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5ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹברכתֹרה"י הרבֹברוךֹוידר

69ֹֹֹֹֹֹֹֹהדרךֹלחייֹתורהֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹהרבֹברוךֹוידר

 1711ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹמצווהגיוסֹתלמידיֹחכמיםֹלמלחמתֹֹהרבֹגדיֹשלוין

4218ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹומצוותֹֹֹלתורהֹהבניםֹחינוךֹמצוותֹהרבֹיואלֹרוזנברג

4543ֹֹֹֹֹֹמעלתֹהחבורהֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ ר'ֹאלוןֹאלהרר

4846ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹמעלתֹתלמודהֹשלֹא"יֹֹֹֹאלישעֹכרמלר'ֹ

5744ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹתלמודֹגדולֹאוֹמעשהֹגדולֹֹֹאדריֹחנן

6658ֹביתֹהמדרשֹביתֹאוֹתחנה?ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאדריֹשלמה

7167ֹֹֹֹֹֹמהֹקודםֹלמהֹלימודֹתורהֹאוֹחתונה?ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאהרוניֹיאיר

8171ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹקרדוםֹלחפורֹבהֹאחרקֹאוראל

8481ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאיןֹאדםֹלומדֹתורהֹאסוליןֹאביעדֹ

8685ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹתורהֹלשמהֹאליארליךֹיח

4387ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאיןֹתורהֹכתורתֹא"יֹביטוןֹמיכאל

11144ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹפרנסהֹלעומתֹתורהֹומוסקטיֹדודֹגיכטיןֹמשהֹצבי

102107ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹחשיבותֹלימודֹתורהֹדידיֹמאור

111108ֹֹֹֹֹֹֹֹעיןֹטובהֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹדסקלֹאלון

113111ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹתלמודֹתורהֹלנשיםֹ דרומיֹדניאל

118116ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹחובתֹהאבֹללמדֹתורהֹלבנו וייסֹיחזקאל

122114ֹֹֹֹֹֹֹֹֹשנייםֹמקראֹאחדֹתרגוםֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹלויֹאיתן

128123ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹלימודֹתורהֹברציפותֹאלעד מגזימוף

132124ֹֹֹֹֹֹֹֹֹהלימודתפילהֹלפניֹואחריֹ מרצבךֹאליסףֹושוורץֹאלישע

135133ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאכילהֹושתייהֹבביה"כֹֹֹֹֹניידורףֹיאירֹושוורץֹאלישע

138136ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹכיבודֹהוריםֹולימודֹתורהֹ סעדיהֹיאירֹיוסף

145134ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹקביעתֹעיתיםֹלתורהֹעמדיֹדורון

144146ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹבדיעבדֹאוֹלכתחילה?ֹתורהֹעםֹדרךֹארץֹפולקֹדביר

153151ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹללמדֹֹֹֹֹֹֹתלמודֹתורהֹללמודֹוֹפולקמןֹ)זאק(ֹזכריה

155154ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹלימודֹתורהֹלגוייםֹֹֹֹֹֹֹֹֹ)בנג'י(ֹבנימיןקאופמן

154156ֹתורהֹואיכותֹהחייםֹשהיאֹנותנתֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹקפלןֹשמואלֹאהרון

 בע"ה
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168161ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹתורהֹלשמהֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹקרלֹדניאל

172164ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹעסקתֹיששכרֹזבולוןֹֹֹֹֹֹרחמיןֹצוריאל

181173ֹעמלֹתורהֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹשחורֹאביחי

185182ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹעשוֹסייגֹלתורהֹשרלוטֹמאיר

ֹֹ

 



5 

 

ֹחודשֹשניתנהֹבוֹתורהֹלישראלֹתשע"ו

ֹבניֹשיעורֹא'ֹהיקרים
בתורהֹב"הֹאתםֹנמצאיםֹבארצהֹשלֹתורהֹקרובֹלשנהֹואנוֹרואיםֹאתֹהתגדלותכםֹ

ֹבידיעתֹהתורהֹובעיונה.

אנוֹרואיםֹאתֹהתגדלותֹהנפשֹשלכםֹשהריֹלימודֹתורהֹמאמץֹאתֹהאדםֹהעוסקֹ

ֹבתורהֹוככלֹשעמלוֹגדולֹבהֹזוכהֹהואֹלהתעלותֹיותר.

אניֹרואהֹאתכםֹצומחיםֹועולים,ֹכידועֹגםֹשהדרךֹארוכהֹבבנייתֹתורהֹגדולהֹתורהֹ

נתֹעלֹאדמתֹישראלֹומתוךֹכךֹשלֹכללֹישראל,ֹשבונהֹותבנהֹאתֹהאומהֹהמתכונ

ֹנבניתֹמדינתֹישראל.

חיבורֹתורניֹזהֹשעמלתםֹבוֹמשקףֹאתֹההתקדמותֹהזוֹובע"הֹעודֹנראהֹיצירהֹ

ֹגדולהֹמןֹהשיעורֹהנפלאֹשלכםֹללאֹספק.

שבחֹגדולֹבפיֹלרמי"םֹהיקריםֹשלכםֹהרבֹגדיֹוהרבֹיואל,ֹאשרֹמוסריםֹנפשםֹלבניןֹ

ֹהתורהֹשלכם.

'ֹאלישעֹכרמלֹור'ֹאלוןֹאלהרר,ֹשלֹמסירותםֹלבניֹרנושאיםֹונותניםֹתהילהֹל

ֹהשיעור.

ֹיה"רֹשתזכוֹלהגדילֹתורהֹוהאדירהֹוביתֹישראלֹיתברךֹבכם.

ֹ

ֹ

ֹ

 

ֹֹ

 עלוֹוהצליחו

 באהבהֹרבהֹֹֹֹֹ

 הרבֹברוךֹוידרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 ראשֹהישיבהֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ
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מרןֹרה"יֹהרבֹֹ–ֹועמלֹרצוןֹמתוךֹבחירהֹ-תורהֹלחייֹהדרך

ֹברוךֹוידר
ֹ

ֹֹ

ֹֹבדורנוֹהחפשיתֹהבחירהֹתכלית

ֹלקבלֹהנפשיתֹהיכולתֹחוסרֹהיאֹבדורנוֹהאדםֹבנפשֹשחלוֹהגדולותֹהתמורותֹאחת

ֹהייתהֹרבניתֹאוֹהוריתֹסמכותֹכאשר,ֹבעבר.ֹמעצמוֹעליהםֹעומדֹשהואֹבליֹדברים

ֹמסויםֹדברֹאומרת ֹעורריןֹללאֹדבריהֹלקבלֹהייתהֹהנפשֹנטיית, ֹמחשבהֹללא,

ֹ.בנפשֹספקותֹשוםֹבלי,ֹנוספת

ֹהעמיקֹֹתשובהֹבהלכותֹם"הרמב:ֹכדלהלןֹהואֹזוֹתופעהֹעלֹהאמוניֹשהמבטֹנראה

ֹ"וכתבֹהחפשיתֹהבחירהֹבענייןֹבדבריםֹוהרחיב ֹזהֹעיקר: ֹהואֹגדולֹעיקר, ֹוהוא!

ֹלתקן"ֹבבחינת,ֹהשלםֹהתיקוןֹלקראתֹמתקדםֹשהעולםֹככל".ֹֹוהמצווהֹהתורהֹעמוד

ֹהסיבהֹזו.ֹֹומתרחבתֹהולכת,ֹומתעצמתֹהולכתֹהבחירהֹנקודת",ֹֹשדיֹבמלכותֹעולם

ֹבמשהוֹבוחריםֹבאמתֹאנוֹכאשרֹשרק ֹברמהֹגםֹאותוֹליישםֹמצליחיםֹאנו,

ֹתהליךֹאבל,ֹֹמורכבֹתהליךֹזהוֹשלוֹהאמתֹאתֹלעצמוֹמבררֹאדםֹכאשר.ֹהמעשית

ֹיותרֹאמיתי ֹנפשיתֹבשלמותֹנעשיםֹשהדבריםֹגורםֹוהוא, ֹאנשיםֹכמצוותֹולא,

ֹ.ֹמלומדה

ֹללימודֹוהאמיתיתֹהנכונהֹבגישהֹעסקנוֹהקודמתֹבשיחהֹהתורהֹבעמלֹכפולהֹגבורה

ֹנפשֹמסירותֹשלֹגישה.ֹהתורה ֹזאת,ֹמהתורהֹאותנוֹשמרחיקֹמהֹעלֹהתגברותֹשל,

ֹעדותםֹאותיֹעוררה,ֹזהֹבהקשר.ֹתורהֹשלֹבאמיתתהֹלדבקותֹפנימיֹוחפץֹזיקהֹמתוך

ֹאֹשיעורֹבניֹשל ֹמירֹבישיבתֹהשבועֹולמדוֹשישבו', ֹתורהֹבניֹאלפיֹשםֹוראו,

ֹובלב,ֹהתפעלותֹמעוררֹהזהֹהמחזה.ֹעצומהֹבהתמדהֹולומדיםֹממקומםֹזזיםֹשאינם

ֹכזוֹמחשבהֹלהוציאֹכדי".ֹלכךֹאניֹאףֹואזכהֹהלואי:ֹ"ותפילהֹמחשבהֹעולהֹאחדֹכל

ֹכפולהֹגבורהֹדרושהֹהפועלֹאלֹמהכח ,ֹבכךֹולבחורֹלהחליטֹכדיֹגבורהֹדרושה:

ֹודרושה ֹההחלטהֹאתֹליישםֹמעשיתֹגבורהֹ ֹבדבריֹרמוזֹהדבר. ֹ ֹ"ֹל"חזֹ ֹדברי:

ֹוקושי,ֹהדברֹבקנייתֹקושי",ֹזכוכיתֹככליֹלאבדםֹונוחיםֹכזהבֹלקנותםֹקשים...ֹתורה

ֹעליוֹבשמירה ֹ ֹבעצתנוֹלשאולֹשבאֹהישיבהֹמתלמידיֹאחדֹזאתֹתיארֹבאמתֹכך.
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ֹלשלבֹמגיעֹֹזהֹכאשרֹאך,ֹהאמתֹהיאֹמהֹויודעֹמרגישֹאניֹפעמיםֹהרבה:ֹ"ואמר

ֹ".הקשייםֹמתעורריםֹהיישום

ֹ!תהליךֹי"עֹ-'ֹטובהֹמתנה'

ֹעלֹהזהֹלמבטֹמודלֹנתנוֹל"חז!ֹרבֹבעמלֹנקניםֹבחיינוֹוהאמיתייםֹהגדוליםֹהדברים

ֹהחיים ֹהחייםֹשאחריֹהחייםֹועל, ֹ"ֹאמרוֹוכך, ֹה"הקבֹנתןֹטובותֹמתנותֹשלוש:

ֹלישראל ֹתורה: ֹהבאֹועולםֹישראלֹארץ, ".ֹייסוריםֹי"עֹאלאֹלנוֹנתנןֹלאֹוכולן,

?ֹכךֹֹסתםֹמתנותֹלתתֹעולםֹשלֹמריבונו,ֹחלילה,ֹנבצרֹוכי:ֹתמוהיםֹלכאורהֹהדברים

?ֹי"אֹבשבילֹייסוריםֹצריך?ֹב"עוהֹבשבילֹייסוריםֹצריך?ֹתורהֹבשבילֹייסוריםֹצריך

ֹבחרֹע"רבשֹאך,ֹשירצהֹֹלכלֹחינםֹמתנתֹלהעניקֹובידו,ֹדבר'ֹמהֹיפלאֹשלאֹודאי

ֹובהמשך)ֹבמאמץֹבאיםֹוהאמיתייםֹהמהותייםֹשהדבריםֹבאופןֹהעולםֹאתֹלהנהיג

ֹד"בסֹהדבריםֹיוטעמו ֹ ֹבמטרהֹלאותֹללאֹעמלהֹהמודרניתֹהטכנולוגיהֹתעשיית(.

ֹביותרֹהקצרֹבזמןֹהגשמייםֹצרכיוֹאתֹלהשיגֹלאדםֹלאפשר ֹנמצאֹהמקרוֹמכשיר:

ֹגם.ֹואוכליםֹמחממים,ֹהמוכןֹהאוכלֹאתֹמוציאיםֹהמקפיאֹאתֹפותחים,ֹהמקפיאֹמעל

ֹפנאיֹתרבות'ֹהיאֹבימינוֹהרחבֹבעולםֹהרווחתֹהתרבות ֹוסיפוקיםֹהנאותֹשל'

ֹשגםֹֹאנוֹרוצים:ֹהרוחניֹעולמנוֹואלֹאלינוֹחודרתֹהזוֹהאווירה,ֹמשיםֹבלי.ֹמיידיים

ֹהתורהֹשקידת ֹובמאמץֹבמהירותֹבנוֹיתקיימוֹהארץֹוירושתֹהגאולהֹהופעת,

ֹ"מינימאלי ֹעכשיוֹמשיח, ֹהעםֹבלשון" ֹברם. ֹ ֹנקניםֹי"ואֹתורהֹלנוֹאמרוֹל"חז,

ֹ!ֹבתהליך,ֹבייסורים

ֹהתכנסותֹלצורךֹזמניםֹהקצאת

ֹשניֹֹלקרותֹצריכיםֹבהֹלדבוקֹמנתֹועלֹבחייםֹהאמתֹבדרךֹלבחורֹלהצליחֹמנתֹעל

ֹדברים ֹא: ֹמעצמינוֹהזהֹביעדֹלרצותֹצריך. ֹולערכיםֹלקדושהֹאמיתיֹרצוןֹמתוך,

ֹאותיֹמביאֹתמידֹלאֹזה,ֹאיתיֹידברֹשהחברותאֹאו,ֹֹשיחהֹייתןֹם"הרֹאם.ֹרוחניים

ֹבבירורֹלעצמיֹהדבריםֹאתֹמבררֹאניֹאםֹרק.ֹאליהֹלהגיעֹרוצהֹשהייתיֹהנקודהֹאל

ֹֹֹהנוראֹלקלקולֹֹנפלאֹתיקוןֹוזהו,ֹבעברֹכךֹהיהֹלאֹזה.ֹאותםֹלקבלֹיכולֹאניֹאמיתי

יַֹיַען:ֹ"ֹעליוֹזועקֹכ"כֹישעיהוֹשהנביא שֹ ֹכ ִּ ג ַ הָֹהָעםֹנִּ יוַֹהז ֶּ פִּ ָפָתיוֹב ְּ ש ְּ בִּ יֹו  נִּ דו  ב ְּ וֹ ֹכ ִּ ב  לִּ ֹוְּ

ַחק יֹרִּ נ ִּ ֶּ מ  יֹמִּ הִּ ָאָתםַֹות ְּ רְּ יֹיִּ ַותֹא תִּ צְּ יםֹמִּ ָדהֲֹאָנש ִּ ָ ֻלמ  ֹ"מְּ

.ֹעצמוֹעםֹלבדֹכשהואֹזאתֹולעשותֹעצמיתֹלמחשבהֹזמןֹלוֹלייחדֹצריךֹיהודיֹכל.ֹב

ֹמאדֹקשהֹהדברֹבימינו ֹהאדםֹאתֹלהשאירֹהיאֹהכלליתֹהאנושיתֹוהמגמהֹהיות,

ֹחכמי.ֹשבחוץֹהגדולֹלעולםֹתמיד'ֹמחובר'ֹלהיותֹהואֹההרגל,ֹעצמוֹעםֹשפחותֹכמה
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ֹלדורותיהםֹישראל ֹאלֹהאדםֹהתכנסותֹשלֹזמניםֹהקצאתֹונחיצותֹבשבחֹהאריכוֹ

ֹתוכו ֹחייוֹותכליתֹמהותֹעלֹוהתבוננות, ֹֹ ֹמעצמוֹרוצהֹהואֹמה: ֹשואףֹהואֹלאן?

ֹלהגיע ֹכןֹכמו? ֹמסוימתֹלמסקנהֹהגיעֹהואֹאם, ֹאותהֹאתֹמיישםֹהואֹאיךֹיחשוב,

'ֹישריםֹמסילת'ֹספרֹבסוףֹנדפס'ֹ)החייםֹעץֹדרך'ֹבספרוֹל"הרמחֹכתבֹכך.ֹהמסקנה

ֹ'(ֹ:ֹחכמהֹפתחיֹח"קל'ֹ-ֹוהחשובֹהפנימיֹלספרוֹהקדמהֹוהוא

ֹלאֹולמה,ֹשעהֹחייֹעסקיֹעסקיוֹחשבונותֹלחשובֹעומדֹימיוֹשנותֹרובֹהאדםֹהלא"

?ֹלעולםֹבאֹולמה?ֹהואֹמה:ֹממשֹמחשבתֹלחשובֹאחתֹשעהֹאפילוֹלבבוֹאלֹישים

ֹה"הקבֹהמלכיםֹמלכיֹמלךֹממנוֹמבקשֹמהֹאו ֹגדולהֹהיותרֹהתרופהֹהיאֹזאת?...

ֹהיצרֹנגדֹלהמצאֹשתוכלֹוחזקה ֹגדולהֹופעולתהֹקלהֹוהיא, ֹרבֹופריה, ֹשיעמוד,

ֹכלשהוֹזמןֹהיאֹהכוונה)ֹאחתֹשעהֹלפחותֹיוםֹבכלֹהאדם ֹפנוי( ֹכלֹמשארֹ

ֹעלֹחושבֹשאינוֹהאדם,ֹהדבריםֹכלל...ֹשאמרתיֹהזהֹהענייןֹעלֹרקֹלחשובֹהמחשבות

ֹ".ֹמאדֹאליהֹקרובֹ-ֹזהֹעלֹהחושבֹוהאדם,ֹלשלמותֹלהגיעֹמאדֹמאדֹלוֹקשהֹ-ֹזה

ֹממניֹמבקשֹה"הקבֹהאם:ֹולשאולֹעצמוֹעםֹלהתייחדֹצריךֹשאדםֹמלמדנוֹל"הרמחֹ

ֹהאם,ֹבהםֹמאמיןֹשהואֹהדבריםֹעלֹלחשוב?ֹמבקשֹהואֹשאותוֹהדברֹומהו?ֹמשהו

ֹאותםֹמיישםֹהוא ֹאותםֹמיישםֹהואֹואיך, ֹשלֹעצמיתֹהפנמהֹשלֹזוֹבדרךֹרק?

ֹממרצהֹהרצאהֹֹישמעֹאדםֹאםֹגם.ֹהחייםֹיעדיֹאלֹלהתקדםֹהאדםֹיוכלֹחייוֹאמיתת

ֹמוכשר ֹבחסדֹמדרשןֹדרשהֹאו, ֹהלבבותֹולרגשֹלעוררֹהיודעיםֹאלו, ,ֹזאתֹלמרות,

ֹלהרגלוֹיחזורֹהשיחהֹמןֹכשיצא ֹכאמורֹעצמוֹעםֹישבֹלאֹאם, ֹהואֹכיצדֹויחשוב,

ֹ.ֹֹבהםֹלחפוץֹשהתעוררֹהללוֹהדבריםֹאתֹמיישם

ֹל"הרמחֹשאמרֹכפי ֹהאדםֹיוכלֹבהֹהיחידהֹהדרךֹהיאֹזוֹ–ֹיעידֹשהניסיוןֹוכפי,

ֹעלינוֹשומה,ֹברם.ֹגדוליםֹפירותֹיראהֹזוֹבדרךֹשיבחרֹמי.ֹרוחנייםֹלהישגיםֹלהגיע

ֹקשהֹבעבודהֹהכרוךֹהדבריםֹשלֹהיישוםֹשלבֹמגיע,ֹֹההחלטותֹשלבֹשאחריֹלזכור

ֹ.ֹֹֹלעילֹשנתבארֹכפיֹדורנוֹבןֹשלֹהקושיֹמתעוררֹוכאןֹֹ-ֹואיטית

ֹֹֹֹברגעֹרואיםֹלאֹהתקדמות

ֹ:ֹלחתנוֹל"זצֹהרבֹמרןֹשכתבֹמכתבֹלידיֹנתגלגל

ֹידיךֹירפוֹיקיריֹבניֹזהֹלמה" ֹפריֹועשיתֹההתקדמותֹחסרוןֹעלֹתתאונןֹזהֹלמה?

ֹכיֹמנסיוןֹמלומדֹהנני..ֹהשקידהֹפריֹמתראהֹמורגשֹבדרךֹלא,ֹבניֹכןֹלא..ֹבתלמודך

ֹבאֹלפרקֹמפרקֹאך..ֹשפעלֹמהֹמרגישֹהלבֹואיןֹטובאֹזמניםֹזמןֹיעברוֹרבותֹפעמים

ֹ".וכללֹכללֹתדאגֹאלֹחביביֹאתהֹגםֹיקרךֹזה...ֹלגמריֹחדשֹחזיון
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ֹמןֹלצופה.ֹתקופהֹלאורךֹֹבקרבוֹהמתחוללתֹֹרוחניתֹבהתקדמותֹלחושֹקשהֹלאדם

ֹבניגודֹילדֹשלֹוהתפתחותֹצמיחהֹלראותֹֹלוֹשקלֹכשם,ֹהדברֹקלֹרבותֹפעמיםֹהצד

ֹבכךֹמבחיןֹשאינוֹעצמוֹלילד ֹמאדֹמצויֹהדברֹבישיבה. ֹמנסיםֹבישיבהֹתלמידים:

ֹולמידהֹשהותֹשלֹקצרֹזמןֹפרקֹסמךֹעלֹבישיבהֹהצלחתםֹמידתֹאתֹלאמוד ֹדבר,

ֹמוצדקיםֹשאינםֹורפיוןֹהדעתֹחלישותֹהמוליד ֹמוציאֹלאֹאותוֹשנוטעיםֹעץֹהרי.

