
ארבע מדות באדם
פרק ה' משנה י' 

מכון שלום הרטמן
תכנית בארי



ָאָדם:  ע ִמּדוֹת ּבָ ַאְרּבַ
ה ֵבינֹוִנית.  ְך - זוֹ ִמּדָ ּלָ ָך ׁשֶ ּלְ י ְוׁשֶ ּלִ י ׁשֶ ּלִ ָהאוֵֹמר ׁשֶ

ת ְסדֹום.  ְוֵיׁש אוְֹמִרים, זֹו ִמּדַ
י - ַעם ָהָאֶרץ.  ּלִ ָך ׁשֶ ּלְ ְך ְוׁשֶ ּלָ י ׁשֶ ּלִ ׁשֶ

ְך - ָחִסיד.  ּלָ ָך ׁשֶ ּלְ ְך ְוׁשֶ ּלָ י ׁשֶ ּלִ ׁשֶ
ע. י - ָרׁשָ ּלִ ָך ׁשֶ ּלְ י ְוׁשֶ ּלִ י ׁשֶ ּלִ ׁשֶ

פירוש 
ארבעה  קיימים  תכונות;  ִמּדֹות =   - ּבָָאדָם  ִמּדֹות  ַאְרּבַע 

אפייניות:  והתנהגויות  תכונות  אדם שלהם  בני  סוגים של 

לעצמי  שומר  אני  לי  ששיך  מה   - ֶׁשּלְָך  וְֶׁשּלְָך  ֶׁשּלִי  ֶׁשּלִי 

 בלבד וגם אתה אל תתן לי משלך כלום. ִמּדָה בֵינֹונִית -  

גוזל  ואינו  מאר  שלילי  או  חיובי  ערך  בה  שאין  התנהגות 

מחברו שום דבר. ִמּדַת ְסדֹום - תכונה המאפיינת אכזריות 

ופגיעה בחלשים. ַעם ָהָאֶרץ - כינוי לאדם פשוט, בור, המוני. 

'עם הארץ' אינו מבחין בין מה ששייך לו לבין מה ששייך 

לאחרים. ָחִסיד - כינוי לאדם נעלה המתנהג תמיד ביושר, 

בצדק וברחמים. 

חסד, חסיד, 
חסידות 

במסורת  יסוד  מושג  הוא  חסד 

נדיבות  של  יחס  ומבטא  היהודית 

כלפי הזולת אשר נעשה ללא ציפיה 

להחזר.

המונח חסיד עבר גלגולים שונים בעולם היהודי: במקרא 

חסיד הוא מי שדרכו לעשות חסד. 

בתקופת חז"ל כונו "חסידים" אנשי מופת שנתפסו כצדיקים 

בעלי יכולת להשפיע על הקב"ה בתפילותיהם ולעשות ניסים. 

בימי הביניים קמה במרכז אירופה תנועה המכונה "חסידות 

אשכנז" אשר חבריה שאפו להתנהגות מוסרית גבוהה מן 

המקובל והנדרש. 

במאה השמונה עשרה קמה במזרח אירפה תנועה חדשה 

"החסידות" אשר בניגוד למגמת הלמדנות שראתה בלימוד 

תורה את הערך העליון בחיו של היהודי, שמה במוקד את 

הדבקות בקב"ה באמצעות חיי הרגש, ריקוד, שמחה, תפילה 

והתבודדות.

רבים מיהודי מזרח אירופה הצטרפו לתנועת החסידות 

והתפלגו לקבוצות שונות המרוכזות כל אחת סביב האדמו"ר.

חסידויות אלו כגון חסידות גור, ברסלב, בלעז ועוד ממשיכות 

להתקיים גם בימינו. 

מדת סדום 
בספר בראשית מסופר על הפיכתן )השמדתן( 

של הערים סדום ועמורה על-ידי האל כתוצאה 

מרשעות ומשחיתות אנשיהן )פרקים יח-יט(. 

סדום ועמורה הפכו סמל לרוע ולשחיתות מוסרית 

בספרות המקרא ובמסורת חז"ל. "מדת סדום" היא 

תכונה רעה ואכזרית שאפיינה את אנשי סדום שלא 

היו מוכנים שאחרים ייהנו מרכושם. 

