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חודשֹשניתנהֹבוֹתורהֹלישראלֹתשע"ו ֹ

בניֹשיעורֹא'ֹהיקרים ֹ
ב"הֹאתםֹנמצאיםֹבארצהֹשלֹתורהֹקרובֹלשנהֹואנוֹרואיםֹאתֹהתגדלותכםֹבתורהֹ
בידיעתֹהתורהֹובעיונהֹ .
אנוֹרואיםֹאתֹהתגדלותֹהנפשֹשלכםֹשהריֹלימודֹתורהֹמאמץֹאתֹהאדםֹהעוסקֹ
בתורהֹוככלֹשעמלוֹגדולֹבהֹזוכהֹהואֹלהתעלותֹיותרֹ .
אניֹרואהֹאתכםֹצומחיםֹועוליםֹ,כידועֹגםֹשהדרךֹארוכהֹבבנייתֹתורהֹגדולהֹתורהֹ
שלֹכללֹישראלֹ,שבונהֹותבנהֹאתֹהאומהֹהמתכוננתֹעלֹאדמתֹישראלֹומתוךֹכךֹ
נבניתֹמדינתֹישראלֹ .
חיבורֹתורניֹזהֹשעמלתםֹבוֹמשקףֹאתֹההתקדמותֹהזוֹובע"הֹעודֹנראהֹיצירהֹ
גדולהֹמןֹהשיעורֹהנפלאֹשלכםֹללאֹספקֹ .
שבחֹגדולֹבפיֹלרמי"םֹהיקריםֹשלכםֹהרבֹגדיֹוהרבֹיואלֹ,אשרֹמוסריםֹנפשםֹלבניןֹ
התורהֹשלכםֹ .
תהילהֹלנושאיםֹונותניםֹר'ֹאלישעֹכרמלֹור'ֹאלוןֹאלהררֹ,שלֹמסירותםֹלבניֹ
השיעורֹ .
יה"רֹשתזכוֹלהגדילֹתורהֹוהאדירהֹוביתֹישראלֹיתברךֹבכםֹ .
ֹ
ֹ

עלוֹוהצליחו

ֹ

ֹֹֹֹֹבאהבהֹרבה

ֹֹ

ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹהרבֹברוךֹוידר



ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹראשֹהישיבהֹֹֹֹֹֹֹֹֹ
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הדרךֹלחייֹתורהֹ-בחירהֹמתוךֹרצוןֹועמלֹ–ֹמרןֹרה"יֹהרבֹ
ברוךֹוידר ֹ
ֹ
ֹֹ
תכליתֹהבחירהֹהחפשיתֹבדורנוֹ ֹ
אחת ֹהתמורות ֹהגדולות ֹשחלו ֹבנפש ֹהאדם ֹבדורנו ֹהיא ֹחוסר ֹהיכולת ֹהנפשית ֹלקבלֹ
דברים ֹבלי ֹשהוא ֹעומד ֹעליהם ֹמעצמוֹ.בעברֹ,כאשר ֹסמכות ֹהורית ֹאו ֹרבנית ֹהייתהֹ
אומרת ֹדבר ֹמסויםֹ ,נטיית ֹהנפש ֹהייתה ֹלקבל ֹדבריה ֹללא ֹעורריןֹ ,ללא ֹמחשבהֹ
נוספתֹ,בליֹשוםֹספקותֹבנפשֹ .
נראה ֹשהמבט ֹהאמוני ֹעל ֹתופעה ֹזו ֹהוא ֹכדלהלןֹ:הרמב"ם ֹבהלכות ֹתשובה ֹֹהעמיקֹ
והרחיב ֹבדברים ֹבעניין ֹהבחירה ֹהחפשית ֹוכתב"ֹ :עיקר ֹזהֹ ,עיקר ֹגדול ֹהוא! ֹוהואֹ
עמודֹהתורהֹוהמצווה"ֹֹ.ככלֹשהעולםֹמתקדםֹלקראתֹהתיקוןֹהשלםֹ,בבחינתֹ"לתקןֹ
עולםֹבמלכותֹשדיֹ"ֹ,נקודתֹהבחירהֹהולכתֹומתעצמתֹ,הולכתֹומתרחבתֹֹ.זוֹהסיבהֹ
שרק ֹכאשר ֹאנו ֹבאמת ֹבוחרים ֹבמשהוֹ ,אנו ֹמצליחים ֹליישם ֹאותו ֹגם ֹברמהֹ
המעשיתֹ.כאשר ֹאדם ֹמברר ֹלעצמו ֹאת ֹהאמת ֹשלו ֹזהו ֹתהליך ֹמורכבֹֹ,אבל ֹתהליךֹ
אמיתי ֹיותרֹ ,והוא ֹגורם ֹשהדברים ֹנעשים ֹבשלמות ֹנפשיתֹ ,ולא ֹכמצוות ֹאנשיםֹ
מלומדהֹ ֹ.
גבורהֹכפולה ֹבעמלֹהתורהֹבשיחהֹהקודמתֹעסקנוֹבגישהֹהנכונהֹוהאמיתיתֹללימודֹ
התורהֹ.גישה ֹשל ֹמסירות ֹנפשֹ ,של ֹהתגברות ֹעל ֹמה ֹשמרחיק ֹאותנו ֹמהתורהֹ,זאתֹ
מתוךֹזיקהֹוחפץֹפנימיֹלדבקותֹבאמיתתהֹשלֹתורהֹ.בהקשרֹזהֹ,עוררהֹאותיֹעדותםֹ
של ֹבני ֹשיעור ֹא'ֹ ,שישבו ֹולמדו ֹהשבוע ֹבישיבת ֹמירֹ ,וראו ֹשם ֹאלפי ֹבני ֹתורהֹ
שאינם ֹזזים ֹממקומם ֹולומדים ֹבהתמדה ֹעצומהֹ.המחזה ֹהזה ֹמעורר ֹהתפעלותֹ,ובלבֹ
כלֹאחדֹעולהֹמחשבהֹותפילה"ֹ:הלואיֹואזכהֹאףֹאניֹלכך"ֹ.כדיֹלהוציאֹמחשבהֹכזוֹ
מהכח ֹאל ֹהפועל ֹדרושה ֹגבורה ֹכפולהֹ :דרושה ֹגבורה ֹכדי ֹלהחליט ֹולבחור ֹבכךֹ,
ודרושה ֹ ֹגבורה ֹמעשית ֹליישם ֹאת ֹההחלטהֹ .הדבר ֹרמוז ֹבדברי ֹ ֹ ֹחז"ל ֹ"ֹ :דבריֹ
תורהֹ...קשים ֹלקנותם ֹכזהב ֹונוחים ֹלאבדם ֹככלי ֹזכוכית"ֹ,קושי ֹבקניית ֹהדברֹ,וקושיֹ
בשמירה ֹעליוֹ ֹ .כך ֹבאמת ֹתיאר ֹזאת ֹאחד ֹמתלמידי ֹהישיבה ֹשבא ֹלשאול ֹבעצתנוֹ
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ואמר"ֹ:הרבה ֹפעמים ֹאני ֹמרגיש ֹויודע ֹמה ֹהיא ֹהאמתֹ,אך ֹכאשר ֹזה ֹֹמגיע ֹלשלבֹ
היישוםֹמתעורריםֹהקשיים"ֹ .
'מתנהֹטובה'ֹֹ-ע"יֹתהליך! ֹ
הדברים ֹהגדולים ֹוהאמיתיים ֹבחיינו ֹנקנים ֹבעמל ֹרב!ֹחז"ל ֹנתנו ֹמודל ֹלמבט ֹהזה ֹעלֹ
החייםֹ ,ועל ֹהחיים ֹשאחרי ֹהחייםֹ ,וכך ֹאמרו ֹ"ֹ :שלוש ֹמתנות ֹטובות ֹנתן ֹהקב"הֹ
לישראלֹ :תורהֹ ,ארץ ֹישראל ֹועולם ֹהבאֹ ,וכולן ֹלא ֹנתנן ֹלנו ֹאלא ֹע"י ֹייסורים"ֹ.
הדבריםֹלכאורהֹתמוהיםֹ:וכיֹנבצרֹ,חלילהֹ,מריבונוֹשלֹעולםֹלתתֹמתנותֹסתםֹֹכך?ֹ
צריךֹייסוריםֹבשבילֹתורה?ֹצריךֹייסוריםֹבשבילֹעוה"ב?ֹצריךֹייסוריםֹבשבילֹא"י?ֹ
ודאי ֹשלא ֹיפלא ֹמה'ֹדברֹ,ובידו ֹלהעניק ֹמתנת ֹחינם ֹלכל ֹֹשירצהֹ,אך ֹרבש"ע ֹבחרֹ
להנהיג ֹאת ֹהעולם ֹבאופן ֹשהדברים ֹהמהותיים ֹוהאמיתיים ֹבאים ֹבמאמץ ֹ(ובהמשךֹ
יוטעמו ֹהדברים ֹבס"ד)ֹ ֹ .תעשיית ֹהטכנולוגיה ֹהמודרנית ֹעמלה ֹללא ֹלאות ֹבמטרהֹ
לאפשר ֹלאדם ֹלהשיג ֹאת ֹצרכיו ֹהגשמיים ֹבזמן ֹהקצר ֹביותרֹ :מכשיר ֹהמקרו ֹנמצאֹ
מעל ֹהמקפיאֹ,פותחים ֹאת ֹהמקפיא ֹמוציאים ֹאת ֹהאוכל ֹהמוכןֹ,מחממים ֹואוכליםֹ.גםֹ
התרבות ֹהרווחת ֹבעולם ֹהרחב ֹבימינו ֹהיא ֹ'תרבות ֹפנאי' ֹשל ֹהנאות ֹוסיפוקיםֹ
מיידייםֹ.בלי ֹמשיםֹ,האווירה ֹהזו ֹחודרת ֹאלינו ֹואל ֹעולמנו ֹהרוחניֹ:רוצים ֹאנו ֹֹשגםֹ
שקידת ֹהתורהֹ ,הופעת ֹהגאולה ֹוירושת ֹהארץ ֹיתקיימו ֹבנו ֹבמהירות ֹובמאמץֹ
מינימאלי"ֹ ,משיח ֹעכשיו" ֹבלשון ֹהעםֹ .ברםֹ ֹ ,חז"ל ֹאמרו ֹלנו ֹתורה ֹוא"י ֹנקניםֹ
בייסוריםֹ,בתהליך!ֹ ֹ
הקצאתֹזמניםֹלצורךֹהתכנסות ֹ
על ֹמנת ֹלהצליח ֹלבחור ֹבדרך ֹהאמת ֹבחיים ֹועל ֹמנת ֹלדבוק ֹבה ֹצריכים ֹלקרות ֹֹשניֹ
דבריםֹ :אֹ .צריך ֹלרצות ֹביעד ֹהזה ֹמעצמינוֹ ,מתוך ֹרצון ֹאמיתי ֹלקדושה ֹולערכיםֹ
רוחנייםֹ.אם ֹהר"ם ֹייתן ֹשיחהֹֹ,או ֹשהחברותא ֹידבר ֹאיתיֹ,זה ֹלא ֹתמיד ֹמביא ֹאותיֹ
אל ֹהנקודהֹשהייתיֹרוצהֹלהגיעֹאליהֹ.רקֹאםֹאניֹמבררֹאתֹהדבריםֹלעצמיֹבבירורֹ
אמיתי ֹאני ֹיכול ֹלקבל ֹאותםֹ.זה ֹלא ֹהיה ֹכך ֹבעברֹ,וזהו ֹתיקון ֹנפלא ֹֹלקלקול ֹהנוראֹֹֹ
שהנביא ֹישעיהו ֹכ"כ ֹזועק ֹעליו ֹ"ֹ:יַ ַען ֹ ִּכי ֹנִּ גַשֹ ֹ ָה ָעם ֹ ַה ֶּזה ֹ ְּבפִּ יו ֹו ִּב ְּשפָ ָתיו ֹ ִּכ ְּבדונִּ י ֹוְּ ִּלבוֹֹ
ִּרחַ קֹ ִּמ ֶּמ ִּניֹוַ ְּת ִּהיֹיִּ ְּר ָא ָתםֹא ִּתיֹ ִּמ ְּצוַ תֹאֲ נ ִָּשיםֹ ְּמלֻ ָמ ָדה" ֹ
בֹ.כלֹיהודיֹצריךֹלייחד ֹלוֹזמןֹלמחשבהֹעצמיתֹולעשותֹזאתֹכשהואֹלבדֹעםֹעצמוֹ.
בימינו ֹהדבר ֹקשה ֹמאדֹ ,היות ֹוהמגמה ֹהאנושית ֹהכללית ֹהיא ֹלהשאיר ֹאת ֹהאדםֹ
כמהֹשפחותֹעםֹעצמוֹ,ההרגלֹהואֹלהיותֹ'מחובר'ֹתמידֹלעולםֹהגדולֹשבחוץֹ.חכמיֹ
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ישראל ֹלדורותיהם ֹ ֹהאריכו ֹבשבח ֹונחיצות ֹהקצאת ֹזמנים ֹשל ֹהתכנסות ֹהאדם ֹאלֹ
תוכוֹ ,והתבוננות ֹעל ֹמהות ֹותכלית ֹחייו ֹ ֹֹ :מה ֹהוא ֹרוצה ֹמעצמו? ֹלאן ֹהוא ֹשואףֹ
להגיע? ֹכמו ֹכןֹ ,אם ֹהוא ֹהגיע ֹלמסקנה ֹמסוימתֹ ,יחשוב ֹאיך ֹהוא ֹמיישם ֹאת ֹאותהֹ
המסקנהֹ.כך ֹכתב ֹהרמח"ל ֹבספרו ֹ'דרך ֹעץ ֹהחיים'ֹ(נדפס ֹבסוף ֹספר ֹ'מסילת ֹישרים'ֹ
והואֹהקדמהֹלספרוֹהפנימיֹוהחשובֹ'ֹ-קל"חֹפתחיֹחכמה')ֹֹ ֹ:
"הלא ֹהאדם ֹרוב ֹשנות ֹימיו ֹעומד ֹלחשוב ֹחשבונות ֹעסקיו ֹעסקי ֹחיי ֹשעהֹ,ולמה ֹלאֹ
ישים ֹאל ֹלבבו ֹאפילו ֹשעה ֹאחת ֹלחשוב ֹמחשבת ֹממשֹ:מה ֹהוא?ֹולמה ֹבא ֹלעולם?ֹ
או ֹמה ֹמבקש ֹממנו ֹמלך ֹמלכי ֹהמלכים ֹהקב"ה?ֹ ...זאת ֹהיא ֹהתרופה ֹהיותר ֹגדולהֹ
וחזקה ֹשתוכל ֹלהמצא ֹנגד ֹהיצרֹ ,והיא ֹקלה ֹופעולתה ֹגדולהֹ ,ופריה ֹרבֹ ,שיעמודֹ
האדם ֹבכל ֹיום ֹלפחות ֹשעה ֹאחת ֹ(הכוונה ֹהיא ֹזמן ֹכלשהו) ֹפנוי ֹ ֹמשאר ֹכלֹ
המחשבותֹלחשובֹרקֹעלֹהענייןֹהזהֹשאמרתיֹ...כללֹהדבריםֹ,האדםֹשאינוֹחושבֹעלֹ
זהֹֹ-קשהֹלוֹמאדֹמאדֹלהגיעֹלשלמותֹ,והאדםֹהחושבֹעלֹזהֹֹ-קרובֹאליהֹמאד"ֹ ֹ.
ֹהרמח"לֹמלמדנוֹשאדםֹצריךֹלהתייחדֹעםֹעצמוֹולשאולֹ:האםֹהקב"הֹמבקשֹממניֹ
משהו?ֹומהו ֹהדבר ֹשאותו ֹהוא ֹמבקש?ֹלחשוב ֹעל ֹהדברים ֹשהוא ֹמאמין ֹבהםֹ,האםֹ
הוא ֹמיישם ֹאותםֹ ,ואיך ֹהוא ֹמיישם ֹאותם? ֹרק ֹבדרך ֹזו ֹשל ֹהפנמה ֹעצמית ֹשלֹ
אמיתתֹחייוֹיוכלֹהאדםֹלהתקדםֹאלֹיעדיֹהחייםֹ.גםֹאםֹאדםֹישמעֹֹהרצאהֹממרצהֹ
מוכשרֹ ,או ֹדרשה ֹמדרשן ֹבחסדֹ ,אלו ֹהיודעים ֹלעורר ֹולרגש ֹהלבבותֹ ,למרות ֹזאתֹ,
כשיצא ֹמן ֹהשיחה ֹיחזור ֹלהרגלוֹ ,אם ֹלא ֹישב ֹעם ֹעצמו ֹכאמורֹ ,ויחשוב ֹכיצד ֹהואֹ
מיישםֹאתֹהדבריםֹהללוֹשהתעוררֹלחפוץֹבהםֹֹ ֹ.
כפי ֹשאמר ֹהרמח"לֹ ,וכפי ֹשהניסיון ֹיעיד ֹ– ֹזו ֹהיא ֹהדרך ֹהיחידה ֹבה ֹיוכל ֹהאדםֹ
להגיע ֹלהישגים ֹרוחנייםֹ.מי ֹשיבחר ֹבדרך ֹזו ֹיראה ֹפירות ֹגדוליםֹ.ברםֹ,שומה ֹעלינוֹ
לזכור ֹשאחרי ֹשלב ֹההחלטות ֹֹ,מגיע ֹשלב ֹהיישום ֹשל ֹהדברים ֹהכרוך ֹבעבודה ֹקשהֹ
ואיטיתֹֹֹ-וכאןֹמתעוררֹהקושיֹשלֹבןֹדורנוֹכפיֹשנתבארֹלעילֹ ֹֹֹ.
התקדמותֹלאֹרואיםֹברגעֹֹֹ ֹ
נתגלגלֹלידיֹמכתבֹשכתבֹמרןֹהרבֹזצ"לֹלחתנוֹֹ :
"למה ֹזה ֹבני ֹיקירי ֹירפו ֹידיך? ֹלמה ֹזה ֹתתאונן ֹעל ֹחסרון ֹההתקדמות ֹועשית ֹפריֹ
בתלמודךֹ..לא ֹכן ֹבניֹ,לא ֹבדרך ֹמורגש ֹמתראה ֹפרי ֹהשקידהֹ..הנני ֹמלומד ֹמנסיון ֹכיֹ
פעמים ֹרבות ֹיעברו ֹזמן ֹזמנים ֹטובא ֹואין ֹהלב ֹמרגיש ֹמה ֹשפעלֹ..אך ֹמפרק ֹלפרק ֹבאֹ
חזיוןֹחדשֹלגמריֹ...זהֹיקרךֹגםֹאתהֹחביביֹאלֹתדאגֹכללֹוכלל"ֹ .
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לאדם ֹקשה ֹלחוש ֹבהתקדמות ֹרוחנית ֹֹהמתחוללת ֹבקרבו ֹֹלאורך ֹתקופהֹ.לצופה ֹמןֹ
הצדֹפעמיםֹרבותֹקלֹהדברֹ,כשםֹשקלֹלוֹֹלראות ֹצמיחה ֹוהתפתחותֹשלֹילד ֹבניגודֹ
לילד ֹעצמו ֹשאינו ֹמבחין ֹבכךֹ .בישיבה ֹהדבר ֹמצוי ֹמאדֹ :תלמידים ֹבישיבה ֹמנסיםֹ
לאמוד ֹאת ֹמידת ֹהצלחתם ֹבישיבה ֹעל ֹסמך ֹפרק ֹזמן ֹקצר ֹשל ֹשהות ֹולמידהֹ ,דברֹ
המוליד ֹחלישות ֹהדעת ֹורפיון ֹשאינם ֹמוצדקיםֹ .הרי ֹעץ ֹשנוטעים ֹאותו ֹלא ֹמוציאֹ
פירות ֹבין ֹלילהֹֹ,וגם ֹילד ֹלא ֹמתחנך ֹביום ֹאחד ֹוגם ֹלא ֹבשנה ֹאו ֹשנתייםֹ.אך ֹלאחרֹ
פרק ֹזמן ֹכלשהוֹ,או ֹבעזרת ֹמבט ֹשל ֹמישהו ֹמבחוץֹ,אדם ֹפתאום ֹשם ֹלב ֹלתמורותֹ,
להתקדמות"ֹֹֹֹ:בשנהֹשעברהֹלאֹלמדתיֹכךֹ,לאֹהרגשתיֹכךֹ,לאֹהתפללתיֹבדבקותֹ
כזוֹבנעילהֹ,לאֹהרגשתיֹבפוריםֹכמוֹשאניֹמרגישֹעכשיוֹ ."...
העמלֹמולידֹשייכותֹוזיקה ֹ
ֹבהמשך ֹהמכתב ֹמבאר ֹהרב ֹאת ֹשורש ֹהסיבה ֹלכך ֹשה'ֹלא ֹמעניק ֹלנו ֹאת ֹהרגשתֹ
ההתקדמות ֹבאופן ֹמיידיֹ ,ויש ֹבדבריו ֹאלו ֹהסבר ֹלדברי ֹחז"ל ֹשהובאו ֹלעילֹ ,עלֹ
המתנותֹהניתנות ֹבייסורים"ֹ:איזהֹחייםֹוייחס ֹהיהֹלנוֹעםֹהלימודֹאםֹהייתה ֹפעולתוֹ
מורגשת ֹבכל ֹיום ֹכמו ֹשמרגישים ֹלבוש?"ֹֹאם ֹהעונג ֹהרוחני ֹהיה ֹֹבא ֹבקלותֹ,יחסנוֹ
אליוֹהיהֹבהתאםֹ,כמוֹאלֹהלבושֹשלנוֹ:אדםֹלובשֹחולצהֹומורידֹחולצהֹאחריֹאיזהֹ
זמןֹ,האם ֹפעולה ֹזו ֹפעלה ֹמשהו ֹֹעל ֹנפשו?ֹהחולצה ֹהרי ֹהייתה ֹונשארה ֹחיצונית ֹלו!ֹֹ
אם ֹהעניינים ֹהרוחניים ֹהיו ֹנעשים ֹכרצוננוֹ,כגון ֹשהיינו ֹמצליחים ֹלדעת ֹמהר ֹאת ֹכלֹ
המשנהֹברורהֹ,עלֹרגלֹאחתֹבצורהֹקצרהֹונעימהֹ,לאֹהיינוֹנקשריםֹאלֹלימודנוֹוהיוֹ
הדברים ֹנשארים ֹחיצונים ֹלנוַ "ֹ -כ ְּלבושֹ ֹ ַתח ֲִּליפֵ ם ֹ ְּ ְֽויַ חֲלפוֹ ֹ"ֹ .רבש"ע ֹנתן ֹלנו ֹדרך ֹשלֹ
עבודהֹ,שלֹמאמץֹהשקעהֹוסבלנותֹ.בדרךֹזוֹ,זוכהֹהאדםֹבדבריםֹמכחֹהבחירהֹולאֹ
מכח ֹההכרחֹ,ונעשה ֹמאושר ֹבבחירתו ֹֹֹ -משום ֹשהוא ֹבחר ֹבהם ֹומפני ֹשהוא ֹעבדֹ
עליהםֹקשהֹ!ֹהאושרֹהזהֹשאדםֹחשֹבבחירתוֹובעמלוֹהואֹההתענגותֹעלֹה'ֹשכתבֹ
עליה ֹהרמח"ל ֹֹשלא ֹנברא ֹהאדם ֹאלא ֹבשבילהֹ.הרי ֹאדם ֹרודף ֹכל ֹחייו ֹאחרי ֹרגעֹ
של ֹנחתֹ ,רגע ֹשל ֹקורת ֹרוחֹ ,ואם ֹלא ֹימצא ֹעונג ֹזה ֹבעבודת ֹה' ֹחלילהֹ ,יתור ֹאחרֹ
עונגיםֹמדומיםֹומיידייםֹשלֹעוה"זֹ ֹֹ.
יעזרנו ֹה'ֹלברר ֹאת ֹהדברים ֹלעצמינוֹ,וככל ֹשנברר ֹאותם ֹיותר ֹנמצא ֹשאנחנו ֹעושיםֹ
את ֹהדברים ֹביתר ֹשלמותֹ ,ואזי ֹנגלה ֹשגם ֹאנו ֹ ֹיכולים ֹלשבת ֹללמוד ֹשלוש ֹשעותֹ
ולא ֹלקוםֹ .וכן ֹבתפילה ֹובעבודת ֹה'"ֹ .לא ֹבַ ָש ַמיִּ ם ֹ ִּהוא...וְּ ְֽלא ֹ ֵמ ֵעבֶּ ר ֹ ַל ָים ֹ ִּהוא ְֹֽ ִּ ֹ ...כיֹ
יךֹו ִּ ְֽב ְּלבָ ְּב ָֹךֹ ַלעֲ ש ְֽתוֹֹ"ֹ ֹ
יךֹ ַה ָדבָ רֹ ְּמאדֹ ְּבפִּ ָֹ
ָקרובֹאֵ ֶּל ָֹ
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גיוסֹתלמידיֹחכמיםֹלמלחמתֹמצווהֹ-הרבֹגדיֹשלוין
דורנוֹדורֹהגאולהֹזכהֹלדברֹשכסףֹאליוֹעמינוֹבכלֹשנותֹהיותוֹבגולהֹ.זכינוֹלשובֹ
ולהיקבץֹבנחלתֹאבותינוֹ,ולכונןֹבהֹשלטוןֹעצמאיֹעלֹאומתנוֹֹ .
לאֹבעומדנוֹבליֹמעשֹגאלנוֹהקב"הֹאלאֹרקֹלאחרֹהתעוררותאֹדלתתאֹ,הערהֹה'ֹ
עלינו ֹאת ֹרוחו ֹממרום ֹוהושיענו ֹברחמים ֹגדוליםֹ ,והובאנו ֹאל ֹארצנו ֹואל ֹעירֹ
האלוקיםֹ ,ועוד ֹלנו ֹלפעול ֹעם ֹאל ֹלהשיב ֹאת ֹכס ֹהמשפט ֹלציון ֹואת ֹדבר ֹה'ֹ
לירושליםֹ .
שינוי ֹזהֹלאחר ֹאלפיים ֹשנות ֹגלותֹ ,מהמון ֹמפוזר ֹבחינת ֹעצמות ֹהיבשותֹחסריֹארץֹ
ושלטוןֹ,לעם ֹמאוחד ֹהמקים ֹמדינה ֹריבונית ֹבארצו ֹ– ֹחידש ֹגדריםֹהלכתיים ֹשפקעוֹ
והעמידֹבפנינוֹמשימותֹומצוותֹשלאֹהתעסקנוֹבהםֹדורותֹרביםֹ .
חזרה ֹונעורה ֹמצוות ֹהמלחמהֹ ,אשר ֹענינה ֹלרשת ֹאת ֹהארץ ֹמיד ֹהאומות ֹהיושבותֹ
בהֹ,ולהגןֹולהצילֹאתֹעםֹהקודשֹמפניֹצרֹואויבֹ .
אז ֹעלתה ֹונשאלה ֹהשאלה ֹמי ֹומי ֹההולכים ֹאל ֹמלחמת ֹהמצווה? ֹהאם ֹתלמידיֹ
החכמיםֹיעזבוֹאתֹביתֹהמדרשֹכדיֹלאחוזֹבקשת? ֹ
התבוננותֹמקיפהֹבתולדותֹהאומהֹתוכלֹללמדֹכיֹמאזֹומעולםֹ,עמדוֹעמודיֹההוראהֹ
ומרביצי ֹהתורה ֹבראש ֹהעם ֹהיוצא ֹלמלחמהֹ ,והם ֹשהובילו ֹאותו ֹלקרב ֹמתוך ֹרוחֹ
עוזֹוגבורהֹֹ .
אנסהֹלבררֹמקורותֹהנראיםֹלמראיתֹעיןֹכחולקיםֹעלֹהנחהֹזוֹ .
ראשיתֹישֹלהזכירֹכיֹמצוותֹכיבושֹוירושתֹהארץֹכדבריֹהרמב"ןֹאביהןֹשלֹישראלֹ
שאומרֹבהשמטותֹלספרֹהמצוותֹלרמבםֹמצוהֹדֹ–
"שנצטוונו ֹלרשת ֹהארץ ֹ...ולא ֹנעזבה ֹביד ֹזולתנו ֹמן ֹהאומות ֹאו ֹלשממה"ֹ
והוא ֹאמרו ֹלהם ֹ"והורשתם ֹאת ֹהארץ ֹוישבתם ֹבה" ֹוממשיך ֹשם ֹומדגישֹ
"הרי ֹנצטווינו ֹבכיבוש ֹבכל ֹהדורות" ֹ(למעט ֹהבנת ֹהחושבים ֹשרק ֹמשהֹ
ויהושע ֹנצטוו ֹבכך) ֹ ֹ"...ומחויב ֹכל ֹאחד ֹממנו ֹואפילו ֹבזמן ֹהגלות ֹכידועֹ
בתלמודֹבמקומותֹהרבה"
משמעֹמכךֹֹשישֹגדר ֹמיוחדֹשעמ"יֹלאֹבגלותֹ,כגוף ֹלאומיֹחי ֹשאזֹודאיֹהמצווהֹ
היא ֹבגדר ֹקיום ֹשלםֹ ,שאין ֹאנו ֹמניחים ֹאותה ֹמן ֹהאומות ֹבצורה ֹכלליתֹ ,ולאֹ
התיישבותֹפרטיתֹשלֹאדםֹזהֹאוֹאחרֹ .
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אםֹכןֹ,ברורֹופשוטֹשישֹחיובֹכיבושֹהארץֹעלֹהאומהֹ,ועלֹכלֹאחדֹואחדֹמהאומהֹ,
אמנם ֹאכן ֹאפשר ֹלומר ֹשאדם ֹשיושב ֹבארץ ֹמקיים ֹאת ֹ ֹמצוות ֹירושת ֹהארץֹ ,ע"פֹ
דבריֹהרמבןֹ"שלאֹנעזבהֹ...לשממה"ֹ,וודאיֹשכלֹרגעֹורגעֹכאומהֹאנחנוֹמתמודדיםֹ
עם ֹמצוות ֹהירושה ֹ"מן ֹהאומות"ֹ ,וצריך ֹלברר ֹהאם ֹיש ֹפטור ֹלתלמידי ֹחכמיםֹ
ממצוותֹהמלחמהֹבצורהֹגורפתֹ,אוֹשמאֹההפךֹהואֹהנכוןֹכדבריֹהגמראֹביומאֹכדֹ:
ורמבםֹֹשבתֹפ"בֹה"לֹ "איןֹעושיםֹדבריםֹהללוֹאלאֹעלֹידיֹגדוליֹישראל""ֹ...כדיֹ
להורותֹהלכהֹלמעשהֹלרבים"? ֹ
מעברֹלמפגשֹעםֹגדוליֹהדורות ֹ– ֹיהושעֹולוחמיוֹ,יאיר ֹבןֹמנשהֹ,הסנהדריןֹ,בניהוֹ
בןֹיהוידעֹ,יואבֹבןֹצוריהֹ,גיבוריֹדודֹ,דודֹעצמוֹוחזקיהוֹהמלךֹ,אשרֹכלֹאחדֹמהםֹ
"עמוס ֹ" ֹבתיאורי ֹחז"ל ֹעל ֹגבורת ֹלחימתםֹ ,יחד ֹעם ֹרוממת ֹגדולתם ֹבקודשֹ ,נעייןֹ
במאמריֹחז"לֹעלֹהסוגיאֹ .
הגמראֹבבבאֹבתראֹזֹ:העוסקתֹבחיוביֹשכניםֹבשמירהֹמשותפתֹאומרתֹ"אמרֹר"לֹ
רבנןֹלאֹבעיֹנטירותא....ק"וֹמהֹחולֹשמועטֹמגןֹעלֹהיםֹמעשיהםֹשלֹצדיקיםֹשהםֹ
מרוביםֹלאֹכלֹשכןֹשמגניםֹעליהם" ֹ
בפשט ֹהדברים ֹבחיובי ֹהחברהֹ ,אינם ֹצריכים ֹתלמידי ֹהחכמים ֹלהיות ֹשותפיםֹ
בשמירהֹעלֹהעירֹ,וישֹהחושביםֹשמכאןֹניתןֹלהסיקֹשכןֹהדבריםֹלגביֹהגיוסֹלצבאֹ
ההגנהֹלישראלֹ .
בעיוןֹקלֹב שו"עֹיו"דֹסימןֹרמגֹאכןֹנראיםֹהדבריםֹכךֹ,ה"ב"ֹ:דברֹהצריךֹלשמירתֹ
העירֹכגוןֹחומותֹהעירֹומגדליהֹושכרֹהשומריםֹלאֹהיוֹחייביםֹלתתֹלהםֹכלוםֹשאיןֹ
צריכיםֹשמירהֹשתורתןֹאומנתם"ֹ .
האםֹשומריֹהמגדליםֹוהשעריםֹהינםֹחיילים?ֹהאםֹמדוברֹעלֹמציאותֹשלֹמלחמהֹ,
או ֹשמא ֹמדובר ֹבהסכם ֹשיתופי ֹשל ֹשכנים ֹבכל ֹמקום ֹבעולם ֹשלא ֹקיים ֹבו ֹבכללֹ
ההבטֹהכלליֹ,שלֹעםֹישראלֹעלֹארצוֹומלחמתֹמצווה? ֹ
החתם ֹסופר ֹ( רבי ֹמשה ֹסופר ֹ(שרייבר)ֹ ,החת"ם ֹ(חידושי ֹתורת ֹמשה) ֹסופרֹ ,נולדֹ
בפרנקפורט ֹדמיין ֹבשנת ֹה"א ֹתקכ"ג ֹ(ֹ )1762ונפטר ֹבפרשבורג ֹבשנת ֹה"א ֹת"רֹ
()ֹ)1834עלֹהדףֹ(מופיעֹעלֹחֹ).לאחרֹחשבוןֹשאכמל"בֹכותבֹחתםֹסופרֹמסכתֹבבאֹ
בתראֹדףֹחֹעמודֹא ֹ
וק"ל ֹדעד ֹכאן ֹלא ֹקפטרו ֹרבנן ֹאלא ֹממס ֹוחומה ֹשהם ֹמצד ֹגלות ֹישראלֹ
וכדמשמע ֹמקרא ֹכל ֹקדושיו ֹבידיך ֹאבל ֹשמירה ֹכדרך ֹשמלכות ֹנשמריםֹ
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ממלכיות ֹאחרים ֹגם ֹת"ח ֹחייב ֹכדמוכח ֹממרדכי ֹדמייתי ֹמירושלמי ֹושיריֹ
לישכה ֹעיין ֹשם ֹוקשה ֹהרי ֹת"ח ֹנותנים ֹמחצת ֹהשקל ֹאע"כ ֹחומות ֹהעירֹ
ממלחמתֹמלכיותֹגםֹת"חֹחייבםֹוכןֹמשמעֹמלשוןֹפירש"יֹד"הֹרמאֹדשוראֹ
וכו'ֹוק"ל ֹ
משמע ֹמדבריוֹ ,שמחלק ֹבין ֹמצב ֹשל ֹשמירה ֹלוקאלית ֹבכל ֹאתר ֹואתר ֹשל ֹחבורתֹ
אנשיםֹפרטייםֹהמתאגדיםֹסביבֹרכושםֹ,אבלֹשעובריםֹלמימדֹכלליֹ"כדרךֹשמלכותֹ
נשמר ים ֹממלכויות ֹאחרות"ֹ ,כמהלך ֹלאומי ֹאזי ֹאין ֹשום ֹפטור ֹלת"חֹ ,אלא ֹאדרבאֹ
מוכחֹשהםֹיוצאיםֹבראשֹהעםֹֹ .
וכן ֹהרדבז ֹ( רבי ֹדוד ֹבן ֹשלמה ֹאבן ֹזמרא ֹנולד ֹבספרד ֹבשנת ֹה"א ֹרל"ט ֹ(ֹ)1474
ונפטרֹבשנתֹה"אֹשל"גֹ(ֹ)1573בצפתֹ.הואֹיצאֹעםֹהגולהֹמספרדֹבשנתֹה"אֹרנ"בֹ
(ֹ)1442ועלהֹלצפתֹ).נשאלֹעלֹהסוגיהֹהנ"לֹ,שו"תֹרדב"זֹחלקֹבֹסימןֹתשנבֹ:
" שאלתֹממניֹאודיעךֹדעתיֹעלֹמחלוקתֹאשרֹנפלֹבירושלםֹביןֹהבעליֹבתיםֹ
ובין ֹהחכמים ֹעל ֹענין ֹפריעת ֹשומרי ֹהשכונהֹ .תשובהֹ :כבר ֹידעת ֹדאמרינןֹ
בבבא ֹבתרא ֹאמר ֹרב ֹיהודה ֹהכל ֹלאגלי ֹגפא ֹואפי' ֹמיתמי ֹאבל ֹרבנן ֹלאֹ
צריכי ֹנטירותא ֹוזה ֹמוסכם ֹלא ֹנפל ֹבו ֹמחלוקת ֹאבל ֹבמס ֹהמוטל ֹאקרקפתאֹ
דגבראֹהואֹדאיכאֹפלוגתאֹאםֹחייביםֹהצבורֹלפרועֹבעדםֹאוֹלאֹוכברֹנהגוֹ
לשמועֹלמיקולֹופורעיןֹהכלֹ.אבלֹבנ"דֹאפי'ֹהאומריםֹשאיןֹהחכמיםֹחייביןֹ
לפרוע ֹכסף ֹגלגלתא ֹמודים ֹהם ֹדחייבים ֹהחכמים ֹלפרוע ֹבשמירות ֹדבשלמאֹ
היכא ֹשהמלך ֹאו ֹשר ֹהעיר ֹמצוה ֹלהניח ֹשומרים ֹבכל ֹשכונה ֹושכונה ֹאוֹ
שיצאוֹהםֹבעצמםֹלשמורֹכלֹאחדֹואחדֹלילוֹבכיֹהאיֹגוונאֹהחכמיםֹפטוריםֹ
דלא ֹבעו ֹנטירותא ֹופורעין ֹהבעלי ֹבתים ֹעליהם ֹואם ֹצריכין ֹלשמור ֹבעצמםֹ
יצאוֹהםֹולאֹהחכמיםֹדרבנן ֹלאוֹבניֹמיפקֹבאכלוסאֹנינהוֹא"נ ֹשאיןֹהמלךֹ
מצוהֹולאֹכופהֹאותםֹובניֹהעירֹצריכיםֹ(לשמור)ֹ[לשכור]ֹשומריםֹהחכמיםֹ
פטוריםֹכדכתיבנאֹ.אבלֹבנ"דֹהבעליֹבתיםֹאומריםֹאיןֹאנחנוֹצריכיןֹשומריםֹ
כיֹענייםֹאנחנוֹוהחכמיםֹצועקיםֹלאמרֹתעמידוֹשומריםֹוהםֹבעצמםֹמודיםֹ
דבעוֹנטירותאֹהישֹמןֹהדיןֹאוֹכןֹהסבראֹשיכופוֹאתֹהבעליֹבתיםֹלהעמידֹ
שומריםֹולאֹיסייעוֹעמהםֹולכוףֹאותםֹעלֹכיוצאֹבזהֹלאֹאמרהֹאדםֹמעולםֹ
ואיֹאמרהֹלאֹצייתינןֹליהֹכיֹלקתֹ/לקתהֹ/מדתֹהדיןֹאבלֹיכוליןֹלכוףֹאותםֹ
שיעמידוֹשומריםֹאםֹדברֹצריךֹהואֹויסייעוֹכולםֹכדתנןֹכופיןֹבניֹהעירֹזהֹ
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אתֹזהֹוכו'ֹואףֹעלֹפיֹשידעתיֹשישֹחכמיםֹשהםֹחלוקיםֹעלֹזהֹלעצמםֹהםֹ
דורשי ן ֹואין ֹשומעים ֹלהם ֹומ"מ ֹאל ֹתטעה ֹבדברי ֹשלא ֹאמרתי ֹאלא ֹבזמןֹ
שהבעלי ֹבתים ֹטוענין ֹאין ֹאנו ֹצריכין ֹשמירה ֹאם ֹלא ֹיסייעו ֹכולם ֹוהחכמיםֹ
אומריםֹעכ"פֹתעמידוֹשומריםֹבכה"גֹאניֹאומרֹכופיןֹאלוֹאתֹאלוֹואףֹעלֹפיֹ
שישֹטעםֹאחרֹכיֹמסופקֹאניֹאםֹישֹעתהֹמאןֹדלאֹבעיֹנטירותאֹאיניֹנכנסֹ
ב חקירה ֹזו ֹעתה ֹכי ֹדברי ֹיעציבו ֹאת ֹקצת ֹחכמים ֹולכן ֹהשתיקה ֹטובהֹ
מהדבור ֹומכל ֹמקום ֹמה ֹשכתבתי ֹנראה ֹלי ֹברור ֹבלי ֹחולק ֹומכל ֹמקום ֹאםֹ
הדבר ֹברור ֹשגם ֹהבעלי ֹבתים ֹצריכין ֹשמירה ֹואין ֹטוענים ֹכך ֹאלא ֹכדיֹ
שיסייעו ֹהחכמים ֹעמהם ֹבזה ֹהדבר ֹברור ֹשאם ֹהחכמים ֹטוענים ֹלא ֹבעיאֹ
נטירותא ֹא"נ ֹדשתקו ֹאינם ֹחייבים ֹלסייע ֹאותם ֹאבל ֹאם ֹהם ֹמודים ֹדבעוֹ
נטירותא ֹוצועקים ֹלאמר ֹתעמידו ֹשומרים ֹהדבר ֹברור ֹאצלי ֹדחייבים ֹלסייעֹ
עמהם ֹדהודאת ֹבעל ֹדין ֹכמאה ֹעדים ֹוהא ֹאמרו ֹדבעי ֹנטירותא ֹוכ"ש ֹבמהֹ
שאני ֹרואה ֹבירושלם ֹשנתרבה ֹעין ֹהגנבים ֹבשביל ֹהחכמים ֹשאין ֹלבושםֹ
כלבושֹהבעליֹבתיםֹונראיןֹמכובדיםֹיותרֹמהםֹוכ"שֹשישֹבדברֹספקֹנפשותֹ
כאשרֹהואֹמפורסםֹואיןֹראויֹשיהיהֹבדברֹהתרשלות ֹוהנראהֹלעניותֹדעתיֹ
כתבתיֹוכתבֹהרשב"אֹבתשובהֹעלֹאחדֹשהיהֹפטורֹממסיםֹוארנונותֹדחייבֹ
לפרועֹבפסיֹהעירֹמשוםֹדבעיֹנטירותאֹאףֹהכאֹנמיֹת"חֹאףֹעלֹגבֹדפטוריֹ
ממסיםֹוארנוניתֹ/וארנונותֹ/איֹבעוֹנטירותאֹיהביֹבפסיֹהעירֹ ”.
מציין ֹהרדב"זֹ ,שאם ֹהת"ח ֹמודים ֹשצריך ֹשמירה ֹאלא ֹהם ֹרוצים ֹ"שמישהו ֹאחרֹ
יעשהֹזאת"ֹ,וכןֹשישֹספקֹנפשותֹכמובןֹשאיןֹפהֹצדֹשלֹרבנןֹלאֹבעיֹנטירותאֹ–ֹוכיֹ
יש ֹכאן ֹבארצנו ֹמישהו ֹשאומר ֹשלא ֹצריכים ֹצבא? ֹשה' ֹילחם ֹלנו ֹואנחנו ֹנחריש?ֹ
רובא ֹדרובא ֹ דתלמידי ֹהחכמים ֹבדורינו ֹשעיניהם ֹבראשם ֹמודים ֹשהצבא ֹנחוץ ֹואףֹ
איןֹלנוֹקיוםֹבלעדיוֹ,אזיֹהאםֹישֹמקוםֹלומרֹ"אחיכםֹילחמוֹואתםֹתשבו"ֹ–לאֹכךֹ
סוברֹהחת"סֹ .
הרב ֹזוין ֹבמאמר ֹ"אחד ֹהרבנים" ֹשהתפרסם ֹבהקמת ֹהמדינה ֹמתיחס ֹלטענה ֹזאתֹ
ושואל
"ֹ ...הגעו ֹבעצמכם ֹ:הנה ֹיצאה ֹהוראה ֹמטעם ֹמשמר ֹהעם ֹלהדביק ֹאתֹ
השמשות ֹשלֹכלֹהחלונות ֹבבד ֹאוֹנייר ֹמשום ֹסכנת ֹהפצצהֹ.כלום ֹיעלה ֹעלֹ
הדעת ֹשתלמידי ֹהחכמים ֹלא ֹיעשו ֹכך ֹבטענה ֹש ֹ"רבנן ֹלא ֹבעיֹ
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נטירותא"?כלום ֹהיה ֹאף ֹמי ֹשהוא ֹמעוסקים ֹ ֹבתורה ֹשהשתמטו ֹממילויֹ
הוראה ֹזו? ֹלמה ֹעזבו ֹתלמידי ֹהחכמים ֹיחד ֹעם ֹשאר ֹאחינו ֹבני ֹישראל ֹאתֹ
שכונ ותֹהספרֹהנפגעותֹמיריותֹהצלפיםֹולאֹהשתמשוֹבסגולהֹשלֹ"רבנןֹלאֹ
בעיֹנטירותא"?ֹועייןֹבמאמרוֹֹהשלםֹהמאלףֹ .
יוצאֹשלמדנוֹמדבריֹהחת"סֹ,שישנוֹהבדלֹביןֹמהלךֹמקומיֹפרטיֹ,לביןֹמערךֹכלליֹ
לאומיֹ ,והרדב"ז ֹשנוגע ֹבעצם ֹהדיון ֹעל ֹטענת ֹהחכמים ֹאשר ֹצריכה ֹלהיות ֹמעוגנתֹ
בהתנהגותם ֹהכוללת ֹ– ֹהאם ֹהם ֹלא ֹצריכים ֹאת ֹהשמירהֹ ,או ֹשמא ֹאינם ֹרוציםֹ
לשמור ֹומישהו ֹאחר ֹיעשה ֹזאת ֹבשבילם? ֹבמידה ֹוהאופציה ֹהאחרונה ֹהיא ֹהנכונהֹ
לאֹעלֹזהֹאמרוֹחז"לֹאתֹהכללֹ"רבנןֹלאֹבעיֹנטירותא"ֹ .
ֹ
טענהֹנוספתֹהנשמעתֹלעיתיםֹמפיֹמגידיםֹשלאֹפורשיםֹהיריעהֹהשלמהֹ,המצטטיםֹ
אמרות ֹחזלי"ות ֹללא ֹעיון ֹבעומקםֹ .הינה ֹהגמרא ֹבמגילה ֹטז"ֹ :אמר ֹר"י ֹגדול ֹת"תֹ
יותר ֹהמצלת ֹנפשות"ֹ ,ועיין ֹשם ֹמהלימוד ֹעל ֹמרדכי ֹשלא ֹביטל ֹלימודוֹ .אך ֹהאםֹ
מימרא ֹזאת ֹמכשירה ֹאת ֹהנהוג ֹשלמעשה ֹנקדים ֹת"ת ֹלפיקוח ֹנפש? ֹואין ֹכאן ֹמקוםֹ
להרחיב ֹאלא ֹפשוטים ֹהדברים ֹשאנו ֹעסוקים ֹבמשמר ֹארצינו ֹועמינו ֹוכל ֹרגע ֹורגעֹ
עוסקיםֹבפקוחֹנפשֹכלליֹשלֹרביםֹ .
הב"חֹבהלכותֹצדקהֹ(ב"חֹיורהֹדעהֹסימןֹרנא)ֹנדרשֹלחשבוןֹהזהֹוכותב:
ששאלת ֹלציבור ֹוכו' ֹכיון ֹשיש ֹבו ֹהצלת ֹנפשות ֹהוא ֹקודםֹ .כתב ֹמהרש"לֹ
(בהגהותיו ֹלטור) ֹע"ז ֹותימה ֹהלא ֹאסיקנא ֹבסוף ֹפ"ק ֹדמגילה ֹ(טז ֹב) ֹגדולֹ
תלמודֹתורהֹיותרֹמהצלתֹנפשותֹעכ"לֹולאֹקשהֹמידיֹדהתםֹלאֹקאמרֹאלאֹ
דגדול ֹהוא ֹהעוסק ֹבתורה ֹלהחשיבו ֹולהקדימו ֹיותר ֹממי ֹשעוסק ֹבהצלתֹ
נפשות ֹ דאינו ֹחשוב ֹכמו ֹהעוסק ֹבתלמוד ֹתורה ֹאבל ֹלהוציא ֹממון ֹלהצלתֹ
נפשותֹפשיטאֹהואֹדקודםֹלהוצאהֹלתלמודֹתורהֹדאיןֹלךֹדברֹשעומדֹבפניֹ
פיקוחֹנפשֹדוחיֹבהםֹולאֹשימותֹבהםֹ(יומאֹפהֹב)ֹופשוטֹהואֹ .
וכןֹֹבט"זֹעלֹשו"עֹיו"דֹרנ"אֹהי"ֹהמדברתֹעלֹקדימותֹבצדקה:
יכוליםֹלשנותֹ,אפי'ֹמתלמודֹתורהֹ,לצורךֹשלשיםֹפשיטיםֹלהגמוןֹבכלֹשנהֹ,
לפי ֹשהוא ֹהצלת ֹנפשותֹ ,שאם ֹלא ֹיתפשרו ֹעמו ֹיש ֹכמה ֹעניים ֹשאין ֹלהםֹ
ליתןֹ,ויכוםֹויפשיטוםֹערומים)ֹ.שו"ע) ֹ
כותבֹהט"ז:
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ויכום ֹויפשיטום ֹכו'ֹ -ֹ .רש"ל ֹהקשה ֹעל ֹזה ֹותימה ֹהלא ֹמסקינן ֹסוף ֹפ' ֹקמאֹ
דמגילהֹגדולהֹתלמודֹתורהֹיותרֹמהצלתֹנפשותֹעכ"לֹ.ואיןֹכאןֹקושיאֹדודאיֹ
אין ֹלך ֹדבר ֹעומד ֹבפני ֹפיקוח ֹנפש ֹאלא ֹדהתם ֹאומר ֹדיותר ֹיש ֹזכות ֹלמיֹ
שזוכהֹלעסוקֹבתורהֹולאֹבאֹלידוֹהצלתֹנפשותֹממיֹשבאֹלידוֹהצלתֹנפשותֹ
ועל ֹידי ֹכך ֹצריך ֹלבטל ֹתלמוד ֹתורה ֹולעסוק ֹבהצלת ֹנפש ֹויליף ֹלה ֹממרדכיֹ
בלשןֹשתחילהֹשלא ֹבאֹלידוֹעסקֹשלֹהצלתֹנפשותֹהיהֹחשובֹבעיניֹחכמיםֹ
יותר ֹממה ֹשאחר ֹכך ֹבא ֹלידו ֹהמצוה ֹשל ֹהצלת ֹנפשות ֹוהוצרך ֹלבטל ֹתורהֹ
כדאי' ֹשם ֹשלא ֹמנאו ֹאותו ֹחכמים ֹכמו ֹתחלה ֹוא"ל ֹממה ֹדאיתא ֹשם ֹגדולֹ
תלמוד ֹתורה ֹמבנין ֹבית ֹהמקדש ֹשכל ֹזמן ֹשברוך ֹקיים ֹלא ֹעלה ֹעזרא ֹלבניןֹ
בית ֹהמקדש ֹדהתם ֹעלה ֹזרובבל ֹלבנות ֹבית ֹהמקדש ֹולא ֹנתבטל ֹבנין ֹביתֹ
המקדשֹבשבילֹשלאֹעלהֹעזראֹאלאֹשעזראֹלאֹרצהֹלהצטרףֹעמוֹכיֹתלמודֹ
תורה ֹגדול ֹמזה ֹונמצא ֹהוה ֹזה ֹממש ֹכההיא ֹדלעיל ֹויותר ֹתימה ֹעל ֹבעלֹ
הדרישה ֹשכתב ֹבתירוץ ֹקושיא ֹזאתֹדאם ֹהוא ֹבענין ֹשאיןֹיכול ֹלקיים ֹשניהםֹ
אזֹתלמודֹתורהֹקודםֹכו'ֹוזהֹודאיֹאינוֹ :
כלומרֹברורֹשגדולֹתלמודֹתורהֹ,אךֹאיןֹפהֹפסקֹהלכתיֹהמדרגֹֹלמעשהֹאתֹסדרֹ
הפעולותֹשלֹהאדםֹ,אלאֹכדירוגֹמחשבתיֹכדבריֹנפשֹהחייםֹבשערֹדֹ"שבידוֹלקייםֹ
אתֹכלֹהעולמותֹוהבריאהֹ,בכללה ֹע"י ֹעסקו ֹוהתבוננתו ֹבתורהֹהק'ֹלשמה" ֹ(ש"דֹ
פכ"ה) ֹאך ֹמצד ֹההתנהגות ֹהמעשית ֹאין ֹדבר ֹהעומד ֹבפני ֹפיקוח ֹנפש ֹוגם ֹבספקֹ
"דחינן ֹכל ֹהמצוות ֹבשביל ֹחיים ֹשל ֹישראל" ֹ(יומא ֹפדֹ :וביאור ֹהלכה ֹס ֹשכט ֹד"הֹ
"אלאֹלפיֹשעה"ֹעלֹאכו"כֹשמדוברֹבהצלתֹכלֹעםֹישראלֹ .
טענהֹנוספתֹשנשמעתֹלעיתיםֹהיאֹהשימושֹבדבריֹהרמב"םֹעלֹבניֹשבטֹלויֹ .
רמב"םֹהלכותֹשמיטהֹויובלֹפרקֹיגֹהלכהֹיבֹ,יגֹ :
ולמה ֹלא ֹזכה ֹלוי ֹבנחלת ֹארץ ֹישראל ֹובביזתה ֹעם ֹאחיו ֹמפני ֹשהובדלֹ
לעבוד ֹאת ֹי"י ֹלשרתו ֹולהורות ֹדרכיו ֹהישרים ֹומשפטיו ֹהצדיקים ֹלרביםֹ
שנאמרֹיורוֹמשפטיךֹליעקבֹותורתךֹלישראלֹ,לפיכךֹהובדלוֹמדרכיֹהעולםֹ
לאֹעורכיןֹמלחמהֹכשארֹישראלֹולאֹנוחליןֹולאֹזוכיןֹלעצמןֹבכחֹגופןֹ,אלאֹ
הםֹחילֹהשםֹשנאמרֹברךֹי"יֹחילוֹ,והואֹברוךֹהואֹזוכהֹלהםֹשנאמרֹאניֹ
חלקךֹונחלתךֹ .
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ולא ֹשבטֹלוי ֹבלבדֹ ,אלא ֹכל ֹאיש ֹואיש ֹמכל ֹבאי ֹהעולם ֹאשרֹנדבהֹרוחוֹ
אותוֹ ,והבינו ֹמדעו ֹלהבדל ֹלעמוד ֹלפני ֹה' ֹלשרתו ֹולעובדו ֹלדעה ֹאת ֹה'ֹ
והלך ֹישר ֹכמו ֹשעשהו ֹהאלהים ֹופרק ֹמעל ֹצוארו ֹעול ֹהחשבונות ֹהרביםֹ
אשר ֹבקשו ֹבני ֹהאדם ֹהרי ֹזה ֹנתקדש ֹקדש ֹקדשים ֹויהיה ֹה' ֹחלקו ֹונחלתוֹ
לעולםֹולעולמיֹעולמיםֹויזכהֹלוֹבעה"זֹדברֹהמספיקֹלוֹכמוֹשזכהֹלכהניםֹ
ללויםֹ,הריֹדודֹע"הֹ=עליוֹהשלום=ֹאומרֹה' ֹמנתֹחלקי ֹוכוסיֹאתה ֹתומיךֹ
גורליֹ.בריךֹרחמנאֹדסייעןֹ .
לכאורהֹנראיםֹהדבריםֹ,שאכןֹמיֹשלומדֹוהקדישֹחייוֹלכךֹ,דינוֹכשבטֹלויֹ .
אמנםֹאםֹמדקדקיםֹ,איןֹהדבריםֹעיןֹבעיןֹ– ֹהאםֹהרמב"םֹאמרֹשאותםֹאלהֹאשרֹ
נדבהֹרוחםֹואינםֹיוצאיםֹלמלחמה?ֹהיכןֹאמרֹזאת?ֹועודֹהרמב"םֹשעוסקֹבהלכותֹ
מלחמהֹ ,בהלכות ֹמלכים ֹומלחמותיהם ֹפ"ז ֹשבו ֹמציין ֹאת ֹאלו ֹשאינם ֹיוצאיםֹ
למלחמהֹ(וגםֹשםֹמדוברֹלשיטתוֹרקֹבמלח מתֹרשותֹאךֹבמלחמתֹמצווהֹאפילוֹחתןֹ
מחדרוֹוכלהֹמחופתה)ֹושםֹלאֹמזכירֹאתֹדיניֹהתלמידֹחכםֹאלאֹרקֹאתֹאלוֹ :
רמב"ם ֹהלכות ֹמלכיםֹפרק ֹזֹהלכה ֹיֹ :ואלו ֹשאין ֹיוצאין ֹלעורכי ֹהמלחמהֹכל ֹעיקרֹ,
ואיןֹמטריחיןֹאותםֹלשוםֹדברֹבעולםֹ,הבונהֹביתֹוחנכוֹ,והנושאֹארוסתוֹאוֹשייבםֹ,
ומיֹשחללֹ כרמוֹ,איןֹיוצאיןֹעד ֹתוםֹשנהֹ,שנאמרֹנקיֹיהיהֹלביתוֹשנהֹאחתֹושמחֹ
אתֹאשתוֹאשרֹלקחֹ,מפיֹהקבלהֹלמדוֹשיהיהֹנקיֹשנהֹביןֹלביתֹשקנהֹ,ביןֹלאשהֹ
שנשאֹ,ביןֹלכרםֹשהתחילֹלאכולֹפריוֹ .
וכן ֹיש ֹלזכור ֹשברמב"ם ֹמסיים ֹאת ֹכל ֹאחד ֹמספריו ֹבי"ד ֹהחזקה ֹבדברי ֹמוסרֹ
כלליםֹ,ואףֹכאןֹ(בשמיטהֹויובל)ֹכותבֹדבריֹברכהֹלכלֹאדםֹשמקדישֹחייוֹלעבודתֹ
ה'ֹ ,וכן ֹבנד"ד ֹכותב ֹהרצי"ה ֹ "כל ֹהמקורות ֹשמביאים ֹכביכול ֹלפטור ֹבני ֹישיבותֹ
מצבאֹ,הםֹבזיוןֹהתורה"ֹ .
אמר ֹלי ֹהרב ֹטננבוים ֹ(מועד ֹהישיבות) ֹשאין ֹועד ֹהישיבות ֹמשתמש ֹבהםֹ
,הוא ֹמסר ֹלי ֹבשם ֹ ֹר' ֹאיסר ֹזלמן ֹמלצר ֹזצ"ל ֹשאין ֹברמב"ם ֹשום ֹהלכהֹ
לפטור ֹבני ֹישבות ֹמהצבאֹ ,דברי ֹהרמבם ֹבסוף ֹהל ֹשמיטה ֹויובל ֹהם ֹדבריֹ
מוסרֹכללים ֹעל ֹ"כל ֹאיש ֹואיש ֹ,מכל ֹבאי ֹעולם"...שיחותֹהרצבי"ה ֹתלמודֹ
תורהֹעמ'ֹֹ .64
אשרינו ֹשזכינו ֹללמוד ֹאת ֹהתורה ֹהגואלתֹ ,תורה ֹשמביטה ֹבקץ ֹהמגולה ֹומגדלתֹ
אותנוֹלהיותֹפועליםֹעםֹאלֹברכותיֹאלֹכולנוֹ,עמליֹהתורהֹשבתוככיֹעיה"קֹשנגדלֹ
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ונזכהֹלהקרותֹתלמידיֹחכמיםֹונעמולֹבתורהֹשניםֹרבותֹונזכהֹלאחוזֹבחרבֹובקשתֹ
(אם ֹצריך ֹכמובן ֹֹ -לא ֹכצמאי ֹקרבות) ֹמתוך ֹתחושת ֹשליחות ֹלכלל ֹישראלֹ ,גדלותֹ
ואחריותֹשלֹתורהֹ.
ויהי ֹרצון ֹשיתקיים ֹבנו"ֹ :אמר ֹ ר' ֹירמיה ֹבן ֹאלעזר ֹעתידה ֹבת ֹקול ֹלהיות ֹמפוצצתֹ
בראשיֹההריםֹואומרתֹמיֹפעלֹעםֹאלֹ,כלֹמיֹשפעלֹעםֹאלֹיבאֹויטולֹשכרוֹ,הה"דֹ
כעתֹיאמרֹליעקבֹולישראלֹמהֹפעלֹאלֹ(במדברֹכגֹ,כג)ֹ,עכשיוֹיבאֹויטולֹשכרוֹ".
ויקראֹרבהֹ(מרגליות)ֹפרשתֹאמורֹפרשהֹכזֹ .
ֹֹ
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לעילויֹנשמתֹאביֹמורי ֹ
הרבֹשמואלֹדבֹרוזנברגֹזצ"לֹהכ"מ ֹ
שחינכניֹוגידלניֹלתורהֹומצוותֹותמציתֹחייוֹהייתהֹהרבצתֹתורהֹלרבים ֹ
וציוויֹבניוֹובנותיוֹאחריוֹלשמורֹדרךֹה'ֹלעשותֹצדקהֹומשפט ֹ
נלב"עֹבידֹכסלוֹה'תשע"ו ֹ
תהיֹנשמתוֹצרורהֹבצרורֹהחייםֹאתֹה' ֹ

ֹ

מצוותֹחינוךֹהבניםֹלתורהֹומצוותֹ–ֹהרבֹיואלֹרוזנברג ֹ
מאמרֹזהֹעוסקֹבערכהֹשלֹמצוותֹחינוךֹ,במקורֹהתורניֹשלֹהמצווהֹ,בשאלהֹמיֹהםֹ
החייבים ֹבה ֹוכן ֹבשאלה ֹעל ֹמי ֹמוטלת ֹמצוות ֹחינוך ֹומהו ֹגדר ֹהחיובֹ .מאמר ֹזה ֹלאֹ
מקיף ֹאת ֹכל ֹהנושאים ֹשבמצווה ֹזו ֹאלא ֹיש ֹבו ֹמעיין ֹפתיחה ֹולקט ֹלנושא ֹרחב ֹזהֹ
ועודֹישֹמקוםֹלהרחיבֹבענייןֹזהֹבעז"הֹ .
ֹ

פתיחהֹאמוניתֹ–ֹמרכזיותֹהחינוךֹבישראל ֹ
החובה ֹלהשקיע ֹבחינוך ֹצאצאינו ֹשיהיו ֹהולכים ֹבדרכי ֹה'ֹ ,אוחזים ֹבנתיבותיה ֹשלֹ
התורהֹומצוותיהֹהיאֹאחת ֹמהיסודות ֹהמרכזיים ֹבעבודת ֹה'ֹהמוטלתֹעלינוֹ.דרךֹזוֹ
מתחילהֹמראשיתֹקיוםֹהאומהֹוהיאֹמודגשתֹכברֹאצלֹאברהםֹאבינוֹכביטויֹלאהבתֹ
ה' ֹאותו ֹוכהסבר ֹלכך ֹשה' ֹקרב ֹאת ֹאברהם ֹ"וַ ה' ֹ ָא ָמר ֹ ַה ְּמכַ ֶּסה ֹאֲ נִּ י ֹ ֵמ ַא ְּב ָר ָהם ֹאֲ ֶּשרֹ
אֲ נִּ י ֹע ֶּשהֹ :וְּ ַא ְּב ָר ָהם ֹ ָהיוֹ ֹיִּ ְּהיֶּה ֹ ְּלגוי ֹגָדול ֹוְּ ָעצום ֹוְּ נִּ ְּב ְּרכוֹ ֹבוֹ ֹכל ֹגו ֵיי ֹ ָה ָא ֶּרץִּ ֹ :כי ֹיְּ ַד ְּע ִּתיוֹ
ְּל ַמ ַען ֹאֲ ֶּשר ֹיְּ צַ ֶּוה ֹאֶּ ת ֹ ָבנָיו ֹוְּ אֶּ ת ֹ ֵביתוֹ ֹ ַאח ֲָריו ֹוְּ ָש ְּמרוֹ ֹ ֶּד ֶּר ְֹּך ֹה' ֹ ַלעֲ שות ֹ ְּצ ָד ָקה ֹו ִּמ ְּש ָפט"ֹ.1
רבי ֹמאיר ֹשמחה ֹהכהן ֹבפירוש ֹ"משך ֹחכמה" ֹעל ֹפסוק ֹזה ֹמבאר ֹשזהו ֹהמקורֹ
הראשוןֹלמצוותֹחינוךֹוכלשונו ֹ
הנה ֹחינוך ֹמצוה ֹלבנים ֹבמצות ֹעשה ֹלא ֹנזכרֹ,רק ֹעשה ֹד"ולמדתם ֹאת ֹבניכם"ֹ,
הוא ֹבתלמוד ֹתורהֹ ...ומקור ֹמצות ֹחינוך ֹבמצות ֹעשהֹ ,מקורו ֹבזה ֹהפסוקֹ
מאברהםֹאבינוֹשצוהֹאתֹבניוֹבקטנםֹעלֹהמצוות ֹ

 1בראשית פרק יח ,יז-יט
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בדרשה ֹשנשא ֹמרן ֹהגראי"ה ֹקוק ֹבחנוכת ֹהבית ֹלתלמוד ֹהתורה ֹברחובותֹ ,2דיברֹ
הרבֹעלֹהתפקידֹהמרכזיֹשלֹהחינוךֹבשנותֹהילדותֹ .
עלֹהילדותֹתפולֹתמידֹהשאלהֹ,איךֹאנוֹמכיריםֹאותהֹביחושהֹ3לחנוךֹ.אםֹהיאֹ
רק ֹכמו ֹהכשר ֹלהאישותֹ ,4או ֹשיש ֹלה ֹערך ֹכביר ֹבפני ֹעצמהֹ .מובן ֹהדברֹ
שכשמעמידים ֹאת ֹיסוד ֹהחיים ֹרק ֹעל ֹהעבודה ֹוהפרנסהֹ ,איןֹלילדות ֹזכות ֹמצדֹ
עצמהֹ,כיֹאםֹ,הילדֹהואֹלפיֹזהֹגולםֹ 5יפהֹשאפשרֹלחוקֹ 6ממנוֹכליֹמעשהֹחזקֹ
ועובר ֹלסוחרֹ .לא ֹכן ֹהוא ֹלפי ֹההכרה ֹהאידיאליתֹ ,המערכתֹ 7את ֹהחיים ֹלפיֹ
הטוהרֹשבהםֹ,לפיֹהטובֹהחסדֹוהתוםֹהנמסךֹ 8בקרבםֹ.עלֹפיֹזהֹהמשפטֹיעלהֹ
לנוֹערךֹהילדותֹלאֹרקֹבתורֹהכשרֹלאישותֹוגדלותֹ,כיֹאםֹחטיבהֹיקרהֹבחייםֹ
מצדֹעצמהֹ,ולפעמיםֹתעלהֹאצלנוֹבתורֹהמעולהֹשבתקופותֹהחייםֹשכלֹהחייםֹ
ראוים ֹלהיות ֹכמכשיריםֹ 9לעמדתהֹ .אז ֹנאמר ֹדברים ֹכמשמעם ֹ"אין ֹהעולםֹ
מתקייםֹאלאֹבשבילֹהבלֹפיהםֹשלֹתנוקותֹשלֹביתֹרבן"ֹמפניֹשהואֹ"הבלֹשאיןֹ
בוֹחטא"ֹ.התנוקֹ,כשיחונךֹכראויֹ,ביחודֹהתנוקֹהעבריֹ,כמהֹקדושהֹותוםֹ,כמהֹ
טהרה ֹומדות ֹנעלות ֹנמצא ֹבנפש ֹהנקיה ֹוהאהובה ֹהילדותית ֹשבקרבוֹ ,כל ֹזמןֹ
שטומאתֹשוקֹהחייםֹלאֹהשביתהֹאתֹהחןֹוההוןֹשלֹפרחֹשושןֹזהֹ,כמהֹקדושֹ
וטהורֹהואֹאמנם ֹטובהֹהילדותֹ,נאהֹוקדושהֹהיאֹ,אבלֹהלאֹהיאֹגםֹכןֹחלושהֹ,
ולא ֹתוכל ֹלעמוד ֹבפני ֹזרםֹ 10החיים ֹההולך ֹומתגברֹ ,לפי ֹמדת ֹהגדלותֹ ,גדלותֹ
החומר ֹוהרוחֹ ,והתרבותֹ 11יחס ֹהחברה ֹהגדולה ֹוהמסובכתֹ .על ֹכן ֹזאת ֹהיאֹ

 2הדרשה נישאה בשנת תרס"ה ונדפסה בעתון "החבצלת" ופורסמה שוב בתוך ספר "מאמרי
ראיה".
 3מהו היחס החינוכי לשנות הילדות
 4רק כתקופת הכשרה לקראת שנות הבגרּות .עיין סנהדרין סח " :וכי יהיה לאיש בן  -בן
הסמוך לגבורתו של איש"
 5פוטנציאל ,חומר גלם
 6לחקוק ,ליצור ממנו
 7המעריכה
 8המעורב
 9מכינים ,אמצעיים לסייע לתקופה זו
 10עוצמת ושטף החיים
11ריבוי
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חובתנוֹ ,לשמור ֹבכל ֹעז ֹאת ֹתומת ֹהילדות ֹוטהרתה ֹולהעבירה ֹלאיטה ֹעם ֹכלֹ
זהרה ֹונקיונה ֹאל ֹתקופת ֹהגדלותֹ ,באופן ֹשהגדלות ֹתעניק ֹלה ֹרק ֹאת ֹהעוזֹ
והגבורה ֹהחסרים ֹלהֹ ,גבורת ֹהגוף ֹוגבורת ֹהרוחֹ ,אבל ֹלא ֹתהיןֹ 12להרס ֹאתֹ
היתרונות ֹהיקרים ֹשל ֹהילדות ֹהאהובה ֹוהחביבה ֹעדי ֹעד"ֹ .מפי ֹעוללים ֹויונקיםֹ
יסדתֹעזֹלמעןֹצורריךֹלהשביתֹאויבֹומתנקם"ֹ.להביאֹאתֹהילדותֹבעצםֹתומהֹ
וטהרתה ֹאל ֹגבול ֹהבחרות ֹוהשחרותֹ ,הזקנה ֹוהשיבהֹ ,באופן ֹשתווסד ֹעוזֹ,13
שלעולםֹלאֹינוסֹלחהֹ,זאתֹהיאֹתעודתֹ14החנוךֹבישראל"ֹ.בתֹק'ֹכבתֹכ'ֹובתֹכ'ֹ
כבת ֹז'""ֹ ,כבן ֹשנה ֹשלא ֹחטא" ֹזהו ֹהציור ֹהיותר ֹמרומם ֹשל ֹמשאת ֹהנפשֹ
שבחנוךֹעמנוֹ.מתאיםֹהואֹאמנםֹהחנוךֹהפרטיֹאלֹהכלליֹ,וחייבֹהואֹלהתאיםֹלוֹ .
הרב ֹמתייחס ֹבדרשתו ֹלסוגיה ֹפילוסופית ֹ– ֹחינוכית ֹחשובהֹ .אמנם ֹהדרשה ֹעוסקתֹ
בשאלה ֹמהו ֹהתפקיד ֹשל ֹתקופת ֹהילדותֹ ,אך ֹבירור ֹזה ֹמוביל ֹבהכרח ֹלשאלה ֹמהֹ
הם ֹהערכים ֹהמרכזיים ֹשל ֹהחברה ֹהאנושית ֹובעם ֹישראלֹ ,מהו ֹתפקיד ֹהאדםֹ ,מהֹ
הם ֹהכוחות ֹהמרכזיים ֹשעליו ֹלפתח ֹבמהלך ֹחייו ֹוממילא ֹכיצד ֹואיך ֹנתייחס ֹלילדֹ
המהווהֹפוטנציאלֹשאותוֹישֹלממשֹולהוציאֹאלֹהפועלֹבתהליךֹהחינוכיֹ .
הרב ֹמציג ֹשתי ֹהתייחסויות ֹלתקופת ֹהילדותֹ :כתקופת ֹמעבר ֹלקראת ֹהבגרותֹ
וכ תקופהֹבעלתֹמשמעותֹמצדֹעצמהֹ.התפיסהֹהראשונהֹרואהֹאתֹעיקרֹמעלתֹהאדםֹ
בהיותו ֹיצור ֹיצרני ֹופרודוקטיביֹ .מובן ֹשילד ֹאינו ֹעומד ֹבהגדרות ֹאלוֹ ,על ֹכן ֹאתֹ
תקופת ֹהילדותֹ ,לפי ֹהשקפה ֹזוֹ ,יש ֹלעבור ֹבאופן ֹשתיתן ֹלילד ֹכמה ֹשיותר ֹכליםֹ
להיות ֹיצרני ֹומוכשר ֹלצרכי ֹ"העבודה ֹוהפרנסה" ֹמחד ֹגיסא ֹובאופן ֹמהיר ֹככלֹ
האפשרֹמאידךֹגיסאֹ.ניתןֹלשייךֹתפיסהֹזוֹלפילוסופיהֹהמטריאליסטיתֹ .15
לעומתֹזאתֹ"ההכר הֹהאידיאלית"ֹ,התפיסהֹהתורניתֹ,רואהֹאתֹעיקרֹערךֹהאדםֹעלֹ
פיֹהטהרהֹהפנימיתֹ,מעמדוֹהמוסריֹוהערכיֹשלֹהאדםֹ.לפיֹתפיסהֹזוֹהילדותֹאינהֹ
רק ֹ"תחנת ֹמעבר"ֹ ,אלא ֹתקופה ֹבעלת ֹחשיבות ֹעליונה ֹומשמעותית ֹולעיתים ֹאףֹ
עדיפה ֹעל ֹתקופותֹאחרותֹ ,בבניין ֹהאישיותֹ .בילד ֹמפותחות ֹהתכונות ֹשל ֹהתמימותֹ,
12תעיז
 13שתהיה מבוססת באופן חזק בנפש
 14יעוד
 15מטריאליזם זוהי השקפה פילוסופית הטוענת שכל הקיים בעולם הוא חומר; הגוף ,הנפש ,
התחושות והיסודות  -הכל מורכב מחומר .לתפיסה זו היה ביטוי עוד בימי הפילוסופים היוונים
והיא קיימת גם בתפיסות פילוסופיות בנות ימינו.
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האופטימיותֹ ,השמחה ֹוהאהבה ֹועל ֹהמחנך ֹלנצל ֹאת ֹהמעלות ֹהיקרות ֹשבילדותֹ
ולהעמיקֹאתֹרושמןֹואת ֹביסוסןֹבנפשֹהילדֹעלֹמנתֹשיהיוֹכוחותֹאלוֹמשמעותייםֹ
ומרכזייםֹלכלֹאורךֹחייוֹשלֹהילדֹ .
על ֹכןֹ ,אומר ֹהרבֹ ,ניתן ֹלומרֹ ,לפי ֹהשקפה ֹזוֹ ,שכל ֹהחיים ֹהבוגרים ֹהם ֹרק ֹהוצאהֹ
לפועלֹ שלֹהחינוךֹוהתכונותֹשנבנוֹבילדותֹ.אמנםֹישנוֹחסרוןֹבילדותֹ.הילדותֹ"הלאֹ
היא ֹגם ֹכן ֹחלושהֹ ,ולא ֹתוכל ֹלעמוד ֹבפני ֹזרם ֹהחיים ֹההולך ֹומתגבר" ֹכלומרֹ,
התמימותֹיכולהֹלהובילֹלקושי ֹבהתמודדותֹעםֹמלחמת ֹהחייםֹוהמורכבותֹשהחייםֹ
מזמניםֹ.עלֹכןֹלצדֹשמירתֹהמעלותֹשלֹהילדותֹ,ישֹלהקנותֹלילדֹיכולותֹשלֹתחכוםֹ,
הבנה ֹוידע ֹאך ֹרק ֹכבונים ֹומעצימים ֹאת ֹהתכונות ֹהישרות ֹשהתבססו ֹבו ֹבילדותוֹ.
בצורהֹכזוֹתוסיףֹהבגרותֹחכמהֹוגבורהֹשתסייעֹבהתמודדותֹעםֹהעולםֹוקשייוֹ,אךֹ
ללאֹשתמעיטֹאתֹהניקיוןֹהפנימיֹועולםֹהערכיםֹהטהורֹשלֹהילדותֹ .
א"כֹ ,מבאר ֹהרבֹ ,שנות ֹהילדות ֹוהתהליך ֹהחינוכי ֹבשנים ֹאלו ֹהינם ֹזמנים ֹיקריםֹ
וחשובים ֹעד ֹמאד ֹמצד ֹעצמם ֹומצד ֹהשפעתם ֹעל ֹכל ֹחיי ֹהאדםֹ .התהליך ֹהחינוכיֹ
צריך ֹלבסס ֹאת ֹתום ֹהילדותֹ ,לשמור ֹעליו ֹולהביאו ֹלחיי ֹהנערות ֹוהבגרות ֹשירחיבוֹ
את ֹהכוחות ֹשניטעו ֹבו ֹבילדותו"ֹ.להביא ֹאת ֹהילדות ֹבעצם ֹתומה ֹוטהרתה ֹאל ֹגבולֹ
הבחרות ֹוהשחרותֹ,הזקנה ֹוהשיבהֹ,באופן ֹשתווסד ֹעוזֹ,שלעולם ֹלא ֹינוס ֹלחהֹ,זאתֹ
היאֹתעודתֹהחנוךֹבישראל"ֹ .
ֹ
מקור ֹנוסף ֹעל ֹהשקפתו ֹשל ֹמרן ֹהגראי"ה ֹקוק ֹעל ֹהחינוך ֹבעם ֹישראל ֹמצוי ֹבספרֹ
אגרות ֹראיהֹ חלקֹראשוןֹאיגרתֹקעֹ.זוהיֹאיגרתֹחשובהֹומפורסמתֹשבהֹמסביר ֹהרבֹ
אתֹעיקריֹהחינוךֹואתֹהמטרותֹשעלינוֹלהעמידֹבפנינוֹבבואנוֹלחנךֹ.האיגרתֹנשלחהֹ
לעורך ֹשל ֹעיתון ֹהחבצלתֹ 16ומפתיחת ֹדברי ֹהרב ֹבאגרת ֹנראה ֹשבעיני ֹהרב ֹעצמוֹ
ישנה ֹחשיבות ֹרבה ֹלתוכן ֹאיגרת ֹזוֹ .הרב ֹפונה ֹמעצמו ֹלעורך ֹומבקש ֹלפרסם ֹאתֹ
דבריוֹ"ֹֹ-אשרֹאבקשֹמכבודֹהדרתךֹשתשימםֹבוֹבלשוני"ֹ .

 16כתב עת עברי שיצא לאור בשנת  3681על ידי ישראל ב"ק ובשנים 3133 - 3688
בעריכתו של חתנו ,ישראל דב פרומקין ,שניהם מאנשי הישוב הישן החסידי .כתב העת יצא
בערך פעמיים בחודש .העיתון היה העיתון העברי הראשון בארץ-ישראל שיצא לאור למשך
תקופה ארוכה – יותר מארבעים שנה.
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באיגרת ֹזו ֹהרב ֹמתייחס ֹבאופן ֹישיר ֹלשאלה ֹמהו ֹחינוך ֹומה ֹהאופי ֹוהתוכן ֹהמיוחדֹ
של ֹהחינוך ֹבעם ֹישראלֹ .ומפני ֹחשיבותה ֹאביא ֹאת ֹדברי ֹהאיגרת ֹכלשונה ֹואבארֹ
אותהֹלאחרֹמכןֹ .
ב"הֹ,עה"קֹיפוֹת"וֹ,י"דֹחשווןֹתרס"טֹ .
עורךֹנכבדֹואהובֹ,שלו'ֹוברכהֹ .
הנניֹנזקק ֹבזה ֹלבאר ֹבעיתונך ֹהיקר ֹדבריםֹאחדיםֹ ,אשר ֹאבקש ֹמכבודֹהדרתךֹ
שתשימםֹבוֹבלשוניֹ :
מטרת ֹהחינוך ֹהיא ֹלהכשיר ֹאת ֹהאדם ֹלצורתו ֹהמתוקנתֹ ,שהנקודה ֹהמרכזיתֹ
שבה ֹהיא ֹלעשותו ֹטוב ֹוישרֹ .מאז ֹאשר ֹהחל ֹאברהם ֹאבינו ֹלקרא ֹבשם ֹד'ֹ,
הייתהֹלנוֹלנחלהֹ,כיֹכלֹמהֹשתהיהֹמושרשתֹבלבוֹשלֹאדםֹיותרֹהקריאהֹבשםֹ
ד'ֹ,כןֹיגדלֹטובוֹוישרוֹ,ויהיהֹיותרֹמאושרֹלעצמוֹולחברהֹכולהֹ .
כנסת ֹישראל ֹנתייחדה ֹמכל ֹהאומות ֹלהרים ֹברמה ֹאת ֹהדגל ֹשל ֹהחלטה ֹזאתֹ
בעולםֹ ,שהטובֹוהיושר ֹשל ֹהאדםֹהיא ֹהתכליתֹהיותרֹנשגבה ֹשלוֹ ,ושהקריאהֹ
בשםֹד'ֹוהשרשתֹידיעהֹזוֹהיאֹההכשרהֹהיותרֹבטוחהֹלמגמהֹזוֹ,עדֹשהמגמהֹ
וההכשרֹהנםֹדברֹאחדֹולאֹיתפרדוֹ.וכאשרֹלתכליתֹהשרשתֹהקריאה ֹבשםֹד'ֹ
בלב ֹונפשֹ ,ביחיד ֹובאומה ֹבכללהֹ ,דרוש ֹתלמוד ֹקבועֹ ,משחר ֹטל ֹהילדות ֹשלֹ
האדםֹ,עלֹכןֹלקחֹמקוםֹבראשֹהחינוךֹהישראליֹתלמודֹתורהֹ-ֹ,ודווקאֹתלמודֹ
תורהֹולאֹידיעותֹאחרותֹ,שאיןֹמטרתןֹכ"אֹלהכשירֹאתֹהאדםֹלמלחמתֹהחייםֹ,
ולא ֹלעשותו ֹטובֹוישר ֹלפני ֹד' ֹואדםֹ .זאת ֹהיאֹהדרך ֹהעתיקהֹ ,אשר ֹבהֹהלכוֹ
אבותינו ֹמעולםֹ ,וע"פ ֹדרך ֹזה ֹנשמר ֹשם ֹישראל ֹבכללֹ ,והצליחו ֹגם ֹעשו ֹפריֹ,
שיצאוֹמגדוליֹהדורותֹהמצוייניםֹמאוריֹאורֹבעדֹהאומהֹובעדֹכלֹהעולםֹכולוֹ.
הכשרת ֹהאדם ֹלמלחמת ֹהחיים ֹנחשבה ֹבנו ֹתמיד ֹלמדרגה ֹהשנייה ֹשל ֹצדדיֹ
החינוךֹ,ולאֹעצםֹ מטרתוֹ.ברבותֹהימיםֹעברוֹעלֹראשנוֹגליֹהזמןֹ,ועםֹישיבתנוֹ
בארצות ֹהגוייםֹ ,אשר ֹהמטרה ֹהראשית ֹשל ֹחינוכם ֹאינה ֹכ"א ֹההכשרה ֹשלֹ
האדם ֹלמלחמת ֹהחייםֹ ,והדרישה ֹשל ֹהטוב ֹוהיושרֹ -ֹ ,וק"ו ֹהקריאה ֹבשם ֹד'ֹ,
שהיא ֹהבסיס ֹשלהֹ -ֹ ,גם ֹאחר ֹשספגו ֹמעט ֹמזה ֹאל ֹתוכה ֹעל ֹידי ֹצינורותינוֹ,
נחשבו ֹבכל ֹזאת ֹלטפל ֹנגד ֹההכשר ֹאל ֹהחיים ֹהחומריים ֹומלחמתםֹ -ֹ ,חדר ֹגםֹ
בנו ֹרוח ֹכזהֹ .ורבים ֹמאד ֹהם ֹלדאבוננוֹ ,אשר ֹשכחו ֹאת ֹצורת ֹהחינוך ֹהעיקריתֹ
שלנוֹ ,וישכיחו ֹמבתי ֹלימודיהם ֹאת ֹהראשיות ֹשל ֹמטרת ֹהיושר ֹוהטוב ֹואתֹ
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הקריאה ֹבשם ֹד' ֹהקשורה ֹבהֹ ,ויטביעו ֹאת ֹחותם ֹהחינוך ֹכולו ֹרק ֹעל ֹהכשרתֹ
החיי ם ֹהזמנייםֹ ,במלחמתם ֹותאוותיהםֹ .האומה ֹבכללה ֹחשה ֹוגדוליה ֹהכירו ֹאתֹ
הסכנהֹהצפויהֹמזיוףֹחותמנוֹזהֹ.ולשםֹדגלֹמלחמהֹנקבעֹ,בחזקת-ידֹובמסירות-
נפשֹ ,נגד ֹכל ֹגלי ֹהזמןֹ ,חותם ֹצר ֹעל ֹבתי ֹהחינוך ֹהעתיקיםֹ ,שיהיו ֹמיוחדים ֹרקֹ
לרוחֹישראלֹומטרתוֹהמיוחדתֹ,והטפלֹשלֹמלחמתֹהחייםֹיבוקשֹמןֹהצדֹ,באופןֹ
אשרֹיודעֹכיֹישֹהבדלֹביןֹקדשֹלחולֹ.הידיעהֹהברורהֹ,שנצחֹישראלֹלאֹישקרֹ,
וכי ֹלמרות ֹכל ֹצרכי ֹהזמניםֹ ,המשתנים ֹומתחדשיםֹ ,היסוד ֹהראשי ֹקבוע ֹהואֹ
ועומדֹ :מלכות ֹד' ֹוממשלתוֹ ,הכשרת ֹהאדם ֹוהאומה ֹללכת ֹבדרכיוֹ ,המושפעתֹ
מהחינוךֹהיסודיֹ,המיוחדֹבלאֹשוםֹשיתוףֹ,רקֹלתלמודֹתורהֹ,זהוֹעומדֹלעדֹ"ֹ.
מלכותךֹמלכותֹכלֹעולמיםֹ,וממשלתךֹבכלֹדורֹודור"ֹ .
מוסדותֹעתיקיםֹממיןֹזהֹישֹלנוֹבגולהֹע"יֹרועיֹישראלֹ,גאוני ֹוצדיקיֹהדורותֹ,
וביותרֹבאה"קֹ-ֹ,מקום-המבצרֹלרוחֹעמנוֹהיסודיֹלעדֹ-ֹ,ובהםֹנתפארֹסלה ֹ
גם ֹאלה ֹאשר ֹהחיים ֹהכבידו ֹעליהם ֹאת ֹאכפםֹ ,והם ֹמרגישים ֹלחץ ֹכבד ֹברוחםֹ
מדאגת ֹהחיים ֹהזמניים ֹשל ֹבניהםֹ ,והרשו ֹלהם ֹלצרף ֹלתכונת ֹהחינוך ֹחול ֹאלֹ
הקודשֹ ,אל ֹנא ֹישכחוֹ ,כי ֹצירוף ֹזה ֹצריך ֹשמירה ֹגדולהֹ ,שלא ֹיבא ֹהדבר ֹלידיֹ
זיוףֹהמטבעֹהחינוכיתֹשלנוֹבכללֹ,וזהֹצריךֹבכלֹמקוםֹלהיותֹמשונןֹוניכרֹ,ויותרֹ
מכל ֹבאה"קֹ ,אשר ֹבה ֹצריך ֹלהשתכלל ֹרוחנו ֹהעקריֹ ,בצורתו ֹהמיוחדת ֹלנוֹ,
השונה ֹמכל ֹהעם ֹאשר ֹעל ֹפני ֹהאדמהֹ .אל ֹנא ֹישכחוֹ ,כי ֹלא ֹשפות ֹזרותֹ ,לאֹ
לימודים ֹשמגמתם ֹהיא ֹהכשרות ֹחומריותֹ ,יצאו ֹביחוד ֹמציוןֹ -ֹ ,אלא ֹ"כי ֹמציוןֹ
תצאֹתורהֹודברֹד'ֹמירושלים"ֹ .
כשיהיוֹדבריםֹהללוֹחרותיםֹעלֹלבםֹשלֹהאחרוניםֹהללוֹ,נוכלֹבטחֹלקוותֹכיֹלאֹ
ירחיקו ֹללכתֹ ,וגם ֹבניהם ֹיהיו ֹשתולים ֹבחצרות ֹד'"ֹ ,והקדישו ֹאת ֹקדוש ֹיעקבֹ
ואתֹאלהיֹישראלֹיעריצו"ֹ .
זאת ֹהיתה ֹכוונתי ֹבשיחה ֹהקטנהֹ ,אשר ֹהבעתי ֹאותה ֹבעת ֹשמחת ֹתורתנוֹ
הקדושהֹ ,בבית ֹהמדרש ֹהגדולֹ ,להמוסד ֹהקדוש ֹ"שערי ֹתורה"ֹ ,שהראוניֹ
שהובאהֹבעיתונךֹהיקרֹ,נומרֹ(ֹֹ-נובמבר)ֹֹ .11
ידידוֹמוקירֹערכוֹורוצהֹפועלֹידיוֹבאהבהֹ ,
הק'ֹאברהםֹיצחקֹהכהןֹקוק ֹ
ֹ
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הרב ֹפותח ֹבהסבר ֹעל ֹמטרת ֹהחינוךֹ .על ֹמנת ֹשנוכל ֹלדעת ֹכיצד ֹואיך ֹלחנךֹ ,הןֹ
במובןֹשלֹ"עשהֹטוב"ֹוהןֹבמובןֹשלֹ"סורֹמרע"ֹ,עלינוֹלבררֹלעצמינוֹמהיֹהמטרהֹ
שאליה ֹאנו ֹשואפים ֹבתהליך ֹהחינוכיֹ .הרב ֹמסביר ֹשחינוך ֹפירושו"ֹ :להכשיר ֹאתֹ
האדםֹלצורתוֹהמתוקנתֹ,שהנקודהֹהמרכזיתֹשבהֹהיאֹלעשותוֹטובֹוישר"ֹ.מדבריֹ
הרבֹנראהֹשלכלֹאדםֹישנהֹ"צורהֹמתוקנת"ֹכלומרֹ,תוכןֹנפשיֹאמיתיֹשעליוֹלחתורֹ
לגלותו ֹולממשוֹ .17כאשר ֹהאדם ֹבונה ֹאת ֹנפשוֹ ,אופיו ֹואורחות ֹחייו ֹבהתאם ֹלתוכןֹ
זהֹ ,הרי ֹשצורתו ֹנכונה ֹומתוקנתֹ .המטרה ֹשל ֹהתהליך ֹהחינוכי ֹהיא ֹלסייע ֹלמימושֹ
וגילויֹשלֹאותהֹ"צורהֹמתוקנת"ֹ .18
ממשיך ֹהרב ֹומבאר ֹשהנקודה ֹהמרכזית ֹשל ֹהצורה ֹהמתוקנת ֹבאדם ֹהיא ֹהטובֹ
והיושרֹ,לכןֹהתהליךֹהחינוכיֹצריךֹלחתורֹ"לעשותוֹ(ֹ-אתֹהחניך)ֹטובֹוישר"ֹ.כברֹ
במשפטֹזהֹמדריךֹהרבֹמהוֹהיסודֹוהליבהֹשלֹהחינוךֹוממילאֹמהיֹהמעטפתֹלחינוךֹ.
הצלחתֹהחייםֹושלמותםֹנבחנתֹלפיֹמידתֹהאיכותֹהנפשיתֹשלהםֹ,לפיֹמידתֹהיושרֹ
הפנימיֹוהשאיפהֹלטובֹהממלאתֹאתֹליבוֹשלֹהחניךֹ.זוהיֹגישהֹהבוחנתֹאתֹהחייםֹ
לפיֹקריטריוניםֹומושגיםֹשוניםֹלחלוטיןֹמהתפיסהֹהמטריאליסטיתֹוהתועלתניתֹ.ערכוֹ
שלֹהאדםֹ,מלמדנוֹהרבֹ,הואֹבפיתוחֹנטייתוֹהטבעיתֹלאהבתֹהטובֹ.עלֹכןֹהנקודהֹ
המרכזיתֹשישֹלפתחֹמתמקדתֹבפיתוחֹרצונוֹלהיותֹטובֹוישרֹבאמתֹ .
מוסיף ֹהרב ֹשבעם ֹישראלֹ ,בניהם ֹשל ֹהאבותֹ ,מושרשת ֹהידיעה ֹשהדרך ֹלהגיעֹ
לצורהֹהמתוקנתֹהנ"לֹתלויהֹבכךֹש"תהיהֹמושרשתֹבלבוֹשלֹאדם...הקריאהֹבשםֹ
ד'" ֹ– ֹההכרה ֹבה' ֹוסידור ֹכל ֹמערכות ֹחייו ֹלאור ֹרצון ֹה'ֹ .ככל ֹש"תהיה ֹמושרשתֹ
בלבו ֹשל ֹאדם ֹיותר ֹהקריאה ֹבשם ֹד'ֹ ,כן ֹיגדל ֹטובו ֹוישרוֹ ,ויהיה ֹיותר ֹמאושרֹ
לעצמו ֹולחברה ֹכולה"ֹ .תפקידה ֹשל ֹהאומה ֹהישראלית ֹהוא ֹלהורות ֹלעולם ֹכולוֹ
שעיקרֹהאדםֹוהתכליתֹאליהֹעליוֹלשאוףֹהיאֹלהיותֹ"טובֹוישר"ֹושהדרךֹהנכונהֹ
 17להוציא מהבנה שלאדם אין יעוד ותפקיד מוגדר אלא נפשו היא ניטראלית וממילא לא שייך
להגדיר שיש לו "צורה מתוקנת".
 18על דרך זו פירש רש"י את משמעות המילה חניך בתורה .בפירושו לבראשית פרק יד פסוק
יד "וַיִּשְׁ מַ ע ַאב ְָׁרם כִּי נִּשְׁ בָה ָאחִּ יו וַי ֶָרק אֶ ת חֲ נִיכָיו יְׁלִּידֵ י בֵיתֹו שְׁ מֹנָה עָ שָ ר ּושְׁ ֹלש מֵ אֹות וַי ְִּׁרד ֹף עַ ד
דָ ן ":פירש רש"י "חניכיו  -חנכו כתיב זה אליעזר שחנכו למצות והוא לשון התחלת כניסת
האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה  ,וכן (משלי כב ו) חנוך לנער( ,במדבר ז יא)
חנכת המזבח( ,תהלים ל א) חנכת הבית ובלע"ז קורין לו איניציי"ר [לחנוך]" .עיין בהרחבה
בנושא זה בפתיחה לספר "חובת התלמידים" לאדמו"ר הקדוש רבי קלונימוס שפירא
מפיאסצנה זצ"ל הי"ד.
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להגיעֹלמצבֹזהֹהיאֹמתוךֹההכרהֹהפנימיתֹבגדלותֹה'ֹובניןֹהחייםֹלאורהֹשלֹידיעהֹ
זוֹ .
כיצד ֹהיא ֹהדרך ֹלקבוע ֹבאדם ֹבאופן ֹפנימי"ֹ ,בלב ֹונפש"ֹ ,את ֹהקריאה ֹבשם ֹה'?ֹֹ
תהליךֹזהֹנעשהֹע"יֹתלמודֹתורהֹ.לאֹע"יֹלימודיֹחולֹ,שעםֹכלֹחשיבותםֹ,עיקרםֹ
מופנהֹלהכשירֹאתֹהאדםֹל"מלחמתֹהחיים"ֹ,דהיינוֹלצורךֹקיומוֹהחומרי ֹשלֹהאדםֹ
וכללֹאינןֹמכוונותֹלפיתוחוֹהנפשיֹוהרוחניֹאוֹלעשותו ֹטובֹוישרֹ.לכןֹישֹלבנותֹאתֹ
הבסיס ֹהרוחני ֹוהחינוכי ֹשל ֹהילד ֹדווקא ֹעל ֹתשתית ֹשל ֹלימוד ֹתורהֹ ,שרק ֹהיאֹ
עושהֹאתֹהאדםֹ"טובֹוישר"ֹבמובןֹהעמוקֹשלֹהדברֹ.זוֹהייתהֹהדרךֹהמרכזיתֹשלֹ
החינוך ֹבישראל ֹלאורך ֹכל ֹהדורות ֹובדרך ֹזו ֹגידלה ֹהאומה ֹתלמידי ֹחכמיםֹ ,מאוריֹ
הדורותֹשהובילוֹאתֹעםֹישראלֹבדרכוֹהארוכהֹ.הרבֹמתייחסֹומכירֹבצורךֹבלימודיֹ
חולֹ,אךֹמדגי שֹ(דברֹשכללֹאינוֹברורֹבימינוֹגםֹלחלקיםֹבציבורֹההולכיםֹלאורוֹשלֹ
הראי"ה)ֹשלימודיֹחולֹו"הכשרתֹהאדםֹלמלחמתֹהחיים"ֹהםֹשנייםֹבמעלהֹומשנייםֹ
בבניןֹהחינוכיֹ .
הרב ֹמסביר ֹשיסודות ֹאלוֹ ,שהיו ֹפשוטים ֹבעברֹ ,הלכו ֹוהיטשטשו ֹעקב ֹהמפגש ֹעםֹ
תרבותֹהגוייםֹ 19שאצלםֹישנוֹהיפוךֹערכיםֹ.לתפיסהֹתרבותיתֹזוֹעיקרֹערךֹומטרתֹ
החינוך ֹהוא ֹלצורך ֹהכשרה ֹמקצועיתֹ ,פרנסה ֹוכדומהֹ .פיתוח ֹנפש ֹהחניך ֹעל ֹמנתֹ
לעשותוֹ"טובֹוישר"ֹוק"וֹ"קוראֹבשםֹה'"ֹנחשביםֹלשולייםֹ.20תהליךֹזהֹגרםֹשגםֹ

 19עיין עין איה למסכת שבת פרק שני פיסקה יא "אמנם העשיה כמתוקנים שבהם גם היא
צריכה שמירה יתירה שלא ימשכו אחריהם לעשות ג"כ כנימוסים המקולקלים .והיסוד הנאמן
להנהגה בזה הוא  ,שישראל צריך שישמור את רוחו ולבבו מכל משמר ,אם לפעמים יראה
דבר טוב ,הנהגה ישרה ותיקון ישובו של עולם בעמים ויקחם להביאם לגבולו ,יראה שלא
רוח העמים בכללו יכנס לתוכן חייו הפנימיים ,כי בהכנס רוח העמים לתוך חייהם של ישראל
אז אין מעצור ואין מעמד .אז כבר נהדף רוח ישראל ממקומו ועל כסאו ישב זר ,כ"א רוח
ישראל צריך שיהי' איתן וקבוע בלב .התורה והמצוה וכל המדות הקדושות שהן שייכות לה,
צריכות שיהיו חסנם ומעוזם של ישראל .ומצד החיצוני והטפל שבחיים ,מצד צורך השעה
וישוב העולם ,יפנה לפעמים לקחת מכל דבר טוב שימצא אצל הגויים אשר סביבותיו .וכ"ז
שרוחו בקרבו איתן ונאמן לשם ד' אלהי ישראל ותורתו ,הדבר אינו מצוייר כאילו הגויים
נכנסים אל גבולו ונוגעים בנחלתו ,כ"א הוא יבא לקחת מאתם ,או המה יביאו לו את הדרוש לו
לקבל מהם ,יפיפיתו של יפת באהלי שם" עיין שם באריכות רבה יותר.
 20מציאות עגומה זו גלויה לעינינו במערכות החינוך השונות בארץ ובעולם( .כמובן שאין
בדברים אלו כוונה לשלול גורמים רבים שעמלים על הבניין החינוכי והערכי כגורם מרכזי
בבתי החינוך)
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בעםֹישראלֹנוצרהֹהשוואהֹואףֹעדיפותֹשלֹלימודיֹהחולֹעלֹפניֹלימודיֹהקודשֹועלֹ
פניֹהדגשֹשלֹֹ"עשייתֹהאדםֹטובֹוישרֹמתוךֹהקריאהֹבשםֹה'"ֹ .
לכןֹ,מבארֹהרבֹ,קמוֹגדוליֹהאומהֹוהציבוֹכניגודֹוכהצבתֹתריסֹמפניֹתהליךֹזהֹ,בתיֹ
חינוךֹולימודֹשעסקוֹאךֹורקֹבלימודיֹקודשֹללאֹמקוםֹללימודיֹחולֹבתחומםֹ.מודלֹ
זה ֹאמנם ֹהכיר ֹבצורך ֹשל ֹמלחמת ֹהחיים ֹולימודי ֹהחולֹ ,אך ֹבא ֹלחזק ֹולבצר ֹאתֹ
התפיסה ֹהחינוכית ֹשנפגעה ֹ– ֹשעיקר ֹהחינוך ֹויעדיו ֹצריכים ֹלהיות ֹמכוונים ֹלבנינוֹ
התורני ֹוהרוחני ֹשל ֹהחניךֹ .ללימודי ֹהחול ֹתינתן ֹמסגרת ֹמצומצמת ֹיותר ֹוצדדיתֹ
במערכתֹהחינוךֹהישראליתֹ ,מסגרת ֹשתשרת ֹרק ֹאתֹהצרכים ֹהנדרשים ֹוהמחויביםֹ.
הרב ֹפונה ֹלאותם ֹאלו ֹשזקוקים ֹלפנות ֹללימודי ֹחול ֹלצרכי ֹהחיים ֹומלחמתם ֹאוֹ
שמתוך ֹדאגה ֹל"עתיד" ֹבניהם ֹמכוונים ֹאותם ֹללימודים ֹמוגברים ֹשל ֹלימודי ֹחולֹ
והכשרהֹמקצועיתֹ"אלֹנאֹישכחוֹ,כיֹצירוףֹזהֹצריךֹשמירהֹגדולהֹ,שלאֹיבאֹהדברֹ
לידיֹזיוףֹהמטבעֹהחינוכיתֹשלנוֹבכלל"ֹ.כלומרֹ,שהצרכיםֹלאֹיהפכוֹלהיותֹהעיקרֹ
בבניין ֹהחינוכי ֹשל ֹילדיהם ֹולא ֹיינטשו ֹאת ֹההבנה ֹהיסודית ֹשעיקר ֹהחינוך ֹתלויֹ
בקריאה ֹבשם ֹה' ֹשעל ֹידה ֹיעשה ֹהחניך ֹ"טוב ֹוישר"ֹ .הרב ֹמזהיר ֹמפני ֹטעותֹ
שיכולהֹלהשתרשֹעלֹידיֹלימודיםֹמוגבריםֹשלֹתחומיֹהכשרהֹומקצועֹעדֹשיעשהֹ
העיקרֹטפלֹוהטפלֹעיקרֹ .
בייחודֹנכוניםֹהדברים ֹבשיבתנו ֹלארצנוֹ ,לחיינו ֹהלאומיים ֹולתפקידֹהמיוחד ֹהמוטלֹ
עלֹעםֹישראלֹ.המשמעותֹהעמוקהֹשלֹשיבתֹעםֹישראלֹלארצוֹהיאֹהשיבהֹלנשיאתֹ
הבשורה ֹהמיוחדת ֹוההיסטורית ֹשמוטלת ֹעל ֹכתפי ֹעם ֹישראלֹ .בשורה ֹזו ֹמפורשתֹ
בדבריֹהנביא ֹ"כיֹמציוןֹתצאֹתורהֹודברֹה'ֹמירושלים"ֹ,זהוֹהלימודֹהמיוחדֹשעלֹ
עם ֹישראל ֹללמד ֹולהוסיף ֹבעולםֹ .על ֹכן ֹיש ֹלשמור ֹולבסס ֹאת ֹהחינוך ֹהנושא ֹפניוֹ
למגמה ֹזו ֹ– ֹהחינוך ֹששם ֹלפניו ֹכיעד ֹמרכזי ֹאת ֹהקריאה ֹבשם ֹה' ֹבקרב ֹחניכיוֹ
וממילאֹבונהֹאתֹהאומהֹלקראתֹיעדיהֹומטרותיהֹ .
דבריוֹאלוֹשלֹהרבֹמעמידיםֹבאופןֹחדֹמשמעיֹאתֹהעיקריםֹשסביבםֹצריךֹלסבובֹ
התהליךֹהחינוכיֹ.הנושאֹהמרכזיֹשצריךֹלהעסיקֹאתֹמערכותֹהחינוךֹהןֹהפרטיותֹֹ-
אישיותֹוהןֹהכלליותֹהואֹ,פיתוחֹהטובֹויושרֹשבחניךֹמתוךֹהכרהֹשלמיצויֹתהליךֹ
זה ֹניתן ֹלהגיע ֹרק ֹדרך ֹעיסוק ֹבתורה ֹוחינוך ֹלאורהֹ .על ֹכן ֹהחינוך ֹבכללותו ֹובפרטֹ
בגילֹהצעירֹצריךֹלהתמקדֹבלימודיֹקודשֹ.לצדֹולאחרֹפיתוחֹזהֹ,ישֹמקוםֹלהכשירֹ,
לפי ֹהעניין ֹוהצורךֹ ,את ֹהחניך ֹלהתמודדויות ֹהחיים ֹולעסוק ֹבלימודי ֹמדעיםֹ ,שפותֹ
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וכדומה ֹ שנועדו ֹלצרכי ֹהחיים ֹהחומרייםֹ .גם ֹבשעה ֹשמערכת ֹחינוכית ֹמסיקה ֹשאכןֹ
ישנו ֹצ ורך ֹלהשקיע ֹזמן ֹולמידה ֹבתחומים ֹאלוֹ ,חשוב ֹלשמור ֹולהדגיש ֹ(לא ֹרקֹ
בהצהרות ֹאלא ֹכהפנמה ֹוהבנה ֹבעלת ֹהשלכות ֹמעשיות ֹורגשיות) ֹמהו ֹהעיקר ֹומהֹ
נועד ֹרק ֹלשימוש ֹהעיקר ֹוהוא ֹבגדר ֹצורך ֹבלבדֹ .במערכת ֹחינוכית ֹכזו ֹהדגשיםֹ
והערכיםֹיסבבוֹסביבֹהשאלהֹכיצדֹישֹלפתחֹולהטמיעֹאתֹערכיֹהקודשֹבחניךֹ.גםֹ
העיסוק ֹב"מלחמת ֹהחיים" ֹכביטויו ֹשל ֹהרבֹ ,יישקל ֹויערך ֹבאופן ֹשיהיה ֹמתואםֹ
ומשליםֹאתֹבנייןֹהיושרֹוהטובֹבחניךֹולאֹעלֹחשבונוֹ.הדברֹיתבטאֹהןֹבמישורֹשלֹ
לוחותֹהזמניםֹוההשקעהֹהכמותיתֹוהןֹבמישורֹהערכיֹוהמעשיֹ .