ֹלאחרֹאך.ֹשנתייםֹאוֹבשנהֹלאֹוגםֹאחדֹביוםֹמתחנךֹלאֹילדֹוגם,ֹֹלילהֹביןֹפירות

,ֹלתמורותֹלבֹשםֹפתאוםֹאדם,ֹמבחוץֹמישהוֹשלֹמבטֹבעזרתֹאו,ֹכלשהוֹזמןֹפרק

ֹבדבקותֹהתפללתיֹלא,ֹכךֹהרגשתיֹלא,ֹכךֹלמדתיֹלאֹשעברהֹבשנה:ֹֹֹֹ"להתקדמות

ֹ...".עכשיוֹמרגישֹשאניֹכמוֹבפוריםֹהרגשתיֹלא,ֹבנעילהֹכזו

ֹוזיקהֹשייכותֹמולידֹהעמל

ֹהרגשתֹאתֹלנוֹמעניקֹלא'ֹשהֹלכךֹהסיבהֹשורשֹאתֹהרבֹמבארֹהמכתבֹבהמשךֹ

ֹמיידיֹבאופןֹההתקדמות ֹלעילֹשהובאוֹל"חזֹלדבריֹהסברֹאלוֹבדבריוֹויש, ֹעל,

ֹפעולתוֹהייתהֹאםֹהלימודֹעםֹלנוֹהיהֹוייחסֹחייםֹאיזה:ֹ"בייסוריםֹהניתנותֹהמתנות

ֹיחסנו,ֹבקלותֹבאֹֹהיהֹהרוחניֹהעונגֹאם?"ֹֹלבושֹשמרגישיםֹכמוֹיוםֹבכלֹמורגשת

ֹאיזהֹאחריֹחולצהֹומורידֹחולצהֹלובשֹאדם:ֹשלנוֹהלבושֹאלֹכמו,ֹבהתאםֹהיהֹאליו

!ֹֹלוֹחיצוניתֹונשארהֹהייתהֹהריֹהחולצה?ֹנפשוֹעלֹֹמשהוֹפעלהֹזוֹפעולהֹהאם,ֹזמן

ֹכלֹאתֹמהרֹלדעתֹמצליחיםֹשהיינוֹכגון,ֹכרצוננוֹנעשיםֹהיוֹהרוחנייםֹהענייניםֹאם

ֹוהיוֹלימודנוֹאלֹנקשריםֹהיינוֹלא,ֹונעימהֹקצרהֹבצורהֹאחתֹרגלֹעל,ֹברורהֹהמשנה

בו שֹ "ֹ-לנוֹחיצוניםֹנשאריםֹהדברים ל ְּ יֵפםֹכ ַ ֲחלִּ ַ ַיֲחל פוֹ ֹת  ְֽ ֹֹוְּ ֹשלֹדרךֹלנוֹנתןֹע"רבש".

ֹולאֹהבחירהֹמכחֹבדבריםֹהאדםֹזוכה,ֹזוֹבדרך.ֹוסבלנותֹהשקעהֹמאמץֹשל,ֹעבודה

ֹעבדֹשהואֹומפניֹבהםֹבחרֹשהואֹמשוםֹֹ-ֹבבחירתוֹמאושרֹונעשה,ֹההכרחֹמכח

ֹשכתב'ֹהֹעלֹההתענגותֹהואֹובעמלוֹבבחירתוֹחשֹשאדםֹהזהֹהאושר!ֹֹקשהֹעליהם

ֹרגעֹאחריֹחייוֹכלֹרודףֹאדםֹהרי.ֹבשבילהֹאלאֹהאדםֹנבראֹשלאֹֹל"הרמחֹעליה

ֹנחתֹשל ֹרוחֹקורתֹשלֹרגע, ֹהֹבעבודתֹזהֹעונגֹימצאֹלאֹואם, ֹחלילה' ֹאחרֹיתור,

ֹ.ֹֹז"עוהֹשלֹומיידייםֹמדומיםֹעונגים

ֹעושיםֹשאנחנוֹנמצאֹיותרֹאותםֹשנבררֹוככל,ֹלעצמינוֹהדבריםֹאתֹלברר'ֹהֹיעזרנו

ֹשלמותֹביתרֹהדבריםֹאת ֹאנוֹשגםֹנגלהֹואזי, ֹשעותֹשלושֹללמודֹלשבתֹיכוליםֹ

ֹלקוםֹולא ֹ"הֹובעבודתֹבתפילהֹוכן. םֹל א'. ַמיִּ ָ ואַֹבש   א...הִּ ל ְֽ רֹוְּ םֵֹמֵעבֶּ ואַֹלי ָ ֹֹהִּ י... ְֽ ֹכ ִּ

ב יךָָֹֹקרו  ָברֵֹאלֶּ א דַֹהד ָ יךָֹֹמְּ פִּ ךָֹֹב ְּ ָבבְּ לְּ ְֽ וֹ ֹו בִּ ֹ"ַֹֹלֲעש  תְֽ
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 גיוסֹתלמידיֹחכמיםֹלמלחמתֹמצווה-ֹהרבֹגדיֹשלוין

דורנוֹדורֹהגאולהֹזכהֹלדברֹשכסףֹאליוֹעמינוֹבכלֹשנותֹהיותוֹבגולה.ֹזכינוֹלשובֹ

ֹולהיקבץֹבנחלתֹאבותינו,ֹולכונןֹבהֹשלטוןֹעצמאיֹעלֹאומתנוֹ.

הקב"הֹאלאֹרקֹלאחרֹהתעוררותאֹדלתתא,ֹהערהֹה'ֹלאֹבעומדנוֹבליֹמעשֹגאלנוֹ

ֹעירֹ ֹואל ֹארצנו ֹאל ֹוהובאנו ֹגדולים, ֹברחמים ֹוהושיענו ֹממרום ֹרוחו ֹאת עלינו

ֹה'ֹ ֹדבר ֹואת ֹלציון ֹהמשפט ֹכס ֹאת ֹלהשיב ֹאל ֹעם ֹלפעול ֹלנו ֹועוד האלוקים,

ֹלירושלים.

ֹמפוזרֹבחינתֹעצמותֹהיבשותֹחסריֹארץֹ ֹמהמון ֹזהֹלאחרֹאלפייםֹשנותֹגלות, שינוי

ֹלעםֹמאוחדֹהמקיםֹמדינהֹריבוניתֹבארצוֹ חידשֹגדריםֹהלכתייםֹשפקעוֹֹ–ושלטון,

ֹוהעמידֹבפנינוֹמשימותֹומצוותֹשלאֹהתעסקנוֹבהםֹדורותֹרבים.

ֹאשרֹענינהֹלרשתֹאתֹהארץֹמידֹהאומ ותֹהיושבותֹחזרהֹונעורהֹמצוותֹהמלחמה,

ֹבה,ֹולהגןֹולהצילֹאתֹעםֹהקודשֹמפניֹצרֹואויב.

ֹתלמידיֹ ֹהאם ֹהמצווה? ֹמלחמת ֹאל ֹההולכים ֹומי ֹמי ֹהשאלה ֹונשאלה ֹעלתה אז

ֹהחכמיםֹיעזבוֹאתֹביתֹהמדרשֹכדיֹלאחוזֹבקשת?

התבוננותֹמקיפהֹבתולדותֹהאומהֹתוכלֹללמדֹכיֹמאזֹומעולם,ֹעמדוֹעמודיֹההוראהֹ

ֹהתורהֹבראשֹהעםֹ ֹרוחֹומרביצי ֹלקרבֹמתוך ֹאותו ֹוהםֹשהובילו היוצאֹלמלחמה,

ֹעוזֹוגבורהֹ.

ֹאנסהֹלבררֹמקורותֹהנראיםֹלמראיתֹעיןֹכחולקיםֹעלֹהנחהֹזו.

ראשיתֹישֹלהזכירֹכיֹמצוותֹכיבושֹוירושתֹהארץֹכדבריֹהרמב"ןֹאביהןֹשלֹישראלֹ

 –שאומרֹבהשמטותֹלספרֹהמצוותֹלרמבםֹמצוהֹדֹ

ֹנעזב ֹ...ולא ֹהארץ ֹלרשת ֹלשממה"ֹ"שנצטוונו ֹאו ֹהאומות ֹמן ֹזולתנו ֹביד ה

ֹומדגישֹ ֹשם ֹוממשיך ֹבה" ֹוישבתם ֹהארץ ֹאת ֹ"והורשתם ֹלהם ֹאמרו והוא

ֹמשהֹ ֹשרק ֹהחושבים ֹהבנת ֹ)למעט ֹהדורות" ֹבכל ֹבכיבוש ֹנצטווינו "הרי

ֹה ֹבזמן ֹואפילו ֹממנו ֹאחד ֹכל ֹ"...ומחויב ֹ ֹבכך( ֹנצטוו ֹכידועֹויהושע גלות

 בתלמודֹבמקומותֹהרבה"

מיוחדֹשעמ"יֹלאֹבגלות,ֹכגוףֹלאומיֹחיֹשאזֹודאיֹהמצווהֹֹמשמעֹמכךֹֹשישֹגדר

ֹולאֹ ֹכללית, ֹבצורה ֹהאומות ֹמן ֹאותה ֹמניחים ֹאנו ֹשאין ֹשלם, ֹקיום ֹבגדר היא

ֹהתיישבותֹפרטיתֹשלֹאדםֹזהֹאוֹאחר.
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אםֹכן,ֹברורֹופשוטֹשישֹחיובֹכיבושֹהארץֹעלֹהאומה,ֹועלֹכלֹאחדֹואחדֹמהאומה,ֹ

ֹע"פֹ ֹמצוותֹירושתֹהארץ, ֹאפשרֹלומרֹשאדםֹשיושבֹבארץֹמקייםֹאתֹ אמנםֹאכן

אנחנוֹמתמודדיםֹֹכאומהדבריֹהרמבןֹ"שלאֹנעזבהֹ...לשממה"ֹ,וודאיֹשכלֹרגעֹורגעֹ

ֹ ֹהאם ֹלברר ֹוצריך ֹהאומות", ֹ"מן ֹהירושה ֹמצוות ֹחכמיםֹעם ֹלתלמידי ֹפטור יש

ממצוותֹהמלחמהֹבצורהֹגורפת,ֹאוֹשמאֹההפךֹהואֹהנכוןֹכדבריֹהגמראֹביומאֹכד:ֹ

"איןֹעושיםֹדבריםֹהללוֹאלאֹעלֹידיֹגדוליֹישראל"...ֹ"כדיֹורמבםֹֹשבתֹפ"בֹה"לֹ

ֹ?להורותֹהלכהֹלמעשהֹלרבים"

ֹ,בניהוֹיהושעֹולוחמיו,ֹיאירֹבןֹמנשה,ֹהסנהדרֹ–מעברֹלמפגשֹעםֹגדוליֹהדורותֹ ין

בןֹיהוידע,ֹיואבֹבןֹצוריה,ֹגיבוריֹדוד,ֹדודֹעצמוֹוחזקיהוֹהמלך,ֹאשרֹכלֹאחדֹמהםֹ

ֹנעייןֹ ֹיחדֹעםֹרוממתֹגדולתםֹבקודש, ֹגבורתֹלחימתם, ֹעל ֹחז"ל "עמוסֹ"ֹבתיאורי

ֹבמאמריֹחז"לֹעלֹהסוגיא.

הגמראֹבבבאֹבתראֹז:ֹהעוסקתֹבחיוביֹשכניםֹבשמירהֹמשותפתֹאומרתֹ"אמרֹר"לֹ

בעיֹנטירותא....ק"וֹמהֹחולֹשמועטֹמגןֹעלֹהיםֹמעשיהםֹשלֹצדיקיםֹשהםֹרבנןֹלאֹ

ֹמרוביםֹלאֹכלֹשכןֹשמגניםֹעליהם"

ֹשותפיםֹ ֹלהיות ֹהחכמים ֹתלמידי ֹצריכים ֹאינם ֹהחברה, ֹבחיובי ֹהדברים בפשט

בשמירהֹעלֹהעיר,ֹוישֹהחושביםֹשמכאןֹניתןֹלהסיקֹשכןֹהדבריםֹלגביֹהגיוסֹלצבאֹ

ֹההגנהֹלישראל.

שו"עֹיו"דֹסימןֹרמגֹאכןֹנראיםֹהדבריםֹכך,ֹה"ב:ֹ"דברֹהצריךֹלשמירתֹבעיוןֹקלֹב

העירֹכגוןֹחומותֹהעירֹומגדליהֹושכרֹהשומריםֹלאֹהיוֹחייביםֹלתתֹלהםֹכלוםֹשאיןֹ

ֹצריכיםֹשמירהֹשתורתןֹאומנתם".

האםֹשומריֹהמגדליםֹוהשעריםֹהינםֹחיילים?ֹהאםֹמדוברֹעלֹמציאותֹשלֹמלחמה,ֹ

ֹבהסכםֹשי ֹשמאֹמדובר ֹמקוםֹאו ֹשכניםֹבכל ֹשל ֹבכללֹֹבעולםתופי שלאֹקייםֹבו

ֹההבטֹהכללי,ֹשלֹעםֹישראלֹעלֹארצוֹומלחמתֹמצווה?

(ֹ ֹסופר ֹנולדֹהחתם ֹסופר, ֹמשה( ֹתורת ֹ)חידושי ֹהחת"ם ֹ)שרייבר(, ֹסופר ֹמשה רבי

(ֹ ֹתקכ"ג ֹה"א ֹבשנת ֹדמיין ֹת"ר1762ֹבפרנקפורט ֹה"א ֹבשנת ֹבפרשבורג ֹונפטר )

חתםֹסופרֹמסכתֹבבאֹלאחרֹחשבוןֹשאכמל"בֹכותבֹ(עלֹהדףֹ)מופיעֹעלֹח.(ֹ(1834ֹ)

ֹבתראֹדףֹחֹעמודֹא

ֹישראלֹ ֹגלות ֹמצד ֹשהם ֹוחומה ֹממס ֹאלא ֹרבנן ֹקפטרו ֹלא ֹכאן ֹדעד וק"ל

ֹנשמריםֹ ֹשמלכות ֹכדרך ֹשמירה ֹאבל ֹבידיך ֹקדושיו ֹכל ֹמקרא וכדמשמע
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ֹושיריֹ ֹמירושלמי ֹדמייתי ֹממרדכי ֹכדמוכח ֹחייב ֹת"ח ֹגם ֹאחרים ממלכיות

ֹוקש ֹשם ֹעיין ֹהעירֹלישכה ֹחומות ֹאע"כ ֹהשקל ֹמחצת ֹנותנים ֹת"ח ֹהרי ה

ממלחמתֹמלכיותֹגםֹת"חֹחייבםֹוכןֹמשמעֹמלשוןֹפירש"יֹד"הֹרמאֹדשוראֹ

ֹוכו'ֹוק"ל

ֹמצבֹשלֹשמירהֹלוקאליתֹבכלֹאתרֹואתרֹשלֹחבורתֹ ֹשמחלקֹבין משמעֹמדבריו,

אנשיםֹפרטייםֹהמתאגדיםֹסביבֹרכושם,ֹאבלֹשעובריםֹלמימדֹכלליֹ"כדרךֹשמלכותֹ

ֹאלאֹאדרבאֹנשמר ֹלת"ח, ֹשוםֹפטור ֹאין ֹאזי ֹלאומי ֹכמהלך יםֹממלכויותֹאחרות",

ֹמוכחֹשהםֹיוצאיםֹבראשֹהעםֹ.

(ֹ ֹהרדבז ֹ)וכן ֹרל"ט ֹה"א ֹבשנת ֹבספרד ֹנולד ֹזמרא ֹאבן ֹשלמה ֹבן ֹדוד (1474ֹרבי

(ֹבצפת.ֹהואֹיצאֹעםֹהגולהֹמספרדֹבשנתֹה"אֹרנ"ב1573ֹונפטרֹבשנתֹה"אֹשל"גֹ)

 :שו"תֹרדב"זֹחלקֹבֹסימןֹתשנבֹהסוגיהֹהנ"ל,ֹֹ(ֹנשאלֹעל(ֹועלהֹלצפת.1442)

שאלתֹממניֹאודיעךֹדעתיֹעלֹמחלוקתֹאשרֹנפלֹבירושלםֹביןֹהבעליֹבתיםֹ"

ֹתשובה ֹהשכונה. ֹשומרי ֹפריעת ֹענין ֹעל ֹהחכמים ֹדאמרינןֹֹ:ובין ֹידעת כבר

ֹלאֹ ֹרבנן ֹאבל ֹמיתמי ֹואפי' ֹגפא ֹלאגלי ֹהכל ֹיהודה ֹרב ֹאמר ֹבתרא בבבא

ֹנטירותאֹוזהֹמוסכםֹ ֹמחלוקתֹאבלֹבמסֹהמוטלֹאקרקפתאֹצריכי לאֹנפלֹבו

דגבראֹהואֹדאיכאֹפלוגתאֹאםֹחייביםֹהצבורֹלפרועֹבעדםֹאוֹלאֹוכברֹנהגוֹ

לשמועֹלמיקולֹופורעיןֹהכל.ֹאבלֹבנ"דֹאפי'ֹהאומריםֹשאיןֹהחכמיםֹחייביןֹ

ֹגלגלתאֹמודיםֹהםֹדחייביםֹהחכמיםֹלפרועֹבשמירותֹדבשלמאֹ ֹכסף לפרוע

ֹ ֹהעיר ֹשר ֹאו ֹשהמלך ֹאוֹהיכא ֹושכונה ֹשכונה ֹבכל ֹשומרים ֹלהניח מצוה

שיצאוֹהםֹבעצמםֹלשמורֹכלֹאחדֹואחדֹלילוֹבכיֹהאיֹגוונאֹהחכמיםֹפטוריםֹ

ֹבעצמםֹ ֹלשמור ֹצריכין ֹואם ֹעליהם ֹבתים ֹהבעלי ֹופורעין ֹנטירותא ֹבעו דלא

ֹלאוֹבניֹמיפקֹבאכלוסאֹנינהוֹא"נֹשאיןֹהמלךֹ יצאוֹהםֹולאֹהחכמיםֹדרבנן

יֹהעירֹצריכיםֹ)לשמור(ֹ]לשכור[ֹשומריםֹהחכמיםֹמצוהֹולאֹכופהֹאותםֹובנ

פטוריםֹכדכתיבנא.ֹאבלֹבנ"דֹהבעליֹבתיםֹאומריםֹאיןֹאנחנוֹצריכיןֹשומריםֹ

כיֹענייםֹאנחנוֹוהחכמיםֹצועקיםֹלאמרֹתעמידוֹשומריםֹוהםֹבעצמםֹמודיםֹ

דבעוֹנטירותאֹהישֹמןֹהדיןֹאוֹכןֹהסבראֹשיכופוֹאתֹהבעליֹבתיםֹלהעמידֹ

יעוֹעמהםֹולכוףֹאותםֹעלֹכיוצאֹבזהֹלאֹאמרהֹאדםֹמעולםֹשומריםֹולאֹיסי

ואיֹאמרהֹלאֹצייתינןֹליהֹכיֹלקתֹ/לקתה/ֹמדתֹהדיןֹאבלֹיכוליןֹלכוףֹאותםֹ

ֹבניֹהעירֹזהֹ שיעמידוֹשומריםֹאםֹדברֹצריךֹהואֹויסייעוֹכולםֹכדתנןֹכופין
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אתֹזהֹוכו'ֹואףֹעלֹפיֹשידעתיֹשישֹחכמיםֹשהםֹחלוקיםֹעלֹזהֹלעצמםֹהםֹ

ֹבזמןֹדורשי ֹאלא ֹאמרתי ֹשלא ֹבדברי ֹתטעה ֹאל ֹומ"מ ֹלהם ֹשומעים ֹואין ן

ֹכולםֹוהחכמיםֹ ֹשמירהֹאםֹלאֹיסייעו ֹצריכין ֹאנו ֹאין ֹבתיםֹטוענין שהבעלי

ואףֹעלֹפיֹאומריםֹעכ"פֹתעמידוֹשומריםֹבכה"גֹאניֹאומרֹכופיןֹאלוֹאתֹאלוֹ

שישֹטעםֹאחרֹכיֹמסופקֹאניֹאםֹישֹעתהֹמאןֹדלאֹבעיֹנטירותאֹאיניֹנכנסֹ

ֹטובהֹב ֹהשתיקה ֹולכן ֹחכמים ֹקצת ֹאת ֹיעציבו ֹדברי ֹכי ֹעתה ֹזו חקירה

ֹחולקֹומכלֹמקוםֹאםֹמהדבורֹ ֹברורֹבלי ֹנראהֹלי ומכלֹמקוםֹמהֹשכתבתי

ֹכדיֹ ֹאלא ֹכך ֹטוענים ֹואין ֹשמירה ֹצריכין ֹבתים ֹהבעלי ֹשגם ֹברור הדבר

ֹבעיאֹ ֹלא ֹטוענים ֹהחכמים ֹשאם ֹברור ֹהדבר ֹבזה ֹעמהם ֹהחכמים שיסייעו

ֹדשת ֹא"נ ֹדבעוֹנטירותא ֹמודים ֹהם ֹאם ֹאבל ֹאותם ֹלסייע ֹחייבים ֹאינם קו

ֹדחייביםֹלסייעֹ ֹאצלי ֹברור ֹשומריםֹהדבר ֹתעמידו ֹוצועקיםֹלאמר נטירותא

ֹנטירותאֹוכ"שֹבמהֹ ֹדבעי ֹכמאהֹעדיםֹוהאֹאמרו ֹדין עמהםֹדהודאתֹבעל

ֹלבושםֹ ֹשאין ֹהחכמים ֹבשביל ֹהגנבים ֹעין ֹשנתרבה ֹבירושלם ֹרואה שאני

וכ"שֹשישֹבדברֹספקֹנפשותֹמכובדיםֹיותרֹמהםֹכלבושֹהבעליֹבתיםֹונראיןֹ

והנראהֹלעניותֹדעתיֹֹכאשרֹהואֹמפורסםֹואיןֹראויֹשיהיהֹבדברֹהתרשלות

כתבתיֹוכתבֹהרשב"אֹבתשובהֹעלֹאחדֹשהיהֹפטורֹממסיםֹוארנונותֹדחייבֹ

לפרועֹבפסיֹהעירֹמשוםֹדבעיֹנטירותאֹאףֹהכאֹנמיֹת"חֹאףֹעלֹגבֹדפטוריֹ

ֹ”ת/ֹאיֹבעוֹנטירותאֹיהביֹבפסיֹהעיר.ממסיםֹוארנוניתֹ/וארנונו

ֹאחרֹ ֹ"שמישהו ֹרוצים ֹהם ֹאלא ֹשמירה ֹשצריך ֹמודים ֹהת"ח ֹשאם ֹהרדב"ז, מציין

וכיֹֹ–יעשהֹזאת",ֹוכןֹשישֹספקֹנפשותֹכמובןֹשאיןֹפהֹצדֹשלֹרבנןֹלאֹבעיֹנטירותאֹ

ֹנחריש? ֹואנחנו ֹלנו ֹילחם ֹשה' ֹצבא? ֹצריכים ֹשלא ֹשאומר ֹמישהו ֹבארצנו ֹכאן ֹיש

ֹשעיניהםֹבראשםֹמודיםֹשהצבאֹנחוץֹואףֹרובאֹדרובאֹ ֹהחכמיםֹבדורינו דתלמידי

לאֹכךֹ–איןֹלנוֹקיוםֹבלעדיו,ֹאזיֹהאםֹישֹמקוםֹלומרֹ"אחיכםֹילחמוֹואתםֹתשבו"ֹ

ֹסוברֹהחת"ס.

