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 מסכת אבות פרק חמישי

 

 משנה י"במשנה מסכת אבות פרק ה 

ַאְרַבע ִמּדֹות ַבַתְלִמיִדים. ַמֵהר ִלְשמֹוַע ּוַמֵהר ְלַאֵבד, ָיָצא ְשָכרֹו ְבֶהְפֵסדֹו. ָקֶשה ִלְשמֹוַע ְוָקֶשה 

ָחָכם. ָקֶשה ִלְשמֹוַע ּוַמֵהר ְלַאֵבד, ֶזה ְלַאֵבד, ָיָצא ֶהְפֵסדֹו ִבְשָכרֹו. ַמֵהר ִלְשמֹוַע ְוָקֶשה ְלַאֵבד, 

 ֵחֶלק ָרע:

 

 על מסכת אבות פרק ה משנה יב  תפארת ישראל יכין

יצא שכרו  שתופס ומבין מהר מה שלומד, אבל שוב שוכחו מהר: - מהר לשמוע ומהר לאבד

 הפסדו מרובה משכרו, ונ"מ שצריך אדם כזה לחזור הדבר הרבה פעמים אם ירצה - בהפסדו

להרוויח דבר בלימודו, וכמ"ש, אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"א פעמים 

שרווחו גדול מהפסידו, דעכ"פ בידו הוא לעיין בתחלה  - יצא הפסדו בשכרו ]חגיגה ד"ט ב[:

היטב עד שיבין הדבר, ואח"כ ישאר בזכרונו, ונ"מ שכשאין לאדם לספק מזון רק לא' מהן, 

ויקדים  - חכם יותר מהראשון, מדיש בו תקוה יותר שיצליח בלימודו:יקדים לפרנס השני 

 לפרנס זה לב' הראשונים:

 

 

 פרקי אבות פרק חמישי  -ספר עבודת ישראל 

מהיר לשמוע וקשה לאבד זה חלק טוב. קשה לשמוע ומהיר לאבד זה חלק רע. רצ"ל רע רומז 

דקדושה כמ"ש )תהלים קמה, על הסט"א דאיהו רע. כי טוב רומז על הבורא יתברך וסטרא 

ט(, טוב ה' לכל, טעמו וראו כי טוב ה' )שם לד, ט(. ומי שהוא דבוק בטוב, אזי יכנסו דברי 

תורה באזניו ויהא שוקד על דלתות בית המדרש לשמוע קול דברי תורה ודרכי מוסר. אבל מי 

בו, מאחר שהוא דבוק חס ושלום רק בסט"א דאיהו רע, אזי אי אפשר שיכנסו דברי תורה בל

שהוא דבוק ברע כל עיקר, ואף אם ישמע איזה דברי תורה אזי בדרך אחד יכנסו באזניו 

ובשבעה דרכים ינוסו מפניו, כי אינו חושק בהם כלל, וזהו חלק רע, רצ"ל שהוא כולו מסטרא 

 אחרא דאיהו רע, וחלק רע קאי על האדם בעצמו שהוא מסטרא דרע רחמנא ליצלן:

 

 

 

 ג "יק ה' משנה משנה מסכת אבות פר

ֵחִרים ַאְרַבע ִמּדֹות ְבנֹוְתֵני ְצְדָקה. ָהרֹוֶצה ֶשִיֵתן ְולֹא ִיְתנּו ֲאֵחִרים, ֵעינֹו ָרָעה ְבֶשל ֲאֵחִרים. ִיְתנּו אֲ 

 ִרים, ָרָשע:ְוהּוא לֹא ִיֵתן, ֵעינֹו ָרָעה ְבֶשּלֹו. ִיֵתן ְוִיְתנּו ֲאֵחִרים, ָחִסיד. לֹא ִיֵתן ְולֹא ִיְתנּו ֲאחֵ 

 

 

 תפארת ישראל /יכין/ על מסכת אבות פרק ה משנה יג 

עינו רעה  :הצדקה, דהרי חשב גם שאינם נותניםר"ל בנתינת  -ארבע מדות בנותני צדקה 

ר"ל אינו חושש שיצא על אחרים שם טוב, גם אינו חושש שיהיה לעניים הרווחה, אבל  - בשלו

אעפ"י שכבר נתן הוא, אעפ"כ  - יתן ויתנו אחרים שיהיה להם הרווחה על ידו, בזה עינו צרה:

ולהו מלת רוצה שנזכר ברישא אכ - לא יתן ולא יתנו אחרים ידבר עם אחרים שיתנו גם הם:

 מדהוא אכזר, דבמה יתפרנסו העניים: - רשע רוצה שלא בבי קאי, וה"נ ר"ל