ֹ
מצוותֹחינוךֹ–ֹמדאורייתאֹאוֹמדרבנן ֹ
ישנן ֹמספר ֹמצוות ֹמהתורה ֹשעוסקות ֹבהשפעת ֹהאב ֹעל ֹבנו כגוןֹ :לימוד ֹתורה ֹלבנוֹ
הקטןֹ 21סיפור ֹיציאת ֹמצרים ֹבליל ֹהסדרֹ 22וכן ֹמצוות ֹ ַה ְּקהֵ ל ֹשחז"ל ֹלמדו ֹשהיאֹ
כוללת ֹאת ֹהחובה ֹלהביא ֹגם ֹאת ֹהטףֹ.23אך ֹמצוות ֹאלו ֹאינן ֹכלולות ֹבמצוות ֹחינוךֹ,
אףֹאםֹמטרתןֹדומהֹ.הןֹחובותֹפרטיותֹרקֹביחסֹלמצוותֹאלוֹואנוֹרוציםֹלדוןֹבמקורֹ
שלֹהחובהֹהכלליתֹלחנךֹאתֹהבניםֹלקיוםֹכלֹמצוותֹהתורהֹ .
ממספרֹסוגיותֹעולהֹשהמקורֹשלֹמצוותֹחינוךֹהואֹמדרבנןֹ .
במשנהֹבמסכתֹסוכהֹדףֹכחֹעמודֹאֹנאמר ֹ
קטןֹשאינוֹצריךֹלאמוֹֹ-חייבֹבסוכה ֹ
מהגמרא ֹבעמוד ֹב ֹשם ֹעולה ֹשחינוך ֹקטן ֹהוא ֹדין ֹשחובתו ֹחלה ֹמדרבנן ֹוחובה ֹזוֹ
מתייחסתֹלקטןֹשהגיעֹלגילֹחינוךֹ.כלשוןֹהגמראֹ :

 21כפסק הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה פרק א "קטן אביו חייב ללמדו תורה שנאמר ולמדתם
אותם את בניכם לדבר בם"
 22כפסק הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה פרק ז "מצוה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר
והגדת לבנך ,לפי דעתו של בן אביו מלמדו וכו'".
 23כאמור ברמב"ם ע"פ הגמרא במסכת חגיגה הלכות חגיגה פרק ב הלכה ג "כל קטן שיכול
לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית אביו חייב להעלותו ולהראות בו כדי לחנכו
במצות שנאמר יראה כל זכורך" .לדין זה ולנלמד ממנו אתייחס לקמן.
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אמרֹמרֹכלֹֹ-לרבותֹאתֹהקטניםֹ.והתנןֹנשיםֹועבדיםֹוקטנים ֹפטוריןֹמןֹהסוכהֹ,
לאֹקשיאֹכאןֹֹ-בקטןֹשהגיעֹלחינוךֹ,כאן ֹֹ-בקטןֹשלאֹהגיעֹלחינוךֹ.קטןֹשהגיעֹ
לחינוךֹמדרבנןֹהואֹ,מדרבנןֹוקראֹאסמכתאֹבעלמאֹהואֹ 24
הוכחה ֹנוספת ֹלכך ֹשחיוב ֹחינוך ֹקטן ֹלמצוות ֹהוא ֹמדרבנן ֹעולה ֹמדברי ֹהגמראֹ
במסכת ֹסוכה ֹדף ֹב ֹעמוד ֹב ֹשם ֹמתארת ֹהגמרא ֹאת ֹמעשיה ֹשל ֹהילני ֹהמלכהֹ
שהושיבהֹאתֹבניהֹהקטניםֹבסוכהֹ.במהלךֹדבריֹהגמראֹשםֹנאמר ֹ
וכיֹתימרוֹ:קטןֹשאינוֹצריךֹלאמוֹ,מדרבנןֹהואֹדמיחייבֹוכו'ֹ 25
כךֹגםֹמבוארֹבתחילתֹמסכתֹחגיגהֹ.במשנהֹבתחילתֹהפרקֹנאמר ֹ
הכלֹחייביןֹבראייהֹ,חוץֹמחרשֹ,שוטהֹ,וקטן...איזהוֹקטןֹֹ-כלֹשאינוֹיכולֹלרכובֹ
על ֹכתפיו ֹשל ֹאביו ֹולעלות ֹמירושלים ֹלהר ֹהביתֹ ,דברי ֹבית ֹשמאיֹ .ובית ֹהללֹ
אומריםֹ:כלֹשאינוֹיכולֹלאחוזֹבידוֹשלֹאביוֹולעלותֹמירושליםֹלהרֹהבית ֹ
מהמשנהֹעולהֹשישנוֹקטןֹשחייבֹבעליהֹלרגלֹ.בגמראֹישנו ֹבירורֹמיהוֹהקטןֹהחייבֹ
בעליה ֹלרגל ֹומתבאר ֹשזהו ֹקטן ֹשהגיע ֹלגיל ֹחינוך ֹכאמור ֹלגבי ֹמצוות ֹסוכה ֹוחיובוֹ
הואֹמדרבנןֹ,כלשוןֹהגמרא ֹ
אמר ֹמר ֹכל ֹזכורך ֹֹ -לרבות ֹאת ֹהקטניםֹ .והתנןֹ :חוץ ֹמחרש ֹשוטה ֹוקטןֹ ,אמרֹ
אביי ֹלא ֹקשיא ֹכאן ֹֹ -בקטן ֹשהגיע ֹלחינוךֹ,כאן ֹֹ -בקטן ֹשלא ֹהגיע ֹלחינוךֹ.קטןֹ
שהגיעֹלחינוךֹדרבנןֹהיאֹ,איןֹהכיֹנמיֹ,וקראֹאסמכתאֹבעלמא ֹ
מסוגיות ֹאלו ֹעולה ֹבפירוש ֹשחובת ֹחינוך ֹקטן ֹהיא ֹחובה ֹמדרבנןֹ .כן ֹעולה ֹגם ֹמדבריֹ
רש"י ֹותוספות ֹבמסכת ֹברכות ֹדף ֹמח ֹעמוד ֹא ֹועמוד ֹבֹ,עיי"ש ֹואכן ֹהרמב"ם ֹבסוףֹ
הלכות ֹמאכלות ֹאסורות ֹפרק ֹיז ֹהלכה ֹכח ֹמביא ֹמקור ֹמדברי ֹקבלה ֹלמצוות ֹחינוךֹ
המוטלתֹעלֹהאבֹוזהֹלשונו ֹ

 24יש להעיר שלדעת הפרי מגדים בפתיחה כוללת חלק א מצוות מדרבנן שיש להן אסמכתא,
הינן חמורות יותר ממצוות דרבנן ללא אסמכתא וז"ל "הא כל היכא דאסמכוה אקרא
באסמכתא חש ובה דעתם להיות ממש כדין תורה ,ולא מקילין בספיקו וגוזרין גזירה לגזירה
באפשר וכדומה" .עיין גם בהרחבה ביחס לאסמכתאות בדברי המהר"ל בספר באר הגולה
באר הראשון פרק א לדוגמה "לא שיהיה בחנם מה דאסמכו אקרא ,רק שלמדו גזירת חכמים
מן הכתוב ,כמו שאמרנו ,רק שהוא רחוק ביותר ,ולכך אינו מן התורה ,ומכל מקום הוא יוצא מן
התורה ,רק שהוא רחוק ,ולפיכך הוא מדרבנן"
 25עיין שם עוד במהלך הגמרא ֹ
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אף ֹעל ֹפי ֹשאין ֹבית ֹדין ֹמצווין ֹלהפריש ֹאת ֹהקטןֹ ,מצוה ֹעל ֹאביו ֹלגעור ֹבוֹ
ולהפרישוֹכדיֹלחנכוֹבקדושהֹשנאמרֹחנוךֹלנערֹעלֹפיֹדרכוֹוגו' ֹ
גםֹהריטב"אֹ(במסכתֹסוכהֹדףֹבֹעמודֹב)ֹוהרשב"אֹ(במסכתֹמגילהֹדףֹיטֹעמודֹב)ֹ
הביאוֹאתֹהפסוקֹ"חנוךֹלנערֹעלֹפיֹדרכו"ֹכמקורֹלמצוותֹחינוךֹ .26
אמנם ֹבספר ֹמנחת ֹאשר ֹ(על ֹספר ֹבראשית ֹסימן ֹכא) ֹחקר ֹהגר"א ֹוייס ֹבעניין ֹזהֹ
והביא ֹמספר ֹמקורות ֹמהם ֹניתן ֹלהסיק ֹשהמצווה ֹהיא ֹמדאורייתאֹ .לדעתו ֹעצםֹ
המצווהֹלחנךֹהיאֹמדיןֹתורהֹ,כפיֹשרואיםֹבתורהֹביחסֹלדבריֹה'ֹעלֹאברהםֹאבינוֹ
כמו ֹשהוזכר ֹלעיילֹ ,27אלא ֹשמדאורייתא ֹ מצווה ֹזו ֹמסורה ֹלאב ֹלחנך ֹלפי ֹדעתוֹ
והבנתו ֹוחכמים ֹקבעו ֹגדר ֹברור ֹוזמן ֹמחייבֹ ,דהיינו ֹשמשעה ֹשהקטן ֹיודע ֹלבצעֹ
המצווהֹישנוֹחיובֹמדרבנןֹבדיוקֹבאופןֹשבוֹהגדולֹמחויבֹמדאורייתאֹ .
מקורֹאחדֹלדבריוֹנמצאֹבמשנהֹבמסכתֹמכותֹדףֹחֹעמודֹא ֹ
אבאֹשאולֹאומרֹמהֹחטבתֹעציםֹרשותֹאףֹכלֹרשותֹיצאֹהאבֹהמכהֹאת ֹבנוֹ
והרבֹהרודהֹאתֹתלמידוֹושליחֹב"ד ֹ
כלומר ֹשדין ֹגלות ֹלעיר ֹמקלט ֹחל ֹרק ֹעל ֹמי ֹשהכה ֹאת ֹחברו ֹלדבר ֹהרשות ֹומתֹ
בשוגג ֹאבל ֹאםֹהכהו ֹלצורך ֹמצווה ֹכגון ֹשליח ֹבית ֹדין ֹאו ֹאב ֹהמכה ֹאת ֹבנוֹפטורֹ
מחובתֹגלותֹ .
הגר"א ֹוייס ֹרצה ֹלהוכיח ֹמהמשנה ֹשמצוות ֹחינוך ֹהיא ֹמדאורייתא ֹמכיוון ֹשאםֹ
המצווהֹהייתהֹרקֹמדרבנןֹהריֹשמהתורהֹנחשבֹמעשהֹזהֹלמעשהֹשלֹרשותֹואםֹכןֹ
היה ֹצריך ֹלהיות ֹחייב ֹגלותֹ .אך ֹלענ"ד ֹאין ֹהוכחה ֹממקור ֹזה ֹמכיוון ֹשניתן ֹלומרֹ
שהתורהֹחייבהֹגלותֹרקֹעלֹמיתהֹשנגרמה ֹבעקבותֹמעשהֹרשותֹומיעטהֹכלֹדברֹ
שאינו ֹרשותֹ .לפי ֹזה ֹאף ֹשאין ֹבהכאה ֹמטעמי ֹחינוך ֹמצווה ֹמדאורייתאֹ ,אך ֹמכיווןֹ
שמדרבנןֹישנהֹמצווהֹלחנךֹאתֹהבןֹאיןֹמעשהֹההכאהֹמעשהֹרשותֹ.כלֹזהֹמצטרףֹ
לחיובֹמהתורהֹלשמועֹלדבריֹחכמיםֹמהפסוקֹ"לאֹתסור"ֹולכןֹאיןֹזהֹנחשבֹכמעשהֹ
רשותֹ .
הגר"אֹוייסֹרצהֹלהוכיחֹגםֹמדבריֹהרמב"ם בהלכותֹתשובהֹפרקֹדֹ.בפרקֹזהֹמונהֹ
הרמב"ם ֹעשרים ֹוארבעה ֹדברים ֹהמעכבים ֹאת ֹהתשובה ֹומחלק ֹאותם ֹלמספרֹ
 26כך פסק החיי אדם בכלל סו .עיין גם בשו"ת הר צבי יורה דעה סימן ז.
 27מהפסוק "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה
ומשפט"
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קבוצותֹ .בהלכה ֹא ֹהוא ֹמדבר ֹעל ֹהקבוצה ֹהראשונה ֹשל ֹעבירות ֹהמעכבות ֹאתֹ
התשובהֹמשוםֹגודלֹהעווןֹואחתֹמעבירותֹשהואֹמונהֹהיא ֹ
הרואהֹבנוֹיוצאֹלתרבותֹרעהֹואינוֹממחהֹבידו ֹהואילֹובנוֹברשותוֹאילוֹמיחהֹ
בו ֹהיה ֹפורש ֹונמצא ֹכמחטיאוֹ .ובכלל ֹעון ֹזה ֹכל ֹשאפשר ֹבידו ֹלמחות ֹבאחריםֹ
ביןֹיחידֹביןֹרביםֹולאֹמיחה ֹ
אךֹגםֹביחסֹלדבריֹהרמב"םֹניתןֹלדחותֹאתֹהוכחתוֹולומרֹשהרמב"םֹעוסקֹבבניםֹ
גדוליםֹשהגיעוֹלגילֹמצוותֹולאֹלגביֹקטניםֹ.כךֹמדויקֹגםֹמלשוןֹהרמב"םֹבהמשךֹ
אותוֹהמשפטֹשבוֹהואֹכוללֹגםֹאתֹמיֹשאינוֹמוחהֹבאחריםֹוביחסֹלאחריםֹמדוברֹ
לכאורהֹבכאלוֹשהםֹבניֹמצווהֹ .

ֹ
אבֹואםֹבמצוותֹחינוךֹוהאםֹהמצווהֹהיאֹגםֹלחנךֹאתֹהבתֹ28
כהמשך ֹלבירור ֹגדרי ֹמצוות ֹחנוך ֹיש ֹלברר ֹהאם ֹמצווה ֹזו ֹמוטלת ֹרק ֹעל ֹהאב ֹאוֹ
שגם ֹעל ֹהאם ֹחל ֹהחובהֹ ,וכן ֹהאם ֹמצוות ֹחינוך ֹמתייחסת ֹרק ֹלחינוך ֹהבן ֹאו ֹגםֹ
לחינוךֹהבתֹ .
הוכחה ֹלכך ֹשמצוות ֹחינוך ֹכוללת ֹגם ֹאת ֹחינוך ֹהבנות ֹמצויה ֹבגמרא ֹבמסכת ֹיומאֹ
בדף ֹפב ֹעמוד ֹאֹ .במשנה ֹשם ֹנאמר ֹשמחנכים ֹקטנים ֹלמצוות ֹעינוי ֹביום ֹהכיפוריםֹ
ובגמרא ֹמבואר ֹשהדברֹכולל ֹגם ֹאת ֹהבנותֹ ,משמע ֹשמצוותֹחינוךֹכוללת ֹגם ֹחינוךֹ
בנותֹלמצוותֹוכלשוןֹתוספותֹבמסכתֹנזירֹדףֹכחֹעמודֹב ֹ
אומרֹר"יֹדחינוךֹלאֹשייךֹאלאֹבאבֹאבלֹבאינישֹאחרינאֹלאֹשייךֹוהכאֹאמרינןֹ
בתו ֹלא ֹוהתם ֹאמרינן ֹאחד ֹתינוק ֹואחד ֹתינוקת ֹמחנכין ֹאותם ֹלהתענות ֹביוה"כֹ
וצריךֹלחלקֹבדבר ֹ
כלומרֹ,תוספותֹמבארֹשישנו ֹחילוקֹביןֹנזירֹליוםֹהכיפוריםֹ,שבנזירותֹאיןֹדיןֹחינוךֹ
של ֹהבתֹ 29מה ֹשאין ֹכן ֹבעינוי ֹביום ֹהכיפוריםֹ ,אך ֹתוספות ֹלא ֹמבאר ֹמהו ֹהחילוקֹ.
המגןֹאברהםֹבסימןֹשמגֹס"קֹאֹמצטטֹאתֹתוספותֹומסתפקֹבביאורֹשיטתוֹשמאֹרקֹ
בנזירֹאיןֹמצוותֹחינוךֹבבתֹאךֹבשארֹמצוותֹ,לאורֹהגמראֹהנ"לֹבמסכתֹיומאֹ,ישֹ
 28על אף שהיה ראוי לדון בנושא של חיוב האם ובחיוב לחנך את הבת בנפרד ,צרפתי אותם
לדיון אחד מכיוון שהדיון על שני דינים אלו נובע במשותף מהסוגיה בנזיר שתובא לקמן.
הפרדת הדיון הייתה יוצרת אריכות שנמנעת ע"י צירוף שני נושאים אלו.
 29כפי שיבואר להלן

31

חובת ֹחינוך ֹגם ֹביחס ֹלבנות ֹ"ֹ -אפשר ֹדכל ֹהמצות ֹדמי ֹליום ֹהכיפורים ֹוצריךֹ
לחנכם"ֹ .
כךֹעולהֹבפירושֹמדבריֹהתוספותֹישניםֹמסכתֹיומאֹדףֹפבֹעמודֹא ֹ
וי"ל ֹדהתם ֹ(-בנזיר) ֹלא ֹאיירי ֹאלא ֹדוקא ֹלענין ֹנזירות ֹאבל ֹודאי ֹלענין ֹשארֹ
מצותֹחייבֹלחנכה ֹ
מקור ֹ מרכזי ֹביחס ֹלחובת ֹהאם ֹבמצוות ֹחינוך ֹוביחס ֹלשאלה ֹהאם ֹגם ֹבת ֹנכללתֹ
במצוותֹחינוךֹמצויֹבמסכתֹנזירֹ.במשנהֹבדףֹכחֹעמודֹבֹנאמר ֹ
האישֹמדירֹאתֹבנוֹבנזירֹואיןֹהאשהֹמדרתֹאתֹבנהֹבנזיר ֹ
כלומרֹאםֹאמרֹהאבֹעלֹבנוֹבטרםֹימלאוֹלוֹי״גֹשנהֹויוםֹאחד ֹ"יהאֹבניֹנזיר"ֹהריֹ
הוא ֹנזיר ֹאפילו ֹאם ֹאין ֹהבן ֹיודע ֹשהזירו ֹאביוֹ,אך ֹהאם ֹלא ֹיכולה ֹלהדיר ֹאת ֹבנהֹ.30
מהמשנהֹמדוייקֹשהאבֹמדירֹרקֹאתֹבנוֹולאֹאתֹביתוֹ.הגמראֹבמקוםֹמבררתֹמדועֹ
רקֹהאבֹמדירֹאת בנוֹבנזיר ֹ
אישֹאיןֹאבלֹאשהֹלאֹמאיֹטעמאֹר'ֹיוחנןֹאמרֹהלכהֹהיאֹבנזירֹורביֹיוסיֹברביֹ
חנינא ֹאמר ֹריש ֹלקיש ֹכדי ֹלחנכו ֹבמצות ֹאי ֹהכי ֹאפי'ֹאשה ֹנמי ֹקסבר ֹאיש ֹחייבֹ
לחנךֹבנוֹבמצותֹואיןֹהאשהֹחייבתֹלחנךֹאתֹבנה ֹ
בהמשךֹהגמראֹדנהֹבטעםֹלכךֹשהאבֹמדירֹרקֹאתֹבנוֹולאֹאתֹביתוֹוז"לֹהגמרא ֹ
בשלמא ֹלרבי ֹיוחנן ֹדאמר ֹהלכה ֹהיא ֹבנזיר ֹאמטו ֹלהכי ֹבנו ֹאין ֹבתו ֹלא ֹאלאֹ
לרישֹלקישֹאפילוֹבתוֹקסברֹבנוֹחייבֹלחנכוֹבתוֹאינוֹחייבֹלחנכה ֹ
כלומרֹ ,נחלקו ֹהאמוראים ֹבטעם ֹשל ֹדין ֹהדרת ֹהאב ֹאת ֹבנוֹ .לפי ֹריש ֹלקיש ֹמשמעֹ
שהאםֹפטורהֹממצוותֹחינוךֹוכןֹאיןֹמצוותֹחינוךֹביחסֹלבנותֹ,אךֹלפיֹרביֹיוחנןֹזוהיֹ
הלכה ֹלמשה ֹמסיני ֹשמלמדתֹשרק האב ֹמדיר ֹאת ֹבנו ֹוכןֹשהאבֹלאֹמדירֹאתֹביתוֹ.
לפי ֹדבריו ֹיתכן ֹשבשאר ֹמצוות ֹבהן ֹלא ֹנאמרה ֹהלכה ֹזוֹ ,גם ֹהאם ֹמחויבת ֹבחינוךֹ
בנה ֹוכן ֹישנו ֹחיוב ֹלחנך ֹגם ֹאת ֹהבנותֹ.כךֹנראהֹמדברי ֹרש"י ֹבתחילת ֹמסכת ֹחגיגהֹ
שהוזכרוֹלעייל ֹ
קטן ֹכו'ֹ...ֹ -אף ֹעל ֹפי ֹשאינו ֹחייב ֹמן ֹהתורה ֹֹ -הטילו ֹחכמים ֹעל ֹאביו ֹועל ֹאמוֹ
לחנכוֹבמצות ֹ

 30כן פירשו התוספות שם בפירושם הראשון .בפירושם השני כתבו תוספות :אי נמי ד"מדיר
את בנו בנזיר" שיצוה לבנו שיאמר "הריני נזיר".
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הוכחהֹנוספתֹלחובתֹהאםֹמביאֹהגאוןֹרביֹעקיבאֹאייגרֹבמסכתֹסוכהֹדףֹבֹעמודֹבֹ
לגבי ֹהמעשה ֹשל ֹהלני ֹהמלכה ֹשהוזכר ֹלעיילֹ .בגמרא ֹשם ֹנאמר ֹשהלני ֹשהייתהֹ
מחנכת ֹאת ֹבניה לשבת ֹבסוכהֹ ,היתה ֹעושה ֹכל ֹמעשיה ֹע"פ ֹחכמיםֹ .רואיםֹ ,אם ֹכןֹ
שהאם ֹחייבת ֹבמצוות ֹחינוךֹ .הגרעק"א ֹשם ֹנשאר ֹבצריך ֹעיון ֹגדול ֹעל ֹמאן ֹדאמרֹ
שאםֹאינהֹמחויבתֹבחינוךֹבנהֹ .31
הנצי"בֹמואלוז'יןֹבספרוֹמרומיֹשדהֹעלֹמסכתֹנזירֹמוסיףֹעלֹדבריוֹשלֹהגרעק"אֹ.
לאור ֹדברי ֹהגמרא ֹהנ"ל ֹבמסכת ֹסוכהֹ ,מבאר ֹהנצי"ב ֹשאף ֹריש ֹלקישֹ ,שמדבריוֹ
נראהֹשאשהֹפטורהֹממצוותֹחינוךֹ,סוברֹכךֹרקֹביחסֹלמצוותֹכגוןֹנזירֹשאינןֹמצוותֹ
שאדםֹמחויבֹבהן ֹכשיגדלֹ,אלאֹאםֹירצה ֹבכךֹיוכלֹלהזירֹעצמו ֹואםֹלאֹירצהֹלאֹ
יזירֹאתֹעצמוֹ,אבלֹבשארֹהמצוותֹגםֹרישֹלקישֹמודהֹשאשהֹחייבתֹבמצוותֹחינוךֹ.
כמוֹכןֹבתוך ֹדבריו ֹהנצי"ב ֹמתייחס ֹלשאלה ֹהאם ֹמצוות ֹחינוך ֹמתייחסת ֹרק ֹלחינוךֹ
הבןֹאוֹגםֹלחינוךֹהבתֹומכריעֹשגםֹביחסֹלבתֹישנהֹמצוותֹחינוךֹֹ.וז"לֹ :
ריש ֹלקיש ֹכדי ֹלחנכו ֹבמצותֹ .פירוש ֹבזהירות ֹמצוה ֹשאינו ֹמוטל ֹעליו ֹכשיגדלֹ
דמכלֹמקוםֹהויֹבכללֹחינוךֹובזהֹקאמרֹדאיןֹהאשהֹחייבתֹבכךֹוגםֹאינוֹחייבֹ
לחנך ֹבתו ֹבכך ֹאבל ֹאלה ֹהמצות ֹשיהיו ֹמחויבים ֹכשיגדלו ֹפשיטא ֹדגם ֹהאםֹ
חייבתֹוכדאיתאֹברישֹמסכתֹסוכהֹבעובדא ֹדהילניֹהמלכהֹופשיטאֹדגם ֹבבנותֹ
שיי ך ֹחינוך ֹכדתנן ֹבמס' ֹיומא ֹדףֹפ"ב ֹכמוש"כ ֹהתוס' ֹבד"ה ֹבנו ֹוזהֹפשוט ֹוגםֹ
במאיריֹכיווןֹלזהֹובחנםֹנתקשוֹבזהֹהרבהֹ 32
יש ֹלהעיר ֹעל ֹדברי ֹהנצי"ב ֹשאמנם ֹביחס ֹלעצם ֹהעניין ֹאכן ֹכתב ֹהמאירי ֹשהאםֹ
חייבת ֹבמצוות ֹחינוךֹ ,אך ֹהמאירי ֹמחדש ֹשהאם ֹחייבת ֹבמצוות ֹחינוך ֹרק ֹאם ֹאיןֹ
 31הקהילות יעקב על מסכת סוכה (סימן ב) מיישב שהקטן הוא המחויב בישיבה בסוכה והילני
שהושיבה את בניה בסוכה לא עשתה זאת על מנת לקיים את המצווה שלה לחנך ,אלא באה
לסייע לבניה לקיים את המוטל עליהם מדרבנן לחנך את עצמם למצוות .זוהי כוונת הגמרא
במילים "כל מעשיה לא עשתה אלא ע"פ חכמים" .לעניין זה אתייחס בעז"ה בהמשך המאמר
כשאדון בשאלה האם מצוות חינוך מוטלת גם על הקטן עצמו או רק על אביו.
 32אמנם לענ"ד יש להעיר על דברי הנצי"ב שמהמאירי אכן עולה שגם האם חייבת במצוות
חינוך ,אך נראה שסובר כך על פי דעת רבי יוחנן שנקט שדין המשנה במסכת נזיר שרק האב
יכול להזיר את בנו ,הוא דין ייחודי ,ולא התייחס המאירי בדבריו לדעת ריש לקיש (לפי הכלל
הידוע שבמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן שהיה רבו של ריש לקיש) .הדבר
מוכח מכך שבפירושו על המשנה ביאר המאירי את המשנה אליבא דרבי יוחנן וז"ל" :ואין
אשה מדרת בנה בנזיר שלא נאמרה הלכה אלא באב" ,טעם זה הוא כדברי רבי יוחנן שמבאר
שטעם הדין במשנה הוא משום "הלכה היא בנזיר".

32

אב(ֹ .33המאירי ֹאף ֹמתייחס ֹבדבריו ֹלשאלה ֹהאם ֹמצוות ֹחינוך ֹמתייחסת ֹרק ֹלחינוךֹ
הבן ֹאו ֹגם ֹלחינוך ֹהבת ֹואף ֹהוא ֹמכריע ֹשגם ֹביחס ֹלבת ֹיש ֹמצוות ֹחינוך)ֹ .וזוֹלשוןֹ
המאיריֹבמסכתֹנזירֹ :
כשם ֹשהאיש ֹחייב ֹלחנך ֹאת ֹבנו ֹבמצות ֹבזמן ֹהראוי ֹלפי ֹענין ֹהמצוה ֹכמוֹ
שביארנו ֹבראשון ֹשל ֹחגיגה ֹאף ֹבבתו ֹחייב ֹלחנכה ֹבמה ֹשראוי ֹלה ֹגם ֹכן ֹועלֹ
הדרךֹשנאמרהֹבהדיאֹבתעניתֹיוםֹהכפוריםֹבחנוךֹשעותֹשבהםֹוכןֹאםֹאיןֹלהםֹ
אב ֹהאם ֹחייבת ֹבכך ֹואין ֹהכונה ֹאלא ֹלהרגיל ֹהתינוקות ֹבמצות ֹולקבוע ֹעניןֹ
המצות ֹבלבותיהםֹכלֹאחד ֹלפי ֹמה ֹשראוי ֹלו ֹומה ֹשאמרו ֹקטןֹאוכלֹנבלות ֹאיןֹ
ביתֹדיןֹמצוויןֹלהפרישוֹאבֹואםֹמיהאֹמצוויןֹבכךֹמתורתֹחנוך ֹ
צריך ֹלהבין ֹמהי ֹהסברה ֹשל ֹהמאירי ֹשאם ֹחייבת ֹבחינוך ֹרק ֹאם ֹאין ֹאב ֹובעצםֹ
לבארֹמדועֹגדולֹחיובֹהאבֹבמצוותֹחינוךֹמחיובהֹשלֹהאםֹ .
ניתן ֹלבאר ֹע"פ ֹדברי ֹהגר"י ֹקוליץֹ ,רבה ֹשל ֹירושליםֹ ,שהוכיח ֹשישנם ֹשני ֹדיניםֹ
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במצותֹחינוךֹ:דיןֹאחדֹחינוךֹלמצוותֹ,כלומרֹמצוהֹלחנכוֹלקייםֹאתֹהמצוות ֹשיהיהֹ
חייב ֹלקיימן ֹכשיהיה ֹגדולֹ .דין ֹשני ֹחינוך ֹלקדושהֹ ,דהיינו ֹחינוך ֹלקיום ֹמצוות ֹאףֹ
שלאֹיהאֹחייבֹבהםֹלעולםֹוהחינוךֹאליהןֹהואֹכדיֹלחנכוֹלהתקדשֹבמצוותֹ.35גדרֹ
זהֹשלֹמצותֹחינוךֹמבוארֹבדבריֹהרמב"םֹבסוףֹהלכותֹמאכלותֹאסורותֹהנ"ל ֹ
מצוהֹעלֹאביוֹלגעורֹבוֹולהפרישוֹכדיֹלחנכוֹבקדושהֹוכו' ֹ
הגר"יֹקוליץֹמבארֹשמצותֹחינוך ֹלקדושה ֹחלהֹרקֹעלֹהאבֹוגםֹלשיטתֹהראשוניםֹ
שגםֹהאםֹמחויבתֹבמצוותֹחינוךֹאיןֹזהֹאלאֹלחינוךֹלמצוותֹשחייביםֹלחנךֹאתֹהבןֹ,
אבלֹבחינוךֹלקדושהֹ,גםֹלשיטתםֹ,איןֹהאםֹמחויבתֹאלאֹרקֹהאבֹ .
לפיֹזהֹמיושבתֹהסתירהֹביןֹדבריֹהגמראֹבנזירֹש"איןֹהאשהֹחייבתֹלחנךֹאתֹבנה"ֹ
למעשהֹשלֹהילניֹהמלכהֹממנוֹמשמעֹשגםֹהאםֹמחויבתֹבחינוךֹ.המעשהֹשלֹהילניֹ
 33בזה ישנו ח ילוק מהדינים המובאים במשנה במסכת קידושין דף כט עמוד א "כל מצות הבן
על האב אנשים חייבין ונשים פטורות" ,במצוות אלו גם אם אין אב אין חיוב מיוחד על האם
לפני כל יהודי אחר או לפני בית דין .עיין שם בגמרא שעולה מדבריה שהאם פטורה ממצוות
אלו.
 34דבריו מובאים בקובץ "תורה שבעל פה" כרך כג
 35בעיקר מצות חינוך ,שנינו בברייתא בסוכה (דף מב עמוד א) קטן היודע לנענע חייב בלולב
וכו' ,וזהו החינוך למצוות שיחויב בהן .אך חינוך לנזירות הנזכר במשנה במסכת נזיר אין זה
חינוך למצוה שיחויב בה ,שהרי אף כשיגדל לא יחוייב להיות נזיר ,אלא זהו חינוך כללי לקיים
מצוות ,שאף שלא יהא חייב לקיימם אך יש בקיומם מצוה וקדושה.
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המלכהֹעוסקֹבחינוךֹלמצותֹסוכהֹ.זהוֹחינוךֹלמצוותֹשבוֹגםֹהאםֹמחויבתֹ,מהֹשאיןֹ
כן ֹהסוגיה ֹבנזיר ֹשעוסקת ֹבקבלת ֹנזירות ֹעבור ֹהבןֹ ,זוהי ֹמצוות ֹחינוך ֹשנובעתֹ
מהחיובה ֹלחנךֹאתֹבנוֹלקדושהֹ,חיובֹזהֹחלֹרקֹעלֹהאבֹולכןֹנאמרֹבגמראֹעלֹעניןֹ
זהֹש"איןֹהאשהֹחייבתֹלחנךֹאתֹבנה"ֹ .
לאורֹדבריוֹניתןֹלהוסיףֹולבאר ֹאתֹדבריֹהמאיריֹשהאבֹקודםֹלאםֹבחינוךֹהילדיםֹ,
מכיוון ֹשבכל ֹמעשה ֹחינוך ֹשלֹהאב ֹישנו ֹגםֹחינוךֹלמצוות ֹוגם ֹחינוך ֹלקדושהֹ ,מהֹ
שאין ֹכן ֹחינוך ֹהאם ֹהוא ֹ"רק" ֹחינוך ֹלמצוותֹ .ואכן ֹראיתי ֹשה"קרן ֹאורה" ֹכתבֹ
במפורש ֹשיש ֹלחלק ֹכך ֹבין ֹמצוות ֹחינוך ֹהאב ֹלמצוות ֹחינוך ֹהמוטלת ֹעל ֹהאםֹ.
(בדבריוֹמבוארֹשזהוֹגםֹהטעםֹלכךֹשישנוֹחילוק ֹבין ֹחינוך ֹבןֹלחינוךֹהבתֹדווקאֹ
במקרהֹשלֹאבֹהמדירֹאתֹבנו)ֹוז"לֹבחידושיוֹעלֹמסכתֹנזירֹ :
ע"כֹנראה ֹדחנוךֹזהֹ(המקרהֹשהאבֹמדירֹאתֹבנו) ֹלאֹדמיֹלשארֹחינוךֹמצוהֹ
דצריךֹלחנךֹאתֹהקטן ֹלעשותֹאיזהֹמצוהֹ ,דלזהֹצריךֹשיגיעֹלכללֹדעתֹקצתֹכלֹ
חד ֹכדינו ֹוחינוך ֹ ,דהכא ֹהוא ֹלהפרישו ֹמן ֹהמותרות ֹולהקדישו ֹלשמים ֹבזהירותֹ
ופרישות ֹלזהֹאיןֹצריךֹדעתוֹאלאֹעלֹהאב ֹמוטלֹלשמרוֹמכלֹטומאהֹוכדאשכחןֹ
גביֹשמשוןֹושמואלֹשהזירוםֹלה'ֹמעתֹהולדםֹובחינוךֹכזהֹהואֹדאמרינןֹדאישֹ
חייבֹלחנךֹולאֹאשהֹוכןֹבבנוֹחייבֹלחנכוֹולאֹבתוֹמשוםֹדחינוךֹזהֹאינוֹבדברֹ
המחויב ֹאלא ֹאזהרה ֹיתירה ֹלהרגילו ֹבפרישות ֹולא ֹחייבי ֹאלא ֹהאב ֹלבנו ֹדוקאֹ
אבל ֹלא ֹהאם ֹוהבת ֹדנשים ֹלאו ֹבנות ֹחינוך ֹהם ֹבזהירות ֹופרישות ֹאבל ֹבמצוהֹ
המחויבת ֹודאי ֹדמחויב ֹלחנך ֹגם ֹבתו ֹוכדמשמע ֹמהא ֹדיומא ֹדאחד ֹתינוק ֹואחדֹ
תינוקת ֹמחנכין ֹאותן ֹוכן ֹמשמע ֹמהא ֹדאמרינן ֹבפסחים ֹובגיטין ֹהריני ֹשוחט ֹאתֹ
הפסחֹעלֹמיֹשיעלהֹמכםֹראשוןֹומעשהֹשקדמוֹבנות ֹלבניםֹוכדיֹלזרזןֹבמצותֹ
אומרֹכןֹוכןֹי"לֹדאשהֹמחויבתֹלחנךֹבמצוהֹחיוביתֹוכעובדאֹדהילניֹהמלכהֹאףֹ
על ֹגב ֹדמדין ֹתורה ֹאינה ֹמחויבת ֹאפילו ֹלמול ֹאת ֹבנה ֹכיון ֹדלא ֹשייכא ֹבהֹ
וכדאמרי'ֹבקדושיןֹואםֹכןֹכלֹשכןֹבשארֹמצותֹשהיאֹעצמהֹאינהֹמחויבתֹמכלֹ
מקוםֹמדרבנןֹחייבתֹגםֹהיאֹלחנכו ֹ
לעומתֹזאתֹהמגןֹאברהםֹבסימןֹשמגֹסעיףֹקטןֹאֹבארֹעלֹפיֹדבריֹהתרומתֹהדשןֹ
שבעצםֹהיחסֹלחובתֹהאםֹלאֹמצינוֹשרביֹיוחנןֹחלקֹולכןֹקיי"לֹשהאםֹאינהֹחייבתֹ
לחנך ֹאת ֹבנה ֹבמצוות ֹוכן ֹהאב ֹאינו ֹחייב ֹלחנך ֹאת ֹבתו ֹבמצוותֹ .את ֹהמעשה ֹשלֹ
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הילני ֹהמלכה ֹהסביר ֹהמג"א ֹכחומרה ֹשהחמירה ֹהילני ֹעל ֹעצמה ֹלחנך ֹאת ֹבניהֹ.36
ה"מחציתֹהשקל"ֹמבארֹאתֹדבריֹהמגןֹאברהםֹכנ"לֹשלאֹמצינוֹבפירושֹשרביֹיוחנןֹ
חלקֹעלֹר"ל ֹ
ואףֹעלֹגבֹדדבריֹהש"סֹלרישֹלקישֹמצדֹהכרחֹ,ואנןֹקיימאֹלןֹ(רמב"םֹנזירותֹ
בֹ ,יג) ֹכרבי ֹיוחנןֹ ,מכל ֹמקום ֹכיון ֹדהדבר ֹמוכרח ֹלריש ֹלקיש ֹולא ֹמצינו ֹשרביֹ
יוחנןֹחלקֹעליוֹבזהֹ,מהיכיֹתיתיֹנמציאֹפלוגתאֹחדשהֹביןֹרביֹיוחנןֹלרישֹלקישֹ,
מסתמאֹגםֹרביֹיוחנןֹמודהֹדאיןֹהאםֹחייבתֹלחנך ֹ
דבריהםֹמתבססיםֹעלֹדברי ֹתו ספותֹישניםֹבמסכת ֹיומאֹדףֹפב ֹעמודֹאֹ(המובאיםֹ
גםֹבתרומתֹהדשן) ֹ
ורביֹאומרֹדחינוךֹלאֹשייךֹאלאֹבאבֹאבלֹבאדםֹאחרֹלאֹשייךֹביהֹחינוךֹהלכךֹ
נמיֹאיןֹנזהריןֹלהפרישוֹומעשהֹדהילניֹהמלכהֹשישבהֹהיאֹושבעהֹבניהֹבסוכהֹ
שמא ֹהוה ֹלהם ֹאב ֹוחנכם ֹבכך ֹואפילו ֹלא ֹהיה ֹלהם ֹאב ֹהיתה ֹמחנכם ֹלמצוהֹ
בעלמא ֹ
אמנם ֹבתרומת ֹהדשן ֹעצמו ֹנראה ֹשאף ֹהוא ֹהכריע ֹלמעשה ֹשגם ֹעל ֹהאם ֹמוטלתֹ
מצוות ֹחינוך ֹודוחה ֹאת ֹדברי ֹר"י ֹבתוספות ֹישניםֹ ,משום ֹשפירושו ֹדחוק ֹבפשטֹ
הגמראֹוז"לֹהתרוה"דֹ 37
אמנםֹשינויֹדר"יֹנראהֹקצתֹדוחקֹ,מההיאֹדהילניֹהמלכהֹ.דלכאורהֹמוכחֹהתםֹ
דלאו ֹלמצוה ֹבעלמאֹהיתה ֹמחנ כתןֹ .וגם ֹמשמע ֹדלאֹהוהֹלהו ֹאב...אלמאֹאיתאֹ
לחינוךֹאפילוֹשלאֹבאבֹ.ואיןֹנראהֹלחלק ֹביןֹהיכאֹדאיתֹליהֹאבֹוליתא ֹגביהֹ,
וביןֹליתֹליה ֹאבֹכללֹ,דמאי ֹשנא ֹהא ֹמהא ֹלענין ֹזה...ולכך ֹאין ֹלהקל ֹבפשיטותֹ
כללֹ 38

 36ועיין בהערה  31ביישובו של הקהילות יעקב.
 37תרומת הדשן סימן צד
 38המחצית השקל אכן הביא את דברי ספר תוספת שבת בשם ספר אורח מישור שתמה על
המגן אברהם שהרי התרומת הדשן מסיק להחמיר שאם גם כן מחויבת לחנך את בנה.
ראייתו היא ממסכת עירובין דף פ"ב שקטן יוצא בעירוב אמו וכתבו שם התוספות שאע"ג שאין
מערבין רק לדבר מצוה מדובר במחנך את הקטן למצוה ושם בסוגיא מדובר כשאביו אינו
בעיר ,משמע שגם האם חייבת לחנך את בנה למצוות .המחצה"ש יישב את המג"א שמכיון
שיש קצת מצוה גם בחינוך האם די בזה לענין עירוב ,אבל באמת עיקר מצות חינוך היא על
אב ולא על האם .והוכיח שבע"כ צריך לומר כן ,שהרי הסוגיה בעירובין היא אליבא דריש
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למעשהֹרובֹהפוסקיםֹסובריםֹשמצוותֹחינוךֹכוללתֹהןֹאתֹחינוךֹהבןֹוהןֹאתֹחינוךֹ
הבתֹ .כך ֹעולה ֹמדברי ֹהמשנה ֹברורה ֹסימן ֹשמג ֹסעיף ֹקטן ֹבֹ .גם ֹהגר"מ ֹפיינשטייןֹ
בשו"תֹאגרותֹמשהֹיורהֹדעהֹחלקֹבֹסימן ֹקיגֹסוברֹשהלכהֹכרבי ֹיוחנןֹשישֹמצוותֹ
חינוךֹגםֹביחסֹלבתֹ39וכןֹדעתֹהגר"עֹיוסףֹבשו"תֹיביעֹאומרֹחלקֹוֹאורחֹחייםֹסימןֹ
כטֹוכןֹדעתֹעודֹפוסקיםֹ .
לגביֹחיובֹהאםֹמדבריֹרש"יֹבמסכתֹחגיגהֹדףֹבֹעמודֹאֹד"הֹ"איֹזהוֹקטן"ֹמשמעֹ
שגםֹהאםֹחייבתֹבחינוךֹבנהֹ.גםֹמדבריֹתוספותֹבמסכתֹעירוביןֹדףֹפבֹעמודֹאֹד"הֹ
"קטןֹבןֹשש"ֹבתירוצוֹהשניֹממנוֹמשמעֹשגםֹביחסֹלאםֹישנהֹמצוותֹלחנךֹאתֹבנהֹ
למצוות ֹעירובֹ .המשנה ֹברורה ֹבסימן ֹשמג ֹסעיף ֹקטן ֹב ֹהזכיר ֹשישנם ֹאחרוניםֹ
הסובריםֹשגםֹהאםֹחייבתֹבחינוךֹ,אךֹלאֹהכריעֹבזהֹ .
ֹ

גילֹהתחלתֹמצוותֹחינוך ֹ
נושאֹנוסףֹשישֹלדוןֹבוֹהואֹמאיזהֹגילֹמתחילהֹחובתֹחינוךֹ .
במסכתֹסוכהֹדףֹמבֹעמודֹאֹנאמרֹבמשנה ֹ
קטןֹהיודעֹלנענעֹחייבֹבלולב ֹ
הגמראֹמפרטתֹאתֹהזמןֹשבוֹמתחילהֹחובתֹחינוךֹבמצוותֹנוספות ֹ
תנוֹרבנןֹקטןֹהיודעֹלנענעֹחייבֹבלולבֹלהתעטףֹחייבֹבציציתֹלשמורֹתפיליןֹאביוֹ
לוקח ֹלו ֹתפילין ֹיודע ֹלדבר ֹאביו ֹלומדו ֹתורה ֹוקריאת ֹשמע ֹתורה ֹמאי ֹהיא ֹאמרֹ
רב ֹהמנונא ֹתורה ֹצוה ֹלנו ֹמשה ֹמורשה ֹקהלת ֹיעקב ֹקריאת ֹשמע ֹמאי ֹהיא ֹפסוקֹ
ראשון ֹהיודע ֹלשמור ֹגופו ֹאוכלין ֹעל ֹגופו ֹטהרות ֹלשמור ֹאת ֹידיו ֹאוכלין ֹעל ֹידיוֹ
טהרות ֹהיודע ֹלישאל ֹברשות ֹהיחיד ֹספיקו ֹטמא ֹברשות ֹהרבים ֹספיקו ֹטהורֹ
היודע ֹלפרוס ֹכפיו ֹחולקין ֹלו ֹתרומה ֹבבית ֹהגרנות ֹהיודע ֹלשחוט ֹאוכליןֹ
משחיטתוֹ...יכולֹלאכולֹכזיתֹצליֹשוחטיןֹעליוֹאתֹהפסחֹ 40
לקיש כמבואר שם וריש לקיש עצמו סבר המסכת נזיר במפורש שאין האם מחוייבת לחנך את
בנה ,משמע שלפחות "קצת מצוה איכא".
 39ועוד הוסיף הגרמ"פ שאף ר"ל נחלק על רבי יוחנן רק ביחס לחינוך למצות אבל ללמדה
להאמין בה' ובתורתו ולהשמר מאיסורין ודאי הוא מחוייב .ומוסיף שאף לעניין חינוך בשכר
מחוייב לשלם בין לבן ובין לבת .והביא נפק"מ לעניין תשלום מכספי מעשר.
 40הקבלה לדברי ברייתא זו מצויה בגמרא במסכת ערכין דף ב:
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מקור ֹנוסף ֹבעניין ֹזה ֹמובא ֹבתחילת ֹמסכת ֹחגיגהֹ .בית ֹשמאי ֹובית ֹהלל ֹנחלקוֹ
בשאלהֹממתיֹמתחילהֹהחובהֹלהעלותֹקטןֹלרגל ֹ
הכל ֹחייבין ֹבראייה ֹחוץ ֹמחרש ֹשוטה ֹוקטן...איזהו ֹקטן ֹכל ֹשאינו ֹיכול ֹלרכוב ֹעלֹ
כתפיוֹשלֹאביוֹולעלותֹמירושליםֹלהרֹהביתֹדבריֹביתֹשמאיֹוביתֹהללֹאומריםֹ
כלֹשאינוֹיכולֹלאחוזֹבידוֹשלֹאביוֹולעלותֹמירושליםֹלהרֹהבית ֹ
כמו ֹכן ֹבמשנה ֹבמסכת ֹסוכה ֹדף ֹכח ֹעמוד ֹא ֹמובא ֹת ֹמחלוקת ֹת"ק ֹושמאי ֹמאימתיֹ
חלהֹחובתֹחינוךֹקטןֹלישיבהֹבסוכהֹוז"ל ֹ
נשיםֹועבדיםֹוקטניםֹפטוריןֹמןֹהסוכהֹקטןֹשאינוֹצריךֹלאמוֹחייבֹבסוכהֹמעשהֹ
וילדהֹכלתוֹשלֹשמאיֹהזקןֹופיחתֹאתֹהמעזיבהֹוסיכךֹעלֹגביֹהמטהֹבשבילֹקטן ֹ
מכל ֹהמקורות ֹהנ"ל ֹעולה ֹשגיל ֹחינוך ֹאינו ֹמתחיל ֹמשעה ֹשהילד ֹמבין ֹאת ֹענייןֹ
המצווה ֹומשמעותה ֹונראה ֹשאף ֹאינו ֹצריך ֹלהבין ֹשזו ֹמצווה ֹבכללֹ ,אלא ֹמספיקֹ
שהקטן ֹיכול ֹלבצע ֹבאופן ֹמעשי ֹאת ֹהמצווהֹ .:כך ֹנראה ֹבמשנה ֹבחגיגה ֹשהגדרֹ
שהוזכר ֹבמשנה ֹלגבי ֹראייה ֹהוא ֹמשעה ֹשיכול ֹללכת ֹואין ֹצורך ֹשהוא ֹבין ֹלמהֹ
עוליםֹ,אע"פֹשישנוֹפער ֹגדולֹביןֹהגילֹשקטןֹמסוגלֹללכתֹלגילֹשלֹהבנתֹמשמעותֹ
ההליכהֹ.כךֹלגביֹחינוךֹלתלמודֹתורהֹישנוֹפערֹגדולֹביןֹגילֹהידיעהֹלדברֹלביןֹגילֹ
ההבנה ֹשיש ֹמצווה ֹללמוד ֹתורה ֹוכך ֹעולה ֹגם ֹמשאר ֹהדוגמאות ֹשהובאו ֹבמסכתֹ
סוכהֹדףֹמבֹֹעמודֹ אֹ.הדברֹבולטֹעודֹיותרֹבדעתוֹשלֹשמאיֹשהכניסֹלסוכהֹאפילוֹ
תינוקֹ .41
משום ֹכך ֹמובן ֹמדוע ֹגיל ֹחינוך ֹמשתנה ֹבין ֹמצווה ֹלמצווהֹ ,מכיוון ֹשלגבי ֹהבנתֹ
משמעות ֹהמצוות ֹפחות ֹאו ֹיותר ֹהגיל ֹזהה ֹבכל ֹהמצוותֹ ,אך ֹלגבי ֹיכולת ֹהעשיהֹ
בפועל ֹשל ֹהמצוות ֹישנו ֹשוני ֹבמסוגלות ֹשל ֹכל ֹקטן ֹוקטןֹ .משמעות ֹהגדרה ֹזו ֹהיאֹ

 41שיטתו של שמאי עוד יותר מחודשת מכיוון שמדבריו יוצא שיש חיוב לחנך במצוות אף
תינוק המוטל בעריסה .הר"ן והריטב"א (בפירושו השני עליו כתב שהוא העיקרי) מבארי את
שיטתו על פי היסוד שנתבאר לעייל ,שגיל החינוך נקבע לפי היכולת המעשית של הקטן
לקיים את המצווה .אם כן מכיוון שבמצוות סוכה עצם ההימצאות בסוכה היא קיום המצווה גם
קטן בן יומו יכול לקיימה ומחויב בכך .הר"ן אף מבאר שחכמים חולקים על רבי יהודה רק
משום שקטן זקוק לאמו ולכן הוא נחשב כמי שאינו יכול עדיין לקיים את המצווה .מדבריו עולה
שאף חכמים מודים באופן עקרוני ששייך חינוך אף בקטן בן יומו אלא שלגבי סוכה קטן בן יומו
אינו נחשב שיכול לקיים המצווה .על שאלה זו עמדו גם הפני יהושע (שם כח ע"ב) והמהרש"ל
(בחכמת שלמה יבמות טו ע"א) ואכמ"ל.
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שיש ֹעניין ֹבעצם ֹמעשי ֹהמצוות ֹאף ֹללא ֹהבנהֹ ,על ֹמנת ֹשהקטן ֹיורגל ֹבצד ֹהמעשיֹ
ויקנהוֹלטבעֹואחרֹהמעשיםֹימשכוֹהלבבותֹ .
אך ֹהגר"ש ֹישראלי ֹבספריו ֹחוות ֹבנימיןֹ 42ועמוד ֹהימיני ֹהוכיח ֹממספר ֹמקורותֹ
43

שמצוות ֹחינוך ֹמצריכה ֹהבנה ֹשל ֹהילד ֹולפי ֹזה ֹהגיל ֹשל ֹהילד ֹגבוה ֹיותר ֹמהגילאיםֹ
שהוזכרוֹלעיילֹ .
מקורֹראשוןֹלדבריוֹהואֹמדעתֹרביֹיהודהֹבמסכתֹמגילהֹדףֹיטֹעמודֹב ֹ
הכלֹכשריןֹלקרותֹאתֹהמגילהֹחוץֹמחרשֹשוטהֹוקטןֹרביֹיהודהֹמכשירֹבקטן ֹ
בגמרא ֹשם ֹמבואר ֹשרבי ֹיהודה ֹהכשיר ֹדווקא ֹקטן ֹשהגיע ֹלחינוך ֹופרש"י ֹדהיינוֹ
שהגיעֹלחינוךֹמצות ֹ
כגוןֹבןֹתשעֹובןֹעשרֹכדאמרינןֹביומאֹבפרקֹבתראֹ(פבֹ,א) ֹ
מקור ֹנוסף ֹלצורך ֹבגיל ֹבוגר ֹיותר ֹמהגילאים ֹשהוזכרו ֹבמסכת ֹסוכהֹ ,היא ֹהגמראֹ
במסכתֹערכיןֹדףֹבֹעמודֹב ֹ
הכל ֹחייבין ֹבתקיעת ֹשופר ֹלאיתויי ֹמאי ֹלאיתויי ֹקטן ֹשהגיע ֹלחינוך ֹדתנן ֹאיןֹ
מעכביןֹאתֹהקטןֹמלתקועֹביוםֹטוב ֹ
רש"י ֹשם ֹבד"ה ֹ"שהגיע ֹלחינוך" ֹמפרש ֹמיהו ֹהקטן ֹשהגיע ֹלחינוך ֹוכשר ֹלתקועֹ
בשופר ֹ
פלוגתא ֹהיא ֹבפרק ֹבתרא ֹדיומא ֹ(דף ֹפב) ֹחד ֹאמר ֹכבר ֹשמונה ֹכבר ֹתשע ֹוחדֹ
אמרֹכברֹתשעֹכברֹעשרֹשמחנכיןֹאותוֹלשעות ֹ
מדברי ֹרש"י ֹעולה ֹשיש ֹלהשוות ֹאת ֹקריאת ֹקטן ֹבמגילה ֹואת ֹתקיעת ֹשופר ֹע"י ֹקטןֹ
לחינוך ֹקטן ֹלצום ֹיוהכ"פֹ.44לכאורה ֹגדר ֹהזמן ֹלגבי ֹקריאת ֹמגילה ֹותקיעת ֹשופר ֹהיהֹ
צריך ֹלהיות ֹבזמן ֹשהקטן ֹיודע ֹלקרות ֹובזמן ֹשהקטן ֹיודע ֹלתקועֹ,אך ֹמכך ֹשהגמראֹ
לא ֹהגדירה ֹכך ֹאת ֹזמן ֹהתחלת ֹהחינוךֹ ,טען ֹהגר"ש ֹישראליֹ ,רואים ֹשיש ֹצורךֹ
במקרים ֹאלו ֹבמדריגה ֹגבוהה ֹיותר ֹשל ֹיכולות ֹוהכרה ֹואין ֹזמנם ֹלעניין ֹחינוך ֹקטןֹ
כזמן ֹשל ֹשאר ֹהמצוותֹ .הגר"ש ֹדייק ֹגם ֹמלשון ֹהגמרות ֹבמגילה ֹוערכין ֹ"הגיעֹ

 42חלק ב סימן עח
 43סימן נד – חינוך למצוות
 44אע"פ שלכאורה הגיל לגבי יוהכ"פ נקבע ע"פ בריאות הקטן ויכולתו להתענות ,אך רש"י
בכל אופן השווה ביניהם .אכן תוספות בערכין ד"ה "שהגיע לחינוך" סבר שאין להשוות בין
תענית ביוהכ"פ לשאר מצוות שבהן כל אחד מתחיל להתחנך "לפי דרכו".
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לחינוך"ֹו"לא ֹהגיע ֹלחינוך"ֹ,שלא ֹכלשונות ֹבמסכת ֹסוכה ֹהנ"לֹ,שישנה ֹכאן ֹמדריגהֹ
גבוההֹיותרֹשלֹ"הגעהֹלחינוך"ֹולאֹרקֹיכולתֹמעשיתֹכנ"לֹ .
כעת ֹיש ֹלברר ֹמהי ֹהסברה ֹומתי ֹיקבע ֹהתחלת ֹזמן ֹמצוות ֹחינך ֹעל ֹפי ֹהיכולתֹ
המעשית ֹ– ֹטכנית ֹשל ֹהקטן ֹ(כדוגמאות ֹשבמסכת ֹסוכה) ֹלעומת ֹהמקרים ֹשל ֹחינוךֹ
לקריאתֹמגילהֹותקיעתֹשופר.על ֹמנתֹלהביןֹמהוֹהחילוק ֹביןֹשני ֹהזמניםֹהשוניםֹשלֹ
התחלת ֹחובת ֹחינוך ֹשל ֹקטן ֹנעבור ֹלדיון ֹנוסף ֹבשאלה ֹעל ֹמי ֹמוטל ֹהחיוב ֹעל ֹהאבֹ
אוֹעלֹהקטןֹ .
ֹ

עלֹמיֹמוטלתֹחובתֹהחינוך ֹ
במסכתֹברכותֹדףֹמחֹעמודֹאֹמסופרֹעלֹרביֹשמעוןֹבןֹשטחֹששתהֹייןֹוהוציאֹידיֹ
חובה ֹבברכת ֹהמזון ֹאת ֹינאי ֹהמלךֹ .בגמרא ֹמבואר ֹשכולי ֹעלמא ֹחולקים ֹעל ֹרביֹ
שמעוןֹבןֹשטחֹמכיווןֹשלאֹאכלֹכזיתֹדגןֹכלשוןֹהגמרא ֹ
אמר ֹרבי ֹאבא ֹבריה ֹדרבי ֹחייא ֹבר ֹאבאֹ :שמעון ֹבן ֹשטח ֹדעבד ֹלגרמיה ֹהואֹ
דעבדֹדהכיֹאמרֹרביֹחייאֹברֹאבאֹאמרֹרביֹיוחנןֹלעולםֹאינוֹמוציאֹאתֹהרביםֹ
ידיֹחובתןֹעדֹשיאכלֹכזיתֹדגן ֹ
משמעֹמדבריֹהגמראֹשאםֹהיהֹאוכל ֹרביֹשמעון ֹבןֹשטחֹכזיתֹפתֹ,הוא ֹהיהֹיכולֹ
להוציאֹאתֹינאיֹאע"פ ֹ שינאיֹאכלֹושבעֹוהיהֹמחוייבֹמדאורייתאֹואילוֹרביֹשמעוןֹ
בןֹשטחֹשאכלֹרקֹכזיתֹהיהֹמחוייבֹרקֹמדרבנן ֹוכךֹאכןֹלמדֹ רש"יֹבמקום ֹאלאֹ
שרש"י ֹהקשה ֹאם ֹכן ֹמדוע ֹנאמר ֹבברכות ֹכ ֹעמוד ֹב ֹשקטן ֹלא ֹיכול ֹלהוציא ֹגדולֹ
בברכת ֹהמזוןֹ ,ותירץ ֹרש"י ֹשחיוב ֹקטן ֹהוא ֹמדין ֹחינוךֹ ,וחיוב ֹזה ֹמוטל ֹעל ֹהאבאֹ
ולאֹעלֹהבןֹוז"לֹרש"יֹשם ֹ
עד ֹשיאכל ֹכזית ֹדגן ֹֹ -ומכי ֹאכל ֹכזית ֹדגן ֹמיהא ֹמפיקֹ ,אף ֹעל ֹגב ֹדכזית ֹדגןֹ
שיעורא ֹדרבנן ֹהואֹ ,כדאמר ֹבפרק ֹמי ֹשמתו ֹ(דף ֹכ' ֹב)ֹ ,מיהוֹ ,כיון ֹדמיחייבֹ
מדרבנן ֹ ֹ -מחוייב ֹבדבר ֹקרינן ֹביהֹ ,ומוציא ֹרבים ֹידי ֹחובתןֹ ,ואם ֹתאמרֹ :בקטןֹ
שהגיעֹלחינוךֹהאֹלאֹאמרֹהכיֹ,ההואֹאפילוֹמדרבנןֹלאֹמיחייבֹדעליהֹדאבוהֹ
הואֹדרמיֹלחנוכיה ֹ
לעומת ֹזאת ֹהתוספות ֹבמקום ֹבד"ה ֹ"עד ֹשיאכל" ֹמקשה ֹעל ֹשיטת ֹרש"י ֹמהגמראֹ
בברכותֹדףֹכֹעמודֹבֹשםֹנאמר ֹ
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בן ֹמברך ֹלאביו...אבל ֹאמרו ֹחכמים ֹתבא ֹמארה ֹלאדם ֹשאשתו ֹובניו ֹמברכין ֹלוֹ
...ולטעמיךֹקטןֹברֹחיובאֹהואֹאלאֹהכאֹבמאיֹעסקינןֹכגוןֹשאכלֹשיעוראֹדרבנןֹ
דאתיֹדרבנןֹומפיקֹדרבנן ֹ
כלומר ֹשבמקרה ֹשהאב ֹאכל ֹרק ֹכזית ֹולא ֹשיעור ֹשביעה ֹוחייב ֹברכת ֹהמזון ֹרקֹ
מדרבנןֹ ,הבן ֹשחייב ֹרק ֹמדרבנן ֹמוציא ֹאת ֹאביוֹ .משמע ֹשהחיוב ֹכן ֹמוטל ֹעל ֹהקטןֹ
עצמו? ֹ
לכן ֹתוספות ֹחולקים ֹוסוברים ֹשוודאי ֹברכת ֹהמזון ֹמוטלת ֹעל ֹהקטןֹ ,אלא ֹשבכל ֹזאתֹ
אינו ֹיכול ֹלהוציא ֹאדם ֹגדול ֹשמחויב ֹמהתורה ֹהואיל ֹוקטן ֹאינו ֹבכלל ֹהחיובֹ
מדאורייתאֹ.הקטן ֹשונה ֹמאדם ֹגדול ֹשאכל ֹפחות ֹמכדי ֹשביעה ֹמכיוון ֹשהגדול ֹחייבֹ
באופן ֹעקרוני ֹמדאורייתא ֹולכן ֹאף ֹכשכעת ֹאכל ֹמעט ֹומחוייב ֹרק ֹמדרבנן ֹאין ֹקטןֹ
יכולֹלהוציאֹאתֹהמחויבֹמהתורה ֹוז"לֹתוספות ֹ
וקשה ֹלפירושו ֹ(של ֹרש"י ֹהנ"ל) ֹמכל ֹמקום ֹכיון ֹשאינו ֹמן ֹהתורה ֹאינו ֹמוציאֹ
אחרים ֹשמחויבים ֹועוד ֹדוחק ֹלומר ֹבקטן ֹשהגיע ֹלחינוך ֹקרי ֹאינו ֹמחויב ֹמדרבנןֹ
דאםֹאינוֹמחויבֹאפילוֹמדרבנןֹאםֹכןֹאינוֹפוטרֹאתֹאביו...אלאֹנראהֹלחלקֹדקטןֹ
שאינו ֹבר ֹחיוב ֹכלל ֹדאורייתא ֹאפילו ֹאכל ֹכדי ֹשביעה ֹהלכך ֹאינו ֹמחויב ֹבדברֹ
קרינןֹביהֹולכךֹלאֹמפיקֹליהֹאיֹאכלֹשיעוראֹדאורייתאֹ ...
במחלוקת ֹזו ֹנחלקו ֹגם ֹהרמב"ןֹ 45והר"ן .46הרמב"ן ֹסובר ֹכרש"י ֹשחובת ֹחינוך ֹאינהֹ
מוטלת ֹעל ֹהבן ֹאלא ֹעל ֹהאב ֹבלבדֹ.את ֹהגמרא ֹבברכות ֹדף ֹכ ֹע"א ֹהרמב"ן ֹמעמידֹ
בבן ֹגדול ֹובן ֹקטן ֹאכן ֹאינו ֹיכול ֹלהוציא ֹאביו ֹאף ֹכשאביו ֹאכל ֹפחות ֹמכדי ֹשביעהֹ .
הר"ן ֹלעומת ֹזאת ֹחולק ֹעל ֹהרמב"ן ֹוסובר ֹכתוספות ֹשמצוות ֹחינוך ֹהינה ֹמצווה ֹעלֹ
הבןֹולכןֹהבןֹנחשבֹמחויבֹבברכתֹהמזוןֹ .
ֹ
כעת ֹנחזור ֹלדברי ֹהגר"ש ֹישראלי ֹשהובאו ֹלעיילֹ.הגר"ש ֹדייק ֹמכך ֹשלשון ֹהמשנהֹ
במגילהֹהיאֹ"הכלֹכשריןֹלקרותֹאתֹהמגילה...רביֹיהודהֹמכשירֹבקטן"ֹוהמשנה ֹלאֹ
 45קידושין דף לא עמוד א ד"ה מאן .וכן גם דעת הריטב"א בשו"ת הריטב"א סימן צז וז"ל
"ונאמר כי דבר ברור הוא דהקטן שהגיע לחינוך אינו מחוייב בעצמו בשום מצוה חיוב גמור
אפי' מדרבנן שהרי אינו בן דעת גמור ולא שייך לחיוביה ,אלא שאנו מחוייבים עליו לחנכו
במצות משום חנוך לנער על פי דרכו וכו'" ועיי"ש כיצד יישב את הדין שקטן מוציא לדעת רבי
יהודה במקרא מגילה
 46מגילה ו ע"ב בדפי הרי"ף ד"ה רבי יהודה
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נקטה ֹבלשון ֹ"הכל ֹחייבים"ֹ,שהמשנה ֹעוסקת ֹגם ֹביכולתו ֹשל ֹהקטן ֹלהוציא ֹאחריםֹ
ידיֹחובהֹוהיינוֹכאמורֹבמסכתֹברכתֹכנ"לֹ .
לפיֹזהֹישנםֹשניֹשלביםֹבחינוךֹקטןֹ:ישֹחיובֹלחנךֹקטןֹמשעהֹשהואֹראויֹלבצעֹאתֹ
מעשה ֹהמצווה ֹכתיקונהֹ.זוהי ֹמדרגה ֹנמוכה ֹיותר ֹשל ֹיכולת ֹמעשית ֹללא ֹהבנת ֹתוכןֹ
המצווהֹבתורֹעבודתֹה'ֹוקיוםֹמצוותוֹ .
ישנה ֹמדרגה ֹשניה ֹשל ֹחיוב ֹכאשר ֹיש ֹלקטן ֹיכולת ֹלהבין ֹאת ֹתוכן ֹהמעשהֹ .מדרגהֹ
זו ֹקיימת ֹכאשר ֹהקטן ֹמתקרב ֹיותר ֹלגדלותֹ .גיל ֹזה ֹהוא ֹגיל ֹשל ֹבן ֹתשע ֹובן ֹעשרֹ
שהוזכרֹלגביֹצוםֹיוםֹהכיפוריםֹ.47בשלבֹזהֹכשםֹשמבחינהֹגופניתֹהילדֹמסוגלֹוראויֹ
להתענותֹ,כךֹגםֹמבחינהֹשיכליתֹהואֹקרובֹיותרֹלהבנתֹמשמעותֹמעשהֹהמצווהֹ .
מחילוק ֹזה ֹנובעת ֹנפקא ֹמינה ֹלהוצאת ֹאחרים ֹידי ֹחובהֹ.כל ֹעוד ֹהמצווה ֹמוטלת ֹרקֹ
על ֹהאב ֹהמחנך ֹואין ֹעל ֹהקטן ֹעצמו ֹחיוב ֹלקיים ֹאת ֹהמצווהֹ,אין ֹהקטן ֹיכול ֹלהוציאֹ
ידי ֹחובה ֹאת ֹהאחריםֹ .זהו ֹהשלב ֹהראשון ֹשל ֹמצוות ֹחינוך ֹשלא ֹשייך ֹלהטיל ֹעלֹ
הקטן ֹחיוביםֹ .אך ֹכאשר ֹהקטן ֹעצמו ֹגדל ֹוהבנתו ֹמתפתחת ֹמוטלת ֹעליו ֹמדרבנןֹ
החובה ֹלקיים ֹמצוותֹ .בשלב ֹזה ֹהקטן ֹיכול ֹלהוציא ֹאחרים ֹידי ֹחובה ֹ(כבמקראֹ
מגילה)ֹמשום ֹשהוא ֹנחשב ֹכ"מצווה ֹועושה ֹמדרבנן"ֹכיוון ֹשמדרבנן ֹהוא ֹחייב ֹלקייםֹ
מצוותֹכדיֹלהתחנךֹבהןֹלקראתֹגדלותוֹ .
בדרך ֹזו ֹשל ֹהגר"ש ֹישראלי ֹהלכו ֹגם ֹהגרי"י ֹקניבסקי ֹבספר ֹקהילות ֹיעקב ֹ(דבריוֹ
הוזכרו ֹלעייל ֹבהערהֹ)31והגרי"ש ֹאלישיב ֹבספר ֹהערות ֹעל ֹמסכת ֹסוכה ֹותירצו ֹאתֹ
קושיית ֹהגרעק"א ֹשהוזכרה ֹלעייל ֹ(בדיון ֹעל ֹחובת ֹהאם ֹבמצוות ֹחינוך) ֹעל ֹדבריֹ
התוספותֹישניםֹבמסכתֹיומאֹ .
השאלה ֹכיצד ֹלהתייחס ֹלמעשה ֹשל ֹהילני ֹהמלכה ֹשהושיבה ֹאת ֹבניה ֹבסוכה ֹהאםֹ
יש ֹממקרה ֹזה ֹראיה ֹלכך ֹשאם ֹמחויבת ֹבמצוות ֹחינוך ֹ(כפי ֹשהבין ֹהגרעק"א) ֹאוֹ
שאין ֹממקרה ֹזה ֹראיה ֹ(כדעת ֹהתוספות ֹישנים ֹביומא)ֹֹ,תלויה ֹבמחלוקת ֹהראשוניםֹ
הנ"ל ֹמהו ֹגדר ֹחובת ֹמצות ֹחינוךֹ :האם ֹהקטן ֹאינו ֹבר ֹחיוב ֹכלל ֹוחיוב ֹמצות ֹחינוךֹ

 47אם כי צ"ע לענ"ד בדברי הגר"ש ישראלי ,שהרי לשיטתו זוהי כוונת רש"י לגבי מקרא מגילה
ותקיעת שופר שנקט בגילאי תשע ועשר כצום יום הכיפורים ,אך לפי מחלוקת רש"י ותוספות
במסכת בר כות נראה שרק לפי תוספות ישנו חיוב שמוטל גם על הקטן לקיים מצוות ,אך
לדעת רש"י כל חובת חינוך מוטלת על האב וי"ל.

41

הוא ֹרק ֹחיוב ֹעל ֹהאב ֹלהרגיל ֹאת ֹבנו ֹבמצוות ֹאו ֹשהקטן ֹעצמו ֹמחויב ֹבמצוותֹ
מדרבנןֹואביוֹרקֹמסייעֹלוֹלקייםֹאתֹחובתוֹלהתחנךֹ .
עלֹפיֹדרךֹזוֹבביאורֹמחלוקתֹהראשוניםֹתירצוֹהקהילותֹיעקבֹוהגרי"שֹאלישיבֹאתֹ
קושית ֹהגרעק"אֹ .לפי ֹשיטת ֹהתוספות ֹוהר"ן ֹהנ"ל ֹמדין ֹחינוך ֹנהיה ֹגם ֹהקטן ֹברֹ
חיובאֹ .לפי ֹזה ֹיש ֹלומר ֹשהמעשה ֹשל ֹהילני ֹהמלכה ֹבגמרא ֹבסוכה ֹלא ֹנבע ֹמחיובֹ
של ֹהאם ֹלחנך ֹאת ֹבניה ֹאלא ֹהחיוב ֹהיה ֹמוטל ֹעל ֹבניה ֹוכלשון ֹהגמרא ֹ(במסכתֹ
סוכה ֹדך ֹב ֹעמוד ֹב ֹלגבי ֹהילני ֹהמלכה) ֹ"מדרבנן ֹהוא ֹדמחייב"ֹ.זו ֹכוונת ֹהתוספותֹ
ישנים ֹביומאֹ,ש"היתה ֹמחנכם ֹלמצוה ֹבעלמא"ֹ– ֹכלומרֹ,שלמרות ֹשהילני ֹלא ֹהיתהֹ
מחוייבת ֹמדין ֹמצוות ֹחינוך ֹהמוטלת ֹעליה ֹשישבו ֹבניה ֹבסוכה ֹכשרהֹ ,מאחר ֹוכלֹ
מעשיה ֹהיו ֹעל ֹפי ֹחכמים ֹהיא ֹרצתה ֹלזכות ֹבמצוה ֹלעזור ֹלבניה ֹהקטנים ֹלצאת ֹידיֹ
חובתםֹלהתחנך.
הגרש"ז ֹאויערבך זצ"ל ֹ(דבריו ֹהובאו ֹבספר ֹ"חינוך ֹהבנים ֹלמצוות" ֹלגר"י ֹנויבירטֹ,
בסעיףֹגֹהערהֹז)ֹמקשהֹעלֹשיטתֹתוספותֹ:כיצדֹיכוליםֹחכמיםֹלהטילֹחיובֹעלֹהבןֹ
הלא ֹהמקור ֹהמחייב ֹלשמוע ֹלדברי ֹחכמים ֹהוא ֹמהפסוק "לא ֹ ָתסור ֹ ִּמן ֹ ַה ָדבָ ר ֹאֲ ֶּשרֹ
יַ ִּגידוֹֹ ְּל ָֹךֹיָ ִּמיןֹו ְּשמאלֹ"(דבריםֹפרקֹיזֹפסוקֹיא)ֹוהואילֹוהקטןֹגםֹאינוֹמצווהֹבמצוותֹ
"לאֹתסור"ֹממילאֹאינוֹחייבֹלשמועֹבקולֹחכמים? ֹ
הגרש"זֹמתרץֹשהחיובֹלשמועֹלדבריֹחכמיםֹאינוֹרקֹמשוםֹשבכלֹפעםֹשאינוֹשומעֹ
לדבריהם ֹהוא ֹעובר ֹעל ֹמצוות ֹ"לא ֹתסור"ֹ ,אלא ֹשמהפסוק ֹ"לא ֹתסור" ֹלמדנוֹ
שנמסרה ֹלחכמים ֹהסמכות ֹלקבוע ֹולהגדיר ֹאיסורים ֹוחיוביםֹ,לכן ֹיש ֹבידם ֹכח ֹלחייבֹ
גםֹאתֹהקטניםֹ.מדבריוֹרואיםֹשהחיובֹהוטלֹממשֹעלֹהקטניםֹוכשםֹשחכמיםֹהטילוֹ
סייגים ֹועשו ֹמשמרת ֹלתורה ֹבעל ֹמנת ֹשלא ֹלהיכשל ֹבעבירותֹ,כך ֹגם ֹגדר ֹחינוך ֹקטןֹ
הואֹכמשמרתֹוהרחקהֹכדיֹשהילדֹלאֹייכשלֹבאיסוריםֹכשיגדלֹ .
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מעלתֹהחבורהֹ-ר'ֹאלוןֹאלהרר ֹ
ֹ
כאשר ֹהגעתי ֹכבחור ֹבשיעור ֹא' ֹלישיבת ֹמרכז ֹהרבֹ ,היה ֹמתח ֹגדול ֹשל ֹלימודֹ
באווירֹ .החברותות ֹהלכו ֹאט ֹאט ֹוהתגבשוֹ ,הבחורים ֹהיו ֹעמלים ֹעל ֹלימוד ֹהתורהֹ
לילות ֹכימיםֹ .מקומות ֹהמפגש ֹהיחידים ֹשהיו ֹלנו ֹ ֹהצטמצמו ֹלחדר ֹהאוכל ֹולפניֹ
השיעורֹבמידהֹוהרבֹאיחרֹלשיעורֹ.המתחֹהלימודיֹהיהֹגבוהֹמאודֹוכלֹאחדֹרצהֹ
להיות ֹאחוז ֹבלימוד ֹבאיכות ֹובכמות ֹהגבוהים ֹביותרֹ .לקראת ֹאמצע ֹהשנהֹ ,אחדֹ
מהבחוריםֹהגהֹרעיוןֹלעשותֹמסיבתֹראשֹחודשֹ.הרבהֹמהבחוריםֹתמהוֹעלֹהיוזמהֹ
ואף ֹראו ֹבכך ֹביטול ֹתורה ֹשל ֹממשֹ ,אך ֹהבחור ֹדבק ֹבשלו ֹוהרים ֹמסיבת ֹראשֹ
חודש ֹ .המסיבה ֹהייתה ֹבחדר ֹהאוכל ֹהישיבתי ֹוכמדומה ֹלי ֹהייתה ֹבשעה ֹֹ 11וחציֹ.
השולחנות ֹהיו ֹערוכים ֹוהכיסאות ֹפוזרו ֹסביב ֹהשולחןֹ .כמובןֹ ,מושבם ֹשל ֹאותםֹ
מתנגדיםֹנפקדֹממסיבתֹראשֹהחודשֹ,אךֹלהפתעתֹרובֹהשיעורֹבראשֹהשולחןֹישבוֹ
רבניֹהשיעורֹ.כאשרֹהגיעֹתורוֹשלֹהרבֹמגנסֹלדברֹ,השתתקוֹהבחוריםֹוהרבֹמגנסֹ,
בחיוךֹובחדותֹאמרֹדבריםֹשהיווֹליֹחינוךֹגדולֹלמשךֹשניםֹעלֹענייןֹלימודֹהתורהֹ
בכללֹ.הרבֹפתח ֹבאמירתֹתודה ֹלמארגניםֹומתוךֹכךֹהרחיבֹואמרֹ,שלפעמיםֹנראהֹ
כיֹהישיבהֹהיאֹאוניברסיטהֹשלֹהשכלֹ,ככלֹשאדםֹירכושֹידיעותֹרבותֹ -כךֹיהיהֹ
תלמידֹחכםֹגדולֹיותרֹ.אךֹחלילהֹלחשובֹכךֹ,הישיבהֹמטרתהֹלקדשֹאתֹכלֹתחומיֹ
החיים ֹשל ֹהאדםֹ ,הן ֹהתחום ֹהשכלי ֹוהם ֹהתחום ֹהחוויתיֹ -רגשיֹ .נכון ֹהדבר ֹכיֹ
בישיבה ֹאנו ֹיושבים ֹולומדים ֹבכוח ֹהשכל ֹ"אך ֹכל ֹהאומר ֹאין ֹלי ֹאלא ֹתורהֹ -גםֹ
תורהֹאיןֹלו"ֹ .
עלֹבסיסֹהדבריםֹהנפלאיםֹהללוֹראיתיֹלהאירֹעלֹחשיבותֹהחבורהֹועלֹענייןֹלימודֹ
התורהֹ .
ֹ
הגמראֹבשבתֹמבארתֹאתֹהפסוקֹ"הסכתֹושמע"ֹבכמהֹאופניםֹ.אחדֹמהאופניםֹהואֹ
"עשו ֹחבורות ֹחבורות"ֹ .הרבֹ ,בעין ֹאי"הֹ ,מעלה ֹתמיהה ֹשלכאורה ֹאם ֹאדם ֹרוצהֹ
לקנותֹתורהֹאוֹכלֹחוכמהֹאחרתֹהריֹשהציבורֹרקֹמעכבוֹלכךֹ,אםֹמצדֹהמחויבותֹ
לתפעול ֹשוטף ֹשל ֹהחברה ֹואם ֹמצד ֹשיחות ֹחולין ֹוהסחות ֹדעתֹ .אם ֹכןֹ ,כיצדֹ
ההאספותֹבחבורהֹהיאֹנדבךֹהכרחיֹלקנייתֹתורה?ֹהרבֹמבארֹשישֹהבדלֹיסודיֹביןֹ
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התורה ֹשלנו ֹלכל ֹחכמה ֹאחרת ֹ(רעיון ֹדומה ֹמופיע ֹבאורות ֹהקודש ֹבחלק ֹחכמתֹ
הקודש)ֹ .בעוד ֹששאר ֹהחוכמות ֹעניינן ֹפיתוח ֹשכליֹ ,אם ֹבתהליכי ֹהחשיבה ֹואםֹ
באינפורמציה ֹהנקלטתֹ ,הרי ֹשלימוד ֹהתורה ֹעניינו ֹ"תורת ֹחיים"ֹ ,תורה ֹהמעלהֹ,
מורהֹדרךֹומקדשתֹאתֹכלֹתחומיֹהחייםֹ.כאשרֹבחורֹמתנהגתֹבצורהֹלאֹחברתיתֹ,
שאינו ֹרואה ֹיותר ֹמאשר ֹד' ֹאמותיוֹ ,יתכן ֹוהוא ֹיגדל ֹוירכוש ֹמידע ֹרבֹ ,אך ֹהחלקֹ
המהותי ֹשבתורה ֹיחסר ֹלוֹ .התורה ֹצריכה ֹלבוא ֹעל ֹגבי ֹחיים ֹבריאיםֹ ,ע"ג ֹאנשיםֹ
בריאים ֹבנפשם ֹוברוחם ֹוהרי ֹשחיי ֹהחברה ֹהינם ֹחלק ֹמהותי ֹמבריאות ֹהנפשֹ .איןֹ
מטרהֹלתורהֹליצורֹאנשים ֹבעלי ֹסך ֹידיעות ֹאלא ֹלהפוך ֹאת ֹהאדםֹליישותֹנשגבהֹ
הקוראתֹבשםֹה'ֹבכלֹענייןֹ.גםֹרוחֹבריאהֹבגוףֹחולהֹ,לחולהֹתחשבֹ .
ֹ
מעלהֹנוספתֹבענייןֹהחבורהֹהינהֹ,כיֹהאדםֹבטבעוֹמנתחֹתהליכיםֹוחושבֹלפיֹטבעוֹ,
מזגו ֹוחינוכו ֹמילדותֹ .שני ֹאנשים ֹיכולים ֹלראות ֹדבר ֹאחד ֹולחשוב ֹדבר ֹאחר ֹוזהֹ
בגלל ֹשכשם ֹשפרצופיהם ֹשונים ֹכך ֹדעותיהם ֹשונותֹ .אדם ֹהנמצא ֹכל ֹהיום ֹלבדוֹ,
לעולםֹאינו ֹיכולֹלהבין ֹשנמצא ֹמשהו ֹמחוץ ֹלעולמוֹ ,לתפיסותיו ֹולהשגתוֹ.לא ֹבכדיֹ
"ואהבתֹלרעך ֹכמוך"ֹהוא ֹכל ֹהתורה ֹכולהֹ.אדם ֹשאינו ֹמבין ֹאת ֹמקומו ֹשל ֹחברוֹ
,אדםֹשאינוֹנפגשֹבחייֹחברהֹ,הכולליםֹבתוכםֹרעיונותֹהסותריםֹאתֹחשיבתֹהאדםֹ,
ח"וֹֹבסופוֹשלֹדברֹגםֹריבונוֹשלֹעולםֹיכולֹלהיתפסֹלאדםֹ-כאדםֹעצמוֹ.אםֹאדםֹ
לא ֹנפתח ֹבצורהֹחוויתית ֹמהותית ֹאל ֹהרעיון ֹשיש ֹדבר ֹנוסף ֹמעברֹלישות ֹהפרטיתֹ
שלוֹ ,אז ֹכך ֹגם ֹיראה ֹהקשר ֹשלו ֹעם ֹריבונו ֹשל ֹעולםֹ .האדם ֹיחשוב ֹכי ֹכל ֹהצדקֹ
עימוֹואףֹהקב"הֹמסכיםֹעלֹידוֹ,בעודֹשבאמתֹלעולםֹלאֹנפגשֹעםֹמציאותֹהחושבתֹ
אחרת ֹממנוֹ .המהר"ל ֹקורא ֹלמושג ֹהזה ֹ'שכל ֹמופשט'ֹ .כאשר ֹאדם ֹנפגש ֹעם ֹשכלֹ
אחרֹשאינוֹהשכלֹשלוֹהואֹמתעלהֹלהבנהֹגבוההֹיותרֹואמיתיתֹיותרֹ .
מיהוֹאותוֹאחדֹשיושבֹבישיבה?ֹמהיֹזהותו?ֹהגמראֹבפסחיםֹדףֹקיחֹמבארתֹ"מאיֹ
ליושביםֹלפניֹה'ה'?ֹזהֹהמכירֹמקוםֹחברוֹבישיבה"ֹלאֹמספיקֹלשבתֹבישיבהֹאלאֹ
צריך ֹגם ֹלהכיר ֹאת ֹמקומוֹ ,הפיזי ֹוהרוחניֹ ,בכדי ֹלהיות ֹבאמת ֹתלמיד ֹחכםֹ .רק ֹאזֹ
אתהֹבאמתֹיושבֹלפניֹה'ֹ .
ֹ
י תר ֹעל ֹכןֹ,כל ֹעניין ֹלימוד ֹהתורה ֹהוא ֹקריאה ֹבשם ֹה'ֹ.האדמו"רֹהזקן ֹמבאר ֹאתֹ
המושג ֹ"קורא ֹבתורה" ֹשהאדם ֹקורא ֹלריבונו ֹשל ֹעולם ֹלהיות ֹעימו ֹעל ֹידי ֹלימודֹ
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התורהֹשכולהֹשמותיוֹשלֹהקב"הֹ.לימודֹהתורהֹהואֹהדברֹהעוצמתיֹוהחזקֹביותרֹ
שבוֹאנוֹיכוליםֹלהשרותֹאלוקותֹוטובֹבעולםֹֹ.אםֹלבחורֹלאֹאכפתֹשחברוֹשיושבֹ
לידוֹאינוֹמצליחֹלקרואֹבשםֹה'ֹ,מכלֹחולשהֹשלאֹתהיהֹ,אותוֹבחורֹהחושבֹעצמוֹ
ללומד ֹטוב ֹכלל ֹלא ֹנכנס ֹבשערי ֹההבנה ֹמהי ֹתורהֹ .חושב ֹהוא ֹשנכנס ֹבשעריֹ
הישיבהֹאךֹבאמתֹהואֹכרואה ֹאתֹעצמוֹבהשתקפותֹהדלתֹוחושבֹשכברֹהגיעֹאלֹ
הטרקליןֹ.תורהֹאינהֹסךֹהבנותֹאלאֹקריאהֹבשםֹה'! ֹ
ֹ
איןֹלהכבירֹבמיליםֹ,אתֹכלֹהאמורֹכאןֹועודֹאיניֹכמזהירֹאלאֹכמזכירֹ.נטייתֹהנפשֹ
הבריאהֹשלֹהאדםֹהיאֹכןֹלחיותֹחייֹחברהֹ,כדבריֹהרמב"םֹשאדםֹ'יצורֹמדיני'ֹ
(חברתי)ֹ.כאשרֹאדםֹלאֹמתקדםֹלשוםֹמקוםֹ,אזיֹגםֹהרעֹשבוֹנשארֹקטןֹאךֹ
לפעמיםֹכאשרֹאדםֹמתעלהֹלמדרגותֹגבוהותֹבקודשֹ,ישנםֹסיגיםֹהבאיםֹעםֹהמעלהֹ
הנרכשתֹוהאדםֹצריךֹלבררֹמהֹהעיקרֹומהֹהטפלֹ,אתֹהעיקרֹלשמורֹואתֹהטפלֹ
לזרוקֹ.לימודֹהתורהֹהיאֹהמעלהֹהגדולהֹוהנפלאהֹביותרֹשאדםֹיכולֹלרכושֹבימיֹ
חייוֹ.הדבקותֹוהקריאהֹבשםֹה'ֹצריכיםֹללוותֹאותנוֹ.אנוֹנדרשיםֹלהיותֹאנשיםֹ
בריאיםֹבגופםֹובנפשםֹ,ללמודֹוללמדֹתורהֹבריאהֹוגדולהֹ,תורהֹשהיאֹתורתֹחיים.