משנה זו עוסקת בשאלה, באיזו מידה ראוי שבני האדם יתחלקו עם זולתם ברכוש ובהישגים שלהם. 

בענין זה מסווגת המשנה את בני האדם לארבעה סוגים ]מידות בלשון חז"ל[ ומאפיינת אותם. 

משנה זו היא ראשונה בסדרה של משניות הכתובות בתבנית זהה ומחלקות את התנהגותם של בני 

האדם בתחומים שונים ל"ארבע מידות".
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שאלות
.11 א. דרגו את ארבעת סוגי בני האדם מן הטובים ביותר לרעים ביותר, על פי השקפתכם.

 ב. באיזו קבוצה לדעתכם נמצאים רוב בני האדם בחברה שלנו?

ג. השוו את תשובתיכם לתשובות חבריכם לכיתה; האם יש בינכם הסכמה? 

.21 ֶׁשּלִי ֶׁשּלִי וְֶׁשּלְָך ֶׁשּלְָך ... זֹו ִמּדַת ְסדֹום" 
א. מהי מידת סדום? כיצד לדעתכם יכולה התנהגות זו לגרום לרשעות ואכזריות? ב. במשנה קיימת מחלוקת האם 

תכונה זו היא "מדה בינונית" או "מידת סדום". נסו להביא שני נימוקים שיסבירו כל אחת משתי הדעות. היעזרו 

 בדוגמה שלפניכם: 

שלי שלך זו מידת סדום שלי שלך זו מידה בינונית

מי שאינו מוכן לתת משלו לאדם אחר נימוק א 

אך גם לא מבקש שום דבר הוא אינו 

אדם צדיק אבל גם אי אפשר לומר עליו 

שהוא רשע שכן הוא לא עושה שום דבר 

רע לאדם אחר. 

נימוק ב 

ג. האם לדעתכם "שלי שלך ושלך שלך" היא מידה בינונית או מידת סדום? הסבירו. 

מהם לדעתכם היתרונות ומהם החסרונות של מידת החסידות?  31.

בחרו אחת.41 מבין ארבע המידות שבמשנה ומצאו כתבה מן העיתון או מאתרי החדשות של הימים האחרונים שבה 

באה לידי ביטוי תכונה זו. 

משימה:
התבוננו באיור שלפניכם והשיבו על השאלות שבעקבותיו: 

לאיזו מן המידות המתוארות במשנה מתייחס מקרה זה?  � 

עם מי מבין שתי הדמויות אתם מזדהים ? הסבירו.  � 

אחי, עשית את האנסין באנגלית, 
 תעשה טובה תביא לי להציץ, 
אני מחזיר לך בסוף ההפסקה

 מצטער עבדתי 
על זה כל הלילה ...
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במבט שני 
במבט שני 

במבט שני 
במבט שני 

במבט שני 
במבט שני 

במבט שני 

במבט שני 
במבט שני 

במבט שני 
במבט שני 

במבט שני 
במבט שני 

במבט שני 
בספר בראשית, מכונים אנשי סדום "רעים וחטאים" )יג, יג( אולם המקרא 

מיעט מאוד בתיאור רשעתם, ומלבד הסיפור אודות לוט והמלאכים, אין 

בספר בראשית תיאורים נוספים המסבירים מה היה חטאם ורשעותם של 

אנשי סדום. לעומת זאת, באגדת חז"ל מובאים סיפורים רבים המתארים 

את רשעת אנשי סדום, כדוגמת האגדה שלפניכם: 

 

אנשי סדום לא באו לידי גאווה ויהירות אלא בגלל הטובה 
שהרעיף עליהם הקדוש ברוך הוא. אמרו אנשי סדום אחד לשני: 

"וכי מאחר ויש לנו ארץ טובה דשנה ועשירה שממנה יוצא מזון 
בשפע ויש בה עפרות זהב, למה לנו לקבל עוברי דרכים שאין 

הם באים אלינו אלא לקחת מאיתנו את רכושינו? בואו ונרחיק 
מאיתנו אורחים הבאים לארצינו!"

על-פי תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף קט עמוד א

מה מאפיין את אנשי סדום לפי אגדה זו?  11.

מדוע התנהגות זו נחשבת בעיני מחברי האגדה לרשעות ואכזריות?  21.

