון והזיכרון .למשל ,על פי המשנה ,תלמיד
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מצטיין הוא תלמיד הזוכר את כל מה שנלמד ,מסוגל לנתח ולהבין את המסרים המרכזיים בטקסט
הנלמד ,ולבסוף ,יכול לחזור על מה שנלמד לשביעות רצון המורה .תלמיד כושל ,על פי תפיסה זו,
הוא תלמיד המתקשה להבין ולזכור את התוכן הנלמד ואינו יודע להוכיח למורה את ידיעותיו (שאלה
 .)1בסיפור הברומטר התלמיד יודע היטב את התשובה שהמורה מצפה לשמוע ,אך הוא מציע שורה
של תשובות חלופיות המביאות לידי ביטוי חשיבה מקורית ויצירתית .המורה פוסל את התשובות
החלופיות ,לא משום שהן אינן עונות על השאלה שנשאלה ,אלא רק משום שאינן תואמות את
הציפיות המוקדמות שלו .שיטת ההוראה של המורה בסיפור מסרסת את מחשבת התלמיד ומונעת
ממנו לחשוב "מחוץ לקופסה" ,במקום לעודד אותו לחשוב חשיבה ביקורתית ויצירתית (שאלה .)2
לסיכום סיפור הברומטר ,מומלץ לדון ביתרונות ובחסרונות שבשיטת ההוראה המתוארת במשנה,
ובזו המותאמת לתאוריית האינטליגנציות המרובות .אמנם תפיסת המשנה ממעיטה בחשיבות
התלמיד בעיצוב חווית הלימוד ,אך היא יוצרת שפה משותפת לכלל התלמידים סביב התכנים
הנלמדים ,מאפשרת הערכה ומדידה פשוטה של ידיעות התלמידים ומונעת מהתלמידים טעויות
נפוצות ומסקנות נמהרות ובלתי מבוססות .עם זאת ,שיטה זו עשויה להגביל את החשיבה היצירתית
ולמנוע מהתלמיד להביא לידי ביטוי את מכלול כישוריו .לעומת זאת ,ההוראה המותאמת מדגישה
את מקומו של התלמיד בתהליך הלמידה ומאפשרת לו לבוא לידי ביטוי בצורה מיטבית .אמנם גישה
זו מעודדת חשיבה יצירתית וביקורתית ,אך גם מקשה על הוראה בכיתה הטרוגנית .נוסף על כך,
שיטה זו מקשה על הערכת התלמידים ,מצמצמת את מרחב הפעולה של המורה ,ואף עשויה ליצור
פער גדול בין התלמידים ,במידת הבנתם את החומר הנלמד ובדרכי יישומו.

הצעה למשימת סיכום
לסיכום יחידת הלימוד ,אפשר לבקש מהתלמידים לשתף את חבריהם לכיתה בחוויות למידה
שחוו לאורך השנים בבית הספר ,ולחשוב איזו תפיסה הן משקפות .התלמידים יוכלו בוודאי להביא
דוגמאות לחוויות לימוד המזכירות במאפייניהן את תפיסת המשנה ,חוויות שבהם מילאו המורה
והחומר הנלמד מקום מרכזי ,ואילו התלמיד נדרש להתאים עצמו לשיטת ההוראה של המורה,
לעתים מתוך תסכול עמוק .בה בעת ,יש לעודד אותם לשתף את הכיתה גם בחוויות שידגימו את
תפיסת האינטליגנציות המרובות ואת גישת ההוראה המותאמת ,שבהן התלמיד עמד במרכז תהליך
הלמידה ,והמורה התאים את עצמו לכישורים ,ליכולות ולתחומי העניין של התלמיד.
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משנה יט :אהבה שאינה תלויה
בדבר
מבוא
עניינה של משנה י"ט הוא ההבחנה בין שני סוגי אהבות :אהבה התלויה בדבר ,שעליה נאמר שסופה
להתבטל כאשר בטל ה"דבר"; ולעומתה  -אהבה שאינה תלויה בדבר ,שאינה בטלה לעולם .המשנה
מדגימה את שני סוגי האהבות האלה באמצעות שני סיפורי אהבה מקראיים .בלימוד המשנה נעמוד
על המושגים המופיעים בה ונבחן את מידת הקשר שבין הסיפורים המקראיים למושג "אהבה" כפי
שאנו מבינים אותו היום .במשימה (עמוד  )123נפגוש מנעד רחב של שימושים במילה "אהבה" וננסה
למפות אותם באמצעות קנה המידה שמספקת משנתנו.
במדור "לצד השביל" (עמוד  )124הובאו דברים שכתב אריך פרום בספרו "אמנות האהבה" ,על טבעה
של האהבה ועל היותה כוח חיוני וגדול בחייו של האדם  -כוח המסייע לאדם להתגבר על בדידותו
ולהתאחד עם האחר ,אך בה בעת שומר על ייחודיותו ועל עצמאותו של כל אחד מהאוהבים.
בדברנו על אהבה איננו מתכוונים לאהבה רומנטית בלבד ,אהבה בין גבר לאישה ,וגם לא רק לאהבה
בין חברים ,שגם היא פרי בחירה של שני הצדדים .הסיפור המקראי על משפט שלמה המופיע
"לאורך השביל" (עמוד  )125מאפשר לנו להתבונן בדגם נוסף של אהבה :אהבת אם לבנה.
בסיומו של הפרק (עמוד  )126יופיע סיפור מעשה מימי הביניים על כוחה של ידידות ,סיפור שישוב
ויחדד את הבנתנו את המושג "אהבה שאינה תלויה בדבר".
משנה יט

ַא ֲה ָבה ֶשׁ ֵאינָ הּ ְתּלוּיָה ְב ָד ָבר
אהבה היא מהרגשות המסעירים והמשמעותיים ביותר
שאנו חווים .המשנה שלפנינו מבחינה בין שני סוגי
אהבה .במהלך הלימוד ננסה לברר מהי אהבת אמת,
ומהי אהבה כוזבת ,וכיצד נדע להבחין בין השתיים.

המשנה

ביאור

ָּ .1כל ַא ֲה ָבה ׁ ֶש ִהיא ְתלוּיָה ְבדָ ָבר – ָּב ֵטל ָּד ָברְּ ,ב ֵטלָ ה ַא ֲה ָבה.
ינָה ְּב ֵטלָ ה לְ עוֹלָ ם.
ינָה ְּתלוּיָה ְבדָ ָבר – ֵא ּ
ֶ ׁ .2וְש ֵא ּ
ֵ .3איזוֹ ִהיא ַא ֲה ָבה ַה ְּתלוּיָה ְבדָ ָבר? זוֹ ַא ֲה ַבת ַא ְמנוֹן ָוְת ָמר.
ינָה ְּתלוּיָה ְבדָ ָבר? זוֹ ַא ֲה ַבת ָּדוִד וִיהו ָֹנָתן.
ֶ ׁ .4וְש ֵא ּ

ְ .1תלוּיָ ה ְב ָד ָבר אינה ֵכּנה ,מוּנעת
משיקולים זריםָ .בּ ֵטל ָדּ ָבר אם
האינטרס שהניע את האהבה
איבד את תוקפוְ .בּ ֵט ָלה ַא ֲה ָבה
האהבה מתבטלת ,נעלמת.

שאלות

 .1לפניכם הגדרה למילה 'אהבה' מתוך מילון אבן שושן .קראו אותה והשיבו לשאלות שבעקבותיה:
¦p¦O°® ¢¦«°® ¹©¢¦®¥J¦«°®¤?n¦ N´ ¦I© nsÀ£¦¢±°¾i²¦£
 ¢
א .כיצד ִ'ח ָבּה ַעזָּ ה' או ֶ'רגֶ שׁ ֶשׁל ְמ ִשׁ ָיכה' עלולים להיות תלויים בדבר?
ב .מהי לדעתכם ,אהבה שאינה תלויה בדבר?
 .2המשנה מביאה דוגמאות לשתי צורות האהבה.
א .מדוע ,לפי המשנה ,סיפור אמנון ותמר משמש דוגמא לאהבה התלויה בדבר?
ב .לפניכם ההגדרה לאונס המבוססת על ההגדרה של אתר איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי
תקיפה מינית בישראל .קראו את ההגדרה והשיבו לשאלה שבעקבותיה:
מהו אונס?
אונס הוא פשע אלים וביטוי לכוח ושליטה ,המבוצע באמצעות אקט מיני .לעומת זאת ,ניתן להגדיר "מין" כקשר בין
שני אנשים שרוצים בכך  -כך שאונס הוא אלימות המתבטאת במין ולא להפך.
בניגוד לדעה הרווחת ,אונס כמעט תמיד אינו ספונטני והוא מתוכנן מראש .מדובר בשימוש במעשים אלימים בעלי
אופי מיני על מנת לבטא כוח ,כעס ותוקפנות ועל ידי כך להשיג שליטה ולכונן תחושת ערך עצמי.
האם בכלל אפשר לדבר על מעשה אמנון ותמר במונחים של אהבה ,כפי שעושה המשנה?
 .3מדוע אהבת דוד ויהונתן נחשבת מופת לאהבה שאינה תלויה בדבר?
 .4באיזה מובן אהבתם של דוד ויהונתן אינה בטלה לעולם? ובאיזה מובן אהבת אמנון לתמר בטלה?
 .5האם הדוגמאות שמביאה המשנה לאהבה התלויה בדבר ולאהבה שאינה תלויה בדבר ,תואמות את האופן שבו
הבנתם אתם את המושגים? הסבירו.
 .6קיימות צורות רבות של יחסי אהבה :בין גבר לאישה ,בין הורים לילדים ,בין סבים לנכדים ,בין אחים ,חברים ועוד.
בחרו שלוש אפשרויות של יחסי אהבה ,והדגימו כיצד באים בהם לידי ביטוי יחסים שבהם האהבה תלויה בדבר
ויחסים שבהם האהבה אינה תלויה בדבר.
 .7יש הטוענים כי אהבה שאינה תלויה בדבר אינה אפשרית כלל ,וכי מאחורי כל אהבה עומד אינטרס כלשהו .נסו
להסביר טענה זו ,וכתבו אם אתם מסכימים איתה או מתנגדים לה.