ֹֹ

45

מעלתֹתלמודהֹשלֹא"יֹ-ר'ֹאלישעֹכרמל ֹ
םֹהאֶּ חָ דֹ
יםֹ.ש ָ
ֵ
אש
הֹר ִּ
הֹל ַא ְּר ָב ָע ָ
תֹהגָןֹו ִּמ ָשםֹיִּ ָפ ֵרדֹוְּ ָהיָ ְּ
ןֹל ַה ְּשקותֹאֶּ ַ
אֹמעֵ ֶּד ְּ
"וְּ נ ָָהרֹיצֵ ֵ
ץֹה ִּהואֹטובֹ
בֹה ָא ֶּר ַ
םֹה ָז ָהבֹ.וז ֲַה ָ
רֹש ַ
ילהֹאֲ ֶּש ָ
תֹכלֹאֶּ ֶּרץֹ ַהחֲוִּ ָ
אֹהסבֵ בֹאֵ ָ
ִּפישוןֹהו ַ
ןֹהש ַהםֹ ."...
םֹה ְּבד ַלחֹוְּ ֶּאבֶּ ַ
ָש ַ
ֹ
רבותינוֹז"לֹבבראשיתֹרבהֹ(טז,ד)ֹדרשוֹאתֹד'ֹראשיֹהנהרֹעלֹד'ֹהמלכויותֹ,ופישוןֹ
זוֹבבלֹ,שסבבהֹאתֹכלֹא"יֹהנקראתֹחוילהֹ.בדרךֹזוֹמובןֹשהמשךֹהפסוקיםֹמתארֹ
את ֹארץ ֹישראלֹ ,וכך ֹדרשו ֹשם"ֹ :אשר ֹשם ֹהזהב ֹ– ֹאלו ֹדברי ֹתורה ֹשהן ֹנחמדיןֹ
מזהב ֹומפז ֹרבֹ ,וזהבֹהארץֹההיא ֹטוב ֹ– ֹמלמד ֹשאין ֹתורה ֹכתורת ֹא"יֹולא ֹחכמהֹ
כחכמתֹא"יֹ,שםֹהבדולחֹואבןֹהשוהםֹוגו'ֹ–ֹמקראֹמשנהֹותלמודֹותוספתאֹואגדה"ֹ .
במדרשֹנתבאר ֹשישנה ֹמעלה ֹמיוחדת ֹבתורתה ֹשל ֹא"י ֹובחכמתה ֹשל ֹא"יֹ ,אךֹלאֹ
נתבארהֹמהותהֹשלֹמעלהֹזוֹהמכונהֹבפסוקֹ"טוב"ֹ .
מפרשיֹהמדרשֹ(מתנותֹכהונהֹועץֹיוסף)ֹמצייניםֹלדבריֹהגמ'ֹהידועהֹבב"ב ֹ(קנחֹ):
בהֹמסופרֹעלֹר'ֹזיראֹשחלקֹעלֹרביֹאילאֹ,וכשעלהֹלא"יֹחזרֹבו ֹמדבריו ֹוהסכיםֹ
לדעתֹרביֹאילא"ֹ,אמרֹרביֹזיראֹשמעֹמינהֹאויראֹדארץֹישראלֹמחכים"ֹ,שכשהגיעֹ
לא"י ֹנתבררו ֹלו ֹהדברים ֹלאמיתתם ֹולמד ֹמכאן ֹעל ֹמעלת ֹא"יֹ .אם ֹכן ֹמשתמעֹ
מהמפרשיםֹשטובֹתורתהֹשלֹא"יֹהיאֹמריבויֹהחכמהֹשבה.
אמנםֹנראהֹשאיןֹזוֹמעלתֹחכמהֹיתרהֹבלבדֹ .
בגמ'ֹב"מֹפהֹ.מסופרֹ :
" רביֹזיראֹכיֹסליקֹלארעאֹדישראלֹיתיבֹמאהֹתעניתאֹדלשתכחֹגמראֹבבלאהֹ
מיניהֹכיֹהיכיֹדלאֹנטרדיה"ֹ .
ֹ
רביֹזיראֹהשקיעֹ ֹ111ימיםֹשלֹתעניתֹכדיֹלשכוחֹאתֹתלמודהֹשלֹבבלֹטרםֹעלייתוֹ
לא"י! ֹמכאןֹנראה ֹשאין ֹזו ֹרק ֹתוספת ֹחכמה ֹ(שאם ֹכן ֹאין ֹצורך ֹלשכוח ֹאתֹהלימודֹ
הקודם ֹאלא ֹרק ֹלהוסיף ֹעליו ֹחכמה ֹיתרה) ֹאלא ֹשישנו ֹהבדל ֹאיכותי ֹבין ֹהלימודֹ
שבא"יֹובבבלֹ .
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הגמ' ֹבסנהדרין ֹכדֹ .מבארת ֹאת ֹייחודם ֹשל ֹת"ח ֹשבא"י ֹגם ֹביחסם ֹהנעים ֹזה ֹלזהֹ,
לכןֹנקראוֹ'נועם'ֹשנעימיםֹזהֹלזהֹולאֹכת"חֹשבבלֹהנקראיםֹ'חובלים'ֹשמחבליםֹזהֹ
לזהֹ(בלשוןֹעזֹוחמהֹמקשיןֹזהֹלזהֹ.רש"י).
לכאורה ֹנראה ֹשיש ֹחסרון ֹמשמעותי ֹבדרך ֹלימודם ֹשל ֹת"ח ֹשבא"י ֹשהרי ֹדרךֹ
לימוד ֹובירור ֹהסוגיה ֹהוא ֹדווקא ֹמתוך ֹההתנגשות ֹבין ֹשני ֹהלומדים ֹ(כדברי ֹהגמ'ֹ
(קידושיןֹל"ֹ ):מאיֹאתֹאויביםֹבשער? ֹאמרֹרביֹחייאֹברֹאבאֹאפי'ֹהאבֹובנוֹהרבֹ
ותלמידוֹשעוסקיןֹבתורהֹבשערֹאחדֹנעשיםֹאויביםֹזהֹאתֹזהֹואינםֹזזיםֹמשםֹעדֹ
שנעשים ֹאוהבים ֹזה ֹאת ֹזהֹ ,"...ובעוד ֹמקומות)ֹ ,ואם ֹכן ֹ'נעימות' ֹזו ֹעלולה ֹלגרוםֹ
לכךֹשהבירורֹיהיהֹפחותיֹאיכותיֹומעמיקֹ .
אך ֹאדרבה ֹרש"י ֹמדגיש ֹשבני ֹא"י ֹזוכים ֹללבן ֹאת ֹלימודם ֹיותר ֹמבני ֹבבל ֹ"נוחיןֹ
יחדֹ,ומעייניןֹיחדֹ,ומתקןֹזהֹאתֹדבריֹזה ֹ,ו ה ש מ ו ע ה ֹ י ו צ א ה ֹ ל א ו ר"ֹ,לאֹ
כבני ֹבבל ֹהנקראת ֹ'מחשכים'"ֹ :שאין ֹנוחין ֹזה ֹעם ֹזה ֹ ו ת ל מ ו ד ם ֹ ס פ ק ֹ
ב י ד ם "ֹ .כלומר ֹשבנ"י ֹהיו ֹדנים ֹעל ֹהדבר ֹבנעימות ֹ"יחד" ֹוכמובן ֹגם ֹהם ֹהיוֹ
מקשים ֹקושיות ֹכמו ֹשמצאנו ֹלדוגמה ֹבריש ֹלקיש ֹשכאשר ֹהיה ֹאומר ֹר' ֹיוחנן ֹדברֹ
היהֹרישֹלקישֹמקשהֹעליוֹ ֹ24קושיותֹ(ב"מֹפדֹ,).אלאֹשהדברֹנעשהֹבדרכיֹנעםֹ–ֹ
מתוךֹ"יחד"ֹונעימותֹ .
וכך ֹמבאר ֹרש"י ֹאת ֹ טעם ֹתעניותיו ֹשל ֹר' ֹזירא ֹ"שאמוראי ֹא"יֹהיוֹנוחים ֹזהֹלזהֹ
ומיישביםֹאתֹהטעמיםֹבלאֹקושיותֹופירוקים"ֹ,ולכךֹרצהֹר'ֹזיראֹשלאֹיטרידנוֹמהֹ
שזכר ֹמתלמודה ֹשל ֹבבלֹ .ומבאר ֹהמהרש"א ֹשם ֹשבני ֹא"י ֹהיו ֹמקשים ֹקושיותֹ48
ותירוציםֹאלאֹשהיוֹמעייניםֹומתקניםֹאתֹהדברֹעלֹבוריוֹ"משא"כֹבניֹבבלֹדאפשרֹ
שהיו ֹמפלפלים ֹדוגמת ֹחילוקים ֹשבדור ֹהזה ֹאשר ֹכל ֹמי ֹאשר ֹיודע ֹלכוין ֹעל ֹצדֹ
היותר ֹבפלפול ֹשל ֹהבל ֹהרי ֹזה ֹמשובח ֹוכל ֹאחד ֹמכוין ֹלדחות ֹדברי ֹחבירו ֹכדקריֹ
להוֹמחבליםֹשאיןֹנוחיןֹזהֹלזהֹבהלכהֹועלֹידיֹכךֹלאֹסלקאֹלהוֹשמעתתאֹאליבאֹ
דהלכתאֹכדקריֹלהוֹנמיֹהתםֹבמחשכיםֹהושיבניֹוהואֹשאמרֹדלאֹנטרדיהֹכיֹפלפולֹ
כזהֹמטרידֹאתֹהאדםֹמןֹהאמתֹואיןֹמגיעוֹלתכליתוֹהמבוקש"ֹ.כמובןֹשביקורתֹזוֹ

 48אף שרש"י כתב שבני א"י היו לומדים בלא קושיות המהרש"א כתב שכן היו מקשים וכמו
שראינו בר' יוחנן ,וכנראה כוונת רש"י שלא היו עסוקים בהתנצחות אלא בבירור האמת.
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(שלא ֹנאמרה ֹעל ֹחכמי ֹבבל ֹעצמם ֹאלא ֹרק ֹעל ֹתלמידיהם) ֹהיא ֹלפי ֹגודל ֹמעלתםֹ
וצדקותםֹהידועהֹלנוֹ .
המידותֹהמתוקנותֹשבבניֹא"יֹמביאותֹאתֹהלומדיםֹלחקרֹהאמתֹלאמיתהֹולאסוקיֹ
שמעתתאֹאליבאֹדהלכתאֹ .
כאשרֹהלומדיםֹחשיםֹשותפיםֹבבירורֹהאמתֹואינםֹעסוקיםֹבהתנצחותֹהדברֹדומהֹ
לפלוגהֹהמסתערתֹעלֹיעדֹ,ובשעהֹזוֹכולםֹשקועיםֹומרוכזיםֹרקֹבהשגתֹהיעדֹשהריֹ
הפלוגה ֹהיא ֹכאיש ֹאחד ֹהדבוק ֹבהשלמת ֹהמשימהֹ .כך ֹבני ֹא"י ֹמעיינים ֹ"יחד"ֹ
ומתקניםֹזהֹאתֹזהֹ,כפירש" יֹ,והכלֹמתוךֹשאיפהֹמשותפתֹלהגיעֹלחקרֹהאמתֹ.נראהֹ
ששורש ֹמעלתם ֹשל ֹבני ֹא"י ֹהוא ֹבמבט ֹאחדותיֹ .תחושה ֹשל ֹאחד ֹולא ֹשל ֹפרטיםֹ
נפרדיםֹ .
בגלותֹנתפזרוֹהעצמותֹהיבשותֹאנהֹואנהֹלחייהםֹהפרטייםֹולעבודתֹה'ֹהפרטיתֹכפיֹ
שראהֹיחזקאלֹבחזונוֹ,אךֹבא"יֹאנוֹמופיעיםֹכאומהֹ,כגוףֹאחדֹ,עםֹתחושתֹהכללֹ,
ומתוכה ֹנזכה ֹבעז"ה ֹלבירור ֹדברי ֹתורה ֹעד ֹתכליתם ֹעד ֹשיהיו ֹהדברים ֹמאיריםֹ
כנתינתםֹמסיניֹ" כ א י ש ֹ א ח ד ֹ ב ל ב ֹ א ח ד"ֹ,ומתוךֹכךֹ"כיֹמציוןֹתצאֹתורהֹ
ודברֹה'ֹמירושלים"ֹ .
ֹֹ
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תלמודֹגדולֹאוֹמעשהֹגדולֹ-אדריֹחנן ֹ
הירושלמיֹבמסכתֹפאהֹ(פ"אֹהלכהֹא')ֹעלֹהמשנהֹכותב ֹ
"ות"תֹכנגדֹכולםֹרביֹברכיהֹורביֹחייאֹדכפרֹדחומיןֹחדֹאמרֹאפילוֹכלֹהעולםֹ
כולו ֹאינו ֹשווה ֹלדבר ֹאחד ֹשל ֹתורה ֹוחד ֹאמר ֹאפי'ֹכל ֹמצותיה ֹשל ֹתורה ֹאינןֹ
שוות ֹלדבר ֹא'ֹמן ֹהתורה"ֹֹֹ,וגםֹהרמב"םֹבהלכותֹת"תֹ(פ"גֹהלכהֹג)ֹכותבֹ
"איןֹלךֹמצווהֹבכלֹהמצוותֹשהיאֹשקולהֹכנגדֹתלמודֹתורהֹאלאֹתלמודֹתורהֹ
כנגד ֹכל ֹהמצוות ֹכולם ֹשהתלמוד ֹמביא ֹלידי ֹמעשה ֹלפיכך ֹהתלמוד ֹקודםֹ
למעשהֹבכלֹמקום" ֹ
ולעומתֹזאתֹישֹמשנהֹבמסכתֹאבותֹ(פ"אֹמשנהֹיז') ֹ
"שמעוןֹבנוֹאומרֹ...ולאֹהמדרשֹעיקרֹאלא ֹהמעשה"ֹוגםֹהגמראֹבבבאֹקמאֹ
(יז ֹ).אומרתֹ"ֹגדולֹתלמודֹשמביאֹלידיֹמעשהֹֹ...לעצמוֹמעשה ֹעדיףֹלאחריםֹ
ללמד ֹעדיף ֹממעשה" ֹמשמע ֹמהגמרא ֹשכאשר ֹלאדם ֹמגיע ֹמעשה ֹוכנגדו ֹישֹ
לימוד ֹתורה ֹ ֹצריך ֹלעשות ֹאת ֹהמעשהֹ ,והגמרא ֹבמסכת ֹמועד ֹקטן ֹ(ט ֹֹ):
אומרת ֹ" ֹכתיב ֹ"יקרה ֹהיא ֹמפנינים ֹוכל ֹחפציך ֹלא ֹישוו ֹבה" ֹחפציך ֹלא ֹישווֹ
בהֹמשמעֹשחפציֹשמיםֹכןֹישווֹבהֹכלומרֹשאםֹישֹלךֹלעסוקֹבמצווהֹתבטלֹ
תלמוד ֹתורה ֹותעסוק ֹבמצווה ֹומביאה ֹהגמרא ֹפסוק ֹאחר ֹואומרת ֹ"כל ֹחפציםֹ
לאֹישווֹבה"ֹזאתֹאומרתֹשאפילוֹחפציֹשמיםֹלאֹישווֹבהֹומבטלֹמצווהֹועוסקֹ
בתלמודֹתורה" ֹ
ובאמת ֹנשאלת ֹהשאלה ֹמה ֹגדול ֹממה ֹלכאורה ֹיקרה ֹהיא ֹמפנינים ֹות"ת ֹכנגד ֹכולןֹ
ונצטרך ֹלשבת ֹכל ֹהיום ֹוללמוד ֹתורה ֹ ֹוכאשר ֹאדם ֹכרגע ֹבלימוד ֹיהיה ֹאסור ֹלוֹ
להתבטל ֹמהלימוד ֹכדי ֹלקיים ֹמעשים ֹאו ֹשנאמר ֹשנשקיע ֹחלק ֹמסוים ֹללמוד ֹוכלֹ
שאר ֹהיום ֹנצא ֹלעשות ֹמעשים ֹכי ֹגדול ֹתלמוד ֹשמביא ֹלידי ֹמעשה ֹואז ֹקיים ֹבידוֹ
שניהם? ֹואם ֹזה ֹחובה ֹאו ֹאפשרות ֹזאת ֹאומרת ֹשאם ֹאדם ֹלומד ֹתורה ֹומגיע ֹלידיוֹ
מעשהֹהאםֹחייבֹלהפסיקֹאוֹשיכולֹלהפסיקֹאבלֹאיןֹחובה?ֹהאםֹהחילוקֹהואֹביןֹכלֹ
המצוותֹאוֹמצוותֹמסוימות?ֹהאםֹהחילוקֹמדברֹעלֹכלֹהאנשיםֹאוֹשישֹהבדלֹביןֹ
אדםֹשכברֹלמדֹמס'ֹשניםֹאוֹאדםֹשעכשיוֹמתחילֹאתֹדרכוֹבתורה? ֹ
הגמרא ֹבמסכת ֹקידושין(מֹ ):מביאה ֹמחלוקת ֹר' ֹטרפון ֹור' ֹעקיבא ֹהאם ֹמעשהֹ
גדול ֹאו ֹלימוד ֹגדול ֹ" ֹוכבר ֹהיה ֹרבי ֹטרפון ֹוזקנים ֹמסובין ֹבעלית ֹבית ֹנתזהֹ

44

בלוד ֹנשאלה ֹשאילה ֹזו ֹבפניהם ֹתלמוד ֹגדול ֹאו ֹמעשה ֹגדול ֹנענה ֹרבי ֹטרפוןֹ
ואמר ֹמעשה ֹגדולֹנענה ֹר"ע ֹואמר ֹתלמוד ֹגדול ֹנענו ֹכולם ֹואמרו ֹתלמוד ֹגדולֹ
שהתלמודֹמביאֹלידיֹמעשה" ֹ
וכאןֹישֹלחלקֹהאםֹכוונתֹהגמראֹלומרֹשגדולֹהתלמודֹשמביאֹלידיֹמעשהֹובאמתֹ
העיקרֹזהֹהמעשהֹאוֹגדולֹהתלמודֹשמביאֹלידיֹמעשהֹאבלֹהלימודֹזהֹהעיקר? ֹ
ולפע"דֹכלֹהדיוןֹהואֹעלֹמצוותֹשאינןֹחובהֹשלֹאדםֹכלֹיוםֹ(תפילהֹ,תפיליןֹ,ק"שֹ
{גם ֹק"ש ֹבסו פו ֹשל ֹדבר ֹאדם ֹחייב ֹלקרות ֹק"ש ֹהשאלה ֹאם ֹכרגע ֹחייב ֹלהפסיקֹ
לימודוֹולקרותֹאוֹשימשיךֹללמודֹויקראֹלאחרֹמכן}ֹאחכֹוכו')ֹאלאֹהדיוןֹהואֹעלֹ
מצוותֹמזדמנותֹכגוןֹלוויתֹהמתֹוהכנסתֹכלהֹעליהםֹהשאלהֹהאםֹאדםֹנצרךֹלהפסיקֹ
מלימודו ֹוללכת ֹלקיים ֹאת ֹאותה ֹמצווה ֹאו ֹשאינו ֹחייב ֹויכול ֹלהישאר ֹבלימודו ֹאוֹ
שהוא ֹחייב ֹלהישארֹבלימוד?ֹכיֹאםֹלאֹכןֹאזֹכלֹלומדיֹהתורהֹבעולםֹלכאורהֹהיוֹ
פטורים ֹמכל ֹמצוות ֹעשה ֹמדין ֹהעוסק ֹבמצווה ֹפטור ֹמן ֹהמצווה ֹואז ֹלא ֹהיינוֹ
מקיימים ֹאת ֹהמצוות ֹהיום ֹיומיותֹ /התדירות ֹכל ֹיום ֹאלא ֹהיינו ֹצריכים ֹלהמשיךֹ
בלימודנוֹאךֹוודאיֹשזהֹלאֹכךֹאלא ֹאדםֹמחויבֹלהניחֹתפיליןֹכלֹיוםֹולהתפללֹכלֹ
יום! ֹ
בעז"ה ה' יגמור בעדנו ונעבור על כל השאלות ששאלנו וברכת ה' תהיה בעזרנו.

הפסקתֹלימודֹתורהֹלק"שֹ,תפילהֹומגילה ֹ
הגמראֹבמסכתֹמגילהֹ(גֹֹ).אומרתֹ :
"מכאן ֹסמכו ֹשל ֹבית ֹרבי ֹשמבטלין ֹתלמוד ֹתורה ֹובאין ֹלשמוע ֹמקרא ֹמגילהֹ
קל ֹוחומר ֹמעבודה ֹומה ֹעבודה ֹשהיא ֹחמורה ֹמבטלינן ֹתלמוד ֹתורה ֹלא ֹכלֹ
שכן" ֹ
משמע ֹשאםֹאדם ֹלומד ֹתורה ֹוהגיע ֹזמן ֹקריאת ֹמגילהֹחייב ֹלהפסיק ֹולקרוא ֹונלמדֹ
קל ֹוחומר ֹמעובדת ֹבית ֹהמקדש ֹמה ֹעבודת ֹביהמק ֹשהיא ֹחמורה ֹמלימוד ֹתורהֹ
מבטליןֹבשבילֹלשמועֹמגילֹאזֹכלֹשכןֹשיבטלוֹלימודֹתורהֹבשבילֹקריאתֹמגילהֹֹ ,
והשו"ע ֹ(או"ח ֹתרפז ֹסעיף ֹב') ֹ" ֹמבטלין ֹתלמוד ֹתורה ֹלשמוע ֹמקרא ֹמגילהֹ
קל ֹוחומר ֹלשאר ֹמצות ֹשל ֹתורה ֹשכולם ֹנדחים ֹמפני ֹמקרא ֹמגילה ֹואין ֹלךֹ
דברֹשנדחהֹמפניֹקריאתֹמגילה"ֹואומרֹהמגןֹאברהםֹשמבטליןֹאפילוֹתלמודֹ
תורהֹדרביםֹמהֹשאיןֹכןֹבקריאתֹשמעֹ ,
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ואפשר ֹלשאול ֹאיזה ֹביטול ֹיש ֹפה ֹהרי ֹהמגילה ֹעצמה ֹזהו ֹגם ֹכן ֹלימוד ֹתורה ֹועלֹ
איזה ֹביטול ֹקיים? ֹונתרץ ֹונאמר ֹשאם ֹאדם ֹקורא ֹמגילה ֹלשם ֹלימוד ֹתורה ֹלא ֹיצאֹ
ידי ֹחובת ֹקריאת ֹמגילה ֹוצריך ֹלחזור ֹולקרות ֹואם ֹאדם ֹקרא ֹמגילה ֹלשם ֹקריאתֹ
מגילה ֹלא ֹנחשב ֹלו ֹכלימוד ֹתורה(חכמת ֹשלמה ֹעל ֹאו"ח ֹתרפז) ֹואומר ֹבעל ֹשמןֹ
המאור ֹעל ֹה"כנסתֹהגדולה" ֹשאמר ֹ"שלא ֹמבטלין ֹתלמוד ֹתורה ֹשל ֹציבור ֹבשבילֹ
מקראֹמגילה"ֹשכאשרֹצריךֹלבטלֹאתֹכלֹלומדיֹהתורהֹביחידֹזהֹכברֹיוצאֹמגדרֹ
של ֹביטול ֹתורה ֹביחיד ֹונכנס ֹלגדר ֹשל ֹביטול ֹתורה ֹדרבים ֹכי ֹאתה ֹמבטל ֹאלפיֹ
למדניםֹבכלֹהעולםֹולכןֹאיֹאפשרֹלומרֹשלאֹמבטליןֹלימודֹתורהֹדרביםֹכיֹאחרתֹ
כלֹאדםֹשלומדֹתורהֹיהיהֹפטורֹממקראֹמגילהֹאלאֹעלֹהיחידיםֹישֹחובהֹבאותוֹ
רגעֹלהפסיקֹלמקראֹמגילהֹבציבורֹואילוֹלימודֹתורהֹברביםֹיכוליםֹלהמשיךֹויקראוֹ
לאחרֹמכןֹכיֹהםֹבעצמםֹנחשביםֹציבורֹ .
המשנהֹבמסכתֹשבתֹאומרת"ֹ:מפסיקיןֹלקריאתֹשמעֹואיןֹמפסיקיןֹלתפילה" ֹ
והגמרא ֹשם ֹ(יא'ֹ ).מעמידה ֹשמדובר ֹבדברי ֹתורה ֹשאם ֹאדם ֹלומד ֹתורה ֹמחוייבֹ
להפסיקֹולקרותֹקריאתֹשמעֹאבלֹלאֹלתפילהֹופוסקֹהשו"ע ֹ(או"חֹקוֹסעיףֹ
ב')ֹשמהֹשאמרנוֹשמפסיקיםֹמלימודֹתורהֹלק"שֹזהֹרקֹמיֹשתורתוֹאומנותוֹ
כמוֹרשב"יֹוחבריוֹאבלֹאנוֹמפסיקיםֹביןֹלקריאתֹשמעֹוביןֹלתפילהֹוהרמ"אֹ
כותבֹשמיֹשמלמדֹתורהֹלאחריםֹואיןֹלוֹזמןֹלקרותֹאח"כֹיעצורֹויאמרֹפסוקֹ
ראשוןֹוימשיךֹ,וכותבֹהדרכיֹמשהֹעלֹהטורֹבאותוֹסימןֹשמיֹשמלמדֹתורהֹ
לרביםֹויודעֹשאםֹיפסיקֹיתבטלוֹמהלימודֹיקראֹרקֹפסוקֹראשוןֹאבלֹאםֹלאֹ
יתבטלוֹמהלימודֹחייבֹלקרותֹכלֹקריאתֹשמעֹ.גםֹהרמבםֹפוסקֹכךֹ ,
הרמב"םֹבהלכותֹקריאתֹשמעֹפ"בֹהלכהֹה'ֹאומרֹ :
"ֹהיהֹעוסקֹבתלמודֹתורהֹוהגיעֹזמןֹקריאתֹשמעֹפוסקֹוקוראֹומברךֹלפניהֹ
ולאחריה"ֹֹ ,
התוספות ֹוהרמב"ם ֹחולקים ֹבדין ֹשל ֹמפסיקים ֹלק"ש ֹהתוספות ֹסובר ֹשאם ֹיש ֹזמןֹ
לקרותֹק"שֹלאחרֹשיסייםֹהלימודֹיחכהֹויקראֹאח"כֹואילוֹהרמב"םֹסוברֹשגםֹאםֹ
ישֹזמןֹלאחרֹמכןֹלקרותֹברגעֹשהגיעֹזמןֹקריאתֹשמעֹמפסיקֹוקוראֹ .
אם ֹכן ֹיוצא ֹמכל ֹזה ֹשכן ֹמפסיקים ֹמתלמוד ֹתורה ֹלשם ֹקיום ֹהמצוות ֹאו ֹעשייתֹ
המצוותֹאזֹלכאורהֹנפסיקֹלכלֹמעשהֹשמגיעֹלידינוֹאםֹכןֹבסופוֹשלֹיוםֹלאֹיישארֹ
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לנו ֹזמן ֹללמוד ֹתורה ֹאז ֹעד ֹאיפה ֹמגיע ֹהגבול ֹשל ֹהפסקת ֹהלימוד ֹלשם ֹעשייתֹ
מצוות? ֹ

הפסקתֹלימודֹתורהֹללווייתֹהמתֹוהכנסתֹכלה ֹ
הגמראֹבמסכתֹכתובותֹ(יזֹ).ובמסכתֹמגילהֹ(ֹכטֹֹ).אומרתֹ"תנוֹרבנןֹמבטליןֹ
תלמוד ֹתורה ֹלהוצאת ֹהמת ֹולהכנסת ֹכלה ֹאמרו ֹעליו ֹעל ֹרבי ֹיהודה ֹברביֹ
אלעאיֹשהיהֹמבטלֹתלמודֹתורהֹלהוצאתֹהמתֹולהכנסתֹכלה" ֹ
באמתֹאנוֹרואיםֹהוכחהֹשמבטליןֹתלמודֹתורהֹמשוםֹאותםֹמצוותֹ.ובכלֹזאתֹצריךֹ
לעיין ֹולראות ֹמה ֹהגדרת ֹהמצוות ֹהאלה ֹהאם ֹמדובר ֹבכל ֹמת? ֹכמה ֹאנשים ֹצריכםֹ
להיות ֹבכדי ֹשאדם ֹיהיה ֹפטור ֹמללכת ֹללוות ֹאת ֹהמת ֹאו ֹאם ֹבכלל ֹיהיה ֹפטור?ֹ
והאםֹמדוברֹעלֹכלֹהכנסתֹכלהֹגםֹאנשיםֹשאיננוֹמכירים? ֹ
הגמראֹבמסכתֹמגילהֹ(גֹֹ):מגיעהֹלמסקנהֹש"מבטליןֹתלמודֹתורהֹלהוצאתֹהמת"ֹ
מדוברֹכאשרֹהואֹמתֹמצווהֹשאזֹכאשרֹישֹלנוֹמציאותֹשלֹתלמודֹתורהֹומתֹמצוהֹ
מת ֹמצוה ֹ עדיףֹ,ועודֹֹשמתֹמצווהֹקודםֹלת"תֹועבודהֹומקראֹמגילהֹודחהֹטומאהֹ
ונזיר ֹופסח ֹומילה ֹולא ֹמצינו ֹדבר ֹקודם ֹבכל ֹהתורה(באר ֹהגולה ֹעל ֹיו"ד ֹשסא)ֹ
והרשבא ֹשם ֹ( ֹבמגילה)אומר ֹשמדובר ֹעל ֹכל ֹמתים ֹולאו ֹדווקא ֹמת ֹמצווה ֹומדייקֹ
שבשארֹמתיםֹאיןֹחובהֹואםֹרוצהֹפוסקֹוהולךֹללוותֹואילוֹבמתֹמצווהֹישֹחובהֹ ,
השו"ע ֹ(יו"ד ֹשסא ֹס' ֹא) ֹ"מבטלים ֹתלמוד ֹתורה ֹלהוצאת ֹהמת" ֹוהשו"ע ֹמסייגֹ
ואומר ֹכאשר ֹמדובר ֹעל ֹרב ֹשמלמד ֹאחרים ֹתורה ֹלא ֹמשנה ֹכמה ֹאנשים ֹמלוויםֹ
אותו ֹאדם ֹחייב ֹלבטל ֹתלמוד ֹתורה ֹכדי ֹללוות ֹאת ֹהמת ֹואם ֹמדובר ֹבתלמיד ֹחכםֹ
שלא ֹלימד ֹאחרים ֹאלא ֹלמד ֹלעצמו ֹצריך ֹשיהיה ֹשישים ֹריבוא ֹוכאשר ֹיש ֹשישיםֹ
ריבואֹאדםֹאינוֹמחוייבֹלבטלֹתלמודֹתורהֹכדיֹללוותֹאתֹהמתֹואםֹזהֹאדםֹפשוטֹ
שגםֹלא ֹ למדֹוגםֹלאֹלימדֹאיןֹחיובֹלבטלֹתלמודֹתורהֹאלאֹצריךֹלדאוגֹשיהיהֹֹ11
אנשיםֹלקדישֹותוֹלאֹוהביתֹיוסףֹמביאֹבשםֹהריטבאֹוהובאֹבספרֹהמצוותֹלרבינוֹ
משהֹמקוציֹשבימינוֹמבטליןֹתלמודֹתורהֹלכלֹאדםֹמישראלֹכיֹאיןֹאדםֹשאינוֹמלאֹ
מצוותֹכרימוןֹ(הריטבא ֹקצתֹמשנהֹואומרֹשאיןֹאדםֹשלאֹשנה ֹאוֹקראֹולכןֹצריךֹ
לבטלֹכדיֹללוותו)ֹ .
כברֹאמרנוֹלעילֹשהגמראֹבמסכתֹכתובותֹאומרתֹש"מבטליןֹתלמודֹתורהֹלהוצאתֹ
המתֹולהכנסתֹכלה"ֹהשו"עֹ(הטורֹביו"דֹהלכותֹקבורהֹשסאֹסעיףֹא')ֹכותבֹ"תנוֹ
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רבנן ֹמבטלין ֹת"ת ֹלהוצאת ֹהמת ֹולהכנסת ֹכלה ֹלחופה" ֹומפרש ֹ"הדרישה" ֹבשםֹ
רש"יֹשהגדרֹהואֹשמלוויןֹאותהֹמביתֹאביהֹלביתֹבעלהֹ,והואֹמוסיףֹואומרֹשישֹ
בימינוֹמנהגֹללוותֹאתֹהחתןֹלמרותֹשאיןֹחובהֹאבלֹההליכהֹביחדֹעםֹהחתןֹלכסותֹ
ראשֹהכלהֹזהֹמהֹשנחשבֹ"הכנסתֹכלה"ֹוהט"זֹחולקֹואומרֹשזהֹלאֹנחשבֹהכנסתֹ
כלהֹאלאֹזהוֹרקֹהכנהֹלחופהֹ(ועודֹכותבֹשלאֹהולכיםֹללוותֹאתֹהכלהֹכיֹנמצאותֹ
שם ֹכל ֹהנשים ֹואסור ֹלנו ֹלהתערבב ֹעם ֹהנשים ֹולכן ֹהגברים ֹצריכים ֹללוות ֹרק ֹאתֹ
החתן)ֹ.וכךֹכותבֹגםֹהרמ"אֹבשו"עֹ(אבןֹהעזרֹסהֹסעיףֹא)ֹ"ומצינוֹשר'ֹיהודהֹברֹ
אילעיֹהיהֹמרקדֹלפניֹהכלהֹומבטליןֹתלמודֹתורהֹלהכנסתֹכלהֹלחופה"ֹואומרֹשםֹ
"החלקת ֹמחוקק" ֹשאפילו ֹמי ֹשתורתו ֹאומנותו ֹחייב ֹלהפסיק ֹמלימודו ֹומביא ֹבשםֹ
הרא"שֹשדווקאֹכשרואהֹשישֹחופהֹחייבֹללכתֹולבטלֹלימודוֹאבלֹכאשרֹיודעֹרקֹ
שישֹחופהֹבעירֹאינוֹחייבֹ,והקשוֹעלֹזהֹהביתֹשמואלֹוהבארֹהיטבֹ:נאמרֹבגמראֹ
מבטליןֹתלמודֹתורהֹלהוצאתֹהמתֹולהכנסתֹכלהֹמשמעֹשישֹהיקשֹביןֹהכנסתֹכלהֹ
ולוייתֹ המתֹובהוצאתֹהמתֹאפילוֹאינוֹרואהֹחייבֹללכתֹללוותֹאזֹכךֹגםֹצריךֹלהיותֹ
בהכנסתֹכלהֹ .
בשו"תֹשבטֹהלויֹ(חלקֹזֹסימןֹרג)ֹכותבֹ :
"אודותֹמצותֹשמחתֹחתןֹוכלהֹשהמנהגֹבישיבהֹהי'ֹתמידֹשהולכיםֹהמוןֹרבֹ
לשמח ֹהחתןֹ ,וגם ֹמגיעים ֹמחוץ ֹלעיר ֹבשעה ֹמאוחרתֹ ,ועי"ז ֹנתאחר ֹמאדֹ
הקימה ֹבשחריתֹ,ונתבלבלו ֹסדרי ֹהישיבה ֹולכן ֹתיקן ֹשלא ֹילכו ֹלשמח ֹחתן ֹרקֹ
כמניןֹאוֹהחבריםֹהכיֹקרוביםֹהמרגישיםֹכחובהֹלילךֹולשמחות" ֹ
ומחלק ֹשם ֹואומר ֹשיש ֹשני ֹמצוות ֹבדבר ֹאחד ֹמצוות ֹהכנסת ֹכלה ֹלחופה ֹשרקֹ
למצווהֹזוֹחייבֹאדםֹלהפסיקֹמלימודוֹוללכתֹלהכניסֹכלהֹואילוֹהמצווהֹהשניהֹהיאֹ
מצוות ֹלשמח ֹחתן ֹוכלה ֹשעל ֹזה ֹאין ֹחובה ֹלהפסיק ֹמלימודו ֹוללכת ֹלשמח ֹועל ֹכלןֹ
במצוותֹחתןֹוכלהֹתיקנוֹלבניֹישיבותֹשיהיהֹרקֹמנייןֹאנשיםֹשילכוֹלשמחֹכדיֹשלאֹ
יווצרֹמצבֹשלֹביטולֹתורהֹגדולֹועודֹאומרֹשלמרותֹשבלוויתֹהמתֹישֹשיעורֹשלֹ
כמהֹהחובהֹללוותֹובהכנסתֹכלהֹלאֹכתובֹולכןֹבהכנסתֹכלהֹאיןֹשיעורֹותמידֹיהיהֹ
חייב ֹומוסיף ֹטעם ֹואומר ֹשזה ֹמשום ֹכבוד ֹהחיים ֹכדי ֹלחבבה ֹעל ֹבעלה ֹדי ֹלהֹ
כשמוליכין ֹאותה ֹלפי ֹכבודהֹ .ואומר ֹהרב ֹמאיר ֹחדש ֹזצ"ל ֹ(משגיח ֹדישיבת ֹחברון)ֹ
שמעתיֹ,שאיןֹ"היתר"ֹלבטלֹתורהֹלהלויתֹהמתֹולשמחתֹכלהֹ,רקֹהחיובֹשלֹתלמודֹ
תורהֹ ֹ"נדחה"ֹכיון ֹשיש ֹבזה ֹצורךֹ,וממילא ֹאין ֹלבטל ֹאלא ֹבדיוק ֹכפי ֹהנדרש ֹולאֹ
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יותרֹ.ואומרֹהרבֹמשהֹשניידערֹזצ"ל(ֹרה"יֹתורתֹאמתֹדלונדון)ֹשאין ֹדוחים ֹת"תֹ
דרבים ֹבשביל ֹלווית ֹהמת ֹאו ֹשמחת ֹחתן ֹוכלהֹ,והלימוד ֹבישיבה ֹובכולל ֹנחשב ֹת"תֹ
דרביםֹ ,ואפילו ֹאם ֹייצאו ֹרק ֹמקצתםֹ ,מ"מ ֹעל ֹידי ֹכך ֹנחלש ֹומתרפה ֹהלימוד ֹאצלֹ
הנשארים ֹבאיכות ֹאו ֹבכמותֹוהואֹלאֹחוששֹלמהֹשהטורֹכתבֹשכןֹמבטליםֹכיֹהואֹ
סובר ֹשלמרות ֹלא ֹאומרים ֹבתלמוד ֹתורה ֹאת ֹהעוסק ֹבמצווה ֹפטור ֹמן ֹהמצווה ֹישֹ
כאן ֹעוד ֹמצווה ֹשל ֹלימוד ֹתורה ֹלרבים ֹ(ישבה,כולל) ֹשקיים ֹפה ֹעוד ֹמצווה ֹשהיאֹ

כשאר ֹהמצוות ֹועליה ֹהוא ֹאומר ֹהעוסק ֹבמצווה ֹפטור ֹמן ֹהמצווהֹ .גם ֹפה ֹכמוֹ
במחלוקתֹעלֹק"שֹותפילה ֹיש ֹחילוק ֹמתי ֹואם ֹצריך ֹובאיזה ֹגדרים ֹבכלל ֹחייבֹ
אבלֹעודֹלאֹהגענוֹלמסקנהֹמוחלטתֹלכןֹנביאֹעודֹמחלוקתֹבענייןֹזהֹ .

ביטולֹתורהֹלצורךֹעיסוקֹבצרכיֹציבורֹאוֹבנייןֹביתֹהמקדש ֹ
הגמרא ֹבמסכת ֹמגילה ֹ(ט"ז ֹ"ֹ ):גדול ֹתלמוד ֹתורה ֹיותר ֹמבנין ֹבית ֹהמקדשֹ
שכלֹזמןֹשברוךֹבןֹנריהֹקייםֹלאֹהניחוֹעזראֹועלה" ֹ
הגמרא ֹמוכיחה ֹבעזרא ֹהסופר ֹשכל ֹזמן ֹשלמד ֹתורה ֹמרבו ֹלא ֹעלה ֹלארץ ֹישראלֹ
לבנות ֹאת ֹביהמ"קֹ ,והקשה ֹעל ֹזה ֹבעל ֹהטורי ֹאבן ֹ(מגילה ֹטזֹ ):איך ֹאפשר ֹללמודֹ
מפהֹתלמודֹתורהֹגדולֹמבנייןֹביהמ"קֹיכולֹלהיותֹשהםֹשוויןֹובגללֹזהֹבחרֹעזראֹ
שלאֹלעלות?ֹומתרץֹֹ:חוץֹמבנייןֹביהמ"קֹהיהֹגםֹלעזראֹמצוותֹיישובֹארץֹישראלֹ
ובכלֹזאתֹהואֹלאֹחששֹונשארֹללמודֹתורהֹמשמעֹמכךֹשתלמודֹתורהֹגדולֹיותרֹ
מבניין ֹביהמ"ק ֹומצוות ֹישוב ֹארץ ֹישראל ֹגם ֹיחדֹ ,ואפשר ֹגם ֹלתרץ ֹאחרת ֹולומרֹ
שכלֹמצווהֹשישֹבהֹמעשהֹהיאֹגדולהֹמתלמודֹתורהֹאזֹאםֹכךֹהיהֹלעזראֹלדחותֹ
תלמוד ֹתורה ֹולבנות ֹאת ֹביהמ"ק ֹכי ֹזו ֹמצווה ֹשיש ֹבה ֹמעשה ֹ(בניין ֹהבית) ֹומזהֹ
שהואֹאינוֹעשהֹכךֹאלאֹנשארֹללמודֹתורהֹאנוֹמביניםֹשמצוותֹתלמודֹתורהֹגדולהֹ
ממצוות ֹבניית ֹביהמ"קֹ ,ויש ֹמתרצים ֹבצורה ֹאחרת ֹשאולי ֹלא ֹנלמד ֹמהמקרה ֹשלֹ
עזראֹאלאֹנפרש ֹכפשוטוֹאתֹמהֹשנאמרֹבמסכתֹפאה(פ'ֹאֹמשנהֹא)ֹותלמודֹתורהֹ
כנגד ֹכולם ֹאם ֹכן ֹתלמוד ֹתורה ֹגדול ֹיותר ֹמבניין ֹביהמ"ק ֹ .ועוד ֹמוכח ֹמהרמב"םֹ
שאומר ֹבהלכות ֹבית ֹהבחירה ֹשהכל ֹבונין ֹלבניין ֹבית ֹהמקדש ֹאבל ֹלא ֹמפסיקיןֹ
תינוקותֹשלֹביתֹרבןֹבשבילֹבנייןֹביתֹהמקדשֹ(ומוכיחיםֹכברֹשזהֹלאֹרקֹתינוקותֹ
שלֹביתֹרבןֹאלאֹאפילוֹגדוליםֹכאשרֹזהֹתלמודֹתורהֹדרבים)ֹ .
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השו"ע ֹכותב ֹלעניין ֹקריאת ֹשמע ֹ(יו"ד ֹסי' ֹע ֹסעיף ֹד) ֹ"היה ֹעוסק ֹבצרכיֹ
ציבורֹוהגיעֹזמןֹקריאתֹשמעֹלאֹיפסיקֹאלאֹיגמורֹעסקיהםֹויקראֹאםֹנשארֹ
עתֹלקרות" ֹ
וכותב ֹרבנו ֹמנוח ֹעלֹהרמב"ם ֹ( ֹהלכות ֹקריאת ֹשמעֹפ"ב ֹה"ה) ֹשהיהֹאפשר ֹלומרֹ
שזה ֹדווקא ֹבדורות ֹהראשונים ֹשהיו ֹמתעסקים ֹבצרכי ֹציבור ֹבדברים ֹלשם ֹשמיםֹ
והיוםֹזהֹלאֹיתפוסֹאךֹבכלֹזאתֹהואֹכותבֹשגםֹהיוםֹאפילוֹאםֹעוסקֹבצרכיֹציבורֹ
לשם ֹהצלת ֹממונם ֹואין ֹשם ֹמי ֹשיעשה ֹאלה ֹהוא ֹאינו ֹצריך ֹלהפסיק ֹלקריאת ֹשמעֹ
(והואֹנחשבֹבדיןֹשלֹהעוסקֹבמצווה ֹפטורֹמןֹהמצווה)ֹֹ.קודםֹכלֹאפשרֹלהביןֹמכךֹ
שצרכי ֹציבור ֹגדול ֹמתלמוד ֹתורה ֹכי ֹהנה ֹסוף ֹסוף ֹלא ֹמפסיק ֹלקריאת ֹשמע ֹכאשרֹ
עוסק ֹבצרכי ֹציבור ֹמה ֹשאין ֹכן ֹבתלמוד ֹתורה ֹשמפסיק? ֹועוד ֹאפשר ֹלהקשות ֹהריֹ
נאמר ֹבירושלמי ֹ"העוסק ֹבצרכי ֹרבים ֹכאילו ֹעוסק ֹבדברי ֹתורה" ֹאז ֹלכאורה ֹמיֹ
שעוסק ֹבצרכי ֹרבים ֹחייב ֹגם ֹהוא ֹלהפסיק ֹמעיסוקו ֹולקרות ֹקריאת ֹשמע ֹכי ֹצרכיֹ
רבים ֹנדמה ֹלתלמוד ֹתורה? ֹאת ֹהשאלה ֹהשנייה ֹמתרץ ֹהבית ֹיוסף ֹואומר ֹשכלֹ
ההיקש ֹביןֹצרכי ֹציבור ֹותלמוד ֹתורהֹנוגע ֹרק ֹלתפילהֹ ,שכמו ֹשאדם ֹשלומד ֹתורהֹ
(תורתו ֹאומנותו ֹרשב"י ֹוחבריו)ֹאינוֹצריך ֹלהפסיק ֹלתפילה ֹכךֹאדם ֹשעוסק ֹבצרכיֹ
ציבור ֹאינו ֹצריך ֹלהפסיק ֹלתפילהֹ .ושואל ֹעל ֹכך ֹ"הלחם ֹמשנה" ֹאם ֹאתה ֹאומרֹ
(הביתֹיוסף)ֹשנלמדֹאתֹמהֹשאמרֹהירושלמיֹלענייןֹתפילהֹשגםֹמיֹשעוסקֹבצרכיֹ
רבים ֹוגם ֹהלומד ֹתורה ֹאינם ֹצריכים ֹלהפסיק ֹלתפילה ֹושם ֹנאמר ֹשהם ֹשווים ֹאזֹ
מאיפהֹתלמדֹאתֹההקשהֹלענייןֹֹקריאתֹשמעֹכי ֹבקריאתֹשמעֹוודאיֹשצרכיֹרביםֹ
יותרֹגדולֹכיֹהנהֹבאמתֹמפסיקיןֹמלימודֹתורהֹבשבילֹקריאתֹשמעֹולעומתֹזאתֹלאֹ
מפסיקים ֹמצרכי ֹציבור ֹבשביל ֹקריאת ֹשמעֹ ,אז ֹבאמת ֹמאיפה ֹיסבור ֹכאן ֹשצרכיֹ
רבים ֹעדיף ֹמתלמוד ֹתורה? ֹאלא ֹלומד ֹאת ֹזה ֹמהדין ֹשל ֹ"העוסק ֹבמצווה ֹפטור ֹמןֹ
המצווה" ֹ(ברכות ֹיא ֹֹ ).ומשמע ֹשעסקי ֹציבור ֹאינו ֹשונה ֹמשאר ֹמצוות ֹכי ֹכאשרֹ
אהיה ֹעסוק ֹבמצווה ֹאהיה ֹפטור ֹמן ֹהמצווהֹ .ואת ֹהשאלה ֹהראשונה ֹנתרץ ֹכךֹ
לכאורה ֹאמרנו ֹאת ֹהדין ֹשל ֹ"העוסק ֹבמצווה ֹפטור ֹמן ֹהמצווה" ֹואם ֹכן ֹגם ֹכאשרֹ
אדם ֹעוסק ֹבתורה ֹלכאורה ֹיהיה ֹפטור ֹמקריאת ֹשמע?! ֹאלא ֹאומרים ֹחז"ל ֹשמצוותֹ
תלמוד ֹתורה ֹאינה ֹנכללת ֹבהגדרה ֹשל ֹהעוסק ֹבמצווה ֹפטור ֹמן ֹהמצווה ֹבגללֹ
שמצוות ֹלימוד ֹתורה ֹאדם ֹחייב ֹלקיים ֹכל ֹרגע ֹביום ֹובלילה ֹואם ֹכן ֹהיאך ֹיקייםֹ
מצוות ֹאחרות ֹועוד ֹשבמצוות ֹתלמוד ֹתורה ֹיש ֹחובה ֹתמידית ֹוגם ֹכאשר ֹכרגעֹ
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תתבטלֹהחובהֹאחרֹכךֹהחובהֹחוזרתֹ.אםֹכןֹבמצוותֹתלמודֹתורהֹלאֹמתקייםֹהדיןֹ
שלֹהעוסקֹבמצווהֹפטורֹמןֹהמצווהֹ ,
וכךֹגםֹהלבושֹ(או"חֹסי'ֹע) "דאםֹלא ֹכןֹכלֹאדםֹיפטורֹעצמוֹממצותֹקריאתֹ
שמעֹ,שילמודֹבזמןֹקריאתֹשמע" ֹ
אךֹישֹמחלוקתֹבפוסקיםֹהאםֹאדםֹשעוסקֹבצרכיֹציבורֹוהואֹפטורֹמקריאתֹשמעֹ
ותפילה ֹהאם ֹלאחר ֹמכן ֹכשעובר ֹזמן ֹהחיוב ֹהאם ֹיהיה ֹצריך ֹלעשות ֹתשלומין ֹאוֹ
לא?(בתפילה) ֹהלחם ֹמשדה ֹסובר ֹשאינו ֹצריך ֹלהשלים ֹאת ֹהתפילה ֹשהפסיד ֹואילוֹ
בעל ֹהתפארת ֹלמשה ֹסובר ֹשיש ֹוצריך ֹלהתפלל ֹתשלומין ֹ(המחלוקת ֹהרבה ֹיותרֹ
מורחבתֹאבלֹהבאתיֹמקצתֹהדיעות) ֹ
ומעידֹמרןֹהחיד"אֹבחיבורוֹחומתֹאנךֹבתהיליםֹקיטֹ"חשתיֹולאֹהתמהמהתיֹ
חשתי ֹלקיים ֹמצוה ֹולא ֹהתמהמהתי ֹבטענה ֹשאני ֹכבר ֹעוסק ֹבתורה ֹואיןֹ
להפסיקֹ.רק ֹפסקתי ֹמתלמוד ֹתורה ֹלקיים ֹמצוה ֹוכי ֹתימא ֹמאי ֹשנא ֹמדאמרינןֹ
העוסקֹבמצוהֹפטורֹמןֹהמצוהֹלז"אֹלשמורֹמצותיךֹשאםֹלאֹאפסוקֹמהתורהֹ
אינוֹמקייםֹמצותֹכלל"ֹֹ ,
שהרי ֹמצות ֹעשה ֹדתלמוד ֹתורה ֹהיא ֹבכל ֹעת ֹובכל ֹרגע ֹבין ֹביום ֹובין ֹבלילהֹ ,אזֹ
לכאורהֹכלֹפעםֹשמגיעהֹלאדםֹמצווהֹתוךֹכדיֹלימודוֹיהיהֹמחויבֹלהפסיקֹלימודוֹ
ולעשות ֹאת ֹהמצווה ֹאז ֹגם ֹפה ֹמה ֹהגדר? ֹ ֹראינו ֹמקורות ֹומחלוקות ֹלשני ֹהצדדיםֹ
ואין ֹאנו ֹהגענו ֹלהכרעה ֹמה ֹעדיף ֹומה ֹהגדר ֹבכל ֹצד ֹבמחלוקתֹ ,ויש ֹעוד ֹהיבטיםֹ
שלא ֹדיברנו ֹעליהם ֹכמו ֹהפסקת ֹלימוד ֹתורה ֹלצורך ֹמלחמה ֹ(רשות ֹאו ֹמלחמתֹ
מצווה)ֹהפסקתֹלימודֹהתורהֹבערבֹפסחֹובערבֹיוםֹהכיפוריםֹשזהֹגםֹכןֹמצווהֹוכו'ֹ
ובעז"הֹאסייםֹבהלכהֹפסוקהֹונגיעֹלהכרעהֹהלכתיתֹ .

סיכום ֹ
אמתֹויציבֹמהֹשראינוֹבמסכתֹקידושיןֹשגדולֹתלמודֹשהתלמודֹמביאֹלידיֹמעשהֹ
ועלֹכןֹבוודאיֹשישֹלנוֹחיובֹבקיוםֹהמצוותֹֹ ,
אלא ֹשמגיע ֹהירושלמי( ֹפסחים ֹפ"ג ֹה"ז) ֹומסייג ֹ" ֹהמעשה ֹקודם ֹלתלמודֹ,
וכבר ֹנמנו ֹבעליית ֹבית ֹאריס ֹבלוד ֹשהתלמוד ֹקודם ֹלמעשהֹ ,רבנן ֹדקיסריןֹ
אמריןֹהדאֹדתימרֹבשישֹשםֹמיֹשיעשהֹאבלֹאםֹאיןֹשםֹמיֹשיעשהֹהמעשהֹ
קודם"ֹ .
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ֹובאמת ֹכך ֹפוסק ֹלהלכה ֹמרן ֹהשולחן ֹערוך(יו"ד ֹסי' ֹרמו ֹסעיף ֹיח) ֹ"ת"תֹ
שקול ֹכנגד ֹכל ֹהמצותֹ .היה ֹלפניו ֹעשיית ֹמצוה ֹות"תֹ ,אם ֹאפשר ֹלמצוהֹ
להעשות ֹע"י ֹאחרים ֹלא ֹיפסיק ֹתלמודוֹ ,ואם ֹלאו ֹיעשה ֹהמצוה ֹויחזורֹ
לתורתו" ֹ
וראיתיֹבפרשניםֹשאומריםֹשזהֹבוודאיֹמדוברֹרקֹעלֹהמצוותֹהמזדמנותֹכג'ֹלוויתֹ
המת ֹ,הכנסת ֹכלהֹ ,גמילות ֹחסדיםֹ ,צדקה ֹוכו' ֹאבל ֹלגבי ֹהמצוות ֹהתדירות ֹשאדםֹ
מחויב ֹבהםֹכל ֹיום ֹאיןֹספק ֹשאין ֹלוֹפטור ֹמהם ֹאלא ֹיהיה ֹחייב ֹלהפסיק ֹמלימודוֹ
ולעשותםֹולכןֹגדולֹתלמודֹשמביאֹלידיֹמעשהֹ(המצוותֹהתדירות)ֹובאמתֹכךֹאמרֹ
הרב ֹאברהם ֹשפירא ֹזצ"ל ֹ(לגבי ֹההבדל ֹבהפסקה ֹלק"ש ֹבין ֹצרכי ֹציבור ֹלתלמודֹ
תורה) ֹ"העוסק ֹבדברי ֹתורה ֹהרי ֹהוא ֹעוסק ֹבמצווה ֹהשקולה ֹכנגד ֹשאר ֹהמצווותֹֹ
אלאֹשמכיווןֹשתכליתֹהלימודֹהיאֹהקיוםֹלכןֹנדחיתֹמצוותֹתלמודֹתורהֹמפניֹשארֹ
המצוותֹואילוֹהעוסק ֹבצר כיֹציבורֹאיןֹלוֹאלאֹהמעלהֹשחשיבותֹהעיסוקֹבצורכיֹ
ציבורֹהיאֹכחשיבותֹלימודֹהתורהֹולאֹהחסרוןֹשלֹהלמדֹשלאֹלעשותֹֹולכןֹהואֹ
דוחהֹאתֹכלֹשארֹהמצוות"ֹ.ושמעתיֹפעםֹבשיעורֹשכלֹהדיוןֹהזהֹבוודאיֹאינוֹחלֹ
אלאֹעלֹאנשיםֹשכברֹקייםֹבהםֹמשקלֹתורניֹ(תורה)ֹאחריֹלמדוֹמספרֹשניםֹאבלֹ
לבניֹישיבותֹשמתחיליםֹאתֹדרכםֹבעולםֹהתורהֹבוודאיֹשזהֹאינוֹנוגעֹאליהםֹכיֹ
הם ֹכן ֹנחשבים ֹכרגע ֹהעוסק ֹבמצווה ֹותינוקות ֹשל ֹבית ֹרבן ֹשלא ֹמבטלין ֹאותםֹ
לקיום ֹהמצוות ֹשאינם ֹתדירות ֹכמו ֹלווית ֹהמת ֹוהכנסת ֹכלה(וודאי ֹאת ֹהמצוותֹ
התדירות ֹיקיימו)ֹ ,ויש ֹעוד ֹדעה ֹבראשונים ֹשסוברת ֹשהמצוות ֹהתדירות ֹ( ֹתפיליןֹ
וכו') ֹנחשבות ֹכמצוות ֹשאי ֹאפשר ֹלעשותם ֹעל ֹידי ֹאחרים ֹוממילא ֹיצטרך ֹלבטלֹ
מלימודו ֹכדי ֹלקיימםֹ .על ֹכן ֹכל ֹמצווה ֹשידוע ֹשיש ֹאנשים ֹאחרים ֹשיעשו ֹאותהֹ
אדם ֹלא ֹצריך ֹלהפסיק ֹמלימודו ֹבשביל ֹלקיימה ֹאבל ֹאם ֹיש ֹמצווה ֹשאין ֹאנשיםֹ
אחרים ֹשיקיימו ֹאותה ֹאדם ֹחייב ֹהלכתית ֹלעצור ֹמלימודו ֹוללכת ֹלקיימה ֹ(חוץֹ
מהכנסתֹכלהֹשישֹמחלוקת) ֹֹ.ובאמתֹיה"רֹשהקב"הֹיעזרנוֹ"ללמודֹוללמדֹלשמורֹ
ולעשותֹולקייםֹאתֹכלֹדבריֹתלמודֹתורתךֹבאהבה"

ֹֹ
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ביתֹהמדרשֹ-ביתֹאוֹתחנה?-אדריֹשלמה ֹ
ֹ
"קדושים ֹתהיו ֹכי ֹקדוש ֹאני ֹה'"ֹ 49בפרשת ֹ ֹקדושים ֹמורה ֹלנו ֹהקב"הֹ :קדושיםֹ
תהיו!! ֹומה ֹשמייחד ֹאותנו ֹכעם ֹזאת ֹהתורהֹ .תורה ֹהיא ֹמשוש ֹחיינו ֹואליה ֹאנוֹ
שואפיםֹ .אך ֹמה ֹמטרתה ֹשל ֹהתורה? ֹלמי ֹהיאֹנועדה? ֹהאם ֹמציאות ֹשל ֹחיי ֹתורהֹ
בא ֹלידי ֹביטוי ֹרק ֹבבית ֹהמדרש ֹאו ֹשיש ֹגם ֹמקומות ֹביטוי ֹאחרים? ֹוהאם ֹאדםֹ
הלומדֹתורהֹכלֹ חייוֹאךֹתורתוֹנשארתֹברמתֹהפרטֹמביןֹאתֹתפקידהֹשלֹתורה?ֹ ֹ
ננסה ֹלברר ֹאת ֹדרכם ֹשל ֹרבותינו ֹואת ֹהנהגותיהםֹבענייןֹ,ונסדר ֹאתֹהדברים ֹשלבֹ
שלבֹ .
ֹ

תורהֹאוֹעבודהֹ? ֹ
בשאלותֹאלוֹדנוֹחז"לֹלפניֹולפניםֹואףֹמחלוקותֹרבותֹהיוֹביניהםֹ ֹ.
ר' ֹישמעאל ֹורשב"י ֹנחלקו ֹבמסכת ֹברכות ֹעל ֹסתירה ֹבין ֹהפסוקים ֹ"ואספת ֹדגנך"ֹ
ולעומתוֹ"לאֹימושֹספרֹהתורהֹהזהֹמפיך"ֹ :
"50רביֹחנינאֹברֹפפאֹרמיֹכתיבֹ51ולקחתיֹדגניֹבעתוֹוגו'ֹוכתיבֹ 52ואספתֹדגנךֹ
וגו'ֹלאֹקשיאֹכאןֹבזמןֹשישראלֹעושיןֹרצונוֹשלֹמקוםֹכאןֹבזמןֹשאיןֹישראלֹ
עושין ֹרצונו ֹשל ֹמקום ֹתנו ֹרבנן ֹואספת ֹדגנך ֹמה ֹתלמוד ֹלומר ֹלפי ֹשנאמר ֹלאֹ
ימושֹספרֹהתורהֹהזהֹמפיךֹיכולֹדבריםֹככתבןֹתלמודֹלומרֹואספתֹדגנךֹהנהגֹ
בהןֹמנהגֹדרךֹארץֹדבריֹרביֹישמעאל" ֹ
 49ויקרא י"ט ב'
 50תלמוד בבלי מס' ברכות ל"ה ,ב'
 51הושע ב'
 52דברים י"א
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דעתֹר'ֹישמעאלֹהיאֹשילובֹדרךֹארץֹיחדֹעםֹלימודֹהתורהֹ .
ֹ" רביֹשמעוןֹבןֹיוחיֹאומרֹאפשרֹאדםֹחורשֹבשעתֹחרישהֹוזורעֹבשעתֹזריעהֹ
וקוצרֹבשעתֹקצירהֹודשֹבשעת ֹדישהֹוזורהֹבשעתֹהרוחֹתורהֹמהֹתהאֹעליהֹ
אלא ֹבזמן ֹשישראל ֹעושין ֹרצונו ֹשל ֹמקום ֹמלאכתן ֹנעשית ֹעל ֹידי ֹאחריםֹ
שנאמר ֹ ֹ53ועמדו ֹזרים ֹורעו ֹצאנכם ֹוגו' ֹובזמן ֹשאין ֹישראל ֹעושין ֹרצונו ֹשלֹ
מקוםֹמלאכתןֹנעשיתֹעלֹידיֹעצמןֹשנאמר ֹואספתֹדגנךֹולאֹעודֹאלאֹשמלאכתֹ
אחריםֹנעשיתֹעלֹידןֹשנאמרֹועבדתֹאתֹאויבךֹוגו" ֹ
דעתֹרשב"יֹהיאֹשבשוםֹפניםֹואופןֹאיןֹלהתבטלֹמדבריֹתורהֹ .
ֹמחלוקתֹר'ֹישמעאלֹורשב"יֹנוגעתֹבשתיֹשאלותֹ,האחתֹ -מהֹצריךֹאוֹמהֹחייב?ֹ
והשניהֹהיאֹ -מהֹנכון?ֹר'ֹשמעוןֹברֹיוחאיֹידועֹכאישֹשלֹאמתֹ,ללאֹפשרותֹ,כפיֹ
שראינוֹברחביֹהש"סֹעלֹהנהגותיוֹודרכיוֹ .54ובאמתֹמהֹהסבראֹלעסוקֹבעולםֹהזהֹ
כשכל ֹחיינו ֹרוחנו ֹונשמתנו ֹנובעים ֹמהתורה?? ֹאם ֹיש ֹערך ֹאמיתי ֹוחשוב ֹכל ֹכךֹ
כתורהֹההיגיוןֹהבריאֹאומרֹשאיןֹלסורֹממנוֹ .
ֹ אולםֹלעומתוֹר'ֹישמעאלֹמתבונןֹעלֹהצדֹהיותרֹעמוקֹ.מהיֹנטייתֹליבוֹשלֹאדםֹ,
במה ֹהוא ֹעוסק ֹוהיכן ֹראשו ֹנמצאֹ .ר' ֹישמעאל ֹמבין ֹשיש ֹערך ֹגדול ֹביציאה ֹלחייֹ
מעשהֹכיֹעלֹידיֹכךֹיוכלֹאדםֹליישבֹמחשבתוֹולעסוקֹבתורהֹ .
ובהחלטֹהוכחהֹלכךֹמובאתֹבהמשךֹהגמראֹ ֹ-
" אמר ֹאביי ֹהרבה ֹעשו ֹכרבי ֹישמעאל ֹועלתה ֹבידן ֹכרבי ֹשמעון ֹבן ֹיוחי ֹולאֹ
עלתהֹבידן" ֹ
וכךֹסברֹגםֹרבאֹשאמרֹלתלמידיוֹלעסוקֹבמלאכהֹ :
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ֹ"אמר ֹלהו ֹרבא ֹלרבנן ֹבמטותא ֹמינייכו ֹביומי ֹניסן ֹוביומי ֹתשרי ֹלא ֹתתחזוֹ
קמאי ֹכי ֹהיכי ֹדלא ֹתטרדו ֹבמזונייכו ֹכולא ֹשתא" ֹ(בבקשה ֹממכםֹ ,בימי ֹניסןֹ
ותשרי ֹ(-שהם ֹזמני ֹהקציר ֹודריכת ֹהגתות ֹוהבדיםֹ )55לא ֹתבואו ֹלפני ֹללמודֹ
כדיֹשלאֹתתטרדוֹבפרנסתכםֹכלֹהשנה) ֹ
ֹ
והנהֹמחלוקתֹדומהֹמצאנוֹגםֹבמסכתֹקידושין ֹ
"56ר"מ ֹאומר ֹלעולם ֹילמד ֹאדם ֹלבנו ֹאומנות ֹנקיה ֹוקלה ֹויבקש ֹרחמים ֹלמיֹ
שהעושרֹוהנכסיםֹשלוֹשאיןֹעניותֹמןֹהאומנותֹואיןֹעשירותֹמןֹהאומנותֹאלאֹ
למיֹשהעושרֹשלוֹשנאמרֹ57ליֹהכסףֹוליֹהזהבֹנאםֹה'ֹצבאותֹ ֹ".
רבי ֹמאיר ֹאומר ֹשיש ֹללמד ֹאת ֹבנו ֹאומנותֹ .בהמשך ֹהגמ' ֹכמה ֹשורות ֹלאחר ֹמכןֹ
מובאתֹהמימראֹשלֹר'ֹנהוראיֹהנראיתֹלהיפךֹמדבריֹרביֹמאירֹ :
" תניאֹרביֹנהוראיֹאומרֹמניחֹאניֹכלֹאומנותֹשבעולםֹואיניֹמלמדֹאתֹבניֹאלאֹ
תורהֹשכלֹאומנותֹשבעולםֹאיןֹעומדתֹלוֹאלאֹבימיֹילדותוֹאבלֹבימיֹזקנותוֹ
הריֹהואֹמוטלֹברעבֹאבלֹתורהֹאינהֹכןֹעומדתֹלוֹלאדםֹבעתֹילדותוֹונותנתֹ
לוֹאחריתֹותקוהֹבעתֹזקנותוֹבעתֹילדותוֹמהוֹאומרֹ58וקויֹה'ֹיחליפוֹכחֹיעלוֹ
אברֹכנשריםֹבזקנותוֹמהוֹאומרֹ59עודֹינובוןֹבשיבהֹדשניםֹורענניםֹ ֹ".
ראינו ֹבמסכת ֹעירוביןֹ 60שרבי ֹמאיר ֹהוא ֹרבי ֹנהוראי(!) ֹולכן ֹהניגוד ֹבין ֹשתיֹ
המימרותֹקשהֹעודֹיותרֹ.אילוֹהיהֹזהֹתנאֹאחרֹהיינוֹניתןֹליישבֹשזוֹמחלוקתֹוכמוֹ
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שנחלקוֹר'ֹישמעאלֹורשב"יֹ,אךֹכיווןֹששתיֹהמימרותֹשלֹר'ֹמאירֹהיאךֹהואֹסותרֹ
אתֹדבריֹעצמו?!ֹ ֹ
ֹ

לאֹכולםֹיכולים ֹ
ובכן ֹראיתי ֹבשו"ת ֹיחל ֹישראלֹ 61של ֹהרב ֹהגאון ֹר' ֹישראל ֹמאיר ֹלאוֹ ,תשובה ֹעלֹ
שתיֹהמחלוקותֹבשםֹהגרי"זֹוהגר"אֹכךֹ :
" והנהֹבפלוגתאֹזוֹשלֹר'ֹישמעאלֹורשב"יֹלאֹמצינוֹהלכהֹפסוקהֹ,אלאֹששתיֹ
ההנהגותֹנכונותֹ .וכמו ֹשביאר ֹבספרֹחידושי ֹמרןֹרי"זֹהלוי ֹעלֹהתורה ֹ(פרשתֹ
חייֹשרה)ֹעפ"יֹהגר"אֹעלֹהמשנהֹבסוףֹקידושיןֹ(פבֹ,א)ֹ,ר'ֹמאירֹאומרֹלעולםֹ
ילמד ֹאדם ֹאת ֹבנו ֹאומנות ֹקלה ֹוכו'ֹ ,ר' ֹנהוראי ֹאומר ֹמניח ֹאני ֹכל ֹאומנותֹ
שבעולם ֹואיני ֹמלמד ֹאת ֹבני ֹאלא ֹתורהֹ .ור' ֹנהוראי ֹהוא ֹר"מ ֹכדאיתאֹ
בעירוביןֹ(יגֹ,ב)ֹ,וגםֹמלשונםֹלאֹמשמעֹשישֹביניהםֹמחלוקתֹ .
ֹאלא ֹשבאמת ֹקיימות ֹשתי ֹהנהגותֹ ,יש ֹהנהגה ֹרגילה ֹוהיא ֹדברי ֹר' ֹישמעאלֹ
ור' ֹמאיר ֹשל ֹ"הנהג ֹבהן ֹמנהג ֹדרך ֹארץ"ֹ ,וזו ֹהנהגה ֹלכלל ֹהציבורֹ .אבל ֹישֹ
הנהגהֹשהיאֹכמידתֹרשב"יֹור'ֹנהוראיֹשאיןֹלעסוקֹבצרכיֹהעולםֹאלאֹבתורהֹ
בלבדֹ,ומידהֹזוֹהיאֹליחידיֹסגולהֹ "...
עלֹפיֹדבריֹהגר"אֹוהגרי"זֹשהביאֹהרבֹבשו"תֹיחלֹישראלֹ.לומדיםֹאנוֹשישנםֹשניֹ
הנהגותֹ .הנהגה ֹלעם ֹשהוא ֹרוב ֹהציבורֹ .והנהגה ֹמיוחדת ֹשנועדה ֹליחידי ֹסגולהֹ
המסוגליםֹויכוליםֹלשבתֹכלֹחייהםֹבביתֹהמדרשֹ .
ֹ
ומנייןֹלנוֹשאיןֹכלֹאדםֹיכולֹלשבתֹוללמודֹכלֹחייו? ֹ
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ֹניתןֹללמודֹזאתֹמדבריֹהמדרשֹבבמדברֹרבהֹ,62עלֹגילֹעבודתֹהלוויםֹ .
"בןֹלויֹאיןֹנכנסֹלעזרהֹלעבודהֹאא"כֹלמדֹחמשֹשניםֹשנאמרֹ(במדברֹח)ֹזאתֹ
אשרֹללויםֹמבןֹחמשֹועשריםֹשנהֹולהלןֹהואֹאומרֹמבןֹשלשיםֹשנהֹאםֹנאמרֹ
מבן ֹחמש ֹועשרים ֹלמה ֹנאמר ֹמבן ֹשלשים ֹואם ֹנאמר ֹמבן ֹשלשים ֹלמה ֹנאמרֹ
מבןֹחמשֹועשריםֹאלאֹכלֹאותןֹשניםֹשמבןֹחמשֹועשריםֹועדֹבןֹשלשיםֹהיהֹ
למדֹמכאןֹואילךֹמקריביןֹאותוֹלעבודהֹמכאןֹאמרוֹכלֹשאינוֹרואהֹסימןֹברכהֹ
במשנתו ֹבתוך ֹחמש ֹשנים ֹשוב ֹאינו ֹרואה ֹר' ֹיוסי ֹאומר ֹשלש ֹשנים ֹשנאמרֹ
(דניאלֹא)ֹולגדלםֹשניםֹשלש"ֹ .
ֹובויקראֹרבהֹ ֹ63
"בנוהג ֹשבעולם ֹאלף ֹבני ֹאדם ֹנכנסין ֹלמקרא ֹיוצא ֹמהן ֹק'ֹ ,ק' ֹלמשנה ֹיוצאיןֹ
מהןֹי'ֹ,י'ֹלתלמודֹיוצאֹמהןֹא'ֹהה"דֹ(קהלתֹז)ֹאדםֹאחדֹמאלףֹמצאתי"ֹ .
ומצאנו ֹבמהרש"א ֹבחידושי ֹאגדות ֹעל ֹהתוס' ֹבסנהדריןֹ 64שדן ֹבסתירה ֹבין ֹשתיֹ
גמרות ֹ– ֹבגמ' ֹבסנהדרין ֹאמרו ֹשכשאדם ֹנפטר ֹתחילת ֹדינו ֹהיא ֹעל ֹדברי ֹתורהֹ,
מאידך ֹבמסכת ֹשבת ֹאמרו ֹששואלים ֹאותו ֹכמה ֹשאלות ֹוהראשונה ֹשבהם ֹהיאֹ
"נשאתֹונתתֹבאמונה?"ֹ– ֹומשמעֹשנשאלֹתחילהֹעלֹיושרוֹהכלכלי!ֹתוס'ֹתרצוֹעלֹ
כךֹשניֹתירוציםֹובכלֹזאתֹהמהרש"אֹמציעֹתירוץֹנוסףֹ :
" ....ובעיקר ֹקושייתם ֹמההיא ֹדפרק ֹבמה ֹמדליקין ֹנ"ל ֹלומר ֹדלא ֹקשה ֹמידיֹ
דהכאֹאייריֹבמיֹשאפשרֹלוֹללמודֹותלמודוֹמוצלחֹואינוֹלמדֹה"לֹתחלתֹדינוֹ
עלֹדבריֹתורהֹשלאֹלמדֹכדבעיֹליהֹללמודֹאבלֹהתםֹמיירי ֹבמיֹשאיֹאפשרֹ
ללמודֹשאינוֹמוצלחֹכדאמרינןֹאדםֹאחדֹמאלףֹמצאתיֹאלףֹנכנסין ֹלמקרא ֹוכו'ֹ
איןֹמצליחֹרקֹאחדֹמהםֹלהוראהֹועלֹכןֹעיקרֹמעשיוֹבמשאֹומתןֹובשעהֹאחתֹ

 62פרשת נשא פר' ו'
 63פרשת ויקרא פר' ב'
 64דף ז' ,א'

62

קבועֹלוֹחייבֹללמודֹועלֹכןֹתחלתֹדינוֹעלֹמשאֹומתןֹשהםֹעיקרֹמעשיוֹואח"כֹ
שואליםֹלוֹאםֹקבעתֹעתיםֹוכו'ֹוק"ל"ֹ .
ֹ המהרש"א ֹמסביר ֹאת ֹהקושי ֹעל ֹאיזה ֹשאלה ֹאדםֹנשאל ֹישר ֹכשמגיעֹלדיןֹ.האםֹ
קבעת ֹעיתיםֹלתורה? ֹאו ֹשנשאתֹונתתֹבאמונה? ֹכלומר ֹהאם ֹהמסחר ֹשלךֹהיהֹנקיֹ
ללאֹרמאותֹ .
אדם ֹשתלמודו ֹמוצלח ֹוהוא ֹראוי ֹלשבת ֹבבית ֹהמדרש ֹלזמן ֹרבֹ,ולאֹישבֹ ,השאלהֹ
הראשונהֹשישאלוֹאותוֹתהיהֹקבעתֹעיתיםֹלתורהֹ.מכיווןֹשלזהֹהואֹמוכשרֹ .
אךֹאדםֹשתלמודוֹלאֹהיהֹמוצלחֹולאֹהצליחֹלשבתֹבביתֹהמדרשֹ,ישאלֹתחילהֹעלֹ
מסחרֹ .
ֹעלֹפיֹמקורותֹאילוֹאנוֹרואיםֹשישנםֹֹ 2הנהגותֹמרכזיותֹ.ויותרֹמזהֹ,שדרךֹהעולםֹ
הואֹ שאיןֹהרבהֹאנשיםֹשראוייםֹלהשתקעֹכלֹחייהםֹבביתֹהמדרשֹ ֹ.
ֹ

המטרהֹ-לדפוקֹעלֹהסטנדר ֹ
אולםֹ,איןֹברצוניֹלהרחיבֹעלֹחשיבותֹעולםֹהמעשהֹועלֹהוכחותֹשהואֹראויֹונכוןֹ,
כיֹאםֹלחזקֹולבררֹאתֹדרכהֹשלֹתורהֹותפקידהֹבעולםֹ.הנהֹאנוֹזכינוֹבניֹהישיבותֹ,
לשקוע ֹבתורה ֹולהוביל ֹאת ֹהעולם ֹבדרך ֹתורה ֹבשנים ֹאילוֹ ,ולקחת ֹחלק ֹבצדֹ
המסוגלֹלשקועֹולהתמלאֹ.והנה ֹכאן ֹמוצבת ֹהשאלהֹ ,אנשי ֹהמעשהֹ,פועליםֹלתיקוןֹ
עולםֹודרךֹארץֹבצורהֹחומריתֹומעשיתֹ.כדיֹשיהיוֹירקותֹישֹחקלאיםֹ,וכדיֹשיהיוֹ
בגדיםֹישֹתופריםֹ.וכןֹעלֹזהֹהדרךֹ ֹ.
אךֹהיכןֹפועליםֹאנשיֹהתורהֹבעולםֹשבוֹהםֹחיים? ֹ
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הגמראֹבשבת ֹ65מספרתֹעלֹרביֹאמיֹורביֹאסיֹשהיוֹיושביםֹבדיןֹכלֹהיוםֹשעהֹהיוֹ
דופקיםֹ עלֹהסטנדרֹומכריזים"ֹ:אםֹישנוֹמישהוֹשישֹלוֹדיןֹשיכנסֹונדוןֹאותו"ֹ ֹ
"רב ֹאמי ֹורב ֹאסי ֹהוו ֹיתבי ֹוגרסי ֹביני ֹעמודי ֹוכל ֹשעתא ֹושעתא ֹהוו ֹטפחיֹ
אעיבראֹדדשאֹואמריֹאיֹאיכאֹדאיתֹליהֹדינאֹליעולֹוליתי" ֹ
הרבֹקוקֹבעיןֹאי"הֹ66מבארֹ :
ֹערךֹהדיןֹוהמשפטֹהתוריֹהואֹגדולֹמאדֹ,באשרֹרקֹהואֹקובעֹעלֹהתורהֹאתֹ
החותם ֹהמיוחד ֹשהיא ֹתורת ֹחייםֹ .כלומר ֹשצריך ֹשתהי' ֹהתורה ֹמתיחסת ֹאלֹ
החיים ֹהמעשיים ֹבתור ֹמאירה ֹלנתיבות ֹהחייםֹ ,ולא ֹרק ֹלהכירה ֹבתור ֹחכמהֹ
נאצלת ֹלבדהֹ .ע"כ ֹבאשר ֹרושם ֹהחלק ֹהמשפטיֹשבתורה ֹהוא ֹגדול ֹמאד ֹעלֹ
החייםֹ ,כי ֹהחיים ֹהחברותיים ֹא"א ֹשיתקיימו ֹבלא ֹכח ֹדין ֹומשפטֹ ,וכאשרֹ
התורהֹמנהגתֹאתֹכחֹהחייםֹבמשפטיהֹניכרֹרישומהֹמאדֹבחייםֹ,ופועלתֹבזהֹ
שגם ֹעל ֹשאר ֹארחות ֹהחיים ֹתהיה ֹהתורה ֹשולטתֹ .ע"כ ֹהיו ֹמזהירים ֹשעסקֹ
תורתם ֹהעיונית ֹלא ֹיפריע ֹאת ֹמהלך ֹההשלטה ֹהמעשית ֹעל ֹהחיים ֹהמעשייםֹ
מהשפעתֹהתורהֹ,שרקֹאזֹתצאֹתכליתֹהתורהֹאלֹהפועלֹבהיותהֹמתפשטתֹעלֹ
ארחותֹהחייםֹהמעשייםֹ.ע"כֹבתורֹהשלמהֹלשקידתםֹהעיוניתֹ,דהווֹגרסיֹביניֹ
עמודיֹ ,אולי ֹלהזכירם ֹג"כ ֹעל ֹעמודי ֹהעולםֹ ,שהם ֹהאמת ֹהדין ֹוהשלוםֹ ,שעלֹ
שלשתם ֹהעולם ֹעומדֹ ,וכולם ֹכלולים ֹבדיןֹ ,כדחז"לֹ :כיון ֹשנעשה ֹדין ֹבא ֹאמתֹ
ובא ֹשלוםֹ ,הוו ֹטפחי ֹאעיברא ֹדדשאֹ ,להורות ֹשפתחי ֹהתורה ֹמפולשים ֹהמהֹ
לדרך ֹהחייםֹ ,להוציא ֹמהחושבים ֹלהסתפק ֹבעסק ֹהתורה ֹמצדה ֹהעיוני ֹלבדוֹ
ואינםֹמשתדליםֹלהגבירֹאתֹה שפעתהֹעלֹהחייםֹהמעשייםֹ.אבלֹהשלמיםֹהללוֹ
ז"לֹ ,עם ֹכל ֹעוצם ֹקביעותם ֹבחלק ֹהעיוני ֹשבתורהֹ ,אמרו ֹמאן ֹדאית ֹליה ֹדינאֹ
ליעול ֹוליתיֹ ,ולא ֹיחוש ֹעל ֹביטול ֹתורתם ֹהעיוניתֹ ,כי ֹזהו ֹיסודה ֹשל ֹתורהֹ
וקיומהֹהתכליתיֹלהראותֹקיומהֹבפועלֹבחייםֹהמעשייםֹהחברותייםֹ .
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הרב ֹמסביר ֹבאופן ֹמופלאֹ ,מה ֹתפקידה ֹשל ֹתורהֹ .תורה ֹהיא ֹ"מתיחסת ֹאל ֹהחייםֹ
המעשייםֹבתורֹמאירהֹלנתיבותֹהחייםֹ,ולאֹרקֹלהכירהֹבתורֹחכמהֹנאצלתֹלבדה" ֹ
ֹכלומר ֹתורה ֹמתוו ה ֹאת ֹהחייםֹ .על ֹפי ֹדרך ֹשל ֹתורה ֹעולם ֹצריך ֹלהתקייםֹ ,ואםֹ
תלמידי ֹחכמים ֹולומדי ֹתורה ֹלא ֹיקחו ֹחלק ֹבחיי ֹהעולםֹ ,ויחדירו ֹתורה ֹבעםֹ ,הריֹ
שפספסוֹמהיֹתורהֹ.ועלֹזהֹהרבֹקוקֹזועקֹואומרֹ"הווֹטפחיֹאעיבראֹדדשא-להורותֹ
שפתחי ֹהתורה ֹמפולשים ֹהמה ֹלדרך ֹהחייםֹ ,להוציא ֹמהחושבים ֹלהסתפק ֹבעסקֹ
התורה ֹמצדה ֹהעיוני ֹלבדו ֹואינם ֹמשתדלים ֹלהגביר ֹאת ֹהשפעתה ֹעל ֹהחייםֹ
המעשיים"ֹ .
ר' ֹאמי ֹור' ֹאסי ֹבאים ֹללמדנו ֹשתלמידי ֹחכמים ֹתפקידם ֹהוא ֹלגלות ֹולפגוש ֹאתֹ
התורהֹבכלֹתחומייֹהחייםֹוגםֹאםֹלפעמיםֹזהֹיגרוםֹלביטולֹהתורהֹהפרטיֹשלךֹ"ֹ.
ולא ֹיחוש ֹעל ֹביטול ֹתורתם ֹהעיוניתֹ ,כי ֹזהו ֹיסודה ֹשל ֹתורה ֹוקיומה ֹהתכליתיֹ
להראותֹקיומהֹבפועלֹבחייםֹהמעשייםֹהחברותייםֹ ".
ועודֹמרחיבֹהרבֹעלֹזהֹבברכותֹ ֹ67
והנהֹכלֹזמןֹשיחשובֹהאדםֹרקֹלהשליםֹאתֹעצמוֹ,אפי'ֹבשלימותֹרוחניתֹ,איןֹ
זהֹבכללֹקדושהֹ .....
ֹ.עיקר ֹהעבודה ֹהרוממה ֹהוא ֹלהשלים ֹאת ֹהכלל ֹולזכותוֹ,ולהיטיב ֹלו ֹבכלֹ
הפרטיםֹ .....ומי ֹששם ֹהעבודה ֹהזאת ֹנר ֹלרגליוֹכל ֹימיו ֹהוא ֹבאמת ֹמתעלהֹ
לקדושהֹ,כיֹאיןֹמגמתוֹאהבתֹעצמוֹ.....ע"כֹאיןֹדברֹשבקדושהֹפחותֹמעשרהֹ,
שהואֹהתחלתֹציורֹהרביםֹוהכללֹ .
ֹ
כאשר ֹאדםֹ ,מגמתו ֹהיא ֹלהשלים ֹאת ֹעצמוֹ ,אין ֹהוא ֹיכול ֹלהגיע ֹלקדושה ֹולתורהֹ
שלימהֹואמיתיתֹ.אבלֹאםֹמגמתוֹזהֹהכללֹוזיכויֹהרביםֹאזיֹשהביןֹמהיֹתורהֹומהֹ
תפקידהֹ .
ֹ

שבתיֹבבית!!! ֹ
ובכן ֹראינו ֹכיצד ֹמתחלקת ֹהתורה ֹבעם ֹכאשר ֹישנם ֹאנשים ֹשאינם ֹיכולים ֹלשבתֹ
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וללמוד ֹותפקידם ֹלעסוק ֹבתיקון ֹעולם ֹבצורה ֹהמעשית ֹוהחומריתֹ .וישנם ֹהמסוגליםֹ
לשבתֹוללמודֹבצורהֹאמיתיתֹואיכותיתֹ .
ישנםֹכאל הֹשביתֹהמדרשֹ,הואֹתחנהֹבשבילםֹ,וכמוֹשבחייםֹתחנהֹעוברתֹלעיתיםֹ
כךֹיקרהֹגםֹכןֹכשהתורהֹהיאֹעודֹתחנהֹ .
אךֹכשהתורהֹהיאֹביתֹ,וקבועהֹבאדםֹ,אפילוֹבכלֹהדרכיםֹשאדםֹעוברֹ,בסופםֹהואֹ
מגיעֹאלֹהביתֹ.ופהֹטמוןֹהסודֹהגדולֹ.אדםֹיכולֹלהשתייךֹלעולםֹהמעשהֹועדיןֹכלֹ
כולו ֹיהיה ֹתורה ֹ שלימה ֹואמיתיתֹ .וזאת ֹבגלל ֹשכשהגיע ֹלתחנהֹ ,הפך ֹאותה ֹלביתֹ.
ובהחלטֹניתןֹלהיותֹאנשיֹמעשהֹ,ולהישארֹתלמידיֹחכמיםֹ .
אולם ֹיש ֹאדם ֹשעולמו ֹבתורהֹ ,והוא ֹיודע ֹתורה ֹמצויןֹ ,אבל ֹהוא ֹמפספסֹ ,התורהֹ
נעשיתֹלוֹכתחנהֹ,וזאתֹמדועֹ,כיֹהתורהֹשלוֹפרטיתֹ.היאֹנשארתֹבביתֹהמדרשֹולאֹ
מאירהֹהחו צהֹ.אדםֹשחיֹבאוהלהֹשלֹתורהֹ,ומביןֹשתורתוֹהיאֹכלליתֹכפיֹשראינוֹ
אצלֹר'ֹאמיֹור'ֹאסיֹוכמוֹשמבוארֹברבֹזצ"לֹ,תורהֹבשבילוֹהיאֹביתֹ.ביתֹשמוציאֹ
החוצהֹאורֹודוחהֹממנוֹאתֹהחושךֹ .
כדי ֹלהגיע ֹלמצב ֹשתורה ֹתהיה ֹלנו ֹכביתֹ ,אנו ֹצריכים ֹלהתמלא ֹבתורהֹ .עוד ֹועודֹ
ועודֹ.תורהֹגדולהֹואי כותיתֹ.לכווןֹאתֹמטרותינוֹלגדלותֹושאיפותֹגבוהותֹ.ורקֹכאשרֹ
הכוסֹמתמלאתֹהיאֹיכולהֹלשפוךֹהחוצהֹ.וכלֹאחדֹלפיֹזמנוֹהואֹ,וכברֹדנוֹחז"לֹעלֹ
זמןֹההשתקעותֹבבהמ"דֹרבותֹ .
ֹ כאשר ֹאדם ֹמלא ֹתורה ֹואז ֹיוצא ֹלחיי ֹמעשהֹ ,בין ֹחיי ֹמעשה ֹכגון ֹעבודה ֹוכו ֹוביןֹ
בתוך ֹבית ֹהמדרשֹ ֹ .יוכל ֹלממש ֹאת ֹתפקידו ֹבצורה ֹהשלימה ֹביותרֹ .וכך ֹתורהֹ
נהפכת ֹלו ֹלביתֹ .בית ֹחזק ֹואיתן ֹשמאיר ֹלכל ֹהסובביםֹ .שנזכה ֹבעז"ה ֹלהאיר ֹבאורֹ
התורהֹ.כלֹאחדֹלפיֹדרגתוֹהואֹ.והיכןֹשלאֹנפעלֹונהיהֹ,תורהֹתבנהֹלנוֹאתֹהדרךֹ,
תהיה ֹאור ֹלרגלנו ֹותוביל ֹאותנו ֹכל ֹהחיים ֹבגדלות ֹ"כי ֹנר ֹמצווה ֹותורה ֹאור"ֹ68
ויקויםֹבנוֹמקראֹשכתוב"ֹ:ואתםֹהדבקיםֹבה'ֹאלוהיכםֹ,חייםֹכולכםֹהיום"ֹ ֹ69

ֹֹ
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מהֹקודםֹלמהֹ,לימודֹתורהֹאוֹחתונה?ֹ–ֹאהרוניֹיאיר ֹ
ראשיתֹנתחילֹבהבנתֹעיקרֹהסוגיה ֹ
אומרת ֹהברייתא ֹבקידושין ֹכ"ט"ֹ :ללמוד ֹתורה ֹולישא ֹאשה ֹילמוד ֹתורהֹ
ואח"כֹישאֹאשהֹואםֹא"אֹלוֹבלאֹאשהֹישאֹאשהֹואח"כֹילמודֹתורה"ֹ .
מובןֹמהברייתאֹשלימודֹתורהֹקודםֹלנישואיןֹכאשרֹיכולֹללמודֹללאֹאישהֹ .
ופסקוֹהאמוראים"ֹ:אמרֹרבֹיהודהֹאמרֹשמואלֹהלכהֹנושאֹאשהֹואח"כֹ
ילמודֹתורהֹר'ֹיוחנןֹאמרֹריחייםֹבצוארוֹויעסוקֹבתורה"ֹ .
הגמ'ֹמסכמת"ֹ:ולאֹפליגיֹהאֹלןֹוהאֹלהו"ֹ .
נחלקוֹהראשוניםֹבהבנתֹמסקנתֹהגמ'ֹוהברייתאֹ :
שיטתֹרש"י"ֹ :לן"ֹֹ -הםֹבניֹבבלֹשנושאיםֹאישהֹוהולכיםֹחוץֹלמקומםֹולכןֹצרכיֹ
הביתֹאינםֹמוטליםֹעליהםֹ .
"להו" ֹ– ֹהם ֹבני ֹא"י ֹשלומדים ֹבמקומם ֹוצרכי ֹהבית ֹמוטלים ֹעליהם ֹולכן ֹיבטלוֹ
תורהֹ .
לסיכום ֹ– ֹרש"יֹלאֹיתייחס ֹבהסבר ֹהגמ' ֹלמקרה ֹ"שאיֹאפשר ֹלו ֹבלא ֹאישה" ֹולכןֹ
חייביםֹלומרֹשכלֹמהֹשנאמרֹבדבריֹהגמראֹזהֹרקֹ"כשאפשרֹלוֹבלאֹאישה"ֹ .
שיטתֹהנמוקיֹיוסףֹ,והר"ןֹבשםֹאחריםֹ :הנשיםֹבבבלֹהיוֹמפרנסותֹואילוֹבא"יֹהיוֹ
הגבריםֹמפרנסיםֹ .
שיטת ֹר' ֹברוךֹ :לבני ֹבבל ֹהיו ֹקרקעות ֹוהיו ֹמשכירים ֹאותם ֹולכן ֹפרנסתם ֹהיתהֹ
מצויהֹולבניֹא"יֹלא ֹ
שיטת ֹתוספות ֹר"י ֹהזקןֹ :בני ֹא"י ֹהיו ֹחפצים ֹבתורה ֹויצרם ֹלא ֹהיה ֹמתגבר ֹבליבםֹ
ולכןֹהקדימוֹללמודֹתורהֹ .
משמעֹמדבריוֹשרחייםֹבצורוֹהכוונהֹליצרֹהרעֹולאֹלפרנסהֹובניֹבבל ֹ
שיטתֹהרמב"םֹ :
בהלכותֹתלמודֹתורהֹפרקֹא'ֹהלכהֹה'ֹ– ֹ"לעולםֹילמודֹאדםֹתורהֹואחרֹ
כךֹישאֹאשהֹשאםֹנשאֹאשהֹתחלהֹאיןֹדעתוֹפנויהֹללמודֹ,ואםֹהיהֹיצרוֹ
מתגברֹעליוֹעדֹשנמצאֹשאיןֹלבוֹפנויֹישאֹואחרֹכךֹילמודֹתורה"ֹ .
הלכותֹאישותֹפט"וֹה"בֹ–ֹ"האישֹמצווהֹעלֹפריהֹורביהֹאבלֹלאֹהאשהֹ,
ומאימתי ֹהאיש ֹנתחייב ֹבמצוה ֹזו ֹמבן ֹשבע ֹעשרהֹ ,וכיון ֹשעברו ֹעשריםֹ
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שנה ֹולא ֹנשא ֹאשה ֹהרי ֹזה ֹעובר ֹומבטל ֹמצות ֹעשהֹ ,ואם ֹהיה ֹעוסקֹ
בתורהֹוטרודֹבהֹוהיהֹמתיראֹמלישאֹאשהֹכדיֹשלאֹיטרחֹבמזונותֹויבטלֹ
מן ֹהתורה ֹהרי ֹזה ֹמותר ֹלהתאחרֹ ,שהעוסק ֹבמצוה ֹפטור ֹמן ֹהמצוה ֹוכלֹ
שכןֹבתלמודֹתורה"ֹ .
קשהֹאיךֹהרמב"םֹאומרֹשלימודֹהתורהֹקודםֹלנישואיןֹמדיןֹ"העוסקֹבמצוהֹפטורֹ
מהמצוה"ֹ,והרי ֹידוע ֹלנו ֹשכלל ֹזהֹנוגע ֹלגבי ֹהעוסקֹבמצוות ֹמעשיות ֹאךֹלאֹלגביֹ
לימודֹתורהֹשהריֹמטרתֹהלימודֹהיאֹֹלהביאֹלידיֹמעשה? ֹ
תשובהֹ :מצינו ֹבילקוט ֹיוסףֹ :70יש ֹליישב ֹשהעוסק ֹבמצווה ֹהכוונה ֹלהילוך ֹלתלמודֹ
תורהֹולאֹללימודֹתורהֹ,שלהֹאיןֹגבולֹולאֹקשהֹלרמב"םֹ .
ֹ
פסיקתֹההלכהֹֹ :
שו"עֹסימןֹרמ"וֹס"ב ֹ– ֹ"ילמודֹאדםֹתורהֹואח"כֹישאֹאשהֹ ,שאםֹישאֹ
אשה ֹתחילה ֹא"א ֹלו ֹלעסוק ֹבתורה ֹמאחר ֹשרחיים ֹבצוארוֹ .ואם ֹא"א ֹלוֹ
בלאֹאשהֹ,מפניֹשיצרוֹמתגברֹעליוֹ,ישאֹאשהֹתחילה"ֹ .
ֹ
מהוֹגילֹהנשואין? ֹ
ידועהֹהמשנהֹבאבותֹ(הֹ,כא)ֹ"בןֹשמונהֹעשרהֹלחופה" ֹ
הגמ'ֹבקידושיןֹשםֹמבררתֹמהוֹהגילֹהמאוחרֹביותרֹלנישואיןֹ :
"משתבח ֹליה ֹרב ֹחסדא ֹלרב ֹהונא ֹבדרב ֹהמנונא ֹדאדם ֹגדול ֹהוא ֹא"לֹ
כשיבאֹלידךֹהביאהוֹלידיֹ{רבֹחסדאֹשבחֹבפניֹרבֹהונאֹאתֹרבֹהמנונאֹ
שהוא ֹאדם ֹגדולֹ ,וביקש ֹרב ֹהונא ֹשיזמינהו ֹאליו ֹלהכירו} ֹכי ֹאתא ֹחזייהֹ
דלאֹפריסֹסודרא ֹ{כשבא ֹרב ֹהמנונא ֹראה ֹרבֹהונא ֹשאינו ֹפורסֹסודר ֹעלֹ
ראשו ֹ(כדרך ֹהגברים ֹהנשואים)} ֹא"ל ֹמאי ֹטעמא ֹלא ֹפריסת ֹסודרא ֹא"לֹ
דלא ֹנסיבנא ֹאהדרינהו ֹלאפיה ֹמיניה ֹא"ל ֹחזי ֹדלא ֹחזית ֹלהו ֹלאפי ֹעדֹ
דנסבת ֹ{שאלו ֹרב ֹהונא ֹלמה ֹאינו ֹמכסה ֹראשוֹ ,והשיב ֹרב ֹהמנונא ֹשאינוֹ
נשויֹ.החזירֹרבֹהונאֹפניוֹלצדֹואמרֹלוֹשלאֹיראהֹפניוֹעדֹשינשא}ֹ .
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רבֹהונאֹלטעמיה ֹ{רבֹהונאֹהלךֹבזהֹלשיטתו} ֹדאמרֹבןֹעשריםֹשנהֹולאֹ
נשא ֹאשה ֹכל ֹימיו ֹבעבירהֹ .בעבירה ֹסלקא ֹדעתך?! ֹאלא ֹאימא ֹכל ֹימיוֹ
בהרהורֹעבירהֹ .
אמר ֹרבא ֹוכן ֹתנא ֹדבי ֹר' ֹישמעאל ֹעד ֹכ' ֹשנה ֹיושב ֹהקדוש ֹברוך ֹהואֹ
ומצפהֹלאדםֹמתיֹישאֹאשהֹכיוןֹשהגיעֹכ'ֹולאֹנשאֹאומרֹתיפחֹעצמותיוֹ .
אמר ֹרב ֹחסדא ֹהאי ֹדעדיפנא ֹמחבראי ֹדנסיבנא ֹבשיתסר ֹואי ֹהוה ֹנסיבנאֹ
בארביסר ֹהוה ֹאמינא ֹלשטן ֹגירא ֹבעיניך ֹ{זה ֹשאני ֹעדיף ֹמחבריֹ ,כיווןֹ
שנישאתיֹבגילֹֹ,16ואםֹהייתיֹנישאֹבגילֹֹ14יכולתיֹלהתגרותֹבשטן}ֹ ".
אףֹעלֹפיֹכןֹמיֹשעוסקֹבתורהֹיוכלֹלאחרֹאתֹגילֹהנישואיןֹכפיֹשראינוֹלעילֹ .
עלֹכךֹת מהֹהרא"שֹבקידושיןֹפ"אֹסימןֹמ"בֹ"וקצבהֹלאותוֹלימודֹלאֹידענאֹשלאֹ
יתכןֹשיבטלֹמפריהֹורביהֹכלֹימיוֹשלאֹמצינוֹזהֹאלאֹבבןֹעזאי"?! ֹ
ֹ
הב"ח ֹסי' ֹרמ"ו ֹס"ג ֹמתייחס ֹלתמיהת ֹהרא"ש ֹ– ֹכוונתו ֹשל ֹהרא"ש ֹשהאדם ֹלאֹ
ילמדֹאתֹכלֹהתורהֹלפניֹשיתחתןֹ"אלאֹהדברֹמוטלֹלפיֹאנשיֹדורוֹולפיֹמהֹשהואֹ
רוחב ֹליבו ֹיעסוק ֹבתורה ֹתחילה ֹמספר ֹשנים ֹואחר ֹכך ֹישא ֹאישה" ֹממשיך ֹהב"חֹ
וכותב ֹש"כל ֹזה ֹליחיד ֹשנפשו ֹחשקה ֹבתורה ֹויודע ֹשאי ֹאפשר ֹלו ֹללמוד ֹאם ֹישאֹ
אישה ֹולכן ֹאינו ֹחייב ֹלישא ֹאישה ֹעד ֹגיל ֹֹ "21אבל ֹשאר ֹסתם ֹלומדים ֹאסור ֹלהםֹ
לעמודֹבלאֹאישהֹמגילֹֹ .21
וכתב ֹבפניני ֹהלכהֹ :71מ"מ ֹגם ֹלא ֹניתן ֹלהקדים ֹאת ֹגיל ֹהנישואין ֹכבזמן ֹחז"ל ֹמפניֹ
שנישואיןֹמוקדמיםֹעלוליםֹלמנועֹמצעיריםֹלרכושֹמקצועֹמתאיםֹ,ולפרנסֹאח"כֹאתֹ
משפחתםֹבכבודֹ .
לצערנוֹגםֹהלימודֹהתורניֹבתקופתֹהנעוריםֹעדייןֹלאֹנעשהֹביעילותֹהנדרשתֹכלֹזהֹ
גורםֹלעיכובֹהנישואיןֹאלֹמעברֹלגילֹֹ21אצלֹרובֹרובםֹשלֹהבחוריםֹ .
סיבהֹנוספתֹלדחייתֹגילֹהנישואיןֹ,המצווהֹלשרתֹבצבאֹלהגןֹעלֹהעםֹוהארץֹ .
סיבהֹנוספתֹ,מורכבותֹהחייםֹבעידןֹהמודרניֹמזמניםֹלזוגֹיותרֹניסיונותֹמבעברֹ,וכדיֹ
שיוכלוֹלהתמודדֹעימהםֹצריכיםֹיותרֹבשלותֹואחריותֹ .