ֹזאתֹ ֹלטענה ֹמתיחס ֹהמדינה ֹבהקמת ֹשהתפרסם ֹהרבנים" ֹ"אחד ֹבמאמר ֹזוין הרב

 ושואל

ֹמשמר ֹמטעם ֹהוראה ֹיצאה ֹ:הנה ֹבעצמכם ֹהגעו ֹאתֹֹ"... ֹלהדביק העם

ֹכלוםֹיעלהֹעלֹ ֹניירֹמשוםֹסכנתֹהפצצה. השמשותֹשלֹכלֹהחלונותֹבבדֹאו

ֹבעיֹ ֹלא ֹ"רבנן ֹש ֹבטענה ֹכך ֹיעשו ֹלא ֹהחכמים ֹשתלמידי הדעת
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ֹממילויֹ ֹשהשתמטו ֹבתורה ֹ ֹמעוסקים ֹשהוא ֹמי ֹאף ֹהיה נטירותא"?כלום

ֹישראלֹאתֹ ֹבני ֹהחכמיםֹיחדֹעםֹשארֹאחינו ֹתלמידי ֹלמהֹעזבו הוראהֹזו?

ותֹהספרֹהנפגעותֹמיריותֹהצלפיםֹולאֹהשתמשוֹבסגולהֹשלֹ"רבנןֹלאֹשכונ

ֹועייןֹבמאמרוֹֹהשלםֹהמאלף.בעיֹנטירותא"?ֹ

יוצאֹשלמדנוֹמדבריֹהחת"ס,ֹשישנוֹהבדלֹביןֹמהלךֹמקומיֹפרטי,ֹלביןֹמערךֹכלליֹ

ֹצריכהֹלהיותֹמעוגנתֹ ֹטענתֹהחכמיםֹאשר ֹעל ֹשנוגעֹבעצםֹהדיון ֹוהרדב"ז לאומי,

ֹ ֹהכוללת ֹרוציםֹֹ–בהתנהגותם ֹאינם ֹשמא ֹאו ֹהשמירה, ֹאת ֹצריכים ֹלא ֹהם האם

ֹבמידהֹוהאופציהֹ ֹיעשהֹזאתֹבשבילם? ֹאחר ֹומישהו האחרונהֹהיאֹהנכונהֹלשמור

ֹלאֹעלֹזהֹאמרוֹחז"לֹאתֹהכללֹ"רבנןֹלאֹבעיֹנטירותא".

ֹ

טענהֹנוספתֹהנשמעתֹלעיתיםֹמפיֹמגידיםֹשלאֹפורשיםֹהיריעהֹהשלמה,ֹהמצטטיםֹ

ֹגדולֹת"תֹ ֹ"אמרֹר"י ֹהינהֹהגמראֹבמגילהֹטז: ֹבעומקם. אמרותֹחזלי"ותֹללאֹעיון

ֹש ֹמרדכי ֹעל ֹמהלימוד ֹשם ֹועיין ֹנפשות", ֹהמצלת ֹהאםֹיותר ֹאך ֹלימודו. ֹביטל לא

ֹמקוםֹ ֹכאן ֹואין מימראֹזאתֹמכשירהֹאתֹהנהוגֹשלמעשהֹנקדיםֹת"תֹלפיקוחֹנפש?

ֹורגעֹ ֹרגע ֹוכל ֹועמינו ֹארצינו ֹעסוקיםֹבמשמר להרחיבֹאלאֹפשוטיםֹהדבריםֹשאנו

ֹעוסקיםֹבפקוחֹנפשֹכלליֹשלֹרבים.

 (ֹנדרשֹלחשבוןֹהזהֹוכותב:ב"חֹיורהֹדעהֹסימןֹרנאהב"חֹבהלכותֹצדקהֹ)

ֹמהרש"לֹ ֹכתב ֹקודם. ֹהוא ֹנפשות ֹהצלת ֹבו ֹשיש ֹכיון ֹוכו' ֹלציבור ששאלת

ֹגדולֹ ֹב( ֹ)טז ֹדמגילה ֹפ"ק ֹבסוף ֹאסיקנא ֹהלא ֹותימה ֹע"ז ֹלטור( )בהגהותיו

תלמודֹתורהֹיותרֹמהצלתֹנפשותֹעכ"לֹולאֹקשהֹמידיֹדהתםֹלאֹקאמרֹאלאֹ

ֹבהצלתֹ ֹשעוסק ֹממי ֹיותר ֹולהקדימו ֹלהחשיבו ֹבתורה ֹהעוסק ֹהוא דגדול

ֹלהצלתֹֹנפשות ֹממון ֹלהוציא ֹאבל ֹתורה ֹבתלמוד ֹהעוסק ֹכמו ֹחשוב דאינו

נפשותֹפשיטאֹהואֹדקודםֹלהוצאהֹלתלמודֹתורהֹדאיןֹלךֹדברֹשעומדֹבפניֹ

ֹ.פיקוחֹנפשֹדוחיֹבהםֹולאֹשימותֹבהםֹ)יומאֹפהֹב(ֹופשוטֹהוא

 וכןֹֹבט"זֹעלֹשו"עֹיו"דֹרנ"אֹהי"ֹהמדברתֹעלֹקדימותֹבצדקה:

דֹתורה,ֹלצורךֹשלשיםֹפשיטיםֹלהגמוןֹבכלֹשנה,ֹיכוליםֹלשנות,ֹאפי'ֹמתלמו

ֹלהםֹ ֹשאין ֹעניים ֹכמה ֹיש ֹעמו ֹיתפשרו ֹלא ֹשאם ֹנפשות, ֹהצלת ֹשהוא לפי

ֹשו"ע((ליתן,ֹויכוםֹויפשיטוםֹערומים.ֹ

 כותבֹהט"ז:
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ֹ ֹקמאֹֹ-ויכוםֹויפשיטוםֹכו'. ֹסוףֹפ' רש"לֹהקשהֹעלֹזהֹותימהֹהלאֹמסקינן

תֹעכ"ל.ֹואיןֹכאןֹקושיאֹדודאיֹדמגילהֹגדולהֹתלמודֹתורהֹיותרֹמהצלתֹנפשו

ֹלמיֹ ֹזכות ֹיש ֹדיותר ֹאומר ֹדהתם ֹאלא ֹנפש ֹפיקוח ֹבפני ֹעומד ֹדבר ֹלך אין

שזוכהֹלעסוקֹבתורהֹולאֹבאֹלידוֹהצלתֹנפשותֹממיֹשבאֹלידוֹהצלתֹנפשותֹ

ֹכךֹצריךֹלבטלֹתלמודֹתורהֹולעסוקֹבהצלתֹנפשֹויליףֹלהֹממרדכיֹ ֹידי ועל

תֹנפשותֹהיהֹחשובֹבעיניֹחכמיםֹבלשןֹשתחילהֹשלאֹבאֹלידוֹעסקֹשלֹהצל

ֹהמצוהֹשלֹהצלתֹנפשותֹוהוצרךֹלבטלֹתורהֹ יותרֹממהֹשאחרֹכךֹבאֹלידו

ֹגדולֹ ֹשם ֹדאיתא ֹממה ֹוא"ל ֹתחלה ֹכמו ֹחכמים ֹאותו ֹמנאו ֹשלא ֹשם כדאי'

ֹקייםֹלאֹעלהֹעזראֹלבניןֹ ֹשברוך ֹזמן ֹהמקדשֹשכל ֹבית ֹתורהֹמבנין תלמוד

ֹהמקד ֹבית ֹלבנות ֹזרובבל ֹעלה ֹדהתם ֹהמקדש ֹביתֹבית ֹבנין ֹנתבטל ֹולא ש

המקדשֹבשבילֹשלאֹעלהֹעזראֹאלאֹשעזראֹלאֹרצהֹלהצטרףֹעמוֹכיֹתלמודֹ

ֹבעלֹ ֹעל ֹתימה ֹויותר ֹדלעיל ֹכההיא ֹממש ֹזה ֹהוה ֹונמצא ֹמזה ֹגדול תורה

ֹיכולֹלקייםֹשניהםֹ ֹשאין הדרישהֹשכתבֹבתירוץֹקושיאֹזאתֹדאםֹהואֹבענין

ֹאזֹתלמודֹתורהֹקודםֹכו'ֹוזהֹודאיֹאינו:

רֹשגדולֹתלמודֹתורה,ֹאךֹאיןֹפהֹפסקֹהלכתיֹהמדרגֹֹלמעשהֹאתֹסדרֹכלומרֹברו

הפעולותֹשלֹהאדם,ֹאלאֹכדירוגֹמחשבתיֹכדבריֹנפשֹהחייםֹבשערֹדֹ"שבידוֹלקייםֹ

ֹבתורהֹהק'ֹלשמה"ֹ)ש"דֹ ֹוהתבוננתו אתֹכלֹהעולמותֹוהבריאהֹ,בכללהֹע"יֹעסקו

ֹ ֹמצד ֹאך ֹהמעשיתפכ"ה( ֹנפֹההתנהגות ֹפיקוח ֹבפני ֹהעומד ֹדבר ֹבספקֹאין ֹוגם ש

ֹוביאורֹהלכהֹסֹשכטֹד"הֹ ֹכלֹהמצוותֹבשבילֹחייםֹשלֹישראל"ֹ)יומאֹפד: "דחינן

ֹ"אלאֹלפיֹשעה"ֹעלֹאכו"כֹשמדוברֹבהצלתֹכלֹעםֹישראל.

ֹטענהֹנוספתֹשנשמעתֹלעיתיםֹהיאֹהשימושֹבדבריֹהרמב"םֹעלֹבניֹשבטֹלוי.

ֹ,יג:רמב"םֹהלכותֹשמיטהֹויובלֹפרקֹיגֹהלכהֹיבֹ

ֹ ֹלוי ֹזכה ֹלא ֹשהובדלֹולמה ֹמפני ֹאחיו ֹעם ֹובביזתה ֹישראל ֹארץ בנחלת

ֹלרביםֹ ֹהצדיקים ֹומשפטיו ֹהישרים ֹדרכיו ֹולהורות ֹלשרתו ֹי"י ֹאת לעבוד

שנאמרֹיורוֹמשפטיךֹליעקבֹותורתךֹלישראל,ֹלפיכךֹהובדלוֹמדרכיֹהעולםֹ

לאֹעורכיןֹמלחמהֹכשארֹישראלֹולאֹנוחליןֹולאֹזוכיןֹלעצמןֹבכחֹגופן,ֹאלאֹ

רךֹי"יֹחילו,ֹוהואֹברוךֹהואֹזוכהֹלהםֹשנאמרֹאניֹהםֹחילֹהשםֹשנאמרֹב

ֹחלקךֹונחלתך.
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ֹבלבד אלאֹכלֹאישֹואישֹמכלֹבאיֹהעולםֹאשרֹנדבהֹרוחוֹֹ,ולאֹשבטֹלוי

ֹֹ,אותו ֹלפני ֹלעמוד ֹלהבדל ֹמדעו ֹֹה'והבינו ֹאת ֹלדעה ֹולעובדו ֹה'לשרתו

ֹהרביםֹ ֹהחשבונות ֹעול ֹצוארו ֹמעל ֹופרק ֹהאלהים ֹשעשהו ֹכמו ֹישר והלך

ֹבני ֹזהֹנתקדשֹקדשֹקדשיםֹויהיהֹֹאשרֹבקשו ֹהאדםֹהרי ֹונחלתוֹה' חלקו

לעולםֹולעולמיֹעולמיםֹויזכהֹלוֹבעה"זֹדברֹהמספיקֹלוֹכמוֹשזכהֹלכהניםֹ

ֹוכוסיֹאתהֹתומיךֹֹה'דֹע"הֹ=עליוֹהשלום=ֹאומרֹללוים,ֹהריֹדו מנתֹחלקי

ֹגורלי.ֹבריךֹרחמנאֹדסייען.

ֹך,ֹדינוֹכשבטֹלוי.לכאורהֹנראיםֹהדברים,ֹשאכןֹמיֹשלומדֹוהקדישֹחייוֹלכ

ֹ האםֹהרמב"םֹאמרֹשאותםֹאלהֹאשרֹֹ–אמנםֹאםֹמדקדקים,ֹאיןֹהדבריםֹעיןֹבעין

נדבהֹרוחםֹואינםֹיוצאיםֹלמלחמה?ֹהיכןֹאמרֹזאת?ֹועודֹהרמב"םֹשעוסקֹבהלכותֹ

ֹיוצאיםֹ ֹשאינם ֹאלו ֹאת ֹמציין ֹשבו ֹפ"ז ֹומלחמותיהם ֹמלכים ֹבהלכות מלחמה,

מתֹרשותֹאךֹבמלחמתֹמצווהֹאפילוֹחתןֹלמלחמהֹ)וגםֹשםֹמדוברֹלשיטתוֹרקֹבמלח

ֹמחדרוֹוכלהֹמחופתה(ֹושםֹלאֹמזכירֹאתֹדיניֹהתלמידֹחכםֹאלאֹרקֹאתֹאלו:

ֹהמלחמהֹכלֹעיקר,ֹֹ:רמב"םֹהלכותֹמלכיםֹפרקֹזֹהלכהֹי ֹלעורכי ֹיוצאין ואלוֹשאין

ואיןֹמטריחיןֹאותםֹלשוםֹדברֹבעולם,ֹהבונהֹביתֹוחנכו,ֹוהנושאֹארוסתוֹאוֹשייבם,ֹ

ֹיוצאיןֹעדֹתוםֹשנה,ֹשנאמרֹנקיֹיהיהֹלביתוֹשנהֹאחתֹושמחֹומיֹשחללֹ כרמו,ֹאין

אתֹאשתוֹאשרֹלקח,ֹמפיֹהקבלהֹלמדוֹשיהיהֹנקיֹשנהֹביןֹלביתֹשקנה,ֹביןֹלאשהֹ

ֹשנשא,ֹביןֹלכרםֹשהתחילֹלאכולֹפריו.

ֹמוסרֹ ֹבדברי ֹהחזקה ֹבי"ד ֹמספריו ֹאחד ֹכל ֹאת ֹמסיים ֹשברמב"ם ֹלזכור ֹיש וכן

ויובל(ֹכותבֹדבריֹברכהֹלכלֹאדםֹשמקדישֹחייוֹלעבודתֹכללים,ֹואףֹכאןֹ)בשמיטהֹ

ֹ ֹהרצי"ה ֹכותב ֹבנד"ד ֹוכן ֹישיבותֹה', ֹבני ֹלפטור ֹכביכול ֹשמביאים ֹהמקורות "כל

ֹמצבאֹ,הםֹבזיוןֹהתורה".

ֹמשתמשֹבהםֹ ֹהישיבות ֹועד ֹשאין ֹהישיבות( ֹ)מועד ֹטננבוים ֹהרב ֹלי אמר

ֹש ֹברמב"ם ֹשאין ֹזצ"ל ֹמלצר ֹזלמן ֹאיסר ֹר' ֹ ֹבשם ֹלי ֹמסר ֹהלכהֹ,הוא ום

ֹהרמבםֹבסוףֹהלֹשמיטהֹויובלֹהםֹדבריֹ ֹדברי ֹישבותֹמהצבא, לפטורֹבני

מוסרֹכלליםֹעלֹ"כלֹאישֹואישֹ,מכלֹבאיֹעולם"...שיחותֹהרצבי"הֹתלמודֹ

ֹ.64תורהֹעמ'ֹ

ֹומגדלתֹ ֹהמגולה ֹבקץ ֹשמביטה ֹתורה ֹהגואלת, ֹהתורה ֹאת ֹללמוד ֹשזכינו אשרינו

עמליֹהתורהֹשבתוככיֹעיה"קֹשנגדלֹאותנוֹלהיותֹפועליםֹעםֹאלֹברכותיֹאלֹכולנו,ֹ
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ונזכהֹלהקרותֹתלמידיֹחכמיםֹונעמולֹבתורהֹשניםֹרבותֹונזכהֹלאחוזֹבחרבֹובקשתֹ

ֹ ֹגדלותֹֹ-)אםֹצריךֹכמובן ֹמתוךֹתחושתֹשליחותֹלכללֹישראל, ֹקרבות( לאֹכצמאי

 ואחריותֹשלֹתורהֹ.

ֹבנו: ֹשיתקיים ֹרצון ֹלהיותֹמֹראמ"ֹויהי ֹעתידהֹבתֹקול ֹאלעזר ֹירמיהֹבן פוצצתֹר'

בראשיֹההריםֹואומרתֹמיֹפעלֹעםֹאל,ֹכלֹמיֹשפעלֹעםֹאלֹיבאֹויטולֹשכרו,ֹהה"דֹ

ֹ"כעתֹיאמרֹליעקבֹולישראלֹמהֹפעלֹאלֹ)במדברֹכג,ֹכג(,ֹעכשיוֹיבאֹויטולֹשכרו.

ֹ.ויקראֹרבהֹ)מרגליות(ֹפרשתֹאמורֹפרשהֹכז

ֹֹ
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ֹלעילויֹנשמתֹאביֹמורי

ֹהרבֹשמואלֹדבֹרוזנברגֹזצ"לֹהכ"מ

ֹשחינכניֹוגידלניֹלתורהֹומצוותֹותמציתֹחייוֹהייתהֹהרבצתֹתורהֹלרבים

ֹוציוויֹבניוֹובנותיוֹאחריוֹלשמורֹדרךֹה'ֹלעשותֹצדקהֹומשפט

ֹנלב"עֹבידֹכסלוֹה'תשע"ו

ֹתהיֹנשמתוֹצרורהֹבצרורֹהחייםֹאתֹה'

ֹ

ֹרוזנברגֹהרבֹיואלֹ–ֹומצוותֹלתורהֹהבניםֹחינוךֹמצוות
ֹהםֹמיֹבשאלה,ֹהמצווהֹשלֹהתורניֹבמקור,ֹחינוךֹמצוותֹשלֹבערכהֹעוסקֹזהֹמאמר

ֹלאֹזהֹמאמרֹ.החיובֹגדרֹומהוֹחינוךֹמצוותֹמוטלתֹמיֹעלֹשאלהבֹוכןֹבהֹהחייבים

ֹזהֹרחבֹלנושאֹולקטֹפתיחהֹמעייןֹבוֹישֹאלאֹזוֹמצווהשבֹהנושאיםֹכלֹאתֹמקיף

ֹ.ה"בעזֹזהֹבענייןֹלהרחיבֹמקוםֹישֹועוד

ֹ

ֹישראלבֹהחינוךֹמרכזיותֹ–ֹאמוניתֹפתיחה

ֹהולכיםֹבחינוךֹלהשקיעֹהחובה ֹשיהיו ֹשלֹֹבדרכיֹצאצאינו ֹבנתיבותיה ֹאוחזים ה',

ֹדרךֹזו.ֹה'ֹהמוטלתֹעלינוֹבעבודתֹהמרכזייםֹמהיסודותֹהתורהֹומצוותיהֹהיאֹאחת

ֹלאהבתֹכביטויֹאבינוֹאברהםֹאצלֹכברֹמודגשתֹאוהיֹהאומהֹקיוםֹמראשיתֹהמתחיל

ֹה ַֹוה"ֹקרבֹאתֹאברהםֹ'השֹוכהסברֹלכךֹאותו' הָֹאָמר' ֶּ ַכס  יַֹהמְּ ָרָהםֲֹאנִּ רֵֹמַאבְּ ֶּ ֲֹאש 

י הֲֹאנִּ ֹע ש ֶּ ָרָהם: ַאבְּ הָֹהיוֹ ֹוְּ יֶּ הְּ יֹיִּ גו  לֹלְּ דו  ָעצו םֹג ָ כוֹ ֹוְּ רְּ בְּ נִּ ֵייֹכ  לֹבוֹ ֹוְּ ו  ץֹג  ָֹהָארֶּ י: יוֹכ ִּ ת ִּ ַדעְּ ֹיְּ

ַמַען רֹלְּ ֶּ הֲֹאש  ַצו ֶּ תֹיְּ ָניוֹאֶּ תֹב ָ אֶּ יתוֹ ֹוְּ רוֹ ַֹאֲחָריוֹב ֵ מְּ ש ָ ךְֹֹּוְּ רֶּ ֹהֹד ֶּ ת' ו  ָדָקהַֹלֲעש  טֹצְּ ָ פ  ש ְּ .1ֹ"ו מִּ

ֹֹעלֹ"חכמהֹמשך"ֹבפירושֹהכהןֹשמחהֹמאירֹרבי ֹזה ֹהמקורֹשזהוֹמבארפסוק

ֹוכלשונוֹחינוךֹלמצוותֹהראשון

ֹנזכרֹלאֹעשהֹבמצותֹלבניםֹמצוהֹחינוךֹהנה ",ֹבניכםֹאתֹולמדתם"דֹעשהֹרק,

ֹתורהֹבתלמודֹהוא ֹעשהֹבמצותֹחינוךֹמצותֹומקור... ֹהפסוקֹבזהֹמקורו,

ֹהמצוותֹעלֹבקטנםֹבניוֹאתֹשצוהֹאבינוֹמאברהם

                                                           
 יט -בראשית פרק יח, יז 1
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ֹ ֹשנשא ֹהתורהבדרשה ֹלתלמוד ֹהבית ֹבחנוכת ֹקוק ֹהגראי"ה ֹדיבר2ֹברחובותֹמרן ,

ֹהחינוךֹבשנותֹהילדות.ֹשלֹמרכזיהתפקידֹההרבֹעלֹ

לחנוך.ֹאםֹהיא3ֹֹעלֹהילדותֹתפולֹתמידֹהשאלה,ֹאיךֹאנוֹמכיריםֹאותהֹביחושה

ֹלהאישות ֹהכשר ֹכמו ֹכביר4רק ֹערך ֹלה ֹשיש ֹאו ֹהדברֹֹ, ֹמובן ֹעצמה. בפני

ֹלילדותֹזכותֹמצדֹ ֹאין שכשמעמידיםֹאתֹיסודֹהחייםֹרקֹעלֹהעבודהֹוהפרנסה,

ממנוֹכליֹמעשהֹחזק6ֹֹקויפהֹשאפשרֹלח5ֹעצמה,ֹכיֹאם,ֹהילדֹהואֹלפיֹזהֹגולם

ֹהמערכת ֹהאידיאלית, ֹההכרה ֹלפי ֹהוא ֹכן ֹלא ֹלסוחר. ֹלפי7ֹֹועובר ֹהחיים את

בקרבם.ֹעלֹפיֹזהֹהמשפטֹיעלה8ֹֹנמסךהטוהרֹשבהם,ֹלפיֹהטובֹהחסדֹוהתוםֹה

לנוֹערךֹהילדותֹלאֹרקֹבתורֹהכשרֹלאישותֹוגדלות,ֹכיֹאםֹחטיבהֹיקרהֹבחייםֹ

מצדֹעצמה,ֹולפעמיםֹתעלהֹאצלנוֹבתורֹהמעולהֹשבתקופותֹהחייםֹשכלֹהחייםֹ

ֹכמכשירים ֹלהיות ֹהעולם9ֹֹראוים ֹ"אין ֹכמשמעם ֹדברים ֹנאמר ֹאז לעמדתה.