עמוד  Â 122מסכת אבות  Âפרק ה
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ביאור משנה
כמו רוב המשניות בפרק ה ,גם למשנה זו אין "בעלים" (כלומר ,לא נאמר מי אמר אותה) .לאחר 18
משניות המסודרות סביב מספרים טיפולוגיים ,פותחת משנתנו סדרה קצרה של ארבע משניות
הפותחות במילה "כל" ומציגות הכללות בנושאים מסוימים .נושאה של משנתנו הוא המושג אהבה.
המשנה איננה מגדירה את המושג עצמו אך מבחינה בין שתי צורות של אהבה :אהבה "תלויה בדבר"
ואהבה "שאינה תלויה בדבר" .האהבה מהסוג הראשון עשויה להתבטל כאשר בטל אותו "דבר" ,ואילו
האהבה מהסוג השני אינה בטלה לעולם.
חלקה השני של המשנה מדגים את שני סוגי האהבות בעזרת שני זוגות אוהבים מהמקרא :אהבת
אמנון ותמר ,דוגמה לאהבה התלויה בדבר; ואהבת דוד ויהונתן ,דוגמה לאהבה שאינה תלויה בדבר.
כאמור ,משנתנו מניחה שהמושג "אהבה" ברור לנו דיו ,אולם הדבר אינו בהכרח כך .בעמוד 122
מופיעה ההגדרה ממילון אבן־שושן למילה "אהבה" .אבן־שושן מגדיר אהבה "חיבה עזה" ו"רגש של
משיכה גדולה או חשק" .חיבה ומשיכה (כמו האהבה במשנה) יכולות להיות תלויות בדבר (אני נמשך
למישהו או למשהו בגלל יופיו ,אני מחבב את פלוני בגלל שהוא עשוי להועיל לי) ,אך יכולות להיות
גם חיבה ומשיכה שאינן תלויות בדבר.
מהי "אהבה שאינה תלויה בדבר"? תשובה חפוזה יכולה להיות שאהבה שאינה תלויה בדבר היא
אהבה לאדם בלא כל סיבה ובלא תלות בגורם חיצוני כלשהו .האומנם אפשר לפרש כך? יש סיבה
שבעטייה אם אוהבת את בנה יותר משהיא אוהבת את ילדי הגן שלו .נער האוהב נערה אהבת אמת
איננו עושה זאת "בלא סיבה" .לכן ,ייתכן ש"דבר" הוא אינטרס ,או גורם משתנה  -אישה האוהבת
איש רק בגלל יופיו החיצוני ,האם תמשיך לאהוב אותה גם לאחר חמישים שנה או אם חלילה ייפגע
בתאונה? אדם המחבב את חברו בגלל עושרו וקשריו העסקיים ,האם ימשיך לבלות זמן בחברתו גם
אם ירד מנכסיו?
לעומת זאת ,אהבה שאינה תלויה בדבר היא אהבה שמקורה בגורם שאינו משתנה  -אם אוהבת את
בנה בגלל היותו בנה (ועל כך ראו עוד ב"לאורך השביל") ומי שאוהבת את אהובּה אהבת אמת ,אהבה
שאינה תלויה בדבר ,עושה זאת בגלל מי שהוא ,בגלל הגורמים הקבועים והבלתי משתנים באישיותו
(שאלה .)1
המשנה מביאה את סיפור אמנון ותמר כדוגמה לאהבה שאינה תלויה בדבר .אהבתו של אמנון לתמר
הייתה אהבה שכל־כולה משיכה מינית .לאחר שאמנון הצליח לפתות את תמר בעורמה ולאנוס אותה
השנאה אשר ְשנאּה מאהבה אשר אהבּה" (שמואל ב' יג,
הפכה האהבה לשנאה גדולה " -כי גדולה ִ
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טו) .לאחר שביצע בה אמנון את זממו לא נותר בה עוד דבר לאהוב מבחינתו ,ובמילים אחרות :מרגע
שבטל הדבר ,בטלה האהבה (שאלה 2א).
בחלקה השני של השאלה (שאלה 2ב) מופיעה הגדרה לאונס .על פי ההגדרה ,אונס הוא בראש
ובראשונה פשע המבטא כוח ושליטה .לעומת פשעים אחרים ,כמו רצח ואלימות גופנית אחרת,
באונס מבוצע האקט הכוחני באמצעות מעשה מיני .חשוב להדגיש ולהבהיר את משמעות האמירה
"אונס הוא אלימות המתבטאת במין ולא להפך" .יחסי מין (כשמם" ,יחסים") מבוססים על הסכמה
ורצון ,ועל כן אונס איננו סוג מסוים של יחסי מין .כפייה של יחסי מין היא מעשה פשע חמור .כל
מערכת יחסים בין בני אדם (ובכלל זה יחסי מין) צריכה להיות מושתת על כבוד ועל מתן ערך עצמי
לזולת .כפי שאומרת ההגדרה ,אונס הוא לרוב מתוכנן ,ולעתים קרובות הוא נעשה דווקא בידי אדם
מוכר .ומה שנכון למרבה הצער בימינו ,היה נכון גם בסיפור המקראי על אמנון ותמר  -סיפור על אח
שתכנן תכנון מתוחכם את אונס אחותו .משום כך ,על פי ההגדרות הנוכחיות שלנו למושג "אהבה",
אי אפשר לומר שמעשה אמנון ותמר הוא דוגמה ל"אהבה" .אהבה היא עניין רצוני והדדי ,ולעומתו,
מעשה האונס שעשה אמנון הוא מעשה אלים וחד־צדדי שנועד להשביע את תשוקותיו בלי לחשוב
על זולתו.
בשנת  1981פיתחו שלושה משפטנים אמריקנים בראשות פרופ' ביל פלסטינר מודל שנקרא
 .)Naming, Blaming, Claiming (NBCעל פי המודל הזה ,כדי שאדם שהיה קורבן לעברה יוכל
להתלונן עליו לעבור שלושה שלבים :עליו לתת שם למעשה שנעשה בו ,עליו לזהות אשם במעשה
ועליו לגייס את הכוחות לתבוע .השלב הראשון הוא השלב המרכזי ,והוא תלוי מאוד בהתפתחויות
חברתיות :למשל ,גם לפני שנחקק החוק למניעת הטרדה מינית בישראל בשנת  ,1998הוטרדו נשים
רבות ,נפגעו מיחס פוגעני ,שמעו רמיזות מיניות ועוד ,אך הן מיעטו להתלונן .רק חקיקת החוק
והשינוי החברתי שנוצר בעקבותיו אפשרה להן להעניק שם למה שחוו ,להגדיר לעצמן (ואחר כך
לסביבתן ולרשויות אכיפת החוק) שלדבר הלא נעים שחוו יש שם  -הטרדה מינית  -ולדעת שהוא
נחשב עברה על החוק .גם המושג "אונס" והמושג "אהבה" עברו שינויים רבים .רק התפתחות
והתקדמות חברתית יכולה להסביר כיצד מערכת היחסים שהייתה בין אמנון לתמר ,שהיום היינו
מכנים אותה "אונס" ,הייתה יכולה להיקרא לפני כאלפיים שנה "אהבה".
במידת האפשר ,כדאי לציין בעדינות שתלמיד או תלמידה שחוו (או חושבים שחוו) תקיפה כלשהי
יכולים לפנות ללא חשש לצוות החינוכי בבית הספר (מחנכת ,יועצת) ומחוצה לו (קו הסיוע לנפגעות
תקיפה מינית הוא  ,1202ולנפגעי תקיפה מינית .)1203 -
אהבת דוד ויהונתן נחשבת במשנתנו מופת לאהבה שאינה תלויה בדבר .כפי שמופיע בעמוד ,123
לדוד ויהונתן היו את כל הסיבות שלא לאהוב זה את זה :מבחינתו של דוד ,יהונתן היה בנו של שאול
המלך שרדף את דוד וביקש את מותו ,ואילו מבחינת יהונתן ,דוד היה המכשול שעמד בפני סיכויו
להיות למלך בבוא היום (כפי שמבהיר לו אביו" :כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה לא תכון
אתה ומלכותך"; שמואל א' כ ,לא) .אם יהונתן היה פוגע בדוד ,המלוכה הייתה נופלת לידיו ,ואם דוד
היה פוגע ביהונתן ,הוא היה יכול להחליש את מלכות שאול עוד יותר .למרות כל זאת ,נפשו של
יהונתן נקשרה בנפש דוד ,הם כרתו ברית ביניהם ונותרו נאמנים זה לזה גם בחייהם וגם לאחר מותו
של יהונתן בשדה הקרב (שאלה .)3
כדאי לייחד כאן כמה מילים למקומה של האהבה במקרא .במקרא מתוארים זוגות אוהבים רבים,
והשורש אה"ב הוא שורש נפוץ למדיי .אולם בניגוד לתפיסתנו המודרנית את האהבה ,ב"בספרות
המקראית השימוש בפועל 'אהב' ,מאפיין יחסים בין גבר ואישה המסתיימים בכאב ובצער",
כפי שמציינת ד"ר פנינה גלפז-פלר ("אין אהבות שמחות" http://lib.cet.ac.il/pages/item.
 ;asp?item=16213אפשר לקרוא על כך גם אצל ג'יימס דיימונד" ,עזה כמוות אהבה :אזהרה מקראית",
תכלת  .)http://www.tchelet.org.il/article.php?id=533 44ברבות מהאהבות המקראיות (יעקב
ורחל ,יצחק ורבקה ,דינה ושכם ,שלמה ונשותיו ועוד) נמצא יסוד טרגי מובהק .במקרא ,דוד הוא
האוהב הקלאסי ותפוצת השורש אה"ב בסיפורי דוד היא חסרת תקדים .אפילו השם דוד קשור
מבחינה אטימולוגית לאהבה (בעברית המקראית ,דֹוד הוא אהּוב) .גם שתי הדוגמאות לאהבה
במשנתנו לקוחות מסיפור חייו של דוד ,האדם היחיד במקרא שנאמר עליו שאישה אהבה אותו:
"ותאהב מיכל בת שאול את דוד" (שמואל א' יח ,כ(.
אהבתם של דוד ויהונתן "לא בטלה לעולם" במובן זה ששרדה מבחנים של נאמנות  -יהונתן היה
נאמן לדוד גם במחיר הפסד המלוכה ועימות ישיר עם אביו ,המלך שאול ,ודוד נצר אותה גם לאחר
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מות יהונתן  -בקינתו ליהונתן ובדאגתו למפיבושת .וכפי שכותב פרופ' יאיר זקוביץ' בספרו על דוד:

אהבת שאול לדוד נתחלפה בקנאה מרירה סמוך להתעוררותה; אהבת מיכל לדוד ,אף
היא לא עמדה בפני פגעי הפירוד שנכפה על השניים .רק אהבת יהונתן לדוד ,אהבה
שאינה תלויה בדבר ,עמדה בעינה עד מות יהונתן.
(יאיר זקוביץ' ,דוד :מרועה למשיח ,ירושלים תשנ"ו ,עמ' )68