 71ליקוטים א הלכות תלמוד תורה עמוד  31הערה

64

מסכם ֹהפניני ֹהלכהֹ ,שאין ֹגבול ֹללימוד ֹהתורה ֹולכן ֹמוטב ֹלאדם ֹלהתחתן ֹמוקדםֹ,
אולם ֹאם ֹטרם ֹלמד ֹאת ֹיסודות ֹהתורה ֹעדיף ֹלו ֹשילמד ֹמעט ֹואז ֹינשאֹ .וכל ֹזהֹ
כשלומדֹבטהרהֹ,אךֹאםֹיצרוֹמתגברֹעליוֹחייבֹלהקדיםֹולינשאֹ .
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"ר'ֹצדוקֹאומרֹאלֹתעשםֹעטרהֹלהתגדלֹבהם ֹ

ולאֹקרדוםֹלחפורֹבהם"(אבותֹדֹ,ה)ֹ-אחרקֹאוראל ֹ
ֹ
ר"עֹמברטנוראֹמפרשֹאתֹהמשנהֹהנ"לֹכךֹ :
"אל ֹתעשם ֹעטרה ֹלהתגדל ֹבהם ֹֹ -שלא ֹתאמר ֹאלמוד ֹבשביל ֹשאקרא ֹרביֹ
ויושיבוניֹבראשֹ,אלאֹלמודֹמאהבהֹוסוףֹהכבודֹלבואֹ :
ולא ֹקרדום ֹלחפורֹ 72בהם ֹֹ -ולא ֹתלמוד ֹתורה ֹכדי ֹלעשות ֹממנה ֹמלאכהֹ
שתתפרנסֹבהֹ,כמוֹקרדוםֹלחפורֹבהֹ,שהעושהֹכןֹמועלֹבקדושתהֹשלֹתורהֹ
וחייב ֹמיתה ֹבידי ֹשמים ֹכמי ֹשנהנה ֹמן ֹההקדשֹ.ומלמדי ֹתינוקות ֹנוטלין ֹשכרֹ
שימור ֹהתינוקות ֹבלבדֹ ,שמשמרין ֹאותן ֹשלא ֹיפשעו ֹויזיקוֹ ,ושכר ֹפיסוקֹ
טעמיםֹ,שאין ֹהרב ֹחייב ֹלטרוח ֹוללמד ֹלתלמידים ֹפיסוק ֹהטעמיםֹ.אבל ֹשכרֹ
לימודֹאסורֹליטולֹ,דכתיבֹ(דבריםֹד')ֹואותיֹצוהֹה'ֹבעתֹההיאֹללמדֹאתכםֹ
חקיםֹומשפטיםֹכאשרֹצוניֹה'ֹאלהיֹ,מהֹאניֹבחנםֹאףֹאתםֹבחנםֹ".73עכ"לֹ .
אנו ֹמבינים ֹלפי ֹפירושו ֹשאסור ֹלאדם ֹלגשת ֹאל ֹהתורה ֹמלכתחילה ֹכדבר ֹשבאֹ
להגדיל ֹאותו ֹבפני ֹאנשים ֹאחרים ֹאו ֹכדי ֹשיקראו ֹלו ֹרבי ֹויזכה ֹעי"ז ֹלכבודֹ ,אלאֹ
ללמוד ֹתורה ֹרק ֹמאהבת ֹהשי"ת ֹשזהו ֹדברו ֹבעולםֹ .וסוף ֹהכבוד ֹלבוא ֹמעצמוֹ.
ובקשר ֹלקרדום ֹלחפור ֹבה ֹאנו ֹמבינים ֹמדבריו ֹהק' ֹשאסור ֹלעשות ֹמד"ת ֹמלאכהֹ
שמי ֹשעושה ֹכך ֹמועל ֹבקדושתה ֹשל ֹתורהֹ .למרות ֹשמלמד ֹהתינוקות ֹשל ֹבית ֹרבןֹ
לוקח ֹכסף ֹעל ֹזה ֹשהוא ֹמלמד ֹאותםֹ ,זה ֹלא ֹעל ֹעצם ֹהלימוד ֹאלא ֹשכר ֹשמירתֹ
הילדים ֹשלא ֹיסתובבו ֹברחובות ֹויעשו ֹפשעים ֹ(בייביסיטר) ֹושכר ֹפיסוק ֹטעמיםֹ
שהוא ֹמלמד ֹאותם ֹלקרוא ֹבטעמים ֹשזהו ֹלא ֹלימוד ֹממשֹ .ובכ"ז ֹעל ֹהלימוד ֹעצמוֹ
אסורֹלקחתֹתשלוםֹ .
נביאֹאתֹדבריֹהרמב"םֹעלֹהמשנהֹוננסהֹלכווןֹלדעתוֹבע"הֹ .
"דעֹ ,כי ֹזה ֹכבר ֹאמרֹ :אל ֹתעשה ֹהתורה ֹקרדום ֹלחפור ֹבהֹ ,כלומרֹ :אלֹ
תחשבה ֹכלי ֹלפרנסהֹ,ובאר ֹואמר ֹשכל ֹמי ֹשיהנה ֹבזה ֹהעולם ֹבכבוד ֹתורהֹ
 72מעיר התפארת ישראל שזה קרדום לחתוך בהם שהרי קרדום מבקע עצים ולא נועד
לחפירה.
 73תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף ז עמוד א
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שהוא ֹכורת ֹנפשו ֹמחיי ֹהעולם ֹהבאֹ .והעלימו ֹבני ֹאדם ֹעיניהם ֹמזו ֹהלשוןֹ
הגלויהֹ ,והשליכוה ֹאחרי ֹגווםֹ ,ונתלו ֹבפשטי ֹמאמרים ֹשלא ֹהבינום ֹֹ -אניֹ
אבארם ֹֹ -והטילו ֹלהם ֹחוקים ֹעל ֹהיחידים ֹועל ֹהקהילותֹ ,ועשו ֹאתֹ
המינוייםֹהתורייםֹלחוקֹמכסיםֹ,והביאוֹבניֹאדםֹלסבורֹשטותֹגמורהֹ,שזהֹ
צריךֹומחוייבֹ,לעזורֹלחכמיםֹולתלמידיםֹולאנשיםֹהעוסקיםֹבתורהֹותורתןֹ
אומנותןֹ.וכל ֹזה ֹטעותֹ,אין ֹבתורה ֹמה ֹשיאמת ֹאותוֹ,ולא ֹרגל ֹשישען ֹעליהֹ
בשום ֹפניםֹ.לפי ֹשאנו ֹאם ֹנעיין ֹבתולדות ֹהחכמיםֹ,זכרם ֹלברכהֹ,לא ֹנמצאֹ
אצלם ֹלא ֹהטלת ֹחובות ֹעל ֹבני ֹאדםֹ,ולא ֹקיבוץ ֹממון ֹלישיבות ֹהמרוממותֹ
הנכבדותֹ,ולא ֹלראשי ֹגלויות ֹולא ֹלדיינין ֹולא ֹלמרבצי ֹתורה ֹולא ֹלאחד ֹמןֹ
הממונים ֹולא ֹלשאר ֹהאנשיםֹ ,אלא ֹנמצא ֹקהילותיהם ֹכולן ֹיש ֹבהם ֹעניֹ
שאומרֹשהםֹלאֹהיוֹגומליֹ
ַ
בתכליתֹ,ועשירֹרבֹהממוןֹבתכליתֹ,וחלילהֹלה'ֹ
חסד ֹונותני ֹצדקהֹ ,אלא ֹזה ֹהעני ֹאילו ֹפשט ֹידו ֹלקחת ֹהיו ֹממלאים ֹביתוֹ
זהבֹומרגליותֹ,אבלֹהואֹלאֹהיהֹעושהֹכןֹ,אלאֹמסתפק ֹבמלאכהֹשיתפרנסֹ
ממנהֹ ,בין ֹברווח ֹבין ֹבדוחקֹ ,ובז ֹלמה ֹשבידי ֹבני ֹאדםֹ ,הואיל ֹוהתורהֹ
מנעתוֹמזהֹ 74".
כותבֹהרמב"םֹשאיןֹלעשותֹמהתורהֹ"קרדום"ֹ(גרזן)ֹלחפורֹבהֹ ֹהכוונהֹהיאֹשלאֹ
לקחת ֹ את ֹדברי ֹהתוה"ק ֹולעשות ֹמהם ֹמלאכה ֹככל ֹהמלאכות ֹשאדם ֹלומד ֹע"מֹ
שיוכל ֹלהביא ֹפרנסה ֹהביתה ֹלקיומו ֹולקיום ֹמשפחתוֹ .וגם ֹלא ֹמצינו ֹבשום ֹמקוםֹ
בתנ"ך ֹובחז"ל ֹשהיו ֹת"ח ֹמבקשים ֹממון ֹמבני ֹאדם ֹולא ֹמקבצים ֹנדבות ֹועובריםֹ
בעיירותֹלאסוףֹכספיםֹלישיבותֹהחשובותֹדאזֹ,ולאֹלראשיֹהגלויותֹולאֹלדייניםֹולאֹ
לגדולֹהדורֹולאֹלשוםֹאדםֹשלומדֹתורהֹואינוֹהולךֹלעבודֹ .
למרות ֹשכן ֹנוכל ֹלמצוא ֹת"ח ֹשהיו ֹעשירים ֹמופלגים ֹמאוד ֹובאותו ֹהדור ֹגם ֹת"חֹ
שהיוֹענייםֹמאודֹולאֹהיוֹמבקשיםֹמאותםֹהת"חֹהעשיריםֹצדקהֹאוֹשיפרנסוֹאותםֹ
כיֹהםֹלומדיםֹתורהֹועוזביםֹחייֹעוה"זֹ.ואלֹלנוֹלחשובֹח"וֹשאותםֹהת"חֹהעשיריםֹ
לאֹהיוֹגומליֹחסדיםֹונותניֹצדקהֹכיֹאםֹהיוֹהענייםֹ(הת"ח)ֹרקֹמבקשיםֹמהםֹממוןֹ
כלשהו ֹהיו ֹממלאים ֹכל ֹביתם ֹכסף ֹוזהב ֹלרוב ֹואבנים ֹטובות ֹומרגליות ֹובכ"ז ֹלאֹ
ביקשוֹמןֹהצדקהֹולאֹמהת"חֹההםֹ .
 74רמב"ם על משנה מסכת אבות פרק ד משנה ה
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למשל ֹהלל ֹהזקן ֹשהיהֹחוטב ֹעציםֹ 75והקטן ֹשבתלמידיוֹהיה ֹרבן ֹיוחנן ֹבן ֹזכאיֹ .ור'ֹ
חנינא ֹבן ֹדוסא ֹש"בת ֹקול" ֹמעידה ֹעליו ֹ"כל ֹהעולם ֹכולו ֹאינו ֹניזון ֹאלא ֹבשבילֹ
חנניה ֹבני ֹוחנניה ֹבני ֹדיו ֹקב ֹחרובין ֹמערב ֹשבת ֹלערב ֹשבת" ֹולמ"זֹלאֹביקשֹמבניֹ
אדםֹ.76וקרנאֹשהיהֹדייןֹבא"יֹוהיהֹדולהֹמיםֹלהשקותֹאתֹהשדותֹוהיהֹלוקחֹכסףֹ
רק ֹעל ֹבטילתו ֹמהדלייה ֹולא ֹעל ֹשהולך ֹלדון ֹאת ֹבעלי ֹהדיןֹ .77ולא ֹמצאנו ֹת"חֹ
כלשהו ֹשהיה ֹמגנה ֹאת ֹאנשי ֹדורו ֹעל ֹשהשאירו ֹאת ֹהת"ח ֹשבדורם ֹעניים ֹולאֹ
מפרנסיםֹאותםֹ,ח"וֹתתגנהֹהתורהֹבעיניהםֹויעשוֹממנהֹמלאכהֹכשארֹהמלאכות! ֹ
הרמב"םֹמביאֹשניֹסיפוריםֹמהגמ'ֹשמחזקיםֹאתֹטענתוֹ :
"ואמנם ֹאזכיר ֹהמעשה ֹאשר ֹהתבאר ֹבגמ' ֹ(נדרים ֹסבֹ ).והוא ֹאדם ֹאחדֹ
שהיה ֹלו ֹכרם ֹוהיו ֹנכנסים ֹבו ֹהגנבים ֹוכל ֹפעם ֹאשר ֹהיה ֹרואה ֹאותן ֹבכלֹ
יום ֹ[היה] ֹמוצא ֹפירותיו ֹמתמעטין ֹוהולכין ֹולא ֹהיה ֹספק ֹבו ֹשאחד ֹמןֹ
הגנבים ֹנתן ֹעיניו ֹבו ֹוהיה ֹמצטער ֹמזה ֹכל ֹימי ֹהבצירֹ .עד ֹשבצר ֹממנו ֹמהֹ
שבצר ֹוצמקם ֹעד ֹשיבשו ֹואסף ֹהצימוקים ֹודרך ֹבני ֹאדם ֹכשיאספוֹ
הצימוקים ֹשיפלו ֹמהם ֹגרגירים ֹמן ֹהתאנים ֹומן ֹהענבים ֹומותר ֹלאכלן ֹמפניֹ
שהםֹהפקרֹוכברֹהניחוםֹבעליםֹלמיעוטםֹלמוציאהםֹ,ובאֹר'ֹטרפוןֹבמקרהֹ
יוםֹאחדֹלכרםֹההואֹוישבֹולקטֹמןֹהצימוקיםֹשנפלוֹוהיהֹאוכלֹאותםֹובאֹ
בעל ֹהכרם ֹוחשב ֹשזה ֹהיה ֹהגנב ֹשגנב ֹממנו ֹכל ֹשנה ֹולא ֹהיה ֹמכיר ֹאותוֹ
אבלֹשמעֹעליוֹולקחוֹמידֹוהתחזקֹעליוֹושםֹאותוֹבשקֹאחדֹושםֹאותוֹעלֹ
גבו ֹלהשליכו ֹבנהרֹ ,וכשראה ֹר' ֹטרפון ֹכך ֹצעק ֹואמר ֹאוי ֹלו ֹלטרפון ֹשזהֹ
הרגוֹ,וכששמע ֹבעל ֹהכרם ֹהניחו ֹוברח ֹלדעתו ֹשחטא ֹחטא ֹגדול ֹוהיה ֹרביֹ
טרפון ֹמצטער ֹמן ֹהיום ֹההוא ֹוהלאה ֹכל ֹימיו ֹומתאבל ֹעל ֹמה ֹשאירע ֹלוֹ
שהציל ֹאת ֹעצמו ֹבכבוד ֹהתורהֹ ,והוא ֹהיה ֹעשיר ֹגדול ֹוהיה ֹיכול ֹלומרֹ
הניחני ֹואני ֹאתן ֹלך ֹכך ֹוכך ֹזהובים ֹוהיה ֹנותנם ֹלו ֹולא ֹהיה ֹצריך ֹלהודיעוֹ
שהוא ֹר' ֹטרפון ֹוהיה ֹמציל ֹאת ֹעצמו ֹבממונו ֹולא ֹבתורהֹ ,ואמרו ֹכל ֹימיוֹ
של ֹאותו ֹצדיק ֹהיה ֹמצטער ֹעל ֹדבר ֹזה ֹואמר ֹאוי ֹלי ֹשהשתמשתי ֹבכתרהֹ
של ֹתורהֹ,שכל ֹהמשתמש ֹבכתרה ֹשל ֹתורה ֹאין ֹלו ֹחלק ֹלעוה"ב ֹונעקר ֹמןֹ
 75יומא לה:
 76חולין פו.
 77כתובות קה.
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העולםֹ ,ואמרו ֹזה ֹמשום ֹדר' ֹטרפון ֹעשיר ֹגדול ֹהיה ֹוהו"לֹ 78לפיוסיהֹ
בדמיםֹ .
79

80

וכן ֹ(ב"ב ֹחֹ).פתח ֹרבינו ֹהקדוש ֹע"ה ֹאוצרות ֹבשנת ֹרעבון ֹואמר ֹכל ֹמיֹ
שירצה ֹלבא ֹלקחת ֹפרנסתו ֹיבוא ֹויתפרנס ֹובלבד ֹשיהיה ֹת"חֹ .ובא ֹר'ֹיונתןֹ
בן ֹעמרם ֹועמד ֹלפניו ֹוהוא ֹלא ֹהיה ֹמכיר ֹאותו ֹאמר ֹלו ֹרבי ֹפרנסני ֹא"לֹ
קרית? ֹלאֹ .שנית? ֹלאֹ .אלא ֹבמה ֹאפרנסיך? ֹאמר ֹלו ֹפרנסני ֹככלב ֹוכעורבֹ,
ר"ל ֹאע"פ ֹשאין ֹבי ֹחכמהֹ,כמו ֹשיפרנס ֹהש"י ֹחיה ֹטמאה ֹועוף ֹטמא ֹשאיןֹ
ע"הֹ 81פחות ֹמהם ֹונתן ֹלו ֹואח"כ ֹנתחרט ֹבאשר ֹפתהו ֹבדבריו ֹואמר ֹאוי ֹליֹ
שנהנה ֹע"ה ֹמנכסי ֹואמרו ֹלו ֹהשומעים ֹזה ֹשאירע ֹלו ֹאולי ֹיונתן ֹבן ֹעמרםֹ
תלמידך ֹהוא ֹשאינו ֹרוצה ֹליהנות ֹבכבוד ֹהתורה ֹכשיוכל ֹלהשמר ֹמזהֹ,
ואפי'ֹבתחבולהֹ.וחקרֹומצא ֹהעניןֹכןֹ.וב'ֹהמעשים ֹהאלה ֹישתיקוֹכלֹחולקֹ
בזהֹהעניןֹ82".עכ"לֹ .
הרמב"ם ֹמראה ֹלנו ֹשני ֹגדולי ֹתורה ֹשלא ֹרצו ֹליהנות ֹמדברי ֹתורה; ֹר' ֹטרפוןֹ
שבטעותֹכןֹנהנהֹמדבריֹתורהֹשהיוֹבוֹשאמרֹאויֹלוֹלטרפוןֹשבעלֹהכרםֹהרגֹאותוֹ
עשהֹתעניותֹכלֹימיוֹונצטערֹעלֹזהֹמאודֹ,ור'ֹיונתןֹבןֹעמרםֹששינהֹמדבריוֹלרבוֹ
ששאלֹאותוֹאםֹישֹבוֹתורהֹרקֹכדיֹשלאֹייהנהֹמדבריֹתורהֹשהיוֹבוֹ .
מוסיףֹהר מב"םֹואומרֹלמרותֹשהתירהֹהתורהֹלת"חֹלתתֹאתֹממונםֹלאדםֹשיעשהֹ
בוֹסחורהֹוימכור ֹאת ֹסחורתם ֹראשונה ֹבשוקֹ ,והקילה ֹמעל ֹהת"ח ֹאת ֹעול ֹהמיסיםֹ
והארנוניות ֹוחוקי ֹהממלכהֹ ,בניית ֹחומות ֹוגיוס ֹלצבא ֹהמלכות ֹ(שהגוים ֹכופים ֹעלֹ
עמ"י ֹלתת ֹלהם ֹחייליםֹ ,ת"ח ֹפטורים ֹמללכת) ֹוכסף ֹגולגולת ֹוכו' ֹהרי ֹזו ֹמצוותֹ
התורהֹבדיוקֹכמוֹשציוותהֹהתורהֹלתתֹלכהניםֹמתנותֹכהונהֹומעשרותֹללויםֹוכמוֹ
שפטרה ֹהכהנים ֹמלתת ֹמחצית ֹהשקלֹ .וזהו ֹרצון ֹהשי"ת! ֹוכמו ֹשרצונו ֹלפטור ֹאותםֹ
מלתתֹמיסיםֹוכו'ֹכךֹאסרֹעליהםֹליהנותֹמד"תֹשהםֹלומדיםֹשנאמרְּ "ֹ:ל ַ ְֽאהֲ בָ הֹֹאֶּ ת־
ל־האֲ ָד ָָ֗מה ֹאֲ ֶּשרֹֹ
יך ֹ ָל ֶּשבֶּ ת ֹ ַע ָ
יך ֹוְּ א ֶּר ְֹּך ֹיָ ֶ֔ ֶּמ ָֹ
יך ֹ ִּל ְּש ֹ֥מעַֹ ֹ ְּבק ֖לוֹ ֹו ְּל ָד ְּב ָקה־ב֑ וֹ ֹ ִּכי ֹ ֤הוא ֹחַ ֶּי ָֹ
הֹ'ֹאֱ ל ֶ֔ ֶּה ָֹ

 78והו"ל-והוה ליה-והיה לו (היה צריך)
" 79רבינו הקדוש"-רבי יהודה הנשיא
 80ע"ה-עליו השלום
 81ע"ה-עם הארץ
 82רמב"ם שם ,שם
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ֶ֛יך ֹ ְּל ַא ְּב ָר ֶָ֛הם ֹ ְּליִּ ְּצ ָחֹ֥ק ֹ ְֽו ְּליַ עֲ ֖קב ֹ ָלתֵ ֹ֥ת ֹ ָל ְֶּֽהםֹ 83":לאהבה ֹאת ֹהקב"ה ֹולאֹ
נִּ ְּש ַַּ֨בע ֹהֹ' ֹ ַלאֲ בתֶּ ָֹ
ללמודֹאתֹתורתוֹע"מֹשנהנהֹמהםֹונקבלֹמשכורתֹעלֹשאנוֹלומדיםֹאתֹהתורהֹ .
אתֹדבריֹהרמב"םֹמביאֹגםֹשו"תֹהתשב"ץֹומביאֹהוכחותֹסותרותֹלדבריוֹ.84לעניןֹ
הסיפורֹשלֹרביֹטרפוןֹבכרםֹעשהֹר"טֹכדין!ֹשאמרֹרבאֹ"שרי ֹליה ֹלאיניש ֹלאודועיֹ
נפשיה ֹבאתרא ֹדלא ֹידעי ֹליהֹ ,דכתיבֹ :ועבדך ֹירא ֹאת ֹה' ֹמנעוריו"ֹ 85במקום ֹשלאֹ
מכיריםֹאתֹהאדםֹמותרֹלוֹלומרֹשהואֹתלמידֹחכםֹויִּ פְּ ֶּטרו ֹאותוֹ.וכןֹאםֹרצוֹהת"חֹ
לפטור ֹעצמם ֹמעול ֹהמיסים ֹודיני ֹהמלכות ֹמותר ֹלהם ֹלומר ֹשהם ֹת"ח ֹגם ֹאם ֹהםֹ
עשיריםֹמאוד! ֹ
ומגיבֹעודֹעלֹדבריֹהרמב"םֹואומרֹ :
86

"לפי ֹשספריו ֹנפלו ֹביד ֹכל ֹאדם ֹוילפי ֹמקלקלתא ֹולא ֹילפי ֹמתקנתא ֹואםֹ
יש ֹמלין ֹלהשיב ֹהאמת ֹיראה ֹלנו ֹדרכו ֹוזכות ֹהראשונים ֹתסייע ֹכי ֹמהנראהֹ
שהוא ֹהפריז ֹעל ֹמדותיו ֹוהטעה ֹכל ֹהגאונים ֹוהרבנים ֹז"ל ֹאשר ֹהיו ֹלפניוֹ
ובזמנו ֹומתוך ֹשבא ֹלכלל ֹכעס ֹבא ֹלכלל ֹטעות ֹעד ֹשקראם ֹמשוגעיםֹ.אוילֹ
הנביא ֹמשוגע ֹאיש ֹהרוחֹ .ואם ֹהוא ֹז"ל ֹעזרו ֹהמזל ֹלהיות ֹקרוב ֹלמלכותֹ
מהקהלותֹ ,מהֹ
ִּ
ונכבד ֹבדורו ֹמפני ֹרפואתו ֹוחכמתו ֹולא ֹנצרך ֹליטול ֹפרס ֹ
יעשוֹהרבניםֹוהחכמיםֹאשרֹלאֹבאוֹלידיֹמדהֹזו?ֹהימותוֹברעבֹאוֹיתבזוֹ
מכבודם? ֹאו ֹיפרקו ֹעול ֹהתורה ֹמעל ֹצוארם? ֹאין ֹזאת ֹכונת ֹהתורה ֹוהמצותֹ
והתלמודֹ .והנה ֹבמ"ש ֹשאין ֹבתורה ֹדבר ֹשיאמת ֹאותו ֹוכו' ֹשכח ֹאו ֹעזבֹ
מהֹשדרשוֹבוֹ(יומאֹי"חֹע"א)ֹהכהןֹהגדולֹמאחיוֹגדלהוֹמשלֹאחיוֹוהשווֹ
אדם ֹחשוב ֹלכהן ֹכמ"ש ֹלמעלה ֹוהנה ֹמצינו ֹבתורה ֹדבר ֹשיאמת ֹאותו ֹשלאֹ
כדבריֹהרבֹז"לֹוא"תֹ87שזהֹמדרשֹשלֹאסמכתאֹהואֹגםֹהאיסורֹבזהֹאינוֹ
אלא ֹממדרש ֹ(נדרים ֹל"ז ֹע"א)ֹכאשר ֹצוני ֹה'ֹ,מה ֹאני ֹבחנם ֹאף ֹאתם ֹנמיֹ
בחנם" ֹ

 83דברים פרק ל פסוק כ
 84שו"ת תשב"ץ חלק א סימן קמז
 85נדרים סב:
 86לומדים מהקלקול ולא לומדים מהתיקון?
 87וא"ת-ואם תאמר
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התשב"ץ ֹחולק ֹעל ֹהרמב"ם ֹומבטל ֹדבריו ֹמכל ֹוכל ֹואומר ֹשכשאמר ֹשאין ֹסימוכיןֹ
לדעהֹשכןֹמותרֹכנראהֹשכחֹאתֹהגמ'ֹ88שבהֹאנוֹלמדיםֹשבאמתֹאתֹהכהןֹמגדליםֹ
משלֹאחיוֹ(שאםֹאיןֹלכהןֹממוןֹאחיוֹהכהניםֹצריכיםֹלפרנסֹאותו)ֹות"חֹמשולֹלכהןֹ
שכןֹמגדליםֹאותוֹמשלֹאחיוֹ .
הכסף ֹמשנהֹ 89עונה ֹעל ֹדברי ֹהרמב"ם ֹואומר ֹשמה ֹשמביא ֹהרמב"ם ֹראיה ֹמהללֹ
הזקןֹשהיהֹחוטבֹעציםֹזוֹלאֹראיה!ֹכיווןֹשהללֹהיהֹחוטבֹעציםֹרקֹבתחילתֹדרכוֹ
בישיבה!! ֹשהרי ֹבזמנו ֹהיו ֹאלפי ֹתלמידים ֹונתנו ֹאת ֹהשכר ֹלמפורסמים ֹשבהם ֹאבלֹ
כשעלהֹהללֹלגדולהֹהיעלהֹעלֹדעתנוֹשהיהֹחוטבֹעצים??ֹומהֹשאמרוֹבר'ֹחנינאֹבןֹ
דוסאֹשאםֹרקֹהיהֹרוצהֹלהתעשרֹהואֹהריֹלאֹהיהֹצריךֹבכללֹלבקשֹמבניֹאדםֹ,
רקֹיבקשֹמהשי"תֹוהואֹיתןֹלו ֹאבלֹר'ֹחנינאֹבכללֹלאֹרוצהֹליהנותֹבעוה"ז!ֹואנוֹ
מדברים ֹעל ֹמי ֹשכן ֹרוצה ֹליהנות ֹבעולם ֹהזהֹ ,אבל ֹלא ֹבאיסורֹ .ורב ֹהונא ֹשהיהֹ
דולהֹמיםֹכברֹפרש"יֹשהיהֹדולהֹלהשקותֹאתֹשדותיוֹאזֹכברֹישֹלוֹקרקעותֹוממוןֹ
ואינוֹצריךֹליטולֹמןֹהצדקהֹ.ומהֹשאמרֹמעשהֹבר'ֹטרפוןֹויונתןֹבןֹעמרםֹואדרבהֹ,
משם ֹראיה ֹלשיטתם ֹשל ֹאלו ֹשהרמב"ם ֹבא ֹ"להשתיק"ֹ .שאם ֹבאמת ֹהיה ֹקייםֹ
ֹר ִּבי ֹלעשות ֹכך? ֹוהרי ֹלכאורהֹ
איסור ֹלת"ח ֹליהנות ֹמד"ת ֹשלהםֹ ,איך ֹהורה ֹלהם ֶּ
הורה ֹלהם ֹדבר ֹאיסור! ֹומה ֹשאמרנו ֹעל ֹר' ֹיונתן ֹבן ֹעמרם ֹהרי ֹהוא ֹעשה ֹלפניםֹ
משורתֹהדיןֹ.שהריֹענוֹתלמידיוֹלר ִּבי "אולי ֹיונתן ֹבן ֹעמרם ֹתלמידך ֹהואֹ,אשר ֹאינוֹ
ֶּ
רוצהֹליהנותֹבכבודֹתורהֹ,כלֹשאפשרֹלוֹזה"ֹוידעוֹשהואֹמחמירֹעלֹעצמוֹבענייניםֹ
הללוֹואםֹתהיהֹדרךֹאחרתֹהיהֹהולךֹבהֹ.ואםֹהואֹהחמירֹעל ֹעצמוֹ,משמעֹשכלֹ
השארֹכןֹבאוֹונהנוֹמד"תֹשלהםֹוכןֹלקחוֹמאוצרותיוֹשלֹר ִּבי! ֹ
ֶּ
אחרי ֹשסתר ֹאת ֹכל ֹהוכחות ֹהרמב"ם ֹהכסף ֹמשנה ֹפונה ֹלהסביר ֹאת ֹדברי ֹהמשנהֹ
אחרתֹ :
"פירוש ֹהמשניות ֹשם ֹבאבות ֹכך ֹהם ֹלדעתי ֹר' ֹישמעאל ֹאומר ֹהלומד ֹעלֹ
מנת ֹללמד ֹכלומר ֹשאין ֹכוונת ֹלמידתו ֹלשמה ֹרק ֹלהתכבד ֹבהיותו ֹראשֹ
ישיבה ֹכמו ֹשאמרו ֹבפ'ֹקונם ֹ[ס"בֹ].לאהבה ֹאת ֹה'ֹשלא ֹתאמר ֹאקרא ֹכדיֹ
שיקראוני ֹחכם ֹאשנה ֹכדי ֹשיקראוני ֹרבי ֹאו ֹשאהיה ֹזקן ֹויושב ֹבישיבהֹ,אוֹ
 88יומא יח.
 89הכסף משנה מפרש את הרמב"ם על היד החזקה (הל' ת"ת פ"ג ה"י) ולא את פירוש
הרמב"ם על המשניות
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שכוונתו ֹע"מ ֹללמד ֹוליטול ֹשכר ֹכמי ֹשלומד ֹאיזה ֹאומנות ֹמספיקים ֹבידוֹ
ללמוד ֹוללמד ֹכפי ֹכוונתו ֹולא ֹיותר ֹאבל ֹהלומד ֹע"מ ֹלעשות ֹהוי ֹלומדֹ
לשמה ֹומספיקים ֹבידו ֹללמוד ֹוללמד ֹלשמור ֹולעשות ֹכי ֹכל ֹאלה ֹבכללֹ
כוונתו ֹכי ֹלימוד ֹהתלמידים ֹגם ֹהשמרו ֹממצות ֹל"ת ֹועשותו ֹמצות ֹעשהֹ
מעשה ֹיאמר ֹלוֹ.בא ֹר'ֹצדוק ֹואמר ֹאל ֹתטעה ֹלומר ֹכיון ֹשאני ֹרואה ֹשגםֹ
ללומד ֹע"מ ֹללמד ֹמספיקין ֹבידו ֹכפי ֹכוונתו ֹשאין ֹבו ֹעון ֹאשר ֹחטא ֹאלֹ
תכוין ֹלשום ֹאחת ֹמהכוונות ֹהרמוזות ֹבעל ֹמנת ֹללמד .ובבחינת ֹהמכויןֹ
השגת ֹהכבוד ֹאמר ֹאל ֹתעשם ֹעטרה ֹלהתגדל ֹבהם ֹובבחינת ֹהמכוין ֹללמודֹ
כדי ֹלהתפרנס ֹכמי ֹשלומד ֹאומנות ֹאמר ֹולא ֹקרדום ֹלחפור ֹבהםֹ .ותדעֹ
ששתי ֹהכוונות ֹאסורות ֹשכך ֹהיה ֹהלל ֹאומר ֹודאשתמש ֹבתגא ֹחלף ֹוכיוןֹ
שהלל ֹסתם ֹדבריו ֹהא ֹלמדת ֹשכל ֹהנהנה ֹמדברי ֹתורה ֹאיזה ֹמין ֹשל ֹהנאהֹ
שיהיה ֹכלומר ֹשלומד ֹעל ֹמנת ֹהשגת ֹכבוד ֹאו ֹהשגת ֹפרנסתו ֹנוטל ֹחייו ֹמןֹ
העולםֹ 90".
וכך ֹמסביר ֹהכסף ֹמשנה ֹאת ֹדברי ֹהמשנהֹ :ר' ֹצדוק ֹאומר ֹשאם ֹאמרנו ֹבתחילתֹ
המשנה ֹשכל ֹמי ֹשרוצה ֹללמוד ֹע"מ ֹשיתכבד ֹבזה ֹשיקראו ֹלו ֹרבי ֹאו ֹשיהיה ֹראשֹ
ישיבה ֹאו ֹשיתפרנס ֹמללמד ֹתלמידים ֹומספיקים ֹבידוֹ ,אל ֹתחשוב ֹשזה ֹמותר ֹכי ֹזהֹ
הריֹאסור!ֹמיֹשרוצהֹלעשותֹככהֹיתנוֹלוֹויהיהֹלוֹסיעתאֹדשמייאֹאבלֹהואֹנוטלֹ
חייוֹמןֹהעולם!ֹשכןֹהללֹאומרֹבהמשךֹהמשנהֹ"ודישתמש ֹבתגא ֹחלף ֹהא ֹלמדת ֹכלֹ
הנהנהֹמדבריֹתורהֹנוטלֹחייוֹמןֹהעולם"ֹ.מתוךֹשסתםֹאתֹדבריוֹהרינוֹלמדיםֹשכלֹ
הנהנה ֹמד"ת ֹאפילו ֹכל ֹהנאה ֹשתהיהֹ ,כלומר ֹע"מ ֹלהשיג ֹלו ֹכבוד ֹאו ֹכדי ֹפרנסתוֹ
הריֹהואֹנוטלֹחייוֹמןֹהעולםֹ .
ומתוךֹשבאֹלהסבירֹאתֹדבריֹהללֹאנוֹנפגשיםֹבאותוֹביטויֹכמעטֹשלֹהללֹבתחילתֹ
פרקֹאֹוכךֹמסבירֹאותוֹגםֹפהֹ :
"הלל ֹושמאי ֹקבלו ֹמהם ֹהלל ֹאומר ֹהוי ֹמתלמידיו ֹשל ֹאהרן ֹאוהב ֹשלוםֹ
ורודף ֹשלום ֹאוהב ֹאת ֹהבריות ֹומקרבן ֹלתורהֹ :הוא ֹהיה ֹאומר ֹנגד ֹשמאֹ

 90כסף משנה הלכות תלמוד תורה פרק ג הלכה י
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אבד ֹשמיה ֹודלא ֹמוסיף ֹיסיף ֹודלא ֹיליף ֹקטלא ֹחייב ֹודישתמש ֹבתגאֹ
חלףֹ 91":
בתחילהֹאמרֹהויֹמתלמידיוֹשלֹאהרוןֹובד"כֹֹמיֹשהולךֹבדרךֹישריםֹהריהוֹרוצהֹ
כבוד/כסףֹ.וכנגדםֹאמרֹנגדֹשמאֹאבדֹשמיהֹ.מיֹשנמשךֹשמוֹמתוךֹשררהֹוריבונותֹ
(נגד ֹשמא) ֹאבד ֹשמו ֹלגמרי ֹ(אבד ֹשמיה)ֹ .וא"ת ֹאז ֹבשביל ֹמה ֹאלמד ֹמלכתחילה?ֹ
אםֹאלמדֹואוליֹאתכווןֹלקנותֹליֹשםֹואענשֹעלֹשלשֵֹםֹקנייתֹשםֹלמדתיֹ,עדיףֹלאֹ
ללמודֹכלל!ֹלשםֹכךֹאמרֹודלאֹמוסיףֹיסוףֹ.מיֹשלאֹיוסיףֹלקחֹללמודֹאתֹהתורהֹ
יסוף ֹ(שני ֹפירושיםֹ :או ֹשיסוף ֹמפיו ֹמה ֹשכבר ֹלמד ֹוישכחֹ ,או ֹשיסוף ֹיאבד ֹמןֹ
העולם)ֹ.אע"פֹשלמדֹכיווןֹשלמדֹופירשֹהריֹהואֹקשהֹמכולםֹוודאיֹשימותֹאבלֹמיֹ
שלכתחילה ֹלא ֹלמד ֹחייב ֹגם ֹהוא ֹמיתה ֹואם ֹיש ֹלו ֹאיזה ֹזכות ֹהיא ֹתולה ֹלו ֹאתֹ
המיתהֹ .ובגלל ֹזה ֹאמר ֹבתחילה ֹיסוףֹ ,ואז ֹקטלא ֹחייבֹ .וכנגד ֹהנאה ֹמד"ת ֹאמרֹ
ודאשתמש ֹבתגא ֹחלף ֹוכאן ֹנכללות ֹכל ֹהנאות ֹד"תֹ .כל ֹזה ֹמדבר ֹרק ֹעל ֹמיֹ
שלכתחילהֹמגיעֹע"מֹליהנותֹמשםֹ,אוֹממשכורתֹאוֹכלֹהנאהֹכזאתֹאוֹאחרתֹאבלֹ
ֵ
מי ֹשבא ֹללמודֹלשם ֹשמיים ֹואח"כ ֹלא ֹיכול ֹלהתפרנס ֹאם ֹלא ֹיטול ֹשכרֹ ,מותרֹלוֹ
ליטול ֹשכר ֹעל ֹלמידתוֹ .וקבלת ֹהשכר ֹמתחלקת ֹלשלשה ֹחלקיםֹ )1(ֹ :נטילת ֹשכרֹ
מאבות ֹהבנים ֹעל ֹשמלמד ֹבניו ֹתורהֹ )2(ֹ .שיושב ֹללמוד ֹבבית ֹהמדרש ֹוכל ֹמיֹ
שמתקרבֹאלֹהמלאכהֹיקרבוהוֹלתורהֹומצוותֹ)3(ֹ.נטילתֹשכרֹהדייניםֹשדניםֹדיניֹ
אמתֹבבי"דֹ.ואתֹשלושתֹסוגיֹהשכרֹהללוֹלמדנוֹמפרקֹשניֹדייניֹגזירותֹ 92שאמרנוֹ
שם ֹשכל ֹת"ח ֹשמלמד ֹכהנים ֹהלכות ֹשחיטהֹ ,והלכות ֹקמיצהֹ ,נוטל ֹשכר ֹמתרומותֹ
הלשכהֹ .ומעירים ֹשם ֹהתוס' ֹדאע"ג ֹשאמרנו ֹבפרק ֹאין ֹבין ֹהמודרֹ 93ששכר ֹת"תֹ
אסורֹלקחתֹהריֹפהֹזהֹשונהֹכיווןֹשאםֹאיןֹלהםֹממהֹלהתפרנסֹ,עלֹהציבורֹלפרנסםֹ.
משמע ֹשכל ֹת"ח ֹשיכול ֹלעבוד ֹבעבודה ֹאחרת ֹהריהו ֹצריך ֹבה ֹורק ֹמי ֹשאין ֹלוֹ
פרנסה ֹאחרת ֹהריהו ֹנוטל ֹשכרֹ .וכן ֹאם ֹלא ֹהת"ח ֹמי ֹילמד ֹאת ֹהכהנים ֹשחיטהֹ
וקמיצה?ֹואיךֹיבואוֹעמ"יֹלהקריבֹקרבנותֹאםֹאיןֹכהניםֹשידעוֹאתֹהלכותֹהשחיטהֹ
והקמיצה?ֹכךֹשזהֹגםֹלשירותֹהכלל! ֹ
 91משנה מסכת אבות פרק א משנה יב
 92כתובות קו.
 93מגילה לז.
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"ואחרי ֹהודיע ֹה'ֹאותנו ֹכל ֹזאת ֹאפשר ֹלומר ֹשכוונת ֹרבינו ֹכאן ֹהיא ֹשאיןֹ
לאדם ֹלפרוק ֹעול ֹמלאכה ֹמעליו ֹכדי ֹלהתפרנס ֹמן ֹהבריות ֹכדי ֹללמוד ֹאבלֹ
שילמוד ֹמלאכה ֹהמפרנסת ֹאותו ֹואם ֹתספיקנו ֹמוטב ֹואם ֹלא ֹתספיקנו ֹיטולֹ
הספקתו ֹמהצבור ֹואין ֹבכך ֹכלוםֹ .וזהו ֹשכתב ֹכל ֹהמשים ֹעל ֹלבו ֹוכו'ֹ.
והביא ֹכמה ֹמשניות ֹמורות ֹעל ֹשראוי ֹללמוד ֹמלאכה ֹואפילו ֹנאמר ֹשאין ֹכןֹ
דעת ֹרבינו ֹאלא ֹכנראה ֹמדבריו ֹבפירוש ֹהמשנה ֹקי"ל ֹכל ֹמקום ֹשהלכהֹ
רופפת ֹבידך ֹהלך ֹאחר ֹהמנהגֹ .וראינו ֹכל ֹחכמי ֹישראל ֹקודם ֹזמן ֹרבינוֹ
ואחריו ֹנוהגים ֹליטול ֹשכרם ֹמן ֹהצבור ֹוגם ֹכי ֹנודה ֹשהלכה ֹכדברי ֹרבינוֹ
בפירושֹהמשנהֹאפשרֹשהסכימוֹכןֹכלֹחכמיֹהדורותֹמשוםֹעתֹלעשותֹלה'ֹ
הפרו ֹתורתך ֹשאילו ֹלא ֹהיתה ֹפרנסת ֹהלומדים ֹוהמלמדים ֹמצויה ֹלא ֹהיוֹ
יכולים ֹלטרוח ֹבתורה ֹכראוי ֹוהיתה ֹהתורה ֹמשתכחת ֹח"ו ֹובהיותה ֹמצויהֹ
יוכלוֹלעסוקֹויגדילֹתורהֹויאדירֹ 94":
נראהֹשכוונתֹהרמב"םֹלשיטתֹהכסףֹמשנהֹהיאֹכךֹ:ת"חֹשישֹלוֹמלאכהֹלאֹיעזובֹ
אותהֹכדיֹשילמדֹוהציבורֹיבואֹויפרנסֹאותוֹ,אלאֹילמדֹמלאכהֹשתפרנסֹאותוֹואםֹ
לא ֹמספיקהֹלו ֹרק ֹאזֹיטול ֹמהציבור ֹעד ֹשישלים ֹלו ֹכדיֹפרנסתוֹ .ואפילו ֹאםֹנאמרֹ
שזהֹלאֹהגיוניֹשזוהיֹכוונתֹהרמב"םֹהריֹקי"לֹכלֹמקוםֹשהלכהֹרופפתֹבידיךֹתלךֹ
א חר ֹהמנהגֹ .והרי ֹראינו ֹשכל ֹחכמי ֹישראל ֹכן ֹלוקחים ֹשכר ֹמן ֹהציבורֹ .וגם ֹאם ֹכןֹ
צודק ֹהרמב"ם ֹוזה ֹבאמת ֹאסור ֹלהתפרנס ֹמד"ת ֹאפשר ֹלומר ֹשיסכימו ֹכל ֹהחכמיֹ
הדורות ֹכן ֹלקחת ֹמשום ֹ"עת ֹלעשות ֹלה' ֹהפרו ֹתורתך"ֹ 95שאילו ֹלא ֹהייתה ֹפרנסתֹ
הלומדים ֹוהמלמדים ֹמצויה ֹלא ֹהיו ֹיכולים ֹללמוד ֹכראוי ֹוח"ו ֹהייתה ֹהתורהֹ
משתכחת!ֹואחריֹשהפרנסהֹמצויהֹיכוליםֹעמ"יֹלעסוקֹבהֹוהגדילֹתורהֹולהאדירהֹ.
וכךֹפסקֹגםֹהרבֹיצחקֹיוסףֹבספרוֹילקוטֹיוסףֹ96והרבֹמשהֹפיינשטייןֹבשו"תֹאגרותֹ
משהֹ .97

 94כסף משנה הלכות תלמוד תורה פרק ג הלכה י
 95תמורה יד:
 96הלכות כבוד הורים וכבוד רבו עמ' תשיד עיי"ש
 97שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן לז עיי"ש

74

לאחר ֹשעסקנו ֹבכל ֹה נ"ל ֹבעומק ֹועיון ֹרב ֹוהבנו ֹלפי ֹהמסקנה ֹשהביא ֹהכסף ֹמשנהֹ
שהכל ֹנמדד ֹלפי ֹמחשבת ֹהלב ֹאיך ֹאנו ֹנגשים ֹאל ֹלימוד ֹהתורה; ֹאם ֹע"מ ֹלטפחֹ
עצמנוֹבגאווהֹהריֹנמצאנוֹחוטאיםֹומבזיםֹאתֹהשי"תֹותורתוֹ.אךֹאםֹע"מֹלהתקרבֹ
אלֹהקב"הֹהריֹאיןֹלנוֹהתקרבותֹגדולהֹיותרֹמלעשותֹאתֹמבוקשוֹ.כדוגמתֹהילדיםֹ
הרוציםֹלקייםֹאתֹמצוותֹהוריהםֹרקֹכיֹהםֹביקשוֹולאֹכיֹאח"כֹיקבלוֹטובותֹהנאהֹ
כלשהןֹ ֹ.
לכןֹיה"רֹשנזכהֹבעה"יתֹלהשתדלֹללמודֹתורהֹמתוךֹאהבתֹהשםֹרקֹכיֹאנוֹרוציםֹ
לעשות ֹאת ֹדבריוֹולא ֹכיֹאנו ֹמחפשים ֹאחר ֹכבוד ֹאו ֹממוןֹ ,אלא ֹרק ֹמאהבתֹהשםֹ.
יך ֹוְּ א ֶּר ְֹּך ֹיָ ֶ֔ ֶּמ ָ
יך ֹוכו'"ֹ.
יך ֹ ִּל ְּש ֹ֥מעַֹ ֹ ְּבק ֖לוֹ ֹו ְּל ָד ְּב ָקה־ב֑ וֹ ֹ ִּכי ֹ ֤הוא ֹחַ ֶּי ָֹ
"ל ַ ְֽאהֲ בָ הֹ ֹאֶּ ת־הֹ' ֹאֱ ל ֶ֔ ֶּה ָֹ
ְּ
ֹ

שנזכהֹ.
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"איןֹאדםֹלומדֹתורהֹאלאֹבמקוםֹשליבוֹחפץ"ֹ-אסוליןֹ
אביעד
ֹ

(עבודהֹזרהֹ.יט).

ֹ

למה ֹאדם ֹצריך ֹללמוד ֹתורה ֹאיפה ֹשליבו ֹחפץ? ֹ ֹמה ֹהבעיה ֹשילמד ֹאיפה ֹשהואֹ
נמצא?ֹמהֹיקרהֹאםֹלאֹילמדֹבמקום? ֹ
כתוב ֹבגמרא ֹבעבודה ֹזרה ֹדף ֹיט' ֹעמוד ֹא' ֹ"אמר ֹרבי ֹאין ֹאדם ֹלמד ֹתורה ֹאלאֹ
במקוםֹשלבוֹחפץ"ֹרביֹלמדֹדרישהֹזאתֹמהפס'ֹ"כיֹאםֹבתורתֹה'ֹחפצו"ֹמהמילהֹ
חפצו ֹרבי ֹלמדֹ ,שאדם ֹשרוצה ֹללכת ֹללמוד ֹתורה ֹוהוא ֹבא ֹלבית ֹמדרשֹ ,ומבקשֹ
מרבו ֹשילמד ֹאותו ֹמסכת ֹפלוניתֹ ,רבו ֹחייב ֹללמדו ֹזאתֹ .מכיוון ֹשאדם ֹשבא ֹללמודֹ
תורהֹוהואֹרוצהֹללמודֹמסכתֹפלוניתֹאזֹהואֹ"מתאווה"ֹאליהֹ,ושכלוֹונפשוֹנמצאיםֹ
בהֹ ,ואם ֹרבו ֹישנה ֹלו ֹמסכת ֹאחרתֹ ,הוא ֹלא ֹיהיה ֹמרוכז ֹאו ֹיוכל ֹלמצות ֹאתֹ
המקסימוםֹלימודֹשהואֹיוכלֹלהגיעֹאםֹהיהֹלומדֹאתֹהמסכתֹשרצהֹ,והיאֹנמצאתֹ
אצלוֹבראשֹ.ובגללֹשישֹלוֹאתֹהרצוןֹהזהֹללמודֹדווקאֹאתֹהמסכתֹהזאתֹרבוֹצריךֹ
ללמדוֹזאתֹ .
מובא ֹבגמרא ֹבהמשך ֹסיפור ֹעל ֹרבי ֹשמעון ֹולויֹ .ששניהם ֹבאו ֹלפני ֹרביֹ ,ולוי ֹרצהֹ
ללמודֹאתֹספרֹמשליֹורביֹשמעוןֹרצהֹללמודֹאתֹספרֹתהיליםֹ,וכפוֹאתֹלויֹללמודֹ
ספר ֹתהיליםֹ ,וכשהגיעו ֹלפסוק ֹ"כי ֹאם ֹבתורת ֹה ֹחפצו" ֹקם ֹלוי ֹואמר ֹלרבי ֹשהואֹ
לימד ֹאותם ֹמהמילה ֹ"חפצו" ֹשאדם ֹצריך ֹללמוד ֹאת ֹהמסכת ֹשהוא ֹרוצה ֹושליבוֹ
חפץֹבהֹ .
ונשאלת ֹהשאלה ֹלמה ֹכפו ֹאת ֹלוי ֹללמוד ֹתהילים? המהרש"א ֹעונה ֹשתי ֹתשובות.
אחתֹ–ֹ מכיווןֹשספרֹתהיליםֹשנכתבֹעלֹידיֹדודֹהמלךֹקודםֹלספרֹמשליֹשנכתבֹעלֹ
ידיֹבנוֹשלמהֹהמלך.
תשובהֹשניהֹ– ֹמכיווןֹשספרֹתהיליםֹכולוֹמדברֹעלֹיראתֹשמיםֹ,וספרֹמשליֹמדברֹ
עלֹדברי ֹחכמהֹומשלֹ,וחז"לֹלימדוֹאותנוֹבמסכתֹאבותֹ"כלֹשיראתֹחטאוֹקודמתֹ
לחוכמתוֹ,חוכמתוֹמתקיימת"ֹפירושֹכלֹמיֹשרואהֹביראתֹהחטאֹאתֹתכליתֹתלמודוֹ
חוכמתוֹמתקיימתֹשכןֹכלֹהחוכמהֹשהואֹרכשֹלוֹבמהלךֹהזמןֹעלֹידיֹלימודֹהתורהֹ
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היא ֹמתגלמת ֹומופיעה ֹבמדותיו ֹובמעשיו ֹכמו ֹשכתוב ֹבספר ֹתהילים ֹ(קיא',י')ֹֹ
"ראשיתֹחכמהֹיראתֹה'" ֹ
המנחתֹיצחקֹשואלֹמדועֹלויֹרצהֹדווקאֹספרֹמשלי? והואֹעונהֹשכתובֹבמדרשֹשלויֹ
בר ֹסיסי ֹהיה ֹתלמידו ֹשל ֹרביֹ ,וכשמינו ֹאותו ֹלרבֹ ,באו ֹושאלו ֹאותו ֹכמה ֹשאלותֹ,
ולאֹידעֹלהשיב ֹעליהם ֹמכיוון ֹשגבהה ֹרוחו ֹמזה ֹשנתמנה ֹלרבֹ ,ולכןֹלוי ֹרצה ֹלתקןֹ
זאתֹורצהֹללמודֹספרֹמשליֹשהואֹמדברֹעלֹדבריֹחכמהֹומשלֹ .
רואים ֹמהסיפור ֹעם ֹלוי ֹורבי ֹשמעון ֹשאין ֹלכוף ֹאת ֹהאדם ֹללמוד ֹמשהו ֹשהוא ֹנגדֹ
רצונותיוֹושאםֹאדםֹיודעֹשהואֹטובֹלימודֹדווקאֹשלֹמקראֹופחותֹבמשנהֹובגמראֹ
אזֹשילמדֹמקראֹאוֹלהיפךֹ,ממשיליםֹזאתֹלאדםֹשרוצהֹללכתֹלעבודֹורוצהֹלעבודֹ
בהייטקֹמכיווןֹשהואֹמעולהֹבמחשביםֹ,ושמיםֹאותוֹלעבודֹבניקיוןֹשאוליֹהואֹגרועֹ
בוֹאוֹיצליחֹלעבודֹאבלֹהואֹלעולםֹלאֹיצליחֹלמצותֹאתֹהמקסימוםֹשלוֹ,ולכןֹהואֹ
ילךֹלעבודֹבמחשביםֹכיֹשםֹהואֹהכיֹטובֹ .
ככהֹגםֹבתורהֹאדםֹצריךֹלדעתֹללמודֹקודםֹכלֹהכלֹ,אבלֹשישקיעֹלימודוֹבמשהוֹ
שהוא ֹטוב ֹבוֹ ,ויוכל ֹבזכות ֹהלימוד ֹהזה ֹלהאיר ֹאת ֹעיניהם ֹשל ֹהרבה ֹתלמידיםֹ
אחריוֹשיבואוֹללמודֹאתֹזהֹ,והםֹיכוליםֹלהתקשותֹובזכותֹזהֹשהואֹהשקיעֹבתורהֹ
ופירשֹהואֹיוכלֹלעזורֹלאחריםֹלהביןֹזאתֹגםֹעלֹהצדֹהטובֹביותרֹ .
אמרנוֹבגמראֹשכלֹהעוסקֹבלימודֹתורהֹ,הקב"הֹממלאֹכלֹחפצוֹמהפסוקֹ"תורתֹהֹ
חפצו"ֹאנחנוֹלמדיםֹכשאדםֹשלומדֹתורהֹוע"יֹתורתוֹהואֹמקייםֹאתֹרצוןֹה'ֹואתֹ
חפצוֹ,אזֹה'ֹגומלֹלוֹומקייםֹגםֹאתֹרצוןֹהאדםֹוחפצוֹ .
ֹהמהרש"א ֹכותב ֹעל ֹמה ֹשאמרו ֹ"שהעוסק ֹבתורה ֹנכסיו ֹמצליחים" ֹוכאשר ֹיעשהֹ
מעשיםֹשלֹלימודֹתורהֹעבורֹנכסיוֹיצליחֹ,ועודֹשלאֹרקֹשאםֹיעסוקֹבתורהֹהקב"הֹ
ימלא ֹחפציו ֹאלא ֹיותר ֹמזהֹ ,שגם ֹאם ֹרק ֹיעסוק ֹבלימוד ֹתורה ֹולא ֹיעשה ֹמעשיםֹ
עבורֹנכסיוֹהקב"הֹימלאֹחפצוֹ.שאזֹמביניםֹשהכוונהֹלאֹחפצוֹעלֹדבריֹתורהֹאלאֹ
חפצוֹעלֹהעוסקֹבתורהֹ .
חז"לֹמחדשיםֹלנוֹבגמראֹשבתחילתֹדרכוֹשלֹאדםֹ,התורהֹשהואֹלומדֹנקראתֹעלֹ
שמוֹשלֹהקב"הֹ"תורתֹה"ֹואחרֹכךֹכשהואֹסייםֹועמלֹוטרחֹעלֹלימודוֹ,הואֹזוכהֹ
שהתורהֹהופכתֹלהקראֹעלֹשמוֹ"ובתורתוֹיהגהֹיומםֹולילה" ֹ
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איך ֹאדם ֹמתחיל ֹאת ֹדרכו ֹבלימוד ֹתורה? ֹ ֹלמדנו ֹשאדם ֹדווקא ֹצריך ֹללמוד ֹתורהֹ
מפיֹרבוֹשהואֹבוחרֹבוֹשיהיהֹרבוֹ,ושלאֹילךֹללמודֹאצלֹרבֹאחרֹשהואֹלאֹיסתדרֹ
אצלוֹ.מהפסוק ֹ"בתורתֹה"ֹלומדיםֹשכאשרֹאדםֹלומד ֹאצלֹרבוֹ,הואֹצריךֹללמודֹ
אצל ֹרבו ֹאת ֹכל ֹהתורה ֹוהתלמודֹ .שבהתחלה ֹילמד ֹאצלו ֹבלי ֹעיון ֹשל ֹלדמות ֹכלֹ
דברֹודברֹלמהֹאמרוֹכךֹולמה ֹכתובֹכךֹ.אלאֹשקודםֹילמדֹאתֹמהֹשרבוֹמלמדוֹ,
ואח"כ ֹכשיסיים ֹללמוד ֹאצל ֹרבו ֹכאשר ֹהגיע ֹלרמה ֹשהוא ֹמסוגל ֹללמוד ֹלבדֹ,
וכשהואֹלמדֹממנוֹאתֹצורתֹהתלמודֹולימודוֹ,אזֹ"ובתורתוֹיהגה"ֹויתחילֹללמודֹעםֹ
עצמוֹולהקשותֹלוֹכלֹדברֹודברֹ .
ישֹבגמראֹחילוקֹביןֹרביֹלרבאֹ .רביֹסברֹש"איןֹאדםֹלמדֹתורהֹאלאֹבמקוםֹשליבוֹ
חפץ"ֹֹושדווקא ֹזהֹמעכבֹללמודֹאיפהֹשהואֹחפץֹואםֹלאֹ,תלמודוֹלאֹמתקייםֹכיֹ
זהֹלאֹלימודֹשהואֹחפץֹבוֹ .ורבאֹסברֹשלעולם ֹילמדֹאדםֹבמקוםֹשליבוֹחפץֹ.אבלֹ
אםֹילמדֹבמקוםֹשאיןֹליבוֹחפץֹאיןֹזהֹמעכבֹ,רקֹשהואֹיגיעֹלרמהֹנמוכהֹמהרמהֹ
שהיהֹמגיעֹאליהֹאםֹהיהֹלומדֹבמקוםֹשליבוֹחפץֹ.ושאםֹישֹלוֹלאדםֹשניֹמקומותֹ
ללמודֹ.יבחרֹבמהֹשחפץֹבוֹכיֹשםֹיגיעֹלרמהֹיותרֹגבוההֹבלימודֹ .
וישנוֹעודֹחילוק ֹביןֹרביֹלרבא ֹבפסוקֹ"ֹכיֹאם ֹבתורת ֹה'ֹחפצו" ֹרביֹלמדֹשילמדֹ
רקֹבמקוםֹשליבוֹחפץֹורקֹכךֹיתקייםֹלימודוֹ .ורבאֹלמדֹשאםֹאדםֹשלמדֹבמקוםֹ
שליבוֹחפץֹיזכהֹשהתורהֹשלמדֹתקראֹתורתוֹ,אבלֹאםֹלמדֹבמקוםֹשליבוֹלאֹחפץֹ,
תלמודוֹיתקייםֹאבלֹלאֹיזכהֹשתקראֹתורתוֹ .
ובבןֹיהוידעֹפירשֹאתֹהחילוקֹכךֹ,שלרביֹאףֹילמדֹלבדֹבמקוםֹשליבוֹחפץֹ.ולרבאֹ
שגםֹכשלומדֹעםֹאחריםֹישתדלֹלשכנעֹאותםֹשילמדוֹמהֹשליבוֹחפץֹ,אבלֹזהֹלאֹ
מעכב ֹאת ֹלימודו[ֹ ֹ .יש ֹביאור ֹשל ֹחז"ל ֹשאדם ֹבא ֹלעולם ֹבשביל ֹמטרה ֹמסוימתֹ,
ואםֹאדםֹלאֹלומדֹאתֹהתורהֹשבאֹהואֹיוכלֹלהצליחֹהכיֹטובֹולהשפיעֹעלֹאחריםֹ
ולעזורֹלהםֹ,אזֹהואֹלאֹעשהֹאתֹהדברֹשבשבילוֹבאֹלעולםֹונשמתוֹתהיהֹצריכהֹ
לחזורֹבגלגולֹאחרֹ ].
הראב"ד ֹאומר ֹעל ֹלימוד ֹהתורהֹ ,שבתחילת ֹדרכו ֹשל ֹאדם ֹהתורה ֹנראית ֹלו ֹקשהֹ
וגבוההֹמידיֹבשבילוֹכמוֹשדברֹשנמצאֹבמרוםֹ,אבלֹבסוףֹאחריֹשסייםֹלעמולֹעליהֹ
היאֹנעשיתֹלוֹ"עליֹדרך"ֹוהואֹעומדֹעלֹכלֹהדקדוקיםֹבתורהֹ .ובבןֹיהוידעֹפירשֹ
לפי ֹביאורו ֹשל ֹרש"י ֹשהמילה ֹ"מרומים" ֹהיינו ֹהרים ֹומקומות ֹגבוהים ֹשאין ֹדרךֹ
אנשים ֹלהמצא ֹשםֹ ,והאלו ֹשנמצאים ֹשם ֹנראים ֹכמו ֹאלה ֹשמתחבאים ֹמכולםֹֹֹ.
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והפירושֹלביאורֹהואֹשבתחילתֹדרכוֹשלֹאדםֹכאשרֹהואֹמגיעֹלביתֹהמדרשֹובאֹ
ללמוד ֹהוא ֹנסתר ֹמכולם ֹכי ֹלא ֹמכירים ֹאותוֹ ,אבל ֹבהמשך ֹדרכו ֹכשהוא ֹממשיךֹ
לעמול ֹעל ֹהתורה ֹועולה ֹבמדרגות ֹהתורהֹ ,ומגיע ֹלמצב ֹשכבר ֹמתחילים ֹלבואֹ
ולשאול ֹאותו ֹ שאלותֹ ,הוא ֹנעשה ֹדמות ֹבבית ֹהמדרש ֹשכולם ֹעוברים ֹדרכו ֹודרךֹ
תורתו ֹוהוא ֹנעשה ֹל"עלי ֹהדרך" ֹבבית ֹהמדרשֹ ֹ .והבן ֹיהוידע ֹהוסיף ֹעוד ֹביאורֹ
שכאשר ֹאדם ֹמגיע ֹלרמה ֹשל ֹ"עלי ֹדרך" ֹהדרך ֹהיא ֹדרכו ֹשל ֹהאדם ֹלעולם ֹהבאֹ
ע"יֹלימודוֹ .
הידֹיוסףֹביארֹאתֹ"איןֹאדםֹלמדֹאלאֹבמקוםֹשליבוֹחפץ"ֹשחפץֹזהֹכחֹהרצוןֹשלֹ
האדםֹ,וכחֹהרצוןֹבאדםֹהואֹהדברֹהכיֹחזקֹשישֹ.ושאליוֹנמשכיםֹכלֹהכוחותֹבגוףֹ
ואפילו ֹהשכל ֹשהוא ֹמתפקד ֹעל ֹהגוף ֹומורה ֹלו ֹמה ֹלעשותֹ .אפילו ֹהוא ֹהולך ֹאחרֹ
הרצוןֹ,ולכןֹרואיםֹשאםֹאדםֹילמדֹבמקוםֹשליבוֹחפץֹכלֹהכוחותֹשישֹלאדםֹבגופוֹ
ונשמתוֹכולםֹיעזרוֹלוֹלמצותֹאתֹלימודוֹבצורהֹהכיֹטובהֹשיכולהֹלהיותֹ .
ולכןֹרואיםֹמכלֹמהֹשדיברנוֹעדֹעכשיוֹשעדיףֹשאדםֹילךֹללמודֹדווקאֹאיפהֹשהואֹ
רוצהֹ,שאדםֹצריךֹלבחורֹלעצמוֹלאיזהֹישיבהֹהואֹבוחרֹללכתֹ,כיֹהואֹיודעֹששםֹ
הואֹימצהֹאתֹעצמוֹ,וגםֹבבחירותֹשלֹהחייםֹעצמםֹ,לאןֹשאדםֹחפץֹֹוירצהֹללכתֹ
כלֹכוחותיוֹונפשוֹשלֹהאדםֹנמצאיםֹאיתוֹוהואֹיוכלֹלהצליחֹבחייוֹובלימודֹהתורהֹ
שלו.
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תורהֹלשמהֹ-ארליךֹיחיאל
רבי ֹאומר ֹכל ֹהעוסק ֹבתורה ֹ לשמה ֹזוכה ֹלדברים ֹהרבה ֹולא ֹעוד ֹאלא ֹשכלֹ
העולםֹֹכולוֹכדאיֹהואֹלו
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תורהֹלשמהֹזוֹהיאֹתורהֹשלֹחסדֹשלאֹלשמהֹזוֹהיאֹתורהֹשאינהֹשלֹחסד
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מהֹזהֹתורהֹלשמה?ֹהביטויֹמוכרֹלכולםֹאבלֹמשמעותוֹאיננהֹברורהֹ.בספר ֹאורותֹ
התורהֹפרקֹב'ֹהרבֹקוקֹמביאֹמספרֹתשובותֹואניֹאתמקדֹבשלושֹתשובותֹ :
התשובהֹהראשונה ֹהיא ֹכמו ֹשזהֹנשמעֹ .לשם ֹהתורהֹ .בשביל ֹהתורהֹ.הרב ֹמסבירֹ
שהמפגש ֹשלי ֹעם ֹהתורהֹיוצר ֹאורֹחדש ֹשלא ֹהיה ֹכמוהו ֹמעולםֹולעולםֹלא ֹיהיהֹ
כמוהוֹכיֹזהֹהמפגשֹהאישיֹשליֹעםֹהתורהֹואףֹאדםֹאחרֹאינוֹמסוגלֹלהיפגשֹאיתהֹ
כמו ֹשאניֹניפגש ֹאיתה ֹובכך ֹבעצםֹנוצרת ֹתורהֹחדשהֹ ,והלימוד ֹשלנוֹצריךֹלהיותֹ
בשבילֹהתורהֹהחדשהֹהזאתֹשנוצרה ֹבעקבותֹהמפגשֹהאישיֹשלנוֹעםֹהתורהֹ.אזֹ
תורהֹלשמהֹזהֹאומרֹללמודֹבשבילֹהתורהֹשאנחנוֹיוצריםֹ .
תשובהֹנוספתֹשמביאֹהרבֹבפסקהֹו'ֹהיאֹשתורהֹלשמהֹזהֹללמודֹכדיֹלהגבירֹאתֹ
הכח ֹשל ֹכנסת ֹישראלֹ .איך ֹזה ֹעובד? ֹהרב ֹמגלה ֹלנו ֹעל ֹהדרך ֹשהתורה ֹהיאֹ
"רוחניות ֹהחייםֹהאמתיים ֹשל ֹכנסת ֹישראל" ֹכלומרֹ ,כמו ֹשלכלֹאדםֹישֹנשמה ֹכךֹ
לעםֹישראלֹישֹנשמהֹ.כידועֹעםֹישראלֹנחשבֹלאישֹאחדֹ"אדםֹאתם-אתםֹקרוייםֹ
אדם" ֹ(יבמות ֹסאֹ).אפשרֹלומר ֹשהנשמה ֹשל ֹעם ֹישראלֹהיא ֹהתורה ֹולכן ֹאםֹאניֹ
לומד ֹתורה ֹאני ֹמגביר ֹאת ֹהרוחניות ֹשל ֹעם ֹישראל ֹובכך ֹאני ֹגם ֹמגדיל ֹאת ֹכוחוֹ
הפיזי ֹוכל ֹמה ֹשצריך ֹלעשות ֹזה ֹלחשוב ֹעל ֹכך ֹשהלימוד ֹהוא ֹבשביל ֹזה ֹובכךֹ
קיימתיֹלימודֹתורהֹלשמהֹ .
עדֹכאןֹז הֹפשוטֹאבלֹעכשיוֹזהֹקצתֹמסתבךֹ.בפסקהֹב'ֹהרבֹאומרֹשלימודֹתורהֹ
לשמה ֹהוא ֹכמו ֹשאמרנוֹ ,אבל ֹרק ֹב"עניינים ֹהרוחניים" ֹכלומר ֹבלימודי ֹאמונהֹ,
כאשרֹאדםֹעוסקֹבענייניםֹאלוֹהואֹמידֹמייצרֹאורֹחדשֹשלאֹהיהֹוכןֹהואֹנותןֹכחֹ
לכנסת ֹישראל ֹאבל ֹב"לימודים ֹהמעשיים" ֹכלומר ֹבלימוד ֹהגמרא ֹוההלכהֹ ,כדיֹ

98אבות ו ,א
99סוטה מט ע"ב
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ללמוד ֹתורה ֹלשמה ֹצריך ֹלהבין ֹאת ֹהיסוד ֹשל ֹתיקון ֹהעולם ֹשעומד ֹמאחורי ֹדבריֹ
חז"לֹ .איך ֹעושים ֹאת ֹזה? ֹלוקחים ֹדיןֹפשוט ֹובודקים ֹמה ֹהסברא ֹשעומדת ֹמאחוריֹ
דין ֹזה ֹכלומר ֹלמה ֹחז"ל ֹתיקנו ֹאת ֹזה? ֹואז ֹבודקים ֹאת ֹהסברא ֹשעומדת ֹמאחוריֹ
הסברא ֹוכןֹהלאהֹ.לדוגמה ֹדין ֹחזקהֹ .הסברא ֹשל ֹדיןֹחזקה ֹהיאֹפשוטהֹ :מצדֹאחדֹ
בלי ֹדין ֹזהֹ ,אדם ֹשקנה ֹשדה ֹעלול ֹלאבד ֹאת ֹשטר ֹהקנייה ֹכעבור ֹמספר ֹשנים ֹואזֹ
יקחו ֹלו ֹאת ֹהשדהֹ ,מצד ֹשני ֹאם ֹלא ֹנעבוד ֹעם ֹשטר ֹכל ֹאחד ֹיוכל ֹלהשתלט ֹעלֹ
השדהֹשלֹחברוֹולומרֹשזהֹשלוֹלכןֹהתקנהֹהיאֹ,כעבורֹשלושֹשניםֹלאֹצריךֹשטרֹ.
הסבראֹשמאחוריֹה סבראֹהזאתֹהיאֹשבעזרתֹתקנהֹזאתֹאנשיםֹיוכלוֹלמכורֹולקנותֹ
אדמותֹבליֹחששֹועלֹידיֹכךֹשאנשיםֹימכרוֹויקנוֹשדותֹהעולםֹיתפתחֹועלֹידיֹכךֹ
שהעולםֹיתפתחֹהואֹיתוקןֹבמהרהֹבימינוֹ,וכךֹהגענוֹמדיןֹחזקהֹלמטרהֹהכוללתֹשלֹ
תיקוןֹהעולםֹ .
התשובהֹהאחרונהֹהיאֹשלימודֹהתורהֹמביאֹאתֹהאדםֹלדעתֹאתֹה'ֹשזוהיֹתכליתֹ
האדםֹלפיֹהנביאיםֹולפיֹהרבֹקוקֹ,לכןֹכאשרֹאדםֹלומדֹכדיֹלהכירֹאתֹבוראוֹהואֹ
לומדֹבשבילֹהיעודֹשלוֹולכן ֹהואֹמקייםֹלימוד ֹתורהֹלשמהֹ ,וגםֹזהֹמתקייםֹיותרֹ
בלימודיֹאמונהֹ .
לאורךֹהדורותֹרבוֹהתשובותֹמהיֹתורהֹלשמהֹ.אךֹניתןֹלומרֹשהגמראֹמסכמתֹאתֹ
כלֹהתשובותֹוהרעיונותֹבמשפטֹאחדֹ :
"תורה ֹלשמה ֹזו ֹהיא ֹתורה ֹשל ֹחסדֹ ,שלא ֹלשמה ֹזו ֹהיא ֹתורה ֹשאינה ֹשלֹ
חסד" ֹ
חסדֹזהֹמשהוֹשאניֹעושהֹבשבילֹהאחרֹולאֹבשבילֹעצמיֹ.כאשרֹאדםֹלומדֹלמעןֹ
ערךֹמסויםֹולאֹלתיקוןֹעצמוֹאוֹלתועלתֹעצמוֹהופכתֹהתורהֹלהיותֹתורהֹשלֹחסדֹ
ולכן ֹמובן ֹמיד ֹלמה ֹ "תורהֹלשמה ֹזוֹהיא ֹתורה ֹשל ֹחסד"ֹ .ולעומת ֹזאת ֹאם ֹהאדםֹ
לומדֹעלֹמנתֹלהבטיחֹאתֹהעולםֹהבאֹשלוֹאוֹבשבילֹהפרנסהֹשלוֹ,התורהֹבהכרחֹ
תהיהֹתורהֹשאינהֹלשמהֹובגללֹזהֹגםֹתורהֹשאינהֹשלֹחסד.
אםֹאדםֹלומדֹבליֹלחשובֹבשבילֹמהֹהואֹלומדֹכמוֹשקוראֹלרובנוֹ,נראהֹשזוֹהיאֹ
כוונתֹהגמראֹבמאמרֹ :
"אמר ֹרב ֹיהודה ֹאמר ֹרבֹ :לעולם ֹיעסוק ֹאדם ֹבתורה ֹובמצות ֹאף ֹעל ֹפי ֹשלאֹ
לשמהֹ,שמתוךֹשלאֹלשמהֹֹ-באֹלשמה".
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"איןֹתורהֹכתורתֹארץֹישראל"ֹ-ביטוןֹמיכאל ֹ
קודם ֹכלֹ ,עלינו ֹלשאול ֹאת ֹהשאלה ֹהמתבקשת ֹכשמתבוננים ֹבכותרת ֹהמאמרֹ ֹ:
איזוֹחשיבותֹכברֹישֹבארץֹישראלֹבשונהֹמשארֹהארצות? ֹ
ברשותכםֹ,ארחיבֹאתֹהשאלהֹעודֹיותרֹ .
ֹ
ֹ)1מובאֹבגמרא

100

ֹשר'ֹחייאֹברֹגמדאֹהיהֹבאֹלארץֹישראלֹומתגלגלֹבעפרֹשלהֹ,

ולאחר ֹמכן ֹמסופר ֹעל ֹר' ֹאבא ֹשהיה ֹמנשק ֹאת ֹהסלעים ֹשל ֹעכוֹ .
אנחנו

ֹמכאן

ֹרואים

ֹשאפילו

ֹהאבנים

ֹשבארץ

ֹישראל

ֹקדושותֹ ֹ.

איך ֹאפשר ֹלומר ֹשדבר ֹכ"כ ֹגשמי ֹכמו ֹקרקע ֹהוא ֹקדוש? ֹמה ֹכ"כ ֹמיוחד ֹבארץֹ
הזאת? ֹ
ֹ
101

ֹ)2מובאֹבגמרא ֹ :
"תנוֹרבנןֹ,לעולםֹידורֹאדםֹבארץֹישראלֹאפילוֹבעירֹשרובהֹגוייםֹ,ואלֹידורֹ
בחו"לֹואפילוֹבעירֹשרובהֹישראלֹ,שכלֹהדרֹבארץֹישראלֹדומהֹכמיֹשישֹלוֹ
אלוהֹ,וכלֹהדרֹבחו"לֹדומהֹכמיֹשאיןֹלוֹאלוהֹ..כאילוֹעובדֹעבודתֹכוכבים"ֹ .
ועודֹ ,כתוב"ֹ :102כיוון ֹשגלו ֹישראל ֹמארצם ֹאין ֹלך ֹביטול ֹתורה ֹגדול ֹמזה"ֹ ֹ.
ֹ
ויש ֹלשאולֹ ,איך ֹזה ֹיתכן? ֹהרי ֹאם ֹמסתכלים ֹעל ֹהמציאות ֹבאמתֹ ,אנחנו ֹרואיםֹ
להיפך! ֹכי ֹמיום ֹשחרב ֹביהמ"ק ֹוגלינו ֹמארצנוֹ ,אז ֹהתחילה ֹהתורה ֹשבע"פ ֹלפרוחֹ ֹ.
יתר ֹעל ֹכןֹ ,רוב ֹהתורה ֹשבעל ֹפה ֹשאנחנו ֹלומדים ֹהיוםֹ ,בכלל ֹנכתבה ֹבגלותֹ,
התלמודֹהבבליֹנכתבֹבבבלֹכמובןֹ,וכמעטֹכלֹהראשוניםֹוהאחרוניםֹהיוֹבגולהֹ,אזֹ
איךֹיתכןֹלומרֹשמיֹשגרֹבחו"לֹדומהֹלמיֹשאיןֹלוֹאלוהֹ,וגםֹ"איןֹלךֹביטולֹתורהֹ
גדולֹמזה"?!ֹ מדועֹאנחנוֹלאֹהולכיםֹלגורֹבארה"בֹהריֹשמהֹישֹלימודֹתורהֹבשפעֹ,
ולומדים ֹבנחת ֹבלי ֹשום ֹטרדותֹ ,והם ֹגם ֹלא ֹצריכים ֹללכת ֹלצבא? ֹ ֹיותר ֹנראהֹ
לכאורהֹשמיֹשגרֹבארץֹישראלֹ,הואֹזהֹשמבטלֹתורה! ֹ
 100מסכת כתובות דף קיב:
 101מסכת כתוב דף קי:
 102חגיגה ה:
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ֹ )3הרמב"ן ֹמפרש ֹאת ֹהפסוק"ֹ 103ותטמא ֹהארץ ֹואפקוד ֹעונה ֹעליהֹ "..ומביא ֹאתֹ
דרשתֹחז"לֹעלֹהפסוקֹבספרֹירמיהו"ֹ104הציביֹלךֹציונים"ֹ"ֹ-היוֹמצויינין ֹבמצוותֹ,
שכשתחזרוֹלאֹיהיוֹבעינכםֹכחדשים"ֹ,105כלומרֹ,הניחוֹתפיליןֹ,עשוֹמזוזותֹכדיֹשלֹ
יהיו

ֹעליכם

ֹכחדשים

ֹהרמב"ן

ֹכשתחזרו.

ֹמביא

ֹמשל

ֹעל

ֹכךֹ :

"משלֹלאדוןֹשכעסֹעלֹאשתוֹושלחהֹלביתֹאביהֹ,אמרֹלהֹהויֹמתקשטתֹתכשיטיםֹ
שכשתחזרי ֹלא ֹיהיו ֹעליך ֹכחדשים"ֹ .מכאן ֹהרמב"ן ֹאומר ֹשעיקר ֹקיום ֹהמצוות ֹזהֹ
ליושבים ֹבארץ ֹה'ֹ ,ואילו ֹבחו"ל ֹאנחנו ֹמקיימים ֹמצוות ֹכחובת ֹהגוף ֹכי ֹכל ֹקיוםֹ
המצוות

ֹבחו"ל

ֹהוא

ֹכדי

ֹשנוכל

ֹאח"כ

ֹלקיימן

הרמב"ן ֹממשיך ֹלהביא ֹאת ֹדברי ֹהספריֹ :כתוב ֹבתורה

106

ֹבשלמות

ֹבארץֹ .

ֹ"וירשתם ֹאותה ֹוישבתםֹ

בהֹ ...ושמרתם ֹלעשות" ֹֹ -ומכך ֹשהתורה ֹהסמיכה ֹאת ֹירושת ֹהארץ ֹלשמירת ֹכלֹ
המצוות ֹדרשו ֹחז"ל"ֹ ,ישיבת ֹארץ ֹישראל ֹשקולה ֹכנגד ֹכל ֹהמצוות ֹשבתורה"ֹ .
אךֹעדייןֹצריךֹלבררֹ,מדועֹישֹחשיבותֹכ"כֹגדולהֹשנקייםֹאתֹהמצוותֹדווקאֹבארץֹ
ישראל?ֹוגםֹ,איזוֹמעלהֹכברֹישֹבארץֹבכךֹשאנחנוֹמוכניםֹלמסורֹאתֹהנפשֹעבורֹ
פיסתֹקרקעֹבארץ? ֹ
כדיֹלענותֹעלֹכלֹהשאלותֹהללוֹצריךֹלהביןֹקודםֹכלֹמהֹעניינהֹשלֹהתורהֹ,וככהֹ
נוכלֹלהסבירֹאתֹכותרתֹהמאמרֹ"איןֹתורהֹכתורתֹארץֹישראל"ֹ .107

ֹ
מעלתֹהתורהֹ :
אומרֹהרמח"לֹבמסילתֹישריםֹ 108שעלֹהאדםֹלבררֹלעצמוֹמהֹחובתוֹותכליתוֹבזהֹ
העולםֹ,וכךֹידעֹבמהֹישיםֹשאיפתוֹוכיווןֹהליכתוֹבכלֹמהֹשיעמולֹבימיֹחייוֹ.ואומרֹ
הרמח"לֹ ,שהאדם ֹנברא ֹכדי ֹ"להתענג ֹעל ֹה' ֹולהנות ֹמזיו ֹשכינתו" ֹוזהו ֹהתענוגֹ
האמיתיֹשאיןֹכמוהוֹ,וזהֹחובתנוֹבעולםֹהזהֹ .

 103ויקרא יח ,כה
 104ירמיהו לא ,כ
 105ספרי עקב לז
 106דברים יא ,לא-לב
 107בראשית רבה טד ,ד
 108פרק א
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ֹ
עיקרֹהתענוגֹבאמתֹ,יהיהֹבעולםֹהבאֹ,אבלֹכדיֹלהגיעֹלעולםֹהבאֹולהתענגֹעלֹה'ֹ
הואֹרקֹע"יֹשיעבורֹבעולםֹהזהֹוישתמשֹב"אמצעים"ֹשנתןֹלוֹה'ֹכדיֹלהגיעֹלעולםֹ
הבאֹ,והםֹהמצוותֹוהדבקותֹבדרכיוֹ .
"התורה" ֹזה ֹבעצם ֹהאמצעי ֹשהקב"ה ֹנתן ֹלנו ֹכדי ֹשנדבק ֹבוֹ ֹ.
"התורה" ֹלא ֹמתבטאת ֹרק ֹבכך ֹשאנחנו ֹלומדים ֹתורהֹ ,אלא ֹעלינו ֹ"לחיות ֹחייֹ
תורה"ֹ ֹ.
חייֹתורהֹצריכיםֹללוותֹאותנוֹגםֹביום-יוםֹ,וזהֹמתבטאֹגםֹבדיבורֹ,גםֹבמידותֹוגםֹ
במחשבותֹ .
"התורה" ֹזה ֹלא ֹעוד ֹמקצוע ֹבאוניברסיטהֹ ,זה ֹבדיוק ֹהיה ֹהחטא ֹשבגללו ֹאבדהֹ
הארץ"ֹ ,על ֹשלא ֹבירכו ֹבתורה ֹתחילה"ֹ ֹ 109כלומרֹ ,למרות ֹשעם ֹישראל ֹהיו ֹאזֹ
שומריֹתורהֹומצוותֹ,הםֹלאֹהתייחסוֹלתורהֹכאלֹ"תורתֹחיים"ֹ,אלאֹהתייחסוֹאליהֹ
כשארֹחכמותֹהעולםֹ,והםֹלאֹהבינוֹאתֹמשמעותֹהברכה"ֹ:אשרֹנתןֹלנוֹתורתֹאמתֹ
וחייֹעולםֹנטעֹבתוכנו"ֹ .

עניינהֹשלֹהתורהֹ :
עםֹישראלֹזכהֹלקבלֹאתֹהתורהֹ,אבלֹישֹלזכורֹ,אתֹהתורהֹקיבלנוֹבתורֹעם!ֹזהֹלאֹ
תורה ֹשל ֹאנשים ֹיחידי םֹ .כמו ֹשנאמר ֹבתורה ֹכשבנ"י ֹהגיעו ֹלהר ֹסיני"ֹ :ויחן ֹשםֹ
ישראל ֹנגד ֹההר"ֹ ,110ורש"י ֹבפירושו ֹעל ֹהתורה ֹשם ֹלב ֹשישנה ֹבעיה ֹבפסוק ֹבכךֹ
שהוא ֹפותח ֹבלשון ֹיחידֹ ,למרות ֹשהוא ֹמדבר ֹעל ֹישראלֹ ,שהם ֹרביםֹ ,ולכן ֹרש"יֹ
מפרשֹ ,שאת ֹהתורה ֹעמ"י ֹקיבל ֹ"כאיש ֹאחד ֹבלב ֹאחד"ֹ .כל ֹעם ֹישראל ֹקיבל ֹאתֹ
התורהֹ,ובעםֹישֹצדיקיםֹ,בינונייםֹוגםֹרשעיםֹ .
ֹ
התורה ֹניתנה ֹלכלל ֹישראלֹ ,ולא ֹלאנשים ֹפרטייםֹ ,הרבי ֹמלובביץ ֹכותב ֹבשיחותיוֹ
בפרשת ֹתרומה ֹעל ֹהפסוק"ֹ 111:ועשו ֹלי ֹמקדשֹ ...ושכנתי ֹבתוכם" ֹשלכל ֹאחד ֹואחדֹ
מבנ"י ֹ(גם ֹל"רשעים") ֹקיים ֹהציווי ֹשל ֹ"ועשו ֹלי ֹמקדש"ֹ ,וכל ֹעוד ֹלא ֹיהיה ֹלכללֹ

 109נדרים פ
 110שמות יט ,ב
 111שמות כה ,ח
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ישראלֹאתֹהחיבורֹלתורהֹולמצוותֹאזֹגםֹלאֹיהיהֹ"ושכנתיֹבתוכם"ֹ,ולכןֹאסורֹלנוֹ
לעוזב ֹולדחוק ֹאת ֹהרשעים ֹממנו ֹמפני ֹשהם ֹחלק ֹמנשמת ֹישראלֹ .
הקב"הֹאומרֹלישראל"ֹ:ואתםֹתהיוֹליֹממלכתֹכהניםֹגויֹקדוש"ֹ112כלומרֹ,לאֹאוסףֹ
של ֹיחידים ֹהשומרים ֹאת ֹהתורה ֹבצוותאֹ ,אלא ֹגוי ֹוממלכהֹ ,עם ֹומדינה; ֹגם ֹלאֹ
קבוצה ֹהמקיימת ֹאת ֹהתורה ֹלמען ֹעצמה ֹכי ֹאם ֹלמען ֹהאנושות ֹכולהֹ .
תורהֹעניינהֹלהופיעֹבכללֹ,רקֹבאומהֹורקֹבממלכתֹכהניםֹוגויֹקדושֹ-תורהֹזהֹלאֹ
לימודֹפרטיֹ,אלאֹהתורהֹנועדהֹלכללֹישראלֹ .

ֹ
הקשרֹביןֹעםֹישראלֹלארץֹישראלֹ .
אומרֹר'ֹיהודהֹהלויֹבספרוֹהכוזריֹ 113שמלךֹכוזרֹטועןֹשקשהֹלייחסֹלקרקעֹמעלהֹ
רוחניתֹ ,ובנוסף ֹלכך ֹלא ֹניכר ֹשום ֹמעלה ֹבאנשים ֹשגרים ֹבארץ ֹישראלֹ .
ֹ אבל ֹהחבר ֹמבהיר ֹלו ֹע"י ֹמשל ֹאת ֹהקשר ֹההדוק ֹבין ֹארץ ֹישראל ֹעם ֹבן ֹזוגהֹ
הישראליֹ .
משלֹעלֹכרםֹ,שכאשרֹעובדיםֹאותוֹועושיםֹאתֹכלֹמלאכתֹעבודתֹהכרםֹהדרושהֹ
לגידול ֹהגפניםֹ ,אז ֹהוא ֹיוציא ֹענבים ֹמשובחים ֹמאודֹ .אבל ֹכל ֹהעבודה ֹהזאת ֹלאֹ
שווה

ֹכלום

ֹאם

ֹלא

ֹניטע

ֹאת

ֹהגפנים

ֹבמקום

ֹשראוי

ֹלהםֹ .

וכך ֹגם ֹלעניין ֹהמצוות ֹשהם ֹמעין ֹ"עבודת ֹהכרם"ֹ ,הסגולה ֹשל ֹעמ"י ֹלא ֹתצליחֹ
להתממש

ֹבצורה

ֹהשלמה

ֹכל

ֹעוד

ֹלא

ֹנקיים

ֹאותן

ֹבארץֹ .

"114דרושים ֹשלושה ֹתנאים ֹלהופעה ֹהשלמהֹ :צריך ֹעם ֹישראלֹ ,והוא ֹיישב ֹבארצו-
ארץ ֹישראלֹ ,ויחיה ֹעל ֹפי ֹתורת ֹישראלֹ .כאשר ֹיתקיימו ֹשלושת ֹהתנאים ֹהללוֹ ,אזֹ
נראה ֹפירותֹ .אבל ֹתנאי ֹאחד ֹבלא ֹהשני ֹאינו ֹמועיל ֹכי ֹהכל ֹעניין ֹאחדֹ ".
החבר ֹמבהיר ֹלמלך ֹשהקדושה ֹאיננה ֹמוגבלת ֹרק ֹלרוחניותֹ ,אלא ֹמתפשטת ֹגםֹ
בגשמיות ֹגסה ֹכמו ֹהקרקעֹ .אלא ֹשרק ֹ"השידוך" ֹשל ֹהארץ ֹעם ֹבן ֹזוגה ֹהישראליֹ,
חושףֹאתֹהסגולותֹהמיוחדותֹהטמונותֹבהֹ .

 112שמות יט ,ו
 113מאמר שני סעיף יב
 114הרב שלמה אבינר בפירוש לספר הכוזרי
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ההישגיםֹשלֹעמ"יֹבחו"לֹ,הםֹכאיןֹוכאפסֹ,לעומתֹהדברֹהאמיתיֹשיכולֹלהתממשֹ
רקֹכאןֹ,בארץֹה'ֹ .
ֹ
כך ֹגם ֹהנשמה ֹשיש ֹבאדםֹ ,שבלי ֹהגוף ֹהחומרי ֹשהיא ֹנמצאת ֹבו ֹהיא ֹלא ֹיכולהֹ
להתבטאֹ ,כן ֹהוא ֹהיחס ֹבין ֹהארץ ֹלעםֹ .רק ֹע"י ֹהגוף ֹהלאומי ֹ(הארץ) ֹֹ -קיוםֹ
המצוותֹישחררֹאתֹ"האנרגיהֹהרוחנית"ֹשאצורהֹבוֹ .
115

יש ֹקשר ֹחי ֹבין ֹהאומה ֹהישראלית ֹלארצהֹ .כמו ֹשנאמר ֹבגמרא "ֹ :ואמר ֹר' ֹאבאֹ
אין ֹלך ֹקץ ֹמגולה ֹמזה ֹשנאמר"ֹ 116ואתם ֹהרי ֹענפכם ֹתתנו ֹופריכם ֹתשאו ֹלעמיֹ
ישראל"ֹ"ֹופרשֹרש"י"ֹ-כשתיתןֹארץֹישראלֹפריהֹבעיןֹיפהֹ,אזֹיקרבֹהקץֹואיןֹלךֹ
ֹמגולה

קץ

ֹיותר"ֹ .

(זה ֹמדהיםֹ ,במשך ֹֹ 2111שנות ֹגלות ֹהארץ ֹהזאת ֹהיתה ֹשממהֹ ,וכשחזרנו ֹלארץֹ
בתור ֹאומה ֹלפני ֹכ ֹ 71שנה ֹלפתע ֹהתייבשו ֹהביצותֹ ,וכשעזבנו ֹאת ֹגוש ֹקטיףֹ ,הכלֹ
נהיהֹשומםֹשםֹ ).