שלֹתנוקותֹשלֹביתֹרבן"ֹמפניֹשהואֹ"הבלֹשאיןֹמתקייםֹאלאֹבשבילֹהבלֹפיהםֹ

בוֹחטא".ֹהתנוק,ֹכשיחונךֹכראוי,ֹביחודֹהתנוקֹהעברי,ֹכמהֹקדושהֹותום,ֹכמהֹ

ֹזמןֹ ֹכל ֹשבקרבו, ֹהילדותית ֹוהאהובה ֹהנקיה ֹבנפש ֹנמצא ֹנעלות ֹומדות טהרה

ֹוההוןֹשלֹפרחֹשושןֹזה,ֹכמהֹקדושֹ שטומאתֹשוקֹהחייםֹלאֹהשביתהֹאתֹהחן

טובהֹהילדות,ֹנאהֹוקדושהֹהיא,ֹאבלֹהלאֹהיאֹגםֹכןֹחלושה,ֹֹוטהורֹהואֹאמנם

ֹזרם ֹבפני ֹלעמוד ֹתוכל ֹגדלות10ֹֹולא ֹהגדלות, ֹמדת ֹלפי ֹומתגבר, ֹההולך החיים

ֹוהתרבות ֹוהרוח, ֹהיא11ֹֹהחומר ֹזאת ֹכן ֹעל ֹוהמסובכת. ֹהגדולה ֹהחברה יחס

                                                           
הדרשה נישאה בשנת תרס"ה ונדפסה בעתון "החבצלת" ופורסמה שוב בתוך ספר "מאמרי  2

 ראיה". 
 שנות הילדות ינוכי להח יחסמהו ה 3
בן  -. עיין סנהדרין סח: " וכי יהיה לאיש בן כתקופת הכשרה לקראת שנות הבגרּותרק  4

 הסמוך לגבורתו של איש"
 , חומר גלםפוטנציאל 5
 לחקוק, ליצור ממנו  6
 המעריכה 7
 המעורב 8
 , אמצעיים לסייע לתקופה זומכינים 9

 עוצמת ושטף החיים  10
 ריבוי11
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ֹלא ֹולהעבירה ֹוטהרתה ֹהילדות ֹתומת ֹאת ֹעז ֹבכל ֹלשמור ֹכלֹיחובתנו, ֹעם טה

ֹונ ֹהעוזֹזהרה ֹאת ֹרק ֹלה ֹתעניק ֹשהגדלות ֹבאופן ֹהגדלות, ֹתקופת ֹאל קיונה

ֹתהין ֹלא ֹאבל ֹהרוח, ֹוגבורת ֹהגוף ֹגבורת ֹלה, ֹהחסרים ֹאת12ֹֹוהגבורה להרס

ֹעולליםֹויונקיםֹ ֹ"מפי ֹעד. היתרונותֹהיקריםֹשלֹהילדותֹהאהובהֹוהחביבהֹעדי

ֹיסדתֹעזֹלמעןֹצורריךֹלהשביתֹאויבֹומתנקם".ֹלהביאֹאתֹהילדותֹבעצםֹתומה

ֹעוז ֹשתווסד ֹבאופן ֹוהשיבה, ֹהזקנה ֹוהשחרות, ֹהבחרות ֹגבול ֹאל ,13ֹוטהרתה

אל.ֹ"בתֹק'ֹכבתֹכ'ֹובתֹכ'ֹהחנוךֹבישר14ֹשלעולםֹלאֹינוסֹלחה,ֹזאתֹהיאֹתעודת

ֹז' ֹהנפשֹכבת ֹמשאת ֹשל ֹמרומם ֹהיותר ֹהציור ֹזהו ֹחטא" ֹשלא ֹשנה ֹ"כבן ,"

ֹלהתאיםֹלו.ֹשבחנוךֹעמנו.ֹמתאיםֹהואֹאמנםֹהחנוךֹהפרטיֹאלֹהכללי,ֹוחייבֹהוא

ֹ ֹפילוסופית ֹלסוגיה ֹבדרשתו ֹמתייחס ֹעוסקתֹֹ–הרב ֹהדרשה ֹאמנם ֹחשובה. חינוכית

ֹאךֹבירורֹזהֹמובילֹבהכרחֹלשאלהֹמהֹ ֹהתפקידֹשלֹתקופתֹהילדות, בשאלהֹמהו

ֹמהֹ ֹתפקידֹהאדם, ֹמהו ֹהחברהֹהאנושיתֹובעםֹישראל, הםֹהערכיםֹהמרכזייםֹשל

ֹלפתח ֹשעליו ֹהמרכזיים ֹהכוחות ֹחייוֹהם ֹלילדֹֹבמהלך ֹנתייחס ֹואיך ֹכיצד וממילא

ֹבתהליךֹהחינוכי.ולהוציאֹאלֹהפועלֹהמהווהֹפוטנציאלֹשאותוֹישֹלממשֹ

ֹהילדו ֹלתקופת ֹהתייחסויות ֹשתי ֹמציג ֹהרב ֹהבגרותֹכת: ֹלקראת ֹמעבר תקופת

תקופהֹבעלתֹמשמעותֹמצדֹעצמה.ֹהתפיסהֹהראשונהֹרואהֹאתֹעיקרֹמעלתֹהאדםֹוכ

ֹ ֹבהיותו ֹמיצור ֹופרודוקטיבי. ֹאלויצרני ֹבהגדרות ֹעומד ֹאינו ֹשילד ֹאתֹֹ,ובן ֹכן על

ֹ ֹבאופן ֹלעבור ֹיש ֹזו, ֹהשקפה ֹלפי ֹהילדות, ֹכליםֹֹשתיתןתקופת ֹשיותר ֹכמה לילד

ֹככלֹ ֹמהיר ֹובאופן ֹגיסא ֹמחד ֹוהפרנסה" ֹ"העבודה ֹלצרכי ֹומוכשר ֹיצרני להיות

ֹ.15האפשרֹמאידךֹגיסא.ֹניתןֹלשייךֹתפיסהֹזוֹלפילוסופיהֹהמטריאליסטית

ֹלעהֹהאידיאלית",ֹהתפיסהֹהתורנית,ֹרואהֹאתֹעיקרֹערךֹהאדםֹלעומתֹזאתֹ"ההכר

פיֹהטהרהֹהפנימית,ֹמעמדוֹהמוסריֹוהערכיֹשלֹהאדם.ֹלפיֹתפיסהֹזוֹהילדותֹאינהֹ

ֹאףֹ ֹולעיתים ֹומשמעותית ֹעליונה ֹחשיבות ֹבעלת ֹתקופה ֹאלא ֹמעבר", ֹ"תחנת רק

ֹבילדֹמפותחותֹהתכונותֹשלֹ ֹהאישיות. ֹבבניין התמימות,ֹעדיפהֹעלֹתקופותֹאחרות,

                                                           
 תעיז12
 שתהיה מבוססת באופן חזק בנפש 13
 יעוד 14
 ,מטריאליזם זוהי השקפה פילוסופית הטוענת שכל הקיים בעולם הוא חומר; הגוף, הנפש 15

היוונים  הכל מורכב מחומר. לתפיסה זו היה ביטוי עוד בימי הפילוסופים -והיסודות התחושות 

 .ימינו והיא קיימת גם בתפיסות פילוסופיות בנות
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ֹשבילדותֹ ֹהיקרות ֹהמעלות ֹאת ֹלנצל ֹהמחנך ֹועל ֹוהאהבה ֹהשמחה האופטימיות,

ֹואתֹביסוסןֹבנפשֹהילדֹעלֹמנתֹשיהיוֹכוחותֹאלוֹמ שמעותייםֹולהעמיקֹאתֹרושמן

ֹהילד.ֹוֹשלחייאורךֹכלֹלומרכזייםֹ

ֹ ֹאומרֹהרב, ֹלומרעלֹכן, ֹשכלֹהחייםֹהבוגריםֹהםֹרקֹהוצאהֹניתן ֹהשקפהֹזו, ֹלפי ,

שלֹהחינוךֹוהתכונותֹשנבנוֹבילדות.ֹאמנםֹישנוֹחסרוןֹבילדות.ֹהילדותֹ"הלאֹלפועלֹ

ֹכלומר,ֹ ֹומתגבר" ֹההולך ֹהחיים ֹזרם ֹבפני ֹלעמוד ֹתוכל ֹולא ֹחלושה, ֹכן ֹגם היא

התמימותֹיכולהֹלהובילֹלקושיֹבהתמודדותֹעםֹמלחמתֹהחייםֹוהמורכבותֹשהחייםֹ

תֹלילדֹיכולותֹשלֹתחכום,ֹמזמנים.ֹעלֹכןֹלצדֹשמירתֹהמעלותֹשלֹהילדות,ֹישֹלהקנו

ֹבילדותו.ֹ ֹבו ֹומעצימיםֹאתֹהתכונותֹהישרותֹשהתבססו ֹכבונים ֹרק ֹוידעֹאך הבנה

בצורהֹכזוֹתוסיףֹהבגרותֹחכמהֹוגבורהֹשתסייעֹבהתמודדותֹעםֹהעולםֹוקשייו,ֹאךֹ

ֹללאֹשתמעיטֹאתֹהניקיוןֹהפנימיֹועולםֹהערכיםֹהטהורֹשלֹהילדות.

ֹכ"א ֹהרבֹמבאר, ֹיקריםֹזמניםֹהינםֹאלוֹבשניםֹהחינוכיֹליךוהתהֹהילדותֹשנות,

ֹהאדםֹחייֹכלֹעלֹהשפעתםֹומצדֹעצמםֹמצדֹמאדֹעדֹוחשובים ֹהחינוכיֹהתהליך.

ֹהילדותֹתוםֹאתֹלבססֹצריך ֹשירחיבוֹוהבגרותֹהנערותֹלחייֹולהביאוֹעליוֹלשמור,

ֹגבולֹאלֹוטהרתהֹתומהֹבעצםֹהילדותֹאתֹלהביא.ֹ"בילדותוֹבוֹשניטעוֹהכוחותֹאת

ֹזאת,ֹלחהֹינוסֹלאֹשלעולם,ֹעוזֹשתווסדֹבאופן,ֹוהשיבהֹהזקנה,ֹוהשחרותֹהבחרות

ֹ".בישראלֹהחנוךֹתעודתֹהיא

ֹ

ֹבספרֹמצויֹישראלֹבעםֹהחינוךֹעלֹקוקֹה"הגראיֹמרןֹשלֹהשקפתוֹעלֹנוסףֹמקור

ֹהרבֹחלקֹראשוןֹאיגרתֹקע.ֹזוהיֹאיגרתֹחשובהֹומפורסמתֹשבהֹמסבירֹראיהֹאגרות

ֹנשלחהֹהאיגרת.ֹלחנךֹבבואנוֹבפנינוֹלהעמידֹשעלינוֹהמטרותֹואתֹהחינוךֹעיקריֹאת

ֹעצמוֹהרבֹשבעיניֹנראהֹבאגרתֹהרבֹדבריֹומפתיחת16ֹהחבצלתֹעיתוןֹשלֹלעורך

ֹזוֹאיגרתֹלתוכןֹרבהֹחשיבותֹישנה ֹאתֹלפרסםֹומבקשֹלעורךֹמעצמוֹפונהֹהרב.

ֹ".בלשוניֹבוֹשתשימםֹהדרתךֹמכבודֹאבקשֹאשר"ֹֹ-ֹדבריו

                                                           
 3133 - 3688על ידי ישראל ב"ק ובשנים  3681כתב עת עברי שיצא לאור בשנת   16

. כתב העת יצא בעריכתו של חתנו, ישראל דב פרומקין, שניהם מאנשי הישוב הישן החסידי
ישראל שיצא לאור למשך -בערך פעמיים בחודש. העיתון היה העיתון העברי הראשון בארץ

 יותר מארבעים שנה.  –תקופה ארוכה 
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ֹהמיוחדֹבאיגרתֹזוֹהרבֹ ֹוהתוכן ֹישירֹלשאלהֹמהוֹחינוךֹומהֹהאופי מתייחסֹבאופן

ֹואבארֹ ֹכלשונה ֹהאיגרת ֹדברי ֹאת ֹאביא ֹחשיבותה ֹומפני ֹישראל. ֹבעם ֹהחינוך של

ֹאותהֹלאחרֹמכן.

ֹב"ה,ֹעה"קֹיפוֹת"ו,ֹי"דֹחשווןֹתרס"ט.

ֹעורךֹנכבדֹואהוב,ֹשלו'ֹוברכה.

ֹנזקקֹבזהֹלבארֹבעיתונךֹהיקרֹדבריםֹאחדים,ֹאשרֹא בקשֹמכבודֹהדרתךֹהנני

ֹשתשימםֹבוֹבלשוני:

ֹהמרכזיתֹ ֹשהנקודה ֹהמתוקנת, ֹלצורתו ֹהאדם ֹאת ֹלהכשיר ֹהיא ֹהחינוך מטרת

ֹ ֹהיא ֹמאזשבה ֹוישר. ֹטוב ֹד',ֹֹלעשותו ֹבשם ֹלקרא ֹאבינו ֹאברהם ֹהחל אשר

הייתהֹלנוֹלנחלה,ֹכיֹכלֹמהֹשתהיהֹמושרשתֹבלבוֹשלֹאדםֹיותרֹהקריאהֹבשםֹ

ֹיותרֹמאושרֹלעצמוֹולחברהֹכולה.ד',ֹכןֹיגדלֹטובוֹוישרו,ֹויהיהֹ

ֹזאתֹ ֹהחלטה ֹשל ֹהדגל ֹאת ֹברמה ֹלהרים ֹהאומות ֹמכל ֹנתייחדה ֹישראל כנסת

ֹושהקריאהֹ בעולם,ֹשהטובֹוהיושרֹשלֹהאדםֹהיאֹהתכליתֹהיותרֹנשגבהֹשלו,

בשםֹד'ֹוהשרשתֹידיעהֹזוֹהיאֹההכשרהֹהיותרֹבטוחהֹלמגמהֹזו,ֹעדֹשהמגמהֹ

ֹוכ אשרֹלתכליתֹהשרשתֹהקריאהֹבשםֹד'ֹוההכשרֹהנםֹדברֹאחדֹולאֹיתפרדו.

ֹשלֹ ֹהילדות ֹטל ֹמשחר ֹקבוע, ֹדרושֹתלמוד ֹבכללה, ֹובאומה ֹביחיד ֹונפש, בלב

ודווקאֹתלמודֹֹ-האדם,ֹעלֹכןֹלקחֹמקוםֹבראשֹהחינוךֹהישראליֹתלמודֹתורה,ֹ

תורהֹולאֹידיעותֹאחרות,ֹשאיןֹמטרתןֹכ"אֹלהכשירֹאתֹהאדםֹלמלחמתֹהחיים,ֹ

ֹֹלעשותוֹטובֹוישרולאֹ ֹזאתֹהיאֹהדרךֹהעתיקה,ֹאשרֹבהֹהלכוֹלפני ֹואדם. ד'

ֹפרי,ֹ ֹעשו ֹגם ֹוהצליחו ֹבכלל, ֹישראל ֹשם ֹנשמר ֹזה ֹדרך ֹוע"פ ֹמעולם, אבותינו

שיצאוֹמגדוליֹהדורותֹהמצוייניםֹמאוריֹאורֹבעדֹהאומהֹובעדֹכלֹהעולםֹכולו.ֹ

ֹצדדיֹ ֹשל ֹהשנייה ֹלמדרגה ֹתמיד ֹבנו ֹנחשבה ֹהחיים ֹלמלחמת ֹהאדם הכשרת

מטרתו.ֹברבותֹהימיםֹעברוֹעלֹראשנוֹגליֹהזמן,ֹועםֹישיבתנוֹהחינוך,ֹולאֹעצםֹ

ֹשלֹ ֹההכשרה ֹכ"א ֹאינה ֹחינוכם ֹשל ֹהראשית ֹהמטרה ֹאשר ֹהגויים, בארצות

ֹ ֹוהדרישהֹשלֹהטובֹוהיושר, ֹהקריאהֹבשםֹד',ֹֹ-האדםֹלמלחמתֹהחיים, וק"ו

ֹ ֹשלה, ֹהבסיס ֹצינורותינו,ֹ-שהיא ֹידי ֹעל ֹתוכה ֹאל ֹמזה ֹמעט ֹשספגו ֹאחר ֹגם

ֹבכל ֹֹנחשבו ֹנגדֹההכשרֹאלֹהחייםֹהחומרייםֹומלחמתם, חדרֹגםֹֹ-זאתֹלטפל

ֹאתֹצורתֹהחינוךֹהעיקריתֹ ֹאשרֹשכחו ֹורביםֹמאדֹהםֹלדאבוננו, ֹרוחֹכזה. בנו

ֹואתֹ ֹוהטוב ֹהיושר ֹמטרת ֹשל ֹהראשיות ֹאת ֹלימודיהם ֹמבתי ֹוישכיחו שלנו,
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ֹרקֹעלֹהכשרתֹ ֹאתֹחותםֹהחינוךֹכולו ֹויטביעו ֹהקשורהֹבה, ֹד' הקריאהֹבשם

ֹאתֹהחיי ֹהאומהֹבכללהֹחשהֹוגדוליהֹהכירו ֹבמלחמתםֹותאוותיהם. םֹהזמניים,

-ידֹובמסירות-הסכנהֹהצפויהֹמזיוףֹחותמנוֹזה.ֹולשםֹדגלֹמלחמהֹנקבע,ֹבחזקת

ֹמיוחדיםֹרקֹ ֹשיהיו ֹהחינוךֹהעתיקים, ֹחותםֹצרֹעלֹבתי ֹהזמן, ֹגלי ֹנגדֹכל נפש,

מןֹהצד,ֹבאופןֹלרוחֹישראלֹומטרתוֹהמיוחדת,ֹוהטפלֹשלֹמלחמתֹהחייםֹיבוקשֹ

אשרֹיודעֹכיֹישֹהבדלֹביןֹקדשֹלחול.ֹהידיעהֹהברורה,ֹשנצחֹישראלֹלאֹישקר,ֹ

ֹהואֹ ֹקבוע ֹהראשי ֹהיסוד ֹומתחדשים, ֹהמשתנים ֹהזמנים, ֹצרכי ֹכל ֹלמרות וכי

ֹהמושפעתֹ ֹבדרכיו, ֹללכת ֹוהאומה ֹהאדם ֹהכשרת ֹוממשלתו, ֹד' ֹמלכות ועומד:

מודֹתורה,ֹזהוֹעומדֹלעד.ֹ"ֹמהחינוךֹהיסודי,ֹהמיוחדֹבלאֹשוםֹשיתוף,ֹרקֹלתל

ֹמלכותךֹמלכותֹכלֹעולמים,ֹוממשלתךֹבכלֹדורֹודור".

ֹוצדיקיֹהדורות,ֹ ֹזהֹישֹלנוֹבגולהֹע"יֹרועיֹישראל,ֹגאוני מוסדותֹעתיקיםֹממין

ֹובהםֹנתפארֹסלהֹ-המבצרֹלרוחֹעמנוֹהיסודיֹלעד,ֹ-מקוםֹ-וביותרֹבאה"ק,ֹ

ֹוהםֹמר ֹעליהםֹאתֹאכפם, גישיםֹלחץֹכבדֹברוחםֹגםֹאלהֹאשרֹהחייםֹהכבידו

ֹאלֹ ֹחול ֹהחינוך ֹלתכונת ֹלצרף ֹלהם ֹוהרשו ֹבניהם, ֹשל ֹהזמניים ֹהחיים מדאגת

ֹשלאֹיבאֹהדברֹלידיֹ ֹצירוףֹזהֹצריךֹשמירהֹגדולה, ֹכי ֹאלֹנאֹישכחו, הקודש,

זיוףֹהמטבעֹהחינוכיתֹשלנוֹבכלל,ֹוזהֹצריךֹבכלֹמקוםֹלהיותֹמשונןֹוניכר,ֹויותרֹ

ֹלהשתכ ֹצריך ֹבה ֹאשר ֹבאה"ק, ֹלנו,ֹמכל ֹהמיוחדת ֹבצורתו ֹהעקרי, ֹרוחנו לל

ֹלאֹ ֹזרות, ֹשפות ֹלא ֹכי ֹישכחו, ֹנא ֹאל ֹהאדמה. ֹפני ֹעל ֹאשר ֹהעם ֹמכל השונה

ֹ ֹיצאוֹביחודֹמציון, אלאֹ"כיֹמציוןֹֹ-לימודיםֹשמגמתםֹהיאֹהכשרותֹחומריות,

ֹתצאֹתורהֹודברֹד'ֹמירושלים".

לקוותֹכיֹלאֹֹכשיהיוֹדבריםֹהללוֹחרותיםֹעלֹלבםֹשלֹהאחרוניםֹהללו,ֹנוכלֹבטח

ֹקדושֹיעקבֹ ֹאת ֹ"והקדישו ֹד', ֹבחצרות ֹשתולים ֹיהיו ֹבניהם ֹוגם ֹללכת, ירחיקו

ֹואתֹאלהיֹישראלֹיעריצו".