אהבתו של אמנון לתמר ,לעומת זאת ,בטלה ברגע שבטל "הדבר"  -ברגע שבטלה המשיכה המינית
שהייתה הגורם הבלעדי באהבתו אליה ,בטלה גם האהבה והתחלפה בשנאה גדולה (שאלה .)4
לאחר שהגדרנו את המושגים "אהבה שהיא תלויה בדבר" ו"אהבה שאינה תלויה בדבר" והדגמנו
אותם (אם כי בהמשך הפרק נגיע לבירור נוסף של המושגים) ,בשאלה  5נבחן עם התלמידים כיצד היו
מפרשים את המושגים בלא הדוגמאות ,ואם פירושם שלהם מתאים לדוגמאות שניתנו במשנה.
כאשר המשנה עוסקת ב"אהבה" היא אינה מתכוונת לאהבה שבין גבר לאישה דווקא ,אלא לאהבה
באופן כללי .המושג אהבה רלוונטי ליחסים שבין גבר לאישה ,אך גם ליחסים שבין הורים לילדים ,בין
סבים לנכדיהם ,בין ידידים טובים (כמו דוד ויהונתן) וכן הלאה.
גם המושג "דבר" רלוונטי לכל סוגי מערכות היחסים האלה .נכד יכול לאהוב את סבו וסבתו אהבה
שאינה תלויה בדבר ,אך יש האוהבים אותם רק בגלל המתנות שהם מרעיפים עליהם .נראה ששאלה
זו תעמוד למבחן ,למשל ,כאשר יתבקש הנכד להשגיח על סבו המחלים מניתוח בבית החולים במקום
ללכת למסיבה .אם מדובר באהבה התלויה בדבר (המתנות הרבות) ,לא נופתע מסירובו של הנכד.
לעומת זאת ,נכד האוהב את סבו אהבה שאינה תלויה בדבר יעשה זאת בנפש חפצה .כך גם אהבה בין
חברים  -יש חברויות הנשענות בעיקר על שיקולים זרים ועל אינטרסים :אני חבר של פלוני כי הוא
מצליחן ועשיר ,ואני אוהב להיחשב לחבר שלו ולהשיג בשל כך טובות הנאה" .אהבה" שכזו בוודאי
לא תעמוד במבחנים מאתגרים .לעומת זאת ,יש דוגמאות לאהבות בין חברים החוצות שנים ,מרחקים
גאוגרפיים ומצבי חיים (שאלה .)6
"יש הטוענים כי אהבה שאינה תלויה בדבר אינה אפשרית כלל וכי מאחורי כל אהבה עומד אינטרס
כלשהו" .בשאלה  7מתבקשים התלמידים להגיב להיגד זה .מומלץ להעמיק בשאלה זו רק אם הנושא
מתאים לאופי הכיתה .אפשר לטעון שמאחורי כל אהבה יש אינטרס המביא אותנו לאהוב  -כדי
להיות אהובים ,להרגיש בעלי ערך וכדי להפיג את בדידותנו .מתנגדים לטענה זו יכולים להחזיק
באחת משתי עמדות :יש מתנגדים שיחזיקו בעמדה אלטרואיסטית ויאמרו שאהבת אמת שאינה
תלויה בדבר היא אהבה שבה האדם מסיר מעל הפרק כל אינטרס אישי ואוהב את זולתו אהבה
אלטרואיסטית לחלוטין ,בלי כל ציפייה לתמורה (כגון לזכות באהבת זולתו) .עמדה אחרת ,מרוככת
יותר ,תאמר שאמנם ברוב סוגי האהבה יש גם אינטרסים ורווחים ,אך השאלה היא שאלת המינון.
בקרבה ,במימוש עצמי
אמנם ,אפשר לומר שאפילו באהבת אם לילדיה יש אינטרס של האם ִ
וברווחים אחרים הכרוכים באימהות .אולם ֵאם האוהבת את ילדיה משקיעה באהבה זו הרבה יותר
מכפי שנדרש למימוש האינטרסים האישיים שלה ,ופעמים רבות היא תציב את רווחת ילדיה לפני
רווחתה שלה .ולכן גם אם יש באהבה אינטרסים אישיים ,השאלה היא היכן נמצאת נקודת הכובד:
האוהב "אהבה שאינה תלויה בדבר" יציב במרכז את אהובו ,ואילו האוהב "אהבה התלויה בדבר" לא
יכול שלא לשים במרכז תשומת הלב את צרכיו ואת רצונותיו שלו עצמו.
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אהבת דוד ויהונתן  ﬂסיפור יחסיהם של דוד ויהונתן ,בנו הבכור ויורש העצר של שאול
המלך ,נפרש במקרא לאורך ספר שמואל א .מיד לאחר ניצחונו של דוד על גלית נאמר
"נֶ ֶפשׁ יְהוֹנָ ָתן נִ ְק ְש ָׁרה ְּבנֶ ֶפשׁ ָּדוִ ד וַ ֱיֶּא ָה ֵבהוּ יְהוֹנָ ָתן ְּכנַ ְפשׁוֹ" )שמואל א יח ,א( .אולם שאול
מקנא בדוד וחש כי מלכותו מאוימת על ידיו .על כן הוא מנסה לסלקו ,ואף להורגו .עם
זאת ,יהונתן תומך בדוד ,כורת עמו ברית באהבתו אותו ,ואף מוכן לוותר על מלכותו
למענו .כך הוא אומר לדוד" :וְ ַא ָּתה ִּת ְמֹלְך ַעל יִ ְש ָׂר ֵאל וְ ָאנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ְּלָך ְל ִמ ְשׁנֶ ה וְ גַ ם ָשׁאוּל
ָא ִבי י ֵֹד ַע ֵּכן" )שמואל א כג ,יז( .עמדתו זו מובילה לעימותים קשים בינו לבין אביו ,שאול.
בוחר
שאול אף מתפרץ מול יהונתן בזעם ומקלל אותו"ֶּ :בן נַ ֲעוַ ת ַה ַּמ ְרדּוּת ֲהלוֹא יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ֵ
בושׁת ֶע ְרוַ ת ִא ֶּמָךִּ .כי ָכל ַה ָי ִּמים ֲא ֶשׁר ֶּבן יִ ַשׁי ַחי ַעל ָה ֲא ָד ָמהֹ ,לא
ַא ָּתה ְל ֶבן יִ ַשׁי ְל ָב ְש ְּׁתָך ְוּל ֶ
כוּתָך וְ ַע ָּתה ְש ַׁלח וְ ַקח אותוֹ ֵא ַלי ִּכי ֶבן ָמוֶ ת הוּא" )שמואל א כ ,ל-לא(.
ִתכּוֹן ַא ָּתה ַוּמ ְל ֶ
יהונתן נהרג עם שאול בשדה הקרב עם הפלשתים בהר הגלבוע .כאבו של דוד על מותו
היה עז ביותר ,והוא קונן עליו"ַ :צר ִלי ָע ֶליָך ָא ִחי יְהוֹנָ ָתן נָ ַע ְמ ָּת ִּלי ְמאֹד נִ ְפ ְל ַא ָתה ַא ֲה ָב ְתָך
ִלי ֵמ ַא ֲה ַבת נָ ִשׁים )שמואל ב א ,כו(.
מאוחר יותר לוקח דוד את מפיבושת ,בנו של יהונתן ,תחת חסותו ,דואג לו ומטפל בו
ַ"בּ ֲעבוּר יְהוֹנָ ָתן" )שמואל ב ט ,א(.

משימה

אמנון ותמר  ﬂסיפורם של אמנון ותמר
מופיע בפרק יג בספר שמואל ב .אמנון הוא
בנו של דוד המלך מאחינועם היזרעאלית,
ואילו תמר היא בתו של דוד ממעכה בת
תלמי מלך גשור ,שילדה לדוד גם את
אבשלום .לפי הסיפור המקראי ,אמנון
מתאהב בתמר אהבה עזה ,המייסרת אותו.
חברו הטוב ,יונדב ,מייעץ לו להעמיד פני
חולה ולבקש מאביו דוד כי תמר תבוא
לטפל בו .כאשר תמר מגיעה ,הוא אונס
"אל ָא ִחי ַאל ְתּ ַענֵּ נִ י
אותה למרות תחנוניהַ :
ִכּי ֹלא יֵ ָע ֶשׂה ֵכן ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלַ .אל ַתּ ֲע ֵשׂהֶ ,את
אוֹליְך ֶאת ֶח ְר ָפּ ִתי?
ַהנְּ ָב ָלה ַהזֹּאת .וַ ֲאנִ י ָאנָ ה ִ
וְ ַא ָתּה ִתּ ְהיֶה ְכּ ַא ַחד ַהנְּ ָב ִלים ְבּ ְיִשׂ ָר ֵאל.
וְ ַע ָתּה ַדּ ֶבּר נָ א ֶאל ַה ֶמּ ֶלְך ִכּי ֹלא יִ ְמנָ ֵענִ י
ִמ ֶמּ ָךּ" )שמואל ב יג ,יב-יג( .מסופר כי מיד
לאחר האונס החל אמנון לשנוא את תמר
דוֹלה ַה ִשּׂנְ ָאה ֲא ֶשׁר
דוֹלה ְמאֹדִ .כּי גְ ָ
"שׂנְ ָאה גְּ ָ
ִ
ְשׂנֵ ָאהּ ֵמ ַא ֲה ָבה ֲא ֶשׁר ֲא ֵה ָבהּ" )שמואל ב יג,
טו( .הוא מגרש אותה בכוח מחדרו ,ותמר
נותרת שבורה ונטושה" :וַ ִתּ ַקּח ָתּ ָמר ֵא ֶפר
ֹאשׁהּ ְוּכתֹנֶ ת ַה ַפּ ִסּים ֲא ֶשׁר ָע ֶל ָיה ָק ָר ָעה
ַעל ר ָ
ֹאשׁהּ וַ ֵתּ ֶלְך ָהלוְֹך וְ זָ ָע ָקה"
וַ ָתּ ֶשׂם יָ ָדהּ ַעל ר ָ
)שמואל ב יג ,יט( .כך מוצא אותה אבשלום
אחיה ,והוא מבין את אשר אירע .הוא אוסף
אותה לביתו ,ובסופו של דבר רוצח את
אמנון כנקמה.

יאן סטין ,אמנון ותמר

אנו פוגשים את המילה "אהבה" במקומות רבים ובהקשרים מגוונים .אנו קוראים על אהבה בספרים
ובעיתונים ושומעים את שמעה בשיחות ובאמצעי התקשורת .במשימה בעמוד  123מתבקשים
התלמידים לקרוא כמה היגדים שבהם משובצת המילה "אהבה" ,ולקבוע אם מדובר ב"אהבה התלויה
בדבר" או ב"אהבה שאינה תלויה בדבר".
 באשר לדבריה של יהודית קציר  -על פי מה שנכתב לעיל בתשובה לשאלה  ,7נראה שזו הגדרה
ממצה לאהבה שאינה תלויה בדבר.
 אהבה ממבט ראשון  -כאן השאלה תהיה מה נראה באותו "מבט ראשון" .אם במבט הראשון
התמקדה האוהבת בסקירת יופיו החיצוני של אהובה ,הרי זו אהבה התלויה בדבר .לעומת זאת,
אם ברגע אחד עמד האוהב על האישיות המיוחדת הקורנת מאהובתו  -אפשר לומר שזו אהבה
שאינה תלויה בדבר.
 דבריו של ויקטור פראנקל הרואים באהבה פסגת השאיפות ,מתאימים בוודאי לאהבה שאינה
תלויה בדבר .אהבה התלויה בדבר ,לעומת זאת ,היא שאיפה חולפת.

לפניכם פתגמים וביטויים שונים העוסקים באהבה .שבצו את הביטויים במקום המתאים להם ,לדעתכם ,בטבלה:
 Ÿאהבה היא כששמחים לתת אחד לשני הרבה מעבר למה ששמחים לקבל) .יהודית קציר(
 Ÿאהבה ממבט ראשון
" Ÿאהבה היא המטרה הסופית והנעלה ביותר ,אשר אליה ישאף האדם") .ויקטור פראנקל(
 Ÿאהבת בצע.
 Ÿאהבת עולם.
" Ÿהצורך הזה ,להפוך משהו לשלך כדי לאהוב אותו ,מבטיח שאף פעם לא תזכה באהבה") .גבי ניצן(
 Ÿאהבת הבריות.
 Ÿאהבה חופשית.
" Ÿאני אוהב אותך ,בגלל שאני אוהב אותי .אני פותר את בדידותך ,ואת את בדידותי"
)מתוך השיר 'אני אוהב אותך' של מיכה שטרית(
ַא ֲה ָבה ֶש ֵׁאינָ הּ ְּתלוּיָ ה ְב ָד ָבר
ַא ֲה ָבה ַה ְתּלוּיָ ה ְב ָד ָבר

 אהבת בצע  -דוגמה מובהקת לאהבה התלויה בדבר ,אהבה שבמרכזה האוהב בעצמו ורווחיו
האישיים.
עמוד  Â 123מסכת אבות  Âפרק ה

ע מ ו
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ד 123

 אהבת עולם  -אפשר לומר שמדובר בביטוי נרדף ל"אהבה שאינה תלויה בדבר" כיוון ש"עולם"
משמעו נצח .אהבה נצחית שאינה בטלה לעולם היא אהבה שאינה תלויה בדבר.
 "הצורך הזה" ,המוזכר בדבריו של גבי ניצן ,הוא המאפיין המרכזי של אהבה התלויה בדבר  -אהבה
שבה אינך יכול להשלים עם נוכחותו ושלמותו העצמאית והחופשית של מושא אהבתך .רק
השתחררות מצורך זה יכולה להוביל את האדם לאהבה שאינה תלויה בדבר ,אהבה המכבדת את
ערכו העצמי של הזולת.
 אהבת הבריות  -מושג שעליו עמדנו בפרק א משנה יב ,מייצג דוגמה לאהבה בסיסית אך כללית
לכל הבריות בשל היותן נבראות בצלם אלוהים .מדובר באהבה שאינה תלויה בדבר חולף כלשהו,
אלא קשורה למהותה ולטבעה של האנושיות.
 אהבה חופשית  -המובן המקובל של הביטוי "אהבה חופשית" " -כינוי לקיום יחסי מין באופן
חופשי ומתירני ,בלי התחשבות במגבלות של חוקי הדת ,המוסר או המדינה( ".מילון רב מילים).
בפתיחת שירו "אהבה חופשית" כותב אלתרמן שלכאורה "אהבה היא נחושתיים ,אזיקים היא
וכבלים" .גם ביצירות תרבותיות אחרות האהבה מגבילה ושוללת חופש (ראו ,למשל ,שירו של
ג'ורג' מוסטקי "את חירותי" ,או שירה של לאה לופנפלד "כל נדרי") .הדיון במונח הזה יכול
לעורר את השאלה מהו הקשר בין אהבה לחירות .נראה שבמובנה העמוק "אהב חופשית" היא
אהבה שאינה תלויה בדבר (אהבה התלויה בדבר משועבדת לאיזשהו "דבר") ,אהבה שהגבולות
שבה (הגבול שביני ובין צרכי ,לבין הזולת וצרכיו) והמגבלות שבה (חובת הנאמנות ,למשל) הם
המגדירים מהם חירות וחופש.
 השורה משירו של מיכה שיטרית נוגעת גם היא לשאלה  7לעיל ,וייתכן שגם היא כרוכה בשאלות
של מינון .לא מגונה לטעון שכל אהבה מתחילה באהבה עצמית (רעיון זה בא לידי ביטוי גם
בפרשנות אפשרית לציווי "ואהבת לרעך כמוך" :רק אדם האוהב את עצמו יכול לאהוב את זולתו).
השאלה היא מה העיקר ואיך מפרשים את המילה "בגלל" בשיר :אם הכוונה היא שאלמלא הייתי
אוהב את עצמי ,לא הייתי יכול לאהוב את האחר ,הרי אין מניעה לומר שתהיה זו אהבה שאינה
תלויה בדבר .אולם אם האוהב בשיר אוהב את אהובתו רק בגלל שהוא חש מכך סיפוק ,הרי שהוא
משתמש בה ככלי למימוש צרכיו שלו ,ואז נאמר שלפנינו אהבה התלויה בדבר.
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האהבה היא כוח פעיל באדם; כוח המפיל את המחיצות המבדילות בין האדם
לחברו ,המאחד אותו עם אחרים .האהבה עוזרת לו להתגבר על תחושת הבידוד
והנפרדות ,אבל היא גם מאפשרתו לו להיות הוא עצמו ,לשמור על שלמותו.
הפרדוקס באהבה הוא ששתי נפשות נעשות לאחת ,ובכל זאת נותרות שתים.
אריך פרום ,אמנות האהבה ,עמ' 26