ֹ
תורתֹארץֹישראלֹ :
מובא ֹבגמראֹ 117שכשעלה ֹר' ֹזירא ֹארצהֹ ,התענה ֹמאה ֹתעניותֹ ,כדי ֹלשכוח ֹאתֹ
תלמודהֹשלֹבבלֹ,שלאֹתטרידהוֹמלקבלֹאתֹתורתֹא"יֹ .
הסבירֹזאתֹמרןֹהראי"הֹ 118ֹ:
"אין ֹאויר ֹארץ ֹישראל ֹמסוגל ֹלהיות ֹמחכים ֹ(כמו ֹשנאמר ֹבגמראֹ 119שהאוויר ֹשלֹ
ארץֹישראל ֹמחכים) ֹדווקא ֹבחכמה ֹהקטנה ֹשלֹפלפולים ֹודרושים ֹנמוכים(ֹ .כי)ֹ
דברים ֹכאלה ֹהם ֹלמטה ֹממעלתה ֹהמיוחדת ֹשל ֹארץ ֹהאורהֹ ,המלאה ֹחמדתֹ
 115סנהדרין צח.
 116יחזקאל לו ,ח
 117ב"מ פה.
' 118מאמרי הראי"ה' ח"ב מאמרים ,נחמת ישראל
 119בבא בתרא קנח:
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אלוקים ֹחיים ֹוחמדת ֹישראל ֹֹ .רבי ֹזירא ֹהתענה ֹהרבה ֹכדי ֹשתשתכח ֹממנוֹ
הגמרא ֹהבבליתֹ .שלא ֹתטריד ֹאותוֹ ,כי ֹאין ֹזה ֹמגמתה ֹותכליתה ֹהאחרונה ֹשלֹ
חכמת ֹארץ ֹישראל ֹוגדולת ֹהאורה ֹשל ֹהטוב ֹהיתרוני ֹשבתורת ֹארץ ֹישראל"ֹ .
ֹ
בגלות ֹודאי ֹשהיה ֹלימוד ֹתורהֹ ,כמו ֹשאמרנו ֹכמעט ֹכל ֹהתורה ֹשבעל ֹפה ֹנכתבהֹ
בגלותֹ .
אבלֹבגלותֹלמדוֹתורהֹולאֹחיוֹתורה!ֹ"מיוםֹשחרבֹביתֹהמקדשֹאיןֹלךֹביטולֹתורהֹ
גדול ֹמזה"ֹ -הכוונה ֹשמיום ֹשגלו ֹישראל ֹמארצםֹ ,כבר ֹלא ֹיכולה ֹהתורה ֹלהופיעֹ
בשלמותהֹ ,כי ֹהופעת ֹמגמת ֹהתורה ֹבשלמותה ֹבאה ֹלידי ֹביטוי ֹרק ֹע"י ֹשכל ֹכללֹ
האומהֹיחיו ֹחיי ֹתורה ֹכאן ֹבארץֹ .בגלות ֹלמדנו ֹתורתֹהפרטֹ ,ולמרות ֹשתורה ֹכזאתֹ
היאֹבבחינתֹ"גוףֹבליֹנשמה"ֹ,גםֹלהֹישֹערךֹחשובֹואסורֹלזלזלֹבהֹ ,אבלֹלתורתֹ
הכללֹישֹערךֹהרבהֹיותרֹחשובֹ,כיֹככהֹתופיעֹמגמתֹהתורהֹבשלמותהֹ -להרבותֹ
אתֹשמהֹשלֹהתורהֹבמציאותֹשלנוֹ.התורהֹצריכהֹלבואֹלידיֹביטויֹבצבאֹ,בכלכלהֹ
וגם ֹבפוליטיקהֹ .זה ֹמה ֹשנקרא ֹ"אנשי ֹקודש"ֹ -120אנשים ֹשכל ֹייעודם ֹבחיים ֹזהֹ
לעשות ֹאת ֹהחיבור ֹבין ֹעולם ֹהחומר ֹלקב"הֹ ,ולתקן ֹאת ֹכל ֹהעולם ֹבמלכות ֹש-דיֹ,
ושכלֹבניֹבשרֹיקראוֹבשמוֹשלֹהקב"הֹ .
הרב ֹאליעזר ֹמלמד ֹאומר"ֹ :121מבין ֹבני ֹאומות ֹהעולם ֹיש ֹצדיקים ֹגדוליםֹ ,אבל ֹהםֹ
צדיקים ֹפרטייםֹ .אולם ֹאין ֹעם ֹבאומות ֹהעולם ֹשיכול ֹלהתגבש ֹכעם ֹלשם ֹעבודתֹ
השםֹ.לשםֹכךֹנבחרֹעמ"יֹ,שהואֹהיחידֹשיכולֹלגלותֹאתֹקדושתֹהכללֹ..והמדרגהֹ
הזאת ֹיכולה ֹלהתגלות ֹבארץ ֹישראל ֹבלבדֹ .וכמו ֹשנאמר"ֹ 122:ומי ֹכעמך ֹישראל ֹגויֹ
אחד ֹבארץ"ֹ .ופירשו ֹבזוהרֹ 123שדווקא ֹבארץ ֹישראלֹ ,עמ"י ֹנקרא ֹגוי ֹאחדֹ ,ולאֹ
במקום ֹאחרֹ .רק ֹבארץ ֹישראל ֹעמ"י ֹיכול ֹלהיות ֹמגובש ֹכולו ֹלעבוד ֹאת ֹה'ֹ .
קיומו ֹשל ֹעמ"י ֹתלוי ֹבאמונהֹ ,בקשר ֹשלו ֹעם ֹהקב"הֹ ,וכמו ֹשאמרנו ֹרק ֹבארץֹ
 120מסילת ישרים פרק כו
 121פניני הלכה בענייני העם והארץ א ,ב
 122שמואל ב' ז ,כג
 123ח"ג צג ,ב
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ישראל ֹיכולה ֹהאמונה ֹלהתגלות ֹבשלמותֹ .אבל ֹבחו"ל ֹאין ֹאפשרות ֹלגלות ֹאתֹ
האמונה ֹהאחדותיתֹ .וממילא ֹיש ֹחשש ֹשכל ֹניסיון ֹלהתקשר ֹאל ֹה' ֹיתברךֹ ,יסטהֹ
לכיווןֹעבודהֹזרהֹ,וכמוֹשאמרוֹחז"לֹ:124כלֹהדרֹבחו"לֹכאילוֹעובדֹעבודהֹזרה"ֹ .
אומרֹהרבֹצביֹיהודהֹקוקֹזצ"לֹ :125
ֹ
"שמאמר ֹחז"ל ֹהפותח ֹבשאלה"126ֹ :אתה ֹמבקש ֹלראות ֹאת ֹהשכינה ֹבעולםֹ
הזה?" ֹ -שכינה ֹהיא ֹהמשך ֹהאלוהות ֹבישראלֹ ,בעולם ֹהזהֹ .והתשובה ֹהיאֹ:
"עסוק ֹבתורה ֹבארץ ֹישראל"ֹ .ה' ֹבחר ֹדווקא ֹבארץ ֹישראל ֹכמקום ֹלהשראתֹ
שכינתוֹ .
הרמח"לֹבספרוֹמסילתֹישריםֹ 127מתארֹאתֹמידתֹהחסידֹבכךֹשמוטלֹעליוֹלהתפללֹ
על ֹדורו ֹולבקש ֹרחמים ֹעליהם ֹכדי ֹלזכותם ֹולהגן ֹבעדםֹ ,לפי ֹשאין ֹהקב"ה ֹחפץֹ
באבדןֹשלֹהרשעיםֹ.ומוסיףֹעודֹהרמח"לֹ,שמלבדֹהכוונהֹהזוֹשיעבודֹאתֹה'ֹלמעןֹ
טובתֹהדורֹויתפללֹעליהםֹכדיֹלזכותםֹולהגןֹבעדםֹ,ישֹלוֹאףֹלהשיבֹבתשובהֹאתֹ
דורוֹוללמדֹסנגוריאֹעלֹכלֹדורוֹ .
זה ֹהערך ֹהגדול ֹשיש ֹלתורת ֹהכלל ֹכי ֹע"י ֹשכל ֹכלל ֹהאומה ֹיקראו ֹבשם ֹה'ֹ -זהֹ
יגדילֹיותרֹאתֹכבודֹשםֹהשםֹבמציאותֹ .
יהיֹרצוןֹ,שנזכהֹלחיותֹחייֹתורהֹ,נשפיעֹעלֹכללֹישראלֹולאֹנחשובֹרקֹעלֹעצמנוֹ,
ונזכהֹלהרבותֹבאהבתֹחינםֹושיבנהֹביתֹהמקדשֹבמהרהֹבימינו.



 124כתובות קי:
 125שיחות הרב צבי יהודה-תלמוד תורה א' "תורת ארץ ישראל".
 126מדרש שוחר טוב תהילים קה
 127מסילת ישרים סוף פרק יט
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ֹ

פרנסהֹלעומתֹתורהֹ-גיכטיןֹמשהֹצביֹ,מוסקטיֹדוד ֹ
ישנוֹקושיֹאיךֹלחיותֹאתֹחיינוֹ,האםֹלעסוקֹיותרֹבלימודֹתורהֹאוֹבפרנסהֹ.האםֹישֹ
חיובֹהלכתי ֹכלפיֹצדֹאחד?ֹאוֹהאםֹכלֹאדםֹמחליטֹלעצמו?ֹהאםֹישנוֹחיובֹללמודֹ
תורה?ֹהאםֹישנוֹחיובֹלפרנסהֹעצמיתֹ,אוֹניתןֹלקחתֹמןֹהצדקה?ֹהתשובותֹלשאלותֹ
המטרידותֹהאלוֹיבוארוֹבהמשךֹ .

חובתֹהאדםֹללמודֹתורהֹ :
"ולמדתם ֹאתם ֹאת ֹבניכם ֹלדבר ֹבם ֹבשבתך ֹבביתך ֹובלכתך ֹבדרך ֹובשכבךֹ
ובקומך(".דבריםֹיאֹיט) ֹ
לומדים ֹמפסוק ֹזה ֹשיש ֹמצוה ֹללמד ֹאת ֹבנו ֹתורהֹ .זהו ֹהיסוד ֹשל ֹמצוות ֹתלמודֹ
תורה.
עוד ֹמקור ֹשל ֹמצוות ֹלימוד ֹתורה ֹמגיע ֹמהפסוק ֹבספר ֹדברים ֹ"ולמדתם ֹאותםֹ
ושמרתם ֹלעשותם" ֹ(דברים ֹה ֹא)ֹ .לומדים ֹמכאן ֹשזו ֹמצווה ֹעל ֹכל ֹישראל ֹללמודֹ
תורהֹכפיֹכוחוֹ,ועלֹידיֹזהֹיוכלֹלקייםֹאתֹהמצוותֹכראויֹ .
שולחןֹערוךֹיורהֹדעהֹהלכותֹתלמודֹתורהֹסימןֹרמוֹסעיףֹא ֹ
כלֹאישֹישראלֹחייבֹבתלמודֹתורהֹ ,ביןֹעניֹביןֹעשירֹ,ביןֹשלםֹבגופוֹביןֹבעלֹ
ייסורים ֹ,ביןֹבחורֹביןֹזקןֹגדולֹ.אפילוֹעניֹהמחזרֹעלֹהפתחיםֹ,אפילוֹבעלֹאשהֹ
ובניםֹ,חייבֹלקבועֹלוֹזמןֹלתלמודֹתורהֹביוםֹובלילהֹ,שנאמרֹ:והגיתֹבוֹיומםֹ
ולילה ֹ(יהושע ֹאֹ ,ח)ֹ .ובשעת ֹהדחקֹ ,אפילו ֹלא ֹקרא ֹרק ֹקריאת ֹשמע ֹשחריתֹ
וערביתֹ,לאֹימושוֹמפיךֹ(ישעיהוֹנטֹ,כא)ֹקרינןֹביהֹ(הגהותֹמיימוניֹפ"אֹוסמ"גֹ
עשיןֹי"ב)ֹ.ומיֹשא"אֹלוֹללמודֹ,מפניֹשאינוֹיודעֹכללֹללמודֹאוֹמפניֹהטרדותֹ
שישֹלוֹ,יספיקֹלאחריםֹהלומדיםֹ .
לומדים ֹגם ֹמהשולחן ֹערוך ֹשחובה ֹעל ֹכל ֹישראל ֹללמוד ֹתורהֹ .בנוסףֹ ,רואיםֹ
את ֹהחיוב ֹ שיש ֹלכל ֹאדם ֹללמוד ֹביום ֹובלילהֹ ,ואת ֹהחיוב ֹשל ֹקביעת ֹעיתיםֹ
ללימודֹ .

ֹ
חשיבותֹלימודֹתורהֹ :
מצוותֹלימודֹתורהֹהיאֹאחדֹמהמצוותֹהכיֹחשובותֹבתורהֹ.החיובֹשלֹהלימודֹהיאֹ
עדֹמותוֹשלֹהאדםֹשנאמרֹ"רקֹהשמרֹלךֹושמורֹנפשךֹמאודֹפןֹתשכחֹאתֹהדבריםֹ
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אשרֹראוֹעיניךֹ,ופןֹיסורוֹמלבבךֹכל ֹימיֹחייך ֹ(דבריםֹדֹט)ֹ.חובתֹהלימודֹכלֹימיוֹ
שלֹאדםֹמדגישהֹאתֹחשיבותֹהמצווהֹֹ.בשולחןֹערוךֹיורהֹדעהֹהלכותֹתלמודֹתורהֹ
סימןֹרמוֹסעיףֹא ֹמפורטֹשכלֹישראלֹחייבֹללמודֹתורהֹ.הפירוטֹלאֹנעשהֹבהכללהֹ
אלהֹבפירוטיֹפרטיםֹ.כגוןֹ,אפילוֹעניֹהמחזרֹעלֹהפתחיםֹ(שהולךֹמביתֹלביתֹלבקשֹ
כסף)ֹ,ביןֹבחורֹאוֹביןֹזקןֹגדולֹ,אפילוֹבעלֹאישהֹובניםֹ.הפירוטֹמדגישֹלנוֹעדֹכמהֹ
המצווה ֹזו ֹחשובה ֹשאפילו ֹכל ֹהאנשים ֹהללו ֹשיתכן ֹשיש ֹלהם ֹסיבות ֹמוצדקותֹ
לדחיית ֹהלימודֹ ,אינם ֹדוחים ֹאת ֹהלימוד ֹועדיין ֹמחויבים ֹבמצוות ֹתלמוד ֹתורהֹ.
החשיבות ֹשל ֹמצוות ֹתלמוד ֹתורה ֹבאה ֹלידי ֹביטוי ֹגם ֹבזה ֹשיש ֹהעדפה ֹלמצוותֹ
תלמוד ֹתורה ֹמעל ֹמצוות ֹחשובות ֹאחרותֹ .כמוֹ ,דחיית ֹהמצווה ֹלהתחתן ֹבשבילֹ
ללמוד ֹמהטעם ֹשל ֹעול ֹהפרנסה ֹ"ריחיים ֹבצווארו" ֹבתנאי ֹשאין ֹיצרו ֹמתגבר ֹעליוֹ
(שולחןֹערוךֹסימןֹרמוֹסעיףֹב)ֹ .
לומדים ֹמכל ֹהמקורות ֹהאלו ֹשמצוות ֹתלמוד ֹתורה ֹהיא ֹאחת ֹמן ֹהמצוות ֹהחשובותֹ
אשרֹציוונוֹ .

חובתֹהאדםֹללמודֹאומנותֹוחשיבותֹלימודֹאומנותֹ :
תלמודֹבבליֹמסכתֹקידושיןֹדףֹכטֹעמודֹא ֹ
ה"קֹ :כל ֹמצוות ֹהבן ֹהמוטלות ֹעל ֹהאב ֹלעשות ֹלבנו ֹֹ -אנשים ֹחייביןֹ ,ונשיםֹ
פטורותֹ .תנינא ֹלהא ֹדת"רֹ :האב ֹחייב ֹבבנו ֹלמולוֹ ,ולפדותוֹ ,וללמדו ֹתורהֹ,
ולהשיאוֹאשהֹ,וללמדוֹאומנות ֹ(מקצוע=פרנסה);ֹוי"אֹ:אףֹלהשיטוֹבמים;ֹרביֹ
יהודהֹאומרֹ:כלֹשאינוֹמלמדֹאתֹבנוֹאומנותֹֹ -מלמדוֹליסטותֹ .ליסטותֹס"ד?ֹ
אלאֹ,כאילוֹמלמדוֹלסטותֹ .
בגמרא ֹמפורשות ֹהחובות ֹשמוטלות ֹעל ֹהאב ֹביחס ֹלבנוֹ .שניים ֹמן ֹהדברים ֹשאבֹ
חייב ֹללמד ֹאת ֹבנו ֹהם ֹתורה ֹואומנותֹ .ניתן ֹלהבין ֹמפה ֹאת ֹהחשיבות ֹשל ֹלימודֹ
האומנותֹ,שזהֹהדברֹהיחידֹשבנוסףֹלתורהֹאבֹחייבֹללמדֹאתֹבנוֹ.הגמראֹממשיכהֹ
וטוענתֹשאםֹאבֹלאֹלימדֹאתֹבנוֹאומנותֹ,הואֹלימדֹאותוֹלגנובֹ.מפורטֹלאחרֹמכןֹ
שהאבֹלאֹבאמתֹלימדֹאתֹבנוֹלגנובֹאלאֹכאילוֹלימדֹאתֹבנוֹלגנובֹ.זהֹלאֹמשנהֹ
שבסוף ֹהאב ֹלכאורה ֹלימד ֹאת ֹבנו ֹלגנובֹ ,ניתן ֹלהבין ֹמתוך ֹהדימוי ֹֹ ,עד ֹכמה ֹזהֹ
חשובֹלרכושֹמקצועֹ,ולעסוקֹבוֹ .
ֹ
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תלמודֹבבליֹמסכתֹקידושיןֹדףֹלֹעמודֹב ֹ
ללמדוֹאומנותֹ.מנלן?ֹאמרֹחזקיהֹ,דאמרֹקראֹ:ראהֹחייםֹעםֹאשהֹאשרֹאהבתֹ,
אםֹאשהֹממשֹהיאֹֹ-כשםֹשחייבֹלהשיאוֹאשהֹ,כךֹחייבֹללמדוֹאומנותֹ,אםֹ
תורהֹהיא ֹֹ -כשםֹשחייבֹללמדו ֹתורהֹ,כךֹחייבֹללמדוֹאומנותֹ .וישֹאומריםֹ:
אףֹלהשיטוֹבנהרֹ.מאיֹטעמא?ֹחיותיהֹהואֹ.רביֹיהודהֹאומרֹ:כלֹשאינוֹמלמדוֹ
אומנות ֹֹ -מלמדו ֹליסטותֹ .ליסטות ֹס"ד? ֹאלאֹ ,כאילו ֹמלמדו ֹליסטותֹ .מאיֹ
בינייהו?ֹאיכאֹבינייהוֹ,דאגמריהֹעיסקאֹ .
"ראהֹחייםֹעםֹאשהֹאשרֹאהבתֹכלֹימיֹחייֹהבלךֹאשרֹנתןֹלךֹתחתֹהשמשֹ
כלֹימיֹהבלךֹכיֹהואֹחלקךֹבחייםֹובעמלךֹאשרֹאתהֹעמלֹתחתֹהשמש(.קהלתֹ
טֹֹט)" ֹ
הגמרא ֹלומדת ֹמתוך ֹהפסוק ֹהזה ֹאת ֹהחוב ֹשל ֹאב ֹללמד ֹאת ֹבנו ֹאומנותֹ .הגמראֹ
טוענת ֹשפירוש ֹהמילה ֹ"אישה" ֹיכולה ֹלהיות ֹאו ֹאישה ֹממש ֹאו ֹתורהֹ .אם ֹהמילהֹ
"אישה"ֹפירושהֹאישהֹממשֹ,אזֹכשםֹשאבֹחייבֹלהשיאֹאתֹבנוֹאישהֹכךֹגםֹאבֹ
ללמד ֹאת ֹבנו ֹואומנותֹ .אם ֹפירוש ֹהמילה ֹ"אישה" ֹהיא ֹתורהֹ ,אז ֹכמו ֹשאב ֹמלמדֹ
אתֹבנוֹתורהֹכךֹגםֹחייבֹללמדֹאומנותֹ.החובֹשלֹאבֹללמדֹאתֹבנוֹאומנותֹמושווהֹ
לחובֹלהשיאוֹאישהֹוללמדוֹתורהֹ.ניתןֹלהביןֹמההשוואותֹהאלוֹאתֹהדגשֹשישֹפהֹ
עלֹהחשיבותֹשלֹלימודֹאומנותֹ .
רמב"םֹהלכותֹרוצחֹושמירתֹהנפשֹפרקֹהֹהלכהֹה ֹ
הבןֹשהרגֹאתֹאביוֹבשגגהֹגולהֹוכןֹהאבֹשהרגֹאתֹבנוֹבשגגהֹגולהֹעלֹידוֹ,
במה ֹדברים ֹאמורים ֹבשהרגו ֹשלא ֹבשעת ֹלימודֹ ,או ֹשהיה ֹמלמדו ֹאומנותֹ
אחרתֹשאינוֹצריךֹלהֹ,אבלֹאםֹיסרֹבנוֹכדיֹללמדוֹתורהֹאוֹחכמהֹאוֹאומנותֹ
ומתֹפטור.
הרמב"ם ֹמפרט ֹשאם ֹאב ֹהרג ֹאת ֹבנו ֹבשגגה ֹבשעת ֹלימוד ֹתורה ֹאו ֹאומנות ֹאינוֹ
גולהֹ,אךֹפטורֹ .
כל ֹהזמןֹ ,הנושא ֹשל ֹלימוד ֹאומנות ֹלבנו ֹהושם ֹברמה ֹשווה ֹעם ֹלימוד ֹבנו ֹתורהֹ.
אומנם ֹדברים ֹאלו ֹהם ֹלא ֹשווים ֹבמלואםֹ ,יש ֹלהבין ֹשהחשיבות ֹשל ֹשני ֹלימודיםֹ
אלו ֹמתקרבים ֹלאותו ֹרמהֹ .מכאן ֹלומדים ֹשיש ֹחשיבות ֹרבה ֹלאדם ֹללמד ֹאת ֹבנוֹ
אומנותֹ,כיֹאםֹלאֹיעשהֹכךֹהבןֹיהפוךֹלגנבֹ .
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חובתֹהאדםֹלצאתֹלפרנסֹאתֹעצמוֹ :
רמב"םֹהלכותֹתלמודֹתורהֹפרקֹגֹהלכהֹי ֹ
כלֹהמשיםֹעלֹלבוֹשיעסוקֹבתורהֹולאֹיעשהֹמלאכה ֹויתפרנסֹמןֹהצדקהֹהריֹ
זה ֹחלל ֹאת ֹהשם ֹובזה ֹאת ֹהתורה ֹוכבה ֹמאור ֹהדת ֹוגרס ֹ/וגרםֹ /רעה ֹלעצמוֹ
ונטלֹחייוֹמןֹהעולםֹהבאֹ,לפיֹשאסורֹליהנותֹמדבריֹתורהֹבעולםֹהזהֹ,אמרוֹ
חכמיםֹכלֹהנהנהֹמדבריֹתורהֹנטלֹחייוֹמןֹהעולםֹ,ועודֹצווֹואמרוֹאלֹתעשםֹ
עטרהֹלהתגדלֹבהןֹולאֹקרדוםֹלחפורֹבהןֹ,ועודֹצווֹואמרוֹאהובֹאת ֹהמלאכהֹ
ושנאֹאתֹהרבנותֹוכל ֹתורהֹשאיןֹעמהֹמלאכהֹסופהֹבטילהֹוגוררתֹעוןֹ,וסוףֹ
אדםֹזהֹשיהאֹמלסטםֹאתֹהבריותֹ .
לומדיםֹמהרמב"םֹשישֹחיובֹלכלֹאדםֹלצאתֹלפרנסֹאתֹעצמו .הרמב"םֹכותבֹשאםֹ
אדםֹלאֹיפרנסֹאתֹעצמוֹובמקוםֹזהֹילמדֹתורהֹ,והריֹיקחֹמןֹהצדקהֹ,הריֹבזהֹחללֹ
את ֹהשם ֹובזה ֹ את ֹהתורהֹ .הרמב"ם ֹגם ֹאוסר ֹליהנות ֹמדברי ֹתורה ֹבעולם ֹהזהֹ,
מכיוון ֹשהשכר ֹמגיע ֹבעולם ֹהבאֹ .חכמים ֹיוצאים ֹחזק ֹנגד ֹהנהנים ֹמדברי ֹתורהֹ
בעולםֹהזהֹואומריםֹשכלֹהנהנהֹנוטלֹחייוֹמןֹהעולםֹ .
לומדים ֹמהרמב"ם ֹעד ֹכמה ֹזה ֹחשוב ֹלאדם ֹלצאת ֹולפרנס ֹאת ֹעצמו ֹבנוסף ֹללימודֹ
תורהֹ .אם ֹלא ֹיפרנס ֹאת ֹעצמוֹ ,יקח ֹמן ֹצדקהֹ ,והצדקה ֹאינה ֹמיועדת ֹלוֹ ,והרי ֹזהֹ
אסורֹ .
ֹ

פרנסהֹככליֹלמידהֹאוֹמטרהֹבפניֹעצמהֹ :
"יפהֹתלמודֹתורהֹעםֹדרךֹארץ"ֹ(האםֹישֹדגשֹעלֹפרנסהֹאוֹלימודֹתורה) ֹ
מסכתֹאבותֹפרקֹבֹמשנהֹב ֹ
רבן ֹגמליאל ֹבנו ֹשל ֹרבי ֹיהודה ֹהנשיא ֹאומר ֹיפה ֹתלמוד ֹתורה ֹעם ֹדרך ֹארץֹ
שיגיעת ֹשניהם ֹמשכחת ֹעון ֹוכל ֹתורה ֹשאין ֹעמה ֹמלאכה ֹסופה ֹבטלה ֹוגוררתֹ
עון ֹוכל ֹהעמלים ֹעם ֹהצבור ֹיהיו ֹעמלים ֹעמהם ֹלשם ֹשמים ֹשזכות ֹאבותםֹ
מסייעתן ֹוצדקתם ֹעומדת ֹלעד ֹואתם ֹמעלה ֹאני ֹעליכם ֹשכר ֹהרבה ֹכאילוֹ
עשיתםֹ .
רבן ֹבן ֹגמליאל ֹאומר ֹשיפה ֹתלמוד ֹעם ֹדרך ֹארץֹ ,שהמאמץ ֹשמשקיעים ֹבשניהםֹ
ביחדֹגורםֹלנוֹלשכוחֹעוןֹ.דרךֹארץֹפהֹהיאֹעבודהֹ,פרנסהֹומלאכהֹ.הואֹגםֹאומרֹ
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שכל ֹלימוד ֹשמגיע ֹבלי ֹמלאכה ֹבסוף ֹיביא ֹלעוןֹ .ר' ֹעובדיה ֹמברטנורה ֹמסבירֹ
שהתורהֹמתישהֹאתֹכוחוֹהנפשיֹשלֹאדםֹ,והמלאכהֹשוברתֹאתֹהגוףֹ.אםֹחסרֹאחדֹ
ממרכיביםֹאלו ֹבסוףֹנגיעֹלביטול ֹתורה ֹועוןֹ.נגיע ֹלביטול ֹתורה ֹמכיוון ֹש"אין ֹקמחֹ
אין ֹתורה" ֹ(מסכת ֹאבות ֹפרק ֹג ֹמשנה ֹיז)ֹ ,בלי ֹאוכל ֹאדם ֹלא ֹיכול ֹלהתקייםֹ .מגיעֹ
לעוןֹמכיווןֹשעוניֹגורםֹלגניבהֹ,מעילהֹ,ועונותֹאחרותֹ.ניתןֹללמודֹמהמשנהֹהזוֹאתֹ
הצורךֹבתורהֹומלאכהֹכאחדֹ,שכלֹאדםֹחייבֹגםֹלפרנסֹאתֹעצמוֹוגםֹללמודֹתורהֹ .

ֹ
ֹ
מסכתֹאבותֹפרקֹגֹמשנהֹיז ֹ
רביֹאלעזר ֹבן ֹעזריה ֹאומר ֹאם ֹאין ֹתורה ֹאין ֹדרך ֹארץ ֹאם ֹאין ֹדרךֹארץ ֹאיןֹ
תורהֹאםֹאיןֹחכמהֹאיןֹיראהֹאםֹאיןֹיראהֹאיןֹחכמהֹאםֹאיןֹבינהֹאיןֹדעתֹאםֹ
איןֹדעתֹאיןֹבינהֹ אםֹאיןֹקמחֹאיןֹתורהֹאםֹאיןֹתורהֹאיןֹקמחֹֹ ...
פירושֹרבינוֹיונהֹעלֹאבותֹפרקֹג ֹ
"...אם ֹאין ֹתורה ֹאין ֹקמח ֹֹ -כלומר ֹמאחר ֹשאין ֹבו ֹתורה ֹאין ֹתועלת ֹהקמחֹ
עולהֹשאיןֹאדםֹמועילֹבעשרוֹאלאֹכדיֹשיהיוֹצרכיֹגופוֹמצוייןֹויהיוֹלוֹפנאיֹ
לעסוקֹבתורהֹ "...
במסכתֹאבותֹפרקֹגֹמשנהֹיזֹרביֹאלעזרֹמצייןֹזוגותֹשלֹדבריםֹ,שבתוךֹכלֹזוגֹאחדֹ
לאֹיוכלֹלהתקייםֹללאֹהשניֹ.אחדֹמןֹהזוגותֹאלהֹהיאֹ"תורהֹוקמח"ֹ.תורהֹואוכלֹ.
רבי ֹאלעזר ֹאומר"ֹ ,אם ֹאין ֹקמח ֹאין ֹתורה" ,שאם ֹאין ֹאוכל ֹאדם ֹלא ֹיכול ֹללמודֹ
תורהֹ.ר'ֹעובדיהֹמברטנורהֹמסבירֹשמבחינהֹחומריתֹלאֹיוכלֹללמודֹעלֹבטןֹריקהֹ.
חובהֹלהדגישֹשכלֹאדםֹחייבֹאוכלֹ,פרנסהֹ,כדיֹלחיותֹוללמודֹתורהֹ.רביֹאלעזרֹגםֹ
אומר"ֹ ,אם ֹאין ֹתורה ֹאין ֹקמח"ֹ ,אם ֹאין ֹלימוד ֹאין ֹאוכלֹ .עיקר ֹעולם ֹהזה ֹהיאֹ
התורהֹ,ולכןֹמיֹשלאֹלומדֹלאֹצריךֹאוכלֹ .כמוֹשרבינוֹיונהֹמסבירֹשתולעתֹהקמחֹ
היאֹשאדםֹיהיהֹמלאֹבעושרוֹכדיֹשיוכלֹלעסוקֹבתורהֹ .כלומרֹ,העיקרֹהיאֹהלימודֹ
והקמחֹהואֹרקֹאמצעיֹשעוזרֹלנוֹלקייםֹ,לעשותֹ,ולעסוקֹבתורהֹ .
ֹ
שולחןֹערוךֹיורהֹדעהֹהלכותֹתלמודֹתורהֹסימןֹרמוֹסעיףֹכא ֹ
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אין ֹדברי ֹהתורה ֹמתקיימים ֹבמי ֹשמתרפה ֹעצמו ֹעליהםֹ ,ולא ֹבלומדים ֹמתוךֹ
עידון ֹומתוך ֹאכילה ֹושתייהֹ ,אלא ֹבמי ֹשממית ֹעצמו ֹעליה ֹומצער ֹגופו ֹתמידֹ,
ולא ֹייתן ֹ שינה ֹלעיניו ֹותנומה ֹלעפעפיוֹ .הגהֹ :לא ֹיחשוב ֹהאדם ֹלעסוק ֹבתורהֹ
ולקנות ֹעושר ֹוכבוד ֹעם ֹהלמודֹ ,כי ֹמי ֹשמעלה ֹמחשבה ֹזו ֹבלבו ֹאינו ֹזוכהֹ
לכתרהֹשלֹתורה ֹ,אלאֹיעשהֹאותוֹקבעֹומלאכתוֹעראיֹ,וימעטֹבעסקֹויעסוקֹ
בתורה ֹ.ויסירֹתענוגיֹהזמןֹמלבוֹויעשהֹמלאכהֹכלֹיוםֹכדיֹחייוֹ,אםֹאיןֹלוֹמהֹ
יאכלֹ,ושארֹהיוםֹוהלילהֹיעסוקֹבתורהֹ .ומעלהֹגדולהֹלמיֹשמתפרנסֹממעשהֹ
ידיוֹ ,שנאמרֹ :יגיע ֹכפיך ֹכי ֹתאכל ֹוגו' ֹ(תהילים ֹקכחֹ ,ב)ֹ .וכל ֹהמשים ֹעל ֹלבוֹ
לעסוק ֹבתורה ֹולא ֹלעשות ֹמלאכה ֹלהתפרנס ֹמן ֹהצדקהֹ ,הרי ֹזה ֹמחלל ֹהשםֹ
ומבזה ֹהתורהֹ ,שאסור ֹליהנות ֹמדברי ֹתורהֹ .וכל ֹתורה ֹשאין ֹעמה ֹמלאכהֹ,
גוררת ֹעון ֹוסופו ֹללסטם ֹהבריות(ֹ .לשון ֹהטור)ֹ .וכל ֹזה ֹבבריא ֹויכול ֹלעסוקֹ
במלאכתוֹאוֹבדרךֹארץֹקצתֹולהחיותֹעצמו(ֹ,רבינוֹירוחםֹורבינוֹיונהֹנתיבֹב'ֹ
וכ"כֹהרמ"ה)ֹ ...
מפורטֹבשולחןֹערוךֹשהעיקרֹהואֹהתורהֹוהמלאכהֹהואֹרקֹכליֹשעוזרֹלנוֹלממשֹ
אתֹהמטרהֹשלֹלימודֹתורהֹ.רואיםֹאתֹהחיובֹלעסוקֹגםֹבתורהֹוגםֹבמלאכהֹ .

האםֹכלֹאדםֹחייבֹללמודֹתורה

וגם לפרנסֹאתֹעצמו? ֹ

שולחןֹערוךֹיורהֹדעהֹהלכותֹתלמודֹתורהֹסימןֹרמוֹסעיףֹא ֹ
ומי ֹשא"אֹלו ֹללמודֹ ,מפני ֹשאינו ֹיודעֹכלל ֹללמוד ֹאו ֹמפניֹהטרדות ֹשישֹלוֹ,
יספיקֹלאחריםֹהלומדיםֹ.הגהֹ:ותחשבֹלוֹכאילוֹלומדֹבעצמוֹ(טור)ֹ.ויכולֹאדםֹ
להתנות ֹעם ֹחבירו ֹשהוא ֹיעסוק ֹבתורה ֹוהוא ֹימציא ֹלו ֹפרנסה ֹויחלוק ֹעמוֹ
השכרֹ,אבלֹאםֹכברֹעסקֹבתורהֹאינוֹיכולֹלמכורֹלוֹחלקוֹבשבילֹממוןֹשיתנוֹ
לו(ֹ.תא"וֹנתיבֹב'ֹמש"סֹדסוטה)ֹ .
כפיֹשמבוארֹבשולחןֹערוךֹ,אםֹאדםֹאינוֹמסוגלֹללמודֹתורהֹ,מסיבותֹיכולתיותֹאוֹ
מסיבת ֹהטרדותֹ ,הוא ֹיכול ֹלצאת ֹלפרנס ֹאת ֹעצמוֹ ,וישלם ֹלאחרים ֹללמוד ֹבשבילוֹ.
אסור ֹלאדם ֹליהנות ֹמהתורה ֹבעולם ֹהזה ֹולכן ֹהסכם ֹזה ֹהוא ֹכמו ֹהסכם ֹיששכרֹ
זבולוןֹ.אחדֹיוצאֹלעבודֹואחדֹלומדֹומתחלקיםֹבשכרֹ.התשלוםֹהואֹלאֹעלֹהלימודֹ,
אלאֹזהֹהחלקֹשלֹהלומדֹמהכסףֹ,והעובדֹמקבלֹאתֹחלקוֹבתורהֹֹ .
של"הֹמסכתֹשבועותֹפרקֹנרֹמצווה ֹ
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מוֹ.בכןֹטועןֹהעשירֹ,שהואֹמחזיקֹידיֹכמהֹלומדיםֹשיעסקוֹבתורהֹ,סוברֹ,שדיֹ
לוֹבזהֹ,ואינוֹמחויבֹללמודֹבעצמוֹ,מאחרֹששוכרֹאחריםֹבממונוֹועוזרֹלתורהֹ,
על ֹכן ֹהוא ֹטורד ֹאת ֹעצמו ֹבטרדת ֹאסיפת ֹהממוןֹ .איש ֹכזהֹ ,רבי ֹאלעזר ֹבןֹ
חרסוםֹמחייבוֹ.כיֹבוודאיֹהחזיקֹבממונוֹהרבֹכמהֹאנשיםֹלתורהֹ,כיֹאישֹחסידֹ
וקדושֹהיהֹ,ועלֹכלֹזאתֹהיהֹעוסקֹבתורהֹיומםֹולילהֹ .
השל"ה ֹכותב ֹבספרו ֹשאם ֹיש ֹעשיר ֹשלא ֹלומד ֹאלא ֹמעסיק ֹלומדים ֹבשבילוֹ ,ולאֹ
לומדֹבכללֹ,רביֹאלעזרֹבןֹחרסוםֹהיהֹמחייבוֹ.לומדיםֹמפהֹשכלֹאדםֹחייבֹללמודֹ
תורהֹ,אפילוֹאםֹהואֹעושהֹהסכםֹיששכרֹזבולוןֹ.זאתֹאומרתֹשישנוֹחיובֹלכלֹאדםֹ
ללמוד ֹתורהֹ ,אך ֹניתן ֹלחלוק ֹעם ֹמישהוא ֹעל ֹידי ֹהסכם ֹיששכר ֹזבולון ֹעל ֹהלימודֹ
שמעברֹלחיובֹהבסיסיֹ .
לומדים ֹמהרמב"ם ֹהלכות ֹתלמוד ֹתורה ֹפרק ֹג ֹהלכה ֹי ֹשאסור ֹלאדם ֹלהתפרנס ֹמןֹ
הצדקהֹבגללֹשהואֹעוסקֹבתורהֹבמקוםֹלעבודֹולהתפרנסֹ,ומכאןֹניתןֹלראותֹשישֹ
לוֹאתֹהחיוב ֹלפרנס ֹאתֹעצמוֹ .בנוסףֹ ,הרמב"םֹכותבֹ,שאסור ֹליהנותֹמדבריֹתורהֹ
בעולם ֹה זהֹ ,ושאמרו ֹחכמים ֹשכל ֹהנהנה ֹמדברי ֹתורה ֹנטל ֹחייו ֹמן ֹהעולםֹ .אםֹ
המציאותֹכךֹאיךֹאנוֹמוצאיםֹבימינוֹמספרֹלאֹמעטֹשלֹאברכיםֹ,רבניםֹומוריםֹאשרֹ
מתפרנסים ֹונהנים ֹבעולם ֹהזה ֹמדברי ֹתורה? ֹדבר ֹזה ֹהינו ֹבניגוד ֹלדברי ֹהרמב"םֹ
שהובאו

ֹלעיל

ֹ!ֹ ֹ

ֹ
מפורשֹבשולחןֹערוךֹיורהֹדעהֹהלכותֹתלמודֹתורהֹסימןֹרמוֹסעיףֹכא ֹ
"ולכן ֹנהגו ֹבכל ֹמקומות ֹישראל ֹשהרב ֹשל ֹעיר ֹיש ֹלו ֹהכנסה ֹוספוק ֹמאנשיֹ
העירֹ ,כדי ֹשלא ֹיצטרך ֹלעסוק ֹבמלאכה ֹבפני ֹהבריות ֹויתבזה ֹהתורה ֹבפניֹ
ההמון(ֹ .אברבנאל ֹבפירוש ֹמסכת ֹאבות)ֹ.ודווקא ֹחכםֹהצריךֹלזהֹ ,אבל ֹעשירֹ,
אסורֹ.וישֹמקיליןֹעודֹלומרֹדמותרֹלחכםֹולתלמידיוֹלקבלֹהספקותֹמןֹהנותניםֹ
כדיֹלהחזיקֹידיֹלומדיֹתורהֹ,שעלֹידיֹזהֹיכוליןֹלעסוקֹבתורהֹבריוחֹ ".
ישנו ֹהיתר ֹלקבל ֹתשלום ֹולהתפרנס ֹעל ֹדברי ֹתורהֹ ,מכיוון ֹשאם ֹלא ֹהיו ֹעוסקיםֹ
בדברי ֹתורהֹהיו ֹמתפרנסים ֹבדרך ֹאחרתֹ ,והתשלום ֹהוא ֹלא ֹישיר ֹעל ֹדבריֹהתורהֹ
אלאֹהואֹעלֹהביטולֹממלאכהֹ.כלומרֹ,משלמיםֹלהםֹכיֹהיוֹיכוליםֹלעבודֹולהרוויחֹ
כסף ֹואנו ֹזקוקים ֹלהם ֹולדברי ֹהתורה ֹשלהםֹ ,לכן ֹנשלם ֹלהם ֹכדי ֹשיעסקו ֹבדבריֹ
תורהֹולאֹיצאוֹלעבודֹ.בנוסףֹאםֹיצאֹרבֹלעסוקֹבמלאכהֹ,דברֹזהֹאינוֹמכובדֹויכולֹ
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לגרום ֹלביזיון ֹהתורה ֹבפני ֹכולםֹ .לכןֹ ,נתיר ֹלשלם ֹלו ֹכדי ֹשיוכל ֹלעסוק ֹבתורהֹ
בריווחֹ .
ספרֹחסידיםֹ(מרגליות)ֹסימןֹתתקנג ֹ
כשרואה ֹאדם ֹשיש ֹלו ֹפרנסה ֹוהוא ֹיכול ֹלהרויח ֹבמלאכת ֹארעי ֹכדי ֹצרכו ֹאזֹ
לא ֹיאמר ֹאם ֹאין ֹקמח ֹאין ֹתורה ֹולא ֹיעשה ֹמלאכתו ֹקבע ֹותורתו ֹארעי ֹאלאֹ
תורתו ֹקבע ֹומלאכתו ֹארעיֹ ,ולא ֹישב ֹאדם ֹבטל ֹרגע ֹאחדֹ ,כי ֹיותר ֹמענישיםֹ
אדםֹכשיושב ֹבטלֹאוֹעוסקֹבדבריםֹבטליםֹממהֹשעוסק ֹבמלאכתוֹאףֹעלֹפיֹ
שישֹלוֹהרבהֹ,וכשרואהֹאדםֹשישֹלוֹנאמןֹשיעסוקֹבמהֹשישֹלוֹוהואֹמאמינוֹ
אזֹיעשהֹכר'ֹשמעוןֹבןֹיוחאיֹלקייםֹ(להגות)ֹ[והגית]ֹבוֹיומםֹולילהֹ(יהושעֹא'ֹ
ח')ֹולאֹיעסוקֹכללֹבמלאכהֹ ...
ישנהֹאנשיםֹשלאֹצריכיםֹלצאתֹלפרנסֹאת ֹעצמםֹ,כמוֹעשיריםֹ.האםֹישֹלהםֹחובהֹ
רק ֹללמוד ֹתורה ֹכל ֹהיום? ֹעדיף ֹלאדם ֹעשיר ֹללמוד ֹתורה ֹכל ֹהיוםֹ ,אך ֹאם ֹאינוֹ
מסוגל ֹלעשות ֹכך ֹהוא ֹרשאי ֹלהמשיך ֹלעבוד ֹולתמוך ֹבהסכמי ֹיששכר ֹוזבולוןֹ.
לומדים ֹאת ֹזה ֹמספר ֹהחסידות ֹשכתוב ֹ"שלא ֹישב ֹאדם ֹבטל ֹרגע ֹאחד" ֹֹ ,ושנענשֹ
יותר ֹעל ֹזה ֹשישב ֹבטל ֹמאשר ֹשעסק ֹבמלאכה ֹאפילו ֹשיש ֹלו ֹמספיקֹ .עדיין ֹאסורֹ
לאדםֹעשירֹלשעותֹאתֹמלאכתוֹקבעֹותורתוֹארעיֹ .
ֹ
ישנה ֹמצווה ֹלאדם ֹללמוד ֹתורה ֹכל ֹימי ֹחייוֹ ,כל ֹיוםֹ ,ביום ֹובלילהֹ .ישנה ֹגם ֹחיובֹ
לאדםֹלפרנסֹאתֹעצמוֹ.מבוארֹפהֹשהפרנסהֹהואֹרקֹבאֹלעזורֹלאדםֹללמודֹתורהֹ,
"אםֹאיןֹקמח ֹאיןֹתורה"ֹ.אסורֹלאדםֹלעשותֹאתֹמלאכתוֹקבעֹותורתוֹארעיֹ,אלאֹ
חייבֹלעשותֹאתֹתורתוֹקבעֹומלאכתוֹארעיֹ.אךֹ,מיֹאינוֹמסוגלֹלשבתֹוללמודֹ,יכולֹ
להיכנס ֹלתוך ֹהסכםֹיששכר ֹוזבולון ֹֹ ,ובה ֹהוא ֹיפרנס ֹאת ֹשניהםֹ ,והלומד ֹלומד ֹעלֹ
שכר ֹשניהםֹ .דבר ֹזה ֹמותר ֹוזה ֹלא ֹעובר ֹעל ֹהאיסור ֹליהנות ֹמדברי ֹתורה ֹבעולםֹ
הזהֹ .לסיכום ֹ ,אדם ֹחייב ֹלעשות ֹאת ֹמלאכתו ֹקבע ֹופרנסתו ֹארעיֹ ,מכיוון ֹשהפרנסהֹ
רקֹבאהֹכדיֹלעזורֹלבןֹאדםֹללמודֹתורהֹ.


111

ֹֹ

חשיבותֹלימודֹתורהֹ-דידיֹמאור ֹ
"והיוֹהדבריםֹהאלהֹאשרֹאנכיֹמצווךֹ...ושיננתם ֹלבניךֹודברתֹבםֹבשבתךֹבביתך"ֹ
וכו' ֹארבע ֹפעמים ֹביום ֹאנחנו ֹקוראים ֹאת ֹהפסוקים ֹהאלו ֹבשמע ֹישראלֹ ,אנחנו ֹגםֹ
מצווים ֹלרשום ֹאת ֹהפרשיות ֹשבהם ֹמוזכרים ֹהפסוקים ֹהאלו ֹבתפילין ֹשאותם ֹאנחנוֹ
שמיםֹכלֹיוםֹובמזוזהֹ,זוהיֹמצוותֹעשהֹשלֹלימודֹתורהֹשכלֹיהודיֹ(בן)ֹחייבֹבהֹ,
בספרֹהמצוותֹהקצרֹנכתבֹבאריכותֹעלֹחיובֹזה"ֹ:מצווהֹשיהיוֹדבריֹתורהֹמחודדיםֹ
בפיו ֹשל ֹאדםֹ ,שלא ֹיגמגם ֹבהםֹ .בין ֹעני ֹובין ֹעשירֹ ,בחור ֹוזקןֹ ,ובעל ֹייסוריםֹ ,ועניֹ
המתפרנסֹמןֹהצדקהֹומחזרֹעלֹהפתחיםֹֹ"...ונרשםֹבעודֹהרבהֹמקומותֹעלֹחיובֹזהֹ,
ובליֹשוםֹספקֹזוהיֹהמצווהֹהחשובהֹביותרֹביהדותֹ,אבלֹמהֹהופךֹאותהֹלכולֹכךֹ
חשובה? ֹ
רשום ֹבגמרא ֹוזוהי ֹגם ֹתפילה ֹשאנחנו ֹאומרים ֹבכל ֹיום ֹ"אלו ֹדברים ֹשאדם ֹעושהֹ
אותםֹואוכלֹפירותיהםֹבעולםֹהזהֹוהקרןֹקיימתֹלוֹלעולםֹהבאֹ,ואלוֹהןֹ:כיבודֹאבֹ
ואם ֹוגמילותֹחסדיםֹוהבאת ֹשלום ֹביןֹאדם ֹלחברו ֹותלמוד ֹתורהֹכנגד ֹכולםֹ.ולמדוֹ
בנוסףֹמכאןֹשכלֹהעולםֹכולוֹעומדֹעלֹלימודֹתורהֹ .
ואיךֹהגענוֹלזהֹשכולֹהעולםֹעומדֹעלֹאלוֹשלומדיםֹתורה? ֹ
בגמראֹמסכתֹפסחיםֹ(נדֹ).כתובֹ :
"שבעהֹדבריםֹנבראוֹקודםֹשנבראֹהעולםֹואלוֹהםֹ:תורהֹ,תשובהֹ,גןֹעדןֹוכ'ֹ .
והתורה ֹהיא ֹבעצם ֹתוכנית ֹלכל ֹהעולם ֹכולו ֹולכן ֹנבראה ֹמלפניוֹ ,כמו ֹשבונים ֹביתֹ
קודםֹכלֹמחשביםֹאתֹהצרכיםֹשלֹהאדםֹשיגורֹבביתֹואזֹבוניםֹ.כךֹהשםֹבראֹאתֹ
העולםֹעלֹפיֹהתורהֹ.הואֹבראֹאתֹהזריחהֹוהשקיעהֹכדיֹשיהיהֹזמןֹמוגדרֹלהנחתֹ
תפיליןֹולהקרבתֹקורבנותֹכמוֹשרשוםֹבתורהֹ,הואֹבראֹאתֹהעולםֹבשישהֹימיםֹכךֹ
שיהיה ֹשבת ֹשבו ֹלא ֹתהיה ֹמלאכה ֹכמו ֹשרשום ֹבתורהֹ ,ושבכול ֹהחיות ֹהטהורותֹ
יהיוֹֹ3סימניֹטהרהֹושדווקאֹֹ4סוגיֹחיותֹיהיוֹרקֹאםֹסימןֹטהרהֹאחדֹולאֹיותרֹכמוֹ
שרשוםֹבתורהֹ,וכןֹעלֹזאתֹהדרךֹ .
בספרוֹשלֹרביֹחייםֹמוולו'זיןֹ,נפשֹהחייםֹכתובֹ :
"והאמת ֹבלי ֹשום ֹספק ֹכלל ֹשאם ֹהיה ֹהעולם ֹכולו ֹמקצה ֹעד ֹקצהו ֹפנוי ֹחסֹ
ושלום ֹאף ֹרגע ֹאחד ֹממש ֹמעסק ֹוהתבוננות ֹשלנו ֹבתורה ֹברגע ֹהיו ֹנחרביםֹ
העליוניםֹוהתחתוניםֹוהיוֹלאפסֹחסֹושלוםֹ "...
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ועכשיוֹכשראינוֹשכלֹהעולםֹכולוֹנבראֹעלֹפיֹהתורהֹושהיאֹקדמהֹלבריאתֹהעולםֹ
ושלימוד ֹתורה ֹמחזיק ֹאל ֹכל ֹהעולם ֹואפילו ֹרגע ֹאחד ֹבלי ֹלימוד ֹתורה ֹאיפשהוֹ
בעולםֹכלֹהעולםֹיחרבֹ,רקֹננסהֹלהביןֹאתֹהשכרֹהעצוםֹשמגיעֹלכולֹאחדֹשלומדֹ
תורהֹ,והשכרֹלאֹמתחלקֹביןֹהלומדיםֹבעולםֹאלהֹכולֹאחדֹואחדֹמקבלֹאתֹהשכרֹ
בפניֹעצמוֹכפיֹשידועֹשהשםֹלאֹמקפחֹשכרֹכלֹברייהֹוברייהֹ .
לאֹמשנהֹכמהֹננסהֹלחשובֹולהביןֹאתֹגודלֹהשכרֹלאֹנצליחֹאבלֹבשבילֹלהעריךֹ
רקֹנשתמשֹבמונחיםֹשלנוֹבקבלתֹשכרֹ,הבאנוֹלמעלהֹציטוטֹממסכתֹקידושיןֹ("אלוֹ
דברים ֹ שאדםֹ )"...בין ֹהדברים ֹשמוזכרים ֹשם ֹבברייתא ֹהם ֹהכנסת ֹכלה ֹוביקורֹ
חוליםֹ,מזהֹהכנסתֹכלה?ֹלאֹרקֹללכתֹלאולםֹלרקודֹקצתֹלאכולֹרבעֹעוףֹלהגידֹמזלֹ
טוב ֹולחזורֹ ,זה ֹיותר ֹמזה ֹזה ֹכולל ֹגם ֹקניית ֹרהיטיםֹ ,בגדיםֹ ,מכונת ֹכביסהֹ ,מקררֹ
וכל ֹמה ֹשהכלה ֹצריכה ֹוגם ֹלדאוג ֹלאולם ֹלתזמורת ֹלאוכל ֹוהכולֹ ,אם ֹכן ֹמצוותֹ
הכנסת ֹכלה ֹיכולה ֹלהסתכם ֹבכמה ֹמאות ֹאלפי ֹשקליםֹ ,וגם ֹביקור ֹחולם ֹשרשוםֹ
בהמשך ֹזהֹלא ֹרקֹללכת ֹלחולהֹלהגידֹרפואה ֹשלמהֹפרק ֹתהיליםֹלהביאֹלו ֹמתנהֹ
אםֹברכהֹולנסועֹצריךֹלדאוגֹלוֹלרופאיםֹהכיֹטוביםֹשאפשרֹלכלֹמהֹשהואֹצריךֹ
באותוֹזמןֹבביתֹחוליםֹלדאוגֹלמשפחהֹשלוֹוכ'ֹ,וגםֹכןֹכלֹההוצאותֹיכולותֹלהגיעֹ
למאותֹאלפיֹשקליםֹ,וברורֹשהשםֹמשלםֹלאדםֹעבורֹכלֹמצווהֹומצווהֹשעשהֹיותרֹ
ממה ֹשהואֹהוציא ֹעליה ֹמןֹהסתםֹ ,ובוודאי ֹלאֹיינתן ֹלאדם ֹפחות ֹשכר ֹממה ֹשהואֹ
השקיעֹעלֹהמצווהֹ,וראינוֹאתֹגודלֹההוצאותֹעלֹהמצוותֹ.ובהמשךֹהברייתאֹכתובֹ:
"ותלמוד ֹתורה ֹכנגד ֹכולם"ֹ ,תלמוד ֹתורה ֹהוא ֹיותר ֹמכל ֹהמצוות ֹשאמרנו ֹלמעלהֹ
וגםֹאלוֹשרשומיםֹבאותוֹברייתאֹולאֹהזכרתיֹאותםֹ .
אםֹכךֹכלֹפעםֹשאנוֹלומדיםֹתורהֹאפילוֹבשיעורֹהכיֹמינימאליֹשאפשרֹהשכרֹיהיהֹ
עצוםֹויגיעֹלכמהֹמאותֹאלפיֹשקליםֹ,בוודאיֹשלאֹמודדיםֹאתֹהשכרֹשלֹהתורהֹכךֹ
וזה ֹאפילו ֹלא ֹקרובֹ ,כמו ֹשרשום ֹ"וערכה ֹלא ֹיסולא ֹבפז ֹ" ֹששכרה ֹבוודאי ֹשכרֹ
רוחניֹשאנחנוֹבחייםֹלאֹנצליחֹלהבינוֹֹ,אבלֹבשבילֹשנביןֹאנחנוֹקצתֹממהֹשאפשרֹ
להביןֹעלֹהשכרֹהעצוםֹנשתמשֹבדוגמאֹהזאתֹ .
החפץ ֹחיים ֹעשה ֹחישוב ֹעל ֹכך ֹשאם ֹבמילה ֹשאדם ֹלומד ֹהשכר ֹעצום ֹמאוד ֹאזֹ
בדקהֹ ,לדוגמא ֹאפשר ֹללמוד ֹֹ 111מילים ֹנכפיל ֹאת ֹהשכר ֹבמאהֹ ,עבור ֹשכר ֹכזהֹ
בוודאיֹשכדאיֹללמודֹולהשקיעֹאתֹהזמןֹולהתאמץֹללמודֹתורהֹכלֹזמןֹשאפשרֹ .
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חוץֹמהשכרֹהגדולֹשמגיעֹלכלֹאחדֹואחדֹשלומדֹתורהֹ,בדורֹהגאולהֹהשכרֹהרבהֹ
יותרֹגדולֹ,אפילוֹלימודֹתורהֹקטןֹבליֹהרבהֹעיוןֹנחשבֹלוֹכשכרֹעצוםֹ,שבדורֹהזהֹ
לימוד ֹתורה ֹהרבה ֹיותר ֹקשה ֹומסובך ֹויש ֹלמי ֹשלומד ֹהמון ֹניסיונות ֹויצר ֹהרעֹ
לעשות ֹדבריםֹאחרים ֹבמקוםֹלימוד ֹתורהֹ ,כך ֹשגם ֹאם ֹהלימודֹנראה ֹמועטֹישֹלוֹ
שכרֹגדולֹהרבהֹיותרֹמלימודֹבזמןֹהעברֹ .
ֹז"ל

והארי

ֹכתבֹ :

"דע ֹלך ֹכי ֹאין ֹגדולות ֹהנפש ֹתלויה ֹכפי ֹמעשה ֹהאדם ֹרק ֹכפי ֹהזמן ֹוהדורֹ
ההואֹ ,כי ֹמעשה ֹקטן ֹמאוד ֹבדור ֹהזה ֹשקול ֹלכמה ֹמצוות ֹגדולות ֹשבדורותֹ
אחריםֹ,כיֹבדורותֹאלוֹהקליפהֹגוברתֹמאדֹמאודֹלאיןֹקץֹמהֹשאיןֹכןֹבדורתֹ
הראשונים" ֹ
וכןֹהשכרֹעלֹלימודֹתורהֹעולהֹבהתאםֹלהתגברותֹהיצרֹ .אךֹמלבד ֹמהשכרֹהעצוםֹ
שהזכרנוֹעלֹלימודֹתורהֹ,הלימודֹגםֹמציל ֹאתֹהאדםֹמצרותֹ,מצילֹאותוֹממלחמתֹ
גוג ֹומגוגֹ ,מחבלי ֹמשיח ֹומדיני ֹגיהינום ֹומאריך ֹאת ֹימיוֹ .מסופר ֹבמסכת ֹסנהדריןֹ
(צחֹ ):על ֹעולה ֹורבה ֹשאמרו ֹשהם ֹמתפללים ֹשיבוא ֹהמשיח ֹאבל ֹשהם ֹלא ֹרוציםֹ
לחיותֹבדורֹהגאולהֹ,ולמהֹהםֹלאֹרצוֹלחיותֹבדורֹזה?ֹדווקאֹבגללֹחבלוֹשלֹמשיחֹ
שהואֹיהיהֹקשהֹמאודֹויגרורֹהרבהֹצרותֹעלֹהדורֹבכלֹהעולםֹ,ואמרוֹלהםֹשאיןֹ
מהֹלפחדֹמדורֹזהֹומיֹשלומדֹתורהֹועוסקֹבגמילותֹחסדיםֹינצלֹמכלֹהצרותֹשיהיוֹ
באותוֹדורֹ,והםֹצדיקיםֹואיןֹלהם ֹמהֹלפחדֹ,עולהֹורבהֹאמרוֹשהםֹפוחדיםֹשאוליֹ
יהיהֹלהםֹחטאֹויהיוֹגםֹעליהםֹהצרותֹ .
ֹ
רואים ֹמכאן ֹשתי ֹדברים ֹ)1שמי ֹשלומד ֹתורה ֹועוסק ֹבגמילות ֹחסדים ֹניצל ֹמחבליֹ
משיחֹ,כמוֹשהזכרנוֹלמעלהֹ)2ֹ.באותוֹדורֹיהיהֹקשהֹהרבהֹיותרֹללמודֹתורהֹוזהֹ
לאֹיהיהֹפשוטֹ,השכרֹיהיהֹהרבהֹיותרֹגדולֹלמיֹשילמדֹ,אבלֹישֹבמהֹלפחדֹשאוליֹ
יצר ֹהרע ֹיצליח ֹלהתגבר ֹעל ֹהאדם ֹוהוא ֹיחטאֹ ,ולא ֹילמד ֹתורה ֹויעסוק ֹבגמילותֹ
חסדיםֹ ,ובאמת ֹבדור ֹזה ֹשרשום ֹעליו ֹבמסכת ֹסוטה ֹ(מט"ֹ ):וחכמת ֹסופרים ֹתסרחֹ
ויראי ֹחטא ֹימאסו"ֹוזהֹבנוסףֹלכלֹֹהניסיונות ֹשיצרֹהרעֹמנסה ֹאותנוֹ ,תלמידֹחכםֹ
שממשיך ֹלהישאר ֹכך ֹוללמוד ֹשכרו ֹמרובה ֹהרבה ֹיותר ֹוינצל ֹמאותם ֹצרות ֹשיהיוֹ
בדורֹ .
למדנוֹבשולחןֹערוךֹכך"ֹ:חכםֹשיצאֹמביתֹהכנסתֹילךֹלביתֹהמדרשֹללמוד" ֹ
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ללמודֹזאתֹמילהֹכלליתֹמאודֹישֹהמוןֹדבריםֹשאפשרֹללמודֹברוךֹהשםֹאיןֹלתורהֹ
סוף ֹולא ֹחסר ֹמה ֹללמודֹ ,המשנה ֹברורה ֹאומר ֹבמקום ֹ"חייב ֹאדם ֹללמוד ֹבכל ֹיוםֹ
תורהֹשבכתבֹשהואֹתנ"ךֹומשנהֹוגמראֹופוסקיםֹ,ובעליֹבתיםֹשאינםֹלומדיםֹאלהֹ
שתייםֹשלושֹשע ותֹביוםֹלאֹילמדוֹגמראֹלחודֹשבזהֹשהואֹלומדֹרקֹגמראֹלאֹיוצאֹ
ידיֹחובתוֹאלהֹצריךֹשילמדֹגםֹספריֹפוסקיםֹכלֹאחדֹכפיֹהשגתו" ֹ
בעליֹבתיםֹשאיןֹלהםֹהרבהֹזמןֹביוםֹללמודֹתורהֹלפיֹפסיקתֹהמשנהֹברורהֹעדיףֹ
שילמדו ֹפסקי ֹהלכותֹ ,שזה ֹיעזור ֹלהם ֹתמיד ֹביום ֹיוםֹ ,שידעו ֹמה ֹלעשות ֹבשבתֹ
ב הלכותֹכשרותֹוכ'ֹבעדיפותֹראשונהֹבלימודםֹ,אבלֹתלמידיֹחכמיםֹשכלֹהיוםֹהםֹ
עסקיםֹבתורהֹצריךֹשילמדוֹהכולֹ,ובכלֹיוםֹתנ"ךֹ,משנהֹ,גמראֹופוסקיםֹ .
והמשנה ֹברורה ֹממשיךֹ ,לתלמוד ֹתורה ֹאין ֹשיעור ֹלא ֹלמעלה ֹולא ֹלמטהֹ ,וכל ֹזמןֹ
שאדםֹלומדֹאפילוֹמעטֹזהוֹלימודֹתורהֹומקבלֹשכרֹאפילוֹעלֹקצתֹשלומדֹ .
ומיֹשמבטלֹתורהֹבכוונהֹהואֹקרובֹלמהֹשאמרוֹחז"לֹ"ודברֹהשםֹביזה"ֹ,ומהֹזהֹ
אומר? ֹמי ֹשיכול ֹלעסוק ֹבתורה ֹואינו ֹעוסקֹ ,וזה ֹמראה ֹלנו ֹמה ֹהחומרה ֹשל ֹמיֹ
שמבטלֹתורהֹבכוונהֹ.ואמרוֹחז"לֹ"העושהֹתורתוֹעיטים"ֹמיֹשלומדֹמתיֹשמזדמןֹ
לוֹוהואֹלאֹקובעֹזמןֹמוגדרֹביוםֹֹ"הרי ֹזהֹמפרֹברית"ֹולמדוֹאתֹזהֹמהפסוקֹ"עתֹ
לעשות ֹלהשם ֹהפרו ֹתורתך" ֹשמי ֹשאומר ֹשהוא ֹילמד ֹמתי ֹשיחפוץ ֹבלי ֹזמן ֹמוגדרֹ
הואֹנקראֹכךֹ.ומהֹצריךֹלעשות?ֹלקבועֹזמניםֹלתורהֹבכלֹיוםֹ,זמןֹמוגדרֹשבוֹהואֹ
ילמד ֹתמיד ֹואם ֹהוא ֹלא ֹמספיק ֹביום ֹשישלים ֹבלילהֹ ,והעיקר ֹבכך ֹלשנור ֹעלֹ
קביעותֹ ,כך ֹ שיהיה ֹלו ֹזמנן ֹלתורה ֹתמידֹ .ואלו ֹשמעדיפים ֹלהפסיד ֹזמן ֹשבו ֹהםֹ
יכולים ֹלהרוויח ֹדברים ֹאחרים ֹובמקום ֹזה ֹעוסקים ֹבתורה ֹנקראים ֹ"מבעלי ֹאמנה"ֹ
שמאמיןֹובוטחֹבהשםֹשיביאֹלוֹאתֹמזונותיוֹ,שזוהיֹגםֹמעלהֹגדולהֹ .
המשנהֹברורהֹאומרֹ(סימןֹקנהֹסעיףֹא) ֹ
"שהיוצאֹמביתֹהכנסתֹוניכנסֹלביתֹהמדרשֹועוסקֹשםֹבתורהֹזוכהֹומקבלֹפניֹ
שכינהֹשנאמרֹ"ילכוֹמחילֹאלֹחילֹיראהֹאלֹאלוקיםֹבציון" ֹ
שביתֹהכנסתֹמיוחדֹלתפילהֹוביתֹהמדרשֹמיוחדֹללימודֹתורהֹ,וישֹשכרֹגדולֹמאודֹ
ללמוד ֹבבית ֹמדרש ֹואפילו ֹאם ֹלא ֹמבין ֹכל ֹמה ֹשאומרים ֹשם ֹעדיף ֹשילך ֹוישבֹ
וישמעֹ,וכמוֹשאמרוֹחז"לֹאמר ֹ
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"ר' ֹ יהושע ֹאומר ֹרב ֹנחמן ֹכל ֹמי ֹשבא ֹלבית ֹהכנסת ֹושומע ֹדברי ֹתורה ֹזוכהֹ
לישבֹביןֹהחכמיםֹלעתידֹלבואֹשנאמר"ֹ:אזןֹשמעתֹתוכחתֹחייםֹבקרבֹחכמיםֹ
תלין" ֹ
והבןֹאישֹחיֹרושםֹ :
"ולכןֹ ,בוודאי ֹבית ֹהכסת ֹובית ֹהמדרש ֹשהיא ֹבנויה ֹעתה ֹקרוב ֹוסמוך ֹלהרֹ
הביתֹ,היאֹמעולהֹומקדשתֹיותרֹ,כיוןֹשהיאֹסמוכהֹוקרובהֹלשערֹהשמיםֹ,וכלֹ
שכן ֹאם ֹהעומדים ֹשם ֹיכולים ֹלראות ֹממנה ֹקרקע ֹבית ֹהמקדש ֹמן ֹהחלונותֹ
שבהֹ ,הרי ֹזו ֹמעלית ֹיותר ֹויותרֹ ,ואשרי ֹהזוכה ֹלהתפלל ֹשם ֹולעסוק ֹבתורהֹ
במדרשֹהבנויֹשםֹ ".
ראינו ֹשתלמוד ֹתורה ֹזוהי ֹהמצווה ֹהגדולה ֹביותר ֹויש ֹעליה ֹשכר ֹעצום ֹמאודֹ
ובזכותהֹכלֹהעולםֹע ומדֹ,ומרובֹשהיאֹגדולהֹכלֹדברֹמקבלֹאתֹברכתוֹמממנהֹ,כמוֹ
שאמרו ֹחז"ל ֹש"התלמוד ֹמביא ֹלידי ֹמעשה" ֹ(קידושין ֹמ (:אז ֹשלא ֹנגיד ֹשעדיףֹ
שנשקיעֹבלמודֹתורהֹובכלֹשארֹהמצוותֹפחותֹנתאמץֹונשקיעֹ,לכלֹתלמודֹהתורהֹ
ישֹערךֹרקֹאםֹהואֹמתגלהֹבפועלֹבחייםֹ,כיֹזהֹמהֹשהתורהֹעושהֹמאירהֹאתֹכלֹ
החיים ֹכולםֹ ,וזה ֹמה ֹשאמרו ֹ"האומר ֹאין ֹלי ֹאלה ֹתורה ֹאפילו ֹתורה ֹאין ֹלו" ֹמיֹ
שאומרֹאלמדֹתורהֹבליֹלקיימהֹואניֹירוויחֹרקֹאתֹהשכרֹמעצםֹהלימודֹשליֹ,ואזֹ
יהיהֹליֹשכרֹלימודֹשזהוֹשכרֹגדולֹ,אפילוֹתורהֹאיןֹלוֹכיֹמתבררֹשלעולםֹלאֹהיהֹ
לוֹתורהֹ.ובגללֹזהֹמפסיקיםֹלימודֹתורהֹבשבילֹלקייםֹמצווהֹשאיֹאפשרֹלקיימהֹעלֹ
ידי ֹאחריםֹ ,ומתי ֹשנפגשים ֹבמצווה ֹכזאת ֹהתורה ֹעצמה ֹאומרת ֹלנו ֹלהפסיק ֹאתֹ
לימודהֹולעשותֹאתֹהמצווהֹ,ואזֹלימודֹהתורהֹמתקייםֹבקיומםֹהמצוותֹ.ולאֹצריךֹ
לדקדקֹבשכרֹהמצוותֹולעשותֹרקֹאתֹאלוֹאםֹהשכרֹהיותרֹגדולֹ,רקֹבמקרהֹשישֹ
לנו ֹאפשרות ֹלבחור ֹבין ֹמצווה ֹלמצווה ֹאז ֹיש ֹלנו ֹקנה ֹמידה ֹלבדוק ֹבמה ֹלבחורֹ
לעשותֹ .

סיכוםֹ :
הובאֹלעילֹשלימודֹתורהֹזוהיֹהמצווהֹהגדולהֹביותרֹ,ושכרהֹעצוםֹמאדֹשאיֹאפשרֹ
לשער ֹאותו ֹכלל ֹומי ֹשלומד ֹתורה ֹמחזיק ֹאת ֹכל ֹהעולם ֹכולוֹ ,ורגע ֹאחד ֹשפניוֹ
מתורה ֹכל ֹהעולם ֹיחרבֹ ,ובכל ֹיום ֹכל ֹאחד ֹצריך ֹלעשות ֹלו ֹזמנים ֹקבועים ֹללמודֹ
שבהם ֹהוא ֹצריך ֹללמוד ֹתנ"ךֹ ,משנהֹ ,גמראֹ ,ופוסקיםֹ .ואם ֹהוא ֹבעל ֹבית ֹשאין ֹלוֹ
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הרבהֹזמןֹביוםֹצריךֹללמודֹפסיקותֹהלכהֹ.ובנוסףֹעלֹהשכרֹהגדולֹשלֹלימודֹתורהֹ,
בדור ֹשלנו ֹהשכר ֹהרבה ֹיותר ֹגדולֹ ,ובבית ֹהמדרש ֹהשכר ֹגם ֹגודל ֹיותרֹ ,ובמקוםֹ
שקרובֹלהרֹהבית ֹובמיוחד ֹבמקום ֹשרואים ֹאת ֹרצפת ֹהר ֹהבית ֹהשכר ֹהרבהֹיותרֹ
גדולֹ ,ואי ֹאפשר ֹלומר ֹשצריך ֹללמוד ֹרק ֹתורה ֹבגלל ֹהשכר ֹהעצוםֹ ,כי ֹבלי ֹמצוותֹ
התורהֹלאֹמתקיימתֹ .
מקורות ֹמרכזייםֹ :שיחות ֹהרב ֹאביגדור ֹנבנצאלֹ ,יורה ֹדעהֹ ,משנה ֹברורהֹ ,אתרֹ
הידברותֹ,ערוץֹמאירֹ,ספריֹהרבֹאבינרֹ,והבןֹאישֹחיֹ .
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עיןֹטובהֹ-דסקלֹאלון ֹ
ֹ

הרבֹקוקֹבספרוֹ"אורותֹהתשובה"ֹכותבֹ ֹ:
"מפני ֹזה ֹאותם ֹאשר ֹנפשם ֹרעה ֹמיסודהֹ ,ושורש ֹהחטאים ֹכולם ֹמונחֹ
בדעותיהםֹ ,בשאיפתם ֹותכונת ֹלבבםֹ ,הנם ֹרעי-העין ֹאשר ֹהעולם ֹכולו ֹנראהֹ
להם ֹבצבע ֹכל ֹכך ֹשחור ֹעד ֹאין ֹתכליתֹ .הם ֹהם ֹהמתרעמים ֹעל ֹהעולם ֹועלֹ
החייםֹבעליֹעציבוֹדטחולֹ,אשרֹלעגםֹמכלֹההוויהֹהואֹשחוקֹהכסילֹ,אשרֹלאֹ
ידעֹלהביןֹכיֹטובֹה'ֹלכלֹ ".
ֹ

מסבירֹהרבֹאליעזרֹקשתיאלֹבספרוֹ"בנפשֹהתשובה"ֹ ֹ:
"מפני ֹזה ֹאותם ֹאשר ֹנפשם ֹרעה ֹמיסודה" ֹ– ֹכמו ֹבלעם ֹהרשעֹ ,אנשים ֹמאודֹ
חומרנייםֹ,תאוותנייםֹ,אשר"ֹ,שורשֹהחטאיםֹכולםֹמונחֹבדעותיהם" ֹ– ֹאנשיםֹ
בעלי ֹהשקפת ֹעולם ֹשמלאה ֹברוע"ֹ ,בשאיפתם ֹותכונת ֹלבבםֹ ,הנם ֹרעי-העיןֹ
אשר ֹהעולם ֹכולו ֹנראה ֹלהם ֹבצבע ֹכל ֹכך ֹשחור ֹעד ֹאין ֹתכלית"ֹ –ֹ .אנשיםֹ
מאודֹרעיםֹואנוכיים ֹלאֹשמחיםֹכאןֹ,הםֹמריריםֹושונאיםֹ,כיֹבאמתֹהםֹחייםֹ
הפוך ֹמהסדר ֹהאלוקי ֹשבמציאותֹ .הצדיקים ֹכמו ֹאברהם ֹושרהֹ ,אוהבים ֹאתֹ
העולםֹ ,מבטם ֹמלא ֹעין ֹטובהֹ ,חייהם ֹתואמים ֹלסדר ֹהנורמלי ֹשל ֹהבריאהֹ,
המציאותֹלאֹזרהֹלהםֹ.בלעםֹהנפשֹהרחבהֹוהרוחֹהגבוההֹ,הואֹגםֹבעלֹהעיןֹ
הרעהֹהכלֹנראהֹמאודֹ"שחור"ֹ .
"הם ֹהם ֹהמתרעמים ֹעל ֹהעולם ֹועל ֹהחיים"ֹ –ֹ .לרשעים ֹתמיד ֹיש ֹתלונות ֹ– ֹעלֹ
המציאותֹ ,הם ֹ"בעלי ֹעציבו ֹדטחול"ֹ –ֹ .אמנם ֹגם ֹהגמרא ֹמלמדת ֹשהטחול ֹשוחקֹ,
אבל ֹמדובר ֹבצחוק ֹטיפשיֹ ,צחוק ֹשל ֹלעג ֹ"מכל ֹההוויה"ֹ -ֹ ,צחוק ֹציניֹ ,שק ֹמלאֹ
בדיחותֹמרירות"ֹ,שחוקֹהכסילֹאשרֹלאֹידעֹלהביןֹכיֹטובֹה'ֹלכל"ֹ –ֹ .הטחולֹהואֹ
טיבר ֹהמשפיע ֹעל ֹקצה ֹהחיים ֹשלנוֹ .אדם ֹשרץ ֹמהר ֹמידי ֹלחוש ֹכאבים ֹבטחולֹ.
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הגמראֹמספרתֹעלֹאצניםֹמהיריםֹשהיוֹחוקקיםֹאתֹהטחולֹואתֹהעקבֹ.הטחולֹמשדרֹ
לנו ֹכאבים ֹכדי ֹשעל ֹידם ֹנשים ֹלב ֹשאנחנו ֹיוצאים ֹמהסדר ֹהנורמליֹ .אדם ֹשמעונייןֹ
לצאת ֹמסדר ֹהחיים ֹהרגיל ֹוהטחול ֹ'מעצבן' ֹאותוֹ ,מתכחש ֹבאמת ֹלחיבור ֹעםֹ
המציאות'ֹ,מעצבן'ֹאותוֹהסדרֹשלֹהעולםֹ .
ֹ

הרבֹשלמהֹאבינרֹבספרוֹ"והלכתֹבדרכיו"ֹכותב"ֹ:צריךֹאדםֹלהשקיףֹ
אלֹהטובֹשבמציאות"ֹ ...
סיפורֹכדוגמאֹעלֹדרךֹהתבוננותֹאלֹהמציאותֹ :
יוםֹאחדֹ,ראתהֹאשהֹאחתֹמבעדֹלחלוןֹביתהֹזוגֹחדשֹשעברוֹלגורֹאצלהֹבשכונהֹ.
למחרתֹבבוקרֹרואהֹהאשהֹדרךֹחלוןֹביתהֹאתֹהכלהֹתולהֹכביסהֹֹבחריצותֹ,אבלֹ
ראתה ֹהאשה ֹשהכביסה ֹשהכלה ֹתלתה ֹהיתה ֹמלוכלכתֹ ,הצטערה ֹהאשה ֹכל ֹכךֹ
בנפשה ֹממה ֹשראתהֹ .חיכתה ֹהאשה ֹשבעלה ֹיחזור ֹהביתה ֹושיתפה ֹאותו ֹבמהֹ
שראתה ֹהיום ֹחשבה ֹלעצמה ֹהאשה ֹמה ֹיקרה ֹכשהחתן ֹיחזור ֹהביתה ֹויראה ֹאתֹ
הכביסהֹשהכלהֹתלתהֹויחשובֹשאשתוֹלאֹיודעתֹלכבסֹ.תוךֹכדיֹשיחהֹשלֹהאשהֹ
עם ֹבעלהֹ ,החליטה ֹהאשה ֹשמחר ֹהיא ֹהולכת ֹלביתה ֹשל ֹהזוג ֹהחדש ֹוללמד ֹאתֹ
הכלה ֹאיך ֹתולים ֹכביסהֹ .למחרת ֹבבוקר ֹיושבת ֹהאשה ֹבסלוןֹ ,מסתכלת ֹדרך ֹחלוןֹ
ביתה ֹורואה ֹשוב ֹאת ֹהכלה ֹתולה ֹכביסה ֹאך ֹהפעם ֹהכביסה ֹהיתה ֹנקייהֹ .שמחהֹ
האשהֹומרובֹאושרֹרצהֹאלֹבעלהֹואמרהֹלוֹתראהֹהכלהֹלמדהֹלכבסֹ,משיבֹלהֹ
בעלהֹ,מהֹפתאוםֹאניֹהבוקרֹקמתיֹמוקדםֹולפניֹשיצאתיֹמהביתֹניקיתיֹאתֹהשמשהֹ
שלֹהחלוןֹ .
האשהֹראתהֹכלֹהזמןֹדרךֹהחלוןֹהמלוכלךֹוחשבהֹשהכביסהֹהיאֹזאתֹשמלוכלכתֹ,
אבלֹהכביסהֹהיתהֹכלֹהזמןֹנקייהֹ ֹ.
אותוֹהדברֹגםֹבפרשתֹ"שלך-לך"ֹ:משהֹשולחֹאתֹהמרגליםֹלתורֹאתֹהארץ"ֹ,ארץֹ
כנען""ֹ,ארץֹישראל"ֹ,כדיֹלהביאֹמידעֹעלֹהארץֹ,מהֹישֹבהֹ,האםֹהעםֹשםֹרבֹאוֹ
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מעטֹ,האםֹהעםֹחזקֹאוֹרפהֹ,אםֹהםֹיושביםֹבמחניםֹאוֹבמבצריםֹ.לאחרֹארבעיםֹ
יום ֹשהמרגלים ֹתרו ֹאתֹהארץ ֹחוזרים ֹלמשה ֹואהרון ֹולעםֹ ,כתוב"ֹ :וילכו ֹויבואו"ֹֹ...
לפיֹרש''יֹהוספתֹהמילהֹ"וילכו"ֹהיאֹלשוןֹנקישהֹעםֹהרגלייםֹבקרקעֹבדרךֹשבאוֹ
אל ֹמשה ֹואהרון ֹולעםֹ .הנקישה ֹברגליים ֹהיא ֹכבר ֹמראה ֹשהמרגלים ֹבאו ֹבגישהֹ
רעהֹ.ובאמתֹהמרגליםֹהוציאוֹדיבהֹרעהֹעלֹהארץֹ,אמרוֹהמרגליםֹשישֹשםֹענקיםֹ,
הערים ֹמבוצרות ֹֹ ,הארץ ֹ"אוכלת ֹיושביה ֹהיא"ֹ .אבל ֹכלב ֹבן ֹיפונה ֹמן ֹהתרים ֹאתֹ
הארץ ֹאמר"ֹ :עלה ֹנעלה ֹוירשנוֹאותה ֹכי ֹיכולֹנוכל ֹלה" ֹכי ֹאםֹחפץ ֹבנוֹה'ֹוהביאֹ
אותנו ֹעד ֹכאןֹ ,ה' ֹגם ֹיעזור ֹלנו ֹלהיכנס ֹלארץ ֹולרשת ֹאותה"ֹ .טובה ֹהארץ ֹמאודֹ
מאוד""ֹ ,ארץ ֹאשר ֹהיא ֹזבת ֹחלב ֹודבש"ֹ .ובאמת ֹבזכות ֹהעין ֹהטובה ֹשל ֹכלבֹ
והתבוננותו ֹבמעלות ֹהחיוביות ֹעל ֹהארץֹ ,בסוף ֹספר ֹדברים ֹאחרי ֹמות ֹמשהֹ ,עםֹ
ישראלֹעלהֹלארץֹישראלֹוירשֹאותהֹ .
המרגלים ֹהסתכלו ֹבעין ֹרעה ֹעל ֹהארץֹ ,בעין ֹמוכלכתֹ ,כמו ֹשבסיפור ֹהאשה ֹראתהֹ
דרךֹהחלוןֹהמלוכלךֹעלֹהכביסהֹהנקייהֹוחשבהֹשהכביסהֹהיאֹזאתֹשמלוכלכתֹ .
לעומתֹהמרגליםֹ,כלבֹבןֹיפונהֹהסתכלֹבעיןֹטובהֹעלֹהארץֹ,בעיןֹנקייהֹוהתבונןֹרקֹ
בטובֹ .
כך ֹגם ֹאנחנו ֹצריכים ֹללמוד ֹמכלב ֹבן ֹיפונה ֹעל ֹמידת ֹהעין ֹהטובה ֹ ֹוכמובן ֹגםֹ
מאברהםֹושרהֹניתןֹללמודֹזאתֹ.צריךֹכלֹהזמןֹלעמודֹעלֹהמשמרֹשהרעֹלאֹהיכללֹ
במהֹשאנחנוֹרואים ֹ,כמובןֹשהרעֹינסה ֹלטשטשֹלנו ֹאתֹהראייהֹ ,אבלֹהאדםֹצריךֹ
לדעת ֹלהתבונן ֹבמה ֹשהוא ֹרואה ֹבצורה ֹהטובה ֹביותרֹ ,ככה ֹגם ֹזה ֹיחזק ֹאותוֹ
בעתידֹ.האדםֹצריךֹתמידֹלהתבונןֹבעיןֹטובה.
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ֹ

תלמודֹתורהֹלנשיםֹ–הלכהֹוהשקפהֹ-דרומיֹדניאל
מאמרֹזהֹיעסוקֹבשאלותֹיסודיותֹכגוןֹמדועֹאישהֹלאֹמותרתֹבגדריֹהאישֹבלימודֹ
תורה ֹומדוע ֹאין ֹזה ֹבגדר ֹאפלייה ֹמהם ֹהגדרים ֹהמותרים ֹבלימוד ֹבין ֹספרים ֹביןֹ
באופןֹֹֹובשוניֹהנצרךֹבברכותֹהתורהֹושארֹמצוותֹבאופןֹהמהותיֹבעיקרֹוההלכתיֹ
במקצת ֹ
הגמראֹבקידושיןֹכטֹבֹלומדתֹשהחיובֹללמודֹתורהֹמוטלֹעלֹגבריםֹבלבדֹמהפסוקֹ
בק''שֹולמדתםֹאותםֹאת ֹ בניכםֹֹוהחיובֹמוטלֹרקֹעלֹהאבותֹשכלֹמיֹשחייבֹללמדֹ
חייבֹגםֹללמודֹולכןֹאישהֹפטורהֹֹ.כותבֹהרמב''םֹ(הלכותֹת''תֹפרקֹאֹהלכהֹאֹ)ֹ
שאישה ֹפטורה ֹמתלמוד ֹוכן ֹבהגהות ֹהמיימוניות ֹשפטורה ֹמלשכור ֹמלמד ֹלבנהֹ
(בתנאיֹשהבעלֹלאֹיודעֹללמד)ֹאךֹישֹלהֹשכרֹבזהֹשעוזרתֹלבעלהֹֹ.ישנהֹראייהֹ
מפורשתֹבמשנהֹבנדריםֹללימודֹתורהֹלנשיםֹפרקֹדֹמשנהֹגֹ"ֹ:מלמדֹאתֹבנוֹואתֹ
בתוֹמקרא"ֹ(מובאֹגםֹבגמראֹנדריםֹלהֹעמודֹב'ֹ) ֹ
ֹ
הגמראֹבסוטהֹכֹאֹאמרֹר'ֹאלעזרֹֹכלֹהמלמדֹאתֹבתוֹתורהֹכאילוֹלמדהֹתפלות ֹ
משמע ֹשיש ֹאיסור ֹבלימוד ֹאישה ֹתורה ֹוחולק ֹעל ֹבן ֹעזאי ֹשאומר ֹשאישה ֹתלמדֹ
פרשתֹס וטהֹשזכותֹתולהֹלהֹבאמצעותֹהלימודֹותלדֹבניםֹזכריםֹ(רש''י)ֹמנגדֹד''הֹ
בן ֹעזאי ֹשבמעמד ֹהר ֹסיני ֹבאו ֹהאנשים ֹללמוד ֹוהנשים ֹ(חגיגה ֹג).לשמוע ֹכלומרֹ
שהיהֹכאןֹלימודֹמסוייםֹשלֹהנשיםֹ .
בהמשך ֹהתוספות ֹ ֹשאלה ֹגבירה ֹאת ֹר''א ֹמדוע ֹנענשו ֹעל ֹחטא ֹהעגל ֹבג'ֹ
מיתות(הדרוקןֹ,סייףֹ,מגפה)ֹהריֹזהֹחטאֹאחד?!ֹדחהֹאותהֹר''אֹ,הורקנוסֹבנוֹהיהֹ
מקבלֹממנהֹֹ 311כורֹלשנהֹוהפסיקהֹהאישהֹאתֹהמעשרֹלהורקנוסֹוכתוצאהֹמכךֹ
נרגן ֹבפני ֹאביו ֹ וענהֹלו ֹר''א ֹמוטב ֹישרפו ֹד''ת ֹואלֹיימסרו ֹלנשים ֹ(.וגםֹהואֹנשאֹ
אישהֹלמדניתֹבשםֹאימאֹשלום) ֹ
ֹ
הרמב''םֹפרקֹאֹהלכהֹיגֹפוסקֹשאישהֹישֹלה ֹשכרֹפחותֹמשלֹגברֹכיֹאינהֹמצווהֹ
בלימודֹתורהֹוכןֹעלולותֹלהוציאֹת''תֹלדבריֹהבאיֹ(דיבורֹאסור)ֹוהלימודֹשמותרֹ
הואֹרקֹתורהֹשבע''פֹאבלֹתורהֹשבכתבֹאסורֹוכןֹמותרתֹבהוויותֹֹאבייֹורבאֹוכךֹ
פסקֹבסופ''דֹמהלכותֹיסודיֹהתורהֹ"ֹ.ואף ֹעל ֹפי ֹשדברים ֹאלו ֹדבר ֹקטן ֹקראו ֹאותןֹ
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חכמים ֹשהרי ֹאמרו ֹחכמים ֹדבר ֹגדול ֹמעשה ֹמרכבה ֹודבר ֹקטן ֹהוויות ֹדאביי ֹורבאֹ,
אעפ"כ ֹראויין ֹהן ֹלהקדימןֹ ,שהן ֹמיישבין ֹדעתו ֹשל ֹאדם ֹתחלהֹ ,ועוד ֹשהם ֹהטובהֹ
הגדולה ֹשהשפיע ֹהקדוש ֹברוך ֹהוא ֹליישוב ֹהעולם ֹהזה ֹכדי ֹלנחול ֹחיי ֹהעולם ֹהבאֹ,
ואפשרֹשידעםֹהכלֹקטןֹוגדולֹאישֹואשהֹבעלֹלבֹרחבֹובעלֹלבֹקצרֹ ".
בשו''עֹאו''חֹסוףֹס'ֹמזֹנפסקֹשנשיםֹמברכותֹברכותֹהתורהֹומחלוקתֹשםֹבבה''לֹ
נשים ֹמברכות ֹלפי ֹהאגור ֹלומדות ֹהנשים ֹרק ֹהדינים ֹהשייכים ֹלהן ֹולפי ֹהגר''אֹ
והמג''אֹמברכותֹרקֹעלֹעצםֹהציוויֹהכלליֹללימודֹתורהֹולכןֹמברכותֹלעסוקֹבדבריֹ
תורה ֹ(לשתי ֹהשיטות ֹמברכות ֹכן ֹלאגור ֹמשום ֹשלימוד ֹאישה ֹכמבואר ֹבמהר''לֹ
(בהקדמהֹלתפארתֹישראל)ֹבבחינתֹ"דילוגוֹעליֹאהבהֹ"ֹ(למרותֹשבאישֹמברךֹכןֹ
אדםֹשאינוֹת''חֹ,לימודֹהאישהֹאינוֹנחשבֹלימודֹאלאֹמצווהֹ)ֹ .
החפץ ֹחיים ֹבליקוטי ֹ ֹהלכות ֹסוטה ֹיאֹ .הערה ֹג' ֹהלכות ֹהתיר ֹלימוד ֹתנ''ך ֹלנשיםֹֹ
,ספרֹמנורתֹהמאורֹומסכתֹאב ותֹחשובֹלצייןֹשעדֹאזֹביישובֹהישןֹהיוֹחוגיםֹשלאֹ
התירו ֹלנשים ֹללמוד ֹמקרא ֹוהחפץ ֹחיים ֹעשה ֹדבר ֹנוסף ֹהתיר ֹלבנות ֹללמוד ֹבבנותֹ
יעקבֹמסגרתֹתיכוניתֹחרדיתֹלבנותֹכדיֹלהשליםֹאתֹהחסךֹביןֹהידעֹהכלליֹשרכשוֹ
לידע ֹהתורני ֹשלהן ֹשכתוצאות ֹמהפערים ֹוהידיעות ֹשהתרחבו ֹבידע ֹהכללי ֹצריךֹ
ל התרחבֹ(פוסקֹשלאֹכרמב''םֹשהרמב''םֹפסקֹשאישהֹאסורהֹבלימודֹתנ''ך)ֹ .
האגרותֹמשהֹהתירֹלעודדֹנשיםֹמצוותֹשלאֹעשוֹעדֹעתהֹבאו''חֹחלקֹד'ֹסימןֹמ''טֹ
שפוסקֹכתוספותֹשאישהֹהייתהֹיכולהֹלהניחֹתפיליןֹאךֹזריזותֹמרובהֹבגוףֹנקיֹֹולכןֹ
גם ֹלפי ֹהתוספות ֹשמתיר ֹלא ֹיניחו ֹהנשים ֹתפלין ֹאך ֹהתרגום ֹיונתן ֹאוסר ֹמשום ֹכליֹ
גבר ֹוכןֹפסקֹהרמ''א ֹבאו''ח ֹלח ֹסעיף ֹג ֹכתוספות ֹשהרי ֹמתיר ֹלנשיםֹללבוש ֹציציתֹ
שלאֹבפרהסיאֹֹ(ֹ.בהג''הֹסימןֹי''זֹסעיףֹב')ֹנגדוֹיוצאֹהרבֹעובדיהֹיוסףֹֹשאפילוֹ
במקום ֹשמרן ֹהשו''ע ֹהתיר ֹלברך ֹלאישה ֹאשר ֹקדשנו ֹבמצוותיו ֹוצוונו ֹויש ֹלפסוקֹ
כדעתֹהחיד' 'אֹשלאֹתברךֹומעברֹלכךֹזוהיֹעצתֹהיצרֹלהתירֹלעשייתֹמצוותֹשלאֹ
נצטווֹכיֹישֹלהןֹלעשותֹהמצוותֹשמוטלותֹעליהןֹ(יביעֹאומרֹחלקֹאֹסימןֹמ')ֹ(ואיןֹֹ
להקשות ֹלגביי ֹנשים ֹיחידאיות ֹ ֹכדוגמת ֹהליני ֹהמלכה ֹבסוכה ֹדף ֹב' ֹעמוד ֹב'ֹֹ
שלדעת ֹהראב''ןֹישבה ֹבסוכה ֹללא ֹברכה ֹ ֹומיכל ֹבת ֹשלמה ֹשלא ֹמיחו ֹבהֹחכמיםֹ
להנחתֹתפיליןֹמפניֹשהייתהֹצדקתֹובתֹמלךֹועקרה(אינהֹנדהֹולכןֹאיןֹחששֹשלֹגוףֹ
נקיֹ)(יםֹשלֹשלמהֹקידושיןֹפ''אֹסימןֹס''דֹ) ֹ
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יש ֹלהוסיף ֹאת ֹדעת ֹהמהרי''ל ֹבסימנים ֹקצ''ב ֹוקצ''ט ֹשמובא ֹבשו''ת ֹנתן ֹלהורותֹ
חלקֹו'ֹסימןֹפ''חֹֹלגביֹהנשיםֹשהיוֹבתקופותֹשלאֹֹהיוֹתינוקֹותינוקתֹשלאֹבקיאיםֹ
בהלכות ֹטומאה ֹוטהרה ֹ ֹוכתב ֹהמהרי''ל ֹשבדינים ֹשלה ֹיכולה ֹללמוד ֹאת ֹשרשיֹ
הדיניםֹואםֹבקיאהֹבדיניםֹאיןֹעליהֹחיובֹלחזורֹוללומדםֹ(.למרותֹשאישהֹכזוֹיכולהֹ
לברךֹאשרֹקדשנוֹבמצותיוֹוצונוֹעלֹדבריֹתורהֹלדעתֹחלקֹמהפוסקים) ֹ
ֹ
היו ֹפוסקות ֹנשיות ֹברוריה ֹ ֹאשת ֹר' ֹמאיר ֹ ֹ ֹבמסכת ֹכלים ֹפרק ֹי''א ֹ"יפה ֹאמרהֹ
ברוריהֹ"ֹואשתֹר'ֹיהושעֹפלקֹֹבעלֹהפרישהֹוהדרישהֹשפסקהֹשתיֹהלכותֹבנוגעֹ
לנרות ֹבערב ֹיו''ט ֹֹ . 1מדליקים ֹאת ֹהנרות ֹגם ֹבערב ֹיו''ט ֹלפני ֹהשקיעה ֹ.2ביו''טֹ
מברכים ֹעוד ֹלפני ֹההדלקה ֹֹ ֹ (ֹ .יש ֹגירסאות ֹגם ֹשספר ֹהכלבו ֹהייתה ֹאישה ֹ ֹפוסקֹ
בתקופת ֹה ראשונים ֹלמרות ֹשבקורא ֹהדורות ֹעמוד ֹנה ֹמפריך ֹטענה ֹזו ֹמפני ֹשבספרֹ
הכלבוֹהמחברֹמתייחסֹלעצמוֹבלשוןֹזכרֹֹ)ֹ.נשיםֹיכולותֹלהורותֹכמוֹשפסקֹבשו''תֹ
קולֹמבשרֹמדבורהֹע''פֹהתוספותֹֹשו"תֹקולֹמבשרֹחלקֹאֹסימןֹיב ֹ
כמ"ש ֹהתוס' ֹבשבועות ֹדף ֹכ"ט ֹובנדה ֹדף ֹנ' ֹכי ֹדבורה ֹלא ֹהיתה ֹדנה ֹרק ֹמלמדתֹ
להםֹהדיניםֹתוספותֹד''הֹֹוכלֹאשרֹ(בענייןֹפסוליֹעדותֹ) שהריֹכלֹהכשרֹלדוןֹכשרֹ
להעיד ֹוהרי ֹהייתה ֹדנה ֹאלא ֹכוונת ֹהתוספות ֹמפני ֹשהייתה ֹנביאה ֹקיבלו ֹעצותיהֹֹ
כדיןֹלאֹשישֹלזהֹתוקףֹשלֹדיןֹכב''דֹ .
"בינה ֹיתרה ֹנתנה ֹלאישה ֹיותר ֹמלאיש ֹ" ֹנדה ֹמה ֹא ֹנחלקו ֹחז''ל ֹבמדרש ֹבילקוטֹ
ש מעוני ֹהיכן ֹמצוייהֹהחכמה ֹבראש ֹאוֹ ֹבלב ֹכוונת ֹהדברים ֹהיא ֹמה ֹעיקרֹהחכמהֹ
ההגיון ֹהיבש ֹוהשכל ֹהחריף ֹהיינו ֹהראש ֹאו ֹהרגש ֹוהתחושה ֹהיינו ֹהלבֹ .בספרֹ
מאזניםֹלמשפט ֹ(חלקֹאֹסימןֹמ''ט)ֹחילקֹהמחברֹאתֹהיחסֹביןֹהאישֹלביןֹהאישהֹ
האישֹמצטייןֹבפלפולֹחריףֹיותרֹמהאישהֹוהאישהֹעשוייהֹלהגיעֹלאמונהֹרבהֹיותרֹ
בבורא ֹכמאמר ֹמדרש ֹרבה ֹבפרשת ֹיתרו ֹ"מדוע ֹהקדימו ֹבמתן ֹתורה ֹאת ֹהנשיםֹ
לאנשיםֹמשוםֹשמזרדזותֹבמצותֹיותרֹמהאנשים"ֹ .
וכןֹנשיםֹשייכותֹבנבואהֹֹבברייתאֹבמגילהֹדףֹידֹ42ֹ.נביאיםֹוֹ7נביאותֹעמדוֹלהםֹ
לישראל ֹובדבורה ֹוחולדה ֹהכתוב ֹמיחסן ֹלגנאי ֹשל ֹיוהרה ֹ"ותשלח ֹותקרא ֹלברקֹ
"משמעֹשהיאֹקראהֹלוֹולאֹהלכהֹאליוֹובחולדהֹכתובֹקראוֹלאישֹולאֹקראוֹלמלךֹֹ
אחתֹשמהֹזיבוראֹ–דבורהֹואחתֹכרכשותאֹ–חולדהֹֹֹ(השמותֹבארמיתֹזהֹאינוֹגנאיֹ
אלאֹתרגוםֹמעבריתֹלארמית)ֹבנשיםֹהסכנהֹליוהרהֹגדולהֹאףֹיותרֹמבגברים! ֹ
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חשובֹלצייןֹאתֹדרשתֹהמהר''לֹ(תורתֹה'ֹתמימהֹבדרשותיוֹעלֹבארֹהגולהֹלהבנתֹ
הנושאֹ) ֹהמהר''לֹכותבֹשהנשיםֹהןֹבמדרגתֹלוחות ֹראשונותֹהיינוֹבמדרגתֹלוחותֹ
ראשונות ֹהיינו ֹבמדרגת ֹקודם ֹחטא ֹהעגל ֹמדרגת ֹתורה ֹשבכתב ֹשהדברים ֹשאדםֹ
לומדֹאינםֹצריכים ֹעמלֹויגיעהֹונזכרים ֹבקלות ֹאישהֹהיא ֹבדרגת ֹבת ֹעליון ֹשנאמרֹ
שם ֹבתהלים ֹפרק ֹפב ֹפסוק ֹו' ֹ":אני ֹאמרתי ֹאלהים ֹאתם ֹובני ֹעליון ֹכלכם" ֹ ֹירידתֹ
האישהֹבחטאֹהעגלֹהיאֹירידהֹקטנהֹמאודֹביחסֹלירידתֹהאישהֹולכןֹאינהֹצריכהֹ
ללמוד ֹתורה ֹכאישה ֹשתלמוד ֹתורה ֹלאנשים ֹמצריך ֹכל ֹכך ֹהרבה ֹעמל ֹמפניֹ
שהאנשים ֹחטאו ֹבחטא ֹהעגל ֹונצרכו ֹללוחות ֹשניות ֹכתוצאה ֹמהירידה ֹבמעלתםֹ
נצרכיםֹהגבריםֹבת''תֹלהתייגעֹכ''כֹואילוֹהנשיםֹלאֹנצרכותֹכןֹ(ואכןֹמופיעֹבכמהֹ
מקומותֹבש''סֹשראשיֹחודשיםֹהיוֹימיםֹטוביםֹלנשיםֹשבהןֹאסורותֹבמלאכה) ֹ
חשובֹלהדגישֹכיֹלימודֹתורהֹלנשיםֹאינהֹמעלהֹאתֹרמתהֹהרוחניתֹכמוֹלאישֹואףֹ
במקרי ֹגזירות ֹשמד ֹהנשים ֹמסרו ֹנפשן ֹיותר ֹמהגברים ֹכדוגמת ֹיהודית ֹשבאמצעותֹ
הגבינה ֹ ֹהרגה ֹאת ֹההגמון ֹוביטלה ֹהגזרה ֹשכל ֹאת ֹהגזירה ֹשכל ֹבתולה ֹיהודייהֹֹ
תבטלֹלטפסרֹ(קציןֹיווני)ֹ(משנהֹברורהֹס'ֹתרעֹסעיףֹב'ֹס''קֹ)ֹאוֹיעלֹשהרגהֹאתֹ
סיסרא ֹעם ֹהמקבת ֹ(שופטים ֹפרק ֹד') ֹאסתר ֹהמלכה ֹוהמיילדות ֹהעבריות ֹלשניֹ
המקריםֹהאלוֹישֹמשמעותֹהלכתיתֹשנשיםֹחייבותֹבמקראֹמגילהֹוחיובֹהלכותֹפסחֹֹ
(סוטהֹיאֹעמודֹב' ֹ ומגילהֹדֹעמודֹא'ֹתד''הֹשאףֹהןֹהיוֹבאותוֹנסֹ)ֹישנהֹגםֹעדותֹ
היעב''ץֹשנשיםֹמסרוֹנפשםֹיותרֹמהגבריםֹבגירושֹספרדֹֹ .
לכן ֹזה ֹאיננו ֹאידיאל ֹשאישה ֹתפסוק ֹהלכות ֹכן ֹאין ֹלהתעלם ֹמההבדל ֹהשכליםֹ
המובנים ֹבין ֹגבר ֹלאישה ֹוההבדלים ֹהללו ֹמביאים ֹלכך ֹשזאת ֹאיננה ֹאפליה ֹשנשיםֹ
לאֹעושותֹמצוותֹשהזמןֹגרמאֹהיינוֹמצוותֹהתלויותֹבזמןֹכלולבֹשופרֹציציתֹותפיליןֹ
ויש ֹגדרים ֹבלימוד ֹהתורה ֹשנשים ֹאינן ֹיכולות ֹלעבור ֹ(ומדובר ֹבסתם ֹאישה ֹלאֹ
בברוריהֹובדבורהֹשעברוֹגדריםֹאלוֹמתוקףֹייחודןֹבחריפותֹשכלןֹֹוהתקדשותן)ֹלכןֹ
איןֹלהפוךֹאישהֹלגברֹולאֹההפךֹוזאתֹלאֹאפליה! ֹ
גדריֹההלכהֹ :
.1נשיםֹמברכותֹלעסוק ֹבדבריֹתורהֹ)ביןֹלאגורֹוסיעתוֹוביןֹלר''תֹוסיעתוֹר''תֹעלֹ
עצםֹהמצווהֹוהאגורֹרקֹלימודֹהלכתיֹלמצוותֹשלהןֹולימודןֹאינוֹבגדרֹלימודֹכיֹאםֹ
מצווה) ֹ
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. 2מחלוקת ֹאם ֹהאישה ֹיכולה ֹלפטור ֹאת ֹהאיש ֹבברכתה ֹאו ֹלא ֹותלוי ֹאם ֹחייבתֹ
בברכהֹזוֹמעיקרֹהדיןֹאוֹראשיתֹלברך ֹ
. 3אישה ֹרשאית ֹלברך ֹאשר ֹבחר ֹבנו ֹרק ֹאם ֹחוזרת ֹושונה ֹובקיאה ֹאת ֹהדייניםֹ
השייכיםֹלה ֹ
. 4אםֹלאֹבירכהֹבה''תֹוברכהֹאהבתֹעולםֹולמדהֹמידֹאחרֹהתפלהֹנפטרהֹבברכותֹ
התורהֹויכולהֹללימוד ֹ
ֹ. 5י''אֹשאםֹברכהֹבה''תֹולאֹלמדהֹאחרֹהתפלהֹצריכהֹלברךֹשובֹולאֹפסקנוֹכך ֹ
אופניֹהלימודֹֹ :
ֹ. 1איןֹלאישהֹשייכותֹבפרד''סֹהיינוֹקבלהֹלכלֹהדעותֹ(אףֹלאֹנגיהֹבזוהרֹבעירובֹ
פרשנות ֹהמקרא ֹמה ֹשכן ֹמותר ֹבגמרא ֹומשנה ֹבסתם ֹאישה ֹובכל ֹאופני ֹהלימודֹ
המותריםֹשכתוביםֹלעילֹבסעיףֹֹ5גםֹאסורותֹבלימודֹפרד''סֹ) ֹ
.2מותרתֹבלימודֹתנ''ךֹכתוצאהֹמהיתרֹהחפץֹחייםֹ(ישנםֹחוגיםֹשמנעוֹזאתֹמנשים) ֹ
. 3מותרת ֹבלימוד ֹגמרא ֹומשנה ֹ ֹלשם ֹשמיים ֹולצורך ֹפרנסה ֹמותרת ֹ(היינו ֹטועננתֹ
רבניתֹבביתֹדיןֹרבניֹוכ''ו) ֹ
. 4אישה ֹהרוצה ֹללמוד ֹלשם ֹאג'נדה ֹחברתית ֹאסורה ֹבלימוד ֹתורהֹ .אסור ֹשילמדהֹ
גבר ֹזר ֹמשום ֹערווה ֹיחוד ֹוכ''ו ֹלכן ֹאו ֹבכיתת ֹנשים ֹעם ֹמורה ֹאשה ֹאו ֹלבד ֹאוֹ
שבעלהֹילמדהֹֹ .
ֹ.5אסורותֹלחלוטיןֹבלימודֹפרד''סֹֹ(פרד''סֹ–ֹפשטֹרמזֹדרשֹסודֹהכוונהֹהיאֹשתאֹ
תלמדֹסודֹכלומרֹקבלהֹֹ .
. 6נשים ֹאינן ֹיכולות ֹללמד ֹגברים ֹמפני ֹצניעות ֹ(חוץ ֹממקרים ֹנדירים ֹביותר ֹכדוגמתֹ
בתו ֹשל ֹר' ֹשמואל ֹהלוי ֹבן ֹעלי ֹמבגדד ֹשהייתה ֹמלמדת ֹבחורים ֹגמרא ֹמבלי ֹשהיוֹ
רואיםֹאותה) ֹ
דינים ֹהשייכים ֹלנשים ֹיש ֹלהביא ֹאת ֹהמקורות ֹבנושא ֹכולל ֹגמרות ֹומשניות ֹחוץֹ
ממקורותֹמהקבלהֹֹ .
מקורותֹאשיֹדעתֹֹ345-411,בתֹישראלֹ21-23ֹ,הלכותֹביתהֹח''אֹסימןֹג'ֹֹֹ,הלכהֹ
בימינו ֹ ֹֹ 222-233ֹ 183-ֹ 182האישה ֹבאספקלריית ֹהיהדות ֹעמ' ֹֹ132,ֹ 45-46
ופרוייקטֹהשו''ת ֹ
ֹֹ
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חובתֹהאבֹללמדֹתורהֹלבנוֹ-וייסֹיחזקאל ֹ
מיֹמחויבֹללמדֹאתֹהבןֹתורה? ֹ
הגמראֹבקידושיןֹכטֹ:עוסקתֹבחיובֹהאבֹללמדֹאתֹבנוֹתורהֹ .
המקורֹלכךֹשהאבֹחייבֹללמדֹאתֹבנוֹתורהֹהינוֹהפסוק"ֹ:ולמדתםֹאותםֹאתֹבניכםֹ
לדברֹבםֹבשבתךֹבביתךֹובלכתךֹבדרךֹובשכבךֹובקומך"ֹ(דבריםֹיא,יט) ֹ
ובמקרהֹשלאֹלימדוֹאביוֹתורהֹחייבֹהבןֹללמודֹבעצמוֹלכשיגדילֹ .
האםֹלעומתֹזאתֹאינהֹמחויבתֹללמדֹאתֹבנהֹתורהֹ .
וזאת ֹמכיוון ֹשעל ֹפי ֹדברי ֹהגמרא ֹ ֹ" ֹכל ֹשאינו ֹמצווה ֹללמוד ֹאינו ֹמצווה ֹללמד ֹ"ֹ
ומכיווןֹשהאישהֹאינהֹמצווהֹבתלמודֹתורהֹהיאֹאינהֹמחויבתֹללמדֹאתֹבנהֹתורהֹ .
ומנייןֹשהאישהֹאינהֹמחויבתֹבלימודֹתורהֹ? ֹ
עלֹפיֹדבריֹהגמראֹ"ֹכלֹשאיןֹאחריםֹמצוויםֹללמדוֹאיןֹמצווהֹללמדֹאתֹעצמו" ֹ
ונאמר ֹ"ולמדתם ֹאותם ֹאת ֹבניכםֹ "...ומדייקים ֹשדווקא ֹאת ֹבניכם ֹצריך ֹללמד ֹולאֹ
בנותיכםֹ .
ומכיווןֹשאיןֹמצויןֹללמדֹאתֹהאישהֹתורהֹ,והאישהֹאינהֹמצווהֹללמדֹתורהֹלבנהֹ .
הסבֹמחויבֹגםֹהואֹהואֹללמדֹאתֹנכדוֹתורהֹ,דברֹזהֹנלמדֹמןֹהפסוקֹ"ֹ....והודעתםֹ
לבניך ֹולבני ֹבניך" ֹדברים ֹד,ט ֹ) ֹאך ֹהסב ֹמחויב ֹרק ֹבמקרה ֹשאיןֹהאב ֹעצמו ֹיכולֹ
ללמדוֹ .
ֹ