ֹתורתנוֹ ֹשמחת ֹבעת ֹאותה ֹהבעתי ֹאשר ֹהקטנה, ֹבשיחה ֹכוונתי ֹהיתה זאת

ֹשהראוניֹ ֹתורה", ֹ"שערי ֹהקדוש ֹלהמוסד ֹהגדול, ֹהמדרש ֹבבית הקדושה,

ֹ.11ובמבר(ֹנֹ-שהובאהֹבעיתונךֹהיקר,ֹנומרֹ)ֹ

ֹידידוֹמוקירֹערכוֹורוצהֹפועלֹידיוֹבאהבה,

ֹהק'ֹאברהםֹיצחקֹהכהןֹקוק

ֹ
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ֹב ֹפותח ֹהרב ֹעל ֹהןֹהסבר ֹלחנך, ֹואיך ֹכיצד ֹלדעת ֹשנוכל ֹמנת ֹעל ֹהחינוך. מטרת

במובןֹשלֹ"עשהֹטוב"ֹוהןֹבמובןֹשלֹ"סורֹמרע",ֹעלינוֹלבררֹלעצמינוֹמהיֹהמטרהֹ

ֹ ֹהרב ֹהחינוכי. ֹבתהליך ֹשואפים ֹאנו ֹפירושו:שאליה ֹשחינוך ֹאתֹֹמסביר "להכשיר

לעשותוֹטובֹוישר".ֹמדבריֹהאדםֹלצורתוֹהמתוקנת,ֹשהנקודהֹהמרכזיתֹשבהֹהיאֹ

הרבֹנראהֹשלכלֹאדםֹישנהֹ"צורהֹמתוקנת"ֹכלומר,ֹתוכןֹנפשיֹאמיתיֹשעליוֹלחתורֹ

ֹולממשו ֹבהתאםֹלתוכן17ֹלגלותו ֹואורחותֹחייו ֹאופיו ֹנפשו, ֹבונהֹאת ֹכאשרֹהאדם .

ֹשצור ֹהרי ֹנכונהֹומתוקנת.זה, ֹהיאֹלסייעֹלמימושֹֹתו המטרהֹשלֹהתהליךֹהחינוכי

ֹ.18וגילויֹשלֹאותהֹ"צורהֹמתוקנת"

ֹהטובֹ ֹהיא ֹבאדם ֹהמתוקנת ֹהצורה ֹשל ֹהמרכזית ֹשהנקודה ֹומבאר ֹהרב ממשיך

אתֹהחניך(ֹטובֹוישר".ֹכברֹֹ-והיושר,ֹלכןֹהתהליךֹהחינוכיֹצריךֹלחתורֹ"לעשותוֹ)

והליבהֹשלֹהחינוךֹוממילאֹמהיֹהמעטפתֹלחינוך.ֹבמשפטֹזהֹמדריךֹהרבֹמהוֹהיסודֹ

הצלחתֹהחייםֹושלמותםֹנבחנתֹלפיֹמידתֹהאיכותֹהנפשיתֹשלהם,ֹלפיֹמידתֹהיושרֹ

הפנימיֹוהשאיפהֹלטובֹהממלאתֹאתֹליבוֹשלֹהחניך.ֹזוהיֹגישהֹהבוחנתֹאתֹהחייםֹ

כוֹלפיֹקריטריוניםֹומושגיםֹשוניםֹלחלוטיןֹמהתפיסהֹהמטריאליסטיתֹוהתועלתנית.ֹער

שלֹהאדם,ֹמלמדנוֹהרב,ֹהואֹבפיתוחֹנטייתוֹהטבעיתֹלאהבתֹהטוב.ֹעלֹכןֹהנקודהֹ

ֹרצונוֹלהיותֹטובֹוישרֹבאמת.פיתוחֹהמרכזיתֹשישֹלפתחֹמתמקדתֹב

ֹ ֹשהדרך ֹהידיעה ֹמושרשת ֹהאבות, ֹשל ֹבניהם ֹישראל, ֹשבעם ֹהרב להגיעֹמוסיף

יאהֹבשםֹתהיהֹמושרשתֹבלבוֹשלֹאדם...הקרבכךֹש"לצורהֹהמתוקנתֹהנ"לֹתלויהֹ

ֹככלֹש"תהיהֹמושרשתֹֹ–ד'"ֹ ֹה'. ֹלאורֹרצון ֹוסידורֹכלֹמערכותֹחייו ההכרהֹבה'

ֹמאושרֹ ֹיותר ֹויהיה ֹוישרו, ֹטובו ֹיגדל ֹכן ֹד', ֹבשם ֹהקריאה ֹיותר ֹאדם ֹשל בלבו

ֹכולוֹ ֹלעולם ֹלהורות ֹהוא ֹהישראלית ֹהאומה ֹשל ֹתפקידה ֹכולה". ֹולחברה לעצמו

ותֹ"טובֹוישר"ֹושהדרךֹהנכונהֹשעיקרֹהאדםֹוהתכליתֹאליהֹעליוֹלשאוףֹהיאֹלהי

                                                           
להוציא מהבנה שלאדם אין יעוד ותפקיד מוגדר אלא נפשו היא ניטראלית וממילא לא שייך  17

 להגדיר שיש לו "צורה מתוקנת".
משמעות המילה חניך בתורה. בפירושו לבראשית פרק יד פסוק  על דרך זו פירש רש"י את 18

יו וַיֶָרק ֶאת  ָבה ָאחִּ ָרם כִּי נִּשְׁ ַמע ַאבְׁ דֹף ַעד  ֲחִניָכיויד "וַיִּשְׁ ֹלש ֵמאֹות וַיִּרְׁ מֹנָה ָעָשר ּושְׁ יֵדי ֵביתֹו שְׁ יְׁלִּ
התחלת כניסת  והוא לשוןחנכו כתיב זה אליעזר שחנכו למצות  -ָדן:" פירש רש"י "חניכיו 

, וכן )משלי כב ו( חנוך לנער, )במדבר ז יא( האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה

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 

 "ל הי"ד.מפיאסצנה זצ
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להגיעֹלמצבֹזהֹהיאֹמתוךֹההכרהֹהפנימיתֹבגדלותֹה'ֹובניןֹהחייםֹלאורהֹשלֹידיעהֹ

ֹזו.

ֹ ֹפנימי, ֹבאופן ֹבאדם ֹלקבוע ֹהדרך ֹהיא ֹה'?ֹכיצד ֹבשם ֹהקריאה ֹאת ֹונפש", ֹ"בלב

תהליךֹזהֹנעשהֹע"יֹתלמודֹתורה.ֹלאֹע"יֹלימודיֹחול,ֹשעםֹכלֹחשיבותם,ֹעיקרםֹ

שלֹהאדםֹֹצורךֹקיומוֹהחומרימופנהֹלהכשירֹאתֹהאדםֹל"מלחמתֹהחיים",ֹדהיינוֹל

טובֹוישר.ֹלכןֹישֹלבנותֹאתֹֹווכללֹאינןֹמכוונותֹלפיתוחוֹהנפשיֹוהרוחניֹאוֹלעשות

ֹע ֹדווקא ֹהילד ֹשל ֹוהחינוכי ֹהרוחני ֹהבסיס ֹשל ֹתשתית ֹל ֹהיאֹלימוד ֹשרק תורה,

עושהֹאתֹהאדםֹ"טובֹוישר"ֹבמובןֹהעמוקֹשלֹהדבר.ֹזוֹהייתהֹהדרךֹהמרכזיתֹשלֹ

ֹמאוריֹֹלאורךֹכלֹהדורותֹובדרךֹזוהחינוךֹבישראלֹ ֹחכמים, גידלהֹהאומהֹתלמידי

הדורותֹשהובילוֹאתֹעםֹישראלֹבדרכוֹהארוכה.ֹהרבֹמתייחסֹומכירֹבצורךֹבלימודיֹ

שֹ)דברֹשכללֹאינוֹברורֹבימינוֹגםֹלחלקיםֹבציבורֹההולכיםֹלאורוֹשלֹחול,ֹאךֹמדגי

הראי"ה(ֹשלימודיֹחולֹו"הכשרתֹהאדםֹלמלחמתֹהחיים"ֹהםֹשנייםֹבמעלהֹומשנייםֹ

ֹבבניןֹהחינוכי.

ֹ ֹהלכו ֹפשוטיםֹבעבר, ֹשהיו עקבֹהמפגשֹעםֹֹוהיטשטשוהרבֹמסבירֹשיסודותֹאלו,

פיסהֹתרבותיתֹזוֹעיקרֹערךֹומטרתֹשאצלםֹישנוֹהיפוךֹערכים.ֹלת19ֹתרבותֹהגויים

ֹמנתֹ ֹעל ֹהחניך ֹנפש ֹפיתוח ֹוכדומה. ֹפרנסה ֹמקצועית, ֹהכשרה ֹלצורך ֹהוא החינוך

.ֹתהליךֹזהֹגרםֹשגם20ֹלעשותוֹ"טובֹוישר"ֹוק"וֹ"קוראֹבשםֹה'"ֹנחשביםֹלשוליים

                                                           
עיין עין איה למסכת שבת פרק שני פיסקה יא "אמנם העשיה כמתוקנים שבהם גם היא  19

צריכה שמירה יתירה שלא ימשכו אחריהם לעשות ג"כ כנימוסים המקולקלים. והיסוד הנאמן 
, שישראל צריך שישמור את רוחו ולבבו מכל משמר, אם לפעמים יראה להנהגה בזה הוא

ותיקון ישובו של עולם בעמים ויקחם להביאם לגבולו, יראה שלא דבר טוב, הנהגה ישרה 
, כי בהכנס רוח העמים לתוך חייהם של ישראל רוח העמים בכללו יכנס לתוכן חייו הפנימיים

אז אין מעצור ואין מעמד. אז כבר נהדף רוח ישראל ממקומו ועל כסאו ישב זר, כ"א רוח 
המצוה וכל המדות הקדושות שהן שייכות לה, התורה וישראל צריך שיהי' איתן וקבוע בלב. 

צריכות שיהיו חסנם ומעוזם של ישראל. ומצד החיצוני והטפל שבחיים, מצד צורך השעה 
אשר סביבותיו. וכ"ז  וישוב העולם, יפנה לפעמים לקחת מכל דבר טוב שימצא אצל הגויים

יר כאילו הגויים שרוחו בקרבו איתן ונאמן לשם ד' אלהי ישראל ותורתו, הדבר אינו מצוי
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.
מציאות עגומה זו גלויה לעינינו במערכות החינוך השונות בארץ ובעולם. )כמובן שאין  20

בדברים אלו כוונה לשלול גורמים רבים שעמלים על הבניין החינוכי והערכי כגורם מרכזי 
 בבתי החינוך(
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בעםֹישראלֹנוצרהֹהשוואהֹואףֹעדיפותֹשלֹלימודיֹהחולֹעלֹפניֹלימודיֹהקודשֹועלֹ

ֹ"עשייתֹהאדםֹטובֹוישרֹמתוךֹהקריאהֹבשםֹה'".ֹפניֹהדגשֹשלֹ

לכן,ֹמבארֹהרב,ֹקמוֹגדוליֹהאומהֹוהציבוֹכניגודֹוכהצבתֹתריסֹמפניֹתהליךֹזה,ֹבתיֹ

חינוךֹולימודֹשעסקוֹאךֹורקֹבלימודיֹקודשֹללאֹמקוםֹללימודיֹחולֹבתחומם.ֹמודלֹ

ֹולבצר ֹלחזק ֹבא ֹאך ֹהחול, ֹולימודי ֹהחיים ֹמלחמת ֹשל ֹבצורך ֹהכיר ֹאמנם אתֹֹזה

ֹ ֹשנפגעה ֹהחינוכית ֹלבנינוֹֹ–התפיסה ֹמכוונים ֹלהיות ֹצריכים ֹויעדיו ֹהחינוך שעיקר

ֹוצדדיתֹ ֹיותר ֹמצומצמת ֹמסגרת ֹתינתן ֹהחול ֹללימודי ֹהחניך. ֹשל ֹוהרוחני התורני

ֹמסגרתֹשתשרתֹרקֹאתֹהצרכיםֹהנדרשיםֹוהמחויבים.ֹ במערכתֹהחינוךֹהישראלית,

ֹ ֹלפנות ֹשזקוקים ֹאלו ֹלאותם ֹפונה ֹאוֹֹללימודיהרב ֹומלחמתם ֹהחיים ֹלצרכי חול

ֹחולֹ ֹלימודי ֹשל ֹמוגברים ֹללימודים ֹאותם ֹמכוונים ֹבניהם ֹל"עתיד" ֹדאגה שמתוך

והכשרהֹמקצועיתֹ"אלֹנאֹישכחו,ֹכיֹצירוףֹזהֹצריךֹשמירהֹגדולה,ֹשלאֹיבאֹהדברֹ

לידיֹזיוףֹהמטבעֹהחינוכיתֹשלנוֹבכלל".ֹכלומר,ֹשהצרכיםֹלאֹיהפכוֹלהיותֹהעיקרֹ

ֹ ֹהחינוכי ֹבבניין ֹולא ֹילדיהם ֹתלויֹֹיינטשושל ֹהחינוך ֹשעיקר ֹהיסודית ֹההבנה את

ֹטעותֹ ֹמפני ֹמזהיר ֹהרב ֹוישר". ֹ"טוב ֹהחניך ֹיעשה ֹידה ֹשעל ֹה' ֹבשם בקריאה

שיכולהֹלהשתרשֹעלֹידיֹלימודיםֹמוגבריםֹשלֹתחומיֹהכשרהֹומקצועֹעדֹשיעשהֹ

ֹהעיקרֹטפלֹוהטפלֹעיקר.

ֹלחיינוֹה לאומייםֹולתפקידֹהמיוחדֹהמוטלֹבייחודֹנכוניםֹהדבריםֹבשיבתנוֹלארצנו,

עלֹעםֹישראל.ֹהמשמעותֹהעמוקהֹשלֹשיבתֹעםֹישראלֹלארצוֹהיאֹהשיבהֹלנשיאתֹ

ֹמפורשתֹ ֹזו ֹבשורה ֹישראל. ֹעם ֹכתפי ֹעל ֹוההיסטוריתֹשמוטלת ֹהמיוחדת הבשורה

"כיֹמציוןֹתצאֹתורהֹודברֹה'ֹמירושלים",ֹזהוֹהלימודֹהמיוחדֹשעלֹֹדבריֹהנביאב

ֹישֹלשמורֹולבססֹאתֹהחינוךֹהנושאֹפניוֹעםֹישראלֹללמדֹולהוסי ֹעלֹכן ףֹבעולם.

ֹ ֹזו ֹחניכיוֹֹ–למגמה ֹבקרב ֹה' ֹבשם ֹהקריאה ֹאת ֹמרכזי ֹכיעד ֹלפניו ֹששם החינוך

ֹוממילאֹבונהֹאתֹהאומהֹלקראתֹיעדיהֹומטרותיה.

דבריוֹאלוֹשלֹהרבֹמעמידיםֹבאופןֹחדֹמשמעיֹאתֹהעיקריםֹשסביבםֹצריךֹלסבובֹ

ֹ-ןֹהפרטיותֹהמרכזיֹשצריךֹלהעסיקֹאתֹמערכותֹהחינוךֹההתהליךֹהחינוכי.ֹהנושאֹ

הוא,ֹפיתוחֹהטובֹויושרֹשבחניךֹמתוךֹהכרהֹשלמיצויֹתהליךֹאישיותֹוהןֹהכלליותֹ

ֹלהגיעֹרקֹדרךֹעיסוקֹבתורהֹו ֹובפרטֹחינוךֹזהֹניתן ֹהחינוךֹבכללותו ֹעלֹכן לאורה.

בגילֹהצעירֹצריךֹלהתמקדֹבלימודיֹקודש.ֹלצדֹולאחרֹפיתוחֹזה,ֹישֹמקוםֹלהכשיר,ֹ

ֹ ֹלהתמודדויותֹהחיים ֹאתֹהחניך ֹוהצורך, ֹהעניין ֹשפותֹלפי ֹמדעים, ֹבלימודי ולעסוק
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ֹגםֹבשעהֹשמערכתֹחינוכיתֹמסיקהֹשאכןֹֹמהוכדו ֹהחייםֹהחומריים. ֹלצרכי שנועדו

ֹצ ֹרקֹישנו ֹ)לא ֹולהדגיש ֹלשמור ֹחשוב ֹאלו, ֹבתחומים ֹולמידה ֹזמן ֹלהשקיע ורך

ֹומהֹ ֹהעיקר ֹמהו ֹורגשיות( ֹבעלתֹהשלכותֹמעשיות בהצהרותֹאלאֹכהפנמהֹוהבנה

ֹהדגשיםֹ ֹכזו ֹחינוכית ֹבמערכת ֹבלבד. ֹצורך ֹבגדר ֹוהוא ֹהעיקר ֹלשימוש ֹרק נועד

בחניך.ֹגםֹוהערכיםֹיסבבוֹסביבֹהשאלהֹכיצדֹישֹלפתחֹולהטמיעֹאתֹערכיֹהקודשֹ

ֹהחיים" ֹב"מלחמת ֹמתואםֹֹהעיסוק ֹשיהיה ֹבאופן ֹויערך ֹיישקל ֹהרב, ֹשל כביטויו

ומשליםֹאתֹבנייןֹהיושרֹוהטובֹבחניךֹולאֹעלֹחשבונו.ֹהדברֹיתבטאֹהןֹבמישורֹשלֹ

ֹלוחותֹהזמניםֹוההשקעהֹהכמותיתֹוהןֹבמישורֹהערכיֹוהמעשי.

ֹ

ֹדרבנןמֹאוֹדאורייתאמֹ–ֹחינוךֹמצוות

ֹכגון בנוֹעלֹהאבֹבהשפעתֹשעוסקותֹמהתורהֹמצוותֹמספרֹישנן ֹלבנוֹתורהֹלימוד:

ֵהלֹמצוותֹוכן22ֹהסדרֹבלילֹמצריםֹיציאתֹסיפור21ֹהקטן ֹשהיאֹלמדוֹל"שחזַֹהקְּ

,ֹחינוךֹבמצוותֹכלולותֹאינןֹאלוֹמצוותֹאך.23ֹהטףֹאתֹגםֹלהביאֹהחובהֹאתֹכוללת

מקורֹבֹלדוןֹרוציםֹואנוֹאלוֹלמצוותֹביחסֹרקֹפרטיותֹחובותֹהן.ֹדומהֹמטרתןֹאםֹאף

ֹ.התורהֹמצוותֹכללקיוםֹֹהבניםֹאתֹלחנךֹהכלליתֹחובהשלֹה

ֹ.מדרבנןֹאהוֹחינוךֹמצוותהמקורֹשלֹשֹעולהֹסוגיותֹממספר

ֹנאמרֹאֹעמודֹכחֹדףֹסוכהֹבמסכתֹבמשנה

ֹבסוכהֹחייבֹ-ֹלאמוֹצריךֹשאינוֹקטן

ֹזוֹוחובהֹמדרבנןֹחלהֹשחובתוֹדיןֹהואֹקטןֹשחינוךֹעולהֹשםֹבֹבעמודֹגמראמה

ֹ:הגמראֹכלשון.ֹחינוךֹלגילֹשהגיעֹלקטןֹמתייחסת

                                                           
כפסק הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה פרק א "קטן אביו חייב ללמדו תורה שנאמר ולמדתם  21

 ניכם לדבר בם"אותם את ב
כפסק הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה פרק ז "מצוה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר  22

 והגדת לבנך, לפי דעתו של בן אביו מלמדו וכו'".
כאמור ברמב"ם ע"פ הגמרא במסכת חגיגה הלכות חגיגה פרק ב הלכה ג "כל קטן שיכול  23

ביו חייב להעלותו ולהראות בו כדי לחנכו לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית א
 במצות שנאמר יראה כל זכורך". לדין זה ולנלמד ממנו אתייחס לקמן.
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,ֹהסוכהֹמןֹפטוריןֹוקטניםֹועבדיםֹנשיםֹוהתנן.ֹהקטניםֹאתֹלרבותֹ-ֹכלֹמרֹאמר

ֹשהגיעֹקטן.ֹלחינוךֹהגיעֹשלאֹבקטןֹ-ֹכאן,ֹלחינוךֹשהגיעֹבקטןֹ-ֹכאןֹקשיאֹלא

24ֹהואֹבעלמאֹאסמכתאֹוקראֹמדרבנן,ֹהואֹמדרבנןֹלחינוך

ֹ ֹלכך ֹנוספת ֹהגמראֹהוכחה ֹמדברי ֹעולה ֹמדרבנן ֹהוא ֹלמצוות ֹקטן ֹחינוך שחיוב

ֹהמלכהֹ ֹהילני ֹשל ֹמעשיה ֹאת ֹהגמרא ֹמתארת ֹשם ֹב ֹעמוד ֹב ֹדף ֹסוכה במסכת

ֹשהושיבהֹאתֹבניהֹהקטניםֹבסוכה.ֹבמהלךֹדבריֹהגמראֹשםֹנאמר

25ֹ'וכוֹדמיחייבֹהואֹמדרבנן,ֹלאמוֹצריךֹשאינוֹקטן:ֹתימרוֹוכי

ֹנאמרֹהפרקֹבתחילתֹבמשנה.ֹחגיגהֹמסכתֹבתחילתֹמבוארֹגםֹכך

ֹלרכובֹיכולֹשאינוֹכלֹ-ֹקטןֹאיזהו...וקטן,ֹשוטה,ֹמחרשֹחוץ,ֹבראייהֹחייביןֹהכל

ֹהביתֹלהרֹמירושליםֹולעלותֹאביוֹשלֹכתפיוֹעל ֹשמאיֹביתֹדברי, ֹהללֹובית.