שאלות

 .1האם האהבה שמתאר פרום ,היא אהבה "שאינה תלויה בדבר"? נמקו.
 .2מהו הפרדוקס )הסתירה הפנימית( הקיים באהבה ,לפי פרום?
 .3תנו דוגמא לכך "ששתי נפשות שהיו לאחת ובכל זאת נשארו שתים".
הנשיקה פרנצ'סקו הייז

אריך פרום ) ﬂ (1980-1900פסיכולוג חברתי ופילוסוף
יהודי .נולד בגרמניה ,ועם עליית הנאצים לשלטון היגר
לארצות הברית.
בספרו 'אמנות האהבה' קובע פרום ,כי רק באהבת אמת,
שבה מתמזג האדם עם נפש זולתו ,אך לא מאבד את
אישיותו הייחודית ,יש כדי לשחררו ממצוקת הבדידות
הקיומית .לדעתו ,זוהי התשוקה האנושית העזה ביותר
והכוח המלכד את המין האנושי בכללו ובקבוצותיו
השונות .לדבריו" ,בלא אהבת אמת לא הייתה האנושות
יכולה להתקיים אף יום אחד" .סממניה של אהבת אמת
הן :אכפתיות ,אחריות ,כבוד וידיעת מושא האהבה .האוהב
אינו מתייחס לזולתו באופן רכושני .האהבה האמיתית היא
אישורו הספונטני של האחר ,תוך שמירת צביונך האישי.

עמוד  Â 124מסכת אבות  Âפרק ה

ע מ ו

ד 124

במדור "לצד השביל" מופיעה פסקה מ"אמנות האהבה" ,ספרו החשוב של אריך פרום ,פילוסוף
ופסיכואנליטיקן יהודי שחי ופעל באירופה ,בארצות הברית ובמקסיקו במאה ה־ .20את שמו של
הספר הסביר פרום כך:

האם אהבה היא אמנות? אם כן ,היא דורשת ידיעה ומאמץ .או שמא האהבה היא
תחושה נעימה ,שחווייתה היא עניין של מקרה ,משהו ש"נקלעים אליו" אם יש לנו מזל.
הספר הקטן הזה מבוסס על ההנחה הראשונה ,אף כי אין ספק שרוב בני האדם בימינו
מאמינים בהנחה השנייה דווקא.
(אריך פרום ,אמנות האהבה ,תל אביב  ,2001עמ' )9

כמו התנא במשנתנו ,גם פרום אינו מסתפק בהגדרה המילונית שהאהבה היא "רגש של משיכה עזה"
או "תחושה נעימה" .האהבה היא עניין הדורש "ידיעה ומאמץ" ועל כן היא בגדר אמנות .אמנות זו
דורשת ,בין היתר ,ידיעה והבחנה בין אהבה התלויה בדבר לאהבה שאינה תלויה בדבר.
פרום רואה באהבה את התשובה לבדידותו הקיומית של האדם:

הצורך העמוק ביותר של האדם [ ]...הוא הצורך להתגבר על נפרדותו ,לצאת מכלא
בדידותו.
האדם  -בכל הדורות והתרבויות  -ניצב לפני פתרון השאלה האחת והיחידה :איך להתגבר
על הנפרדות ,איך להגיע לאיחוד ,איך לחרוג מחייו כפרט ולמצוא את עצמו במצב של
אחדות.
(שם ,עמ' )17

בפסקה המופיעה בספר הלימוד אומר פרום שהאהבה היא כוח המפיל מחיצות ומאחד בין אנשים
(אגב ,בפרקים הבאים הוא עוסק בכמה סוגים של אהבה :אהבת הורים לילדיהם ,אהבת אחים ,אהבה
בין איש לאישה ואהבת האל) .האהבה עוזרת לאדם להתגבר על בדידותו אך גם נותנת משמעות
לקיומו העצמאי .האם זוהי אהבה התלויה בדבר (שאלה  ?)1היה אפשר לומר שיש משהו אנוכי
באהבה כזאת ,הרי גם בה אדם "משתמש" בזולת כדי לפתור את בעיית הבדידות .אולם לאור ההצעה
שהועלתה לעיל באשר למשמעות של אהבה "התלויה בדבר" ,נראה שהתשובה שלילית .אדם האוהב
את זולתו באמת ,לדעת פרום ,איננו עושה זאת למען מטרה חומרית כלשהי אלא כדי לתת משמעות
לעצם קיומו .היסוד ההדדי (כל אחד מוצא את עצמו שלם בזכות האהבה לאחר) עושה אהבה כזאת
לאהבה שאינה תלויה בדבר .יתרה מכך ,פרום אומר בהמשך -

בדרך הכללית ביותר נוכל לתאר את האופי הפעיל של האהבה אם נאמר שהאהבה היא
בראש ובראשונה נתינה ,ולא קבלה [ ]...מה נותן אדם אחד לחברו? הוא נותן מעצמו,
מהיקר לו ביותר ,הוא נותן מחייו .אין זה אומר בהכרח שהוא מקריב את חייו למען זולתו
 אלא שהוא נותן לו ממה שחי בתוכו; הוא נותן לו משמחתו ,מתשומת ליבו ,מהבנתו,מידיעתו ,מבדיחות דעתו ,ומעיצבונו  -מכל הביטויים והגילויים של מה שחי בקרבו.
(שם ,עמ' )29-27

לדעת פרום ,אהבת אמת היא אהבה שבה אדם מעניק מעצמו לזולתו (כמו אהבת דוד ויהונתן),
להבדיל מאהבה שבה האדם מבקש למלא את סיפוקו באמצעות האחר (כמו אהבת אמנון ותמר).
לדעת פרום ,אהבה היא פרדוקס (שאלה  .)2היא מאחדת שני אנשים ,אך גם מותירה אותם שניים.
והפרדוקס חריף אף יותר :רק באמצעות האיחוד כל אחד מהם יכול להיות הוא עצמו ,כלומר לממש
את עצמו .אפשר להציע לתלמידים לחשוב על דוגמה לזוג אוהבים שהחיבור ביניהם אינו מבטל את
אישיותם ,ולא הופך אחד מהם לתלוי בזולתו ,לצל חיוור שלו ,אלא להפך :אהבה המעצימה כל אחד
מהאוהבים (שאלה .)3
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אהבה ללא תנאי

בספר מלכים א ג ,טז-כח מתוארת חכמת שלמה המלך באמצעות
סיפור על שתי נשים זונות שהובאו למשפט בפני שלמה :שתי
הנשים גרו בבית אחד ,ושתיהן ילדו בנים בהפרש של שלושה ימים.
אחת הנשים סיפרה כי האשה השנייה גרמה בלילה למות תינוקה,
בעת ששכבה עליו בשנתה .לדבריה ,האשה השנייה ניגשה אל
מיטתה בעת שישנה והחליפה את תינוקה המת בתינוק החי שלה.
האשה השנייה טענה כי היא אמו של התינוק החי ,ואילו הדוברת
הראשונה היא אם התינוק המת .לפניכם הקטע מהמקרא המתאר
כיצד הכריע שלמה במקרה הזה:
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ךְ ְקחוּ לִ י ָחרֶ ב
וַיּ ֶ
ּוַי ִָבאוּ ַה ֶחרֶ ב לִ ְפנֵי ַה ֶּמלֶ ךְ .
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ךְ ִּ :גזְרוּ ֶאת ַה ּיֶלֶ ד ַה ַחי לִ ׁ ְשנָיִםְ ,וּתנוּ ֶאת ַה ֲח ִצי לְ ַא ַחת ֶוְאת ַה ֲח ִצי לְ ֶא ָחת.
וַיּ ֶ
ֹאמר:
ֹאמר ָה ִאׁ ָּשה ֲאׁ ֶשר ְּב ּנָה ַה ַחי ֶאל ַה ֶּמלֶ ךְ ִּ ,כי נִכְ ְמרוּ רַ ֲח ֶמ ָיה ַעל ְּב ּנָהּ ,וַת ֶ
ּוַת ֶ
ִּבי ֲאדֹנִי ְּתנוּ לָ ּה ֶאת ַה ּיָלוּד ַה ַחיָ ,וְה ֵמת ַאל ְּת ִמיתֻ הוּ.
וְ זֹאת ]האישה השנייה[ א ֶֹמרֶ תַּ :גם לִ י גַ ם לָ ךְ לֹא ְיִהיֶהְּ .גזֹרוּ!
ֹאמרְּ :תנוּ לָ ּה ֶאת ַה ּיָלוּד ַה ַחיָ ,וְה ֵמת לֹא ְת ִמיתֻ הוִּ .היא ִא ּמוֹ.
ּוַי ַַען ַה ֶּמלֶ ךְ וַיּ ֶ
מלכים א ג ,כד-כז

שאלות

 .1על מה מוותרת האם האמיתית? ממה לדעתכם ,נובע ויתור זה?
"א ֲה ָבה ֶש ֵׁאינָ הּ ְּתלוּיָה ְב ָד ָבר,
 .2כיצד מתבטאת בסיפור האמרהַ :
עוֹלם"?
ֵאינָ הּ ְּב ֵט ָלה ְל ָ

חכמת שלמה  ﬂהמקרא מתאר את שלמה
ֹלהים
המלך כאדם החכם ביותר בימיו" :וַ ִּי ֵּתן ֱא ִ
ָח ְכ ָמה ִל ְשֹׁלמֹה ְוּתבוּנָ ה ַה ְר ֵּבה ְמאֹד וְ ר ַֹחב ֵלב
ַּכחוֹל ֲא ֶשׁר ַעל ְש ַׂפת ַה ָּים .וַ ֵּת ֶרב ָח ְכ ַמת ְשֹׁלמֹה
ֵמ ָח ְכ ַמת ָּכל ְּבנֵ י ֶק ֶדם ִוּמ ּכֹל ָח ְכ ַמת ִמ ְצ ָריִ ם ][...
ֹׁלשׁת ֲא ָל ִפים
וַ יְ ִהי ְשׁמוֹ ְב ָכל ַהגּוֹיִ ם ָס ִביב .וַ יְ ַד ֵּבר ְש ֶ
ָמ ָשׁל וַ יְ ִהי ִשׁירוֹ ֲח ִמ ָּשׁה וָ ָא ֶלף .וַ יְ ַד ֵּבר ַעל ָה ֵע ִצים
ִמן ָה ֶא ֶרז ֲא ֶשׁר ַּב ְּל ָבנוֹן וְ ַעד ָה ֵאזוֹב ֲא ֶשׁר י ֵֹצא ַּב ִּקיר
וַ יְ ַד ֵּבר ַעל ַה ְּב ֵה ָמה וְ ַעל ָהעוֹף וְ ַעל ָה ֶר ֶמשׂ וְ ַעל
ַה ָּדגִ ים" )מלכים א ה ט-יג( .מסופר גם כי מכל
הארצות באו לראות בחכמתו .כך עשו מלכים
רבים ,וביניהם מלכת שבא.
במסורת היהודית המאוחרת יותר ,המשיכו
לפתח סיפורים על חכמתו המופלאה של שלמה
המלך .בחלק מן האגדות מתוארת יכולתו
לשוחח עם בעלי החיים.