לאיזו מבין ארבע המידות שבמשנה דומה התנהגותם של אנשי סדום?  31.

האם גם בעיניכם התנהגות זו היא תכונה רעה ואכזרית או שהיא  41.
"מדה בינונית"? הסבירו. 

תלמוד בבלי
הפירוש למשנה שהתפתח בישיבות בבל הגדולות 

מהמאה ה-3 עד לסוף המאה ה-5 לספירה. 

אגדות,   בהלכה,  דיונים  מכיל  הבבלי  התלמוד 

חתימתו,   מאז  אחרים.  ומגוונים  רבים  ונושאים 

ועל  לפיו,  נקבעת  ישראל  תפוצות  בכל  ההלכה 

סמכותו אין עוררין. התלמוד הבבלי  השפיע יותר 

מכל ספר אחר שהתחבר לאחר חתימת המקרא על 

ישראל  עם  של  המחשבה  ותולדות  החיים  אורח 

בדורות שלאחריו. 

המשנה  ממסכתות  אחת  היא  סנהדרין   מסכת 

המשפט.   בסדרי  לדיון  מוקדשת  והיא  והתלמוד  

ארוך  אגדי  לדיון  הפתיחה  היא  שלפנינו  האגדה 

במסכת סנהדרין המוקדש לאנשי סדום ורשעתם. 

הר סדום

י'
ה 

שנ
מ

ה' 
ק 

פר
  
  

ם
ד
א

ב
ת 

דו
מ

ע 
ב

אר
  

  
  

י 
אר

ב
ת 

ני
כ

ת
  

  
  

  
מן

ט
הר

ן 
כו

מ
4

ד 
מו

ע



במבט שני 
במבט שני 

במבט שני 
במבט שני 

במבט שני 
במבט שני 

במבט שני 

במבט שני 
במבט שני 

במבט שני 
במבט שני 

במבט שני 
במבט שני 

 כולנו זקוקים לחסד,
 כולנו זקוקים למגע.

 לרכוש חום לא בכסף,
 לרכוש מתוך מגע.

 לתת בלי לרצות לקחת
 ולא מתוך הרגל.

 כמו שמש שזורחת,
 כמו צל אשר נופל.

 בואי ואראה לך מקום
 שבו עוד אפשר לנשום.

 כולנו רוצים לתת.
 רק מעטים יודעים איך.

 צריך ללמוד כעת
 שהאושר לא מחייך,
 שמה שניתן אי פעם

 לא יילקח לעולם.

 שיש לכל זה טעם,
 גם כשהטעם תם...

 בואי ואראה לך מקום
שבו עוד אפשר לראות.

 כולנו רוצים לאהוב.
 כולנו רוצים לשמוח.
 כדי שיהיה לנו טוב,
 כדי שיהיה לנו כוח.

 כמו שמש שזורחת,
 כמו צל אשר נופל.

 בואי ואראה לך מקום
שבו עוד מאיר אור יום.

כולנו זקוקים לחסד
נתן זך

לפניכם שלושה משפטים מתוך השיר. לאיזו מדה מבין המידות שבמשנה מתאימים משפטים אלו? הסבירו.  11.

לתת בלי לרצות לקחת � 

כולנו רוצים לתת. / רק מעטים יודעים איך. � 

צריך ללמוד כעת... / שמה שניתן אי פעם / לא יילקח לעולם. � 

1.2"כולנו זקוקים לחסד" איזו מבין המידות שבמשנה עשויה לדעתכם לקרב אותנו לעולם של חסד? 

ספרו על מעשה של חסד מחייכם או מחיי הסובבים אותכם.  31.

בחרו שורה מתוך השיר שנוגעת לליבכם והסבירו מדוע בחרתם אותה? 41.

נתן זך
נתן זך 1930 - משורר, מתרגם ומבקר שירה ישראלי. 

חתן פרס ישראל )1995(, פרס ביאליק )1982( ופרס 

אקו"ם לשנת תשס"ג על מפעל חיים בזמר העברי. 

ולאחד  העברית  בשירה  דרך  לפורץ  נחשב  זך 

השנייה  במחצית  החשובים  העבריים  המשוררים 

של המאה ה-20 וראשית המאה ה-21  
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