ֹהביתֹלהרֹמירושליםֹולעלותֹאביוֹשלֹבידוֹלאחוזֹיכולֹשאינוֹכל:ֹאומרים

ֹהחייבֹהקטןֹמיהוֹבירורֹישנוֹבגמרא.ֹלרגלֹבעליהֹשחייבֹקטןֹשישנוֹעולהֹמהמשנה

ֹוחיובוֹסוכהֹמצוותֹלגביֹכאמורֹחינוךֹלגילֹשהגיעֹקטןֹשזהוֹומתבארֹלרגלֹבעליה

ֹהגמראֹכלשון,ֹמדרבנןֹהוא

ֹהקטניםֹאתֹלרבותֹ-ֹזכורךֹכלֹמרֹאמר ֹוהתנן. ֹוקטןֹשוטהֹמחרשֹחוץ: ֹאמר,

ֹקטן.ֹלחינוךֹהגיעֹשלאֹבקטןֹ-ֹכאן,ֹלחינוךֹשהגיעֹבקטןֹ-ֹכאןֹקשיאֹלאֹאביי

ֹבעלמאֹאסמכתאֹוקרא,ֹנמיֹהכיֹאין,ֹהיאֹדרבנןֹלחינוךֹשהגיע

ֹמדבריֹגםֹעולהֹכןֹ.מדרבנןֹחובהֹהיאֹקטןֹחינוךֹשחובתֹבפירושֹעולהֹאלוֹסוגיותמ

ֹבסוףֹם"הרמבֹאכןוֹש"עיי,ֹבֹועמודֹאֹעמודֹמחֹדףֹברכותֹבמסכתֹותוספותֹי"רש

ֹחינוךֹלמצוותֹקבלהֹמדבריֹמקורֹמביאֹכחֹהלכהֹיזֹפרקֹאסורותֹמאכלותֹהלכות

ֹלשונוֹוזהֹהאבֹעלֹהמוטלת

                                                           
יש להעיר שלדעת הפרי מגדים בפתיחה כוללת חלק א מצוות מדרבנן שיש להן אסמכתא,  24

הינן חמורות יותר ממצוות דרבנן ללא אסמכתא וז"ל "הא כל היכא דאסמכוה אקרא 
ובה דעתם להיות ממש כדין תורה, ולא מקילין בספיקו וגוזרין גזירה לגזירה באסמכתא חש

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 

תר, ולכך אינו מן התורה, ומכל מקום הוא יוצא מן מן הכתוב, כמו שאמרנו, רק שהוא רחוק ביו
 התורה, רק שהוא רחוק, ולפיכך הוא מדרבנן" 

ֹעיין שם עוד במהלך הגמרא 25
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ֹהקטןֹאתֹלהפרישֹמצוויןֹדיןֹביתֹשאיןֹפיֹעלֹאף ֹבוֹלגעורֹאביוֹעלֹמצוה,

ֹ'וגוֹדרכוֹפיֹעלֹלנערֹחנוךֹשנאמרֹבקדושהֹלחנכוֹכדיֹולהפרישו

(ֹבֹעמודֹיטֹדףֹמגילהֹבמסכת)ֹא"והרשב(ֹבֹעמודֹבֹדףֹסוכהֹבמסכת)ֹא"הריטבֹגם

ֹ.26חינוךֹלמצוותֹכמקור"ֹדרכוֹפיֹעלֹלנערֹחנוך"ֹהפסוקֹאתֹהביאו

ֹכאֹסימןֹבראשיתֹספרֹעל)ֹאשרֹמנחתֹבספרֹאמנם ֹזהֹבענייןֹוייסֹא"הגרֹחקר(

ֹמדאורייתא. ֹהיא ֹשהמצווה ֹלהסיק ֹניתן ֹמהם ֹמקורות ֹמספר ֹעצםֹֹוהביא לדעתו

ה'ֹעלֹאברהםֹאבינוֹהמצווהֹלחנךֹהיאֹמדיןֹתורה,ֹכפיֹשרואיםֹבתורהֹביחסֹלדבריֹ

ֹלעייל ֹשהוזכר ֹשמדאורייתא27כמו ֹאלא ֹדעתוֹֹ, ֹלפי ֹלחנך ֹלאב ֹמסורה ֹזו מצווה

ֹ ֹוחכמים ֹוהבנתו ֹקבעו ֹברור ֹמחיוגדר ֹלבצעֹיבזמן ֹיודע ֹשהקטן ֹשמשעה ֹדהיינו ,

ֹ.יבֹמדאורייתאדרבנןֹבדיוקֹבאופןֹשבוֹהגדולֹמחוהמצווהֹישנוֹחיובֹמ

ֹדףֹחֹעמודֹאכתֹמכותֹמשנהֹבמסבאֹנמצמקורֹאחדֹלדבריוֹ

אבאֹשאולֹאומרֹמהֹחטבתֹעציםֹרשותֹאףֹכלֹרשותֹיצאֹהאבֹהמכהֹאתֹבנוֹ

ֹוהרבֹהרודהֹאתֹתלמידוֹושליחֹב"ד

ֹומתֹ ֹהרשות ֹלדבר ֹחברו ֹאת ֹשהכה ֹמי ֹעל ֹרק ֹחל ֹמקלט ֹלעיר ֹגלות ֹשדין כלומר

ֹאוֹאבֹהמכהֹאתֹבנוֹפטורֹ ֹשליחֹביתֹדין בשוגגֹאבלֹאםֹהכהוֹלצורךֹמצווהֹכגון

ֹמחובתֹגלות.

ֹשאםֹֹגר"אה ֹמכיוון ֹמדאורייתא ֹהיא ֹחינוך ֹשמצוות ֹמהמשנה ֹלהוכיח ֹרצה וייס

רשותֹואםֹכןֹמעשהֹשלֹהמצווהֹהייתהֹרקֹמדרבנןֹהריֹשמהתורהֹנחשבֹמעשהֹזהֹל

ֹ ֹהיה ֹלהיות ֹגלותצריך ֹחייב ֹמכיוון ֹזה ֹממקור ֹהוכחה ֹאין ֹלענ"ד ֹאך ֹלומרֹ. שניתן

שהתורהֹחייבהֹגלותֹרקֹעלֹמיתהֹשנגרמהֹבעקבותֹמעשהֹרשותֹומיעטהֹכלֹדברֹ

ֹחינוךֹמצווהֹ ֹבהכאהֹמטעמי ֹזהֹאףֹשאין ֹלפי ֹרשות. ֹאךמדאורייתאשאינו מכיווןֹֹ,

שמדרבנןֹישנהֹמצווהֹלחנךֹאתֹהבןֹאיןֹמעשהֹההכאהֹמעשהֹרשות.ֹכלֹזהֹמצטרףֹ

"לאֹתסור"ֹולכןֹאיןֹזהֹנחשבֹכמעשהֹֹמהפסוקלשמועֹלדבריֹחכמיםֹלחיובֹמהתורהֹ

ֹרשות.

בהלכותֹתשובהֹפרקֹד.ֹבפרקֹזהֹמונהֹ הגר"אֹוייסֹרצהֹלהוכיחֹגםֹמדבריֹהרמב"ם

ֹל ֹאותם ֹומחלק ֹהתשובה ֹאת ֹהמעכבים ֹדברים ֹוארבעה ֹעשרים מספרֹהרמב"ם

                                                           
 כך פסק החיי אדם בכלל סו. עיין גם בשו"ת הר צבי יורה דעה סימן ז. 26
דקה "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צמהפסוק  27

 ומשפט" 
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ֹהראשו ֹהקבוצה ֹעל ֹמדבר ֹהוא ֹא ֹבהלכה ֹאתֹקבוצות. ֹהמעכבות ֹעבירות ֹשל נה

ֹהעווןֹואחתֹמעבירותֹשהואֹמונהֹהיאמשוםֹגודלֹהתשובהֹ

הואילֹובנוֹברשותוֹאילוֹמיחהֹֹהרואהֹבנוֹיוצאֹלתרבותֹרעהֹואינוֹממחהֹבידו

ֹלמחותֹבאח ֹזהֹכלֹשאפשרֹבידו ֹובכללֹעון ֹהיהֹפורשֹונמצאֹכמחטיאו. ריםֹבו

ֹביןֹיחידֹביןֹרביםֹולאֹמיחה

עוסקֹבבניםֹאךֹגםֹביחסֹלדבריֹהרמב"םֹניתןֹלדחותֹאתֹהוכחתוֹולומרֹשהרמב"םֹ

גדוליםֹשהגיעוֹלגילֹמצוותֹולאֹלגביֹקטנים.ֹכךֹמדויקֹגםֹמלשוןֹהרמב"םֹבהמשךֹ

אותוֹהמשפטֹשבוֹהואֹכוללֹגםֹאתֹמיֹשאינוֹמוחהֹבאחריםֹוביחסֹלאחריםֹמדוברֹ

ֹלכאורהֹבכאלוֹשהםֹבניֹמצווה.

ֹ

28ֹהבתֹאתֹלחנךֹגםֹהיאֹהמצווהֹוהאםֹחינוךֹבמצוותֹואםֹאב

ֹמוטלתֹרקֹעלֹהאבֹֹגדריֹהמשךֹלבירורכ ֹאומצוותֹחנוךֹישֹלבררֹהאםֹמצווהֹזו

ֹהחש ֹחל ֹהאם ֹעל ֹובהגם ֹוכן ֹגםֹאוֹהבןֹלחינוךֹרקֹמתייחסתֹחינוךֹמצוותֹהאם,

ֹ.הבתֹלחינוך

גמראֹבמסכתֹיומאֹבֹמצויהֹתֹחינוךֹכוללתֹגםֹאתֹחינוךֹהבנותהוכחהֹלכךֹשמצוו

ֹא ֹפבֹעמוד ֹבמשנהֹשםבדף .ֹֹ ֹביוםֹהכיפוריםֹשמחנכיםֹקטניםֹלמצוותֹנאמר עינוי

ובגמראֹמבוארֹשהדברֹכוללֹגםֹאתֹהבנות,ֹמשמעֹשמצוותֹחינוךֹכוללתֹגםֹחינוךֹ

ֹבנותֹלמצוותֹוכלשוןֹתוספותֹבמסכתֹנזירֹדףֹכחֹעמודֹב

אומרֹר"יֹדחינוךֹלאֹשייךֹאלאֹבאבֹאבלֹבאינישֹאחרינאֹלאֹשייךֹוהכאֹאמרינןֹ

ֹתינוקתֹמחנכי ֹתינוקֹואחד ֹאחד ֹלאֹוהתםֹאמרינן ֹאותםֹלהתענותֹביוה"כֹבתו ן

ֹוצריךֹלחלקֹבדבר

חילוקֹביןֹנזירֹליוםֹהכיפורים,ֹשבנזירותֹאיןֹדיןֹחינוךֹֹנושישמבארֹכלומר,ֹתוספותֹ

ֹהחילוק.29ֹֹשלֹהבת ֹאךֹתוספותֹלאֹמבארֹמהו ֹביוםֹהכיפורים, ֹבעינוי ֹכן מהֹשאין

המגןֹאברהםֹבסימןֹשמגֹס"קֹאֹמצטטֹאתֹתוספותֹומסתפקֹבביאורֹשיטתוֹשמאֹרקֹ

ישֹבמסכתֹיומא,ֹהנ"לֹבנזירֹאיןֹמצוותֹחינוךֹבבתֹאךֹבשארֹמצוות,ֹלאורֹהגמראֹ

                                                           
על אף שהיה ראוי לדון בנושא של חיוב האם ובחיוב לחנך את הבת בנפרד, צרפתי אותם  28

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. 

 כפי שיבואר להלן 29
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ֹֹתובח ֹלחינוך ֹביחס ֹנובגם ֹוצריךֹֹ-ת ֹהכיפורים ֹליום ֹדמי ֹהמצות ֹדכל "אפשר

ֹלחנכם".

ֹכךֹעולהֹבפירושֹמדבריֹהתוספותֹישניםֹמסכתֹיומאֹדףֹפבֹעמודֹא

(ֹ ֹדהתם ֹ-וי"ל ֹנזירות ֹלענין ֹדוקא ֹאלא ֹאיירי ֹלא ֹשארֹבנזיר( ֹלענין ֹודאי אבל

ֹמצותֹחייבֹלחנכה

ֹ ֹנכללתֹמקור ֹבת ֹגם ֹהאם ֹלשאלה ֹוביחס ֹחינוך ֹבמצוות ֹהאם ֹלחובת ֹביחס מרכזי

ֹנאמרֹבֹעמודֹכחֹבדףֹבמשנה.ֹנזירֹבמסכתבמצוותֹחינוךֹמצויֹ

ֹבנזירֹבנהֹאתֹמדרתֹהאשהֹואיןֹבנזירֹבנוֹאתֹמדירֹהאיש

ֹהרי"ֹנזירֹבניֹיהא"ֹבטרםֹימלאוֹלוֹי״גֹשנהֹויוםֹאחדֹבנוֹעלֹהאבֹאמרֹאםֹכלומר

.30ֹבנהֹאתֹירלהדֹיכולהֹלאֹהאםֹאך,ֹאביוֹשהזירוֹיודעֹהבןֹאיןֹאםֹאפילוֹנזירֹהוא

ֹמדועֹמבררתֹבמקוםֹהגמרא.ֹביתוֹאתֹולאֹבנוֹאתֹרקֹמדירֹשהאבֹמדוייקֹמהמשנה

ֹבנזירֹבנו אתֹמדירֹהאבֹרק

ֹברביֹיוסיֹורביֹבנזירֹהיאֹהלכהֹאמרֹיוחנן'ֹרֹטעמאֹמאיֹלאֹאשהֹאבלֹאיןֹאיש

ֹחייבֹאישֹקסברֹנמיֹאשה'ֹאפיֹהכיֹאיֹבמצותֹלחנכוֹכדיֹלקישֹרישֹאמרֹחנינא

ֹבנהֹאתֹלחנךֹחייבתֹהאשהֹואיןֹבמצותֹבנוֹלחנך

ֹאתֹבנוֹולאֹאתֹביתוֹוז"לֹהגמראֹבהמשךֹהגמראֹדנהֹבטעםֹלכךֹשהאבֹמדירֹרק

ֹבנזיר ֹהיא ֹהלכה ֹדאמר ֹיוחנן ֹלרבי ֹאלאֹֹבשלמא ֹלא ֹבתו ֹאין ֹבנו ֹלהכי אמטו

ֹלרישֹלקישֹאפילוֹבתוֹקסברֹבנוֹחייבֹלחנכוֹבתוֹאינוֹחייבֹלחנכה

ֹכלומר ֹבנוֹאתֹהאבֹהדרתֹדיןֹשלֹבטעםֹהאמוראיםֹנחלקו, ֹמשמעֹלקישֹרישֹלפי.

ֹזוהיֹיוחנןֹרביֹלפיֹאך,ֹלבנותֹביחסֹחינוךֹמצוותֹאיןֹוכןֹחינוךֹממצוותֹפטורהֹשהאם

.ֹשהאבֹלאֹמדירֹאתֹביתוכןֹוֹבנוֹאתֹמדירֹהאב שרקשמלמדתֹֹמסיניֹלמשהֹהלכה

ֹזוֹהלכהֹנאמרהֹלאֹבהןֹמצוותֹשבשארֹיתכןֹדבריוֹלפי ֹבחינוךֹמחויבתֹהאםֹגם,

ֹחגיגהֹמסכתֹבתחילתֹי"רשֹדבריכךֹנראהֹמ.ֹהבנותֹאתֹגםֹלחנךֹחיובֹישנוֹוכןֹבנה

ֹלעיילֹשהוזכרו

ֹאמוֹועלֹאביוֹעלֹחכמיםֹהטילוֹ-ֹהתורהֹמןֹחייבֹשאינוֹפיֹעלֹאף...ֹ-'ֹכוֹקטן

ֹבמצותֹלחנכו

                                                           
פירשו התוספות שם בפירושם הראשון. בפירושם השני כתבו תוספות: אי נמי ד"מדיר  כן 30

 את בנו בנזיר" שיצוה לבנו שיאמר "הריני נזיר".
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ֹבֹעמודֹבֹדףֹסוכהֹבמסכתֹאייגרֹעקיבאֹרביֹהגאוןהוכחהֹנוספתֹלחובתֹהאםֹמביאֹ

ֹלעיילֹשהוזכרֹהמלכהֹהלניֹשלֹהמעשהֹלגבי ֹשהייתהֹשהלניֹנאמרֹשםֹבגמרא.

ֹבסוכהֹלשבת בניהֹאתֹמחנכת ֹחכמיםֹפ"עֹמעשיהֹכלֹעושהֹהיתה, ֹרואים. ֹכןֹאם,

ֹחינוךֹבמצוותֹחייבתֹשהאם ֹבצֹנשארֹשםֹא"הגרעק. ֹעריך ֹדאמרֹמאןֹעלֹדולגיון

ֹ.31בנהֹבחינוךֹמחויבתֹאינהֹשאם

הנצי"בֹמואלוז'יןֹבספרוֹמרומיֹשדהֹעלֹמסכתֹנזירֹמוסיףֹעלֹדבריוֹשלֹהגרעק"א.ֹ

ֹשמדבריוֹ ֹלקיש, ֹריש ֹשאף ֹהנצי"ב ֹמבאר ֹסוכה, ֹבמסכת ֹהנ"ל ֹהגמרא ֹדברי לאור

מצוותֹנראהֹשאשהֹפטורהֹממצוותֹחינוך,ֹסוברֹכךֹרקֹביחסֹלמצוותֹכגוןֹנזירֹשאינןֹ

ואםֹלאֹירצהֹלאֹֹכלֹלהזירֹעצמוכשיגדל,ֹאלאֹאםֹירצהֹבכךֹיוֹבהןבֹויחשאדםֹמ

מצוותֹגםֹרישֹלקישֹמודהֹשאשהֹחייבתֹבמצוותֹחינוך.ֹהבשארֹֹבל,ֹאיזירֹאתֹעצמו

ֹלחינוךֹרקֹמתייחסתֹחינוךֹמצוותֹהאםֹלשאלהֹמתייחסֹהנצי"בֹדבריוֹבתוךכמוֹכןֹ

ֹוז"ל:ֹ.ֹחינוךֹמצוותֹנהישֹלבתֹביחסֹשגםֹומכריעֹהבתֹלחינוךֹגםֹאוֹהבן

ֹ ֹבמצותרישֹלקישֹכדי ֹכשיגדלֹֹרושפיֹ.לחנכו ֹעליו ֹמוטל בזהירותֹמצוהֹשאינו

דמכלֹמקוםֹהויֹבכללֹחינוךֹובזהֹקאמרֹדאיןֹהאשהֹחייבתֹבכךֹוגםֹאינוֹחייבֹ

ֹהאםֹ ֹדגם ֹפשיטא ֹכשיגדלו ֹמחויבים ֹשיהיו ֹהמצות ֹאלה ֹאבל ֹבכך ֹבתו לחנך

חייבתֹוכדאיתאֹברישֹמסכתֹסוכהֹבעובדאֹדהילניֹהמלכהֹופשיטאֹדגםֹבבנותֹ

ֹוזהֹפשוטֹוגםֹשיי ֹיומאֹדףֹפ"בֹכמוש"כֹהתוס'ֹבד"הֹבנו ֹבמס' ךֹחינוךֹכדתנן

32ֹבמאיריֹכיווןֹלזהֹובחנםֹנתקשוֹבזהֹהרבה

ֹש ֹהנצי"ב ֹדברי ֹעל ֹלהעיר ֹשהאםֹיש ֹהמאירי ֹכתב ֹאכן ֹהעניין ֹלעצם ֹביחס אמנם

ֹה ֹאך ֹחינוך, ֹבמצוות ֹבֹמאיריחייבת ֹחייבת ֹמחדשֹשהאם ֹאיןֹמצוות ֹאם ֹרק חינוך

                                                           
הקהילות יעקב על מסכת סוכה )סימן ב( מיישב שהקטן הוא המחויב בישיבה בסוכה והילני  31

לחנך, אלא באה שלה  שהושיבה את בניה בסוכה לא עשתה זאת על מנת לקיים את המצווה

למצוות. זוהי כוונת הגמרא  לסייע לבניה לקיים את המוטל עליהם מדרבנן לחנך את עצמם
ין זה אתייחס בעז"ה בהמשך המאמר במילים "כל מעשיה לא עשתה אלא ע"פ חכמים". לעני

 .או רק על אביו שאלה האם מצוות חינוך מוטלת גם על הקטן עצמוכשאדון ב
מאירי אכן עולה שגם האם חייבת במצוות מהלהעיר על דברי הנצי"ב שנ"ד יש אמנם לע 32

חינוך, אך נראה שסובר כך על פי דעת רבי יוחנן שנקט שדין המשנה במסכת נזיר שרק האב 
לדעת ריש לקיש )לפי הכלל בדבריו יכול להזיר את בנו, הוא דין ייחודי, ולא התייחס המאירי 

ש הלכה כרבי יוחנן שהיה רבו של ריש לקיש(. הדבר הידוע שבמחלוקת רבי יוחנן וריש לקי
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". 
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ֹלחינוךֹרקֹמתייחסתֹחינוךֹמצוותֹהאםֹלשאלהֹבדבריוֹמתייחסֹאףֹהמאירי)ֹ.33אב

ןֹוזוֹלשוֹ.(חינוךֹמצוותֹישֹלבתֹביחסֹשגםֹמכריעֹהואֹואףֹהבתֹלחינוךֹגםֹאוֹהבן

ֹ:במסכתֹנזירֹהמאירי

ֹכמוֹ ֹהמצוה ֹענין ֹלפי ֹהראוי ֹבזמן ֹבמצות ֹבנו ֹאת ֹלחנך ֹחייב ֹשהאיש כשם

ֹועלֹ ֹכן ֹגם ֹלה ֹבמהֹשראוי ֹלחנכה ֹחייב ֹבבתו ֹאף ֹחגיגה ֹשל ֹבראשון שביארנו

וכןֹאםֹאיןֹלהםֹהדרךֹשנאמרהֹבהדיאֹבתעניתֹיוםֹהכפוריםֹבחנוךֹשעותֹשבהםֹ

ֹבכך ֹחייבת ֹהאם ֹעניןֹֹאב ֹולקבוע ֹבמצות ֹהתינוקות ֹלהרגיל ֹאלא ֹהכונה ואין

ֹומהֹשאמרוֹקטןֹאוכלֹנבלותֹאיןֹ ֹלו ֹמהֹשראוי המצותֹבלבותיהםֹכלֹאחדֹלפי

ֹחנוךֹאבֹואםֹמיהאֹמצוויןֹבכךֹמתורתביתֹדיןֹמצוויןֹלהפרישוֹ

ֹ ֹהסברה ֹמהי ֹלהבין ֹאבֹשלצריך ֹאין ֹאם ֹרק ֹבחינוך ֹחייבת ֹשאם ובעצםֹֹהמאירי

ֹחיובֹהאבֹבמצוותֹחינוךֹמחיובהֹשלֹהאם.גדולֹלבארֹמדועֹ

ֹ ֹלבארֹע"פֹדברי ֹרבהֹשלֹירושליםניתן ֹקוליץ, ֹדינים34ֹֹוכיחהשֹ,הגר"י שישנםֹשני

שיהיהֹֹמצוהֹלחנכוֹלקייםֹאתֹהמצוותאחדֹחינוךֹלמצוות,ֹכלומרֹדיןֹבמצותֹחינוך:ֹ

ֹגדול. ֹכשיהיה ֹלקיימן ֹֹחייב ֹאדין ֹמצוות ֹלקיום ֹחינוך ֹדהיינו ֹלקדושה, ֹחינוך ףֹשני

ֹגדר35ֹשלאֹיהאֹחייבֹבהםֹלעולםֹוהחינוךֹאליהןֹהואֹכדיֹלחנכוֹלהתקדשֹבמצוות .