פטר פאול רובנס ,משפט שלמה
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סיפורן של שתי הנשים הזונות שבאו לפני המלך שלמה (מלכים א' ג) הוא אחד מסיפורי התנ"ך
המפורסמים ביותר .לרוב הוא מובא (כבהקשרו המקורי) להדגים את חכמתו של שלמה או להמחיש
התמודדות עם ספק משפטי .בעמוד  125מובא הסיפור מנקודת מבט ייחודית  -הפעם נרצה לבחון
מה אומר הסיפור על אהבתה של האם לילדה .דרך אגב ,מעניין לציין שמוטיב האהבה הדומיננטי כל
כך בסיפורי דוד במקרא ,ממשיך גם בחייו של שלמה ,בנו  -האדם היחיד במקרא שנאמר עליו שאהב
את האל (בתחילת הפרק של סיפור הנשים ,מלכים א' ג) והאדם שאהב מספר שיא של אלף נשים
(מלכים א' ,יא) ,שני סוגי אהבה שלפחות במובן מסוים היו תלויים בדבר.
בקצרה ,הסיפור מתאר שתי זונות שבאו לפני שלמה עם תינוק אחד .שתי הנשים ילדו ,וכאשר
התעוררו מצאו שאחד התינוקות מת והאחר חי .כל אחת מהנשים טענה שבנה הוא החי ובנה של
השנייה  -המת .שלמה מצא דרך מקורית להכריע במחלוקת :הוא ביקש להביא חרב ולחתוך את
התינוק החי לשניים .אחת הנשים הסכימה עם פסק הדין האכזרי ,אך השנייה קראה לשלמה שלא
להרוג את הילד ,ואמרה שמוטב שימסרוהו לאישה השנייה .שלמה עצר את הדרמה והורה למסור
לאישה זו ,היא האם האמתית ,את בנה.
האם האמתית ויתרה הרבה :בראש ובראשונה היא ויתרה על האפשרות לגדל את בנה .נוסף על
כך ,היא ויתרה על אמינותה (היא תיחשב למי שתבעה תביעה שקרית) וגם על כבודה (קל לדמיין
את העלבון הצורב שהייתה חשה בכל פעם שהייתה מביטה באישה השנייה המגדלת את בנה).
אולם ויתור זה לא נעשה לחינם  -היא ויתרה על הכול כיוון שלא שמה את עצמה במרכז .אהבתה
לא הייתה אנוכית .חייו ורווחתו של בנה גברו על הצורך האישי שלה באמהות ,בכבוד וב"תו יושר"
(שאלה .)1
אהבתה של האם היא אהבה שאינה תלויה בדבר  -ראשית ,כפי שעומד על כך פרום בפרק מספרו
העוסק באהבת הורים וילדים ,אהבתה של האם אינה תלויה בהתנהגותו של הבן:

חוויה זו של היותי אהוב על אמי היא חוויה סבילה .אינני צריך לעשות דבר כדי להיות
אהוב  -אהבתה של אמי היא אהבה שאינה תלויה בדבר .כל שעלי לעשות הוא להיות -
להיות הילד שלה .אהבתה של אמי היא אושר ,היא שלווה ,אין צורך לזכות בה ,אין צורך
להיות ראוי לה.
(אמנות האהבה ,עמ' )40

בסיפורנו האם פעלה לטובת בנה גם כאשר לא ציפתה להרוויח מכך דבר ,ואף הייתה מפסידה .על
פי קביעתה־הבטחתה של המשנה ,אהבה מסוג זה היא אהבה "שאינה בטלה לעולם" .ואכן ,בסיפור
המקראי שלפנינו "האהבה מנצחת" .האהבה מנעה את מותו של האהוב והביאה לאיחוד מחודש של
האם ובנה (שאלה .)2
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ידידות אמת

הסיפור שלפניכם מתאר
ידידות מיוחדת במינה.

"אהבה" ,פסלו של רוברט אינדיאנה המוצג במוזיאון ישראל שבירושלים

מעשה היה בשני ידידים שהידידות שהייתה שרויה ביניהם
הייתה מפליאה ביותר .פעם אחת נשבה אחד מהם ,ונגזר עליו
עונש מוות .וכשהלכו להורגו ,התנפל לרגלי המלך והתחיל
לבכות ולהתחנן שיעשה לו טובה אחת .שאל המלך איזו
טובה הוא מבקש .ענה לו :אדוני המלך ,אני סוחר גדול בעיר
פלונית ,ופיזרתי כספי בין הרבה אנשים ,ולא נשארו לי שטרות
מהם ,עכשיו שתהרגני ,יישארו בניי בלי לחם .לכן אבקשך ,תן
לי רשות לחזור לעירי ,ושם אסדר שטרות על החובות שיש
לי בידי אחרים ואשוב ,וכך לא יומתו בני ביתי ברעב .אמר
לו המלך :כלום אאמין לך שתשוב לכאן כדי ליהרג?! אמר
לו האיש :אדוני המלך ,כאן בעיר יש לי ידיד יקר מאוד ,והוא
בוודאי יערוב לי .שאל המלך לידיד שגר באותה העיר :האם
אתה ערב בעד האיש הזה ,שאם לא יחזור ,אהרגך במקומו?
ענה לו :אני ערב ,ואם לא יחזור ,אמות כאן במקומו .וכך עשה
המלך ושלחו לביתו ,ולחברו שמוֹ בבית הסוהר במקומו .אמר
המלך :רוצה אני לראות בפלא הזה שאדם מוסר נפשו בשביל
חברו .וכשהגיע הזמן שקבע המלך ,והגיע היום האחרון של
החודש ,והגיע זמן הערב ,וראה המלך שהשני לא בא ,נתן
צו להוציא את חברו מבית האסורים ולהורגו במקום חברו.
וכשהביאוהו לגרדום ,ורצו לשים החרב בצווארו ,נשמע קול
בעיר ,שבא אותו אדם הנידון שהמלך חיכה לו .וההוא בא לפני
המלך ותפס החרב בידיו ,שביקשו לשים על צוואר חברו ושמוֹ
על צווארו .וכך התחילו השנים להיאבק על החרב ,זה מושכה
אליו ,וזה מושכה אליו .וכשראה המלך הפלא הזה שסופו
היה נפלא יותר מתחילתו ,היה הוא ואנשיו משתוממים על
המראה הזה .אז ציווה המלך להוציא החרב מידיהם וחנן חייו.
אמר להם :מאחר שיש אהבה גדולה כל כך ביניכם ,רוצה אני
שתצרפו גם אותי לחברתכם .וכך עשו.
על פי רבי מנחם די לונזאנו ,שתי ידות ,ונציה שע"ח ,דף נ עמוד א -עמוד ב

שאלות

 .1מה מיוחד בחברות שבסיפור ,ומדוע רוצה המלך להצטרף אליה?
 .2כיצד באה לידי ביטוי בסיפור אהבה שאינה תלויה בדבר?
 .3במה דומה ובמה שונה אהבת הידידים בסיפור מאהבת דוד
ויהונתן? הסבירו.

רבי מנחם די לונזאנו ) ﬂ (1626-1550רב ,מקובל ,משורר,
חוקר מסורה ,מהדיר ספרי מדרש .נולד כנראה בטורקיה או
באיטליה ועלה בצעירותו לארץ ישראל.
בספר 'שתי ידות' כלל עשרה חיבורים ,הנחלקים ל'שתי ידים':
'יד עני' ,ובה חמש 'אצבעות' ,כלומר חמישה חיבורים עצמאיים
שכתב ,ו'יד המלך' ובה חמש 'אצבעות' ,חיבורים מדברי חז"ל.
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לאורך השביל :ידידות אמת
בעמוד  126מופיע סיפור ימי־ביניימי המתאר ידידות יוצאת דופן .סיפור המעשה עוסק בשני ידידים
שעל אחד מהם הוטל עונש מוות .הנידון למוות ביקש מהמלך לעכב את ביצוע גזר הדין כדי שיוכל
להסדיר את ענייניו הכספיים בעירו לטובת יורשיו .המלך הטיל ספק בכך שיחזור ועל כן הציע הנידון
שידידו יערוב לו .הידיד הסכים לערוב לחברו והחליפו בבית האסורים .כאשר הגיע המועד שקבע
המלך ,הנידון למוות טרם חזר ,והמלך הורה על הוצאתו להורג של הידיד .ברגע האחרון הגיע הנידון
למוות ,ולמרבה ההפתעה התחילו שני הידידים להתווכח  -כל אחד מהם רצה להציל את חברו
ולהמית את עצמו תחתיו .המלך התפעל מאהבתם ,הורה על ביטול גזר הדין ואף ביקש להצטרף
לידידותם האמיצה.
חברות זו מיוחדת משום שכל אחד מהידידים היה מוכן למסור את חייו למען האחר .כמו כן ,מעניין
להבחין שלא מדובר בידידות על בסיס יומיומי וקבוע  -הם גרו בערים רחוקות זו מזו והידיד אף לא
ידע ,כנראה ,על פסק הדין המקורי .אף על פי כן ,עמדה ידידותם האמיצה במבחן הזמן וכל אחד
מהם ידע שהוא יכול לסמוך על חברו (שאלה .)1
האהבה בסיפור היא אהבה שאינה תלויה בדבר  -החבר שהסכים לשבת במאסר בשביל חברו ולא
היה יכול לקוות לשום תועלת מכך .יתרה מזו ,הסכמתו להיות ערב לחזרתו של חברו חייבה מידה
עצומה של אמון וכנות ביניהם .כך ,החבר שחזר ברגע האחרון עמד בפני עונש מוות  -חזרתו לעיר
הבטיחה לכאורה את מותו ,ולא הייתה צפויה לו כל תמורה לכך ,מלבד נאמנותו לחברו (שאלה .)2
כמו אהבתם של דוד ויהונתן ,גם אהבתם של שני הידידים בסיפור הייתה כרוכה בוויתור ובהקרבה
למען האחר בלא כל ציפייה לתמורה .יהונתן ויתר על מלכותו ואף סיכן את חייו למען דוד ,וכך עשו
גם שני גיבורי הסיפור .עם זאת ,יש גם כמה הבדלים בין הסיפורים .ראשית ,בסיפור דוד ויהונתן אין
"סוף טוב" כבסיפורנו .בשני הסיפורים המלך הוא מכשול לפני אהבת שני הידידים  -בסיפור המאוחר
המכשול מוסר והמלך אף מצטרף לאהבתם של הידידים ,ואילו בסיפור דוד ויהונתן המלך שאול
נותר לעמוד חוצץ בין השניים ואף מביא בדרך עקיפה וטרגית למותו של יהונתן ,בשבועה שנשבע:
"ויאמר שאולּ :כֹה יעשה אלהים וכה יוסף כי מות תמות יונתן" (שמואל א' יד ,מד; וראו את הסיפור
בשלמותו) .הבדל בולט נוסף בין שני הסיפורים הוא בשאלת הסימטריה שבין הדמויות  -לעומת
הידידים בסיפור ,אהבתם של דוד ויהונתן איננה סימטרית לחלוטין ,לפחות במבט ראשון .מעל
אהבתם מרחפת עננת ההכרה של יהונתן בעליונותו של דוד .רוב ביטויי האהבה שבין דוד ויהונתן
הם חד־צדדיים ,כמעט תמיד מצוינת אהבתו של יהונתן לדוד" :ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד
ויאהבהו יהונתן כנפשו" (שמואל א' יח ,א) .ייתכן שההסבר לכך נמצא בפער שבין המציאות שבה אי־
הסימטריה נוטה לטובת יהונתן (בנו של המלך מול אויבו הנרדף) ,לבין המציאות העתידית שיהונתן
חוזה (שדוד ימלוך) .ההדדיות שבאהבת דוד ויהונתן מתגלה רק לאחר מותו ,כאשר דוד מקונן עליו
בלשון אישית ונרגשת מאוד .חיפושיו אחרי צאצאי יהונתן והחלטתו לדאוג להם מלמדים גם הם על
עומק אהבתם.
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משנה כה :הפוך בה והפוך בה
דכולא בה
מבוא
משנתנו היא אחת המשניות האחרונות בנוסח המקורי של מסכת אבות ,והיא מעין סיכום לספר
הלימוד כולו .להבדיל מיתר המשניות ,שהציגו גישות מגוונות לשילוב בין כמה ערכים וכמה עיסוקים,
משנתנו קובעת שאדם צריך להקדיש את כל זמנו ומרצו לעיסוק אחד בלבד  -לימוד תורה .במשנה
שלפנינו מציע אחד התנאים ,שנודע בכינוי "בן בג בג" ,לעסוק בתורה כל הזמן ,משום שלתפיסתו
אפשר למצוא בתורה הכול .משנה זו כתובה ארמית ,ולכן ניאלץ בשלב הראשון לתרגמה לעברית.
לאחר מכן ,נעמוד על הפער שבין התורה לבין הלומד ,וננסה להבין כיצד יכולה התורה להיות בעלת
משמעות בימינו ,לא פחות משהייתה לקוראיה הראשונים לפני אלפי שנים ,בעזרת המושג "פרשנות".
בהמשך היחידה ,יוכלו התלמידים להציע פרשנות חדשה לחלק מעשרת הדיברות ולהסביר אותם
מחדש לאור המציאות העכשווית .לבסוף ,נציע משימת סיכום לספר הלימוד כולו ,שבה יחזרו
התלמידים לעיין שוב במשניות שנלמדו ,ולאור מה שלמדו ,ינסחו את הדרך המעשית שבאמצעותה
אפשר ,לדעתם ,לתקן את היחיד והחברה בהשראת פרקי אבות.
משנה כה

ֲהפְֹך ָבּהּ ֲוַה ֵפְּך ָבּהּ ְדּכ ָֹלּא ַבהּ
המשנה האחרונה שבה נעסוק ,היא אחת המשניות האחרונות של
הנוסח המקורי של מסכת אבות .משנה זו ,הכתובה ארמית ,בדומה
למשניות אחדות במסכת ,תסכם גם את הלימוד שלנו למסכת כולה.
דרכה נבדוק מה היחס בין מסכת אבות לחיינו שלנו :כיצד יכולות
המשניות שבפרקי אבות לתרום לתיקון האדם ולתיקון החברה?