עדֹהיכןֹצריךֹהאבֹללמדֹאתֹהבן? ֹ
עלֹפיֹמסקנתֹהגמראֹבקידושיןֹלֹ.חובתֹהאבֹהיאֹללמדֹאתֹבנוֹמקראֹבלבדֹ(ועלֹפיֹ
רש"יֹאףֹלאֹנביאיםֹוכתובים)ֹ .
והקשוֹעלֹכךֹהמפרשיםֹשהריֹבמעשהֹשלֹרבֹאחרֹברֹיעקבֹ(ֹקידושיןֹכטֹ)ֹ:משמעֹ
שחייבֹאדםֹללמדֹאתֹבנוֹאףֹתלמוד! ֹ
מתרצים ֹהראשונים ֹשדברי ֹהגמרא ֹכאן ֹאמורים ֹרק ֹלמי ֹשהוא ֹדחוק ֹבפרנסתוֹ,שאזֹ
איןֹצריךֹללמדֹלבנוֹאלאֹמקראֹ.אךֹמיֹשישֹלוֹיכולתֹבידוֹ-חייבֹללמדֹלבנוֹבנוסףֹ
למקראֹגםֹמשנהֹ,תלמודֹ,הלכותֹואגדותֹ .
ֹ
ֹ
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חיובֹמצוותֹלימודֹתורה ֹ
"כלֹאישֹמישראלֹחייבֹבתלמודֹתורהֹביןֹעניֹביןֹעשירֹביןֹשלםֹבגופוֹביןֹבעלֹ
יסורין ֹבין ֹבחור ֹבין ֹשהיה ֹזקן ֹגדול ֹשתשש ֹכחו ֹאפילו ֹהיה ֹעני ֹהמתפרנס ֹמןֹ
הצדקה ֹומחזר ֹעל ֹהפתחים ֹואפילו ֹבעל ֹאשה ֹובנים ֹחייב ֹלקבוע ֹלו ֹזמן ֹלתלמודֹ
תורהֹביוםֹובלילהֹשנאמרֹוהגיתֹבוֹיומםֹולילהֹ "128:
במצוותֹתלמודֹתורהֹנאמרוֹשניֹציוויםֹ:האחדֹלאבֹשילמדֹאתֹבנוֹתורהֹ,והשניֹלבןֹ
שמחויבֹבתלמודֹתורהֹ .
האבֹמצווהֹלהתחילֹללמדֹאתֹבנוֹתורהֹמשעהֹשהילדֹמתחילֹלדברֹֹ .
הבןֹמחויבֹבתלמודֹתורהֹמעתֹשהגיעֹלברֹמצווהֹ .
ורקֹמשעהֹשהבןֹהגיעֹלידיעתֹכלֹיסודותֹהתורהֹ(היינוֹהתורהֹשבכתבֹואתֹמדרשיֹ
חז"ל ֹעל ֹהפסוקים ֹ,ואת ֹכל ֹההלכות ֹהמעשיות ֹבטעמיהןֹ ,ואת ֹיסודות ֹהאמונהֹ
והמוסרֹ)ֹהאבֹקייםֹאתֹהציוויֹבמלואוֹ .
ומשע ה ֹשהגיע ֹהבן ֹלבר ֹמצווה ֹמוטלת ֹעליו ֹהמצווה ֹללמוד ֹתורה ֹורק ֹכאשר ֹהבןֹ
יודע ֹאתֹכלֹיסודות ֹהתורה ֹקיים ֹהבן ֹאת ֹהמצווה(ֹ .פניניֹהלכה ֹליקוטים ֹא ֹעמודיםֹ
ֹ )55ֹ,48-44

מעלתֹלימודֹתורהֹלבנו ֹ
ללימוד ֹתורה ֹלבנו ֹיש ֹמעלה ֹגדולה ֹמאוד ֹכפי ֹשניתן ֹלראות ֹמדברי ֹהגמרא ֹ ֹ(ֹ
קידושין ֹל ֹ ...ֹ "ֹ :ֹ )ֹ .לומרֹלך ֹשכל ֹהמלמד ֹאת ֹבנו ֹתורה ֹמעלה ֹעליו ֹהכתוב ֹכאילוֹ
לימדוֹלוֹולבנוֹולבןֹבנוֹעדֹסוףֹכלֹהדורות"ֹֹ,ומסבירֹהמהרש"אֹשמכיווןֹשכלֹאדםֹ
מלמדֹאתֹבנוֹתורהֹ,ובנוֹילמדֹאתֹבנוֹתורהֹשילמדֹאתֹבנוֹתורהֹוכןֹהלאהֹעדֹסוףֹ
כלֹהדורותֹמעלהֹעליוֹהכתובֹכאילוֹלימדֹבעצמוֹאתֹכולםֹ ֹ.
ו כן ֹגם ֹדבריֹהגמרא ֹ( ֹמסכתֹברכות ֹכא ֹ) ֹֹ ...."ֹ :כל ֹהמלמד ֹלבנו ֹתורה ֹמעלה ֹעליוֹ
הכתובֹכאילוֹקיבלהֹמהרֹחורבֹ"...ומפרשיםֹשכאשרֹאדםֹמלמדֹתורהֹלבנוֹמעלתוֹ
גדולהֹ,ונחשבֹהדברֹכאילוֹקיבלֹהבןֹאתֹהתורהֹמהרֹסיניֹ .
ֹ
ֹ
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האםֹהאבֹחייבֹלשלםֹעבורֹתלמודֹהתורהֹשלֹבנו? ֹ
ישנםֹשלושֹמדרגותֹבחיובֹזהֹ :129
.1

מימוןֹמורהֹשילמדֹאתֹבנוֹתורהֹשבכתב ֹֹ-האבֹחייבֹלממןֹזאתֹ,ואםֹאיןֹ
לאבֹכסףֹֹמצווהֹעלֹראשיֹהציבורֹלסדרֹלבןֹללמודֹבחינםֹ.ואםֹדברֹזהֹ
אינוֹאפשריֹחובהֹעלֹהאבֹאףֹלמכורֹכסותוֹולקבץֹנדבותֹלשםֹכךֹ.

.2

מימון ֹמורים ֹשילמדו ֹאת ֹבנו ֹתורה ֹשבעל ֹפה ֹֹ -אם ֹיש ֹלאב ֹכסף ֹלשלםֹ
חובהֹעלֹהאבֹלשלםֹ,ואםֹאינוֹרוצהֹלשלםֹביתֹדיןֹכופיםֹאותוֹֹ.אבלֹאםֹ
אין ֹלו ֹכסף ֹלשלם ֹאין ֹבית ֹדין ֹכופים ֹאותו ֹלמכור ֹכסותו ֹולקבץ ֹנדבותֹ.
והאחריותֹלכךֹעוברתֹלכללֹהציבורֹשמצוויםֹללמדֹאתֹבנוֹללאֹתשלוםֹ.

.3

סיפוק ֹצרכי ֹהבן ֹבשעה ֹשהוא ֹלומד ֹֹ -מצווה ֹעל ֹהאב ֹלשלם ֹעבור ֹמזונוֹ
ודיורוֹשלֹהבןֹ,אךֹאיןֹביתֹדיןֹיכוליםֹלכפותֹאתֹהאבֹלשלםֹבעבורֹמזונוֹ
ודיורוֹשלֹהבןֹ.

כמוֹכןֹ,במקרהֹוישֹבידיֹהאב ֹממוןֹהמספיקֹרקֹלאחדֹמהםֹבשבילֹללמוד ֹתורהֹֹ,
האבֹקודםֹלבנוֹֹ .

אךֹאםֹבנוֹהינוֹחריףֹיותרֹולומדֹומביןֹמהרֹיותרֹמהאבֹהבןֹקודםֹ(קידושיןֹכטֹ .)ֹ:
ֹֹ
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שנייםֹמקראֹואחדֹתרגום-איתןֹלוי ֹ
בגמרא ֹבמסכת ֹברכות ֹדך ֹח ֹמצטט ֹרב ֹהונא ֹבר ֹיהודה ֹאת ֹדברי ֹרבי ֹאמי ֹשאמרֹ
לעולם ֹישלים ֹאדם ֹפרשיותיו ֹעם ֹהציבור ֹשניים ֹמקרא ֹואחד ֹתרגום ֹואפילו ֹעטרותֹ
ודיבוןֹשכלֹהמשליםֹפרשיותיוֹעםֹהציבורֹמאריכיןֹלוֹימיוֹושנותיוֹדהיינוֹשישֹחיובֹ
לקרואֹהפרשהֹשנקראהֹבשבתֹפעמייםֹותרגוםֹהאונקלוסֹשלהֹואפילוֹפסוקיםֹשאיןֹ
להם ֹתרגום ֹכגון ֹעטרות ֹודיבון ֹשאילו ֹרק ֹשמות ֹשל ֹמקומות ֹולכן ֹאין ֹלהם ֹתרגוםֹ
מכלֹמקוםֹצריךֹלקראםֹרשיֹבסוףֹדףֹחֹעמודֹאֹובתחילתֹחֹעמודֹבֹמסבירֹשהחיובֹ
הואֹלקרואֹהמקראֹשלֹכלֹשבתֹפעמייםֹולמרותֹשהתרגוםֹמפרשֹרקֹלפעמיםֹושאיןֹ
לחשובֹהואֹרקֹלעמיֹהארצותֹ(כפיֹשחכמיםֹאחריםֹסברו)ֹשבזמןֹהתלמודֹדיברוֹרקֹ
בארמיתֹושכחוֹלשוןֹהעבריֹשישֹמקומותֹשאיֹאפשרֹלהביןֹאותםֹללאֹהתרגוםֹכיווןֹ
שהמקראֹשםֹלאֹברורֹאםֹכןֹהטעםֹלדברֹהואֹבירורֹהמקראֹהאםֹישֹמקוםֹלומרֹ
שבימינו ֹשיש ֹמפרשים ֹאפשר ֹלהחליף ֹהתרגום ֹלמפרשים ֹועד ֹמתי ֹיש ֹלעששותֹ
החיובֹהנ''ל ֹ
ֹ
ע''פֹהתוספות ֹעלינוֹלגמור ֹעם ֹמצווה ֹזו ֹעד ֹסעודת ֹהשבת ֹ(הסעודהֹהשנייה ֹ) ֹכפיֹ
שהורהֹרביֹלבניו ֹ
על ֹפי ֹהראב''ן ֹ(שלא ֹנפסק ֹלהלכה ֹולא ֹראיתי ֹעוד ֹדיעות ֹכמותו) ֹאינה ֹחיוב ֹבכללֹ
אלאֹנצטווֹעליהֹרקֹמיֹשגריםֹבכרךֹואיןֹלהםֹמנייןֹולכןֹלאֹשומעיםֹקריאתֹהתורהֹ
בביתֹהכנסתֹבשבתֹוצריכיםֹלהשליםֹהפרשהֹוהטעםֹלכךֹשצריךֹשייםֹמקראֹואחדֹ
תרגום ֹהוא ֹכיוון ֹשכך ֹהיו ֹנוהגים ֹלקרוא ֹבבית ֹהכנסת ֹבשבת ֹבזמן ֹהתלמוד ֹויוצאֹ
שלדעתוֹמיֹשהיהֹבתפילתֹשבתֹושמעֹקריאתֹהתורהֹאינוֹצריךֹכללֹלעשותֹשנייםֹ
מקראֹואחדֹתרגום ֹ
אםֹכןֹראינוֹֹשלפיֹרש''יֹטעםֹהדברֹהינוֹהבנתֹהמקראֹנשאלֹכמהֹשאלותֹהאחתֹ
היא ֹאם ֹישנם ֹפרשנים ֹבימינו ֹעל ֹהתורה ֹהאם ֹיש ֹמקום ֹלקראם ֹבמקום ֹהאונקלוסֹֹ
ומתיֹמתחיליםֹלהשליםֹהפרשיותֹעםֹהציבורֹוגםֹמהֹהדיןֹלגביֹימיםֹטוביםֹבהםֹלאֹ
קוראיםֹהפרשהֹהרגילהֹאלאֹשלךֹהמועדֹהאםֹגםֹאתֹזהֹצריךֹלהשליםֹֹ .
בספר ֹתרומת ֹהדשן ֹכתוב ֹשאף ֹעל ֹפי ֹשבמקומו ֹלא ֹנהגו ֹלקרוא ֹשניים ֹעל ֹפרשיותֹ
שלֹימיםֹטובים ֹ
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וא''עפ ֹשמלשון ֹרש''י ֹאין ֹנראה ֹשצריך ֹוגם ֹמהרמבן ֹכיוון ֹשהרמבן ֹסובר ֹשמצווהֹ
היא ֹלהשלים ֹהפרשיות ֹעד ֹסוף ֹהשנה ֹומכל ֹמקום ֹמשלימים ֹהפרשיות ֹגם ֹבליֹ
המועדים ֹולכן ֹאין ֹסיבהֹלכאורה ֹלעשות ֹשניים ֹמקראֹואחד ֹתרגום ֹעל ֹימים ֹטוביםֹ
סוברֹבעלֹהמנחתֹהדשןֹשישֹלעשותֹכןֹוסומךֹדבריוֹעלֹרבינוֹחננאלֹשסוברֹשגםֹ
בימיםֹטוביםֹצריךֹלעומתֹזאתֹֹ .
מקצתֹטעמיםֹלכךֹשצריךֹדווקאֹשנייםֹמקראֹואחדֹתרגוםֹשהריֹלכאורהֹלמהֹלאֹ
ישלים ֹהאדם ֹפרשיותיו ֹבצורה ֹשונה ֹכמו ֹאחד ֹמקרא ֹואחד ֹתרגום ֹלדגומה? ֹאם ֹכןֹ
בספרֹמטהֹמשהֹכתובֹשהתורהֹניתנהֹלנומֹשלושֹפעמיםֹפעםֹאחתֹבהרֹסיניֹפעםֹ
שנייה ֹבאהל ֹמועד ֹופעם ֹשלישית ֹבערבות ֹמואב ֹובמואב ֹניתנה ֹבאר ֹהיטב ֹהיינוֹ
שבוארה ֹיותר ֹמשתי ֹהפעמים ֹהקודמות ֹולכן ֹקוראים ֹהשניים ֹמקרא ֹכנגד ֹשתיֹ
הפעמיםֹשלֹהרֹסיניֹואהלֹמועדֹופעםֹשלישיתֹמבוארתֹיותרֹשהיאֹבעצםֹהתרגוםֹ
כנגדֹהבארֹהיטבֹשניתןֹבערבותֹמואבֹֹ .
רבי ֹחיים ֹפלאג'י ֹכותב ֹבספר ֹרוח ֹחיים ֹשקוראים ֹפעמיים ֹמקרא ֹכנגד ֹזה ֹשהיה ֹנסֹ
בלוחות ֹשהיו ֹנקראות ֹמשני ֹצידיהן ֹ(רש''י) ֹוהתרגום ֹהוא ֹבשביל ֹעמי ֹהארצותֹ
שיבינוֹאילוֹהיהֹמקצתֹממיניםֹרביםֹשלֹטעמיםֹלדברֹֹ .
התוספותֹהביאוֹדיעהֹשאמרהֹשטעםֹהדברֹהואֹלעמיֹהארצותֹוכפיֹשעמיֹהארצותֹ
בזמן ֹהתלמוד ֹלא ֹידעו ֹעברית ֹכך ֹעמי ֹהארצות ֹבימינו ֹיעשו ֹהתרגום ֹבשפתםֹ
המדוברת ֹבמקומם ֹודחו ֹטענה ֹזו ֹכיוון ֹשלא ֹכל ֹתרגום ֹעל ֹהתורה ֹמפרש ֹכמוֹ
האונקלוסֹלעניותֹדעתיֹניתןֹלהביןֹמדבריֹהתוספותֹשגםֹבזמןֹהגולהֹבבלֹבוֹאנשיםֹ
דיברו ֹארמית ֹלא ֹהיה ֹמקום ֹלקרוא ֹתרגומים ֹאחרים ֹבארמית ֹוכן ֹפסקו ֹגם ֹהרא''שֹ
והטורֹֹ .
לשוןֹהרמב''םֹ(ֹ:הלכותֹתפילהֹונשיאתֹכפיםֹפרקֹיגֹ) ֹ
הלכהֹכה ֹ
''אף ֹעל ֹפי ֹשאדם ֹשומע ֹכל ֹהתורה ֹכולה ֹבכל ֹשבת ֹבצבור ֹחייב ֹלקרות ֹלעצמוֹ
בכלֹשבועֹושבועֹסדרֹשלֹאותהֹשבתֹשֹשניםֹמקראֹואחדֹתרגוםֹ,ופסוקֹשאיןֹ
בוֹתרגוםֹקוראהוֹשלשֹפעמיםֹעדֹשישליםֹפרשיותיוֹעםֹהצבור''ֹ .
שו''ע ֹערוך ֹאומר ֹגםֹהוא ֹשישֹחיוב ֹלאדם ֹלקרוא ֹשניים ֹמקראֹואחד ֹתרגום ֹויכולֹ
לקרואֹבמקוםֹתרגוםֹפירושֹרש''יֹויראֹשמייםֹיעשהֹגםֹתרגוםֹוגםֹפירושֹרש''יֹ .
עדֹמתיֹצריךֹואיךֹלקייםֹהמצווהֹֹ :
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המשנהֹברורהֹאומרֹשיכולֹאדםֹלקרואֹבשקטֹעםֹהבעלֹקוראֹולצאתֹידיֹחובהֹשלֹ
מקרא ֹוכן ֹכתוב ֹהמגן ֹאברהם ֹאבל ֹבשעת ֹקריאת ֹהנביא ֹלא ֹיעשה ֹכן ֹאלא ֹישתקוֹ
כולם ֹורק ֹהבעל ֹקורא ֹיקרא ֹועוד ֹאמר ֹשמי ֹשקרוא ֹבכל ֹכך ֹשאינו ֹשומעֹהחזןֹלאֹ
יוצאֹידיֹחובתֹקריאהֹבתורהֹואין ֹלעשותֹמקראֹאחדֹתרגוםֹאחדֹולשתוקֹולשמועֹ
הש''ץֹשאזֹאיןֹזהֹנחשבֹקריאתֹשנייםֹמקראֹלחלקֹמהדיעותֹכללֹוגםֹלאלהֹשיוצאֹ
עלֹפיהםֹזהֹרקֹבדיעבדֹובענייןֹהקריאהֹהמשנ''בֹמביאֹכמהֹצורותֹלעשותֹמצווהֹ
זוֹֹ :
אפשר ֹלקרוא ֹכל ֹפרשה ֹפתוחה ֹוסתומה ֹפעמיים ֹואז ֹהתרגום ֹיש ֹאומרים ֹכל ֹפסוקֹ
פ עמייםֹואזֹהתרגוםֹהמגןֹאברהםֹושעריֹתשובהֹמצדדיםֹבשיטהֹזוֹלעומתֹהגר''אֹ
סברֹכדיעהֹהראשונה ֹ
עוד ֹדבר ֹהוא ֹשיפה ֹונכון ֹלקרוא ֹמספר ֹתורה ֹדווקא ֹלמי ֹשמסוגל ֹובקיא ֹבטעמיםֹ
ובהיגוי ֹ
המשנ''ב ֹאומר ֹשאפשר ֹלקרוא ֹרש''י ֹכתרגום ֹופוסק ֹכדעת ֹהתוספות ֹשאין ֹלקרואֹ
בלשון ֹלעז ֹאחרת ֹאלא ֹדווקא ֹתרגום ֹאונקלוס ֹוגם ֹבדיעבד ֹלא ֹיצא ֹבמידה ֹוקוראֹ
בפירושֹרש''יֹואיןֹרש''יֹעלֹפסוקֹמסוייםֹיקראהוֹשלושֹפעמיםֹמיֹשאינוֹמביןֹרש''יֹ
אומר ֹהמשנה ֹברורה ֹשיכול ֹלקרוא ֹבספר ֹצאינה ֹוראינה ֹהמסביר ֹפירוש ֹרש''יֹ
וכדומהֹבנוסףֹאךֹמוסיךֹשישֹענייןֹבתרגוםֹשניתןֹבסיניֹוכןֹמפרשֹכלֹמילהֹומילהֹ
רש''י ֹלעומת ֹזאת ֹיש ֹלו ֹיתון ֹאחר ֹשמסביר ֹהתורה ֹעל ֹפי ֹמדרשי ֹחז''ל ֹיותרֹ
מהתרגוםֹוראויֹלאדםֹשילמדֹגםֹהרש''יֹוגםֹהתרגוםֹמיֹשאיןֹלוֹתרגוםֹיקראֹשנייםֹ
מקראֹוכשיזדמןֹלוֹיקראֹהתרגוםֹיקראֹמקראֹקודםֹלתרגוםֹואםֹאפשרֹשלאֹיפסיקֹ
ביניהםֹדברֹטובֹהואֹֹ .
בעיקרון ֹבספרים ֹכתוב ֹמיום ֹראשון ֹואילך ֹאלא ֹשהציבור ֹמתחילים ֹכבר ֹבמנחתֹ
השבת ֹהפרשה ֹולכן ֹיוכל ֹלקרוא ֹהפרשה ֹשל ֹהשבת ֹהבאה ֹכבר ֹמהמנחה ֹשל ֹשבתֹ
שלפניה ֹאך ֹמצווה ֹמן ֹהמובחר ֹאם ֹיכול ֹלקרוא ֹהכל ֹביום ֹשישי ֹשלפני ֹהשבת ֹומיֹ
שלאֹהספיקֹישכיםֹקוםֹויקראֹלפניֹהתפילהֹבשבתֹבבוקר ֹ
שלכתחילהֹישֹלגמורֹעדֹהסעודהֹהשניהֹובדיעבדֹיקראֹעדֹיוםֹשלישיֹובדיעבדֹשלֹ
הדעיבדֹיכולֹלהשליםֹעדֹשמיניֹעצרתֹֹ .
הילקוטֹיוסףֹיוסףֹאומרֹשישֹענייןֹדווקאֹעלֹפיֹהמקובליםֹלפסוקֹפסוקֹותרגוםֹוכןֹ
שע''פ ֹהסוד ֹיש ֹעניין ֹלא ֹלהפסיק ֹכלל ֹאלא ֹלשתיית ֹמים ֹויברך ֹברכה ֹראשונהֹ
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ואחרונה ֹכמו ֹכן ֹמותר ֹלתלמיד ֹחכם ֹלהפסיק ֹבאמצע ֹכדי ֹלהשיב ֹלשאלה ֹופוסק ֹגםֹ
הואֹשישֹלאדםֹלקרואֹעםֹהש''ץֹבשקטֹאךֹלאֹישמעֹבלבדֹויכווןֹלצאתֹאםֹהש''ץֹ
מאריך ֹמאוד ֹויש ֹעשרה ֹשמקשיבים ֹמותר ֹלקרוא ֹשניים ֹמקרא ֹואחד ֹתרגום ֹוצריךֹ
לקרואֹהמקראֹבטעמים ֹ
ואומר ֹעוד ֹשסומא ֹוחרש ֹיש ֹהמחייבים ֹגם ֹאותם ֹומצריכים ֹאותם ֹלחפש ֹמישהוֹ
שיוציאֹאותםֹידיֹחובהֹ .
בענייןֹנשיםֹהןֹפשטורותֹממצווהֹזוֹֹ .
אדםֹשהואֹאבלֹצריךֹלקרואֹֹ .
על ֹפי ֹהפניני ֹהלכה ֹהסדר ֹלא ֹמעכב ֹויכול ֹלקרוא ֹלדוגמא ֹמקרא ֹתרגום ֹמקרא ֹאוֹ
לקרואֹסוףֹהפרשהֹלפניֹתחילתהֹוכדומהֹ .
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לימודֹתורהֹברציפותֹ-מגזימוףֹאלעד ֹ
לימוד ֹהתורה ֹהינה ֹמצווה ֹגדולה ֹושקולה ֹכנגד ֹכל ֹהמצוותֹ ,שהריֹללא ֹלימודה ֹלאֹ
יוכלֹהאדםֹלקייםֹהמצוותֹכראויֹ,וכברֹידועֹמאמרםֹז"לֹ"נענוֹכולםֹואמרוֹתלמודֹ
גדול ֹ(ממעשה) ֹשהתלמוד ֹמביא ֹלידי ֹמעשהֹ "130וכן ֹבזהר ֹ"גדולה ֹתורה ֹשמביאהֹ
לאדם ֹלידי ֹמעשה ֹדאי ֹבר ֹנש ֹלא ֹידע ֹאורייתא ֹואגרא ֹדפקודייא ֹדילה ֹועונשין ֹדילהֹ
למאן ֹדעבר ֹעל ֹפקודיא ֹומאן ֹהוא ֹדברא ֹליה ֹוברא ֹאורייתא ֹומאן ֹהוא ֹדיהב ֹלהֹ
לישראל ֹאיך ֹדחיל ֹליה ֹונטיר ֹפקודוי("131גדולה ֹתורה ֹשמביאה ֹלאדם ֹלידי ֹמעשהֹ,
שאםֹהאדםֹלאֹיידעֹהתורהֹ,ושכרֹמצוותיהֹ,ועונשיהֹלמיֹשעוברֹעלֹהמצוותֹ,ומיֹ
בראוֹומיֹבראֹאתֹהתורהֹ,ומיֹהביאהֹלישראלֹ,איך ֹייראהֹממנוֹוישמורֹמצוותיו)ֹ .
אך ֹישנם ֹדרכים ֹוסייגים ֹאף ֹלמצווה ֹזוֹ ,המובאים ֹבהלכות ֹת"ת ֹלרמב"ם ֹוכן ֹפסקֹ
השו"עֹ,132אחדֹמהגדריםֹשלֹלימודֹהתורהֹהואֹלימודהֹברציפותֹ,ללאֹהפסקותֹכללֹ
שלא ֹלצורךֹ ,לדבר ֹזה ֹיש ֹערך ֹגדול ֹמאודֹ ,ואף ֹנצרך ֹלקניין ֹהתורהֹ ,ולהלן ֹיפורטוֹ
מספרֹמקורותֹמדבריֹחז"לֹלמעןֹיראוֹגודלֹהחיובֹללימודֹברצףֹוהמעלהֹהגדולהֹשלֹ
לימודֹזהֹ .
מובאֹבגמרא
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ֹ

"אמר ֹרבי ֹלויֹ :כל ֹהפוסק ֹמדברי ֹתורה ֹועוסק ֹבדברי ֹשיחה ֹֹ -מאכילין ֹאותוֹ
גחליֹרתמיםֹ,שנאמרֹהקטפיםֹמלוחֹעליֹשיחֹושרשֹרתמםֹלחמם "ֹ .
ההסבר ֹהפשוט ֹשל ֹהדברים ֹהוא ֹשאדם ֹשמפסיק ֹמלימודו ֹכדי ֹלדבר ֹדברי ֹשיחהֹ,
עונשו ֹשיאכילוהו ֹגחלים ֹמעץֹהנקרא ֹרותםֹ ,המיוחד ֹבגחלים ֹאלוֹהוא ֹשאינם ֹכוויםֹ
במהירותֹ .
לכאורה ֹהמילה ֹ"כל" ֹמיותרתֹ ,יכל ֹרבי ֹלוי ֹלומר ֹהפוסק ֹמדברי ֹתורה ֹוכו'ֹ ,ולכןֹ
מסבירֹבעלֹהמיראֹדכייאֹ(מורֹדרור)ֹ -שהמילהֹכלֹבאהֹלהוסיףֹשאףֹתלמידֹחכםֹ
שעוסק ֹרוב ֹיומו ֹבתורהֹוהיא ֹשגורה ֹבפיוֹ ,גם ֹהוא ֹבכלל ֹהאיסורֹלהתבטל ֹבשיחהֹ
בטלהֹבעתֹלימודוֹ,ואסורֹלוֹלהפסיקֹבשיחתֹחוליןֹ,עלֹאףֹשנאמרֹעלֹשיחתֹתלמידיֹ

130קידושין מ ע"ב
131תיקוני זוהר הקדמה דף ו עמוד א
132יו"ד ס' רמ"ה-ו'
133חגיגה יב ע"א
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חכמים ֹ"שאפילו ֹשיחת ֹחולין ֹשל ֹתלמיד ֹחכם ֹצריכה ֹלימוד" ֹלא ֹיבטל ֹמתלמודוֹ .
ֹ
ארץֹצביֹ-מציעֹהסברֹנוסףֹלייתורֹשלֹהמילהֹכלֹ,שבאהֹלרבותֹלאֹרקֹמיֹשמפסיקֹ
מיוזמתו ֹבמהלך ֹהלימודֹ ,אלא ֹאפילו ֹאדם ֹשהופרע ֹע"י ֹאחריםֹ ,ובגללם ֹהפסיקֹ ,גםֹ
הואֹעוברֹעלֹאיסורֹזהֹ,ולכןֹאמרֹהחכםֹ"כל"ֹ,שגםֹאדםֹשהפסיקֹע"יֹאחריםֹנכללֹ
בזהֹ .
ֹ
ענףֹיוסף ֹ -מסבירֹשהעונשֹע"יֹגחליֹרתמיםֹהואֹבדווקאֹ,זהוֹעונשֹשלֹמידהֹכנגדֹ
מידהֹ,כמוֹשהאדםֹהתחילֹמלבןֹאתֹאשֹהתורהֹוהפסיקֹבאמצעֹ,כךֹמענישיםֹאותוֹ
ע"י ֹגחליםֹ ,שגם ֹהם ֹבשלב ֹהבינייםֹ ,בין ֹהכח ֹהטמון ֹבהם ֹלבין ֹהשלהבתֹ .
ֹ
מחזורֹויטריֹ -מציעֹהסברֹנוסףֹלמהֹדווקאֹגחליֹרתמיםֹ,גחליםֹאלוֹלאֹכוויםֹמהרֹ
כידועֹ ,ובעצם ֹהם ֹלא ֹכווים ֹעד ֹשנים ֹעשר ֹחודשֹ ,134וכך ֹהוא ֹמשפט ֹהרשעיםֹ
בגיהנםֹ ,עד ֹשנים ֹעשר ֹחודשֹ ,להראות ֹחומרת ֹעוון ֹזה ֹשל ֹהמפסיק ֹשנידון ֹכמוֹ
הרשעיםֹבגיהנםֹ .
המהר"לֹ -מסביר ֹשדברי ֹהתורה ֹהינם ֹמתוקים ֹשנאמר ֹ"ומתוקים ֹמדבש ֹונופתֹ
צופיםֹ ,"135וכאשר ֹהאדם ֹעוסק ֹבתורה ֹהוא ֹטועם ֹטעם ֹזה ֹונשמתו ֹמתעדנתֹ ,אךֹ
כאשרֹאדםֹמפסיקֹאת ֹלימודוֹ,מאכלוֹהואֹגחליֹרתמיםֹ,שהם ֹדברֹמרֹ,נמשלֹלכךֹ
שישיגֹאתֹלחמוֹבטורחֹ,כלומרֹהאדםֹנמשלֹלאדמהֹבבחינהֹזוֹשצריךֹלהוציאֹאתֹ
יכולותיוֹאלֹהפועלֹ,כמוֹהאדמהֹשכאשרֹזורעיםֹבהֹהיאֹמוציאהֹפירותֹ,כךֹבאדםֹ
טמוניםֹכוחותֹועליוֹלחשוףֹאותםֹ,האדמהֹבגשמיותֹוהאדםֹברוחניותֹ,וכיווןֹשאותוֹ
אדם ֹשפסק ֹמלימודוֹ ,הרי ֹזה ֹהפסיק ֹאת ֹפירותיו ֹהרוחניים ֹשהרי ֹנאמר ֹעל ֹהתורהֹ
והמצוותֹ"אמרוֹצדיקֹכיֹטובֹכיֹפריֹמעלליהםֹיאכלוֹ,"136כךֹגםֹהפירותֹהגשמייםֹ,
החיטהֹאשרֹזורעֹבאדמהֹיפסק ֹגידולהֹ,ויבואוֹלוֹרקֹע"יֹעמלֹוטורחֹ,וזוהיֹכוונתֹ
גחליֹרתמיםֹ,דברֹבעלֹטעםֹרעֹ,כלומרֹלחםֹהבאֹבטורחֹובעמלֹ .

134ב"ב עד ע"ב
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ֹ
הגאון ֹמוילנאֹ -מבאר ֹאת ֹגודל ֹהעווןֹ ,כמו ֹשמצוות ֹלימוד ֹהתורה ֹהיא ֹהמצווהֹ
הגדולה ֹביותרֹ ,כך ֹשיחת ֹחולין ֹהיא ֹהעבירה ֹהגדולה ֹביותרֹ ,וכאשר ֹאדם ֹפוסקֹ
מדברי ֹתורה ֹע"י ֹשיחת ֹחולין ֹהוא ֹיורד ֹמהמצווה ֹהגדולה ֹביותר ֹלעבירה ֹהגדולהֹ
ביותרֹ .
עודֹמובאֹבגמראֹ :137
"נאף ֹאשה ֹחסר ֹלבֹ ,אמר ֹר"ל ֹזה ֹהלומד ֹתורה ֹלפרקיםֹ ,שנאמר ֹ"כי ֹנעים ֹכיֹ
תשמרםֹבבטנךֹיכנוֹיחדיוֹעלֹשפתיך" ֹ
כאןֹמדמהֹהגמראֹאתֹהאדםֹשפוסקֹמלימודוֹ,ולומדֹלפרקיםֹלנואףֹאישהֹ .
רש"י ֹ -מסביר ֹשהדמיון ֹלנואף ֹהוא ֹשכמו ֹשהנואף ֹבא ֹפעמים ֹעל ֹאישה ֹזו ֹופעמיםֹ
על ֹאחרתֹ ,כך ֹאדם ֹשלומד ֹלפרקיםֹ ,פעמים ֹלומד ֹתורה ֹפעמים ֹעוסק ֹבדבריםֹ
בטליםֹ .
ֹ
מהרש"א ֹ-מסבירֹמדועֹנאמרֹעליוֹחסרֹלבֹ,ואומרֹשאדםֹשחושבֹשישֹלוֹלבֹלהביןֹ
ולאֹצריךֹלהשקיעֹולעמולֹבתורהֹ,אלאֹיכולֹללמודֹלפרקיםֹ,אינוֹכןֹאלאֹנקראֹחסרֹ
לבֹ,שהתורהֹנקניתֹבעמלֹוטורחֹ .
המהר"ל ֹ -מסביר ֹשדברים ֹשאינם ֹחשובים ֹלנוֹ ,אנו ֹלא ֹחוששים ֹלעשותם ֹלפרקיםֹ,
אך ֹדברים ֹ שחשובים ֹונחוצים ֹלנו ֹכדוגמת ֹשינה ֹנשימה ֹאכילה ֹוכדו' ֹאנו ֹלא ֹנעשהֹ
אותם ֹלפרקיםֹ ,שעה ֹננשום ֹושעה ֹלא ֹננשוםֹ ,אלא ֹברציפותֹ ,וכך ֹצריך ֹלהיות ֹהיחסֹ
לתורהֹ,שהיאֹדברֹהנצרךֹלנוֹ,אנוֹצריכיםֹללומדהֹבלאֹהפסקותֹועצירותֹ,להראותֹ
שהיאֹדברֹחשבֹונצרךֹלנוֹ .
וכןֹמובאֹבגמראֹ 138
"אמר ֹרבי ֹ זירא ֹכל ֹהישן ֹבבית ֹהמדרש ֹתורתו ֹנעשית ֹקרעים ֹקרעים ֹשנאמרֹ
וקרעיםֹתלבישֹנומה" ֹ
מפרשֹרש"יֹ-משכחֹתלמודוֹואינוֹנזכרֹאלאֹבסירוגיןֹ .

137סנהדרין צט ע"ב
138סנהדרין עא ע"א
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עיוןֹיעקבֹ -נאמרֹקרעיםֹעלֹתורתוֹכיֹכמוֹבגדֹשנקראֹאףֹלאחרֹתיקוןֹ,ניכרים ֹבוֹ
הטלאיםֹ,כךֹכאשרֹחוזרֹעםֹשארֹהתלמידיםֹניכרֹבוֹשאינוֹזוכרֹכמוֹהשארֹשהיוֹ
עריםֹולאֹפסקוֹמתלמודםֹ .
מהר"לֹ -מבאר ֹשהתורה ֹצריכה ֹהתעוררות ֹגדולה ֹיותר ֹמהכלֹ ,וכאשר ֹאדם ֹמגיעֹ
מנומנם ֹלתורה ֹולומד ֹומפסיקֹ ,לא ֹיוכל ֹלקנות ֹכך ֹהתורה ֹונעשית ֹקרעיםֹ .
ֹ
החותםֹסופר ֹ -ע"יֹעבודתֹד'ֹנעשהֹמלבושֹלנשמתֹהעובדֹ,אךֹאםֹהעובדֹמתנמנםֹ,
פעםֹעובדֹופעםֹמפסיקֹ,נעשהֹמלבושֹנשמתוֹקרעיםֹקרעיםֹ .
אורֹמאירֹ -139
"דברי ֹהפוסק ֹצריכים ֹביאור ֹמה ֹבא ֹשלמה ֹללמדנוֹ ,הרי ֹפשוט ֹהוא ֹשכאשרֹ
אדם ֹלומד ֹומפסיקֹ ,לומד ֹומפסיקֹ ,תורתו ֹמורכבת ֹמחלקים ֹחלקים ֹונעשיתֹ
קרעים ֹקרעיםֹ .ואשר ֹנראה ֹלבאר ֹע"פ ֹדברי ֹהמשנה ֹבמסכת ֹכליםֹ 140הבגדֹ
מטמא ֹמשום ֹשלשה ֹעל ֹשלשה ֹלמדרסֹ ,ומשום ֹשלש ֹעל ֹשלש ֹלטמא ֹמתֹ,
ומבוארֹשבגדֹבגודלֹששלשהֹעלֹשלשהֹטפחיםֹנטמאֹטומאתֹמדרסֹואףֹבגדֹ
בגודלֹשלשֹעלֹשלשֹאצבעותֹנטמאֹטומאתֹמתֹמפניֹשהואֹחשובֹאצלֹהענייםֹ,
אולםֹברורֹשגםֹהענייםֹלאֹיכוליםֹללבושֹבדֹבגודלֹשלשֹעלֹשלשֹאצבעותֹ,
וכלֹבגדֹשיהיהֹעשויֹמחתיכותֹבדֹשלֹשלשֹעלֹשלשֹיהיהֹבגדֹשכולוֹטלאיםֹ
בגדֹפחותֹובזויֹשאףֹהענייםֹאינםֹלובשיםֹ .וכמוֹבבגדיםֹכךֹבתורהֹ,כלֹמילהֹ
כלֹאותֹשלֹתורהֹישֹלהֹקדושתֹהתורהֹישֹעליהֹשכרֹגדולֹ,אולםֹכדיֹשלומדֹ
התורה ֹיקנה ֹאת ֹהתורה ֹיחדש ֹבה ֹויגדל ֹבהֹ ,עליו ֹלהשתדל ֹולמעט ֹעד ֹכמהֹ
שהואֹיכולֹמלהפסיקֹבאמצעֹהלימודֹ,עליוֹלצמצםֹעדֹכמהֹשאפשרֹאתֹכמותֹ
ההפסקות ֹואת ֹתדירותןֹ ,וכמו ֹשמפרש ֹהגר"א ֹעל ֹמשלי ֹשהמתנמנם ֹבלימודוֹ
תורתו ֹנעשית ֹקרעיםֹ ,שלומד ֹתחילה ֹואח"כ ֹיפסיק ֹואח"כ ֹילמד ֹוכן ֹבכל ֹיוםֹ
והואֹכבגדֹקרועֹ,לוליֹדבריֹהחכםֹמכלֹאדםֹהיהֹאפשרֹלהביןֹשאע"פֹשתורתוֹ
של ֹהלומד ֹומפסיק ֹמורכבת ֹמחלקים ֹחלקיםֹ ,מורכבת ֹקרעים ֹקרעיםֹ ,יהיהֹ
אפשר ֹלאחות ֹאת ֹהחלקים ֹוליצור ֹבגד ֹשלםֹ ,היה ֹאפשר ֹלהבין ֹשכאשר ֹאדםֹ

139שופטים
140פכ"ז מ"ב

126

לומד ֹשורה ֹבגמרא ֹומפסיק ֹלומד ֹשורה ֹומפסיקֹ ,בסופו ֹשל ֹדבר ֹמתקבצותֹ
השורותֹוהופכותֹלדףֹשלםֹהשווהֹבערכוֹלדףֹשנלמדֹבאופןֹרצוףֹ,אולםֹשלמהֹ
המלך ֹמלמדנו ֹשתורתו ֹשל ֹמי ֹשלומד ֹומפסיק ֹאינה ֹניתנת ֹלאיחויֹ ,הטלאיםֹ
מהםֹמורכבֹהבגדֹאינםֹניתניםֹלאיחויֹ,הטלאיםֹמהםֹמורכבֹהבגדֹאינםֹניתניםֹ
לחיבור ֹמושלםֹ ,ולעולם ֹיהיה ֹהבגד ֹבגד ֹהעשוי ֹקרעים ֹקרעים ֹבגד ֹפחות ֹעדֹ
מאודֹ,כךֹגםֹאדםֹהלומדֹשורהֹומפסיקֹושובֹלומדֹשורהֹומפסיקֹ,אינוֹדומהֹ
לאדם ֹהלומד ֹבאופן ֹרצוף ֹשורות ֹודפים ֹרביםֹ ,שהרי ֹההפסקות ֹעושות ֹאתֹ
תורתו ֹשל ֹהלומד ֹקרעים ֹשאינם ֹמתאחיםֹ ,עד ֹשכל ֹהפסקה ֹמגרעת ֹמפחיתהֹ
ומחלישהֹאתֹהאפשרותֹלזכורֹולקנותֹאתֹתורתֹד'"ֹ .
בנוסףֹמובאֹבגמראֹ :141
"אמר ֹרב ֹיהודה ֹאמר ֹרב ֹכל ֹהפורש ֹמדברי ֹתורה ֹאש ֹאוכלתו ֹשנאמר ֹונתתיֹ
אתֹפניֹבהםֹ,מהאשֹיצאוֹוהאשֹתאכלםֹ,כיֹאתאֹ(כאשרֹהגיעֹמא"י)ֹרבֹדימיֹ
אמרֹ(בשם)ֹרביֹיונתןֹכלֹהמרפהֹעצמוֹמדבריֹתורהֹנופלֹבגיהנםֹשנאמרֹאדםֹ
תועהֹמדרךֹהשכלֹבקהלֹרפאיםֹינוחֹ,ואיןֹרפאיםֹאלאֹגיהנםֹשנאמרֹולאֹידעֹ
כיֹרפאיםֹשםֹבעמקיֹשאולֹקוראיה" ֹ
עיון ֹיעקב ֹ -כידוע ֹישנם ֹשבעה ֹמדורים ֹבגיהנםֹ ,זה ֹלמטה ֹמזה ֹומכך ֹשאמר ֹנופלֹ
בגיהנםֹולאֹיורדֹלגיהםֹמשמעֹשנופלֹלמדורֹהתחתוןֹביותרֹ .
חכמת ֹהמצפון ֹ -כידוע ֹכלי ֹשהפך ֹלטרף ֹמאשֹ ,הכשרתו ֹהיא ֹע"י ֹליבון ֹבאשֹ ,וכךֹ
אדם ֹשפסק ֹ מדברי ֹתורה ֹשהיא ֹאשֹ ,דינו ֹבאש ֹהגהנםֹ ,או ֹשיתחזק ֹבלימוד ֹתורהֹ
שעליהֹנאמרֹ"הלואֹכהֹדבריֹכאשֹנאוםֹד'ֹ"142וכןֹ"מימינוֹאש ֹדתֹלמוֹ"143וילבןֹ
החטאֹ .
המהר"לֹ -מיֹשרכשֹאתֹמדריגתֹהתורהֹ,ראויֹלוֹשייענשֹע"י ֹשהיאֹאשֹשדלעילֹ,
ואלוֹהםֹדבריֹרבֹיהודהֹבשםֹרבֹשאשֹאוכלתוֹ,אךֹמיֹשעודֹלאֹרכשֹאתֹמדריגתֹ
התורהֹופוסקֹמלימודוֹ,כיווןֹשהתורהֹהיאֹסדרֹהעולםֹובשבילהֹנבראֹהעולםֹ,נמצאֹ
פוסק ֹמעיקר ֹהעולםֹ ,מעיקר ֹהמציאותֹ ,ולכן ֹראוי ֹלו ֹלהיענש ֹבגיהנם ֹששם ֹשייךֹ
אבדוןֹבלבדֹולאֹמציאותֹ .
141ב"ב עט ע"א
142ירמיהו כג ,כט
143דברים לג ,ב
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מובאֹבמכתבֹמאליהוֹ144שישנםֹדרכיםֹלהחילֹעלֹהבריאהֹקדושהֹ,אתֹהדרכיםֹהיאֹ
ע"י ֹלימוד ֹתורהֹ ,לדוגמא ֹאם ֹאדם ֹלומד ֹעל ֹהשור ֹשנגח ֹאת ֹהפרה ֹהוא ֹמשפיעֹ
קדושהֹעלֹגברֹחומריֹזהֹ,מהֹרצוןֹד'ֹבדברֹזהֹומהֹציווהֹלעשותֹבדבריםֹגשמייםֹ
אלהֹ ,וכיוון ֹשמעלת ֹהדיבור ֹבתורה ֹכה ֹגדולהֹ ,וכאשר ֹאדם ֹפוסק ֹדיבורו ֹמלימודֹ
התורהֹהואֹממשֹמחריבֹאתֹאותהֹבחינהֹשעוסקֹבהֹ,ועוצרֹאתֹההשפעהֹהרוחניתֹ
שהושפעה ֹעליהֹ ,וכיוון ֹשהפך ֹלמחריב ֹממש ֹאז ֹמאכלוֹ -כלומר ֹחייו ֹיהיו ֹאשֹ
המחריבהֹומכלהֹ .
החזוןֹאישֹ145כותבֹ :
ללמודֹשעהֹאחתֹולהפסיקֹשעהֹאחת ֹהריֹזהֹזורעֹושולחֹעליהםֹמיםֹלסחפןֹ,
ע יקר ֹהלימוד ֹהוא ֹהתמידי ֹוהבלתי ֹנפסקֹ ,בלימוד ֹהתמידי ֹהוא ֹסוד ֹהקדושהֹ,
וזה ֹשעושה ֹתורתו ֹקרעים ֹקרעים ֹאסף ֹרוחֹ ,מן ֹהראוי ֹלחבל ֹתחבולות ֹאיךֹ
לקנותֹאתֹהתמדתֹהלימודֹ,ולהתפללֹעלֹזהֹתמידֹ .
לסיכום ֹמהמקורות ֹהרבים ֹלעיל ֹאנו ֹרואים ֹאת ֹמעלת ֹהלימוד ֹברצףֹ ,את ֹחשיבותוֹ
לקניין ֹולזיכרון ֹהתורהֹ ,וכלשון ֹהחזון ֹאיש ֹ"מן ֹהראוי ֹלחבל ֹתחבולות" ֹבדברֹ
ולהשתדל ֹבכל ֹעוז ֹללימוד ֹברצףֹ ,אשר ֹהרבה ֹמקניין ֹהתורה ֹתלוי ֹבוֹ ,ולכן ֹחשובֹ
ביותר ֹשאנו ֹבני ֹהישיבה ֹנתמוך ֹאיש ֹאת ֹרעהו ֹבענייןֹ ,ולא ֹנפסיק ֹלדברים ֹבטליםֹ
אשר ֹפיהם ֹדיבר ֹשוואֹ ,אלא ֹנעסוק ֹבחיי ֹעולםֹ ,והן ֹשלא ֹנפריע ֹח"ו ֹלאדם ֹהלומדֹ
בשוםֹשאלהֹוטר דהֹ,שהריֹנמצאנוֹמחייביםֹאותוֹכמהֹוכמהֹעונשיםֹ,ומבטליםֹאותוֹ
מהתורה ֹומונעים ֹממנו ֹקניינהֹ ,וראוי ֹלכל ֹאחד ֹלצאת ֹולחשב ֹבעצמו ֹכמה ֹמדברֹ
וכמהֹלומדֹעםֹכלֹחברותאֹוחברותאֹ,ולאֹלבזבזֹזמנוֹלריקֹבדיבוריםֹֹ,וניחא ֹשלאֹ
היה ֹלומד ֹושח ֹשיחת ֹחוליןֹ ,אך ֹמשהתחיל ֹללמוד ֹלא ֹיהא ֹנוטה ֹאחר ֹליבו ֹבשוםֹ
ענייןֹמלבדֹהתורהֹ,וכברֹידועֹשכלֹהתחלות ֹקשותֹ,לכןֹהסֹמלדברֹ,אלאֹרקֹלהוסיףֹ
אומץֹ,ולהשתדלֹשלאֹלהפסיקֹאתֹרציפותֹהלימודֹוהקב"הֹיהאֹבעזרנוֹללכתֹמחילֹ
אלֹחילֹ,מעלהֹמעלהֹ,ויתקייםֹבנוֹהפסוקֹ"146ואוהביוֹכצאתֹהשמשֹבגבורתו"ֹ .
ֹֹ


144חלק ד' עמ' 19
145קובץ איגרות חזון איש חלק א' ,איגרת ג'
 146שופטים ה ,לא .ועיין עוד ב"ב ח ע"ב
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תפילהֹלפניֹואחריֹהלימודֹ-מרצבךֹאליסףֹ,שוורץֹאלישע ֹ
כבחוריֹישיבה ֹשאומריםֹכל ֹבוקר ֹאת ֹתפילתו ֹשל ֹר'ֹנוחניא ֹבןֹהקנהֹחשבנו ֹשאנוֹ
צריכיםֹלבררֹאתֹפשרֹמהותהֹ,אתֹמקורהֹואתֹחיובהֹשלֹתפילהֹזאתֹ .
המשנהֹבברכותֹ147אומרתֹ -
"רבי ֹנחוניא ֹבן ֹהקנה ֹהיה ֹמתפלל ֹבכניסתו ֹלבית ֹהמדרש ֹוביציאתו ֹתפילה ֹקצרהֹ
אמרוֹלו'ֹ:מהֹמקוםֹלתפילהֹזו?'ֹ.אמרֹלהם'ֹ,בכניסתיֹאניֹמתפללֹשלאֹתארעֹתקלהֹ
עלֹידיֹובצאתיֹאניֹנותןֹהודיהֹעלֹחלקי'"ֹ .
בגמראֹבברכותֹ148מופיעהֹתפילתוֹשלֹרביֹנחוניהֹבןֹהקנהֹ -
תנו ֹרבנןֹ:בכניסתו ֹמהֹהוא ֹאומר?ֹיהי ֹרצון ֹמלפניך ֹה'ֹאלהי ֹשלא ֹיארע ֹדבר ֹתקלהֹ
על ֹידיֹ,ולא ֹאכשל ֹבדבר ֹהלכה ֹוישמחו ֹבי ֹחבריֹ,ולא ֹאומר ֹעל ֹטמא ֹטהור ֹולא ֹעלֹ
טהור ֹטמאֹ,ולא ֹיכשלו ֹחברי ֹבדבר ֹהלכה ֹואשמח ֹבהםֹ.ביציאתו ֹמהו ֹאומר?ֹמודהֹ
אניֹלפניךֹה'ֹאלהיֹששמתֹחלקיֹמיושביֹביתֹהמדרשֹולאֹשמתֹחלקיֹמיושביֹקרנותֹ,
שאני ֹמשכים ֹוהם ֹמשכימים ֹֹ -אני ֹמשכים ֹלדברי ֹתורה ֹוהם ֹמשכימים ֹלדבריםֹ
בטליםֹ ,אני ֹעמל ֹוהם ֹעמלים ֹֹ -אני ֹעמל ֹומקבל ֹשכר ֹוהם ֹעמלים ֹואינם ֹמקבליםֹ
שכרֹ,אניֹרץֹוהםֹרציםֹֹ-אניֹרץֹלחייֹהעולםֹהבאֹוהםֹרציםֹלבארֹשחתֹ .
לאחר ֹשראינו ֹאת ֹהנוסח ֹשל ֹתפילתו ֹר ֹנחוניא ֹבן ֹהקנה ֹנשאל ֹשאלות ֹולאורֹ
המקורותֹ ,
האםֹתפילהֹזוֹרשותֹלאומרהֹאוֹחובהֹלאומרה?ֹמהוֹזמןֹאמירתֹהתפילה?ֹהאםֹישֹ
הבדלֹביןֹהנוסחים? ֹ
שולחןֹערוךֹאורחֹחייםֹהלכותֹתפלה

149

ֹ

הנכנס ֹלבית ֹהמדרש ֹיתפלל ֹ"יר"מ ֹה' ֹאלהינו ֹואלהי ֹאבותינו ֹשלא ֹאכשל ֹבדברֹ
הלכה ֹוכו'ֹ ,וביציאתו ֹיאמר ֹמודה ֹאני ֹלפניך ֹה' ֹאלהיֹ ,ששמת ֹחלקי ֹמיושבי ֹביתֹ
המדרש".

 147ברכות פרק ד' משנה ב'
 148דף כח עמוד ב'
 149סימן קי סעיף ח ס"ק לד
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המשנ"בֹאומרֹ150שהאריֹז"לֹהיהֹאומרֹֹאתֹתפילהֹכלֹבוקרֹוהיהֹמוסיףֹ"כיֹד'ֹיתןֹ
חכמה ֹמפיו ֹדעת ֹותבונה ֹגל ֹעיני ֹואביטה ֹנפלאות ֹמתורתך"ֹ.מוסיףֹהט"זֹשבברכהֹזוֹ
אין ֹחתימה ֹבשם ֹובמלכותֹ ,ובמיוחד ֹצריך ֹלאומרה ֹמי ֹשהגיע ֹללמד ֹהוראהֹ ,והואֹ
צריךֹלהתפללֹשלאֹיטעהֹבלימודֹולאֹיגידֹעלֹטמאֹטהורֹועלֹאסורֹמותרֹ.כשהאדםֹ
לומדֹבחבורהֹצריךֹלבקשֹגםֹכןֹשלאֹישמחֹבתקלתםֹוהםֹלאֹישמחוֹבתקלתוֹ .
וביציאתו ֹֹ -כתב ֹהרמב"ם ֹבפי' ֹהמשנה ֹ"ואלה ֹשתי ֹתפלות ֹחובהֹ .ויש ֹלו ֹלהתפללֹ
יושבֹאוֹעומדֹ ".
הרמב"םֹהלכותֹברכות

151

ֹ

הנכנס ֹלבית ֹהמדרש ֹאומר ֹ"יהי ֹרצון ֹמלפניך ֹה' ֹאלהי ֹשלא ֹאכשל ֹבדבר ֹהלכה ֹשלאֹ
אומר ֹעל ֹטהור ֹטמא ֹועל ֹטמא ֹטהור ֹולא ֹעל ֹמותר ֹאסור ֹולא ֹעל ֹאסור ֹמותר ֹולאֹ
אכשלֹבדברֹהלכהֹוישמחוֹביֹחביריֹואלֹיכשלוֹחביריֹואשמחֹבהם"ֹ .
רבנו ֹמנוחֹעלֹפירושֹהרמב"םֹ"152הנכנסֹלביתֹהמדרש ֹ–ובצאתוֹמבית ֹהמדרש" ֹ–
משמע ֹמלשון ֹהרב ֹששתי ֹתפילות ֹאלו ֹחובה ֹלכל ֹמי ֹשיכנס ֹלקרוא ֹבבית ֹהמדרשֹ
ומלשוןֹהגמראֹהכיֹמשמעֹדאמ'ֹבכניסתוֹמהֹהואֹאומרֹוכיוןֹדאמרֹמהֹהואֹאומרֹ
ולאֹאמרֹמהֹהיהֹאומרֹֹ...ר"לֹכשיכנסֹהנכנסֹלביתֹהמדרשֹמהֹהואֹחייבֹלומרֹ .
*לדעת ֹהשו"ע ֹוהרמב"ם ֹתפילה ֹזו ֹחובהֹ ,ורבנו ֹמנוח ֹמוכיח ֹזאת ֹמדברי ֹהגמראֹ
שכתבוֹ"בכניסתוֹמהֹהואֹאומר"ֹולאֹכתבוֹמהֹהיהֹאומרֹר"לֹמהֹהואֹחייבֹלהגידֹ
שנכנסֹלביתֹהמדרשֹ .
לעומתֹזאתֹהחולקיםֹעלֹחיובֹברכהֹזוֹהינםֹ :
הריטב"אֹ 153רבי ֹנוחניא ֹבן ֹהקנה ֹהיה ֹמתפלל-איידי ֹדאיירי ֹענין ֹתפלה ֹאייתי ֹהאיֹ
תפלהֹהכאֹֹ,ולאֹנפקאֹלןֹמידי ֹ,ואשמועינןֹדמיֹשרוצהֹלומרֹהכיֹהרשותֹבידו ֹ
בית ֹהבחירה ֹלמאירי ֹ ֹ 154אמר ֹהמאירי ֹוכו' ֹנחוניא ֹבן ֹהקנה ֹוכו' ֹהורה ֹבזה ֹשאדםֹ
צריך ֹלחדש ֹתפלה ֹעל ֹכל ֹדבר ֹשהוא ֹרואה ֹבעצמו ֹשהוא ֹצריך ֹבו ֹלעזר ֹאלקי' ֹואזֹ
יתמידֹמחשבתו ֹבעבודתֹהשם ֹבאיןֹפירודֹואמרֹעלֹזהֹהחכםֹשהיהֹמתפלל ֹבכניסתוֹ
150

בס"ק לד
פרק י הלכה כג

152

הלכות ברכות פרק י הלכה כג

151

 153ריטבא על הש"ס ,ברכות כח ע"ב

 154המאירי ברכות דף כח ע"ב
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לבית ֹהמדרש ֹשלא ֹתארע ֹלו ֹתקלה ֹעל ֹידי ֹהוראתו ֹוביציאתו ֹהיה ֹנותן ֹהודאה ֹלמיֹ
ששםֹחלקוֹבגורלןֹשלֹתלמידיֹחכמים ֹ
לדעתֹהריטב"אֹתפילהֹזאתֹרשותֹלאומרהֹ,וכןֹהמאיריֹאומרֹשבמצבֹשאדםֹצריךֹ
עזר ֹאלוקי ֹיחדש ֹתפילה ֹעל ֹהדברים ֹהנצרכים ֹלו ֹואז ֹיתמיד ֹמחשבתו ֹבעבודת ֹה'ֹ
והקב"הֹיהיהֹבעזרוֹ,וזהֹמהֹשתיקןֹר'ֹנוחניאֹבןֹהקנהֹולכןֹתפילהֹזאתֹרשותֹ .
זמןֹאמירתֹהתפילה ֹ
המשנ"בֹ155כותבֹיאמרֹמודהֹֹ-וה"הֹהעוסקֹבתורהֹביחידותֹכלֹהיוםֹצריךֹלומרֹכןֹ
בכלֹערבֹאחרֹגמרֹלימודוֹֹ .
כלומרֹתלמידֹישיבהֹשעוסקֹבתורהֹמבוקרֹעדֹערבֹצריךֹלאומרהֹבתחילתֹהלימודֹ
בבוקרֹואחריֹשמסייםֹללמודֹבערבֹ .
במקרהֹשאדםֹשמפסיקֹמלימודוֹבמשךֹהיוםֹעלֹמנתֹלחזורֹללמודֹלאחרֹמכןֹ,כתבוֹ
האורחֹנאמן ֹ156והגר"ח ֹקניבסקיֹ 157שאיןֹצריךֹלאומרהֹאלאֹבסוףֹהיוםֹ,לאחרֹגמרֹ
הלימודֹ.אךֹאםֹאינוֹֹלומדֹכולֹהיוםֹכתבֹהכףֹחייםֹ 158שיאמרֹאותהֹאחריֹשיסייםֹ
את ֹלימודו ֹהיוםֹ ,וגם ֹאם ֹיחזור ֹאחר ֹכך ֹללמודֹ ,כתב ֹהגר"ח ֹקניבסקי ֹ ֹשמ"מ ֹאתֹ
התפילהֹשלפניֹהלימודֹאיןֹצריךֹלומרֹשניתֹ .
לסיכוםֹתפילהֹזאתֹחובהֹלאומרהֹכפיֹשכתובֹבשו"עֹ .
פירושֹהנוסחֹשלֹתפילתוֹשלֹר'ֹנוחניא ֹ
"ולאֹאכשל ֹבדברֹהלכהֹוישמחוֹביֹחברי" ֹרשיֹמפרשֹ:מתפלל ֹשלאֹשימחוֹחבריוֹ
על ֹכשלונוֹ .ומהרש"א ֹפרש ֹשמתפלל ֹעל ֹכך ֹשישמחו ֹבו ֹחבריו ֹכשלא ֹנכשלֹ ,וכןֹ
שישמחֹהואֹבהםֹ.שזהֹאחדֹמארבעיםֹושמונהֹדבריםֹשהתורהֹנקניתֹבהם'-משמחֹ
הבריות' ֹ
ֹ
אניֹעמלֹומקבלֹשכרֹואינםֹמקבליםֹשכר-כיֹכלֹבעליֹהמלאכהֹ,אילוֹיעמלוֹשעותֹ
רבותֹולבסוףֹלאֹתצלחֹהמלאכהֹבידםֹ,לאֹראוֹשכרֹבעמלםֹ,ואילוֹבלימודֹהתורהֹ,
ישֹשכרֹעבורֹהעמלֹכשלעצמוֹ .
 155סימן קי סע ח ס"ק לז
 156ס"ק לה
 157בספרו דולה ומשקה ע"מ עז
 158ס"ק ס
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"אני ֹעמל ֹומקבל ֹשכר ֹוהם ֹעמלים ֹואינם ֹמקבלים ֹשכרֹ ..אני ֹרץ ֹלחיי ֹהעולם ֹהבאֹ
והם ֹרצים ֹלבאר ֹשחת"-אין ֹכפל ֹדבריםֹ ,אלא ֹכשרואה ֹאני ֹשהימים ֹעובריםֹ ,אניֹ
מרגישֹבעצמיֹשבכלֹיוםֹאניֹרץֹומתקרבֹלמיתהֹומפניֹזהֹאניֹמכיןֹצידהֹלדרךֹ,כדיֹ
שאזכה ֹלחיי ֹהעולם ֹהבאֹ ,אבל ֹהם ֹאינם ֹמרגישים ֹבמיתתם ֹכלל ֹעד ֹשעת ֹהמיתהֹ
ואינםֹמכיניםֹצדהֹלדרךֹ .

ֹֹ
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אכילהֹושתיהֹבביתֹהכנסתֹ-ניידורףֹיאירֹ,שוורץֹאלישע ֹ
ֹ
כידועֹ ,בתי ֹכנסת ֹובתי ֹמדרש ֹהם ֹמקומות ֹקדושים ֹוחשוביםֹ ,בהם ֹאנו ֹעורכיםֹ
ומקיימיםֹאתֹרובֹחיינוֹהתורנייםֹ.אנוֹמתפלליםֹבהםֹ,לומדיםֹבחברותותֹ,מקשיביםֹ
לדרשות ֹועודֹ .לכןֹ ,מתוקף ֹהיותם ֹכה ֹחשובים לחיינוֹ ,באופן ֹטבעי ֹיש ֹלהתייחסֹ
אליהם ֹבכבודֹ .במאמר ֹזה ֹנדון ֹבסוגיית ֹאכילה ֹושתייה ֹבבית ֹכנסת ֹובבית ֹמדרשֹ.
האםֹמעשיםֹאלוֹמכבדיםֹכראויֹאתֹביתֹה מדרשֹואתֹביתֹהכנסת?ֹהאםֹמעשיםֹאלוֹ
מותריםֹאוֹאסורים?ֹהאםֹישֹהבדלֹהלכתיֹביןֹביתֹכנסתֹלביןֹביתֹמדרש?ֹהאםֹישֹ
הבדל ֹביןֹאנשים ֹמסויימים? ֹנביא ֹמקורות ֹודוגמאות ֹמהתנ"ךֹ ,מגמרותֹ ,מהראשוניםֹ
ומהאחרוניםֹ .
במסכתֹמגילה

159

ֹכתובֹשתלמידיֹר'ֹזיראֹבאוֹלפניוֹושאלוֹאותו"ֹ-איךֹזהֹשהארכתֹ

ימים"?ֹר'ֹזיראֹענהֹלהםֹשלאֹישןֹמימיוֹבביתֹמדרשֹלאֹשנתֹעראיֹולאֹשנתֹקבעֹ.
מדבריֹר'ֹזיראֹעולהֹהשאלהֹ -מדועֹהזכירֹבדבריוֹשגםֹלאֹישןֹשנתֹעראיֹוגםֹלאֹ
ישןֹשנתֹקבע?ֹהריֹאםֹלאֹישןֹשנתֹעראיֹשהיא ֹלכאורה ֹפחות ֹחמורהֹמשנת ֹקבעֹ
קלֹוחומרֹשלאֹישןֹשנתֹקבע!ֹהואֹהיהֹצריךֹלהגיד"ֹ -מימיֹלאֹישןֹבביתֹהמדרשֹ
אפילו ֹשנת ֹעראי"! ֹהתשובה ֹהיא ֹמשולחן ֹערוך ֹיורה ֹדעהֹ 160שמדבר ֹעל ֹהסוגיהֹ
הנ"לֹ.לפיֹהשפתיֹכהןֹשבשולחןֹערוךֹההוספהֹשלֹר'ֹזיראֹהיתהֹדווקאֹשנתֹעראיֹ
וזאתֹמכיווןֹשהואֹנהגֹכךֹכמידתֹחסידותֹ,אךֹבאמתֹמעיקרֹהדיןֹמותרֹלישוןֹשנתֹ
עראי ֹבבית ֹהמדרשֹ ,ואילו ֹשנת ֹקבע ֹאסורהֹ .לכןֹ ,מדברי ֹהשולחן ֹערוך ֹכאן ֹניתןֹ
להביןֹכיֹשנתֹעראיֹמותרתֹבביתֹמדרשֹ,אךֹלאֹשנתֹקבעֹ .
בהמשך ֹהגמרא ֹבמגילה ֹמדובר ֹעל ֹאכילה ֹושתייהֹ -אין ֹאוכלין ֹואין ֹשותין ֹבביתֹ
כנסתֹ,ועלֹפיֹרש"יֹהסיבהֹלכךֹהיאֹמפניֹשאכילהֹושתייהֹגורמותֹלקלותֹראשֹ-זהֹ
לא ֹמכבד ֹאת ֹבית ֹהכנסתֹ .תוספות ֹמעלה ֹקושיהֹ -איך ֹיכול ֹלהיות ֹשבמסכתֹ
פסחים ֹ 161כתוב ֹשאורחים ֹאוכלים ֹושותים ֹבבית ֹהכנסת? ֹהרי ֹאמרנו ֹבגמרא ֹשזהֹ
אסור!ֹ ֹ
 159מגילה ,כ"ח עמוד א'
 160שו"ע יורה דעה סימן רמ"ו ס"ק טו
 161פסחים ק"א עמוד א'
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תוספותֹמתרץֹואומרֹשאכןֹהאורחיםֹנוהגיםֹכךֹאבלֹהםֹעושיםֹזאתֹבחדרֹהסמוךֹ
לבית ֹהכנסת ֹשנקרא ֹלפעמים ֹ"בית ֹכנסת"ֹ ,אך ֹלא ֹבבית ֹהכנסת ֹעצמו ֹשבו ֹבאמתֹ
אסורֹ .לכןֹ ,מהגמרא ֹבמגילה ֹמתברר ֹכי ֹאסור ֹלאכול ֹולשתות ֹבבית ֹכנסתֹ .וכןֹ
משתמע ֹמדבריֹהתוספות ֹבמסכתֹפסחים ֹשאין ֹלאכול ֹולשתות ֹבביתֹכנסתֹ ,ולדבריוֹ
גםֹבביתֹמדרשֹאסורֹ,אלאֹישֹלהיכנסֹלחדרֹצדדיֹ .
נעבור ֹלמקור ֹנוסף ֹבגמראֹ .על ֹפי ֹמסכת ֹסנהדריןֹ 162ועל ֹפי ֹהשולחן ֹערוךֹ ,163אדםֹ
הישןֹבביתֹמדרשֹחכמתוֹנעשיתֹקרעיםֹכיֹכתובֹ"וקרעיםֹתלבישֹנומה"ֹ(משליֹכ"גֹ,
א)ֹ .על ֹפי ֹדעת ֹמקראֹ 164נומה ֹהיא ֹשינה ֹהבאה ֹאחרי ֹהשתכרות ֹואכילה ֹבלתיֹ
מבוקרתֹוסופהֹלהביאֹלהתבזותֹולבגדיםֹקרועיםֹ.לכןֹ,כמוֹששינהֹאחריֹהשתכרותֹ
גורמת ֹלאדם ֹלבגדים ֹקרועים ֹולהיות ֹבזויֹ ,כך ֹשינה ֹבבית ֹמדרש ֹגורמת ֹלכךֹ
שהתורהֹשלוֹתיעשהֹקרעיםֹוהיאֹתהיהֹבזויהֹ .
נעבור ֹלדעות ֹהראשונים ֹוהאחרוניםֹ .לפי ֹהרמב"ם

165

ֹולפי ֹערוך ֹהשולחן

166

ֹ -לגביֹ

אכילהֹושתייהֹ -איןֹלאכולֹולשתותֹבביתֹמדרשֹאוֹבביתֹהכנסתֹ,אלאֹרקֹבדחקֹ-
כאשר ֹאין ֹאפשרות ֹאחרתֹ .הפסקים ֹושיטות ֹברמב"םֹ 167מרחיב ֹואומר ֹכי ֹלתלמידיֹ
חכמיםֹמותרֹלאכולֹולשתותֹבביתֹכנסתֹבדוחקֹ,ומותרֹלהםֹלאכולֹבביתֹמדרשֹגםֹ
שלאֹמדוחקֹ,אךֹלמיֹשלאֹלומדֹשםֹישֹשפסקוֹשאסורֹ.כמוֹכןֹ,מותרֹלאכולֹבביתֹ
הכנסת ֹלצורך ֹמצווהֹ ,כגון ֹמי ֹשנשאר ֹלשמור ֹעליוֹ ,לצורך ֹבית ֹהכנסת ֹאו ֹלערוךֹ
סעודת ֹסיום ֹמסכת ֹכשאין ֹמקום ֹמרווח ֹמספיקֹ .ובבית ֹמדרש ֹמותר ֹלערוך ֹסעודתֹ
מצווהֹכשאיןֹמקוםֹאחרֹלכך(ֹ,אבלֹלאֹבריתֹמילהֹ,פדיוןֹהבןֹאוֹחתונהֹכיֹאיןֹלהםֹ
קשרֹלביתֹהמדרשֹ),אךֹצריךֹלהשתדלֹשלאֹלערוךֹסעודהֹגדולהֹמאודֹ(בדוחקֹרבֹ
מותר)ֹ.לגביֹשינהֹ-בביתֹכנסתֹאסורֹלישוןֹאפילוֹשנתֹעראיֹ,אלאֹאםֹכןֹזהֹלצורךֹ
בית ֹהכנסת ֹ(כמו ֹ שנוהגים ֹביוה"כ) ֹאו ֹלצורך ֹמצווהֹ .בבית ֹמדרש ֹמותר ֹלתלמידיֹ
חכמיםֹלישוןֹשנתֹעראיֹואפילוֹשנתֹקבעֹ,אךֹלאחריםֹמותרֹרקֹשנתֹעראיֹ .

 162סנהדרין ע"א עמוד א'
 163שו"ע יורה דעה הלכות ת"ת סימן רמ"ו סעיף ט"ז
 164משלי כ"ג ,כ"א ,דעת מקרא
 165רמב"ם הלכות ת"ת פרק ד' הלכה ט'.
 166ערוך השולחן אורח חיים סימן קנ"א סעיף ו'.
 167פסקים ושיטות ו' ברמב"ם
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להלכהֹנעבור ֹלמשנה ֹברורהֹהעוסקת ֹבשינהֹ ,באכילה ֹובשתייה ֹבבתי ֹכנסת ֹובבתיֹ
מדרשֹ :
לגבי ֹאכילה ֹושתייה

168

ֹ -ככלל ֹאין ֹלאכול ֹולשתות ֹבבית ֹכנסת ֹובבתי ֹמדרש ֹמפניֹ

שזהֹגוררֹשחוקֹ,היתולֹושיחהֹבטלהֹ.מותרֹלאכולֹבהםֹאםֹמדוברֹבדוחקֹ.לאנשיםֹ
עניים ֹשאין ֹאיפה ֹלהאכיל ֹאותם ֹמותר ֹבשעת ֹהדחק ֹלאכול ֹשםֹ .לתלמידי ֹחכמיםֹ
מותרֹלאכולֹולשתותֹאםֹהוצרכוֹלאכולֹבהםֹמדוחקֹ,שמאֹיאלצוֹללכתֹלביתםֹוכךֹ
יתבטלוֹמלימודםֹ(וישֹסובריםֹשאפילוֹשלאֹמדוחקֹמותרֹבביתֹמדרש)ֹ,אךֹלאנשיםֹ
שאינםֹלומדיםֹבביתֹהכנסתֹאוֹבביתֹהמדרשֹאסורֹלאכולֹבהםֹ .
לגבי ֹשינהֹ -169לתלמידי ֹחכמים ֹשלומדים ֹשם ֹמותר ֹלישון ֹשנת ֹעראי ֹבבית ֹכנסתֹ
ושנת ֹקבע ֹבבית ֹמדרשֹ ,אך ֹלאחרים ֹאסור ֹלישון ֹבבית ֹכנסת ֹאפילו ֹשנת ֹעראיֹ,
ובביתֹמדרשֹמותרֹרקֹשנתֹעראיֹכיֹקשהֹלהיזהרֹבזהֹ .
ֹֹ



 168משנה ברורה סימן קנ"א ס"ק ג' ,ה' ,ו' ,ז'.
 169שם ס"ק ט"ו ,ט"ז.
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כיבודֹהוריםֹולימודֹתורה–ֹסעדיהֹיאירֹיוסף ֹ
פתיחה ֹ
מצוות ֹכיבוד ֹאב ֹואם ֹמצווה ֹיקרה ֹהיא ֹוהושוותה ֹלדרך ֹבה ֹצריך ֹלהתנהג ֹכלפיֹ
הקדושֹברוךֹהואֹֹ.כתובֹבגמראֹמסכתֹקידושיןֹלֹ,ב ֹ
"שלושה ֹשותפים ֹבאדםֹ .הקדוש ֹברוך ֹהואֹ ֹ ,אביו ֹואימוֹ .בזמן ֹשאדם ֹמכבדֹ
אביוֹואימוֹאומרֹהקדושֹברוךֹהואֹ:מעלהֹאניֹעלהםֹכאילוֹדרתיֹבינהםֹ ".
כולנו ֹמכירים ֹאת ֹהמציאות ֹשההורים ֹרוצים ֹשבנם ֹילמד ֹבמקום ֹאחד ֹוהבן ֹרוצהֹ
ללמודֹבמקוםֹיותרֹתורניֹשבוֹלומדיםֹיותרֹתורהֹ .
במקרהֹכזהֹהשאלהֹהיאֹהאםֹהבןֹצריךֹלהקשיבֹלהוריוֹלהוריוֹבגללֹמצוותֹכיבודֹ
הוריםֹאוֹשהואֹיכולֹללכתֹללמודֹבמקוםֹשהואֹבוחר? ֹ

בירורֹמעלתֹמצוותֹכיבודֹאבֹואבֹומצוותֹלימודֹתורה ֹ
מצוות ֹעשה ֹמן ֹהתורהֹ,שיכבד ֹאדם ֹאת ֹאביו ֹואת ֹאמוֹ,ויירא ֹמהםֹ,שנאמר ֹ(שמותֹ
יך ֹוְּ ֶּאת ֹ ִּא ֶּמ ָֹך"ֹ ,וכן ֹנאמר ֹ(ויקרא ֹיטֹ ,ג)ִּ "ֹ :אישֹ ֹ ִּאמוֹ ֹוְּ ָא ִּביוֹ
כֹ ,יב)ַ "ֹ :כ ֵבד ֹ ֶּאת ֹ ָא ִּב ָֹ
ִּת ָיראוֹ"ֹ.ואמרוֹחכמינוֹזכרונםֹלברכהֹבמסכת ֹקידושיןֹ(לֹ,ב)ֹ,שהשווהֹהכתובֹכיבודֹ
אב ֹואם ֹלכבוד ֹהמקוםֹ,שנאמר ֹ(דברים ֹוֹ,יג)ִּ "ֹ:אישֹ ֹ ִּאמוֹ ֹוְּ ָא ִּביו ֹ ִּת ָיראוֹ"ֹ,ונאמר ֹ(שםֹ
יך ֹ ִּת ָירא"ֹ .מסביר ֹהרב ֹאליעזר ֹמלמד ֹשמצוות ֹכיבוד ֹהוריםֹ
יֹ ,כ)"ֹ :אֶּ ת ֹה' ֹאֱ לוהֶּ ָֹ
תופסת ֹמקום ֹנכבד ֹכל ֹכךֹ ,עד ֹשהושוותה ֹלכבוד ֹשמיםֹ .כי ֹאדם ֹשאיננו ֹמכבד ֹאתֹ
הוריוֹ,אינו ֹיכול ֹלהגיע ֹלאמונה ֹבה'ֹ.אדם ֹשאינו ֹמכבד ֹאת ֹהוריוֹ,הוא ֹאדם ֹאנוכיֹ,
שחושב ֹרק ֹעל ֹעצמוֹ ,על ֹהנאותיו ֹוצרכיו ֹהפרטייםֹ ,הוא ֹאיננו ֹמרים ֹכלל ֹאתֹ
מחשבתו ֹאל ֹאלה ֹשעזרו ֹלוֹ ,וגמלו ֹעמו ֹחסדֹ .הוא ֹחושב ֹשהכל ֹמגיע ֹלוֹ ,ולכן ֹאינוֹ
מעלה ֹבדעתו ֹשהוא ֹצריך ֹלהכיר ֹטובה ֹלמישהוֹ .אדם ֹכזה ֹכמובן ֹשלא ֹיחשוב ֹעלֹ
הבוראֹ,הטובֹוהמטיבֹ,המשגיחֹודואגֹלאדםֹבכלֹעתֹ.לאֹמענייןֹאותוֹבזכותֹמיֹהואֹ
חיֹ ,ולכן ֹהוא ֹאינו ֹמסוגל ֹלהאמיןֹ .על ֹכן ֹהשוותה ֹהתורה ֹאת ֹכבוד ֹההורים ֹלכבודֹ
שמיםֹ,שהריֹמיֹשמכבדֹאתֹהוריוֹ,מכיןֹאתֹנפשוֹלמחשבהֹשלֹאמונהֹ,למחשבהֹשלֹ
הכרת ֹתודהֹ .הוא ֹמתרגל ֹלחשוב ֹעל ֹשורשי ֹהדבריםֹ ,ומתוך ֹההתבוננות ֹבהוריוֹ
והכרתֹהטובֹכלפיהםֹ,ימשיךֹהלאהֹלאמונהֹבבוראֹהעולםֹ .
עלֹמצותֹלימודֹתורהֹנאמרֹ"לאֹנבראֹהאדםֹאלאֹלתורה"ֹשכןֹדרשוֹחז"לֹבגמראֹ
סנהדרין ֹ
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א"רֹאלעזרֹכלֹאדםֹלעמלֹנבראֹ,שנא'ֹ(איובֹה')ֹכיֹאדםֹלעמלֹיולדֹ,איניֹיודעֹ
אם ֹלעמל ֹפה ֹנבראֹ ,אם ֹלעמל ֹמלאכה ֹנבראֹ ,כשהוא ֹאומר ֹכי ֹאכף ֹעליו ֹפיהוֹ
הוי ֹאומר ֹלעמל ֹפה ֹנבראֹ ,ועדיין ֹאיני ֹיודע ֹאם ֹלעמל ֹתורה ֹאם ֹלעמל ֹשיחהֹ
כשהואֹאומרֹלאֹימושֹספרֹהתורהֹהזהֹמפיךֹ,הויֹאומרֹלעמלֹתורהֹנברא"
מכאןֹרואיםֹשאדםֹנבראֹבשבילֹללמודֹתורהֹולקיימהֹ .
ראינו ֹששתי ֹהמצוות ֹחשובותֹ ,לכן ֹנשאלת ֹהשאלה ֹמה ֹקורה ֹכאשר ֹמצוות ֹאלוֹ
סותרותֹאחתֹאתֹהשניה?ֹלמשלֹההוריםֹרוציםֹשהבןֹילמדֹמקצועֹולאֹילמדֹתורה?ֹ
האםֹהבןֹילךֹללמודֹתורהֹאוֹישמעֹבקולֹהוריו? ֹ
במסכתֹמגילהֹ(דףֹטזֹעמודֹב)ֹנאמר ֹ
"אמר ֹרבה ֹאמר ֹרב ֹיצחק ֹבר ֹשמואל ֹבר ֹמרתא ֹ :גדול ֹתלמוד ֹתורה ֹיותרֹ
מכבודֹאבֹואם ,שכלֹאותןֹשניםֹשהיהֹיעקבֹאבינוֹבביתֹעברֹ,לאֹנענש"ֹ .
וכןֹפסקֹהשולחןֹערוךֹ(יור"דֹסימןֹר"מֹסי"ג) ֹשתלמודֹתורהֹגדולֹמכיבודֹאבֹואםֹ.
ולכןֹגםֹבמקרהֹשהאבֹמסרבֹשבנוֹילמדֹתורהֹאוֹבמקרהֹשבגללֹיציאתֹהבןֹללמודֹ
תורהֹלאֹיוכלֹלכבדֹאתֹהוריוֹרשאיֹהבןֹלצאתֹללמודֹתורהֹ .
ומה ֹהדין ֹבמקרה ֹבו ֹגם ֹההורים ֹרוצים ֹשהבן ֹילמד ֹתורה ֹאך ֹיש ֹבין ֹההורים ֹלבןֹ
מחלוקתֹלגביֹמקוםֹהלימוד?ֹלמשלֹכאשרֹהבןֹהרוצהֹללמודֹתורהֹוהוריוֹמתנגדיםֹ
בגללֹחששֹבטחוניֹומבקשיםֹשילמדֹבמקוםֹאחרֹ .
הרב ֹשלמה ֹגורן ֹבספרו ֹתרומת ֹהגורן ֹ(שאלה ֹל) ֹמדייק ֹמדברי ֹהרמב"ן ֹוהריטב"אֹ
במסכתֹיבמותֹ(ו:א)ֹשעיקרֹכיבודֹאבֹואםֹהואֹבדבריםֹשישֹלהוריםֹהנאהֹאישיתֹ.
וכמו ֹשאמרו ֹבמסכת ֹקידושין ֹ(לא ֹעמוד ֹב) ֹ"איזהו ֹכיבוד? ֹמאכיל ֹומשקהֹ ,מלבישֹ
ומכסהֹ,מכניסֹומוציאֹ".אבלֹדברֹשלאֹלעשותֹאוֹדברֹשאיןֹלאביוֹהנאהֹמזהֹאינוֹ
בכללֹמצוותֹכיבודֹאבֹואם"ֹ .
לעומת ֹאלהֹ ,ר' ֹפנחס ֹהלוי ֹהורוביץֹ ,בעל ֹ"ספר ֹהמקנה"ֹ ,סבור ֹשהבן ֹחייב ֹלשמועֹ
בקול ֹהוריוֹ .הוא ֹמסתמך ֹבעניין ֹזה ֹעל ֹהבחנת ֹחז"ל ֹבין ֹמצוות ֹמורא ֹאב ֹואם ֹלביןֹ
מצוות ֹכיבוד ֹאב ֹואםֹ .לדעתוֹ,אף ֹעל ֹפי ֹשנאמר ֹבתלמוד ֹשערך ֹתלמוד ֹתורה ֹעדיףֹ
על ֹמצוות ֹכיבוד ֹאב ֹואםֹ ,הוא ֹאינו ֹעדיף ֹעל ֹחובת ֹמורא ֹאב ֹואםֹ .והוא ֹמסבירֹ
שיעקב ֹהיה ֹפטור ֹממצוות ֹכיבוד ֹאב ֹואם ֹעקב ֹלימודו ֹבבית ֹמדרשו ֹשל ֹשם ֹועברֹ,
אך ֹאין ֹללמוד ֹמזה ֹשלימוד ֹתורה ֹעדיף ֹעל ֹחובת ֹהציות ֹלהוריםֹכי ֹנסיעתו ֹשל ֹיעקבֹ
לארם ֹהייתה ֹבהסכמת ֹאביו ֹולכן ֹהיה ֹבלימוד ֹהתורה ֹשם ֹהצדקה ֹלאי ֹכיבודו ֹאתֹ
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יצחקֹאביוֹארבע-עשרהֹשניםֹ.אבלֹאילוֹהורהֹיצחקֹליעקבֹשלאֹלהגרֹלארםֹ,יעקבֹ
היה ֹחייב ֹלציית ֹלו ֹמכוח ֹמצוות ֹמורא ֹאב ֹואםֹ .אךֹגםֹלפיֹדעהֹזוֹאםֹהאבאֹאומרֹ
לבןֹלאֹללמודֹתורהֹכללֹאיןֹהבןֹצריךֹלשמועֹבקולוֹ .
אבלֹדעתֹספרֹהמקנהֹהיאֹדעהֹיחידאיתֹוכלֹהפוסקיםֹחלקוֹעליוֹוכתבוֹשהבןֹאינוֹ
צריךֹלשמועֹאביוֹבדברֹשאינוֹנוגעֹלוֹוכךֹפסקוֹהרבֹיצחקֹוייסֹ(שו"תֹמנחתֹיצחקֹ,
חלק ֹטֹ ,סימן ֹקג ֹ ).והרב ֹעובדיה ֹיוסף ֹ(שו"ת ֹיחווה ֹדעתֹ ,חלק ֹהֹ ,סימן ֹנו ֹ ).והרבֹ
אליעזרֹמלמדֹ(פניניֹהלכהֹליקוטיםֹח"ג) ֹ

סיכום ֹ
להלכהֹהבןֹלאֹצריךֹלהקשיבֹלהביוֹכאשרֹהואֹאומרֹלוֹלאֹללמודֹתורהֹבכללֹאוֹ
הוא ֹמצווה ֹעליו ֹללמוד ֹבמקום ֹמסוים ֹוהבין ֹרוצה ֹללמוד ֹבמקום ֹאחר ֹהן ֹמצדֹ
שתלמודֹתורהֹגדולֹמכיבוד ֹאבֹואםֹוהןֹמצדֹשכיבודֹהוריםֹנוגעֹלדבריםֹבהםֹישֹ
להוריםֹהנאהֹ .