ֹזהֹשלֹמצותֹחינוךֹמבוארֹבדבריֹהרמב"םֹבסוףֹהלכותֹמאכלותֹאסורותֹהנ"ל

ֹמצוהֹעלֹאביוֹלגעורֹבוֹולהפרישוֹכדיֹלחנכוֹבקדושהֹוכו'

הראשוניםֹרקֹעלֹהאבֹוגםֹלשיטתֹחלהֹֹלקדושהֹשמצותֹחינוךהגר"יֹקוליץֹמבארֹ

שחייביםֹלחנךֹאתֹהבן,ֹֹחינוךֹלמצוותלחינוךֹאיןֹזהֹאלאֹמצוותֹהאםֹמחויבתֹבֹגםש

ֹאבלֹבחינוךֹלקדושה,ֹגםֹלשיטתם,ֹאיןֹהאםֹמחויבתֹאלאֹרקֹהאב.

לפיֹזהֹמיושבתֹהסתירהֹביןֹדבריֹהגמראֹבנזירֹש"איןֹהאשהֹחייבתֹלחנךֹאתֹבנה"ֹ

ניֹתֹבחינוך.ֹהמעשהֹשלֹהיללמעשהֹשלֹהילניֹהמלכהֹממנוֹמשמעֹשגםֹהאםֹמחויב

                                                           
ילוק מהדינים המובאים במשנה במסכת קידושין דף כט עמוד א "כל מצות הבן בזה ישנו ח 33

גם אם אין אב אין חיוב מיוחד על האם במצוות אלו ", ונשים פטורותעל האב אנשים חייבין 

לפני כל יהודי אחר או לפני בית דין. עיין שם בגמרא שעולה מדבריה שהאם פטורה ממצוות 
 אלו.

 ורה שבעל פה" כרך כגדבריו מובאים בקובץ "ת 34
דף מב עמוד א( קטן היודע לנענע חייב בלולב ות חינוך, שנינו בברייתא בסוכה )בעיקר מצ 35

וכו', וזהו החינוך למצוות שיחויב בהן. אך חינוך לנזירות הנזכר במשנה במסכת נזיר אין זה 
נוך כללי לקיים חינוך למצוה שיחויב בה, שהרי אף כשיגדל לא יחוייב להיות נזיר, אלא זהו חי

 מצוות, שאף שלא יהא חייב לקיימם אך יש בקיומם מצוה וקדושה.
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יןֹבוֹגםֹהאםֹמחויבת,ֹמהֹשאשֹלמצוותזהוֹחינוךֹֹ.המלכהֹעוסקֹבחינוךֹלמצותֹסוכה

ֹֹכן ֹבנזיר ֹֹתסקועשהסוגיה ֹעבור ֹנזירות ֹזבקבלת ֹשנובעתהבן, ֹחינוך ֹמצוות ֹוהי

,ֹחיובֹזהֹחלֹרקֹעלֹהאבֹולכןֹנאמרֹבגמראֹעלֹעניןֹלקדושהלחנךֹאתֹבנוֹֹההחיובמ

ֹחייבתֹלחנךֹאתֹבנה".זהֹש"איןֹהאשהֹ

לאםֹבחינוךֹהילדים,ֹקודםֹהאבֹאתֹדבריֹהמאיריֹשֹבארלאורֹדבריוֹניתןֹלהוסיףֹול

ֹ ֹגםֹחינוךֹלמצוותֹוגםֹחינוֹשבכלֹמעשהמכיוון ֹמהֹחינוךֹשלֹהאבֹישנו ךֹלקדושה,

ֹ ֹהאם ֹחינוך ֹכן ֹשאין ֹלמצוות. ֹחינוך ֹ"רק" ֹשהוא ֹראיתי ֹואכן ֹאורה" כתבֹה"קרן

ֹ ֹבמפורש ֹביןשיש ֹכך ֹהאם.ֹֹלחלק ֹעל ֹהמוטלת ֹחינוך ֹלמצוות ֹהאב ֹחינוך מצוות

ֹחינוךֹבןֹלחינוךֹהבתֹדווקאֹהטעםֹלכךֹשישנוֹגםֹשזהוֹבדבריוֹמבוארֹ) חילוקֹבין

ֹוז"לֹבחידושיוֹעלֹמסכתֹנזיר:ֹ(במקרהֹשלֹאבֹהמדירֹאתֹבנו

בֹמדירֹאתֹבנו(ֹלאֹדמיֹלשארֹחינוךֹמצוהֹאע"כֹנראהֹדחנוךֹזהֹ)המקרהֹשה

דלזהֹצריךֹשיגיעֹלכללֹדעתֹקצתֹכלֹֹ,לעשותֹאיזהֹמצוהֹדצריךֹלחנךֹאתֹהקטן

ֹ ֹוחינוך, ֹלשמיםֹבזהירותֹחדֹכדינו ֹהמותרותֹולהקדישו ֹמן דהכאֹהואֹלהפרישו

מוטלֹלשמרוֹמכלֹטומאהֹוכדאשכחןֹֹלזהֹאיןֹצריךֹדעתוֹאלאֹעלֹהאבֹופרישות

ובחינוךֹכזהֹהואֹדאמרינןֹדאישֹגביֹשמשוןֹושמואלֹשהזירוםֹלה'ֹמעתֹהולדםֹ

בֹלחנךֹולאֹאשהֹוכןֹבבנוֹחייבֹלחנכוֹולאֹבתוֹמשוםֹדחינוךֹזהֹאינוֹבדברֹחיי

ֹבפרישות ֹדוקאֹֹהמחויבֹאלאֹאזהרהֹיתירהֹלהרגילו ֹאלאֹהאבֹלבנו ולאֹחייבי

ֹבנותֹחינוךֹהםֹבזהירותֹופרישותֹֹאבלֹלאֹהאםֹוהבת ֹבמצוהֹדנשיםֹלאו אבל

תינוקֹואחדֹוכדמשמעֹמהאֹדיומאֹדאחדֹֹלחנךֹגםֹבתוהמחויבתֹודאיֹדמחויבֹ

ֹשוחטֹאתֹ ֹהריני ֹבפסחיםֹובגיטין ֹמשמעֹמהאֹדאמרינן ֹוכן ֹאותן תינוקתֹמחנכין

ֹומעשהֹשקדמוֹבנותֹלבניםֹוכדיֹלזרזןֹבמצותֹ הפסחֹעלֹמיֹשיעלהֹמכםֹראשון

וכעובדאֹדהילניֹהמלכהֹאףֹֹוכןֹי"לֹדאשהֹמחויבתֹלחנךֹבמצוהֹחיוביתֹאומרֹכן

ֹלמול ֹאפילו ֹמחויבת ֹאינה ֹתורה ֹדמדין ֹגב ֹבהֹֹעל ֹשייכא ֹדלא ֹכיון ֹבנה את

וכדאמרי'ֹבקדושיןֹואםֹכןֹכלֹשכןֹבשארֹמצותֹשהיאֹעצמהֹאינהֹמחויבתֹמכלֹ

ֹמקוםֹמדרבנןֹחייבתֹגםֹהיאֹלחנכו

התרומתֹהדשןֹדבריֹסימןֹשמגֹסעיףֹקטןֹאֹבארֹעלֹפיֹבלעומתֹזאתֹהמגןֹאברהםֹ

נהֹחייבתֹשבעצםֹהיחסֹלחובתֹהאםֹלאֹמצינוֹשרביֹיוחנןֹחלקֹולכןֹקיי"לֹשהאםֹאי

ֹהאבֹאינו ֹֹלחנךֹאתֹבנהֹבמצוותֹוכן ֹבמצוות. מעשהֹשלֹאתֹהחייבֹלחנךֹאתֹבתו
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ֹהמלכהֹ ֹעלֹעצמהֹלחנךֹאתֹבניהכרֹהמג"אֹהסביהילני .36ֹחומרהֹשהחמירהֹהילני

בפירושֹשרביֹיוחנןֹֹה"מחציתֹהשקל"ֹמבארֹאתֹדבריֹהמגןֹאברהםֹכנ"לֹשלאֹמצינו

ֹחלקֹעלֹר"ל

לקישֹמצדֹהכרח,ֹואנןֹקיימאֹלןֹ)רמב"םֹנזירותֹואףֹעלֹגבֹדדבריֹהש"סֹלרישֹ

ֹשרביֹ ֹדהדברֹמוכרחֹלרישֹלקישֹולאֹמצינו ֹמכלֹמקוםֹכיון ֹיוחנן, ֹכרבי ֹיג( ב,

יוחנןֹחלקֹעליוֹבזה,ֹמהיכיֹתיתיֹנמציאֹפלוגתאֹחדשהֹביןֹרביֹיוחנןֹלרישֹלקיש,ֹ

ֹמסתמאֹגםֹרביֹיוחנןֹמודהֹדאיןֹהאםֹחייבתֹלחנך

ספותֹישניםֹבמסכתֹיומאֹדףֹפבֹעמודֹאֹ)המובאיםֹדבריהםֹמתבססיםֹעלֹדבריֹתו

ֹבתרומתֹהדשן(גםֹ

ורביֹאומרֹדחינוךֹלאֹשייךֹאלאֹבאבֹאבלֹבאדםֹאחרֹלאֹשייךֹביהֹחינוךֹהלכךֹ

נמיֹאיןֹנזהריןֹלהפרישוֹומעשהֹדהילניֹהמלכהֹשישבהֹהיאֹושבעהֹבניהֹבסוכהֹ

ֹל ֹמחנכם ֹהיתה ֹאב ֹלהם ֹהיה ֹלא ֹואפילו ֹבכך ֹוחנכם ֹאב ֹלהם ֹהוה מצוהֹשמא

ֹבעלמא

ֹֹאמנם ֹהוא ֹשאף ֹנראה ֹעצמו ֹהדשן ֹמוטלתֹהבתרומת ֹהאם ֹעל ֹשגם ֹלמעשה כריע

ֹבפשטֹ ֹדחוק ֹשפירושו ֹמשום ֹישנים, ֹבתוספות ֹר"י ֹדברי ֹאת ֹודוחה ֹחינוך מצוות

37ֹהגמראֹוז"לֹהתרוה"ד

אמנםֹשינויֹדר"יֹנראהֹקצתֹדוחק,ֹמההיאֹדהילניֹהמלכה.ֹדלכאורהֹמוכחֹהתםֹ

ֹוגםֹמשמעֹדלאֹהוהֹלהוֹאב...אלמאֹאיתאֹדלאוֹלמצוהֹבעלמאֹהיתהֹמחנ כתן.

ֹנראהֹלחלקֹביןֹהיכאֹדאיתֹליהֹאבֹוליתאֹגביה,ֹ ֹואין לחינוךֹאפילוֹשלאֹבאב.

ֹלהקלֹבפשיטותֹ ֹזה...ולכךֹאין ֹדמאיֹשנאֹהאֹמהאֹלענין ֹליתֹליהֹאבֹכלל, ובין

38ֹכלל

                                                           
 ביישובו של הקהילות יעקב. 31עיין בהערה ו 36
 תרומת הדשן סימן צד 37
ביא את דברי ספר תוספת שבת בשם ספר אורח מישור שתמה על אכן ההמחצית השקל  38

יבת לחנך את בנה. וחמ שאם גם כן הם שהרי התרומת הדשן מסיק להחמירהמגן אבר
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 

קצת מצוה גם בחינוך האם די בזה לענין עירוב, אבל באמת עיקר מצות חינוך היא על שיש 
אב ולא על האם. והוכיח שבע"כ צריך לומר כן, שהרי הסוגיה בעירובין היא אליבא דריש 
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וךֹלמעשהֹרובֹהפוסקיםֹסובריםֹשמצוותֹחינוךֹכוללתֹהןֹאתֹחינוךֹהבןֹוהןֹאתֹחינ

ֹגםֹהגר"מֹפיינשטייןֹ ֹב. ֹסעיףֹקטן ֹשמג ֹהמשנהֹברורהֹסימן ֹכךֹעולהֹמדברי הבת.

ֹמצוותֹשישֹיוחנןֹכרביֹשהלכהֹסוברֹקיגֹסימןֹבֹחלקֹדעהֹיורהֹמשהֹאגרותֹת"שוב

ֹסימןֹחייםֹאורחֹוֹחלקֹאומרֹיביעֹת"בשוֹיוסףֹע"הגרֹדעתֹוכן39ֹלבתֹביחסֹגםֹחינוך

ֹוכןֹדעתֹעודֹפוסקים.ֹכט

לגביֹחיובֹהאםֹמדבריֹרש"יֹבמסכתֹחגיגהֹדףֹבֹעמודֹאֹד"הֹ"איֹזהוֹקטן"ֹמשמעֹ

שגםֹהאםֹחייבתֹבחינוךֹבנה.ֹגםֹמדבריֹתוספותֹבמסכתֹעירוביןֹדףֹפבֹעמודֹאֹד"הֹ

"קטןֹבןֹשש"ֹבתירוצוֹהשניֹממנוֹמשמעֹשגםֹביחסֹלאםֹישנהֹמצוותֹלחנךֹאתֹבנהֹ

ֹ ֹברורה ֹהמשנה ֹעירוב. ֹבלמצוות ֹסעיף ֹשמג ֹאחרוניםֹסימן ֹשישנם ֹהזכיר ֹב קטן

ֹהסובריםֹשגםֹהאםֹחייבתֹבחינוך,ֹאךֹלאֹהכריעֹבזה.

ֹ

ֹחינוךֹמצוותֹהתחלתֹגיל

ֹ.חינוךֹחובתֹמתחילהֹגילֹמאיזהֹהואֹבוֹלדוןֹשישֹנוסףֹנושא

ֹבמשנהֹנאמרֹאֹעמודֹמבֹדףֹסוכהֹבמסכת

ֹבלולבֹחייבֹלנענעֹהיודעֹקטן

ֹנוספותֹבמצוותֹחינוךֹחובתֹתחילהמֹשבוֹהזמןֹאתֹמפרטתֹהגמרא

ֹאביוֹתפיליןֹלשמורֹבציציתֹחייבֹלהתעטףֹבלולבֹחייבֹלנענעֹהיודעֹקטןֹרבנןֹתנו

ֹאמרֹהיאֹמאיֹתורהֹשמעֹוקריאתֹתורהֹלומדוֹאביוֹלדברֹיודעֹתפיליןֹלוֹלוקח

ֹפסוקֹהיאֹמאיֹשמעֹקריאתֹיעקבֹקהלתֹמורשהֹמשהֹלנוֹצוהֹתורהֹהמנונאֹרב

ֹידיוֹעלֹאוכליןֹידיוֹאתֹלשמורֹטהרותֹגופוֹעלֹאוכליןֹגופוֹלשמורֹהיודעֹראשון

ֹטהורֹספיקוֹהרביםֹברשותֹטמאֹספיקוֹהיחידֹברשותֹלישאלֹהיודעֹטהרות

ֹאוכליןֹלשחוטֹהיודעֹהגרנותֹבביתֹתרומהֹלוֹחולקיןֹכפיוֹלפרוסֹהיודע

40ֹהפסחֹאתֹעליוֹשוחטיןֹצליֹכזיתֹלאכולֹיכול...ֹמשחיטתו

                                                                                                                             
לקיש כמבואר שם וריש לקיש עצמו סבר המסכת נזיר במפורש שאין האם מחוייבת לחנך את 

 איכא". בנה, משמע שלפחות "קצת מצוה
ר"ל נחלק על רבי יוחנן רק ביחס לחינוך למצות אבל ללמדה ועוד הוסיף הגרמ"פ שאף  39

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. 

 
 זו מצויה בגמרא במסכת ערכין דף ב:הקבלה לדברי ברייתא  40
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ֹחגיגהֹמסכתֹבתחילתֹמובאֹזהֹבענייןֹנוסףֹמקור ֹנחלקוֹהללֹוביתֹשמאיֹבית.

ֹלרגלֹקטןֹלהעלותֹהחובהֹמתחילהֹממתיֹבשאלה

ֹעלֹלרכובֹיכולֹשאינוֹכלֹקטןֹאיזהו...וקטןֹשוטהֹמחרשֹחוץֹבראייהֹחייביןֹהכל

ֹאומריםֹהללֹוביתֹשמאיֹביתֹדבריֹהביתֹלהרֹמירושליםֹולעלותֹאביוֹשלֹכתפיו

ֹהביתֹלהרֹמירושליםֹולעלותֹאביוֹשלֹבידוֹלאחוזֹיכולֹשאינוֹכל

ֹמאימתיֹושמאיֹק"תֹמחלוקתֹתֹמובאֹאֹעמודֹכחֹדףֹסוכהֹבמסכתֹבמשנהֹכןֹכמו

ֹל"וזֹבסוכהֹלישיבהֹקטןֹחינוךֹחובתֹחלה

ֹמעשהֹבסוכהֹחייבֹלאמוֹצריךֹשאינוֹקטןֹהסוכהֹמןֹפטוריןֹוקטניםֹועבדיםֹנשים

ֹקטןֹבשבילֹהמטהֹגביֹעלֹוסיכךֹהמעזיבהֹאתֹופיחתֹהזקןֹשמאיֹשלֹכלתוֹוילדה

ֹענייןֹ ֹאת ֹמבין ֹשהילד ֹמשעה ֹמתחיל ֹאינו ֹחינוך ֹשגיל ֹעולה ֹהנ"ל ֹהמקורות מכל

ֹמספיקֹ ֹאלא ֹבכלל, ֹמצווה ֹשזו ֹלהבין ֹצריך ֹאינו ֹשאף ֹונראה ֹומשמעותה המצווה

ֹהמצווה ֹאת ֹמעשי ֹבאופן ֹלבצע ֹיכול ֹ:שהקטן שהגדרֹֹבחגיגהֹבמשנהֹנראהֹכך.

ֹללכת ֹשיכול ֹמשעה ֹהוא ֹראייה ֹלגבי ֹבמשנה ֹֹשהוזכר ֹצורך ֹלמהֹואין ֹבין שהוא

לגילֹשלֹהבנתֹמשמעותֹגדולֹביןֹהגילֹשקטןֹמסוגלֹללכתֹֹפערעולים,ֹאע"פֹשישנוֹ

לֹההליכה.ֹכךֹלגביֹחינוךֹלתלמודֹתורהֹישנוֹפערֹגדולֹביןֹגילֹהידיעהֹלדברֹלביןֹגי

ֹגם ֹעולה ֹוכך ֹתורה ֹללמוד ֹשישֹמצווה ֹבמסכתֹמֹההבנה ֹהדוגמאותֹשהובאו שאר

א.ֹהדברֹבולטֹעודֹיותרֹבדעתוֹשלֹשמאיֹשהכניסֹלסוכהֹאפילוֹסוכהֹדףֹמבֹֹעמודֹ

ֹ.41תינוק

ֹהבנתֹ ֹשלגבי ֹמכיוון ֹלמצווה, ֹמצווה ֹבין ֹמשתנה ֹחינוך ֹגיל ֹמדוע ֹמובן ֹכך משום

ֹֹמשמעות ֹלגבי ֹאך ֹהמצוות, ֹבכל ֹזהה ֹהגיל ֹיותר ֹאו ֹפחות ֹהעשיההמצוות ֹיכולת

ֹמשמעֹבפועל ֹוקטן. ֹבמסוגלותֹשלֹכלֹקטן ֹשוני ֹהיאֹשלֹהמצוותֹישנו ותֹהגדרהֹזו

                                                           
שיטתו של שמאי עוד יותר מחודשת מכיוון שמדבריו יוצא שיש חיוב לחנך במצוות אף  41

)בפירושו השני עליו כתב שהוא העיקרי( מבארי את  והריטב"א הר"ןתינוק המוטל בעריסה. 

ל הקטן  ש המעשיתשיטתו על פי היסוד שנתבאר לעייל, שגיל החינוך נקבע לפי היכולת 

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 

חכמים מודים באופן עקרוני ששייך חינוך אף בקטן בן יומו אלא שלגבי סוכה קטן בן יומו שאף 
)שם כח ע"ב( והמהרש"ל  הפני יהושעעל שאלה זו עמדו גם  .אינו נחשב שיכול לקיים המצווה

 ואכמ"ל. )בחכמת שלמה יבמות טו ע"א(
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ֹהמצוותֹאףֹללאֹֹשיש ֹבעצםֹמעשי ֹיורגלֹבצדֹהמעשיֹֹעלֹמנתֹ,הבנהעניין שהקטן

ֹ.ויקנהוֹלטבעֹואחרֹהמעשיםֹימשכוֹהלבבות

ֹמקורותֹממספרֹהוכיח43ֹהימיניֹועמוד42ֹבנימיןֹחוותֹבספריוֹישראליֹש"הגרֹאך

ֹמהגילאיםֹיותרֹגבוהֹהילדֹשלֹהגילֹזהֹולפיֹהילדֹשלֹהבנהֹמצריכהֹחינוךֹשמצוות

ֹ.לעיילֹשהוזכרו

ֹבֹעמודֹיטֹדףֹמגילהֹבמסכתֹיהודהֹרביֹמדעתֹהואֹלדבריוֹראשוןֹמקור

ֹבקטןֹמכשירֹיהודהֹרביֹוקטןֹשוטהֹמחרשֹחוץֹהמגילהֹאתֹלקרותֹכשריןֹהכל

ֹדהיינוֹי"ופרשֹלחינוךֹשהגיעֹקטןֹדווקאֹהכשירֹיהודהֹשרביֹמבוארֹשםֹבגמרא

ֹמצותֹלחינוךֹשהגיע

ֹ(א,ֹפב)ֹבתראֹבפרקֹביומאֹכדאמרינןֹעשרֹובןֹתשעֹבןֹכגון

ֹסוכהֹבמסכתֹשהוזכרוֹמהגילאיםֹיותרֹבוגרֹבגילֹלצורךֹנוסףֹמקור ֹהגמראֹהיא,

ֹבֹעמודֹבֹדףֹערכיןֹמסכתב

ֹאיןֹדתנןֹלחינוךֹשהגיעֹקטןֹלאיתוייֹמאיֹלאיתוייֹשופרֹבתקיעתֹחייביןֹהכל

ֹטובֹביוםֹמלתקועֹהקטןֹאתֹמעכבין

ֹלחינוךֹשהגיע"ֹה"בדֹשםֹי"רש ֹלתקועֹוכשרֹלחינוךֹשהגיעֹהקטןֹמיהוֹמפרש"

ֹבשופר

ֹפבֹדף)ֹדיומאֹבתראֹבפרקֹהיאֹפלוגתא ֹוחדֹתשעֹכברֹשמונהֹכברֹאמרֹחד(

ֹלשעותֹאותוֹשמחנכיןֹעשרֹכברֹתשעֹכברֹאמר

ֹקטןֹי"עֹשופרֹתקיעתֹואתֹבמגילהֹקטןֹקריאתֹאתֹלהשוותֹשישֹעולהֹי"רשֹמדברי

ֹהיהֹשופרֹותקיעתֹמגילהֹקריאתֹלגביֹהזמןֹגדרֹלכאורה.44ֹפ"יוהכֹלצוםֹקטןֹלחינוך

ֹשהגמראֹמכךֹאך,ֹלתקועֹיודעֹשהקטןֹובזמןֹלקרותֹיודעֹשהקטןֹבזמןֹלהיותֹצריך

ֹהחינוךֹהתחלתֹזמןֹאתֹכךֹהגדירהֹלא ֹישראליֹש"הגרֹטען, ֹצורךֹשישֹרואים,

ֹקטןֹחינוךֹלענייןֹזמנםֹואיןֹוהכרהֹיכולותֹשלֹיותרֹגבוההֹבמדריגהֹאלוֹבמקרים

ֹהמצוותֹשארֹשלֹכזמן ֹהגיע"ֹוערכיןֹבמגילהֹהגמרותֹמלשוןֹגםֹדייקֹש"הגר.