המשנה

ֶּ .1בן ַּבג ַּבג או ֵֹמר:
ֲ .2הפֹךְ ָּב ּה ֲוַה ֵּפךְ ָּב ּהְּ ,דכ ָֹּלא ַב ּה.
ַ .3וּב ּה ֶּת ֱחזֵי
ִ .4וְסיב ְוּבלֵ ה ַב ּה,
זוּע,
ִ .5וּמ ַנ ּּה לָ א ְת ַ
ֶ ׁ .6ש ֵאין לְ ךָ ִמ ָּדה טו ָֹבה ֵה ֶימ ּנָה.

ביאור

ֲ .2הפְֹך ָבּהּ וַ ֲה ֵפְּך ָבּהּ למד בתורה שוב ושוב ,מכל כיוון
אפשריְ ,דּכ ָֹלּא ָבהּ שכן הכול נמצא בהַ .3 .וּבהּ ֶתּ ֱחזֵ י
ובה ,בתורה ,תסתכל .4 .וְ ִסיב ְוּב ֵלה ַבהּ ובה תזדקן
ִות ְבלה )מלשון בליה ,בלאי ,כביכול תשתחק עמה מרוב
וּמנַּ הּ ָלא
שנים( .ויש הגורסים" :ובה תהגה עד זקנה"ִ .5 .
ימ ָּנה
טוֹבה ֵה ֶ
זוּע וממנה לא תזוזֶ .6 .ש ֵׁאין ְלָך ִמ ָדּה ָ
ְת ַ
שאין דרך טובה יותר ממנה לחיים.

שאלות

 .1אם האדמה היא התורה ,מה נוכל למצוא כשנחפור בה ונהפוך את
רגביה? כתבו לצד כל אחד מהמטמונים מה הוא יכול להיות.

 .2המשמעות הפשוטה של פסוקי התורה אינה יכולה ,כמובן ,להתייחס
לכל השאלות והנושאים שעולים בחיי לומדיה לאורך ההיסטוריה.
כיוון שכך ,באיזה אופן צריך בן בג בג לקרוא את התורה ,כך שיגלה
שהכול נמצא בה?
טוֹבה ֵה ֶימ ָּנה".
זוּעֶ ,ש ֵׁאין ְלָך ִמ ָּדה ָ
"וּמ ַּנהּ ָלא ְת ַ
ִ .3
א .במהלך הספר למדנו על מידות שונות שראוי לפתח ולעדן:
גבורה ,חכמה ,ענווה ,כבוד לזולת ,יושר ועוד.
האם משפט זה רואה בתורה רק מידה טובה אחת? ואם כן ,מהי?
ב .איך הדבר מתיישב עם האמירה המופיעה בתחילתה של המשנה,
שעל פיה התורה כוללת את הכול?

בן בג בג  ﬂתנא שחי ככל הנראה בדורו של הלל הזקן,
סביב המאה הראשונה לפני הספירה .לפי המסורת
היה ממשפחת גרים ,ויש הטוענים כי שמו הייחודי ניתן
לו ככינוי ,על מנת להסתירו מפני מלשינים לשלטונות
הרומיים.

ארמית  ﬂארמית היא שפה שמית שהייתה רווחת
במזרח התיכון בעת העתיקה .בספרות היהודית
השתמשו בארמית בעיקר החל מתקופת בית שני – שכן
זו הייתה השפה המקובלת באימפריה הפרסית ,שממנה
הגיעו עולי בבל .אולם הארמית נוכחת בכמה מספרי
התנ"ך ,כמו דניאל ועזרא .הארמית היא השפה המרכזית
שבה כתובים התלמודים .יש מיהודי כורדיסטאן החיים
היום – כמו אנשי קהילת נאש-דידן – הדוברים ארמית
חדשה.
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ביאור המשנה
המשנה האחרונה שבה נדון עוסקת בלימוד התורה ומציגה בפני התלמידים את תפיסת העולם
הייחודית של חז"ל .חז"ל האמינו שערך לימוד התורה הוא החשוב והמרכזי ביותר בחיי הלומדים.
כדי להמחיש את הפוטנציאל העצום שבלימוד התורה ,בן בג בג (למידע נוסף ראו עמוד )127
מדמה אותה לאדמה שטמונים בה אוצרות רבים שמהם יוכל הלומד להתעשר ,בתנאי שישקיע את
המאמצים הנדרשים לחשיפתם.
משנה זו כתובה בשפה הארמית .ארמית היא שפה שמית שהייתה השפה הרווחת במזרח התיכון,
ובמהלך השנים כמעט שנכחדה .במשך אלף שנה ,מסוף ימי התנ"ך עד סוף תקופת התלמוד (מהמאה
השלישית לפני הספירה עד למאה השביעית לספירה) ,הייתה הארמית שפת היומיום של היהודים.
חיבורים יהודיים חשובים מתקופה זו ,כגון ספר דניאל שבתנ"ך ,התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי,
נכתבו בחלקם בארמית (אך לא כולם :המשנה והסידור ,למשל ,שאף הם מתקופה זו ,נכתבו עברית).
התורה כולה תורגמה לארמית כדי שהיהודים בני התקופה יוכלו להבין את הקריאה בתורה בבית
הכנסת (התרגום מכונה תרגום אונקלוס) .בבתי כנסת של יוצאי תימן נוהגים לקרוא את התורה
לארמית גם היום.
מילים רבות מארמית חדרו לעברית ומשמשות אותנו גם היום .לדוגמהַ :אלים ,זיקוקין די נור
(מילולית :ניצוצות של אש) ,בדיחה ,בלית בררה ,דהיינו ,אדרבא ,נכסי דלא ניידי (ובראשי תיבות,
נדל"ן) ,קושיה ,כגון ,והמילה "דוגמה" בעצמה!
לפני שנוכל לעמוד על משמעות המשנה ולדון בה ,חשוב לתרגמה לעברית .כיוון שהשפה הארמית
דומה מאוד לשפה העברית ,נוכל להנגיש את המשנה לתלמידים בתרגום כמה מילים בלבד .כמשימת
פתיחה ,מומלץ לכתוב את תרגום המילים הארמיות על הלוח ,ולאחר מכן לבקש מהתלמידים לכתוב
את המשנה במחברותיהם בעברית ,במילים שלהם:
  ְּדכֹּלָ א = שהכול
  ֶּת ֱחזֵ י = תתבונן
  ִוְסיב ְּובלֵ ה = ובה תזדקן ותבלה (מלשון ֵׂשיבה ומלשון בלאי)
  ִּומּנַ ּה = וממנה
זּוע = תנוע ,תזוז
  ְת ַ
  ֵה ֶימּנָ ה = ממנה
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בשלב השני ,לאחר שתרגמו את המשנה למילים שלהם ,יוכלו התלמידים להבין בעצמם את המסר
המרכזי שבן בג בג מבקש להעביר ללומדים  -התורה מכילה הכול ,וראוי לאדם להשקיע את כל
מרצו וזמנו בלימודה ,משום שעיסוק בלימוד תורה יכול לקדם את האדם יותר מכל עיסוק אחר
בחייו .חשוב להדגיש שכמו המשנה הראשונה בספר ,המתארת את שלשלת המסירה של התורה,
הכוונה במשנתנו היא בעיקר לתורה שבעל פה ,המכילה ,בין היתר ,את כל דיוני התנאים שנלמדו
בספר זה .כלומר ,מעבר לעיסוק במצוות ובהלכות ,המילה "תורה" מורה גם על סוגיות הנוגעות לכל
תחומי החיים :היחס הראוי שבין לימוד לגמילות חסדים; היחס בין אדם לעצמו ובין אדם לחברו;
המתח שבין אמת ושלום; היחס בין האדם לבין החברה והמדינה; בחירה חופשית ודטרמיניזם; היחס
בין מראה חיצוני לבין ערך פנימי; תכונות שליליות ,כמו קנאה ,תאווה וכבוד ,מול תכונות חיוביות,
כמו חכמה ,עושר וגבורה; מאפייני החינוך הראוי ועוד .כדי להמחיש את ההיקף העצום של מה
שכללו חז"ל בכותרת "תורה" ,וכדי לקשור בין משנה זו לבין כל המשניות האחרות שהופיעו בספר,
כדאי לבקש מהתלמידים לחזור ולדפדף בספר הלימוד ,ולבחור משנה אחת שהעיסוק בה היה,
לדעתם ,המעניין והחשוב ביותר .את כותרות המשניות שבחרו התלמידים אפשר לרשום על הלוח.
במסגרת הדיון בהן ניווכח לדעת שדבריו של בן בג בג ,המדמה את דברי התורה לאוצרות שטמונים
באדמה ,באים לידי ביטוי גם במשניות מתוך פרקי אבות .מתברר שהתורה אכן עוסקת במגוון רחב
מאוד של תחומים ,ושהעיסוק בה מציף מתחים ורעיונות חשובים ,המשפיעים על הבחירות שלנו
כיצד לחיות את חיינו (שאלה  .)1נוסף על כך ,מומלץ לציין בפני התלמידים שההשוואת התורה
לאדמה ,שמציע בן בג בג ,היא רק אחד מהדימויים שחז"ל השתמשו בהם כדי לבטא את חשיבות
התורה ולימודה בעיניהם .תיאור נוסף ,ציורי ופואטי יותר ,מופיע במדרש שיר השירים רבה:

דברי תורה נמשלו כמים ,שנאמר "הוי כל צמא לכו למים" (ישעיה נה)  -מה המים מסוף
העולם ועד סופו ,כך תורה מסוף העולם ועד סופו; מה המים חיים לעולם ,כך תורה חיים
לעולם; מה המים חינם לעולם ,כך תורה חינם לעולם; מה המים מן השמים ,כך תורה
מן השמים; מה המים בקולי קולות ,כך תורה בקולי קולות; מה המים משיבים נפשו
של אדם ,כך תורה משיבה נפשו של אדם; מה המים מטהרים את האדם מטומאתו,
כך תורה מטהרת את הטמא מטומאתו; ומה המים יורדים טיפין טיפין ונעשים נחלים
נחלים ,כך תורה אדם למד שתי הלכות היום ושתים למחר ,עד שנעשה כנחל נובע;
ומה המים מניחים מקום גבוה והולכים במקום נמוך ,כך תורה מנחת מי שדעתו גבוהה
עליו ומדבקת במי שדעתו נמוכה עליו; ומה המים אין מתקיימים בכלי כסף וזהב ,אלא
בירוד שבכלים ,כך תורה אין מתקיימת אלא במי שעושה עצמו ככלי חרס; ומה המים
אין הגדול מתבייש לומר לקטן" :השקני מים" ,כך דברי תורה אין הגדול מתבייש לומר
לקטן" :למדני פרק אחד ,דבר אחד ,פסוק אחד ,ואפילו אות אחת"; ומה המים כשאין אדם
יודע לשוט בהם סוף שהוא מתבלע [טובע] ,כך דברי תורה אם אין אדם יודע לשוט בהם
ולהורת בהם סוף שהוא מתבלע.
(ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי ,ספר האגדה ,תל אביב תשט"ז ,עמ' שיז)