ֹֹ
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קביעתֹעתיםֹלתורהֹ-עמדיֹדורון
כולנו ֹיודעים ֹ[צריכים ֹלדעת] ֹאת ֹהחשיבות ֹהגדולה ֹשל ֹלימוד ֹהתורהֹ ,ואם ֹהיינוֹ
יכולים ֹהיינו ֹיושבים ֹבמשך ֹכל ֹחיינו ֹבבית ֹהמדרש ֹמול ֹספרי ֹהקודש ֹומתעסקיםֹ
בתורהֹהקדושהֹ.אךֹרקֹיחידיםֹמעםֹישראלֹזכוֹלמציאותֹחייםֹנוחהֹשתאפשרֹלהםֹ
שגרהֹיומיומיתֹכזאתֹ,בעודֹשרובֹככלֹהעםֹמתעסקיםֹבענייניהםֹהאישייםֹ,שבוודאיֹ
גם ֹכן ֹחשוביםֹ ,ועם ֹטרדות ֹהחיים ֹהרגילותֹ .הזמן ֹשנשאר ֹפנוי ֹהולך ֹומתמעט ֹולכןֹ
כדי ֹשהתורה ֹתישאר ֹעיקר ֹחיינו ֹיש ֹרק ֹפתרון ֹאחד ֹוהוא ֹקביעת ֹעיתים ֹלתורהֹ.
במהלךֹהמאמרֹאעסוקֹבנושאֹזהֹ,בחשיבותוֹומעלתוֹמתוךֹדבריֹחז"לֹוקצתֹמתוךֹ
ההסתכלותֹשליֹבנושאֹובנוסףֹבחיובֹהדברֹע"פֹההלכהֹ .
בגמ'ֹבמסכתֹפסחיםֹ170כתובֹ :
"אמר ֹרבי ֹיהושוע ֹבן ֹלוי ֹהני ֹ[אלו] ֹעשרים ֹושישה ֹהודו ֹ[שבמזמור ֹקל"וֹ
בתהילים]ֹכנגדֹמיֹ,כנגדֹעשריםֹושישהֹדורותֹשבראֹהקב"הֹבעולמוֹולאֹנתןֹ
להםֹתורהֹוזןֹאותםֹבחסדו"ֹ .
מלמדֹאותנוֹריב"לֹהמציאותֹללאֹתורהֹהיאֹניסיתֹ,החייםֹחייביםֹתוכןֹפנימיֹאמתיֹ,
כיֹזהֹעקרֹתכליתםֹ .
בדומהֹ,כותבֹרביֹחייםֹמוולאז'יןֹ
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ֹ

"ֹ ...אם ֹהיה ֹחס ֹושלום ֹהעולם ֹפנוי ֹלגמריֹ ,אפילו ֹרגע ֹאחד ֹממשֹ ,מעסקֹ
והתבוננות ֹעם ֹסגולה ֹבתורה ֹהקדושהֹ ,תכף ֹכרגע ֹהיו ֹכל ֹהעולמות ֹנחרביםֹ
ונבטליםֹממציאותֹלגמריֹחסֹושלוםֹ,ואףֹגםֹאישֹאחדֹמישראלֹלבדֹ,רבֹכוחוֹ,
שבידוֹלהעמידֹולקייםֹאתֹכלֹהעולמותֹוהבריאהֹבכללהֹע"יֹעסקוֹוהתבוננותוֹ
בתורהֹהקדושהֹלשמהֹ ."...
יוצא ֹמדבריו ֹשל ֹ ֹהגר"ח ֹמוולאז'יןֹ ,שהתורה ֹהיא ֹהמחיה ֹבכל ֹרגע ֹורגע ֹאתֹ
המציאותֹכולהֹ,לתורהֹישֹכוחֹכ"כֹגדולֹעדֹשאדםֹאחדֹשמתעסקֹבהֹיכולֹלהצילֹ
אתֹהעולםֹמחורבנוֹ.לענ"דֹ,חוץֹמהאופןֹהפיזיֹשלֹדבריםֹאלוֹאפשרֹגםֹלהביןֹמהותֹ
עמוקה ֹיותרֹ ,שכאשר ֹאין ֹאדם ֹשמתעסק ֹבתוכן ֹהפנימי ֹהאמתי ֹשל ֹהמציאות ֹח"וֹ,
"העולםֹנחרב"ֹכלומרֹ,העולםֹלאֹמקייםֹאתֹתכליתֹבריאתוֹ.כלֹאדםֹשעוסקֹבתורהֹ
 170דף קיח ע"א
 171נפש החיים שער ד' פרק כה.
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צריךֹלשיםֹדבריםֹאלוֹלנגדֹעיניוֹולהחדירֹאותםֹבנפשוֹ.ואסורֹלוֹלזלזלֹאפילוֹאםֹ
מדוברֹבזמניםֹמועטיםֹבמהלךֹהיוםֹ.כדבריֹהגמ'ֹבמסכתֹברכותֹ 172:
"ֹאחדֹהמרבהֹואחדֹהממעיטֹובלבדֹשיכווןֹליבוֹלשמים"ֹ .
כיֹהריֹהואֹמקייםֹאתֹתכליתֹבריאתוֹשלֹהעולםֹ .
מדברים ֹאלו ֹניתן ֹללמוד ֹגם ֹעל ֹהחובה ֹהתובענית ֹשל ֹכל ֹאדם ֹלעסוק ֹבתורה ֹכדיֹ
לקייםֹאתֹהעולםֹ.אפשרֹלהציעֹעלֹיסודֹדבריםֹאלוֹהסברֹלגמ'ֹבמסכתֹסנהדריןֹ:ֹ173
"אמרֹרבֹהמנונאֹאיןֹתחילתֹדינוֹשלֹאדםֹאלאֹעלֹדבריֹתורהֹשנאמר"ֹ:פוטרֹמיםֹ
ראשיתֹמדון" ֹ174כלומרֹלעתידֹלבואֹכשאדםֹיעמודֹלפניֹביתֹדיןֹשלֹמעלהֹהתביעהֹ
הראשונהֹשיתבעוֹממנוֹהואֹעלֹדבריֹתורהֹ,עלֹשלאֹעסקֹבתורהֹ.מכיווןֹשהתורהֹ
כ"כ ֹעקרונית ֹלאדםֹ ,כחלק ֹמתפקידו ֹושליחותו ֹלעולם ֹהזהֹ ,הגמרא ֹמגלה ֹלנוֹ
שבשמיים ֹיציגו ֹבפנינו ֹאת ֹהנדרש ֹמאתנו ֹביחס ֹללימוד ֹהתורה ֹהקדושהֹ .כמו ֹכןֹ
הגמרא ֹבמסכת ֹשבתֹ "ֹ 175אמר ֹרבא ֹבשעה ֹשמכניסים ֹאת ֹהאדם ֹלדין ֹאומרים ֹלוֹ
נשאת ֹונתת ֹבאמונה? ֹקבעת ֹעתים ֹלתורה? ֹעסקת ֹבפריה ֹורביה? ֹצפית ֹלישועה?ֹ
פלפלת ֹבחכמה? ֹהבנת ֹדבר ֹמתוך ֹדבר?ֹ ,"..יוצא ֹמדברי ֹרבא ֹשהשאלה ֹהשנייהֹ
שישאלוֹאתֹהאדםֹהיאֹהאםֹהואֹקבעֹעתיםֹלתורהֹ .
עלֹיסודֹדבריֹרבאֹברצוניֹלפרטֹיותרֹ,השאלהֹקבעתֹעתיםֹלתורה?ֹלכאורהֹמוזרהֹ,
אפשרֹהיהֹלנסחֹאחרתֹאתֹהשאלהֹ:האםֹלמדתֹרובֹהיוםֹתורה?ֹהאםֹהקדשתֹיותרֹ
מארבע ֹעשרה ֹשעות ֹביום ֹללימוד ֹהתורה? ֹרבא ֹמגלה ֹלנו ֹשהשאלה ֹהיא ֹלא ֹעלֹ
מספר ֹהשעות ֹאו ֹאחוז ֹהזמן ֹשהשקעתֹ ,אלא ֹהיא ֹעל ֹהקביעות ֹ"קבעת ֹעתיםֹ
לתורה" ֹ176האםֹהיהֹלךֹזמניםֹקבועיםֹבמהלךֹהיוםֹשלמדתֹתורה? ֹ
המצווה ֹללמוד ֹתורה ֹהיא ֹמדאורייתאֹ ,הרמב"ם ֹבספר ֹהמצוות ֹכותב"ֹ :המצווהֹ
האחת ֹעשרה ֹהיא ֹשציוונו ֹללמוד ֹתורה ֹוללמדהֹ ,וזהו ֹהנקרא ֹתלמוד ֹתורהֹ ...וכברֹ

 172דף ה' ע"א ,יז ע"א ,מנחות קי ע"א ,שבת צו ע"א ,שבועות טו ע"א.
 173דף ז ע"א.
 174פירוש הפסוק "פוטר מים" -אדם שפוטר את עצמו מלימוד תורה (התורה נמשלה למים),
"ראשית מדון" -תחילה ידונו אותו על עוון זה.
 175דף לא ע"א
 176בביאור הלשון קבעת כתב השערי תשובה בשם ההפלאה בכתובות דהיינו מלשון "קבען
פלניא" כלומר גזלני פלוני ,כלומר שאף מי שטרוד מאוד בעסקיו ,יש לו לגזול מזמן עסקיו כדי
שיוכל ללמוד תורה.
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נכפלֹזהֹהציוויֹפעמיםֹרבותֹ...ונתפזרֹהציוויֹוהזירוזֹעלֹמצווהֹזוֹבמקומותֹרביםֹמןֹ
התלמודֹ ".
וכןֹכותבֹהרמב"םֹבספרֹהמדע:
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ֹ

"כל ֹאיש ֹמישראל ֹחייב ֹבתלמוד ֹתורהֹ ,בין ֹעני ֹבין ֹעשיר ֹבין ֹשלם ֹבגופו ֹביןֹ
בעלֹייסוריםֹביןֹבחורֹביןֹשהיהֹזקןֹגדולֹשתששֹכוחוֹאפילוֹהיהֹעניֹהמתפרנסֹ
מן ֹהצדקה ֹומחזר ֹעל ֹהפתחיםֹ ,ואפילו ֹבעל ֹאישה ֹובנים ֹחייב ֹלקבוע ֹלו ֹזמןֹ
לתלמוד ֹתורה ֹביום ֹובלילה ֹשנאמר ֹ(יהושע ֹא)"ֹ :והגית ֹבו ֹיומם ֹולילה"ֹ .
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ֹ

ֹ
ניתן ֹלראות ֹמדברי ֹהרמב"ם ֹשהחיוב ֹההלכתי ֹבתלמוד ֹתורה ֹהוא ֹלקבוע ֹעתיםֹ
ללימוד ֹתורה ֹביום ֹובלילהֹ .החיוב ֹחל ֹעל ֹכולם ֹואין ֹזה ֹמשנה ֹמה ֹמצבו ֹהכלכליֹ
והפיזיֹ ֹ.179
הגמראֹבמסכתֹברכותֹ180אומרתֹ :
"היוצא ֹמבית ֹהכנסת ֹ ונכנס ֹמיד ֹלבית ֹהמדרש ֹועוסק ֹבתורה ֹזוכה ֹומקבל ֹפניֹ
שכינה ֹשנאמר ֹ"ילכו ֹמחיל ֹאל ֹחיל ֹיראה ֹאל ֹאלוקים ֹבציון" ֹוכן ֹכותבֹ
השו"ע"ֹ :181אחר ֹשיוצא ֹמבית ֹהכנסת ֹילך ֹלבית ֹהמדרשֹ ,ויקבע ֹעת ֹללמודֹ
וצריך ֹשאותו ֹעת ֹיהיה ֹקבוע ֹשלא ֹיעבירנו ֹאף ֹאם ֹהוא ֹסבור ֹלהרוויחֹ
הרבה"ומוסיף ֹהרמ"א":ואף ֹמי ֹשאינו ֹיודע ֹללמוד ֹילך ֹלבית ֹהמדרש ֹושכרֹ
הליכהֹבידוֹאוֹיקבעֹלוֹמקוםֹוילמדֹמעטֹבמהֹשיודעֹויחשובֹבענייניוֹויכנסֹ
בליבו

ֹיראת

ֹשמיים"ֹ .

ֹ
מדברים ֹאלו ֹאפשר ֹללמוד ֹמלבד ֹהחיוב ֹההלכתי ֹלקבוע ֹזמן ֹללימוד ֹתורה ֹגם ֹעצהֹ
גדולה ֹבעניין ֹזה ֹובכלל ֹבענייני ֹעבודת ֹהשםֹ .הגמרא ֹאומרת ֹ"היוצא ֹמבית ֹהכנסתֹ

 177הלכות תלמוד תורה פ"א ,ה"ח
 178מקור הרמב"ם יומא לה :שבת לא :דברי רבא לעיל .וכן פסק השו"ע ביו"ד רמו סעיף א'.
 179הגמ' ביומא לה :אומרת שהלל הזקן שהיה עני מרוד מחייב בדין את כל העניים שיטענו
לפני בי"ד של מעלה שלא עסקו בתורה כיוון שהתעסקו בפרנסתם .וכן אלעזר בן חרסום
שהיה עשיר מופלג מחייב את העשירים שיטענו לפני בי"ד של מעלה שלא למדו כי היו
טרודים בעסקיהם הרבים.
 180דף סד.
 181או"ח סימן קנה סעיף א
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ונכנסֹמידֹלביתֹהמדרשֹועוסקֹבתורה"ֹכלומרֹהגמראֹממליצהֹלאדםֹ,שלאחרֹשהואֹ
ממלאֹאתֹהחובהֹהראשונהֹשלוֹבבוקרֹ,תפילתֹשחריםֹבביתֹהכנסתֹ,לאֹלאבדֹזמןֹ,
אלאֹמידֹיעסוקֹבתורהֹ,ויהפוךֹזמןֹזהֹשלאחרֹהתפילהֹלזמןֹקבוע"ֹ,חקֹולאֹיעבור"ֹ,
של ֹעסק ֹהתורהֹ .חכמים ֹידעו ֹשאם ֹהאדם ֹישוב ֹלביתו ֹאו ֹיפנה ֹלעסקיו ֹהוא ֹעלולֹ
להגיעֹלמצבֹבוֹכלֹהיוםֹלאֹיהיהֹלוֹרגעֹללימודֹתורהֹ.בביתוֹשלֹהאדםֹישֹהרבהֹ
דבריםֹחשוביםֹשהו אֹצריךֹלטפלֹבהםֹ,וגםֹדבריםֹלאֹחשוביםֹשיסיחוֹאתֹדעתוֹ,וכןֹ
אםֹיפנהֹלעסקיוֹהואֹעלולֹלהתעכבֹולהימשךֹבטיפולֹנכסיוֹכלֹהיוםֹ,לכןֹעליוֹלפנותֹ
קודםֹכלֹלתורה ֹ.הגמראֹמלמדתֹאותנוֹדברֹנוסףֹ,הבוקרֹשלֹיהודיֹבעלֹערךֹרבֹהואֹ
ישפיע ֹעל ֹהאדם ֹבמשך ֹכל ֹהיוםֹ .אדם ֹשהזדרז ֹלקום ֹמוקדם ֹלתפילת ֹשחרית ֹומידֹ
אח"כ ֹקבע ֹלו ֹזמן ֹללמוד ֹתורהֹ ,התחיל ֹאת ֹיומו ֹבחובתו ֹהרוחנית ֹוהעיקרית ֹשלֹ
תכליתֹחייוֹ ,דבר ֹשיגרוםֹלו ֹשמחהֹונחת ֹרוחֹבמשך ֹכל ֹהיוםֹ .כל ֹענייניו ֹהאישייםֹ
יקבלו ֹתוכן ֹחשוב ֹיותרֹ ,תוך ֹכדי ֹשדיבורו ֹוחשיבתו ֹתהיה ֹמתוך ֹתורה ֹוקרבת ֹה'ֹ.
דברֹזהֹיכולֹלשנותֹאתֹחייוֹשלֹכלֹיהודיֹלחייםֹערכייםֹועמוקיםֹיותרֹ .
השו"עֹפסק ֹשיש ֹחובה ֹלקבוע ֹזמן ֹללמוד ֹבלילה ֹועל ֹכן ֹלאֹניתןֹלהסתפק ֹבזמן ֹזהֹ
שאחרי ֹתפילת ֹשחרית ֹולכן ֹלעניות ֹדעתיֹאפשר ֹלקחת ֹאת ֹאותו ֹעיקרון ֹולקבוע ֹזמןֹ
ללמוד ֹתורה ֹלאחר ֹתפילת ֹערביתֹ .אך ֹבוודאי ֹשכל ֹהדברים ֹהללו ֹרשותֹ ,ומעיקרֹ
הדיןֹהחובהֹשיהיהֹזמניםֹקבועיםֹאחדֹביוםֹואחדֹבלילהֹ .182
בענייןֹהקביעותֹכברֹהזכרתיֹאתֹדבריֹהשו"ע"ֹ:ויקבעֹעתֹללמוד"ֹשאותוֹעתֹיהיהֹ
קבועֹשלאֹיעבירנוֹאףֹאםֹהואֹסבורֹלהרוויחֹהרבהֹ.וכןֹכותבֹבכףֹהחייםֹ 183בשםֹ
הרמ"ע ֹמפאנו"ֹ :שתהיה ֹבשעה ֹקבועה ֹכל ֹיום ֹולא ֹיחליף ֹללמוד ֹהיום ֹבשעה ֹזוֹ
ולמחרֹבשעהֹאחרתֹ .
184

וכןֹכותבֹבהלכהֹברורה ֹ :
"ובוודאי ֹשאיש ֹכזה ֹהמאמין ֹובוטח ֹבה' ֹיתברך ֹשלא ֹיפסיד ֹממון ֹמחמתֹ
קביעתו ֹבלימוד ֹהתורהֹ ,הוא ֹמאנשי ֹאמנה ֹושכרו ֹכפול ֹמאת ֹה'"ֹ .אך ֹאעפ"כֹ

 182וכמובן שמי שיש לו זמן פנוי במשך היום חייב לעסוק בו בתורה ,ולא יכול להסתפק
בעיתים שקבע ,שאם לו הרי עובר על ביטול תורה .וכן בשבתות והמועדים עליו להשקיע יותר
זמן לעסק התורה.
 183סעיף קטן יג
 184סעיף א
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ממשיך ֹואומרֹ "ֹ :ואם ֹהוא ֹאנוס ֹמחמת ֹשהוא ֹצריך ֹלעשות ֹאיזה ֹדבר ֹנחוץֹ
ביותרֹבאותוֹזמןֹשבוֹקובעֹעתיםֹלתורהֹואינוֹיכולֹלדחותוֹלאחרֹמכןֹ,ילמדֹ
פסוקֹאחדֹאוֹהלכהֹאחתֹואח"כֹילךֹלעסוקֹבענייניוֹוישליםֹזמןֹלימודוֹלאחרֹ
מכןֹ ".
ניתן ֹללמוד ֹמדבריו ֹעל ֹהחשיבות ֹהגדולה ֹשההתחלה ֹתהיה ֹבלימוד ֹתורה ֹאפילוֹ
שמדוברֹבמעטֹכמוֹשכתבתיֹלעילֹ .
185

בנוסףֹ,מובאֹבפסקיֹתשובותֹבהרבהֹאחרונים "ֹ:ועיקרֹמעלתֹקביעותֹעתיםֹלתורהֹ
הואֹשאינוֹמדלגֹמקביעותוֹאפילוֹיוםֹאחדֹואזֹנחשבֹלוֹכאילוֹלומדֹתמידֹ(ֹוהיינוֹ
כשאין ֹביכולתו ֹללמוד ֹבעת ֹזמנו)"ֹ .ואולי ֹאפשר ֹלהסביר ֹשמשום ֹזה ֹנקרא ֹקרבןֹ
התמיד ֹבשמו ֹתמיד ֹאע"פ ֹשאינו ֹאלא ֹכבש ֹאחד ֹבבוקר ֹוכבש ֹאחד ֹבין ֹהערבייםֹ,
ואילו ֹקרבנות ֹהמוספין ֹוכדומה ֹמרובים ֹממנוֹ ,אלא ֹמשום ֹשהוא ֹבקביעות ֹיום ֹיוםֹ.
כמוֹכןֹהקובעֹעיתיםֹלתורהֹללאֹדילוגֹנקראֹעוסקֹבתורהֹתמידֹ,אע"פֹשאינוֹעוסקֹ
אלאֹשעהֹקלהֹבכלֹיוםֹ.186וכןֹבגמ'ֹבמסכתֹמנחותֹ :187
"אמרֹרביֹיוחנןֹמשוםֹרביֹשמעוןֹבןֹיוחי{י"גֹ:רביֹשמעוןֹבןֹיהוצדק}ֹאפילוֹלאֹ
קרא ֹאדם ֹקרית ֹשמע ֹשחרית ֹוערבית ֹקיים ֹלא ֹימוש ֹספר ֹהתורה ֹהזה ֹמפיךֹ
ודבר ֹזה ֹאסור ֹלאומרו ֹבפני ֹעם ֹהארץ ֹורבא ֹאמר ֹמצווה ֹלאורו ֹבפני ֹעםֹ
הארץ"ֹ .
188

דברים ֹאלו ֹהובאו ֹברמ"א שאדם ֹשאין ֹלו ֹזמן ֹכלל ֹלעסוק ֹבתורה ֹ"בשעת ֹהדחקֹ
אפילוֹלא ֹקרא ֹרק ֹקריאת ֹשמע ֹשחרית ֹוערבית ֹולא ֹימושו ֹמפיך ֹקרינן ֹביה"{נחשבֹ
כאילוֹלמדֹכלֹהיום}ֹ 189.

 185סדר היום( ,סדר הלומד והמלמד) ,החסד לאברהם הו"ד בכה"ח ,החיד"א.
 186הערה  3בפס"ת סימן קנ"ה וכן שמעתי ממס' רבנים.
 187דץ צט ע"ב.
 188יו"ד רמו סעיף א'.
 189הרמ"א לא הזכיר שאסור לאומרו בפני עם הארץ וכנראה סבר שמותר ,כדברי רבא לעיל,
וכן כתב הש"ך במפורש בשם הרבה פוסקים ,אך לעומת זאת הסמ"ג כתב שאסור לאומרו
בפני עם הארץ .השו"ע כתב שמי שאי אפשר לו ללמוד מפני שאינו יודע כלל ללמוד [או מפני
הטרדות שיש לו [כמעט ולא מצוי בימינו] יספיק לאחרים הלומדים .והרמ"א מוסיף" :ותחשב
לו כאילו לומ ד בעצמו ,ויכול להתנות עם חבירו שהוא יעסוק בתורה והוא ימציא לו פרנסה
ויחלוק עמו בשכר אבל אם כבר עסק בתורה אינו יכול למכור לו חלק בשביל ממון שייתן לו".
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קביעת ֹעתים ֹאלו ֹיכולים ֹלהיות ֹע"י ֹלימוד ֹעצמי ֹאך ֹטוב ֹיותר ֹללמוד ֹעם ֹקבוצתֹ
אנשיםֹ.וכןֹכותבֹבילקוטֹיוסףֹ :190
"ֹואףֹעלֹפיֹשמצוותֹתלמודֹתורהֹהיאֹאףֹכשהואֹלומדֹבינוֹלביןֹעצמוֹ,מכלֹ
מקוםֹלכתחילהֹמצווהֹלהדרֹכלֹמהֹשיכולֹללמודֹבחורֹ,שע"יֹזהֹכבודֹשמייםֹ
מתגבר ֹוברוב ֹעם ֹהדרת ֹמלךֹ ,וכבר ֹאמרו ֹבמסכת ֹברכות ֹסג"ֹ :הסכת ֹושמעֹ
ישראל"ֹ– ֹ עשוֹכתותֹכתותֹועסקוֹבתורהֹשאיןֹהתורהֹנקניתֹאלאֹבחבורהֹ"ֹ.
וכן ֹהגמרא ֹבמסכת ֹברכות ֹוֹ .ומניין ֹשאפילו ֹשאחד ֹשיושב ֹועוסק ֹבתורהֹ
ששכינה ֹעמו? ֹשנאמר"ֹ :בכל ֹהמקום ֹאשר ֹאזכיר ֹאת ֹשמי ֹאבוא ֹאליךֹ
וברכתיך""ֹ.. .תריֹמכתבןֹמילייהוֹבספרֹהזכרונותֹֹ,חדֹלאֹמיכתבןֹמיליֹבספרֹ
הזכרונותֹ,עשרהֹקדמהֹשכינהֹואתיאֹ"ֹ .191
בהרבה ֹמקומות ֹבארץ ֹמתקיימים ֹשיעורי ֹתורה ֹמפי ֹרבנים ֹומורי ֹהוראות ֹבענייניֹ
הלכהֹ,מוסרֹ,גמראֹוכדומהֹ,וזוֹדרךֹמעולהֹללימודֹתורהֹברובֹעםֹ .
בענייןֹסדריֹהלימודֹ,הדבר ֹתלוי ֹבמשך ֹהזמן ֹשיש ֹלכלֹאדם ֹללמודֹבמשךֹכל ֹיוםֹ.
וכןֹכתבֹבהלכהֹברורהֹ 192:
"בעלי ֹבתים ֹשאינם ֹיכולים ֹלעסוק ֹבתורה ֹכל ֹהיום ֹוקובעים ֹעיתים ֹללימודֹ
תורה ֹבמשך ֹשעתיים ֹאו ֹשלש ֹשעות ֹבכל ֹיוםֹ ,ראיו ֹלהם ֹשיקדישו ֹאת ֹזמןֹ
לימודם ֹלהלכה ֹלמעשה ֹמתוך ֹהשו"ע ֹונושאי ֹכליו ֹאו ֹמתוך ֹדברי ֹקרבותינוֹ
הפוסקים ֹאשר ֹמפיהם ֹאנו ֹחייםֹ ,כדי ֹשידעו ֹלעשות ֹמעשיהם ֹכדת ֹוכדיןֹ ,ולאֹ
יכשלו ֹח"ו ֹבאיסורים ֹהבאים ֹמחמת ֹחוסר ֹידיעת ֹההלכהֹ ,ובוודאי ֹשעדיףֹ
לעשות ֹכן ֹמאשר ֹללמוד ֹתלמוד ֹוראשונים ֹאו ֹדף ֹהיומי ֹמבלי ֹאפשרות ֹלדעתֹ
הלכהֹלמעשהֹ,וכןֹראויֹלהםֹשילמדוֹבספריֹמוסר"ֹ .193
הבאתי דברים אלו בהערה כי לענ"ד בימינו ,רק אנשים בודדים יפטרו מתלמוד תורה בדרכים
אלו ,והשאר יהיו חייבים להתעסק בתורה בעצמם.
 190או"ח סימן קנה הערה ג.
 191הכוונה ששנים שעוסקים בתורה נכתבים בספר הזכרונות אחד שיושב ולומד לא נכתב
בספר הזכרונות ,ועשרה שיושבים ולומדים השכינה מקדימה ומגיעה למקום שלומדים קודם
שיהיו כל העשרה.
 192סי' קנה סע' ד.
 193כ"כ הרבה אחרונים :הדרישה ,שו"ע הרב ,היערות דבש ,הג' מליסא ,שו"ת תשובה
מאהבה ,הגר"ח פלאג'י ,הזכרונות אליהו ,משנ"ב ,צפנת פענח ,הרב עובדיה בהליכות עולם
ובשו"ת יחוה דעת.
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והוסיףֹעודֹבהלכהֹברורהֹ :
"ויש ֹהלומדים ֹדבר ֹיום ֹביומו ֹבסדר ֹהלימוד ֹאשר ֹבספר ֹחוק ֹלישראל ֹשנוסדֹ
עפ"י ֹרבינו ֹהאר"י ֹז"ל ֹויש ֹבו ֹתורה ֹנביאים ֹוכתובים ֹומשנה ֹוגמרא ֹוזוה"קֹ
ומוסר ֹוהלכותֹ ,ואם ֹאפשר ֹהדבר ֹילמדו ֹהסדר ֹהנ"ל ֹבצוותא ֹעם ֹת"ח ֹשיבארֹ
לפניהםֹסדרֹהלימודֹבמשנהֹ,בגמ'ֹ,ובהלכותֹכראוי"ֹ .
וכן ֹהפ סקי ֹתשובות ֹכתב ֹשעיקר ֹהזמן ֹיעסקו ֹבהלכות ֹשבכל ֹיום ֹלידע ֹאיך ֹלהתנהגֹ
עפ"יֹהתורהֹמלבדֹתנ"ךֹ,משניותֹ,גמראֹ,מוסרֹ,וזוה"קֹ .
אפשרֹלראותֹשהאחרוניםֹהדגישוֹאתֹלימודֹההלכהֹלמעשהֹוהעדיפוֹאותםֹעלֹגביֹ
שארֹהלימודיםֹוזאתֹמשוםֹשכלֹאדםֹצריךֹלהתנהלֹבמהלךֹחייוֹעפ"יֹההלכהֹכחלקֹ
מחו בתוֹכיהודיֹעובדֹהשםֹ.וללאֹלימודֹההלכהֹבוודאיֹשייכשלֹבאיסוריםֹ .194
חשוב ֹלזכור ֹשלימוד ֹהתורה ֹצריך ֹלהיות ֹבשמחה ֹובהנאה ֹובשעשועֹ ,ויהיה ֹששֹ
ושמח ֹומתענג ֹבלימודֹ ,ואז ֹדברי ֹתורה ֹנקבעים ֹבדמוֹ ,ויתפלל ֹהרבה ֹשירגיש ֹאתֹ
עריבותֹומתיקותֹהתורהֹ195כמאמר"ֹ:פיקודיֹה'ֹישריםֹמשמחיֹלבֹ "...



 194למרות שתמיד צריך להתייעץ ולשאול רבנים בענייני הלכה ישנן הלכות בסיסיות שכל אדם
חייב לדעת ולא יוכל לשאול את הרב בנוגע לכל שאלה קטנה שתהיה לו.
 195לשון הפס"ת קנה ד.
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תורהֹעםֹדרךֹארץֹבדיעבדֹאוֹלכתחילה?ֹ-פולקֹדביר ֹ
בימנו ֹקיימות ֹשתי ֹשיטות ֹבלימוד ֹהתורה ֹוביחס ֹלצורת ֹהחיים ֹהאידאלית ֹבעםֹ
ישראלֹ :
השיטהֹהראשונהֹאומרתֹכיֹעלֹהאדםֹלמלאֹאתֹכלֹיומוֹוחייוֹבלימודֹהתורהֹללאֹ
יציאהֹלעבודהֹ,ואםֹיוצאֹהאדםֹזהוֹרקֹבדיעבדֹ .
השיטהֹהשניהֹאומרתֹכיֹעלֹהאדםֹלשלבֹאתֹלימודֹהתורהֹביחדֹעםֹעבודהֹ,זאתֹ
ועודֹ,לפיֹשיטהֹזוֹאיןֹהיציאהֹלעבודהֹבדיעבדֹאלאֹכאידאלֹוצורתֹחייםֹ .
ֹ
196

כדיֹלהעמיקֹולהביןֹמיֹמהשיטותֹהיאֹהנכונהֹנעייןֹבגמרא ֹ .
ישנהֹמחלוקתֹמפורסמתֹוגדולתֹמימדיםֹביןֹרביֹשמעוןֹברֹיוחאיֹלביןֹרביֹישמעאלֹ .
רביֹש מעוןֹברֹיוחאיֹאומרֹכיֹעלֹהאדםֹלמלאֹאתֹיומוֹאךֹורקֹבלימודֹתורהֹבניתוקֹ
מעבודהֹ .
רבי ֹישמעאל ֹאומר ֹכי ֹעל ֹהאדם ֹלמצוא ֹאת ֹהאיזון ֹהנכון ֹולשלב ֹבין ֹלימוד ֹתורהֹ
ועבודהֹ .
ֹ
כמובןֹחובהֹקודםֹכלֹלהביןֹשהתורהֹהיאֹהעיקרֹ,התורהֹהיאֹהקודמתֹלדרךֹארץֹ,
הכל ֹצריך ֹלהיסבב ֹסביבהֹ ,כהבנת ֹרבי ֹישמעאל ֹשרק ֹכאשר ֹהתורה ֹהיא ֹמרכזֹ
עצמיותו ֹשל ֹהאדם ֹגם ֹבכול ֹשאר ֹעסקיו ֹהוא ֹפועל ֹבהם ֹמתוך ֹתורה ֹובכך ֹיוצרֹ
מציאותֹשלֹ"תורתֹחיים"ֹ .
ֹ
בבואנו ֹלהבין ֹאת ֹשתי ֹהשיטות ֹהללו ֹניעזר ֹבביאורו ֹשל ֹהרב ֹקוק ֹזצ"ל ֹלעיןֹ
אי"הֹ .197
הרבֹמסבירֹכיֹלפיֹשיטתוֹשלֹרביֹשמעוןֹברֹיוחאיֹהאדםֹמורכבֹאךֹורקֹמבחינהֹ
פנימיתֹֹ-רוחניתֹ,198ולכןֹהאדםֹצריךֹלהשקיעֹולעסוקֹרקֹבמובןֹהנפשיֹזאתֹאומרתֹ
 196תלמוד בבלי ,מסכת ברכות דף לה ע"ב
 197עין אי"ה ברכות ב' פרק ו' פסקאות ח  -ט
 198ניתן לומר שרשב"י מתייחס ככה לאדם מאחר שרשב"י הינו מגלה התורה הפנימית ,בכול
הלכותיו של רשב"י ברחביי הש"ס אפשר לראות קו רציף לפי הולך רשב"י אשר אינו מתייחס
לחוץ אלא לפעולה הפנימית ,למעלה הפנימית של האדם.
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ללמודֹתורהֹללאֹעבודהֹ,וכיוםֹהאדםֹצריךֹלעבודֹעקבֹירידתֹהעולםֹמדרגהֹבגללֹ
חטא ֹהאדם ֹהראשוןֹ ,ולכן ֹצריך ֹהאדם ֹלשלב ֹתורה ֹועבודה ֹאך ֹכל ֹזה ֹרק ֹבדיעבדֹ
ולאֹלכתחילהֹ .
ֹ
ואילו ֹלפי ֹשיטתו ֹשל ֹרבי ֹישמעאלֹ ,מסביר ֹהרב ֹכי ֹאותו ֹשילוב ֹבין ֹתורה ֹועבודהֹ
הואֹהשלמתֹטבעוֹשלֹהאדםֹלכתחילהֹכדיֹליצורֹאתֹהאיזוןֹביןֹהגוףֹלנפשֹ,ולאֹרקֹ
מבחינהֹדיעבדיתֹ .
ֹ
בפירושם ֹלפסוק ֹ"לא ֹימוש ֹספר ֹהתורה ֹהזה ֹמפיך ֹוהגית ֹבו ֹיומם ֹולילה"

199

ֹיסבירֹ

רשב"יֹכיֹהפסוקֹמובןֹכפשוטוֹואךֹורקֹתורהֹצריךֹלמלאֹאתֹסדרֹיומוֹשלֹהאדםֹ,
ומאידךֹרביֹישמעאלֹמסבירֹאתֹהפסוקֹשגםֹכאשרֹהאדםֹצריךֹלעבודֹבגללֹצדדוֹ
הגופניֹ,הוויתוֹורצונוֹנמצאיםֹבתורהֹ .
ֹ
כהסבר ֹוהעמקה ֹלדברי ֹרבי ֹישמעאל ֹנראה ֹאת ֹהמשנה ֹבמסכת ֹאבות

200

ֹ ,המשנהֹ

אומרתֹכיֹ"יפהֹתלמודֹתורהֹעםֹדרךֹארץֹ,שיגיעתֹשניהםֹמשכחתֹעווןֹ,וכלֹתורהֹ
שאין ֹעמה ֹמלאכה ֹסופה ֹבטילה ֹוגוררת ֹעוון"ֹ .מסביר ֹרבי ֹעובדיה ֹמברטנוראֹ:201
שהתורה ֹמתשת ֹכוחו ֹשל ֹאדם ֹמבחינה ֹנפשיתֹ ,ואילו ֹמבחינה ֹגופנית ֹמשברתֹ
העבודהֹאתֹהגוףֹובכךֹניצולֹהאדםֹמיצרֹהרעֹהבאֹלטורדוֹמןֹהעולםֹ.כןֹאםֹהאדםֹ
לא ֹיעבוד ֹאלא ֹישקע ֹכול ֹכולו ֹבתורהֹ ,לעתיד ֹלא ֹיוכל ֹלהמשיך ֹבמהלך ֹזה ֹכי ֹכלֹ
אדםֹחייבֹצרכיםֹגשמייםֹאיֹלכךֹובהתאםֹלזאתֹללאֹמילויֹצרכיםֹאלוֹלאֹיוכלֹאדםֹ
להמשיך ֹבלימודוֹ ,והוא ֹייאלץ ֹלפסוק ֹמלימודוֹ ,אך ֹאם ֹיישלב ֹבין ֹהשנים ֹיוכלֹ
להמשיךֹבכךֹזמןֹרבֹ .
ֹ
האלשיךֹ,מסבירֹמשנהֹזוֹכיֹעלֹהאדםֹלא ֹלסמוךֹעלֹהנס ֹוכןֹלהיזהרֹשלאֹייגרוםֹ
לחילולֹהשםֹשילעיגוֹאנשיםֹעלֹהעוסקֹבתורהֹשחיֹבעניותֹולאֹמקבלֹשכרוֹבעולםֹ

 199יהושע פרק א' פסוק ח'
 200מסכת אבות פרק ב' משנה ב'
 201בפירושו על המשנה שם
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הזה ֹכדברי ֹהמשנה ֹבפאה"ֹ 202שאדם ֹאוכל ֹפירותיו ֹבעולם ֹהזה ֹוהקרן ֹקיימת ֹלוֹ
לעולםֹהבא"ֹ,ואילוֹעליוֹלאֹרואיםֹפירותֹאלאֹעניותֹודלותֹ .
ֹ
המהר"לֹמבאר

203

ֹששלמותֹהאדםֹהיאֹאךֹורקֹכאשרֹישֹלוֹדרךֹארץֹותורהֹביחדֹ

ואזֹהואֹשלםֹואיןֹלוֹחיסרוןֹוחטאֹ,צריךֹלהביןֹשהאורגניזםֹהאנושיֹמורכבֹגוףֹונפשֹ
יחדיו ֹואין ֹלו ֹלאדם ֹלזנוח ֹולהמעיט ֹחלק ֹמעצמיותוֹ .עוד ֹמוסיף ֹהמהר"ל ֹכי ֹתורהֹ
ודרךֹארץֹהםֹכנגדֹשניֹעיקרייֹיצרֹהרעֹשבאדםֹ,התורהֹכנגדֹיצרֹעבודהֹזרהֹודרךֹ
ארץֹכנגדֹיצרֹערווהֹ,ולכן ֹרקֹכאשרֹהאדםֹיעסוקֹבשניֹאלוֹ,תודהֹודרךֹארץֹהואֹ
יוכלֹלהגיעֹאלֹהשלימותֹ .
ֹ
הגמראֹבשבתֹאומרתֹכי

204

"ֹ,כלֹעירֹשגגותיהֹגבוהיםֹמביתֹהכנסתֹסופהֹשלֹהעירֹ

להיחרב"ֹ,הרבֹקוקֹזצ"לֹמסבירֹמשפטֹתמוהֹזהֹבעיןֹאיה

205

ֹכיֹהכוונהֹהיאֹלערכייֹ

הקודשֹוהחולֹ,אםֹהאדםֹירומםֹאתֹערכייֹהחול(גגותֹהעיר)ֹמעלֹערכייֹהקודש(ביתֹ
הכנסת) ֹסופם ֹשל ֹחיים ֹאלו ֹלהיחרבֹ ,כל ֹיסוד ֹהחיות ֹשל ֹעם ֹישראל ֹבאלפיי ֹשנותֹ
הגלותֹוכןֹבשנותֹהגאולהֹנובעֹרקֹמרוממותֹהקודשֹעלֹפנייֹכלֹדברֹהאחרֹ,באומותֹ
העולםֹהדתֹהינהֹחיצונית ֹלחיים ֹומשמשת ֹכקישוט ֹלחייםֹ ,אך ֹבעםֹישראלֹהתורהֹ
אינה ֹדתֹ ,אלא ֹדר ך ֹחייםֹ ,במצב ֹאידאלי ֹזה ֹגם ֹפעולות ֹחול ֹודרך ֹארץ ֹהינם ֹחלקֹ
מחייֹקודשֹכדבריֹרביֹישמעאלֹ,אשרֹרביםֹהלכוֹכמותוֹוהצליחֹבידםֹ206.
ֹ
לסיכוםֹהענייןֹאוסיףֹגםֹדיוקֹחשובֹאשרֹלצערנוֹכשארֹמגיעיםֹרביםֹלבירורֹסוגיהֹ
זוֹהינםֹשוחכיםֹנקודהֹזוֹאשרֹיכולהֹלשנותֹאתֹהתמונהֹכולהֹ,החת"םֹסופרֹדייקֹכיֹ
במצב ֹשל ֹגלות ֹבו ֹכל ֹעבודת ֹהחול ֹהינה ֹטמאה ֹואין ֹבה ֹעניין ֹלפיתוחו ֹשל ֹעםֹ
ישראלֹמודהֹרביֹישמעאלֹלרשב"יֹ .
ֹ
 202מסכת פאה פרק א' משנה א'
 203דרך חיים פרק ב פיסקה ב
 204תלמוד בבלי מסכת שבת דף י"א
 205עין אי"ה שבת א' פרק א' פסקה כ"ה
 206כהבנת הגמרא שם במסכת ברכות "הרבה עשו כרבי ישמאל ועלתה בידם ,כרשב"י ולא
עלתה בידם"
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אבלֹכיוםֹכאשרֹהוציאנוֹהקב"הֹמתוךֹקברותינוֹוהביאנוֹאלֹאדמתֹישראלֹ,כאשרֹ
הביא ֹרבש"ע ֹרוח ֹוהחייה ֹאת ֹעצמותינו ֹהיבשות ֹעד ֹשלבשו ֹעור ֹובשר ֹונוצר ֹחילֹ
גדול ֹמאודֹ ,207במצב ֹגאולי ֹזה ֹאין ֹהחול ֹטמא ֹומטונף ֹאלא ֹקדוש ֹוטהור ֹוכלי ֹלידיֹ
תקומת ֹעםֹישראל ֹבארצוֹויצירת ֹ"ממכלת ֹכוהנים ֹוגוי ֹקדוש"ֹ 208תוך ֹשילוב ֹתורתֹ
ודרךֹארץֹ .


ֹֹ

 207על פי נבואת יחזקאל בפרק ל"ז
 208ספר שמות פרק י"ט פסוק ו
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תלמודֹתורהֹ:ללמודֹוללמדֹ-פולקמןֹ(זאק)ֹזכריה ֹ
אחתֹהמצוותֹהחשובותֹביותרֹהיאֹמצוותֹתלמודֹתורהֹ .
בגישתנוֹלנושאֹעולותֹמספרֹשאלותֹבענייןֹגדריֹהמצווהֹ ,
ֹ:1מיֹהםֹהאלהֹשחייביםֹללמודֹואתֹמיֹחייביםֹללמד? ֹ
ֹ :2מה ֹהיחס ֹבין ֹללמוד ֹוללמד? ֹשאלה ֹזו ֹנשאלת ֹבמיוחד ֹלאור ֹהעובדה ֹשבהרבהֹ
מקריםֹ,שניֹהחיוביםֹהללוֹיכוליםֹלהתנקשֹאחדֹעםֹהשניֹ.האםֹישֹעדיפותֹלאחתֹעלֹ
השני?ֹואםֹכןֹהאםֹהעדפהֹזאתֹנובעתֹמשיקוליםֹטכנייםֹאוֹמהותיים? ֹ
ֹ

עיוןֹהפסוקיםֹ ,
ישנם ֹארבעה ֹפסוקים ֹהמופיעים ֹבתורהֹ ,ועוד ֹפסוק ֹבספר ֹיהושוע ֹשמובאים ֹלהיותֹ
מקורותֹלתלמודֹתורהֹ :
אֹ.״רק ֹהזהר ֹלך ֹושמר ֹנפשך ֹמאוד ֹפן ֹתשכחֹ....והודעתם ֹלבנך ֹולבני ֹבנך״ ֹ[דבריםֹ
ד׳] ֹ
בֹ.״שמורֹישראלֹאתֹהחוקיםֹ....ולמדתםֹאתםֹושמרתםֹלעשותם״ֹ[דבריםֹו׳] ֹ
גֹ.״ושננתםֹלבנךֹודברתֹבם״ֹ[דבריםֹח] ֹ
דֹ.״ולמדתםֹאותםֹאתֹבניכםֹלדברֹבם״ֹ[י״א] ֹ
הֹ .״לא ֹימוש ֹספר ֹהתורה ֹהזה ֹמפיך ֹוהגית ֹבו ֹיומם ֹולילהֹ ,למען ֹתשמר ֹלעשות״ֹ
[יהושועֹא] ֹ
ֹ

תכליתֹהמצוהֹ ,
מהֹיחסהֹשלֹהתורהֹלשאלהֹ-מהֹצריכהֹלהיותֹתכליתוֹשלֹהלימוד? ֹ
אֹ.״רקֹהזהרֹלךֹושמרֹנפשךֹ...והודעתםֹלבנךֹולבניֹבנך" ֹ
נחלקוֹהראשוניםֹבהסברֹהפסוקיםֹ :
רש״יֹ-״כשלאֹתשכחוֹ...תחשבוֹחכמיםֹ..מתוךֹשכחהֹתחשבוֹשוטים״ ֹ
רמב״ןֹ -מתקיף ֹאת ֹגישת ֹרש״י ֹומסביר ֹשיש ֹכאן ֹשתי ֹמצוותֹ.מצות ֹלא ֹתעשה ֹשלֹ
״פן ֹתשכח״ֹ,שהמהות ֹשלה ֹהיא ֹאיסור ֹשכחת ֹמעמד ֹהר ֹסיניֹ,ועוד ֹמצות ֹעשה ֹשלֹ
״והודעתם״ ֹשזה ֹלמסור ֹשהתורה ֹנמסרה ֹמה׳ ֹולא ֹמאדםֹ .אם ֹכןֹ ,סובר ֹרמב״ןֹ
שהפסוקיםֹהנ״לֹלאֹמדבריםֹעלֹהנושאֹשלֹתלמודֹתורה ֹ
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בֹ.״שמעֹישראלֹאתֹהחקיםֹ...ולמדתםֹאתםֹושמרתםֹלעשותם״ ֹ
ברור ֹמפשט ֹהפסוקים ֹשיש ֹנעים ֹלעשות ֹאת ֹמה ֹשאנו ֹלומדיםֹ...אך ֹאפשר ֹלהתלבטֹ
האם ֹהחלק ֹהשני ֹשל ֹהפסוק ֹ״ושמרתם״ ֹמובא ֹכתכלית ֹהחלק ֹהראשון ֹשלֹ
״ולמדתם״ֹ,אוֹשזהֹבאֹלחזקֹאתֹחובתֹללמוד ֹ
גֹ.״ושננתםֹלבנךֹודברתֹבם״ ֹ
הרמב״ןֹ -״אנחנו ֹמצווים ֹשידעו ֹבנינו ֹהמצוותֹ ,איך ֹידעו ֹאותם ֹאם ֹלא ֹנלמדם״ֹ
כלומרֹתכליתֹהלימודֹכאןֹברורהֹ.לימודֹהבניםֹעלֹמנתֹלעשותֹ .
אבן ֹעזראֹ-חולק ֹעל ֹהרמב״ן ֹומסביר ֹשהמטרה ֹהיא ֹ״ושננתם״ֹ-עיקר ֹהמצווה ֹהיאֹ
להכירֹאתֹה׳ֹ,ודברֹזהֹמגיעיםֹעלֹידיֹעשייתֹמצוות ֹ
דֹ.״ולמדתםֹאותםֹאתֹבניכם״ ֹ
הספורנו ֹכותב ֹמפורשת ֹ״הרגילו ֹאת ֹבניכם ֹבמצוות״ֹ -לימוד ֹעל ֹמנת ֹלעשותֹ ,אךֹ
לענ״דֹמפשטֹהפסוקיםֹלאֹנראהֹכך ֹ
הֹ.״לאֹימושֹספרֹהתורהֹהזהֹמפיךֹוהגיתֹבוֹיומםֹולילהֹ,למעןֹתשמרֹלעשות״ ֹ
ברורֹמהפשטֹשתכליתֹהלימודֹהיאֹ״למעןֹתשמורֹלעשות״ֹ-עלֹמנתֹלעשות ֹ
סיכוםֹ -חוץ ֹמהפסוק ֹביהושוע ֹשאומרת ֹשחיוב ֹהלימוד ֹהוא ֹרק ֹעל ֹמנת ֹלעשותֹ,
שארֹהפסוקיםֹלאֹכךֹברוריםֹ .
ֹ

מנייןֹהמצווהֹ ,
נחלקו ֹהראשונים ֹביחס ֹשל ֹהמצוות ֹשל ֹללמוד ֹוללמדֹ,וכמה ֹמצוות ֹיש ֹלמנות ֹבמנייןֹ
המצוות ֹ
הרמב״ם[ספר ֹהמצוות ֹעשה] ֹוהסמ״גֹ -סופרים ֹמצוה ֹאחת ֹשכוללת ֹגם ֹללמוד ֹוגםֹ
ללמד ֹ
הסמ״קֹורס״גֹ-סופריםֹשניֹמצוותֹשונותֹשאחתֹהיאֹללמודֹוהשניֹללמד ֹ
בה״ג ֹוהיראים ֹסופרים ֹשלוש ֹמצוות ֹשאחת ֹללמודֹ,השני ֹללמד ֹבנים ֹוהשלישי ֹללמדֹ
תלמידים ֹ
ֹ
הגמראֹבמסכתֹקידושיןֹ :
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על ֹהמשנה ֹבקידושין ֹ(כ״ט ֹע״א) ֹכותבת ֹהגמרא ֹ״כל ֹהמצוות ֹהבו ֹעל ֹהאב ֹאנשיםֹ
חייבים ֹונשים ֹפטורות״ֹ.הגמרא ֹשם ֹמביא ֹתוספתאֹ:״האב ֹחייב ֹבבנו ֹלמולוֹ,לפדותוֹ
וללמדוֹתורה״ֹ .
בהמשךֹהגמראֹמביאהֹאתֹהמקורֹלכךֹשהאבֹחייבֹללמדֹאתֹבנוֹתורה ֹ
״מנלן? ֹכתיב ֹ״ולמדתם ֹאותם ֹאת ֹבניכם״ֹ ,והיכא ֹדלא ֹאגמריה ֹאבוה ֹמחייב ֹאיהוֹ
למגמר ֹנפשיה ֹ״ולימדתם״ֹ ,״ולמדתם״ ֹכל ֹשמצעה ֹללמוד ֹמצווה ֹללמד ֹוכל ֹשאינוֹ
מצווהֹללמודֹאינוֹמצווהֹללמדֹ .
״והיכאֹדלאֹאגמריהֹאבוהֹמחייבֹאיהוֹלמגמרֹנפשיה״ ֹ
מפשטֹהגמראֹעולהֹשלכתחילהֹהמצוהֹהיאֹשהאבֹילמדֹאתֹבנוֹ,אלאֹשבדיעבדֹאםֹ
הדבר ֹהזה ֹלא ֹנעשהֹ,אז ֹהבן ֹחייב ֹללמוד ֹבעצמוֹ.קביעה ֹזו ֹשל ֹהגמרא ֹנראה ֹמוזרֹ
לחלוטיןֹ,שהרי ֹמובאים ֹכאן ֹשניֹפסוקים ֹ״ולימדתם״ֹ,״ולמדתם״ֹ,ומניין ֹלגמרא ֹאיזהֹ
פסוקֹהואֹלכתחילהֹואיזהֹהואֹרקֹבשניֹשהראשוןֹלאֹיתבצע? ֹ
ניתן ֹלומר ֹשהסבר ֹזה ֹשל ֹהגמרא ֹמבוסס ֹעל ֹדיוק ֹמכך ֹשהתורה ֹמרחיבה ֹלדבר ֹעלֹ
החובה ֹללמד ֹיותר ֹמאשר ֹעניין ֹלימוד ֹהעצמיֹ,וממילא ֹנבין ֹשחובה ֹללמד ֹעדיפה ֹעלֹ
החובהֹללמודֹוקודמתֹבחשיבותהֹ .
חז״ל ֹמדיגישים ֹבמקומות ֹנוספות ֹש״ללמד״ ֹזה ֹעיקר ֹהמצוהֹ,ומדגישים ֹאת ֹחשיבותֹ
העברתֹהתורהֹהלאהֹ :
״הלומדֹתורהֹואינהֹמלמדהֹזהֹהואֹדברֹה׳ֹבזה[סנהדרין] ֹ
״הלומדֹעלֹמנתֹללמדֹמספקיםֹבידוֹללמודֹוללמד[אבות] ֹ
״עניותֹבתורהֹ..זוֹעולםֹשזכתהֹללמודֹולאֹזכתהֹללמד[קידושין] ֹ
ֹ

הרבֹקוקֹבספרֹאורותֹהתורהֹ -
הרב ֹאומר ֹש״תורה ֹלשמה״ ֹזה ֹלימוד ֹתורה ֹכדי ֹשחכמת ֹה׳ ֹתצא ֹותתגלה ֹבעולםֹ.
הופעת ֹהתורה ֹדרך ֹהלימוד ֹשל ֹכל ֹאחד ֹ״היא ֹמציאות ֹיותר ֹנחמדה ֹומעלה ֹמכל ֹמהֹ
שאפשרֹלחשב״ֹ.כלֹמהֹשלומדֹהאדםֹומלמדֹיותרֹויותרֹאתֹהתורהֹ,היאֹעושהֹאתֹ

עיקרֹהמצווהֹשלֹתלמודֹתורהֹוכשזהֹכוונתוֹהואֹנחשבֹלומדֹתורהֹלשמהֹ .
מוסיף ֹהרה ֹקוק ֹעד ֹכמה ֹחשוב ֹלימודו ֹשל ֹהיחידֹ .כתוב ֹ״כל ֹהלומד ֹתורה ֹהואֹ
מוציא ֹמהכח ֹאל ֹהפעל ֹאת ֹמציאות ֹחכמתה ֹמצד ֹנפשוֹ ,ובדאי ֹאינו ֹדומה ֹהאורֹ
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המתחדש ֹמצד ֹחיבור ֹהתורה ֹלנפש ֹזו ֹלאור ֹהנולד ֹמהתחברותה ֹלנפש ֹאחרתֹ,ואם ֹכןֹ
הוא ֹמגדיל ֹהתורה ֹממש ֹבלימודו״ֹ.כל ֹאדם ֹשלומד ֹתורה ֹרואה ֹאת ֹהתורה ֹבצורהֹ
אחרתֹונמצאֹשעלֹידיֹלימודוֹגדלהֹהתורהֹבפניםֹחדשותֹ .
מוסיף ֹהרה ֹקוק ֹעד ֹכמה ֹחשוב ֹלימודו ֹשל ֹהיחידֹ .כתוב ֹ״כל ֹהלומד ֹתורה ֹהואֹ
מוציא ֹמהכח ֹאל ֹהפעל ֹאת ֹמציאות ֹחכמתה ֹמצד ֹנפשוֹ ,ובדאי ֹאינו ֹדומה ֹהאורֹ
המתחדש ֹמצד ֹחיבור ֹהתורה ֹלנפש ֹזו ֹלאור ֹהנולד ֹמהתחברותה ֹלנפש ֹאחרתֹ,ואם ֹכןֹ
הוא ֹמגדיל ֹהתורה ֹממש ֹבלימודו״ֹ.כל ֹאדם ֹשלומד ֹתורה ֹרואה ֹאת ֹהתורה ֹבצורהֹ
אחרתֹונמצאֹשעלֹידיֹלימודוֹגדלהֹהתורהֹבפניםֹחדשות.
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לימודֹתורהֹלגוייםֹ-קאופמןֹבנימיןֹ(בנג'י)
״אמר ֹר׳ ֹיוחנן ֹעובד ֹכוכבים ֹשעוסק ֹבתורה ֹחייב ֹמיתה ֹשנאמר ֹ( ֹדברים ֹלגֹ ֹ ,ד)ֹ
תורהֹצוהֹלנוֹמשהֹמורשהֹֹ.לנוֹמורשהֹולאֹלהםֹֹ.סנהדריןֹנטֹעמודֹאֹ .
הגמראֹמתיחסתֹלמקורֹזהֹלאיסורֹעלֹלימודֹתורהֹלגוייםֹ .
המדרש ֹמרחיב ֹבנושא ֹואומר ֹגוי ֹשלומד ֹתורה ֹנחשב ֹכגזלן ֹשגזל ֹמורשה ֹמעםֹ
ישראלֹ .
הגמראֹמביאהֹאתֹדבריֹרביֹמאירֹשאומרֹ״ֹשאפילוֹנוכריֹועוסקֹבתורהֹהריֹהואֹ
ככהן ֹגדול״ֹ.אנו ֹרואים ֹכאן ֹסתירהֹ,לנו ֹולא ֹלהם ֹהרי ֹככהן ֹגדול? ֹֹהגמרא ֹמישבתֹ
אתֹהסתירהֹֹֹ,שבעֹמצוותֹבניֹנחֹמותרתֹלגויֹאךֹשארֹלימודֹהתורהֹאסורהֹ .
הרמב״םֹבהלכותֹמלכיםֹיֹ,טֹ.מתייחסֹלאיסורֹלימודֹהתורהֹעלֹידיֹגויֹ .
״ֹ.גויֹשעסקֹבתורהֹחייבֹמיתהֹ,לאֹיעסוקֹאלאֹבשבעֹמצוותֹשלהןֹבלבדֹֹ.וכןֹגויֹ
ששבתֹ,אפילוֹביוםֹמימותֹהחולֹ,אםֹעשהֹאותוֹלעצמוֹכמוֹשבתֹ,חייבֹמיתהֹ,ואיןֹ
צריך ֹלומר ֹאם ֹעשה ֹמועד ֹלעצמוֹ ֹ .כללו ֹשל ֹדברֹ :אין ֹמניחים ֹאותו ֹלחדש ֹדתֹ,
ולעשות ֹמצוות ֹעצמן ֹמדעתןֹ ֹ ,אלא ֹאו ֹיהיה ֹגר ֹצדק ֹויכול ֹכל ֹהמצוותֹ ,או ֹיעמודֹ
בתורתוֹולאֹיוסיףֹולאֹיגרעֹֹ.ואםֹעסקֹבתורהֹ,אוֹשבתֹ,אוֹחידשֹדברֹ,מכיןֹאותוֹ
ועונשיןֹאותוֹֹ,ומודיעיןֹאותוֹשהואֹחייבֹמיתהֹעלֹזהֹ,אבלֹאינוֹנהרגֹ.״ ֹ
נראהֹשהרמב״םֹאוסרֹלימודֹתורהֹעלֹידיֹגויֹ .
אבלֹהרמב״םֹלכאורהֹסותרֹאתֹדבריוֹבמשנהֹתורהֹֹ״ֹבןֹנוחֹשרצהֹלעשותֹמצווהֹ
משארֹמצוותֹהתורהֹ,כדיֹלקבלֹשכרֹאיןֹמונעיםֹאותוֹלעשותֹאותהֹכהלכתהֹֹ.ואםֹ
הביאֹעולהֹ,מקבליהןֹממנוֹֹ.נתןֹצדקהֹמקבליהןֹממנוֹ .
אנוֹרואיםֹסתירהֹבדבריוֹֹ,חייבֹמיתהֹאוֹמקבליהןֹממנו? ֹ
הרדב״ז ֹמסביר ֹאת ֹהסתירה ֹ ֹואומר ֹשיש ֹלחלק ֹאת ֹקיום ֹהמצווה ֹלשתי ֹעניניםֹ,
״מצווהֹועושה״ֹאסורֹ .
״שאינוֹמצווהֹועושה״ֹבשבילֹהשכרֹמותרֹ .
רבֹמשהֹפיינשטייןֹמתנגדֹלדבריֹהרדב״זֹואומרֹֹ:״ֹלמצוותֹהייחודיותֹלעםֹישראלֹ
איןֹשוםֹמשמעותֹעבורֹהגויֹ,וממילאֹאיןֹלוֹתועלתֹושכרֹעבורֹקיומן.״ ֹ
הרמב״םֹמסבירֹאתֹהאיסורֹלגביֹגוייםֹשלאֹמאמיניםֹבתורתֹישראלֹכמוֹהמוסלמיםֹ
אבלֹגוייםֹשמאמיניםֹבתורתֹישראלֹכמוֹהנוצריםֹהואֹמתירֹלימודֹתורהֹ .
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המאירי ֹבספרו ֹביתֹהבחירה ֹעל ֹמסכת ֹסנהדרין ֹנטֹ .א ֹאומרֹ ֹ :שגוי ֹשנח ֹבשבת ֹאוֹ
קובע ֹיום ֹאחר ֹכשבת ֹראוי ֹלהיענש ֹאף ֹעל ֹפי ֹשלא ֹנהרגֹ ֹ .אם ֹגוי ֹעוסק ֹבתורהֹ
בשבילֹלדעתֹאתֹהתורהֹאבל ֹלאֹלקיוםֹהתורהֹראויֹלהיענשֹמפניֹשיחשבוֹשהואֹ
אכןֹיהודיֹויבואוֹלטעותֹאחריוֹ .
אבלֹעםֹלומדֹרקֹפרטיֹמצוותֹבניֹנוחֹמכבדיםֹאותוֹאפילוֹככהןֹגדולֹֹ.כיֹאיןֹחששֹ
שיטעוֹאחריוֹ .
ֹ
נראהֹשהרמב״םֹוגםֹהמאיריֹראוֹבעיןֹיפהֹנוכריםֹשמאמיניםֹבתורהֹואפילוֹלומדיםֹ
אתֹהתורהֹאךֹורקֹבגללֹאהבתֹהתורהֹ .
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תלמודֹתורהֹואיכותֹהחייםֹשהיאֹנותנתֹ-אהרוןֹקפלן
שמחהֹ,זהֹמטרתֹהחייםֹשלֹכלֹיצוריֹהעולםֹ.ישֹכאלוֹשמשיגיםֹשמחהֹדרךֹגשמיותֹ
ויש ֹכאלו ֹשמשיגים ֹ דרך ֹרוחניותֹ ,לרוב ֹבני ֹאדם ֹלא ֹמשנא ֹלהם ֹהדרך ֹכל ֹעודֹ
שבסוףֹהםֹמבסוטיםֹעםֹעצמםֹ.ישֹכאלוֹשרודפיםֹאתֹהשמחהֹדרךֹהספקהֹמיידיתֹ
לספק ֹאת ֹהתאוות ֹשלהם ֹויש ֹכאלו ֹשמוכנים ֹלהשקיע ֹזמן ֹרב ֹעבור ֹלהשיג ֹשמחהֹ
לטווחֹהארוךֹ.אנחנוֹכיהודיםֹמחזיקיםֹבחזקתנוֹמדריךֹדרכיםֹמפורטֹשפורסתֹלפנינוֹ
מפה ֹאל ֹחיים ֹטובים ֹומראה ֹלנו ֹאיך ֹלתנהג ֹבכל ֹמקום ֹוזמןֹ .המדריך ֹשעליו ֹאניֹ
מדברֹזהֹכמובןֹהתורהֹ .
ֹ
התורהֹהיאֹלבֹהעולםֹבלעדיהֹהעולםֹלאֹהיהֹיכולֹלהתקייםֹכללֹוהיאֹמתנה ֹיקרהֹ
שהקדוש ֹברוך ֹהוא ֹאי ֹפעם ֹנתן ֹעולמוֹ .התורה ֹנתנה ֹבסיני ֹבשני ֹחלקים; ֹשבכתבֹ
ובעל-פהֹ .התורה ֹשבכתב ֹנשארה ֹללא ֹשינוי ֹמאז ֹשנחתמה ֹעל ֹידי ֹכתביה ֹוממשתֹ
כהבסיס ֹלכל ֹהתורה ֹכוללהֹ .תורה ֹשבעל-פה ֹנתנה ֹלמשה ֹבסיני ֹובכל ֹדור ֹעוברתֹ
הלה ֹמתלמידי ֹהחכמים ֹובדרך ֹנעשתה ֹגדול ֹיותרֹ .תלמידי ֹהחכמים ֹלמשך ֹהשניםֹ
למדו ֹלעומק ֹאת ֹהתורה ֹוחדשו ֹחידושים ֹעל ֹדבריו ֹובכך ֹהתורה ֹלמשך ֹהדורתֹ
גודלתֹ.ה םֹנתנוֹלנוֹמצוותֹעלֹמנתֹשנוכלֹלהתקרבֹיותרֹאלֹהבוראֹ.התורהֹנתנהֹלנוֹ
ֹ 613מצוות ֹשמשמשים ֹכמפת ֹדרכים ֹלנהל ֹאת ֹחיינו ֹבצורה ֹהנכונה ֹלפי ֹהבוראֹ
יתברךֹ.זהֹדווקהֹהמצוותֹ,המסורתֹ,וסייגיםֹהאלוֹאשרֹפורסיםֹלפנינוֹדרךֹישירֹאלֹ
חייםֹשלֹשלוםֹ,פרנסהֹ,רוחניותֹ,ושמחהֹ .
ֹ
הגמרא ֹבמסכת ֹעירובין ֹ(דףֹנד) ֹמביא ֹאת ֹהסוגיא ֹהמפורסמת ֹ"החש ֹבראשוֹיעסוקֹ
בתורהֹ"...הגמראֹממשיכהֹלהביאֹעודֹכמהֹדוגמאותֹשמראותֹשלאֹמשנהֹמהֹהיאֹ
הבעיה ֹתורה ֹהיא ֹתמיד ֹהפתרוןֹ .המהר"ל ֹבנתיב ֹהתורה ֹכותב ֹעל ֹהגמרא ֹהזהֹ
ומסבירֹאתֹעומקֹהסוגיאֹ.המהר"לֹמסבירֹשזהֹלאֹדווקהֹהלימודֹתורהֹשיפתורֹאתֹ
הכאב ֹאלא ֹשאם ֹבן ֹאדם ֹלא ֹמרגיש ֹטוב ֹזה ֹבגלל ֹשהוא ֹלא ֹעושה ֹלפי ֹהתורהֹ
במהשו"ֹ,החשֹבראשו"ֹמתכווןֹלרוחניותֹשלֹהיהודיֹשלאֹמקבלֹאתֹהתזונהֹשהואֹ
צריךֹשזהֹתורהֹ.בדיוקֹכמוֹשאםֹבןֹאדםֹאוכלֹדיאטהֹלאֹבריאהֹולאֹיושןֹהכמותֹ
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שצריךֹהוא ֹעלולֹלהיות ֹחולה ֹפיזית ֹככה ֹגם ֹאם ֹבן ֹאדם ֹאינו ֹמתנהל ֹאת ֹחייו ֹלפיֹ
התורהֹהואֹיהיהֹחולהֹברוחניותֹשלוֹ .
ֹ
ישֹכאלוֹשמתקשיםֹבלראותֹשאתֹחשיבותֹהתורהֹורקֹרואיםֹאותוֹכספרֹעתיקֹשלֹ
פילוסופיהֹ ,מטפוריםֹ ,ואגדותֹ .לאנשים ֹהאלו ֹלא ֹמעניין ֹאותם ֹהתורה ֹכי ֹהםֹ
מבולבליםֹמןֹהמנהגיםֹשהתורהֹמביאהֹשלהםֹפשוטֹנראהֹמוזרֹ.הםֹרואיםֹתפיליןֹ,
לולבֹ,ציציתֹ,ורקֹצוחקיםֹכיֹבראשםֹהםֹלאֹרואיםֹמהֹזהֹנותןֹלהםֹ.שבאמתֹזהֹכלֹ
מהֹשבניֹאדםֹרוציםֹ,שמחהֹואםֹמהשוֹלאֹנותןֹשמחהֹאזֹזהֹמיותרֹ .
ֹ
התורה ֹאבל ֹמוכיחה ֹאת ֹהאנשים ֹהאלו ֹאם ֹההוכחה ֹשלה ֹשזה ֹהאיכות ֹחייםֹ
שהתורהֹנותנתֹ.בהסתכלותֹעלֹהעולםֹמודרניֹאפשרֹלראותֹאתֹההשפעהֹשלֹהתורהֹ
בצורתֹהחייםֹשבהֹמצייתיהֹחייםֹ.אנשיםֹאשרֹמאמיניםֹבתורהֹומצייתיםֹלחוקותיהֹ
אפילוֹברמהֹנמוכהֹחייםֹחייםֹארוכיםֹיותרֹ,בריאיםֹיותרֹ,ושמחיםֹיותרֹלעומתֹאלוֹ
אשר ֹלא ֹהולכים ֹבדרכיוֹ .זה ֹדי ֹברור ֹמהסתכלות ֹעל ֹהאיכות ֹהחיים ֹהגשמיםֹ
שהושגה ֹעל ֹידי ֹיהודים ֹככלל ֹשמראה ֹעל ֹהשפעת ֹהתורה ֹבכל ֹמקום ֹשבה ֹהיאֹ
נוגעתֹ .איפה ֹשיש ֹיהודים ֹיש ֹהצלחה ֹואיפה ֹשיש ֹיהודים ֹיש ֹתורה ֹובכך ֹהצלחהֹ
שווהֹתורהֹ .
ֹ
האיכות ֹהחיים ֹשהושגה ֹעל ֹידי ֹיהודי ֹהעולם ֹללא ֹספק ֹתוצאה ֹמהתורהֹ .הביתֹ
היהודי ֹשעליו ֹהתורה ֹהשקיעה ֹהלכות ֹרבות ֹכדי ֹלשמור ֹעל ֹחיי ֹמשפחה ֹבריאיםֹ.
התורהֹוההלכותֹשלהֹנותניםֹדרךֹלנשואיםֹשמחיםֹ,גידולֹבניםֹ,ולבנותֹבסיסֹחזקהֹ
לשמור ֹעל ֹטהרת ֹהמשפחהֹ .הוכחה ֹלכך ֹזה ֹשהאוכלוסייה ֹהיהודי ֹובפרט ֹליהיודיםֹ
דתייםֹֹישֹאתֹאחדֹמאחוזיֹהגירושיםֹהכיֹנמוכיםֹבניגודֹלשארֹהעולםֹ.עודֹדוגמהֹ
זהֹבעולםֹהעסקיםֹשליהודיםֹתמידֹהיהֹהצלחהֹרבהֹוגםֹפהֹהתורהֹסייעֹלהצלחתםֹ.
בענייניֹממוןֹועסקיםֹהתורהֹגםֹמשקיעהֹהרבהֹזמןֹוההלכהֹעלֹמנתֹלשמורֹעלֹאמתֹ
במקום ֹהעסקים ֹוניתן ֹלראות ֹאת ֹההצלחה ֹשזה ֹהולידֹ .אפשר ֹלהביא ֹעוד ֹאלףֹ
דוגמאותֹעלֹאיךֹשהתורהֹמביאהֹההצלחהֹבכלֹמקוםֹשבהֹהיאֹבאֹלידיֹמעשהֹ .
ֹ
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אזֹמהֹהיאֹהדרךֹהאמיתיֹלהשיגֹאתֹכלֹתענוגיֹהתורהֹבעולםֹהזהֹגםֹמבחינהֹרוחניֹ
וגשמיֹ.מצדֹאחדֹישֹאתֹעולםֹהחרדיֹאשרֹמבחינהֹמשפחתיֹותורניֹהגיעהֹלהצלחהֹ
רבה ֹעל ֹידי ֹסגירתם ֹמעולם ֹהחיצוניֹ .אלא ֹשאצלם ֹכל ֹכך ֹהרבה ֹמן ֹהתורה ֹהולךֹ
לאיבוד ֹמשום ֹשהם ֹאף ֹפעם ֹלא ֹמוצאים ֹאת ֹזה ֹלפועל ֹולא ֹנותנים ֹלפרט ֹשלהםֹ
להאירֹאתֹהכללֹומבחינהֹגשמיתֹסבירהֹהםֹפשוטֹלאֹנמצאיםֹבמעמדֹראויהֹ.מצדֹ
שני ֹיש ֹאת ֹהעולם ֹהחילוני ֹשמסתכלים ֹעל ֹהתורה ֹובוחרים ֹאת ֹהם ֹרוצים ֹלשמורֹ
ומה ֹלאֹ .הרי ֹאצלם ֹאפשר ֹלראות ֹהצלחה ֹרבה ֹמבחינה ֹחיצונית ֹאבל ֹבפנים ֹהםֹ
נתקלים ֹבאותו ֹבעיות ֹומכשולים ֹאשר ֹנתקלים ֹעומות ֹהעולםֹ .נשאלת ֹהשאלה ֹהאםֹ
אפשרֹדרךֹהתורהֹלהשיגֹאתֹהאיזוןֹהנכוןֹשלֹגשמיותֹורוחניות? ֹ
ֹ
התשובהֹהיאֹכן!ֹזהֹבאֹלידיֹביטויֹמתוךֹהדרךֹשסללהֹלנוֹהרבֹצביֹיהודיֹ,התורהֹ
לאֹמגבילהֹלנוֹאתֹהחייםֹאלאֹמראהֹלנוֹאיךֹלחיותֹ.מכלֹמקוםֹאפשרֹלראותֹאתֹ
ההצלחהֹשנתנהֹלקבלֹכאשרֹנותניםֹלתורהֹולהלכהֹלבאֹלידיֹביטויֹבעולםֹהמודרניֹ.
בחייֹמשפחהֹהביתֹהדתיתֹהיאֹביתֹחזקהֹ,בעסקיםֹהראשֹהיהודיֹהואֹראשֹמצליחֹ,
ובעולםֹהיהודיֹהואֹיהודיֹגאהֹ.אםֹהיינוֹבוחריםֹלהסתגרֹבתוךֹעצמנוֹאףֹפעםֹלאֹ
היינו ֹבאמת ֹממשים ֹאתֹכוח ֹהתורה ֹולכןֹאנחנוֹדווקה ֹיוצאים ֹאלֹהעולם ֹכדי ֹלתתֹ
לתורהֹלהאירֹאותוֹולתקןֹאתֹהעולםֹכמוֹשנצתוונוֹ .
ֹ
הרמבםֹבהלכותֹרוצחֹ(פרקֹז)ֹֹמביאהֹאתֹהמקרהֹשלֹתלמידֹשהוגלהֹלעירֹמקלטֹ.
במקרהֹכזהֹהרמב"םֹאומרֹשרבוֹהולכיםֹאיתוֹכדיֹתהיהֹלוֹתורהֹ.הסיבהֹלכךֹזהֹ
שבפסוק ֹכתוב ֹ"וחי ֹבהם" ֹואיזה ֹסוג ֹשל ֹחיים ֹזה ֹבלי ֹלימוד ֹתורה?! ֹהרמב"ם ֹפהֹ
מראה ֹלנו ֹ שכמו ֹשהתלמיד ֹלא ֹיכול ֹבאמת ֹלחיות ֹבלי ֹללמוד ֹתורה ֹככה ֹאנחנו ֹלאֹ
יכוליםֹבאמתֹלחיותֹמבליֹללכתֹבדרכיהֹ.כיֹחייםֹבליֹתורהֹוהקדושֹברוךֹזהֹהריֹ
לאֹחייםֹשלמיםֹבכללֹ .
ֹ
אפשרֹלרדוףֹבעולםֹהזהֹשמחהֹכמהֹשתרצהֹאבלֹאםֹיהודיֹבאמתֹרוצהֹלמצואֹאתֹ
תפקידוֹולממשֹאתֹהפוטנציאלֹשמסתתרֹבתוכוֹהואֹיצטרךֹפשוטֹלפחותֹאתֹראשוֹ
לתורהֹולהקשיבֹלחוקותיהֹ.דרךֹהליכהֹבדרךֹהתורהֹובכךֹדרךֹה'ֹהואֹבאמתֹישיגֹ
שמחהֹוהצלחהֹ.יכולֹלהיותֹבעולםֹהזהֹאתֹתענוגיתיוֹובעולםֹהבאֹגםֹכןֹגמולוֹאםֹ
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רקֹיממשֹאתֹהמתנהֹהאדירהֹשיושבֹלוֹבידֹשהיאֹהתורהֹ.האיכותֹהחייםֹשהתורהֹ
נותנתֹהיא ֹהדרךֹהטובהֹוהנכונה ֹבין ֹבעולם ֹהזה ֹובעולם ֹהבאֹ .השאלה ֹזה ֹרק ֹאםֹ
תלךֹבדרכיהֹאוֹלא?ֹאםֹתזכהֹלשמחהֹאמיתיֹאוֹלא?ֹהאםֹבאמתֹתחייה? ֹ
ֹֹ
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תורהֹלשמהֹ-קרלֹדניאל ֹ
מהי ֹתורה ֹלשמה? ֹהאם ֹזהו ֹדבר ֹאינטגרלי ֹומחייב ֹללימוד ֹאו ֹשהוא ֹרק ֹתוספתֹ
מעלה?ֹואםֹהדברֹמחייבֹ,מהֹֹיעשהֹתלמיד ֹבשיעורֹא'ֹבתחילתֹֹדרכוֹשאינוֹיודעֹ
מהיֹתורהֹלשמהֹ? ֹ
ננסה ֹלעיין ֹבמהות ֹעניינה ֹשל ֹ'תורה ֹלשמה' ֹבמקורות ֹחז"ל ֹוכן ֹבאחרונים ֹבנוגעֹ
לשאלותֹהללוֹ .
ֹ
המשנהֹבמסכתֹאבותֹעוסקתֹבמעלתֹהעוסקֹלשמהֹ :
"רבי ֹמאיר ֹאומר ֹכל ֹהעוסק ֹבתורה ֹלשמה ֹזוכה ֹלדברים ֹהרבהֹ ,ולא ֹעוד ֹאלאֹ
שכלֹהעולםֹכולוֹכדאיֹהואֹלו"ֹ(אבותֹו'ֹ,א') ֹ
ֹ
רואים ֹמלשון ֹהמשנה ֹשמבטאת ֹשכר ֹומעלות ֹללימוד ֹלשמה ֹשהדבר ֹהוא ֹתוספתֹ
מעלהֹֹ–ֹאךֹממקורותֹנוספיםֹנראהֹשלימודֹלשמהֹהואֹדברֹמחייבֹֹ :
"וכל ֹהעוסק ֹבתורה ֹשלא ֹלשמה ֹנעשית ֹלו ֹסם ֹהמות ֹשנאמר ֹיערף ֹכמטר ֹלקחיֹ
ואיןֹעריפהֹאלאֹהריגהֹשנאמרֹוערפוֹשםֹאתֹהעגלהֹבנחל"ֹ(ֹתעניתֹזֹע"א) ֹ
"העושהֹשלאֹלשמהֹנוחֹלוֹשלאֹנבראֹ"(ֹברכותֹדףֹי"זֹֹע"א) ֹ
מצדֹשניֹ,בגמראֹבמסכתֹפסחיםֹרואיםֹהתייחסותֹשונהֹליחסֹלתורהֹלשמהֹ :
"לעולם ֹיעסוק ֹאדם ֹבתורה ֹואפילו ֹשלא ֹלשמהֹ,שמתוך ֹשלא ֹלשמה ֹבאֹלשמה"ֹ
(פסחיםֹנֹע"ב)ֹ .
הסתירהֹמתורצתֹע"יֹתוספתֹבמסכתֹתעניתֹֹֹ,וממנהֹנבחיןֹביןֹסוגיֹה'לשמה'ֹו'לאֹ
לשמה'ֹֹ :
"וכל ֹהעוסק ֹבתורה ֹשלא ֹלשמה ֹתורתו ֹנעשית ֹלו ֹסם ֹהמות ֹֹ -וקשה ֹוהלאֹ
אמרינן ֹ(פסחים ֹדף ֹנֹ ):לעולם ֹיעסוק ֹאדם ֹבתורה ֹאע"ג ֹשאינה ֹלשמה ֹשמתוךֹ
שלא ֹלשמה ֹבא ֹלשמה ֹויש ֹלומר ֹדתרי ֹשלא ֹלשמה ֹהוי ֹדמה ֹשאמרינן ֹלעולםֹ
יעסוק ֹבתורה ֹאפילו ֹשלא ֹלשמה ֹהיינו ֹכלומר ֹכדי ֹשיקרא ֹרבי ֹאו ֹכדי ֹשיכבדוהוֹ
ומה ֹשאמרינן ֹהכא ֹכל ֹהעוסק ֹבתורה ֹשלא ֹלשמה ֹנעשה ֹלו ֹסם ֹהמות ֹהיינו ֹמיֹ
שלומדֹלקנטר"ֹ(תוס'ֹתעניתֹז,ע"א) ֹ
ובדומהֹלכךֹכותבֹהשךֹעלֹדבריֹהשו"עֹבסימןֹרמ"וֹֹ :
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"לעולם ֹיעסוק ֹאדם ֹבתורהֹ ,יט ֹאפילו ֹשלא ֹלשמהֹ ,שמתוך ֹשלא ֹלשמה ֹבאֹ
לשמה"ֹ .
ש"ךֹיורהֹדעהֹסימןֹרמוֹס"קֹיט ֹ
יט ֹאפילו ֹשלא ֹלשמהֹֹ-היינו ֹע"מ ֹשיכבדוהו ֹוכה"ג ֹאבל ֹהלומד ֹעל ֹמנת ֹלקנטרֹ
נוחֹלוֹשלאֹנבראֹ ...
רואיםֹשישֹֹמדרגותֹשונותֹבהגדרתֹלימודֹתורהֹשלאֹלשמהֹהקרובותֹמאדֹ–ֹע"מֹ
לקנטרֹאתֹחבריוֹוכןֹכאשרֹלומדֹכדיֹשיכבדוהוֹ .
כאשרֹלומדֹכדיֹלהתכבדֹ–ֹהדברֹמותרֹבתחילתֹהלימודֹ.אךֹללמודֹע"מֹלקנטרֹאתֹ
חביריוֹאסורֹאפילוֹבתחילתֹדרכוֹהלימודיתֹ .
בניגודֹלכךֹהרמח"לֹרואה ֹבעבודהֹעלֹמנתֹלקבלֹכבודֹדברֹהחמורֹביותרֹשאסורֹ
אףֹבתחילתֹהלימודֹ :
"ואולם ֹכבר ֹנתבארו ֹדברי ֹהחכמים ֹז"ל ֹשיש ֹמינים ֹשונים ֹשלא ֹלשמהֹ .הרעֹ
מכולםֹהואֹשאיננוֹעובדֹלשםֹעבודהֹכללֹ,אלאֹלרמותֹבני ֹהאדםֹולהרויחֹכבודֹ
או ֹממוןֹ.וזהו ֹשאמרו ֹבו ֹ(ירושלמי ֹברכות ֹפא)ֹ:נוח ֹלו ֹשנהפכה ֹשליתו ֹעל ֹפניוֹ,
ועליוֹאמרֹהנביאֹ(ישעיהֹסד)ֹ:ונהיֹכטמאֹכלנוֹוכבגדֹעדיםֹכלֹֹ-צדקותינוֹ.וישֹ
מיןֹאחרֹשלֹשלאֹלשמהֹ,שהואֹהעבודהֹעלֹמנתֹלקבלֹפרסֹ,ועליוֹאמרוֹ(פסחיםֹ
נ)ֹ :לעולם ֹיעסוק ֹאדם ֹבתורה ֹובמצות ֹואפילו ֹשלא ֹלשמהֹ ,שמתוך ֹשלא ֹלשמהֹ
בא ֹלשמהֹ .אך ֹעל ֹֹ -כל ֹֹ -פניםֹ ,מי ֹשלא ֹהגיע ֹעדין ֹמתוך ֹשלא ֹלשמה ֹאלֹ
לשמהֹ,הריֹרחוקֹהואֹמשלמותוֹ209ֹ".
כלומר ֹישנה ֹמדרגה ֹפחותה ֹ ֹיותר ֹבלימוד ֹשלא ֹלשמה ֹ– ֹכדי ֹלקבל ֹפרס ֹֹ ,דהיינוֹ
לקבל ֹשכר ֹעל ֹכך ֹבעוה"ז ֹ ֹאו ֹבעוה"ב ֹֹ ֹ 210.יש ֹמעלה ֹגבוהה ֹיותר ֹכאשר ֹֹהדברֹ
הואֹלאֹלהתייהרֹאוֹלעשותֹמהתורהֹדברֹשגורםֹבזיוןֹאוֹלהתכבדֹבהֹֹ-אלאֹשכרֹ
בעוה"בֹובעוה"זֹאבלֹעדייןֹמטרתֹהתורהֹהיאֹרקֹכאמצעיֹולאֹכדברֹמהותיֹעצמיֹֹ .

 209משמע שלפי הרמח"ל מש"כ " לעולם יעסוק בתורה ומצות אפילו שלא לשמה ,שמתוך זה
בא לעשות לשמה" היינו מותר בהתחלה ע"מ לקבל שכר(וללמוד בתחילה ע"מ לקבל כבוד
אסור) ואילו לפי תוספות במס' תענית מותר בתחילה ללמוד ע"מ שיקבל כבוד ומתוך כך
ילמד לשמה
 210אמנם  -אם זכרוני אינו מטעני  -שמעתי מהגר"א נבנצאל שליט"א שאולי גם זה נקרא
'לשמה' – שהרי בשביל ה' נתן לנו את התורה – להיטיב לנו !
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המפרשֹעלֹמסכתֹאבותֹֹ,בעלֹהתפארתֹישראלֹ211מסבירֹאתֹהדרגהֹהמעולהֹביותרֹ
במושגֹתורהֹלשמהֹ :
"אל ֹתעשם ֹעטרה ֹלהתגדל ֹבהם ֹֹ -ר"ל ֹכשתלמוד ֹהמצות ֹאו ֹתקיימםֹ,לא ֹתכווןֹ
כדי ֹשיכבדוךֹ ,וה"נ ֹאמרינן ֹבש"סֹ ,לאהבה ֹאת ֹה' ֹאלהיךֹ ,שלא ֹתעסוק ֹבתורהֹ
כדי ֹשיקראוך ֹחכם ֹורבֹ,רק ֹעשה ֹמאהבהֹ ,וסוף ֹהכבוד ֹלבוא ֹ[נדרים ֹדס"ב ֹא']ֹֹ,
ואע"ג ֹדאמרינןֹ ,לעולם ֹיעסוק ֹבתורה ֹומצות ֹאפילו ֹשלא ֹלשמהֹ ,שמתוך ֹזה ֹבאֹ
לעשות ֹלשמה ֹ[פסחים ֹד"נ ֹע"ב] ֹֹ ,היינו ֹבתחלת ֹלמודוֹ ,משא"כ ֹכשכבר ֹיושבֹ
בחיקֹהתורהֹויונקֹמשדיהֹ,עלֹזהֹאמרינןֹ[ברכותֹי"ז]ֹהעוסקֹבתורהֹשלאֹלשמהֹ
נוח ֹלו ֹשלא ֹנבראֹ ,מיהו ֹדוקא ֹבעוסק ֹבתורה ֹאו ֹמודיע ֹשהוא ֹת"חֹ ,כדיֹ
שיכבדוהוֹ,אבל ֹביראֹשיזלזלוהוֹ,שרי ֹלהושיבֹכתר ֹהתורהֹעל ֹראשו ֹולומרֹאנאֹ
מלכאֹ,וכדאמרינןֹ[שםֹבנדריםֹד"סֹב']ֹשריֹלצ"מֹלאודועיֹאנפשיהֹבאתראֹדלאֹ
ידעי ֹליהֹ,וכתב ֹשם ֹהרא"שֹ,דמיירי ֹבירא ֹשיזלזלוהו"(ֹ :תפארתֹישראלֹעלֹמס'ֹ
אבותֹד,ה) ֹ
ֹ
כלומר ֹֹ ,תלמיד ֹבתחילת ֹדרכו ֹבישיבה ֹיכול ֹללמוד ֹשלא ֹלשמה ֹ(כלומר ֹכדיֹ
שיכבדוהו ֹ[ואילוֹלפיֹהרמח"לֹהדברֹאסורֹאףֹמלכתחילה]ֹאוֹכדיֹלקבלֹפרסֹ ֹולאֹ
כדיֹלקנטרֹ– ֹכפיֹראינוֹלעיל)ֹומתוךֹכך ֹילמדֹלשמהֹ– ֹדהיינוֹלאהבתֹה'ֹולאֹכדיֹ
לקבל ֹכבוד ֹוכד' ֹֹ .כדבריֹה'תפארת ֹישראל' ֹ ֹ"ֹ :לעולם ֹיעסוק ֹבתורה ֹומצות ֹאפילוֹ
שלאֹלשמהֹ,שמתוךֹזהֹבאֹלעשותֹלשמהֹ,היינוֹבתחלתֹלמודוֹ" ֹ
וכן ֹכאשר ֹאדם ֹכבר ֹכ"עץ ֹשתול ֹעל ֹפלגי ֹמים" ֹ– ֹדהיינו ֹשקבע ֹאת ֹמושבו ֹבביתֹ
המדרשֹלאחרֹתקופהֹארוכהֹחובהֹעליוֹללמודֹלשמהֹועליוֹנאמרֹֹ"ֹ:העוסקֹבתורהֹ
שלאֹלשמהֹנוחֹלוֹשלאֹנברא"ֹֹ .
וכןֹכותבֹהרמב"םֹ :
"כלֹהעוסקֹבתורהֹכדיֹלקבלֹשכרֹאוֹכדיֹשלאֹתגיעֹעליוֹפורענותֹהריֹזהֹעוסקֹ
שלאֹלשמהֹ,וכלֹהעוסקֹבהֹלאֹליראהֹולאֹלקבלֹשכרֹאלאֹמפניֹאהבתֹאדוןֹכלֹ
הארץ ֹשצוה ֹבה ֹהרי ֹזה ֹעוסק ֹבה ֹלשמהֹ ,ואמרו ֹחכמים ֹלעולם ֹיעסוק ֹאדםֹ
בתורה ֹואפילו ֹשלא ֹלשמה ֹשמתוך ֹשלא ֹלשמה ֹבא ֹלשמהֹ,לפיכך ֹכשמלמדין ֹאתֹ
 211מפרש על מסכת אבות
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הקטנים ֹואת ֹהנשים ֹוכלל ֹעמי ֹהארץ ֹאין ֹמלמדין ֹאותן ֹאלא ֹלעבוד ֹמיראה ֹוכדיֹ
לקבלֹשכרֹ,עדֹשתרבהֹדעתןֹויתחכמוֹחכמהֹיתירהֹמגליםֹלהםֹרזֹזהֹמעטֹמעטֹ
ומרגילין ֹאותן ֹלענין ֹזה ֹבנחת ֹעד ֹשישיגוהו ֹוידעוהו ֹויעבדוהו ֹמאהבה(ֹ ".הלכ'ֹ
תשובהֹפ"יֹה"ה) ֹ
ר'ֹחייםֹמוולואז'יןֹכותבֹבספרוֹ"רוחֹחיים"ֹ(מובאֹבסוףֹספרוֹ'נפשֹהחיים'ֹכ'ליקוטיֹ
מאמרים') ֹכיצד ֹיש ֹללמוד ֹבתחילת ֹהדרך ֹהלימודית ֹ– ֹומה ֹצריך ֹלכוון ֹבתחילתֹ
הלימודֹכדיֹשיגיעֹבסוףֹללימודֹהתורהֹלשמהֹהמיוחלֹ .
"ושמאֹיאמרֹהאדםֹשמאחרֹשאיֹאפשרֹלֹשתחילתֹלמודוֹיהיהֹלשמהֹֹ,ושלאֹ
לשמה ֹלבד ֹעונשו ֹגדולֹ ,אם ֹכן ֹישב ֹבטל ֹלא ֹילמדֹ .על ֹזה ֹאמרו"ֹ ,ודלא ֹיליףֹ
קטלאֹחיב"ֹ(אבותֹאֹ,יג)ֹֹ,וצריךֹללמודֹאףֹאםֹיהיהֹאףֹאםֹיהיהֹלפעמיםֹשלאֹ
לשם ֹשמיים ֹֹ ,רק ֹשיראה ֹשמזה ֹיבוא ֹאח"כ ֹלשמהֹ .כמאמר ֹחזל ֹ(פסחים ֹנֹ)ֹ :
לעולםֹיעסוק ֹאדם ֹוכו'ֹֹ ,אפילו ֹשלא ֹלשמה ֹֹ ,שמתוך ֹשלא ֹלשמה ֹבאֹלשמה ֹֹ.
רצהֹלומר ֹשילמודֹאפילו ֹשלא ֹלשמה ֹֹ ,אך ֹעל ֹזה ֹהאופן ֹוהכוונהֹֹ ,שמתוך ֹכךֹ
יבואֹלידיֹמדרגתֹלשמהֹ.ואמרֹֹ,דלאֹמוסיףֹיסיףֹֹ,אםֹאינוֹמוסיףֹעלֹלימודוֹֹ,
ישכחֹגםֹמהֹשלמדֹמכבר"ֹ 212
ֹ
כלומר ֹֹ ,גם ֹתלמיד ֹבתחילת ֹדרכו ֹֹ ,על ֹאף ֹשבהתחלה ֹילמד ֹשלא ֹלשמה ֹֹ ,צריךֹ
שישים ֹלעצמו ֹלמטרה ֹשמתוך ֹכך ֹ(שלומד ֹשלא ֹלשמה ֹ) ֹיבוא ֹלשמהֹ .כלומר ֹעליוֹ
לכוון ֹשבסופו ֹשל ֹדבר ֹ– ֹילמד ֹתורה ֹלשמהֹ .תלמיד ֹשיתחיל ֹללמוד ֹ"סתם" ֹשלאֹ
לשמה ֹ– ֹולא ֹלמטרה ֹשלאחר ֹזמן ֹיגיע ֹללימוד ֹתורתו ֹלשמה ֹ– ֹהתורה ֹתיהפך ֹלוֹ
ל"סם ֹהמוות"ֹ .ההיתר ֹללמוד ֹתורה ֹשלא ֹלשמה ֹהוא ֹרק ֹכאשר ֹלומד ֹכדי ֹלהגיעֹ
למדריגתֹלימודֹלשמהֹ .
ֹ
מהותֹתורהֹלשמה ֹ
לאחרֹשראינוֹאתֹחובתֹלימודֹהתורהֹלשמהֹֹ,נוסיףֹנופךֹמעטֹשונהֹלמהותֹענייןֹזהֹ
ֹ.
הרבֹקוקֹזצ"לֹבספרוֹאורותֹהתורהֹפרקֹבֹפסקהֹא'ֹמסבירֹֹ :
212

רוח חיים  ,מובא בספר 'נפש החיים' במסגרת ליקוטי מאמרים עמ' שלב
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" ֹעניין ֹתורה ֹלשמה ֹ– ֹלשם ֹהתורה ֹֹ .כי ֹמציאות ֹהחכמה ֹהוא ֹרצון ֹהשי"תֹ
שתהיהֹבפועלֹ.והיאֹמציאותֹיותרֹנחמדהֹומעולהֹמכלֹמהֹשאפשרֹלהחשבֹ.ואיןֹ
החסרון ֹכי-אם ֹמצידנו ֹֹ ,שמצד ֹהיותנו ֹשקועים ֹבגוף ֹאין ֹאנו ֹמכירים ֹאת ֹגודלֹ
וחוזק ֹעילוי ֹמציאותהֹ .וחוכמת ֹהתורה ֹהרי ֹהיא ֹהגילוי ֹהאלוקי ֹכפי ֹרצונו ֹיתב'ֹ
הבא ֹמצד ֹעבודתנו ֹותלמודנוֹ .והנה ֹכל ֹהלומד ֹתורה ֹהוא ֹמוציא ֹמן ֹהכוח ֹאלֹ
הפועל ֹאת ֹמציאות ֹחכמתה ֹמצד ֹנפשו ֹ...הדרך ֹהישר ֹהוא ֹשילמד ֹהאדם ֹמצדֹ
אהבתוֹאתֹהאורֹהגדולֹ,שרוצהֹהשי"תֹבגילויֹמציאותוֹֹ,שיתגדלֹיותרֹויותר" ֹ
וכןֹכותבֹר'ֹחייםֹמוולוזי'יןֹבספרוֹ'נפשֹהחיים'ֹֹ :
"אבלֹהאמת ֹכי ֹעניין ֹ"לשמה" ֹפרוש ֹֹ ,לשם ֹהתורה ֹֹ ,וענין ֹכמו ֹשפרש ֹהרא"שֹ
ז"לֹעלֹמאמרֹרביֹאלעזרֹברביֹצדוקֹ(נדריםֹס"ב)ֹ"עשהֹדבריםֹלשםֹפועלן"ֹ–ֹ
לשמוֹשלֹהקדושֹברוךֹהואֹשפעלֹהכלֹלמענהוֹ"ֹ,ודברֹבהןֹלשמן"ֹֹ,כלֹדבורךֹ
ומשאךֹבדבריֹתורהֹיהיהֹלשםֹהתורהֹֹ,כגוןֹלידעֹולהביןֹֹ,ולוהסיףֹלקחֹופלפולֹ
ֹ,ולאֹלקנטרֹולהתגאות"ֹ(נפשֹהחייםֹדֹ,ג) ֹ
כלומרֹֹ,תורהֹלשמהֹהיאֹעצםֹהלימודֹֹ,שעושהֹאתֹחפצוֹשלֹהקב"הֹכיֹזהֹמהותוֹ
שלֹֹהאדםֹולאֹלשוםֹאינטרסיםֹשוניםֹֹ .213
הבאנו ֹבתחלה ֹאת ֹדברי ֹר' ֹמאיר ֹשאומר ֹ"כל ֹהעוסק ֹבתורה ֹלשמה ֹזוכה ֹלדבריםֹ
הרבה"ֹ–ֹ המהר"לֹבספרוֹ'דרךֹהחיים'ֹ(פירושֹעלֹמסכתֹאבות)ֹמסבירֹענייןֹזהֹֹ :
"העוסק ֹבתורה ֹלשמה ֹוכו' ֹֹ ,מה ֹשאמרו ֹלשמה ֹדווקא ֹכי ֹכאשר ֹלמד ֹתורהֹ
לשמהֹישֹלוֹמעלתֹהתורהֹשהריֹהואֹלומדֹלשמהֹֹ,אבלֹאםֹלמודוֹשלאֹלשמהֹ
איןֹלוֹמעלתֹהתורהֹכללֹֹ,שהריֹאיןֹלמודוֹלשמהֹאבלֹֹכדיֹלקנותֹכבודֹֹוכיוצאֹ
בזהֹאיןֹלוֹמעלתֹהתורהֹכפיֹמהֹשראויֹֹ,וכלֹהמעלותֹאשרֹזכרֹכאןֹהםֹמפניֹ
עצם ֹמעלת ֹהתורה ֹֹ ,ומעתה ֹאם ֹלמודו ֹבתורה ֹלשמה ֹיש ֹלאדם ֹהמעלה ֹאשרֹ
ראויהֹלתורהֹעצמהֹֹ,אבלֹאםֹאיןֹלמודוֹלשמהֹאיןֹלוֹהמעלהֹשראויֹאלֹהתורהֹ
עצמהֹשהריֹאיןֹלימודֹלשמה" ֹ
ֹ
כלומרֹכאשרֹלומדֹתורהֹואיןֹלוֹאינטרסֹלכך ֹ– ֹישֹלוֹאתֹמעלתֹהתורה ֹ– ֹדהיינוֹ
התורה ֹמתאימהֹלו ֹכיֹהתורה ֹהיא ֹלא ֹתלויה ֹ ֹוהיא ֹ'שכל ֹאלוקי ֹעליון' ֹֹ 214כיֹאלוֹ
ֹ213ראהֹתפארתֹישראלֹֹ,פרקֹאֹבנוגעֹללימודֹהתורהֹהמבטאֹאתֹמעלתֹהאדםֹכאדםֹ ֹ
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עקרונותֹאלוקייםֹשלאֹתלוייםֹבזמןֹ,מקום,סיבהֹוכדו'ֹולכןֹאדםֹהלומדֹלשמהֹ– ֹישֹ
לוֹתורהֹֹ .
ֹ
נשאלת ֹהשאלה ֹֹ ,האם ֹמותר ֹלעסוק ֹבלימודים ֹאקדמאיים ֹבנוגע ֹלתורה ֹ(מחשבתֹ
ישראל)ֹובסופםֹלזכותֹמכתיבתֹחידושיםֹֹבתוארֹ? ֹ
הרבֹעובדיהֹזצ"לֹמתייחסֹלשאלהֹזוֹוביןֹהיתרֹֹ,בנושאֹתורהֹלשמהֹהנוגעֹלשאלהֹ
זוֹֹ .
שו"תֹיחוהֹדעתֹחלקֹגֹסימןֹעד ֹ
שאלהֹ:האם ֹמותר ֹללמוד ֹתורה ֹולערוך ֹמחקר ֹתלמודי ֹבעניני ֹהלכה ֹבכתבֹ,בכדיֹ
לקבל ֹתואר ֹדוקטורֹ ,וכן ֹהאם ֹמותר ֹלכתוב ֹספר ֹאו ֹחידושי ֹתורה ֹכדי ֹלשלחוֹ
למוסדותֹהמעניקיםֹפרסֹלמצטייניםֹעלֹמנתֹלזכותֹבפרס? ֹ
תשובהֹ :מותר ֹללמוד ֹתורה ֹולהכין ֹמחקר ֹתלמודי ֹבכתב ֹאף ֹשמכוין ֹגם ֹלקבלתֹ
תואר

ֹכבוד

ֹנוסף

ֹעל

ֹכוונתו

ֹלקיים

ֹמצות

ֹתלמוד

ֹתורהֹ .