לעתים קשה לקבל את הדימויים הרואים בתורה מאגר בלתי נדלה של רעיונות והשקפות ,מפני
שבסך הכול מדובר בכמה ספרים מוגבלים בהיקפם .הקורא בעידן המודרני חי במציאות אחרת מאוד
מזו שבתקופת חיבור המקרא לפני אלפי שנים .גם בין חז"ל לבין ספרי המקרא היה פער היסטורי
ניכר ,ונשאלת השאלה :כיצד גישרו חז"ל על הפער שבינם לבין התורה שבכתב ,וכיצד מצאו בה
תוכן רלוונטי בעבורם? בתשובה לכך יש להביא בחשבון את תהליך הפרשנות ,המבוסס על ההנחה
שקוראים יכולים למצוא בטקסט משמעויות רבות ,בלי קשר לכוונותיו המקוריות של המחבר:

הפרשנות [ ]...מבקשת לבחון את משמעות המקורות התרבותיים לאו דווקא מתוך
הדגשת תהליך היווצרותו של הטקסט או כוונת המחבר ,אלא בראש ובראשונה על פי
קנה המידה של "מה אומר לי הטקסט היום"  -כרקמת חיים .פרשנות זו ,המבקשת
להינתק מזיקה או משיעבוד כלשהו לכל פרשנות מחייבת אחרת ,הינה פתח להצלתו
של הטקסט ,אשר תחת להתאבן ברוח פירושים שאבד עליהם כלח ,הריהו פושט צורה
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ולובש צורה בהתאם לקצב החיים ולזרמם [ ]...חז"ל ראו לנכון להטעים ,שבהר סיני
לא ניתנו לנו רק עשרת הדיברות ,אלא "הראהו הקב"ה למשה דקדוקי סופרים ,ומה
שהסופרים עתידים לחדש"  -ומכאן שחידושיו של כל דור ודור ופרשנותו האקטואלית
הינם חלק מהמסורת ,חוליה בשלשלת הדורות ,ופרק נוסף ברצף ההיסטורי של הברית
הכרותה לנו ,כדברי הכתוב" :לא אתכם לבדכם אנוכי כורת את הברית הזאת ,כי אם את
אשר ישנו פה עמנו עומד היום הזה לפני ה' אלוהינו ,ואת אשר איננו פה עמנו היום"
(דברים כט.)14 ,
(אוריאל טל" ,מסורת והתחדשות" ,בתוך :יהושע רש [עורך] ,כזה ראה וחדש :היהודי החופשי ומורשתו ,הדפסה
שנייה ,תל אביב  ,1987עמ' )46

לאור דברים אלו ,יקל עלינו להבין כיצד התורה יכולה לעסוק בכל הנושאים שהלומד מוצא בהם
עניין ,אף שהמשמעות המקורית של הפסוקים ,זו שהמחבר התכוון אליהם ,אינה רלוונטית לעתים
לדורות מאוחרים יותר .כאשר בן בג בג אומר שהתורה מכילה הכול ,כוונתו שהקורא יכול למצוא
בה הכול ,בתנאי שיפרש אותה ויעניק לה משמעות חדשה המותאמת לזמנו ולצרכיו (שאלה  .)2כפי
שלמדנו ,פרקי אבות  -שהם חלק בלתי נפרד מהתורה שבעל פה  -עסקו בשורה ארוכה של מידות:
גבורה ,חכמה ,ענווה ,כבוד לזולת ,יושר ועוד .בכל אחת מהן הציעו חז"ל את תפיסתם וקבעו מהי
המידה הטובה והראויה שאליה צריך אדם לשאוף .כך ,משנתנו טוענת שהתורה היא המידה הטובה
ביותר ,שכן היא אינה מוגבלת לתחום כזה או אחר ,אלא כוללת בתוכה את העיסוק בכל המידות ,ואף
מנחה את האדם כיצד לפעול ולנהוג בכל תחום ,על פי הפרשנות שהוא מציע לה (שאלה  .)3לסיכום
הדיון במשנה ,מומלץ להפנות את התלמידים לטבלה שבראש עמוד ( 128שאלה  .)4בטבלה זו הם
מתבקשים לסמן ליד כל אחת מהשאלות ,אם אפשר למצוא לה תשובה לשאלה זו בתורה ,או לא.
בפתיחה כדאי לבקש מהתלמידים להיכנס לנעליו של בן בג בג ,ולשאול אותם כיצד הוא היה ממלא
את הטבלה ,אילו נדרש לעשות כך .אין ספק שבן בג בג היה אומר שהתורה מכילה הכול ,ולכן יכולה
להשיב לכל השאלות המופיעות בטבלה ,וגם לכל שאלה אחרת העולה בחייו של אדם .התלמידים,
לעומת זאת ,עשויים בהחלט לטעון שהתורה אינה משיבה לכל השאלות המטרידות אותם.
התלמידים עשויים גם לומר שאף שהתורה מציעה תשובות לשאלות רלוונטיות כאלה ואחרות ,הם־
התלמידים (להבדיל מחז"ל ומאנשים דתיים מאמינים ומחויבים להלכה בכל הדורות) ,אינם מרגישים
חובה להישמע להוראותיה ,ואפילו שהם מחפשים תשובות לשאלותיהם במקורות אחרים.

 .4לפניכם רשימת שאלות .לאיזו מביניהן ,לדעתכם ,ניתן יהיה למצוא תשובות בתורה?
שאלה
כיצד עלינו להתייחס אל אנשים עניים?
חברה העליבה אותי .כיצד עליי להגיב?
האם מותר לפגוע בטבע לצרכי פיתוח העיר?
ההורים שלי מעצבנים אותי כל יום ,כל היום .איך להתמודד איתם?
מה חשוב יותר :שלום עם מדינות שכנות או אדמת ארץ ישראל?
מה ללבוש היום?
האם אלוהים קיים?
אני מאוהב ,אבל לא יודע איך להגיד לה את זה .מה לעשות?
מה צריך להיות היחס של המדינה לעובדים זרים?

ניתן למצוא תשובה בתורה לא ניתן למצוא תשובה בתורה

משימה

משימה

עשרת הדיברות הם עקרונות יסוד ליצירתה של חברה מתוקנת ושל אדם מתוקן.
לפניכם שלושה מתוך עשרת הדיברות.
התחלקו לקבוצות .כל קבוצה תבחר בדיבר אחד.
בדקו כיצד תורם הדיבר שבו בחרתם ,לתיקון האדם או החברה.
הפכו בהם והפכו בהם ,עד שתמצאו בהם את המשמעות המדברת אליכם היום.
תוכלו להרחיב את משמעותם כרצונכם .תוכלו להציע פרשנות סמלית או מטפורית ,או לקבל אותם כמו שהם.
אתם מוזמנים להיעזר בשאלות שלאחר כל דיבר ,אך אינכם חייבים.
דיבר :1
ֹלא ַת ֲע ֶשׂה ְלָך ֶפ ֶסל ָכּל ְתּמוּנָ ה ֲא ֶשׁר ַבּ ָ ׁשּ ַמיִ ם ִמ ַמּ ַעל וַ ֲא ֶשׁר ָבּ ָא ֶרץ ִמ ָתּ ַחת וַ ֲא ֶשׁר ַבּ ַמּיִ ם ִמ ַתּ ַחת ָל ָא ֶרץ.
ֹלא ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ָל ֶהם וְ ֹלא ָת ָע ְב ֵדם.
 .1מהי עבודת אלילים בימינו?
 .2יש הגורסים שאצטדיוני הכדורגל ,מופעי המוזיקה והקניונים מחליפים את מקדשי האלילים של פעם .האם
אתם מקבלים קביעה זאת? ואם כן ,מה אומר לכם הדיבר הזה?
דיבר :2
אכ ֶתָּך .וְ יוֹם ַה ְ ׁשּ ִב ִיעי ַשׁ ָבּת ַלה'
ֹלהיָךֵ .שׁ ֶשׁת יָ ִמים ַתּ ֲעבֹד וְ ָע ִשׂ ָית ָכּל ְמ ַל ְ
ָשׁמוֹר ֶאת יוֹם ַה ַ ׁשּ ָבּת ְל ַק ְדּשׁוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוְּ ָך ה' ֱא ֶ
שׁוֹרָך וַ ֲחמ ְֹרָך וְ ָכל ְבּ ֶה ְמ ֶתָּך וְ גֵ ְרָך ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶריָך ְל ַמ ַען
אכה ַא ָתּה ִוּבנְ ָך ִוּב ֶתָּך וְ ַע ְב ְדָּך וַ ֲא ָמ ֶתָך וְ ְ
ֹלהיָך ֹלא ַת ֲע ֶשׂה ָכל ְמ ָל ָ
ֱא ֶ
ֹלהיָך ִמ ָ ׁשּם ְבּיָ ד ֲחזָ ָקה ִוּבזְ ר ַֹע נְ טוּיָ ה ַעל ֵכּן
נוּח ַע ְב ְדָּך וַ ֲא ָמ ְתָך ָכּמוָֹך .וְ זָ ַכ ְר ָתּ ִכּי ֶע ֶבד ָהיִ ָית ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וַ יּ ִֹצ ֲאָך ה' ֱא ֶ
יָ ַ
ֹלהיָך ַל ֲעשׂוֹת ֶאת יוֹם ַה ַ ׁשּ ָבּת.
ִצוְּ ָך ה' ֱא ֶ
 .1האם יש צורך בשמירת הדיבר הזה היום?
 .2האם לאדם החלש בחברה מגיע לקבל מנוחה וסעד סוציאלי ,כמו לאדם החזק בחברה?
 .3לפי הפסוקים ,מדוע עברם של היהודים מחייב אותם לסייע לחלשים בחברה ולזרים שבקרבם?
דיבר :3
וְ ֹלא ַת ְחמֹד ֵא ֶשׁת ֵר ֶעָך וְ ֹלא ִת ְת ַאוֶּ ה ֵבּית ֵר ֶעָך ָשׂ ֵדהוּ וְ ַע ְבדּוֹ וַ ֲא ָמתוֹ שׁוֹרוֹ וַ ֲחמֹרוֹ וְ כֹל ֲא ֶשׁר ְל ֵר ֶעָך.
 .1האם בעידן של תרבות צריכה ופרסומות יש מקום לדיבר זה?
 .2האם התרבות שלנו אינה מכוונת אותנו דווקא לחמוד את אשר לשכננו?
 .3כיצד אפשר להתמודד עם הדחף לחמוד?

התאספו בכיתה והציגו את הפרשנויות השונות שמצאתם לדיברות .לאחר מכן ,דונו בכיתה בשאלות הבאות:
 Ÿכיצד יוצרים הדיברות אדם וחברה מתוקנים יותר?
 Ÿהאם הפירושים העדכניים שהצעתם לדיברות מסייעים ביצירת אדם וחברה מתוקנים יותר?
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בהמשך לתפיסה הרואה בתורה טקסט המזמין פרשנות וחשיפה של משמעויות חדשות ומקוריות,
רלוונטיות ומותאמות יותר למציאות של הקורא ,המשימה שלפנינו מזמינה את התלמידים לפרש
מחדש שלושה מתוך עשרת הדיברות המופיעים בתורה .כדי למלא את המשימה ,יש לחלק את
התלמידים לשלוש קבוצות ,כל אחת תדון בדיבר אחר .את עבודת הפרשנות יוכלו התלמידים לעשות
בשלושה שלבים :ראשית ,ינסחו התלמידים במילים שלהם את המשמעות המקורית של הפסוקים,
שאליה ,לדעתם ,התכוון המחבר .לאחר מכן ,הם יענו לשאלה :האם המשמעות המקורית רלוונטית גם
בימינו? ולבסוף ,במידת הצורך ,יציעו פירוש חדש ומותאם יותר למציאות המוכרת להם.
 דיבר " :1לא תעשה לך פסל כל תמונה "...המשמעות המקורית של דיבר זה היא איסור לעבוד
אלוהים אחרים מלבד ה' .התורה נכתבה בתקופה שבה רוב העמים עבדו אלים רבים ,וכפי
שהמקרא בעצמו מעיד ,בתקופות מסוימות נהגו גם בעם ישראל לעבוד גם אלוהים אחרים ,כמו
הבעל ,האשרה ,המולך ועוד .ציווי זה אסר על עבודת האלים האחרים ודרש שהפולחן הישראלי
ייחד אל אחד בלבד .הנצרות והאיסלאם אימצו את המונותיאיזם  -את האמונה באל אחד ,ועבודת
אלילים והרעיון של ריבוי אלים אינם מקובלים בעולם התרבותי של דתות אלו .התלמידים אינם
נוהגים לקיים פולחן לפסלים או לתמונות ,לכוכבי השמים או לחיות הארץ .לכן ,היה אפשר
לחשוב שדיבר זה אינו רלוונטי היום .אולם בעזרת המתודה הפרשנית שהוצגה לעיל ,שלפיה
אפשר למצוא בטקסטים עתיקים גם משמעויות חדשות ,אפשר למצוא את הרעיון העומד בבסיס
עבודת האלילים גם בתופעות תרבותיות וחברתיות מסוימות האופייניות לתקופתינו (למשל,
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הערצת זמרים ושחקנים" ,קידוש" הרווח הכספי" ,האלהת" הצריכה" ,מקדשים" ו"אלילים"
מודרניים אחרים).
"ׁשמֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ ּבָ ת לְ ַקּדְ ׁשֹו "...על פי התורה ציווה ה' את עם ישראל להימנע ממלאכה
 דיבר ָ :2
ביום השבת משתי סיבות :השבת היא זמן לפולחן דתי ,והיא נועדה להזכיר לעם ישראל את
יציאת מצרים .כיום מקובל בכל העולם להקדיש יום אחד בשבוע למנוחה ,ומן הבחינה הזאת,
מצוות השבת רלוונטית כעת לא פחות משהייתה במעמד הר סיני .עם זאת ,השבת עברה
גלגולים רבים ,ולעתים הוחלף התוכן הדתי של המצווה בתוכן חילוני וסוציאלי .אמנם יש יהודים
מסורתיים ודתיים רבים המקדישים את השבת לתפילה וללימוד ,אך רבים רואים בשבת הזדמנות
למנוחה ,לבילוי עם המשפחה ולבילויים תרבותיים למיניהם .גם כאן ,אין ספק שמצוות השבת
נותרה רלוונטית ומרכזית ,אף שעברה שינויים רבים וקיבלה משמעויות חדשות.
 דיבר " :3וְ ֹלא ַת ְחמֹד ֵא ֶׁשת רֵ ֶעָך ...וְ כֹל ֲא ֶׁשר לְ רֵ ֶעָך" .כלי התקשורת בימינו עמוסים במסרים שנועדו
לגרום לנו לחמוד מוצרים שאין לנו צורך קיומי בהם ,בעיקר על ידי פיתוח של רגשות קנאה באנשים
הנחשבים למופת מבחינת עושרם ,מראה החיצוני והצלחתם בתחומים כאלה ואחרים .תלמידים
יטענו בוודאי שתרבות הצריכה שלנו צריכה להיות מרוסנת יותר ,ומבחינתם דיבר זה יכול להיות
רלוונטי לא פחות משהיה בעבר .לעומתם ,תלמידים אחרים עשויים לטעון שהתחרות והשאיפה
להישגים הם חלק חשוב בתיקון האדם והחברה ,כל עוד הם מרוסנים ומוגבלים במידה הנדרשת.
לסיכום המשימה יוכל נציג מכל קבוצה להציג בפני הכיתה את הדיון שהתפתח בקבוצתו ,את הדעות
שהוצעו ואת המסקנות שהוסקו .בהמשך ,אפשר לקיים דיון ולשאול כיצד יכולים עשרת הדיברות
בפרט ,וה"תורה" בכלל (כשם כולל למקורות הנלמדים בשיעורי תרבות ישראל) להוביל לתיקון
היחיד והחברה .חשוב להדגיש שמדובר ברעיון מורכב ,במיוחד לאור האפשרות לפרש מחדש את
הטקסטים הנלמדים ולהתאימם למציאות המשתנה .מצד אחד ,המקורות עשויים לעורר השראה,
להנחות אותנו בכל תחומי החיים ולסייע לנו לגבש את עמדתנו האישית .מצד אחר ,חשוב לזכור
שהפרשנות המרחיבה למקורות עלולה לעורר ויכוחים ומחלוקות בדבר אופי התיקון הנדרש לכל
אדם ולחברה בכללותה.

פעילות סיכום לספר ﬂ

ֲ"הפְֹך ָבּהּ ֲוַה ֵפְּך ָבּהּ"
בסימן תיקון היחיד ותיקון החברה

תּוֹרה ִמ ִסּינַ י
"משׁה ִק ֵבּל ָ
מסכת אבות במשנה פותחת במשנה ֶ
רוּה
ְוּמ ָס ָרהּ ִליהוֹשֻׁ ַע ,וִ יהוֹשֻׁ ַע ִלזְ ֵקנִ ים ,וּזְ ֵקנִ ים ִלנְ ִב ִיאים ,וּנְ ִב ִיאים ְמ ָס ָ
דוֹלה" ,ומסתיימת במשנתנו האומרת ֲ"הפְֹך ָבּהּ
ְל ַאנְ ֵשׁי ְכנֶ ֶסת ַהגְּ ָ
וַ ֲה ֵפְּך ָבּהְּ ,דּכ ָֹלּא ַבהּ" .מכאן אפשר ללמוד כי גם אנו מסוגלים
למצוא משמעויות חדשות באותם דברים עתיקים ,שניתנו למשה
מסיני ונמסרו מדור לדור ,אם נהפוך ונהפך בהם שוב ושוב.
מסכת אבות נכתבה כדי להדריך את קוראיה לנהוג באופן ראוי
צודק ומהוגן ,ובכך ליצור גם חברה מתוקנת יותר.
תיקון חברתי

חברותות

לסיום לימוד פרקי אבות תתחלק הכיתה לחברותות – קבוצות לימוד קטנות של
שניים או שלושה תלמידים .כל חברותא תבחר במשנה אחת מתוך המשניות שנלמדו,
ותלמד אותה פעם נוספת ,והפעם – תוך הדגשת מושג התיקון :דהיינו ,מתוך מחשבה
על יצירה של חברה צודקת יותר ואדם יחיד טוב והגון יותר.
 Ÿכל חברותא תברר אם יש במשנה שבחרה הדרכה מפורשת ליחיד כיצד
להשתפר ,והאם יש בה הדרכה מפורשת לחברה.
 Ÿאם אין בה הדרכה מפורשת כיצד לשפר ולתקן את חיי היחיד או החברה –
האם תוכלו אתם להציע המלצות כאלה כתוצאה מהבנת המשנה?
 Ÿברוח המשנה הכינו המלצות לפעילות מעשית ,שיש בה תיקון היחיד ותיקון
החברה .לדוגמא ,לאור המשנה ִ"אם ֵאין ֲאנִ י ִלי ִמי ִלי? ְוּכ ֶשׁ ֲאנִ י ְל ַע ְצ ִמי ָמה ֲאנִ י?",
ניתן להמליץ על התאגדות מעשית לצורך עזרה הדדית ,כמו למשל ,לימוד
)"אם ֵאין ֲאנִ י ִלי ִמי ִלי?"( ואחריו לימוד קבוצתי שבית הספר
עצמי למבחנים ִ
)"וּכ ֶשׁ ֲאנִ י
יקצה לו זמן מובנה ,ובו תלמידים חזקים יסיעו לתלמידים מתקשים ְ
ְל ַע ְצ ִמי ָמה ֲאנִ י?"( .בכך דואגים הן לשיפור עצמי והן לשיפור חברתי – וכן
למיסוד העזרה בכך שבית הספר הקצה לה זמן.
 Ÿהצביעו על הקשר בין תיקון היחיד לתיקון החברה במשנה שלמדתם.
 Ÿמה הנקודות הנוספות שגיליתם במשנה ,לאחר שחזרתם ולמדתם אותה?
תיקון חברתי

למידה עם ההורים

בחרו באחת משלוש המשניות הבאות:
בוֹדה וְ ַעל גְּ ִמילוּת ֲח ָס ִדים.
תּוֹרה וְ ַעל ָה ֲע ָ
עוֹמדַ :על ַה ָ
עוֹלם ֵ
ֹלשׁה ְד ָב ִרים ָה ָ
ַ .1על ְשׁ ָ
 .2וְ ַאל ַתּ ְר ֶבּה ִשׂ ָיחה ִעם ָה ִא ָׁשּה – ְבּ ִא ְשׁתּוֹ ָא ְמרוַּ ,קל וָ ח ֶֹמר ְבּ ֵא ֶשׁת ֲח ֵברוֹ.
אוֹהב ֶאת ַה ְבּ ִריּוֹת
רוֹדף ָשׁלוֹםֵ ,
אוֹהב ָשׁלוֹם וְ ֵ
אוֹמרֱ ,הוֵ י ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו ֶשׁל ַא ֲהרֹן ֵ -
ִ .3ה ֵלּל ֵ
תּוֹרה.
ְוּמ ָק ְר ָבן ַל ָ
 Ÿלמדו את המשנה ובדקו :איזו חברה ואדם מנסה המשנה לעצב?
 Ÿהאם בעיניכם אלו הם חברה ואדם מתוקנים ,או שמא יש צורך לתקן גם את
המציאות שהמשנה רוצה לעצב? אם כן ,כיצד?
 Ÿלאחר הלימוד הציגו לדיון עם ההורים את השאלה הבאה :איזה תיקון חברתי
נדרש בחברה שלנו לאור הלימוד במשנה?
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פעילות סיכום לספר
לסיכום ספר הלימוד מומלץ לקיים בכיתה שתי פעילויות :האחת בקבוצות לימוד קטנות (חברותות),
והשנייה בהשתתפות ההורים .במסגרת הלימוד בחברותא יש לחלק את המשניות שנלמדו לאורך
השנה בין קבוצות הלימוד ולבקש מהתלמידים לעיין בהן שוב ולאתר בהן הנחיות מעשיות לתיקון
היחיד והחברה .בחלק מן המשניות אפשר למצוא הנחיות מפורשות לתיקון היחיד והחברה ,ובאחרות
יש צורך בדיון מקדים ,שבאמצעותו יהיה אפשר לחשוף הנחיות מסוג זה .בשלב השני ,מתבקשים
התלמידים להציע הצעות מעשיות ליישום העקרונות שנלמדו ,ואף להצביע על הקשר שבין תיקון
היחיד לבין תיקון החברה (אפשר למצוא דוגמה אפשרית לתהליך זה בעמוד  .)129כפי שראינו לאורך
ספר הלימוד ,תיקון היחיד ותיקון החברה משלימים זה את זה ,אך במקרים מסוימים הם מתנגשים,
ויש צורך להעדיף את זכויות היחיד על פני צורכי החברה ,או להפך .לבסוף ,אפשר להטיל על
התלמידים משימה יצירתית שתמחיש את ההנחיה שניסחו ,כמו לעצב כרזה (פוסטר) או לכתוב שיר.
אפשר לתלות את היצירות על קירות הכיתה ,תזכורת למשניות שנלמדו ולמסקנות האישיות שהפיקו
התלמידים מכל אחת מהן.
פעילות הסיכום הנוספת ,בהשתתפות ההורים ,עוסקת בשלוש משניות המנסחות בבירור את הדרך
לתיקון החברה לפי תפיסת חז"ל .כל תלמיד יבחר עם הוריו באחת משלוש המשניות שבתחתית
עמוד  ,129וילמד אותה שוב מתוך דיון בשאלות האלה:
 איזו חברה ואיזה אדם מנסה המשנה לעצב?
 האם התיקון שהמשנה מציעה מקובל גם על התלמידים והוריהם? האם יש להם ביקורת על
תפיסת המשנה ,או שהם מקבלים אותו כמות שהוא?
 אילו הייתם נדרשים להוסיף משנה חדשה לפרקי אבות ,באיזה תחום הייתם בוחרים לעסוק? נסו
לחשוב :מהו התחום הפגום ביותר בחברה שלנו כיום ,לדעתכם ,וכיצד אפשר לתקנו?
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