...בספר ֹהמכתם ֹבפסחים ֹ(נ' ֹע"ב)ֹ ...ֹ ,ואף ֹעל ֹגב ֹדאמרינן ֹ(ברכות ֹי"ז ֹע"א)ֹ
העוסקֹבתורהֹשלא ֹלשמהֹנוח ֹלוֹשלאֹנבראֹ,ישֹלומרֹדהתםֹאחרֹשלמדֹועדייןֹ
לא ֹהרגיש ֹשראוי ֹלעשות ֹלשמהֹ ,זה ֹודאי ֹשנוח ֹלו ֹשלא ֹנבראֹ ,שהיה ֹלו ֹלבחוןֹ
אתֹהאמתֹבעצמוֹעכ"לֹ .
..ומצאתיֹלהגאוןֹהנצי"בֹֹ,...שאפילוֹאםֹבאמתֹלומדֹתורהֹכדיֹלהתיהרֹ,איןֹבזהֹ
עבירה ֹח"וֹ,אלא ֹשאינו ֹמקבל ֹשכר ֹרוחניֹ,דהוי ֹבכלל ֹכי ֹגדול ֹעד ֹשמים ֹחסדךֹ,
ולאֹיותר(ֹ,פסחיםֹנ'ֹע"ב)ֹ.ומכלֹמקוםֹאינוֹנענשֹעלֹכךֹ...ֹ,נהיֹדלאֹעבידֹמצותֹ
תלמודֹתורהֹמןֹהמובחרֹ,מ"מֹמצותֹת"תֹהואֹמקייםֹ ...
ומה ֹשרגילים ֹהעולם ֹלפרש ֹמתוך ֹשלא ֹלשמה ֹבא ֹלשמהֹ ,ר"ל ֹשבסוף ֹילמודֹ
תורה ֹלשמהֹ ,ולפי ֹזה ֹיוצא ֹשאם ֹכל ֹלימודו ֹיהיה ֹשלא ֹלשמה ֹאינו ֹעולה ֹלרצוןֹ
לפניֹהקדושֹברוךֹהואֹ ...
וכן ֹמותר ֹלכתוב ֹולשלוח ֹספר ֹוחידושי ֹתורה ֹלמוסדות ֹהמעניקים ֹפרס ֹלמצטייניםֹ
על ֹמנת ֹלזכות ֹבפרסֹ .וכל ֹשכן ֹאם ֹעושה ֹכן ֹכדי ֹשיוכל ֹלהדפיס ֹאת ֹחיבורוֹ
ולהוציאוֹלאורֹעולםֹ,עלֹידיֹהמענקֹשיקבלֹ,שבודאיֹשרשאיֹלעשותֹכןֹלכתחלהֹ .
ֹ214כפיֹשמבואֹבספרֹנתיבותֹעולםֹבנתיבֹהתורהֹפרקֹא'ֹֹ":רקֹכיֹהתורהֹהיאֹשכלֹאלוקיֹעליוןֹ"
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והעוסק ֹבתורה ֹלשמה ֹאשריו ֹבעולם ֹהזה ֹוטוב ֹלו ֹלעולם ֹהבא ֹוהנה ֹבספרֹ
חסידים ֹ(סימןֹתתקמ"ד)ֹאיתאֹ,אםֹחושב ֹאדםֹללמודֹתורהֹלשמהֹ,כיצדֹ,יחשובֹ
בלבוֹכלֹמהֹשאלמודֹאקייםֹ ...
וכן ֹכתב ֹהגאון ֹרבי ֹשמואל ֹדי ֹאוזידא ֹ ֹֹ ...הכוונה ֹשעל ֹהאדם ֹללמוד ֹתורה ֹכדיֹ
לשמור ֹולעשותֹ ,שעיקר ֹלימוד ֹהתורה ֹלשמה ֹהוא ֹכדי ֹלדעת ֹדיני ֹהמצותֹ
ולקיימםֹ,שאיןֹעםֹהארץֹחסידֹ .
...אולם ֹבחידושי ֹהחתם ֹסופר ֹ(נדרים ֹפ"א ֹע"א) ֹכתבֹ ,פירוש ֹתורה ֹלשמהֹ ,ולאֹ
אמרוֹלשםֹשמיםֹ,שאםֹאיןֹכוונתוֹבלימודֹאלאֹשידעֹההלכהֹלקייםֹהמצותֹ,איןֹ
זהֹעדיףֹמקיוםֹהמצוהֹעצמהֹ,דבעידנאֹדלאֹעסיקֹבהֹלאֹמגנאֹולאֹמצלאֹ .
אך ֹהעיקר ֹבמצות ֹעסק ֹהתורהֹ,הוא ֹמצוה ֹבפני ֹעצמה ֹלהגות ֹבתורה ֹיומם ֹולילהֹ
ולעמול ֹבתורה ֹתמיד ֹבעומק ֹהעיוןֹ ,ולא ֹלבד ֹלקיים ֹהמצוה ֹבשעה ֹשצריךֹ
לעשותהֹ ,אלא ֹדרוש ֹוקבל ֹשכרֹ ,שבתורה ֹעצמה ֹיש ֹנחת ֹרוח ֹלהשי"תֹ ,וזהוֹ
עוסקֹלשמהֹשלֹהתורהֹ,ולאֹלכוונהֹאחרתֹ.והיאֹהמגינהֹומצילהֹע"שֹ ...
ועייןֹבספרֹדבריֹמנחםֹעלֹאו"חֹ(סימןֹמ"זֹהגהותֹהטורֹאותֹג')ֹשכתבֹ,שהעוסקֹ
בתורה ֹלשמהֹ ,היינו ֹלשמה ֹשל ֹתורהֹ ,כלומר ֹלשם ֹהוראהֹ ,להורות ֹאת ֹחקיֹ
האלקיםֹוכמוֹשכתבֹבספרֹכליֹיקרֹ(ביהושעֹא')ֹעלֹהפסוקֹלאֹימושֹספרֹהתורהֹ
הזה ֹמפיךֹ,שלשון ֹתורה ֹהוא ֹלשון ֹהוראהֹ,שלא ֹיאמר ֹאדם ֹאהגה ֹבתורה ֹודי ֹליֹ
בכךֹ,אלאֹצריךֹללמודֹעלֹמנתֹלהורותֹהלכהֹלמעשהֹ ....
והגאון ֹרבי ֹאברהם ֹמסוכוטשובֹ ,בעל ֹאבני ֹנזרֹ ,בהקדמת ֹספרו ֹאגלי ֹטלֹ ,כתבֹ,
הנה ֹשמעתי ֹקצת ֹבני ֹאדם ֹטועים ֹמדרך ֹהשכלֹ,בענין ֹלימוד ֹהתורהֹ,ואומרים ֹכיֹ
הלומד ֹש"ס ֹופוסקים ֹומחדש ֹחידושים ֹושמח ֹומתענג ֹבלימודוֹ ,אין ֹזה ֹלימודֹ
תורה ֹלשמה ֹכל ֹכךֹ,כמוֹשאם ֹהיה ֹלומד ֹבפשטות ֹשאין ֹלו ֹמהלימוד ֹשום ֹתענוגֹ,
והואֹרקֹלשםֹמצוהֹ,אבלֹהמתענגֹמלימודוֹהריֹמתערבֹבלימודוֹגםֹהנאתֹעצמוֹ.
ובאמת ֹשזהו ֹטעות ֹגמורֹ ,ואדרבה ֹזהו ֹעיקר ֹמצות ֹלימוד ֹהתורה ֹלהיות ֹששֹ
ושמח ֹומתענג ֹבלימודוֹ ,שאז ֹדברי ֹתורה ֹנבלעים ֹבדמוֹ ,ונעשה ֹדבוק ֹבתורהֹ
הקדושהֹ ֹ.
ורק ֹהלומד ֹשלא ֹלשם ֹמצות ֹהלימוד ֹאלא ֹלתענוג ֹבלבדֹ ,נחשב ֹלומר ֹשלאֹ
לשמהֹ,שעלֹזהֹאמרוֹלעולםֹיעסוקֹאדםֹבתורהֹשלאֹלשמהֹוכו'ֹע"שֹ .
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הרבֹעובדיהֹעונהֹכיֹמותרֹללמודֹתורהֹולקבלֹעלֹכךֹתוארֹבסופוֹשלֹהלימודֹוכןֹ
מחדש ֹשרק ֹאחר ֹשלמד ֹועדיין ֹלא ֹהרגיש ֹשראוי ֹלעשות ֹלשמהֹ ,זה ֹודאי ֹשנוח ֹלוֹ
שלא ֹנברא(בשםֹספרֹה'מכתם')ֹ.וכןֹאפילו ֹאם ֹבאמת ֹלומד ֹתורה ֹכדי ֹלהתייהרֹ,איןֹ
בזה ֹעבירהֹ,אלא ֹשאינו ֹמקבל ֹשכר ֹרוחניֹומקייםֹמצוותֹת"תֹ– ֹולאֹנענשֹ– ֹאךֹלאֹ
מקבל ֹעל ֹכך ֹשכר ֹרוחניֹ .בנוסף ֹֹ ,מובא ֹשם ֹשאם ֹיש ֹלו ֹאפשרות ֹללמוד ֹ'מיליֹ
דחסידותא'ֹלשמהֹותלמודֹתורהֹשלאֹלשמהֹ– ֹתלמודֹהתורהֹעדיףֹ– ֹואפילוֹשהואֹ
לאֹלשמהֹ.הרבֹעובדיהֹמביאֹהגדרותֹשונהֹלמושגֹתורהֹלשמהֹבכמהֹאפשרויותֹֹ :


לחשובֹבליבוֹשכלֹמהֹשילמדֹ–ֹיקייםֹ(ספרֹחסידים)



כמצווהֹבפניֹעצמהֹהעושהֹנחתֹלהקב"הֹ(ֹמקבילֹלדבריֹנפשֹהחייםֹומרןֹ
הרבֹזצ"לֹ–ֹלשםֹהתורהֹ)



ללמדֹלאחרים

האדמו"ר ֹמסוכוטשוב ֹ בהקדמה ֹלספרו ֹ'אגלי ֹטל' ֹמביא ֹשיש ֹשאוסרים ֹלשמוחֹ
בתלמודֹהתורהֹכיֹזהֹלימודֹ"לאֹלשמהֹטהור"ֹכיֹישֹבזהֹגםֹשעושהֹזאתֹלתענוגֹ
ודוחה ֹאת ֹדברי ֹהאומרים ֹכך ֹ ֹ ֹֹ -כי ֹזה ֹעיקר ֹמצוות ֹת"ת ֹשיהיה ֹשמח ֹומתענגֹ
בלימודוֹ–שאזֹדבריֹתורהֹנבלעיםֹבדמוֹונשעהֹדבוקֹע"יֹכךֹבתורהֹהקדושהֹ .
בסיום ֹדבריוֹֹ ,הרב ֹעובדיה ֹמגדיר ֹמהֹנקרא ֹ'לא ֹלשמה' ֹ– ֹוהדבר ֹמותרֹלכתחילהֹ
בהתחלת ֹדרכו ֹבלימוד ֹ"ֹ .רק ֹהלומד ֹשלא ֹלשם ֹמצות ֹהלימוד ֹאלא ֹלתענוג ֹבלבדֹ,
נחשב ֹלומר ֹשלא ֹלשמהֹ ,שעל ֹזה ֹאמרו ֹלעולם ֹיעסוק ֹאדם ֹבתורה ֹשלא ֹלשמה" ֹֹ ֹ.
ֹ
ניתן ֹלסכם ֹאת ֹהנושא ֹשל ֹתורה ֹלשמה ֹבדברי ֹהרב ֹשלמה ֹאבינר ֹשליט"א ֹבספרוֹ
'חייֹעולם'ֹעלֹלימודֹתורהֹ :
"שאלהֹ:מהֹפירושֹהמושגֹ"תורהֹלשמה"ֹ–ֹללמודֹתורהֹבשבילֹהתורהֹ? ֹ
תשובהֹֹ:ישֹהרבהֹמדרגותֹבשלאֹלשמהֹולשמהֹ,ואלוֹהןֹמלמטהֹלמעלהֹֹ .
א.

הכי ֹגרוע ֹֹ :הלומד ֹקנטר ֹחברו ֹֹ ,כלומר ֹלהתקיף ֹאותו ֹֹ ,להרוס ֹדבריוֹ
ולהעליבו.

ב.

גרועֹכמעטֹבאותהֹדרגהֹֹ:להתייהרֹֹ,שיקראוהוֹחכםֹֹ,שיהיהֹלוֹכבודֹ
ויקרֹֹ.מובןֹמאליוֹששתיֹמטרותֹאלוֹמנוגדותֹלתורה.
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ג.

להתפרנסֹֹ,שזהֹדברֹלגיטימיֹוטובֹכשלעצמוֹֹ,אךֹאיןֹלעשותֹמהתורהֹ
קרדוםֹלחפורֹבו.

ד.

כדיֹלקבלֹפרסֹשלֹאורךֹימיםֹאוֹשכרֹבעולםֹהבאֹ,שאלוֹדבריםֹיפיםֹ
מאודֹֹ,אךֹבכלֹזאתֹהתורהֹעדייןֹמשמשתֹאלאֹכאמצעי.

ה.

לדעת ֹלקיים ֹמצוות ֹֹ ,שזה ֹודאי ֹאידאל ֹעליון ֹֹ ,ששייך ֹלמגמת ֹהתורהֹ
,שעניינה ֹשהתורה ֹתקוים ֹעל-ידי ֹהאדם ֹֹ ,אך ֹזהו ֹעדיין ֹשימוש ֹשלֹ
תורהֹכמכשירֹלמטרהֹאחרתֹשהיאֹֹהקיוםֹֹ,כאילוֹאיןֹלהֹערךֹעצמי.

ו.

לימוד ֹתורה ֹלשמה ֹֹ :לשם ֹעצם ֹלימוד ֹהתורה ֹֹ ,כי ֹזהו ֹרצונו ֹשךֹ
הקדוש-ברוך-הואֹשנלמדֹ,נתמלאֹחכמהֹשכללֹישראלֹיתמלאֹחכמהֹֹ,
שכלֹההוויה ֹתתמלא ֹחכמה ֹֹ ,שנקשיב ֹלדבר ֹד' ֹהמדבר ֹאלינוֹ .וכמובןֹ
מתוךֹלימודֹתורהֹלשמהֹהזנהֹ,זוכיםֹלדבריםֹהרבהֹ(אבותֹוֹא)ֹ,שהריֹ
הוא ֹמביא ֹלידי ֹמעשה ֹהמצוות ֹ(קידושין ֹמ ֹב ֹ)ֹ ,וכן ֹחובק ֹאת ֹכלֹ
הסגולות ֹהנפלאות ֹשל ֹאושר ֹבעולם-הזה ֹובעולם-הבא ֹֹ ,כי ֹהם ֹחיינוֹ
ואורך ֹימינו ֹובהם ֹנהגה ֹיומם ֹולילה(עיין ֹלנתיבות ֹישראלֹ ,בֹ ,עמ' ֹלֹ-
לאֹ[מהדורתֹמאבניֹהמקוםֹ,בֹ,עמ'ֹעו-עח])ֹ".

ֹ
ראינו ֹכי ֹהלימוד ֹהאידאלי ֹהוא ֹתורה ֹ– ֹלשם ֹהתורה ֹֹ ,כדבר ֹעצמאי ֹמהותי ֹ(ראהֹ
מהר"לֹלעיל)ֹוכןֹדעותֹהאומרותֹשגםֹלשםֹהוראתֹאחריםֹֹ,לקייםֹמהֹשכתובֹ– ֹישֹ
כאןֹתורהֹלשמהֹ .
וכן ֹלמדנו ֹשתלמיד ֹ ֹבתחילת ֹדרכו ֹבישיבה ֹיכול ֹללמוד ֹשלא ֹלשמה ֹ(כלומר ֹכדיֹ
שיכבדוהו ֹאו ֹכדי ֹלקבל ֹפרס ֹ ֹולא ֹכדי ֹלקנטר ֹ– ֹכפי ֹראינו ֹלעיל) ֹומתוך ֹכך ֹילמדֹ
לשמה ֹ– ֹדהיינו ֹלאהבת ֹה' ֹולא ֹכדי ֹלקבל ֹכבוד ֹוכדו' ֹֹ .ר' ֹחיים ֹמוולאז'ין ֹהסבירֹ
שחייבים ֹבתחילתֹהלימודֹלשים ֹכמטרה ֹאת ֹלימודֹהלשמה ֹעדֹשיגיע ֹלדרגה ֹזו ֹשלֹ
לימוד ֹכדבריֹה'תפארתֹישראל' ֹ ֹ"ֹ :לעולם ֹיעסוק ֹבתורה ֹומצות ֹאפילו ֹשלאֹלשמהֹ,
שמתוךֹזהֹבאֹלעשותֹלשמהֹ,היינוֹבתחלתֹלמודוֹ"ֹ .
יהיֹרצוןֹשנזכהֹכולנוֹללמודֹתורהֹלשםֹעצםֹמעלתֹתורתנוֹהקדושה! ֹ

ֹ
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עסקתֹיששכרֹוזבולוןֹ-רחמיןֹצוריאל ֹ
ֹ
פתיחהֹ,הסברֹ,מקורותֹ,ופסיקהֹ .
ידועֹלכולנוֹעלֹהמדרשֹֹשמספרֹעלֹעסקתםֹהמפורסמתֹוהידועהֹשלֹזבולוןֹויששכרֹ,
ההסכם ֹהיה ֹשזבולון ֹעובד ֹומביא ֹפרנסה ֹלשניהם ֹויששכר ֹיושב ֹבמשך ֹכל ֹהיוםֹ
ללמוד ֹתורה ֹואת ֹשכר ֹלימודו ֹהם ֹגם ֹיחלוקוֹ ֹ .מקורו ֹשל ֹהמדרש ֹהוא ֹמ'מדרשֹ
תנחומא'ֹעלֹחומשֹבראשיתֹבפרקֹמט'ֹפסוקֹי''גֹופסוקֹי''דֹ"זבולוןֹלחוףֹימיםֹישכוןֹ
והוא ֹלחוף ֹאנית ֹוירכתו ֹעל ֹצידון" ֹו"-יששכר ֹחמר ֹגרם ֹרבץ ֹבין ֹהמשפתים" ֹכתבֹ
המדרש"ֹ :זבולון ֹעוסק ֹבפרקמטיא ֹויששכר ֹעוסק ֹבתורה" ֹרש"י ֹמסבירֹ
ש"פרקמטיא" ֹזה ֹ"סחורה" ֹוהכוונה ֹשל ֹהמדרש ֹהיא ֹשזבולון ֹעובד ֹומשיג ֹכסףֹ
ממסחר ֹשל ֹאניות ֹומביא ֹחצי ֹממנו ֹליששכר ֹכדי ֹשהוא ֹיוכל ֹלעסוק ֹבתורה ֹללאֹ
טרדתֹהפרנסהֹ,וזהֹמסתדרֹהיטבֹעםֹהפסוקֹ(דבריםֹל"גֹי"ח)ֹ"שמחֹזבולוןֹבצאתךֹ
ויששכרֹבאוהליך"ֹ,ורש"יֹשםֹמסבירֹשבגללֹשתורתוֹשלֹיששכרֹהתקיימהֹבזכותֹ
זבולון ֹהוקדם ֹזבולון ֹליששכר ֹלמרות ֹשיששכר ֹהיה ֹצריך ֹלהיזכר ֹלפניו ֹ(שהרי ֹהואֹ
נולדֹלפניו)ֹ .
וכןֹמבארֹ'מדרשֹרבה'ֹ:וכיֹלמהֹשזבולוןֹישמח?ֹשבזכותוֹיושבֹיששכרֹבאוהלהֹשלֹ
תורהֹוהואֹגםֹשותףֹלשכרו ֹ.וצריךֹלהדגישֹשהחלוקהֹהזאתֹמלאהֹולכלֹענייןֹוענייןֹ.
כמו ֹשהגמרא ֹבמסכת ֹסוטה ֹאומרת ֹ(דף ֹכא"ֹ ).התורה ֹמגנה ֹעל ֹהאדם ֹמייסוריםֹ
ומצילתוֹמןֹהחטא"ֹומסתבראֹלומרֹשכלֹזהֹחלֹגםֹעלֹמיֹשעובדֹכדיֹשאחריםֹיוכלוֹ
ללמוד ֹתורה ֹכל ֹהיום ֹללא ֹטרחה ֹכלל ֹוהוא ֹיקבל ֹמחצית ֹמשכרםֹ .ופסיקתו ֹשלֹ
השולחן ֹערוך ֹהיא ֹ שמי ֹשאינו ֹיודע ֹללמוד ֹאו ֹשהוא ֹלא ֹיכול ֹבגלל ֹשהוא ֹטרודֹ
שישלםֹלאחריםֹשלומדיםֹועלה ֹבידוֹכאילוֹלמדֹבעצמו ֹוהרמ"אֹמוסיףֹבשםֹרבינוֹ
ירוחם ֹשאדם ֹיכול ֹלהתנות ֹעם ֹחברו ֹשהוא ֹיעבוד ֹכל ֹהיום ֹבשביל ֹשניהם ֹוהשניֹ
ילמדֹתורהֹכלֹהיוםֹבשבילֹשניהםֹועודֹאומרֹהרמ"אֹבשםֹרבינוֹירוחםֹשתנאיֹזהֹ
הוא ֹרק ֹכלפי ֹהעתיד ֹואי ֹאפשר ֹלהתנות ֹעל ֹמה ֹשכבר ֹהיהֹ .ויש ֹלציין ֹשהמהר"םֹ
אלשקרֹחולקֹואומרֹבשםֹרבֹהאיֹגאוןֹשבכללֹאיֹאפשר ֹלהעבירֹזכויותֹמאדםֹאחדֹ
לאחרֹ,ואםֹמישהוֹמקייםֹאתֹהתורהֹ(משלםֹלאדםֹכדיֹשילמד)ֹהואֹלאֹמקבלֹאתֹ
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זכויותיו ֹשל ֹאותו ֹאדםֹ ,אלא ֹהוא ֹמקבל ֹזכויות ֹמהשמיים ֹעל ֹזה ֹשהוא ֹגורם ֹלכךֹ
שאותוֹאדםֹילמדֹהרבהֹתורה.

האםֹישֹהפסדֹלאחדֹמהצדדיםֹמעסקהֹזאת?
השאלה ֹהמתבקשת ֹביותר ֹהיא ֹהאם ֹלאחד ֹמהצדדים ֹיש ֹהפסד ֹמעסקה ֹזו? ֹאוליֹ
בכללֹלא ֹמשתלםֹלעשות ֹעסקה ֹזו? ֹאמר ֹהאור ֹהחיים ֹהקדוש ֹבפרשת ֹכי ֹתשא ֹעלֹ
הפסוק ֹ"כלֹהעובר ֹעלֹהפקודים ֹמחצית ֹהשקל ֹבשקל ֹהקודש" ֹשעל ֹזה ֹאמרוֹחז"לֹ
"מנהֹשלֹשקלֹהקודשֹכפולֹממנהֹשלֹחולֹ,ושקלֹהקודשֹכפולֹמשקלֹשלֹחול"ֹֹוזהֹ
באֹלומרֹלנוֹשמיֹשמחזיקֹתלמידֹחכםֹשנוטלֹממנוֹמחציתֹמשכרוֹ– ֹשכרוֹמושלםֹ
ולאֹמנוכה!ֹ–ֹכיֹהכסףֹשלוֹזהוֹכסףֹשלֹקודשֹולכןֹהואֹכפול!! ֹ
אזֹבזכותֹהאור ֹהחייםֹהקדושֹהבנוֹאתֹהענייןֹהכספיֹ,אבלֹמה ֹעםֹהענייןֹהרוחני?ֹ
האםֹישֹהפסדֹלצדֹשלומדֹתורה?ֹאמרֹבעלֹההפלאהֹ(רביֹפנחסֹבןֹרביֹצביֹהירשֹ
הלויֹהורוביץ)ֹבהקדמתוֹשלקיחתֹחלקֹהעוסקֹבתורהֹהיאֹלאֹכמוֹלקיחתֹחלקֹרגילֹ
במשאֹומתןֹמשתיֹסיבותֹ .
ֹ
) 1יפהֹשעהֹאחתֹבעולםֹהבאֹמכלֹחייֹהעולםֹהזהֹ(וקלֹוחומרֹשעהֹשלֹלימודֹתורהֹ
חשובהֹיותרֹמכלֹחייֹהעולםֹהזה) ֹ
)2אמרוֹחז"לֹעלֹהפסוקֹ"אורחֹחייםֹפן ֹתפלס" ֹ– ֹשאסורֹלאדםֹלעשותֹמשאֹומתןֹ
עלֹתורהֹומצוותֹ,ולכאורהֹזהֹקשהֹבכללֹעלֹכלֹעסקתםֹשלֹיששכרֹוזבולון!ֹומבארֹ
בעל ֹההפלאה ֹשזה ֹבכלל ֹלא ֹבגדר ֹמשא ֹומתן ֹבגלל ֹשהשכר ֹשל ֹשניהם ֹשווה ֹולאֹ
נגרע ֹמאף ֹאחד ֹבדיוק ֹכמו ֹ"המדליק ֹנר ֹמנר ֹזה ֹנהנה ֹוזה ֹאינו ֹחסר" ֹ ֹמשום ֹשמיֹ
שמכלכל ֹתלמיד ֹחכם ֹשכרו ֹמה' ֹולא ֹמהשכר ֹשל ֹהתלמיד ֹחכםֹ ,ולכן ֹלאף ֹאחדֹ
מהצדדים ֹאין ֹהפסד ֹאו ֹגריעות ֹכלשהיֹ ,ולכן ֹכתוב ֹ"שמח ֹזבולון ֹבצאתך ֹויששכרֹ
באוהליך" ֹשכלֹאחד ֹשמח ֹבשלו ֹולא ֹלוקח ֹמחברו ֹכלוםֹ ,ודבריו ֹשלֹבעלֹההפלאהֹ
מתאימיםֹיפהֹבבסיסםֹלדבריֹמהר"םֹאלשקרֹשאומרֹשמיֹשמקייםֹלומדיֹתורהֹהואֹ
מקבל ֹשכר ֹמה' ֹעל ֹזה ֹשבזכותו ֹהםֹלומדים ֹוהוא ֹלא ֹמקבל ֹשכר ֹעל ֹעצםֹלימודםֹ
(כמוֹשהזכרנוֹלעיל)ֹ .
ֹ

האםֹישֹחיובֹהשתתפותֹעםֹהצדֹהשני?
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שאלהֹנוספתֹשראויהֹלהישאלֹהיאֹהאםֹאחדֹמהצדדיםֹמחויבֹלהשתתףֹקצתֹבעסקוֹ
שלֹהשני?ֹֹאוֹשכלֹאחדֹעוסקֹאךֹורקֹבצדֹשלו?ֹֹההיגיוןֹהבריאֹאומרֹשכלֹאחדֹ
צריך ֹלדאוג ֹאך ֹורק ֹלצד ֹשלו ֹכך ֹשהעסקה ֹתהיה ֹמושלמתֹ ,יששכר ֹילמד ֹהרבהֹ
תורה ֹוזבולון ֹישיג ֹהרבה ֹכסף! ֹאולם ֹבמדרש ֹרבה ֹכתוב ֹכך ֹ"יששכר ֹכונס ֹוזבולוןֹ
מביא ֹבאניות ֹומוכר ֹומביא ֹלו ֹכל ֹצורכו" ֹ– ֹומובן ֹמכאן ֹשיששכר ֹכונס ֹאת ֹהיבולֹ
שלו ֹומביא ֹאותם ֹלחוף ֹוזבולון ֹרק ֹלוקח ֹממנו ֹאת ֹהיבול ֹומוכר ֹבארצות ֹאחרותֹ
ומביאֹלוֹאתֹהרווחיםֹשלֹהסחורהֹ,ומשמעֹבעצםֹשיששכרֹגםֹצריךֹלעבודֹולאֹרקֹ
ללמוד ֹתורה ֹכל ֹהיום! ֹ(יש ֹלציין ֹשהמשפט ֹשהזכרנו ֹמופיע ֹרק ֹבמדרש ֹרבה ֹולאֹ
בתנחומא)ֹ .אולם ֹאף ֹשיששכר ֹוזבולון ֹנהגו ֹכך ֹלא ֹראינו ֹבפוסקים ֹשיש ֹעניין ֹלנהוגֹ
דווקאֹבאופןֹכזהֹולכןֹאפשרֹשכיוםֹגםֹיששכרֹיהיהֹעסוקֹאךֹורקֹבלימודֹהתורהֹ .
עד ֹכאן ֹדיברנו ֹלעניין ֹהלומד ֹתורהֹ ,וכעת ֹנעסוק ֹבדין ֹשל ֹמי ֹשעובד ֹומביא ֹאתֹ
הכסףֹ .
לכאורהֹהיינוֹאומריםֹשהואֹלאֹצריךֹבכללֹללמודֹתורהֹכיֹבעצםֹישֹלוֹאתֹהשכרֹ
מהאדם ֹשלומד ֹשאותו ֹהוא ֹמפרנסֹ ,לעומת ֹזאת ֹאנו ֹרואים ֹבדברי ֹהשל"ה ֹ(מסכתֹ
שבועותֹפרקֹ"נרֹמצוה"ֹאותֹמ''ו)ֹשרביֹאלעזרֹבןֹחרסוםֹ(שהיהֹעשירֹמאוד)ֹהיהֹ
מחייב ֹבדין ֹשמים ֹאת ֹהעשירים ֹשהיו ֹאומרים ֹלו ֹשהם ֹלא ֹלומדים ֹבגלל ֹשהםֹ
מפרנסים ֹלמדנים ֹאחרים ֹ(כי ֹהם ֹטרודים ֹבלהשיג ֹכסף ֹגם ֹבשבילם)ֹ ,ומכך ֹאפשרֹ
ללמוד ֹשגם ֹמי ֹ שמפרנס ֹלומדי ֹתורה ֹצריך ֹללמוד ֹבעצמו ֹגם ֹ(והשולחן ֹערוך ֹאומרֹ
שאםֹאדםֹלאֹלמדֹתורהֹ–ֹבדיעבדֹקריאתֹשמעֹוברכותיהֹעלהֹלוֹכלימודֹתורה)ֹ .
ֹ

האםֹמומלץֹבכללֹלעשותֹאתֹהעסקה?
עדֹעכשיוֹעסקנוֹבפרטיםֹהטכנייםֹשלֹהעסקהֹ(איךֹבדיוקֹעושיםֹאתֹהעסקהֹ,האםֹ
מישהו ֹמפסיד ֹממנה) ֹאך ֹכעתֹנעסוקֹבשאלה ֹהרבה ֹיותרֹפרקטיתֹונוגעת ֹלחיינו ֹֹ-
האםֹבכללֹמומלץֹלעשותֹאותה??ֹואםֹכןֹהאםֹישֹצדֹשעדיףֹלהיותֹבו? ֹ
אםֹנתמקדֹבצדֹשלֹיששכרֹ(לימוד)ֹזהֹברורֹשמומלץֹלעשותֹאתֹהעסקהֹ,וזהֹבעצםֹ
גםֹהצדֹהעדיףֹ .
אך ֹאם ֹנתמקד ֹבצד ֹשל ֹזבולון ֹ(העסקים) ֹזה ֹלא ֹכ"כ ֹברור ֹאם ֹעדיף ֹלעשות ֹאתֹ
העסקהֹ,השולחןֹערוךֹאכןֹפוסקֹשעושיםֹעסקהֹזאתֹרקֹבמקרהֹשהאדםֹאינוֹיודעֹ
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ללמוד ֹאו ֹאינו ֹיכול ֹללמוד ֹהרבה ֹבגלל ֹטרדת ֹהפרנסהֹ ,לכן ֹישתדל ֹאדם ֹלקבועֹ
לעצמוֹזמןֹלימודֹ(אחריֹהעבודהֹלדוגמא)ֹואםֹהואֹרואהֹשזהֹלאֹמספיקֹאזֹשיעשהֹ
אתֹהעסקהֹהזאתֹ(והוכחנוֹכברֹמהסיפורֹשלֹרביֹאלעזרֹבןֹחרסוםֹשאםֹזהֹמחמתֹ
חוסר ֹזמן ֹעדיין ֹאדם ֹצריך ֹלמצוא ֹזמן ֹאפילו ֹמועט ֹללימוד ֹתורה) ֹוכמובן ֹשעדיףֹ
לעשותֹאתֹהעסקהֹמאשרֹלאֹלעשותֹכלוםֹולהישארֹבידייםֹריקותֹ .
ֹ

לסיכום:
ראינו ֹשאפשר ֹלעשות ֹעסקה ֹזאת ֹרק ֹבמקרה ֹשאדם ֹלא ֹיודע ֹללמוד ֹאו ֹשאין ֹלוֹ
מספיקֹזמןֹ,והצדֹהלומדֹלאֹחייבֹלהשתתףֹבצדֹשלֹהעובדֹבכלום ֹאךֹהצדֹהעובדֹ
צריך ֹבכל ֹזאת ֹלמצוא ֹזמן ֹללמוד ֹתורהֹ ,ראינו ֹגם ֹשאף ֹאחד ֹמהצדדים ֹלא ֹמפסידֹ
שוםֹדברֹושניהםֹנשאריםֹשלמיםֹגםֹמבחינהֹכספיתֹוגםֹמבחינתֹלימודֹתורהֹ .
ֹ
הרבֹקוקֹכותבֹבספרֹ""עיןֹאיה"ֹ(ברכותֹפרקֹשניֹ,פיסקהֹנ"ט)ֹעלֹחכמיֹיבנהֹשהיוֹ
רגיליםֹלומר ֹשמבחינת ֹמעלת ֹהאדם ֹהם ֹשווים ֹלחבריהם ֹשעובדיםֹכלֹהיום ֹבשדהֹ
ולא ֹלומדים ֹבגלל ֹשעיקר ֹמציאת ֹחן ֹבעיני ֹה' ֹתלוי ֹרק ֹבשלמות ֹהלב ֹוטהרתו ֹ(אוֹ
כמאמרֹחז"לֹ"רחמנאֹליבאֹבעי"ֹ–ֹה'ֹרוצהֹאתֹהלבֹשלֹהאדם)ֹשאליהֹמגיעיםֹעלֹ
ידי ֹדבקות ֹבה' ֹיתברךֹ ,וכל ֹהדבקות ֹבו ֹנעשית ֹעל ֹידי ֹהתורה ֹהקדושהֹ ,ולכן ֹאםֹ
אדםֹעושהֹאתֹהמקסימוםֹשלוֹכדיֹלהתקרבֹלה'ֹ– ֹמבחינתֹה'ֹזהֹלאֹמשנהֹבאיזהֹ
דר גה ֹהוא(רב/עובד ֹבשדה)ֹ ,וצריך ֹלהתייחס ֹאליו ֹבכבוד ֹרב ֹכמו ֹשראינו ֹשחכמיֹ
יבנהֹאמרוֹ כיֹהעיקרֹזהֹהרצוןֹוההשתדלותֹהמקסימלית! ֹ
ֹ
"אחדֹהמרבהֹואחדֹהממעיטֹ–ֹובלבדֹשיכוןֹליבוֹלשמים"ֹ–ֹולכןֹבעצםֹחכמיֹיבנהֹ
ראו ֹאת ֹמי ֹשהשתדל ֹבכל ֹמאודו ֹללמוד ֹתורה ֹולהתקרב ֹלה' ֹכשווה ֹלהם ֹמבחינתֹ
המעלהֹשלו!ֹולכןֹגםֹאנוֹצריכיםֹלהעריךֹכלֹאחדֹלפיֹפנימיותוֹורצונוֹהנפשיֹלדבוקֹ
בה'ֹולאֹחסֹוחלילה ֹאך ֹורק ֹלפיֹהחיצוניות ֹוהלימוד ֹשלוֹ ,והעיקרֹהואֹלעשות ֹאתֹ
ההשתדלות ֹהגדולה ֹביותר ֹשלנו ֹלדבוק ֹבה' ֹיתברך ֹובתורה ֹכל ֹהזמן ֹובכל ֹשלבֹ
בחיינוֹ,ושנזכהֹשלכלֹמקוםֹשאליוֹנלך ֹ נצליחֹלפגושֹאתֹה'ֹותורתוֹהקדושהֹמתוךֹ

שמחהֹואהבהֹ,אמןֹ .
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עמלֹתורהֹ-שחורֹאביחי ֹ
בפתח ֹדברי ֹֹ ,רוצה ֹאני ֹלספר ֹמדוע ֹבחרתי ֹבנושא ֹשל ֹ"עמל ֹתורה"ֹ .כולנו ֹיודעיםֹ
ומבינים ֹאת ֹחשיבותה ֹוערכה ֹהעצום ֹשל ֹהתורה ֹהקדושה ֹאשר ֹהיא ֹחיינו ֹואורךֹ
ימינו ֹובה ֹנהגה ֹיומם ֹולילהֹ .עמל ֹהתורה ֹמביא ֹאת ֹהאדם ֹלידי ֹכך ֹשהוא ֹמוציאֹ
מעצמוֹכוחותֹגדוליםֹאשרֹהואֹעצמוֹלאֹהאמיןֹשקיימיםֹאצלוֹ.הריֹזהֹכוללֹ– ֹילדֹ
שלומד ֹכל ֹיום ֹמשניות ֹלצורך ֹסיום ֹש"ס ֹמשניות ֹעד ֹלבר ֹהמצווה ֹשלו ֹֹ ,או ֹעו"דֹ
אשרֹאחריֹעודֹיוםֹעבודהֹמאתגרֹומורכבֹלאֹמוותרֹעלֹהלימודֹהקבועֹבדףֹהיומיֹ
אוֹבחורֹישיבה ֹאשרֹמתנתקֹמהעולםֹהרועשֹוהגדולֹונכנסֹלביתֹהמדרשֹשהואֹגןֹ
עדן ֹעלי ֹאדמות ֹ( ֹכלשון ֹהרב ֹוידר ֹשליט"א ֹ) ֹיום ֹאחר ֹיום ֹועומל ֹמעמיק ֹומחכיםֹ
בחכמתה ֹשל ֹהתורהֹ .חשוב ֹלהעריך ֹכל ֹאחד ֹואחד ֹעל ֹעמלו ֹבתורה ֹכפי ֹהשקעתוֹ
ויכולתוֹ .
נחתוםֹבברכתֹ"חילכםֹלאורייתא"ֹאשרֹמופנהֹלכלֹאחדֹואחדֹמעםֹישראלֹֹ,קריאהֹ

נעימה! ֹ
עמלֹתורהֹ–ֹהשקעהֹבקביעותֹוקצירתֹהפירות ֹ
ישנו ֹרעיון ֹיפה ֹבנוגע ֹלעמל ֹהתורה ֹֹ ,אשר ֹלאט ֹלאט ֹעם ֹעבודה ֹקבועה ֹומסודרתֹ
מגיעיםֹלהבנתֹהתורהֹולקצירתֹהפירותֹבעז"הֹ .
"ֹ 215א"ר ֹחייא ֹבר ֹאבא ֹא"ר ֹיוחנן ֹ– ֹמאי ֹדכתיב ֹ"נוצר ֹתאנה ֹיאכל ֹפריה"ֹ ,למהֹ
נמשלוֹדבריֹתורהֹכתאנה?ֹמהֹתאנהֹזוֹכלֹזמןֹשאדםֹממשמשֹבהֹמוצהֹבהֹתאניםֹ
ֹ,אףֹדבריֹתורהֹכלֹזמןֹשאדםֹהוגהֹבהןֹמוצאֹבהןֹטעם" ֹ
ואומר ֹרש"י ֹבמקום ֹ– ֹכל ֹזמן....מוצא ֹבה ֹתאניםֹ -שאינן ֹמתבשלין ֹבבת ֹאחת ֹאלאֹ
היום ֹמעט ֹולמחר ֹמעט ֹוכל ֹשעה ֹראוי ֹלאכול ֹמהןֹ .אני ֹחושב ֹשאפשר ֹללמוד ֹמזהֹ
שע"יֹשאדםֹעמלֹבתורהֹֹ,ולומדֹפעםֹאחרֹפעםֹאתֹהסוגיהֹאזֹבסופוֹשלֹדברֹהואֹ
הואֹמביןֹֹ,וכמוֹשהתאניםֹאינםֹמתבשליםֹבפעםֹאחתֹאלאֹהיוםֹמעטֹולמחרֹמעטֹֹ,
כך ֹגם ֹבתורה ֹהקדושהֹֹ ,אתה ֹמשקיע ֹומחפש ֹלהבין ֹבתורה ֹֹ,אז ֹאתה ֹמנסהֹהיוםֹ
ומממשיך ֹ מחר ֹוכן ֹהלאה ֹֹ ,וב"ה ֹמגיעים ֹלהבנת ֹהלימוד ֹכיוון ֹשיש ֹפה ֹעמל ֹקבועֹ

אשר ֹנותןֹללומדֹשמחהֹכיווןֹשהואֹיודעֹשעםֹעמלֹוהשקעהֹהואֹיביןֹולכןֹהואֹלאֹ

 215מסכת עירובין  ,פרק חמישי  ,דף נד ע"א.
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יוותר ֹוימשיך ֹלנסות ֹֹ ,וכמו ֹשבתאנים ֹהגיע ֹלפרי ֹבשל ֹבסופו ֹשל ֹדבר ֹֹ ,כך ֹגםֹ
בתורהֹ .
ר'ֹאלעזרֹמתחבטֹבשאלהֹלאיזהֹעמלֹנולדֹהאדםֹֹ,תורהֹאוֹמלאכה? ֹ
" ֹ 216אמרֹר'ֹאלעזרֹכלֹאדםֹלעמלֹנבראֹֹ,שנאמרֹ"כיֹאדםֹלעמלֹיולד"ֹֹ,איניֹיודעֹ
אםֹלעמלֹפהֹ(כלומרֹדיבור)ֹנבראֹאםֹלעמלֹמלאכהֹנבראֹ–ֹכשהואֹאומרֹ"כיֹאכףֹ
עליוֹפיהו"ֹהוי ֹאומרֹלעמל ֹפהֹנבראֹֹ ,ועדייןֹאיניֹיודעֹאםֹלעמלֹתורה ֹאםֹלעמלֹ
שיחה?ֹֹ,כשהואֹאומרֹ"לאֹימושֹספרֹהתורהֹהזהֹמפיךֹוהגיתֹבוֹיומםֹולילה"ֹ–ֹהויֹ
אומרֹלעמלֹתורהֹנברא"ֹ .
מדברי ֹר' ֹאלעזר ֹהייתי ֹיכול ֹלחשוב ֹשלמרות ֹשאדם ֹנברא ֹלעמל ֹֹ ,אולי ֹלא ֹלעמלֹ
תורה? ֹבא ֹר' ֹאלעזר ֹומביא ֹאת ֹהפסוק ֹהידוע ֹ"והגית ֹבו ֹיומם ֹולילה" ֹאשר ֹבאֹ
ומוכיחֹשאדםֹלעמלֹתורהֹנברא!ֹוזהֹדברֹעצוםֹכיווןֹשזהֹמראהֹלנוֹשכלֹתכליתנוֹ
בעולםֹהואֹללמודֹֹ,אבלֹלאֹרקֹללמודֹאלאֹלעמולֹעלֹהלימוד!ֹולכןֹחייבֹכלֹאחדֹ
לעמולֹעלֹהתורהֹֹ,וזהֹיביאֹלוֹשמחהֹבלימוד ֹהתורהֹבפרטֹֹ ,ובעבודתֹה'ֹבכללֹ.
כמוֹכןֹֹ,אשריֹמיֹשזוכהֹשיהאֹעמלוֹבתורהֹכיווןֹשהואֹמקייםֹאתֹתכליתֹבריאתוֹ
ועושהֹקידושֹה'ֹגדולֹ .

עמלֹתורהֹ–ֹמתוךֹעוני ֹ
"217מסופרֹבמסכתֹיומאֹעלֹעניֹועשירֹשבאוֹלדיוןֹֹ,ואזֹשאלוֹאתֹהעניֹ– ֹלמהֹלאֹ
עסקת ֹבתורה? ֹאם ֹאומר ֹ– ֹעני ֹהיה ֹוטרוד ֹבמזונותיו ֹֹ ,אומרים ֹלוֹ -אתהֹיותר ֹעניֹ
מהלל ֹהזקן? ֹאמרו ֹעל ֹעליו ֹשהיה ֹמתפרנס ֹבכל ֹיום ֹמטרעפיק ֹ(מטבע ֹבימיהם)ֹחציֹ
מטבעֹהיהֹנותןֹלשומרֹביתֹהמדרשֹכדיֹלהיכנסֹללמודֹוחציֹהיהֹנותןֹלמשפחתוֹ.יוםֹ
אחדֹלאֹהצליחֹהללֹלהשיגֹאתֹפרנסתוֹולכןֹלאֹהצליחֹלהיכנסֹלביתֹהמדרשֹֹ,אזֹ
עלהֹלגגֹביתֹהמדרשֹוהתיישבֹעלֹהארובהֹכדיֹלאֹלהפסידֹדבריֹאלוקיםֹחייםֹשלֹ
שמיעה ֹואבטליון ֹ ֹ ,אותו ֹיום ֹערב ֹשבת ֹהיה ֹבחודש ֹטבת ֹֹ ,וירד ֹהרבה ֹשלג ֹאשרֹ
כיסה ֹאת ֹהלל ֹהזקן ֹב ֹֹ 3אמות ֹשל ֹשלג ֹֹ ,בבוקר ֹלאחר ֹעליית ֹעמוד ֹהשחר ֹאמרֹ
שמעיהֹלאבטליוןֹשמוזרֹשאיןֹאורֹשממשֹמהארובהֹכמוֹכל ֹיוםֹֹ,הסתכלוֹשניהםֹ

 216מסכת סנהדרין  ,פרק חלק  ,דף צט ע"ב.
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וראוֹדמותֹאדם ֹבארובה ֹשמכוסה ֹבהרבה ֹשלג ֹֹ ,מהר ֹהורידו ֹאותוֹֹ ,רחצו ֹאותו ֹֹ,
והושיבוֹאותוֹמולֹהמדורהֹהחמהֹֹ,ואמרוֹ-ראויֹזהֹשנחללֹעליוֹאתֹהשבתֹ .
לאחרֹמכןֹשאלוֹאתֹהעשירֹֹ,מדועֹלאֹעסקתֹבתורה?ֹאםֹאומרֹשהיהֹטרודֹבעסקיוֹ
מרובֹעושרוֹאזֹהיוֹאומרים ֹלוֹישֹאדםֹיותרֹעשירֹמר'ֹאלעזרֹבןֹחרסוםֹשהשאירֹ
לוֹאביוֹֹ 1111עיירותֹוכנגדןֹֹ 1111ספינותֹביםֹֹ,ובכלֹזאתֹבכלֹיוםֹויוםֹהיהֹנוטלֹ
נאדֹשלֹקמחֹומהלךֹמעירֹלעירֹוממדינהֹלמדינהֹכדיֹללמודֹתורהֹ ".
פסקה ֹזו ֹבאה ֹלבאר ֹלנו ֹכי ֹהאדם ֹלא ֹיכול ֹלהתנצל ֹולומר ֹשלא ֹלמד ֹתורה ֹמפניֹ
שהיהֹטרודֹבענייניוֹכיֹאיֹאפשרֹלאֹללמודֹתורהֹאלאֹאםֹכןֹהאדםֹלאֹיכולֹכללֹ
ללמודֹֹ,כיווןֹשהאדםֹצריךֹלהמיתֹאתֹעצמוֹעלֹהתורהֹויעמולֹבהֹכדיֹללמודֹאתֹ
תורתֹה'ֹ.אפשרֹלראותֹמהסיפורֹשניתןֹללמודֹתורהֹביןֹאםֹאתהֹעניֹכהללֹאשרֹלאֹ
מש ֹמלימודו ֹובין ֹאם ֹאתה ֹעשיר ֹכר' ֹאלעזר ֹבן ֹחרסום ֹאשר ֹעשירותו ֹלא ֹהפריעהֹ
לתלמודוֹ.כמוֹכןֹאנחנוֹלומדיםֹמהללֹהזקןֹכיֹלמרותֹהחוסרֹהגדולֹהואֹעדייןֹלמדֹ
תורה ֹכי ֹאין ֹלך ֹדבר ֹשמקרב ֹאת ֹהאדם ֹאל ֹהקב"ה ֹכמו ֹמי ֹשלומד ֹתורה ֹמתוךֹ
הדוחק ֹכיוון ֹשע"י ֹזה ֹהוא ֹגובר ֹעל ֹהגשמי ֹודבק ֹבשכלי ֹוכך ֹאין ֹמסך ֹכלל ֹאשרֹ
מבדילֹביןֹהאדםֹלקב"הֹ .
"218אין ֹדברי ֹתורה ֹמתקיימים ֹבמי ֹשמתרפה ֹעצמו ֹעליהם ֹֹ ,ולא ֹבאלו ֹשלומדיםֹ
מתוך ֹעידון ֹומתוך ֹאכילה ֹושתייה ֹאלא ֹבמי ֹשממית ֹעצמו ֹעליה ֹומצער ֹגופו ֹתמידֹ
ולא ֹיתן ֹשינה ֹותנומה ֹלעפעפיו ֹֹ ,אמרו ֹחכמים ֹדרך ֹרמז ֹזאת ֹהתורה ֹאדם ֹכי ֹימותֹ
באוהלֹֹ,איןֹהתורהֹמתקיימתֹאלאֹבמיֹשממיתֹעצמוֹבאוהלֹהחכמה" ֹ
ראשיתֹכלֹֹ,חשובֹלדעתֹשהלכותֹאלוֹאמנםֹנמצאיםֹביורהֹדעהֹאךֹלקוחיםֹמתוךֹ
ספרֹהמדעֹשלֹהרמב"םֹֹ,הלכותֹתלמודֹתורהֹ .
ֹ
רואים ֹבהלכות ֹאלו ֹשאדם ֹאכן ֹצריך ֹלעמול ֹולהשקיע ֹכדי ֹלהבין ֹולהשכיל ֹבתורהֹ
ולא ֹללמוד ֹמתוך ֹתענוגים ֹֹ ,כמו ֹכן ֹבהמשך ֹלדברי ֹהמהר"ל ֹגם ֹהרמב"ם ֹאומרֹ
שצריךֹלה מיתֹאתֹעצמוֹעלֹהתורהֹולעמולֹבהֹכלֹחייוֹֹֹ.אךֹמאידךֹגיסאֹיבואֹאדםֹ
ויאמרֹ–ֹ אניֹלאֹיכולֹללמודֹתורהֹאא"כֹיהיהֹכיבודֹכיווןֹשזהֹעוזרֹליֹלהתרכזֹ.אזֹ
עכשיוֹנבוא ֹונאסור ֹעליו ֹאתֹהלימוד ֹכיוון ֹשאסור ֹללמוד ֹמתוך ֹעידון?! ֹודאי ֹשלא!ֹ
218
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אותו ֹאדם ֹֹ ,העמל ֹשלו ֹבתורה ֹמגיע ֹבעזרת ֹהכיבוד ֹאשר ֹעוזר ֹלו ֹללמוד ֹולהביוֹ
בתורתֹה'ֹולכןֹכמובןֹמותרֹלוֹללמודֹעםֹכיבודֹֹ,אךֹחשובֹשלאֹהאוכלֹיהיהֹהמרכזֹ
ולאֹיפתחֹ"שולחן"ֹותוךֹכדיֹילמדֹֹכיווןֹשזהֹמבזהֹאתֹהתורהֹוהואֹגםֹלאֹיצליחֹ
להתרכזֹבלימודֹֹ,אלאֹהכלֹבמידהֹובטובֹטעםֹ.כמוֹכןֹחשובֹלדעתֹשדבריֹהרמב"םֹ
הםֹהמט רהֹשלֹלומדֹהתורהֹֹ,אךֹלאֹכולםֹנמצאיםֹבמדריגהֹגבוההֹזוֹולכןֹבהמשךֹ
לדברינוֹהקודמיםֹֹ,האדםֹיכולֹללמודֹעםֹכיבודֹוכו'ֹכדיֹשיעזורֹלוֹללמודֹולעמולֹ
בתורהֹ .

עמלֹתורהֹ–ֹהדרךֹלהקבלתֹפניֹשכינה ֹ
"219אםֹבחוקותיֹתלכו"ֹשתהיוֹעמליםֹבתורהֹ.יסודהֹשלֹפרשתֹברכותֹוקללותֹהואֹ
בתחילתֹהפרשהֹ– ֹ"אםֹבחוקותיֹתלכו"ֹופירשֹרש"יֹשתהיוֹעמליםֹבתורהֹ.עמליםֹ
בתורהֹזהֹהבסיסֹלמדרגתֹהאדםֹֹ,אםֹבודקיםֹאםֹהציבורֹראויֹלברכותֹֹ,אזֹראשיתֹ
כלֹבודקיםֹאתֹמידתֹהעמלותֹבתורהֹשלהםֹ.אךֹצריךֹביאורֹכיצדֹלמדוֹחז"לֹאתֹ
עניין ֹהעמלות ֹבתורה ֹמלשון ֹהכתוב ֹ"אם ֹבחוקותי ֹתלכו"?ֹ .הגר"א ֹאומר ֹשבכלֹ
המצוות ֹההליכה ֹאינה ֹתכלית ֹהמצווה ֹאך ֹבביקור ֹחולים ֹההליכה ֹבעצמה ֹהיאֹ
המצווהֹ .
המהר"ל ֹאומר ֹשיש ֹללכת ֹאל ֹבית ֹהכנסת ֹהיותר ֹרחוק ֹמן ֹהאדם ֹמפני ֹשהוא ֹנוטלֹ
שכרֹפסיעותֹֹ,וה'ֹיתברךֹמצויֹבביתֹהכנסתֹכיֹזהֹמקדשֹאלֹה'ֹלהיותֹבוֹדבקיםֹֹ,
וגם ֹאומר ֹשלא ֹיהיה ֹזז ֹמבתי ֹכנסיות ֹומבתי ֹמדרשות ֹכיוון ֹשכך ֹאתה ֹמקבל ֹפניֹ
שכינהֹ .ולפי ֹדברי ֹהמהר"ל ֹניתן ֹלהבין ֹאת ֹדברי ֹהגר"א ֹשבביקור ֹחולים ֹההליכהֹ
עצמהֹהיאֹהמצווהֹֹ,שהריֹאמרוֹבנדריםֹ(דףֹמ,אֹ)ֹֹששכינהֹמעלֹמיטתוֹשלֹחולהֹ
ֹ,וישֹבהליכהֹלביקורֹחוליםֹמשוםֹמצווהֹשלֹהקבלתֹפניֹשכינהֹֹ,וזהֹכמוֹההליכהֹ
לבתיֹכנסתֹששםֹנוטלֹשכרֹפסיעותֹ.וזהוֹגםֹהמובןֹשלֹ"אםֹבחוקותיֹתלכו"ֹודרשוֹ
שתהיו ֹעמלים ֹבתורה ֹ .עניין ֹהעמלות ֹנכלל ֹבלשון ֹההליכה ֹֹ ,כי ֹישנה ֹמצווה ֹגםֹ
בהולכי ֹבית ֹהמדרש ֹֹ ,מאחר ֹשזוהי ֹהליכה ֹלהקבלת ֹפני ֹשכינהֹ ,ועיקר ֹהשראתֹ
השכינהֹעםֹהלומדֹתורהֹהיאֹדווקאֹכשהלימודֹמתוךֹיגיעהֹועמל"ֹ .
אנחנוֹרואיםֹמכאןֹשעמלֹזהֹדרךֹֹ,וגםֹכמובןֹעלֹהדרךֹישֹמצווהֹוכךֹאפשרֹלראותֹ
שהדרךֹבעמלֹתורהֹהיאֹדברֹחשובֹוגדולֹוישֹעלֹזהֹשכרֹלאֹמבוטלֹ .
 219מורשה  ,הרב אברהם שפירא זצ"ל .
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"הקבלת ֹפני ֹהשכינה" ֹ– ֹהקבלת ֹפני ֹהשכינה ֹהמגיעה ֹמכח ֹעסק ֹהתורה ֹנלמדתֹ
מהגמראֹבברכותֹדףֹוֹע"אֹ"ֹ,ומניןֹשאפילוֹאחדֹיושבֹועוסקֹבתורהֹשכינהֹעימו?ֹ
שנאמרֹ"בכלֹהמקוםֹאשרֹאזכירֹאתֹשמיֹאבואֹאליךֹוברכתיך"ֹֹ ,והכוונהֹשבשעהֹ

שאדםֹעוסקֹבתורהֹלשמה ֹֹהריֹהואֹכאילוֹהקב"הֹעימוֹבדברוֹאתֹדבריֹהתורהֹ.

כמו ֹכן ֹ"ֹ ,בכל ֹהמקום ֹאשר ֹאזכיר ֹאת ֹשמי" ֹדרשו ֹחז"ל ֹ– ֹעל ֹהעוסק ֹבתורהֹ
שבשעהֹשאדםֹעוסקֹבתורהֹשהיאֹשמותיוֹשלֹהקב"הֹֹ,אזֹהקב"הֹשונהֹכנגדוֹ .
כשאדםֹעוסקֹבתורהֹאזֹשכינהֹעמוֹֹ,ועיקרֹמעלהֹזוֹהיאֹדווקאֹכשהלימודֹבדרגתֹ
עוסקֹבתורהֹֹ,כלומרֹ–ֹכנוסחֹברכתֹהתורהֹ"לעסוקֹבדבריֹתורה"ֹֹ,עיקרֹההבטחהֹ
שהבטיחנוֹהקב"הֹהיאֹעסקֹהתורהֹֹ,וזהוֹהעמלֹוהטורח ֹשלֹ"אם ֹבחוקותיֹתלכו"ֹ
שתהיוֹעמליםֹבתורהֹשבעלֹפהֹעלֹמנתֹלשמורֹולקייםֹ .
ישיבה ֹ– ֹמקום ֹמיוחד ֹלעמל ֹתורה ֹֹ ,ר' ֹחמא ֹאומר ֹבגמרא ֹביומא ֹ(דף ֹכח ֹע"ב)ֹ
שמימיהןֹשלֹאבותינוֹלאֹפרשהֹישיבהֹמהםֹֹ,ואברהםֹאבינוֹזקןֹויושבֹבישיבהֹהיהֹ
ֹ,ומפרשֹעלֹזהֹרבינוֹחננאלֹ–ֹזקניםֹויושביםֹבישיבהֹהיוֹכלומרֹשכינהֹעמהםֹֹ,ע"יֹ
קדושתםֹשלֹהיושביםֹבישיבהֹהקבועיםֹבמקוםֹהמסוייםֹללמודֹוללמדֹֹ,ע"יֹכךֹזכוֹ
להשראתֹשכינהֹ ".
למדנו ֹ מדברי ֹרבנו ֹחננאל ֹשהישיבה ֹהיא ֹמקום ֹמוכן ֹלהשראת ֹשכינה ֹכפי ֹמעלתֹ
הלומדיםֹֹ,עמלםֹֹ,וקביעותםֹבמקוםֹהמיוחדֹלתורהֹ .
לסיכום ֹֹ ,ראינו ֹמדברי ֹקודשו ֹשל ֹר' ֹאברום ֹזצ"ל ֹשע"י ֹהעמל ֹוהיגיעה ֹבתורהֹ
מקבליםֹאתֹפניֹהשכינהֹ,וזוהיֹדרגהֹגבוההֹמאודֹֹ,ולכןֹהעמלֹבתורהֹבגללֹהקושיֹ
והיגיעהֹֹ,מביאֹאותךֹלפסגותֹגבוהותֹֹֹֹ,אשריֹמיֹשעמלֹבתורה! ֹ

עמלֹתורהֹ–ֹקומהֹפרטיתֹבתוךֹהבנייןֹהכללי ֹ
הרבֹקוקֹזצ"לֹמתארֹוממחישֹאתֹהחלקֹשלֹכלֹאחדֹואחדֹע"יֹעמלֹהתורהֹהפרטיֹ
שלוֹֹ,כיצדֹעוזרֹומקדםֹאתֹהאומהֹ .
"220שקידתֹהתורה ֹמציירתֹיפה ֹבנשמה ֹאת ֹהתכונהֹהישראלית ֹוצורתה ֹהמיוחדת ֹֹ,
ובזהֹהיאֹממלאתֹאתֹהאומהֹחייםֹֹ,כשימצאוֹבכללותהֹשוקדיםֹרביםֹֹ,וממילאֹכלֹ
אחדֹואחדֹהפועלֹע"פֹחלקוֹֹ,בונהֹהואֹעולםֹמלא" ֹ

 220אורות התורה  ,פרק ו  ,סעיף יב.
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שקידתֹהתורהֹהיאֹשאדםֹשקועֹבתוךֹהלימודֹֹ,עמלֹוטורחֹכדיֹלהביןֹעדֹהסוףֹֹ,
וכאשרֹהאדםֹמנתקֹאתֹעצמוֹמכלֹהפרעהֹחיצוניתֹרקֹאזֹהואֹיכולֹלשקודֹולעמולֹ
כיווןֹשכךֹכלֹכולוֹבתוךֹהתורהֹוזהוֹחלקֹמההשקעהֹהעצומהֹשלֹעמלֹהתורהֹ.הרבֹ
אומרֹששקידתֹהתורהֹמציירתֹיפהֹבנשמהֹאתֹהתכונהֹהישראליתֹוצורתהֹהמיוחדתֹ
 ֹ,הכוונהֹהיאֹשע"יֹעמלךֹושקידתֹהתורהֹאדםֹמנתקֹאתֹעצמוֹמכלֹהפרעהֹחיצוניתֹ
כזו ֹאו ֹאחרת ֹוכך ֹמאפשר ֹלנשמתו ֹלפרוח ֹולהופיע ֹבצורתה ֹהמיוחדת ֹאשר ֹשייכתֹ
ספציפיתֹרקֹלנשמתוֹוכךֹהואֹעולהֹומתעלהֹעםֹלימודֹהתורהֹ .
כמוֹכןֹהרבֹממשיךֹואומרֹששקידתֹהתורהֹממלאתֹאתֹהאומהֹחייםֹֹ,כאשרהֹיהיוֹ
בקרבהֹשוקדיםֹרביםֹ.הרבֹמצייןֹפהֹדברֹחשובֹֹ,ששקידתֹהתורהֹשלֹרביםֹפועלתֹ
עלֹכללֹהאומהֹאתֹאותהֹהפעולהֹשפועלתֹשקידתֹהיחידֹעלֹעצמוֹ.כלומרֹכשאדםֹ
עמל ֹולומד ֹתורה ֹאז ֹהוא ֹגם ֹמעלה ֹאת ֹעצמו ֹאך ֹבד ֹבבד ֹפועל ֹומעלה ֹאת ֹכללֹ
האומה ֹוע"יֹשקידתֹהתורהֹמתעוררותֹהתכונותֹהישראליותֹבכללֹהאומהֹוע"יֹכךֹ
האומה ֹמתמלאת ֹֹ ,חיים ֹֹ ,רצון ֹֹ ,כוחות ֹיצירה ֹועוצמה ֹפנימית ֹֹ ,וזה ֹמראה ֹלנוֹ
שהשקידהֹוהעמלֹנותניםֹלאדםֹולאומהֹכוחותֹגדוליםֹועוצמותֹאדירותֹאשרֹכמובןֹ
עוזריםֹותורמיםֹלבנייןֹהעםֹהיהודיֹ.ומסייםֹהרבֹואומרֹשכלֹאחדֹואחדֹשפועלֹע"פֹ
חלקו ֹוהשקעתו ֹבונה ֹהוא ֹעולם ֹמלאֹ .כלומר ֹאפילו ֹהפרט ֹפועל ֹאת ֹפעולתו ֹבתוךֹ
האומהֹובכךֹמשפיעֹהואֹלטובהֹעלֹאחריםֹֹ,וכדבריֹחז"לֹ–ֹ"כלֹהמקייםֹנפשֹאחתֹ
מישראלֹכאילוֹקייםֹעולםֹמלא"ֹ(ֹ.רובֹהפירושֹהנ"לֹמתוךֹפירושוֹשלֹהרבֹדרוריֹ
לאורותֹהתורהֹ,וקצתֹהוספותֹשליֹ ).
לסיכוםֹֹ,מדבריֹהרבֹאנחנוֹמביניםֹכמהֹחשובהֹעמלֹהתורהֹאשרֹבונהֹומגדלֹאתֹ
האדםֹאךֹיחדֹעםֹזאתֹתורםֹרבותֹלבניינהֹהכלליֹשלֹהאומהֹ .

עמלֹתורהֹ–ֹעבודהֹעיקשתֹכחלקֹמבנייתוֹשלֹהאדם ֹ
"221בכך ֹשאדם ֹטורח ֹועמל ֹֹ ,הלימוד ֹנעשה ֹנכס ֹשלוֹ .זה ֹההפך ֹממה ֹשחושביםֹ
שהכלֹצריךֹלהיותֹקלֹֹ,הריֹמדועֹרבֹאשיֹשערךֹאתֹהגמראֹלאֹעשהֹכמוֹעריכתוֹ
שלֹהרמב"ם?ֹהריֹודאיֹשהואֹהיהֹיכולֹפשוטֹהואֹרצהֹשאנחנוֹנעמולֹונגיעֹלסדרֹ
שעשה ֹהרמב"ם ֹבכוחות ֹעצמינו ֹֹ ,ולא ֹכמו ֹתינוק ֹשלועסים ֹבשבילו ֹאת ֹהאוכל ֹֹ,
צריךֹלעמולֹ.אםֹעמליםֹ–ֹאוהביםֹוזהֹחודרֹפנימהֹ .
 221הרב אבינר  ,חיי עולם  ,ע"מ .31
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דובהֹשאיבדהֹאתֹהגורֹשלהֹזהוֹדברֹמסוכןֹמאודֹ"דבֹשכול"(הושעֹ,יגֹ,ח)ֹ.ולמהֹ
דווקא ֹדובה ֹיותר ֹמשאר ֹחיות ֹרעות? ֹאומר ֹהרד"ק ֹ– ֹהדב ֹנולד ֹעם ֹהשליה ֹוצריךֹ
לקלפה ֹממנוֹלאטֹֹ ,ואת ֹזה ֹעושה ֹהדובה ֹבזהירות ֹבעדינות ֹובמאמץ ֹגדולֹֹ,אחרתֹ
היאֹעלולהֹלפצועֹאתֹהדבֹהקטןֹ.בגללֹהעמלֹשהיאֹהשקיעהֹבוֹהיאֹכברֹאוהבתֹ
אותוֹֹ,ולכןֹהיאֹכ"כֹקשורהֹאליו" ֹ
לדעתיֹֹ,משלֹזהֹמדהים!ֹהואֹממחישֹלנוֹבצורהֹנפלאהֹכיצדֹצריךֹלאטֹלאטֹלהסירֹ
אתֹהשליהֹֹ,וזוֹעבודהֹקשהֹאךֹעבודהֹזוֹמקשרתֹאתֹהדובהֹעםֹהגורֹשלהֹֹ,וכךֹ
גםֹבתורהֹֹ,עמליםֹֹ,עובדיםֹֹ,וב"הֹמתקשריםֹלתורהֹ .
"אמנםֹבישיבהֹישֹשיעוריםֹֹ,אךֹגםֹזהֹעמלֹֹ,להתכונןֹלשיעורֹואח"כֹלחזורֹעליוֹֹ,
כיוון ֹשאתה ֹפועל ֹפה ֹולא ֹרק ֹמקבל ֹוכך ֹיש ֹהשתתפות ֹשלך ֹועמל ֹאישי ֹולא ֹרקֹ
קבלהֹשנותניםֹלךֹ .
יש ֹאנשים ֹשאומרים ֹ– ֹלימוד ֹגמרא ֹקשה ֹולכן ֹאיני ֹלומדֹ .זה ֹהפוך ֹֹ ,אינך ֹרוצהֹ
ללמוד ֹכי ֹאתה ֹמפחד ֹמןֹהעמלֹ .כך ֹגם ֹבלימוד ֹאמונה ֹ– ֹצריך ֹעמלֹ .אמנםֹהוא ֹקלֹ
יותרֹמגמראֹאךֹהואֹעדייןֹדורשֹעמלֹרבֹ.מדועֹחז"לֹאומריםֹשהקב"הֹכפהֹעלינוֹ
הרֹכגיגיתֹֹ,עםֹהזמןֹהאדםֹמתאהבֹבעמלֹֹ,אוהבֹשזהֹקשהֹֹ,שמחֹבכלֹקושיאֹשלֹ
תוספותֹֹ,בכלֹשאלהֹשלֹה'כסףֹמשנה'ֹעלֹסתירהֹביןֹהרמב"םֹלגמראֹ .
אדםֹעמלֹואוהבֹוזהֹחודרֹלתוכוֹֹ,נעשהֹבשרֹמבשרוֹֹ,ומתוךֹכךֹהואֹמגיעֹלקיוםֹ
מצוותֹבשמחהֹ.אךֹלימודֹללאֹעמלֹֹ,זהֹסתםֹשעשועֹוח"וֹהואֹמואסֹבלימודֹ .
אםֹלאֹהיהֹלךֹקשהֹ–ֹזוֹבעיהֹֹ,אךֹאםֹקשהֹ–ֹצריךֹלשמוחֹבזהֹ ".
ראינוֹמדבריוֹשלֹהרבֹאבינרֹשעמלֹהתורהֹֹ,לאֹעוזרֹספציפיתֹרקֹללימודֹהתורהֹ
אלא ֹגם ֹמחבב ֹעל ֹהאדם ֹאת ֹשאר ֹהמצוות ֹוזה ֹנותן ֹלאדם ֹשמחה ֹעצומהֹ .כמו ֹכןֹ
האדם ֹשמח ֹכשקשהֹלו ֹכיוון ֹשהוא ֹבונה ֹאת ֹעצמו ֹע"י ֹזה ֹֹ ,וכךֹהוא ֹמרגיש ֹשזהֹ
טובֹובריאֹלוֹלעבודֹולעמולֹבשבילֹלימודֹוקנייןֹהתורהֹ .

עמלֹתורהֹ–ֹבמובןֹהנפשי ֹ
כולנו ֹיודעים ֹומבינים ֹאת ֹחשיבותו ֹשל ֹהעמל ֹבתוך ֹהלימוד ֹבדרך ֹלהבנת ֹעודֹ
תוספות ֹאו ֹרש"י ֹֹ ,אך ֹחשוב ֹלדעת ֹשישנו ֹעוד ֹנדבך ֹחשוב ֹבקניית ֹהדבר ֹהגדולֹ
שנקראֹ"עמלֹתורה"ֹוזהוֹהמובןֹהנפשיֹ .
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כל ֹאדם ֹצריך ֹלקבוע ֹוגם ֹקובע ֹעיתים ֹלתורה ֹאך ֹחשוב ֹמאוד ֹהעמל ֹוהקביעותֹ
שבתוךֹהלימודֹֹ,ואניֹאסבירֹאתֹעצמיֹ .
אדםֹלמשלֹרוצהֹללמודֹכלֹיוםֹפרקֹבקיאותֹבתנ"ךֹֹ,אךֹלאחרֹשהתחילֹהואֹרואהֹ
שזהֹלאֹפשוטֹבכללֹֹ,אףֹשלימודֹכזהֹהואֹרקֹביןֹֹ5לֹֹ11דקותֹביום! ֹ
ולכןֹפהֹחשובֹשיהיהֹלאדםֹעמלֹתורהֹבמובןֹהנפשיֹֹ,שבוֹהואֹאומרֹוקובעֹלעצמוֹ
– ֹאניֹכלֹיום ֹלומדֹפרק ֹבתנ"ך ֹלא ֹמשנה ֹמה ֹקורה ֹֹ,אני ֹלומד! ֹוכאשר ֹאדם ֹאיתןֹ
בדעתוֹוקובעֹלעצמוֹכלל ֹברזלֹשהואֹכלֹיום ֹלומדֹפרק ֹבתנ"ךֹאזֹהקביעותֹחזקהֹ
אצלו ֹכל ֹכך ֹעד ֹשאפילוֹאחרי ֹיום ֹעבודה ֹמעייף ֹהוא ֹישבֹוילמדֹֹ ,אוֹלאחרֹחזרהֹ
מחתונהֹבֹֹ 12:11בלילהֹֹ,הואֹפתאוםֹנזכרֹֹ,לאֹלמדתיֹפרקֹבתנ"ךֹהיום!ֹהואֹלאֹ
יחשובֹפעמייםֹוילמדֹאתֹהפרקֹהיומיֹכיווןֹשזהֹקבועֹאצלוֹֹ,הואֹלאֹמוותרֹעלֹזהֹ
כיווןֹשזהֹחזקֹאצלוֹֹ,הקביעותֹוהעמלֹהיאֹחלקֹממנוֹֹ,וזהֹעמלֹתורהֹבמובןֹהנפשיֹ
אשרֹתורםֹרבותֹלחיזוקוֹואהבתוֹשלֹהאדםֹלתורהֹ .
חשוב ֹלהבין ֹשלאותו ֹאדם ֹיש ֹשכר ֹעצום ֹעל ֹלימוד ֹהתורה ֹשלו ֹכי ֹהוא ֹמבין ֹאתֹ
ערכהֹשלֹהתורהֹולכןֹמשקיעֹכ"כֹכדיֹללומדהֹֹ.וחשובֹשכלֹאחדֹואחדֹשלומדֹֹ,
כפיֹהשקעתוֹויכולתוֹֹ,ישמחֹבמהֹשהואֹעושהֹולאֹיגידֹ–ֹלמהֹאניֹלאֹהרבֹעובדיהֹ
זצ"לֹאוֹהרבֹאלישיבֹזצ"לֹֹ,וגםֹכמובןֹאםֹמרגישֹשצריךֹעודֹללמודֹאזֹמצויין!ֹילךֹ
וירבה ֹיותר ֹבתורה ֹֹ ,אך ֹשובֹ ,נראה ֹלי ֹשמאוד ֹחשוב ֹשכל ֹאחד ֹישמח ֹבאמתֹ
בלימודו! ֹ ֹדוגמה ֹנפלאה ֹלכך ֹניתן ֹלראות ֹבסיפור ֹהבא(ֹ :מבוסס ֹעל ֹסיפור ֹשל ֹהרבֹ
נבנצלֹשליט"א) ֹ
עלֹהגר"יֹיוסףֹחייםֹזוננפלדֹזצ"לֹמסופרֹֹ,שהיהֹלוֹאחֹבחו"לֹֹ,שהיהֹיהודיֹפשוטֹֹ,
בעל ֹחנותֹ .הרב ֹזוננפלד ֹהיה ֹמנסה ֹלשכנע ֹאותו ֹ( ֹבאמצעות ֹמכתבים ֹששלח ֹאליו)ֹ
להשקיע ֹבלימוד ֹתורהֹ .כתבֹהאח ֹלרב ֹזוננפלד ֹ– ֹמילא ֹאתה ֹשהלימוד ֹמביא ֹאותךֹ
להיות ֹאחד ֹמגדולי ֹישראל ֹאז ֹכדאי ֹלך ֹללמוד ֹתורה ֹֹ ,אבל ֹאני ֹגדול ֹבישראל ֹלאֹ
אהיהֹֹ ,אז ֹלמהֹשאלמד? ֹענה ֹלו ֹהרב ֹזוננפלד ֹכך ֹ– ֹכשפותח ֹאתה ֹאת ֹחנותךֹ,הריֹ
אינך ֹסבור ֹשתצליח ֹלהתעשר ֹממנה ֹכמו ֹהברון ֹרוטשילד ֹֹ ,ואעפ"כ ֹפותח ֹאתה ֹאתֹ
חנותך ֹכדי ֹלהרוויח ֹממנה ֹכמה ֹשתוכל ֹֹ ,וכך ֹצריך ֹלהיות ֹגם ֹבתורה ֹֹ ,גם ֹאם ֹלאֹ
תהיה ֹכר' ֹעקיבא ֹאיגר ֹאו ֹכשאר ֹגאונים ֹעדיין ֹצריך ֹלהשתדל ֹולהשיג ֹבתורה ֹכמהֹ
שאפשרֹֹ,כלֹמהֹשתרוויחֹזהוֹריווחֹגדולֹ .
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סיפורֹנהדרֹזהֹהראהֹלנוֹכמהֹחשובֹהעמלֹוהלימודֹשלֹכלֹאחדֹכפיֹיכולתוֹֹ,ואםֹ
מסוגלֹליותרֹ-מוטבֹשירבהֹבתורהֹוכךֹילךֹויעלהֹמעלהֹמעלהֹ .

סיכום ֹ
במאמר ֹזה ֹניסיתי ֹכמיטב ֹיכולתי ֹלבוא ֹולתת ֹכמה ֹהסברים ֹשונים ֹומעלות ֹחשובותֹ
שבאות ֹבעקבות ֹעמל ֹהתורהֹ .ראינו ֹדעות ֹמגוונות ֹומיוחדות ֹאשר ֹבאות ֹלחזקֹ
ולהנחיל ֹאת ֹהתורה ֹהקדושה ֹלעם ֹישראלֹ .חשוב ֹלדעת ֹשכל ֹהעיסוק ֹשלנו ֹבתורהֹ
הקדושה ֹהיא ֹזכות ֹעצומה ֹועל ֹכך ֹאני ֹמודה ֹלקב"ה ֹשזיכה ֹאותי ֹואת ֹכל ֹבניֹ
השיעורֹהנפלאיםֹלכתובֹמאמריםֹהקשוריםֹלתורהֹ .

"אשריֹמיֹשגדלֹבתורהֹועמלוֹבתורה"
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ֹ

עשוֹסייגֹלתורהֹֹ-מאירֹשרלוט ֹ
מהֹזהֹסייגֹלתורה? ֹ
משנהֹמסכתֹאבותֹפרקֹאֹמשנהֹא ֹ
משהֹקבלֹתורהֹמסיניֹומסרהֹליהושעֹויהושעֹלזקניםֹוזקניםֹלנביאיםֹונביאיםֹ
מסרוהֹלאנשיֹכנסתֹהגדולהֹהםֹאמרוֹשלשהֹדבריםֹהווֹמתוניםֹבדיןֹוהעמידוֹ
תלמידיםֹהרבהֹועשוֹסייגֹלתורהֹ .
במשנהֹהראשונהֹבמסכתֹאבותֹמדוברֹעלֹשלשהֹדבריםֹשאנשיֹכנסתֹהגדולהֹציינוֹ
שצריכיםֹלעשותֹ.הדברֹהשלישיֹזהֹלעשותֹסייגֹלתורהֹ .
פירושֹהמשנהֹלרמב"םֹמסכתֹאבותֹפרקֹאֹמשנהֹא ֹ
ועשו ֹסייג ֹלתורה ֹֹ -רוצה ֹלומר ֹהגזרות ֹוהתקנות ֹאשר ֹירחיקו ֹאת ֹהאדם ֹמןֹ
העבירה ֹ ,כמו ֹשאמר ֹיתעלה(ֹ :ויקרא ֹיח ֹל) ֹ"ושמרתם ֹאת ֹמשמרתי"ֹ ,ואמרוֹ
בפרושֹזה"ֹ:עשוֹמשמרתֹלמשמרתי"ֹ .
לפיֹהרמב"םֹהסייגים ֹלתורהֹאלו ֹגזרותֹשעושותֹגדרֹלתורהֹ.הרמב"םֹגםֹצטטֹאתֹ
הפסוקֹבתורהֹשממנוֹלומדיםֹאתֹרעיוןֹהסייגֹלתורהֹ .
ויקראֹפרקֹיחֹפסוקֹל ֹ
ושמרתם ֹאת ֹמשמרתי ֹלבלתי ֹעשות ֹמחקות ֹהתועבת ֹאשר ֹנעשו ֹלפניכם ֹולאֹ
תטמאוֹבהםֹאניֹה'ֹאלהיכם ֹ
הפסוקֹהזהֹבספרֹויקראֹהואֹהמקורֹהמרכזיֹבתורהֹלעשייתֹסייגֹלתורהֹ .
ֹ
ֹ
ספורנוֹויקראֹפרקֹיחֹפסוקֹל ֹ
(ל)ֹושמרתםֹאתֹמשמרתיֹ,לבלתיֹעשותֹמחקותֹהתועבתֹ .
שמרו ֹגם ֹאת ֹהמצות ֹשצויתי ֹלשמירה ֹוגדר ֹשלא ֹתכשלו ֹבכל ֹאלהֹ ,כמו ֹאסוריֹ
מאכלותֹוטומאתֹנדהֹוזבהֹויולדתֹוזולתםֹ,ובזהֹהאופןֹלאֹתטמאוֹבהםֹ :
כמו ֹשפירש ֹספורנו ֹאת ֹפסוק ֹזה"ֹ ,ושמרתם ֹאת ֹמשמרתי"ֹ -הרי ֹאלו ֹכל ֹהמצוותֹ
שהםֹגדריםֹלתורהֹ .
מדועֹצריכיםֹסייגֹלתורה? ֹ
משנהֹמסכתֹברכותֹפרקֹאֹמשנהֹא ֹ
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מאימתי ֹקורין ֹאת ֹשמע ֹבערבית ֹמשעה ֹשהכהניםֹנכנסים ֹלאכול ֹבתרומתן ֹעדֹ
סוף ֹהאשמורה ֹהראשונה ֹדברי ֹר' ֹאליעזר ֹוחכמים ֹאומרים ֹעד ֹחצות ֹרבןֹ
גמליאלֹאומרֹעדֹשיעלהֹעמודֹהשחרֹמעשהֹשבאוֹבניוֹמביתֹהמשתהֹאמרוֹ
לוֹלאֹקרינוֹאתֹשמעֹאמרֹלהםֹאםֹלאֹעלהֹעמודֹהשחרֹחייביןֹאתםֹלקרותֹ
ולא ֹזו ֹבלבד ֹאלא ֹכל ֹמה ֹשאמרו ֹחכמים ֹעד ֹחצות ֹמצותן ֹעד ֹשיעלה ֹעמודֹ
השחרֹהקטרֹחלביםֹואבריםֹמצותןֹעדֹשיעלהֹעמודֹהשחרֹוכלֹהנאכליןֹליוםֹ
אחד ֹמצותן ֹעד ֹשיעלה ֹעמוד ֹהשחר ֹאם ֹכן ֹלמה ֹאמרו ֹחכמים ֹעד ֹחצות ֹכדיֹ
להרחיקֹאדםֹמןֹהעבירהֹ :
תלמודֹבבליֹמסכתֹברכותֹדףֹדֹעמודֹב ֹ
ואי ֹכרבן ֹגמליאל ֹסבירא ֹלהו ֹֹ -לימרו ֹכרבן ֹגמליאל! ֹֹ -לעולם ֹכרבן ֹגמליאלֹ
סבירא ֹלהוֹ ,והא ֹדקא ֹאמרי ֹעד ֹחצות ֹֹ -כדי ֹלהרחיק ֹאת ֹהאדם ֹמן ֹהעבירהֹ.
כדתניאֹ:חכמיםֹעשוֹסייגֹלדבריהםֹ,כדיֹשלאֹיהאֹאדם ֹ
אנוֹלמדיםֹמגמראֹזו ֹשישנוֹדיוןֹעלֹהמשנהֹהראשונהֹבכלֹהש"סֹ .המשנהֹמדברתֹ
עלֹזמניֹקריאתֹשמעֹ.חכמיםֹאומריםֹעדֹחצותֹורבןֹגמליאלֹאומרֹעדֹשיעלהֹעמודֹ
השחרֹ .המשנה ֹמביאה ֹמעשה ֹבבניו ֹשל ֹרבן ֹגמליאל ֹשלא ֹהספיקו ֹלקרוא ֹקריאתֹ
שמעֹ.רבןֹגמליאלֹאמרֹלהםֹשאםֹלאֹעלהֹעמורֹהשחרֹאזֹניתן ֹלקרואֹקריאתֹשמעֹ.
והרי ֹחכמים ֹאמרו ֹעד ֹחצות? ֹמתרץ ֹרבן ֹגמליאל ֹשהסיבה ֹהיא ֹכדי ֹלהרחיק ֹאתֹ
האדםֹמןֹהעבירהֹ .
סברת ֹחכמים ֹהיא ֹשאם ֹאנשים ֹידעו ֹשסוף ֹזמן ֹקריאת ֹשמע ֹהוא ֹחצותֹ ,אז ֹיחשבוֹ
שאיןֹלהםֹזמןֹלקריאתֹשמעֹ,למרותֹשסוףֹזמןֹלקריאתֹשמעֹהואֹעדֹעלותֹהשחרֹ.
זהֹהרעיוןֹשלֹסייגֹלתורהֹ,להרחיקֹאדםֹמןֹהעבירהֹ .
דוגמאותֹנוספותֹבעקרוןֹסייגֹלתורה ֹ
עכשיו ֹאנו ֹיודעים ֹמהו ֹהמושג ֹסייג ֹלתורה ֹומהי ֹהמשמעות ֹשלוֹ ,אבל ֹמהםֹ
הדוגמאותֹשלֹסייגים?ֹאיךֹחכמיםֹהשתמשוֹבהםֹבימיםֹההם? ֹ
א) ֹדוגמא ֹראשונה ֹלכך ֹזו ֹסוגיה ֹמאוד ֹמעניינת ֹבמסכת ֹשבת ֹדף ֹיב ֹעמוד ֹבֹ .ישֹ
משנהֹשאומרתֹ"לאֹיקראֹלאורֹהנר"ֹֹ,מכיווןֹשאוליֹמיֹשקוראֹיזיזֹאתֹהנרֹ.הגמראֹ
אומרתֹשאוליֹתלמידֹחכםֹיכולֹלקרואֹלאורֹהנרֹבגללֹשהואֹלאֹיטולֹאותוֹ.הגמראֹ
דוחה ֹאפשרות ֹזו ֹמתוך ֹברייתאֹ ,שרבי ֹישמעאל ֹהיה ֹקורא ֹלאור ֹהנר ֹוהוא ֹכמעטֹ
הטהֹאתֹהנר!ֹהפסיקֹואמרֹ"כמהֹגדוליםֹדבריֹחכמיםֹשאמרוֹלאֹיקראֹלאורֹהנר" ֹ
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רואיםֹאנוֹשחכמיםֹמשתמשיםֹבסייגֹלתורהֹ -באיסורֹלקרואֹלאורֹהנרֹ.הםֹעושיםֹ
גדר ֹעל ֹמנת ֹשלא ֹיבוא ֹאדם ֹויעבור ֹעל ֹהלכות ֹשבתֹ .בנוסףֹ ,רואים ֹבדברי ֹרביֹ
ישמעאלֹ,שהסייגיםֹשחכמיםֹעשוֹהםֹלכולםֹ .
ב) ֹדוגמא ֹשנייה ֹלכךֹ ,זהו ֹהמושג ֹשניות ֹלעריותֹ ,שניות ֹלעריות ֹהם ֹנשים ֹשהבאֹ
עליהםֹעוברֹבגילויֹעריותֹוזהוֹסייגֹשלֹחכמיםֹ.כגוןֹ,סבתאֹ,בתֹ,ונכדֹ.העריותֹהללוֹ
הןֹלאֹמדאורייתאֹאלאֹחכמיםֹהוסיפוֹאותםֹכגדרֹלאיסורֹ .
במסכתֹיבמותֹדףֹכאֹעמודֹאֹישנוֹדיוןֹעלֹמושגֹזהֹ.הגמראֹשואלתֹמאיפהֹלומדיםֹ
שניותֹלעריותֹבתורה?ֹהגמראֹמסיקהֹשזהֹמהפסוקֹ"ושמרתםֹאתֹמשמרתיֹ".כלומרֹ,
הפסוק ֹשממנו ֹלומדים ֹאת ֹעניין ֹסייג ֹלתורהֹ .בסוף ֹהגמרא ֹדוחה ֹזאת ֹומסיימתֹ
ששניותֹלעריותֹמדרבנןֹ(סייג)ֹוהפסוקֹהואֹרקֹאסמכתאֹלחכמיםֹ .
שולחןֹערוךֹאבןֹהעזרֹהלכותֹאישותֹסימןֹטוֹסעיףֹב ֹ
אמוֹ,אסורהֹלוֹמןֹהתורהֹ.אבלֹאםֹאמוֹאינוֹאסורהֹלוֹאלאֹמדרבנןֹ,איןֹלהֹ
הפסקֹ,אפילוֹאםֹאםֹאםֹאמוֹעדֹמעלהֹמעלהֹ,אסורהֹ .
גם ֹבשולחן ֹערוך ֹמדברים ֹעל ֹשניות ֹלעריותֹ .הסעיף ֹהזה ֹהוא ֹרק ֹסעיף ֹאחד ֹמתוךֹ
סימןֹשלםֹבשולחןֹערוךֹשעוסקֹבענייןֹהסייגֹשניותֹלעריותֹ .
ג)ֹעודֹדוגמאֹשדומהֹלגמראֹלעילֹ,לפיֹהרמב"ןֹנגדֹדבריֹהרמב"םֹבספרֹהמצוותֹעלֹ
השאלהֹהאםֹנגיעהֹהיאֹמדרבנןֹאוֹמאורייתאֹ.הרמב"ןֹאמרֹשהנגיעהֹעצמהֹהיאֹרקֹ
מדרבנןֹ(סייג)ֹ .
ישנם ֹדוגמאות ֹנוספות ֹ של ֹסייגים ֹלתורה ֹבהלכה ֹשלנו ֹאבל ֹפה ֹדברנו ֹעל ֹשלשהֹ
שמראיםֹלנוֹאיךֹסייגֹעובדֹ .
האםֹסייגֹלתורהֹאכןֹמועיל? ֹ
כמו ֹשראינו ֹבמה ֹשרבי ֹישמעאל ֹאמר ֹבדוגמא ֹשל ֹ'אור ֹלנר'ֹ ,שדברי ֹהחכמים ֹהםֹ
נכוניםֹ.לכןֹ,הגדריםֹשחכמיםֹעשוֹהםֹחשוביםֹולאֹרקֹבליֹסיבהֹ .
תלמודֹבבליֹמסכתֹברכותֹדףֹדֹעמודֹב ֹ
כדי ֹשלא ֹיהא ֹאדם ֹבא ֹמן ֹהשדה ֹבערב ֹואומרֹ :אלך ֹלביתי ֹואוכל ֹקימעא ֹואשתהֹ
קימעא ֹואישן ֹקימעאֹ ,ואחר ֹכך ֹאקרא ֹקריאת ֹשמע ֹואתפללֹ .וחוטפתו ֹשינה ֹונמצאֹ
ישןֹכל ֹהלילה; ֹאבל ֹאדם ֹבא ֹמן ֹהשדה ֹבערבֹ ,נכנס ֹלבית ֹהכנסתֹ ,אם ֹרגיל ֹלקרותֹ
קוראֹ,ואםֹרגילֹלשנותֹשונהֹ,וקוראֹקריאתֹשמעֹומתפללֹ,ואוכלֹפתוֹומברך; ֹ
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אניֹחושבֹשהסייגֹלתורהֹכןֹמועילֹ.ניתןֹלראותֹמתוךֹמסכתֹברכותֹדףֹבֹ.שהגמראֹ
מביאה ֹסיבה ֹלמה ֹחכמים ֹאמרו ֹעד ֹחצותֹ ,אפילו ֹשידעו ֹשסוף ֹהזמן ֹהיא ֹעמודֹ
השחרֹ .הסיבה ֹהיאֹ ,שאדם ֹבא ֹמן ֹהשדה ֹוחושב ֹשיש ֹלו ֹזמן ֹלאכול ֹולשתות ֹואזֹ
ללכתֹלישוןֹעדֹעמודֹהשחרֹ,יכולֹלהיותֹשישיןֹויעבורֹעלֹזמןֹקריאתֹשמעֹ.למרותֹ
זאתֹ,אםֹאינוֹחושבֹשישֹלוֹזמןֹמכיווןֹשסוףֹהזמןֹהיאֹעדֹחצותֹ,לאֹיעבורֹעלֹהזמןֹ
מהסיבהֹשהואֹיודעֹשאיןֹלוֹזמןֹלפניֹזמןֹקריאתֹשמעֹלעסוקֹבדבריםֹאחריםֹ .
לדעתיֹ,סייגֹלתורהֹחשובֹמכיווןֹשזהֹמדגישֹאתֹהסוגֹשלֹדפוסֹחשיבהֹשאנוֹרוציםֹ

ביהדותֹ.דפוסֹחשיבהֹשמצוותֹכלֹהזמןֹבראשנוֹ,ולימודֹתורהֹבמחשבתינוֹ .
ֹ
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