                                                           
 חלק ב סימן עח  42
 חינוך למצוות –סימן נד  43
אע"פ שלכאורה הגיל לגבי יוהכ"פ נקבע ע"פ בריאות הקטן ויכולתו להתענות, אך רש"י  44

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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ֹמדריגהֹכאןֹשישנה,ֹל"הנֹסוכהֹבמסכתֹכלשונותֹשלא",ֹלחינוךֹהגיעֹלא"ו"ֹלחינוך

ֹ.ל"כנֹמעשיתֹיכולתֹרקֹולא"ֹלחינוךֹהגעה"ֹשלֹיותרֹגבוהה

ֹהיכולתֹפיֹעלֹחינךֹמצוותֹזמןֹהתחלתֹיקבעֹומתיֹהסברהֹמהיֹלבררֹישֹכעת

ֹסוכהֹשבמסכתֹכדוגמאות)ֹהקטןֹשלֹטכניתֹ–ֹהמעשית ֹחינוךֹשלֹהמקריםֹלעומת(

ֹשלֹהשוניםֹהזמניםֹשניֹביןֹהחילוקֹמהוֹלהביןֹמנתֹעל.שופרֹותקיעתֹמגילהֹלקריאת

ֹהאבֹעלֹהחיובֹמוטלֹמיֹעלֹבשאלהֹנוסףֹלדיוןֹנעבורֹקטןֹשלֹחינוךֹחובתֹהתחלת

ֹ.הקטןֹעלֹאו

ֹ

ֹהחינוךֹתובחֹתמוטלֹמיֹעל

אֹמסופרֹעלֹרביֹשמעוןֹבןֹשטחֹששתהֹייןֹוהוציאֹידיֹמודֹמחֹעדףֹברכותֹמסכתֹב

ֹ ֹהמלך. ֹינאי ֹאת ֹהמזון ֹבברכת ֹבחובה ֹעלמאגמרא ֹשכולי ֹֹמבואר ֹעל רביֹחולקים

ֹכלשוןֹהגמראֹלאֹאכלֹכזיתֹדגןשמעוןֹבןֹשטחֹמכיווןֹש

ֹאבא ֹבר ֹחייא ֹדרבי ֹבריה ֹאבא ֹרבי ֹאמר ֹהואֹ: ֹלגרמיה ֹדעבד ֹשטח ֹבן שמעון

דעבדֹדהכיֹאמרֹרביֹחייאֹברֹאבאֹאמרֹרביֹיוחנןֹלעולםֹאינוֹמוציאֹאתֹהרביםֹ

ֹידיֹחובתןֹעדֹשיאכלֹכזיתֹדגן

ֹבןֹשטחֹכזיתֹפת,ֹהואֹשאםֹהיהֹאוכלמדבריֹהגמראֹמשמעֹ היהֹיכולֹֹרביֹשמעון

שינאיֹאכלֹושבעֹוהיהֹמחוייבֹמדאורייתאֹואילוֹרביֹשמעוןֹֹאתֹינאיֹאע"פלהוציאֹ

אלאֹֹ  רש"יֹבמקום וכךֹאכןֹלמדֹֹהיהֹמחוייבֹרקֹמדרבנןזיתֹשאכלֹרקֹכבןֹשטחֹ

ֹ ֹמדועֹנאמרֹבברכותֹכֹעשרש"י ֹלאֹיכולֹלהוציאֹגדולֹֹמודֹבהקשהֹאםֹכן שקטן

ֹותירץ ֹֹרש"יֹבברכתֹהמזון, ֹחינוך, ֹהואֹמדין ֹעלֹהאבאֹשחיובֹקטן וחיובֹזהֹמוטל

ֹולאֹעלֹהבןֹוז"לֹרש"יֹשם

ֹ ֹדגן ֹכזית ֹשיאכל ֹדגןֹֹ-עד ֹדכזית ֹגב ֹעל ֹאף ֹמפיק, ֹמיהא ֹדגן ֹכזית ֹאכל ומכי

ֹדמיחייבֹ ֹכיון ֹמיהו, ֹב(, ֹכ' ֹ)דף ֹשמתו ֹמי ֹבפרק ֹכדאמר ֹהוא, ֹדרבנן שיעורא

ֹ ֹבקטןֹֹ-מדרבנן ֹואםֹתאמר: ֹחובתן, ֹומוציאֹרביםֹידי ֹביה, מחוייבֹבדברֹקרינן

חייבֹדעליהֹדאבוהֹההואֹאפילוֹמדרבנןֹלאֹמישהגיעֹלחינוךֹהאֹלאֹאמרֹהכי,ֹ

ֹהואֹדרמיֹלחנוכיה

ֹמהגמראֹ לעומתֹזאתֹהתוספותֹבמקוםֹבד"הֹ"עדֹשיאכל"ֹמקשהֹעלֹשיטתֹרש"י

ֹבברכותֹדףֹכֹעמודֹבֹשםֹנאמר
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ֹמברךֹלאביו ֹלוֹ...בן ֹמברכין ֹובניו ֹחכמיםֹתבאֹמארהֹלאדםֹשאשתו אבלֹאמרו

ֹשיעוראֹדרבנןולטעמיךֹקטןֹברֹחיובאֹהואֹאלאֹהכאֹבמאיֹעסקינןֹכגוןֹשאכלֹ...

ֹדאתיֹדרבנןֹומפיקֹדרבנן

ֹרקֹהמזוןֹברכתֹוחייבֹשביעהֹשיעורֹולאֹכזיתֹרקֹאכלֹהאבשֹבמקרהשֹכלומר

ֹמדרבנן ֹהקטןֹעלֹמוטלֹכןֹשהחיובֹמשמעֹ.אביוֹאתֹמוציאֹמדרבנןֹרקֹשחייבֹהבן,

ֹ?עצמו

ֹזאתֹשבכלֹאלאֹ,ןהקטֹעלֹתמוטלֹהמזוןֹברכתֹשוודאיֹוסובריםֹחולקיםֹתוספותֹלכן

ֹהחיובֹבכללֹאינוֹקטןוֹהואילֹמהתורהֹמחויבשֹגדולֹאדםֹלהוציאֹיכולֹאינו

ֹחייבֹשהגדולֹמכיווןֹשביעהֹמכדיֹפחותֹשאכלֹולגדֹאדםמֹשונהֹהקטן.ֹמדאורייתא

ֹקטןֹאיןֹמדרבנןֹרקֹומחוייבֹמעטֹאכלֹכשכעתֹאףֹולכןֹמדאורייתאֹעקרוניֹבאופן

ֹתוספותֹל"וזֹ מהתורהֹהמחויבֹאתֹלהוציאֹיכול

ֹמוציאֹאינוֹהתורהֹמןֹשאינוֹכיוןֹמקוםֹמכלֹ(ל"הנֹי"רשֹשל)ֹלפירושוֹוקשה

ֹמדרבנןֹמחויבֹאינוֹקריֹלחינוךֹשהגיעֹבקטןֹלומרֹדוחקֹועודֹשמחויביםֹאחרים

ֹדקטןֹלחלקֹנראהֹאלא...אביוֹאתֹפוטרֹאינוֹכןֹאםֹמדרבנןֹאפילוֹמחויבֹאינוֹדאם

ֹבדברֹמחויבֹאינוֹהלכךֹשביעהֹכדיֹאכלֹאפילוֹדאורייתאֹכללֹחיובֹברֹשאינו

ֹ...דאורייתאֹשיעוראֹאכלֹאיֹליהֹמפיקֹלאֹולכךֹביהֹקרינן

ֹאינהֹחינוךֹשחובתֹי"כרשֹסוברֹן"הרמב .46ן"והר45ֹן"הרמבֹגםֹנחלקוֹזוֹבמחלוקת

ֹמעמידֹן"הרמבֹא"עֹכֹדףֹבברכותֹהגמראֹאת.ֹבלבדֹהאבֹעלֹאלאֹהבןֹעלֹמוטלת

ֹ .שביעהֹמכדיֹפחותֹאכלֹכשאביוֹאףֹואביֹלהוציאֹיכולֹאינוֹאכןֹקטןֹבןוֹגדולֹבבן

ֹעלֹמצווהֹהינהֹחינוךֹשמצוותֹכתוספותֹוסוברֹן"הרמבֹעלֹחולקֹזאתֹלעומתֹן"הר

ֹ.המזוןֹבברכתֹמחויבֹנחשבֹהבןֹולכןֹהבן

ֹ

ֹלעיילֹשהובאוֹישראליֹש"הגרֹלדבריֹנחזורֹכעת ֹהמשנהֹלשוןשֹכךמֹדייקֹש"הגר.

ֹלאֹוהמשנה"ֹבקטןֹמכשירֹיהודהֹרבי...המגילהֹאתֹלקרותֹכשריןֹהכל"ֹהיאֹבמגילה

                                                           
גם דעת הריטב"א בשו"ת הריטב"א סימן צז וז"ל . וכן קידושין דף לא עמוד א ד"ה מאן 45

דהקטן שהגיע לחינוך אינו מחוייב בעצמו בשום מצוה חיוב גמור "ונאמר כי דבר ברור הוא 
שהרי אינו בן דעת גמור ולא שייך לחיוביה, אלא שאנו מחוייבים עליו לחנכו  אפי' מדרבנן

ב את הדין שקטן מוציא לדעת רבי במצות משום חנוך לנער על פי דרכו וכו'" ועיי"ש כיצד ייש
 יהודה במקרא מגילה

 מגילה ו ע"ב בדפי הרי"ף ד"ה רבי יהודה 46
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ֹאחריםֹלהוציאֹהקטןֹשלֹביכולתוֹגםֹעוסקתֹשהמשנה",ֹחייביםֹהכל"ֹבלשוןֹנקטה

ֹ.ל"כנֹברכתֹבמסכתֹכאמורֹוהיינוֹחובהֹידי

ֹאתֹלבצעֹראויֹשהואֹמשעהֹקטןֹלחנךֹחיובֹיש:ֹקטןֹבחינוךֹשלביםֹשניֹישנםֹזהֹלפי

ֹתוכןֹהבנתֹללאֹמעשיתֹיכולתֹשלֹיותרֹנמוכהֹמדרגהֹזוהי.ֹכתיקונהֹהמצווהֹמעשה

ֹ.מצוותוֹוקיום'ֹהֹעבודתֹבתורֹהמצווה

ֹמדרגהֹ.המעשהֹתוכןֹאתֹלהביןֹיכולתֹלקטןֹישֹכאשרֹחיובֹשלֹשניהֹמדרגהֹישנה

ֹלגדלותֹיותרֹמתקרבֹהקטןֹכאשרֹקיימתֹזו ֹעשרֹובןֹתשעֹבןֹשלֹגילֹהואֹזהֹגיל.

ֹוראויֹמסוגלֹהילדֹגופניתֹשמבחינהֹכשםֹזהֹבשלב.47ֹהכיפוריםֹיוםֹצוםֹלגביֹשהוזכר

ֹ.המצווהֹמעשהֹמשמעותֹלהבנתֹיותרֹקרובֹהואֹשיכליתֹמבחינהֹגםֹכך,ֹלהתענות

ֹרקֹמוטלתֹהמצווהֹעודֹכל.ֹחובהֹידיֹאחריםֹלהוצאתֹמינהֹנפקאֹנובעתֹזהֹמחילוק

ֹלהוציאֹיכולֹהקטןֹאין,ֹהמצווהֹאתֹלקייםֹחיובֹעצמוֹהקטןֹעלֹואיןֹהמחנךֹהאבֹעל

ֹהאחריםֹאתֹחובהֹידי ֹעלֹלהטילֹשייךֹשלאֹחינוךֹמצוותֹשלֹהראשוןֹהשלבֹזהו.

ֹחיוביםֹהקטן ֹמדרבנןֹעליוֹמוטלתֹמתפתחתֹוהבנתוֹגדלֹעצמוֹהקטןֹכאשרֹאך.

ֹמצוותֹלקייםֹהחובה ֹכבמקרא)ֹחובהֹידיֹאחריםֹלהוציאֹיכולֹהקטןֹזהֹבשלב.

ֹלקייםֹחייבֹהואֹשמדרבנןֹכיוון"ֹמדרבנןֹועושהֹמצווה"כֹנחשבֹשהואֹמשום(ֹמגילה

ֹ.גדלותוֹלקראתֹבהןֹלהתחנךֹכדיֹמצוות

ֹדבריו)ֹיעקבֹקהילותֹבספרֹקניבסקיֹי"הגריֹגםֹהלכוֹישראליֹש"הגרֹשלֹזוֹבדרך

ֹאתֹותירצוֹסוכהֹמסכתֹעלֹהערותֹבספרֹאלישיבֹש"והגרי(31ֹבהערהֹלעיילֹוהוזכר

ֹחינוךֹבמצוותֹהאםֹחובתֹעלֹבדיון)ֹלעיילֹשהוזכרהֹא"הגרעקֹקושיית ֹדבריֹעל(

ֹ.יומאֹמסכתבֹישניםֹהתוספות

ֹהאםֹבסוכהֹבניהֹאתֹשהושיבהֹהמלכהֹהילניֹשלֹלמעשהֹלהתייחסֹכיצדֹהשאלה

ֹא"הגרעקֹשהביןֹכפי)ֹחינוךֹבמצוותֹמחויבתֹשאםֹלכךֹראיהֹזהֹממקרהֹיש ֹאו(

ֹהראשוניםֹבמחלוקתֹתלויה(,ֹֹביומאֹישניםֹהתוספותֹכדעת)ֹראיהֹזהֹממקרהֹשאין

ֹחינוךֹמצותֹחובתֹגדרֹמהוֹל"הנ ֹחינוךֹמצותֹוחיובֹכללֹחיובֹברֹאינוֹהקטןֹהאם:

                                                           
אם כי צ"ע לענ"ד בדברי הגר"ש ישראלי, שהרי לשיטתו זוהי כוונת רש"י לגבי מקרא מגילה  47

ותקיעת שופר שנקט בגילאי תשע ועשר כצום יום הכיפורים, אך לפי מחלוקת רש"י ותוספות 
כות נראה שרק לפי תוספות ישנו חיוב שמוטל גם על הקטן לקיים מצוות, אך במסכת בר

 לדעת רש"י כל חובת חינוך מוטלת על האב וי"ל. 
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ֹבמצוותֹמחויבֹעצמוֹשהקטןֹאוֹבמצוותֹבנוֹאתֹלהרגילֹהאבֹעלֹחיובֹרקֹהוא

ֹ.להתחנךֹחובתוֹאתֹלקייםֹלוֹמסייעֹרקֹואביוֹמדרבנן

ֹאתֹאלישיבֹש"והגריֹיעקבֹהקהילותֹתירצוֹהראשוניםֹמחלוקתֹבביאורֹזוֹדרךֹפיֹעל

ֹא"הגרעקֹקושית ֹברֹהקטןֹגםֹנהיהֹחינוךֹמדיןֹל"הנֹן"והרֹהתוספותֹשיטתֹלפי.

ֹחיובא ֹמחיובֹנבעֹלאֹבסוכהֹבגמראֹהמלכהֹהילניֹשלֹשהמעשהֹלומרֹישֹזהֹלפי.

ֹבמסכת)ֹהגמראֹוכלשוןֹבניהֹעלֹמוטלֹהיהֹהחיובֹאלאֹבניהֹאתֹלחנךֹהאםֹשל

ֹהתוספותֹכוונתֹזו".ֹדמחייבֹהואֹמדרבנן(ֹ"המלכהֹהילניֹלגביֹבֹעמודֹבֹדךֹסוכה

ֹהיתהֹלאֹשהילניֹשלמרות,ֹכלומרֹ–"ֹבעלמאֹלמצוהֹמחנכםֹהיתה"ש,ֹביומאֹישנים

ֹכשרהֹבסוכהֹבניהֹשישבוֹעליהֹהמוטלתֹחינוךֹמצוותֹמדיןֹמחוייבת ֹוכלֹמאחר,

ֹידיֹלצאתֹהקטניםֹלבניהֹלעזורֹבמצוהֹלזכותֹרצתהֹהיאֹחכמיםֹפיֹעלֹהיוֹמעשיה

 .להתחנךֹחובתם

,ֹנויבירטֹי"לגר"ֹלמצוותֹהבניםֹחינוך"ֹבספרֹוובאהֹדבריו)ֹל"זצ אויערבךֹז"הגרש

ֹהבןֹעלֹחיובֹלהטילֹחכמיםֹיכוליםֹכיצדֹ:פותתוסֹשיטתֹעלֹמקשה(ֹזֹהערהֹגֹיףסעב

ןָֹתסו רֹל א" הפסוקמֹהואֹחכמיםֹלדבריֹלשמועֹבמחייהֹמקורהֹהלא ָברֹמִּ רַֹהד ָ ֶּ ֲֹאש 

ידוֹ  ךַָֹֹיג ִּ יןֹלְּ מ אלָֹימִּ ֹבמצוותֹמצווהֹאינוֹגםֹוהקטןֹוהואילֹ(יאֹפסוקֹיזֹפרקֹדברים)"ֹו ש ְּ

ֹ?חכמיםֹבקולֹלשמועֹחייבֹאינוֹממילאֹ"תסורֹלא"

ֹשומעֹשאינוֹפעםֹשבכלֹמשוםֹרקֹאינוֹחכמיםֹלדבריֹלשמועֹשהחיובֹמתרץֹז"הגרש

ֹ"תסורֹלא"ֹמצוותֹעלֹעוברֹהואֹלדבריהם ֹתסורֹלא"ֹהפסוקמשֹאלא, ֹלמדנו"

ֹלחייבֹכחֹבידםֹישֹלכן,ֹוחיוביםֹאיסוריםֹולהגדירֹלקבועֹהסמכותֹלחכמיםֹשנמסרה

ֹהטילוֹשחכמיםֹוכשםֹהקטניםֹעלֹממשֹהוטלֹשהחיובֹרואיםֹמדבריוֹ.הקטניםֹאתֹגם

ֹקטןֹחינוךֹגדרֹגםֹכך,ֹעבירותבֹלהיכשלֹשלאֹמנתֹעלבֹלתורהֹמשמרתֹועשוֹסייגים

ֹ.כשיגדלֹאיסוריםבֹייכשלֹלאֹשהילדֹכדיֹוהרחקהֹכמשמרתֹהוא
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ֹר'ֹאלוןֹאלהררֹ-החבורהמעלתֹ
ֹ

ֹלימודֹ ֹשל ֹגדול ֹמתח ֹהיה ֹהרב, ֹמרכז ֹלישיבת ֹא' ֹבשיעור ֹכבחור ֹהגעתי כאשר

ֹלימודֹהתורהֹ ֹעמליםֹעל ֹהבחוריםֹהיו ֹאטֹאטֹוהתגבשו, ֹהחברותותֹהלכו באוויר.

ֹולפניֹ ֹהאוכל ֹלחדר ֹהצטמצמו ֹ ֹלנו ֹשהיו ֹהיחידים ֹהמפגש ֹמקומות ֹכימים. לילות

לשיעור.ֹהמתחֹהלימודיֹהיהֹגבוהֹמאודֹוכלֹאחדֹרצהֹהשיעורֹבמידהֹוהרבֹאיחרֹ

ֹאחדֹ ֹהשנה, ֹאמצע ֹלקראת ֹביותר. ֹהגבוהים ֹובכמות ֹבאיכות ֹבלימוד ֹאחוז להיות

מהבחוריםֹהגהֹרעיוןֹלעשותֹמסיבתֹראשֹחודש.ֹהרבהֹמהבחוריםֹתמהוֹעלֹהיוזמהֹ

ֹראשֹ ֹמסיבת ֹוהרים ֹבשלו ֹדבק ֹהבחור ֹאך ֹממש, ֹשל ֹתורה ֹביטול ֹבכך ֹראו ואף

ֹ ֹהייתהֹבשעהֹחודש. ֹוכמדומהֹלי וחצי.11ֹֹהמסיבהֹהייתהֹבחדרֹהאוכלֹהישיבתי

ֹאותםֹ ֹשל ֹמושבם ֹכמובן, ֹהשולחן. ֹסביב ֹפוזרו ֹוהכיסאות ֹערוכים ֹהיו השולחנות

מתנגדיםֹנפקדֹממסיבתֹראשֹהחודש,ֹאךֹלהפתעתֹרובֹהשיעורֹבראשֹהשולחןֹישבוֹ

חוריםֹוהרבֹמגנס,ֹרבניֹהשיעור.ֹכאשרֹהגיעֹתורוֹשלֹהרבֹמגנסֹלדבר,ֹהשתתקוֹהב

בחיוךֹובחדותֹאמרֹדבריםֹשהיווֹליֹחינוךֹגדולֹלמשךֹשניםֹעלֹענייןֹלימודֹהתורהֹ

בכלל.ֹהרבֹפתחֹבאמירתֹתודהֹלמארגניםֹומתוךֹכךֹהרחיבֹואמר,ֹשלפעמיםֹנראהֹ

כךֹיהיהֹֹ-כיֹהישיבהֹהיאֹאוניברסיטהֹשלֹהשכל,ֹככלֹשאדםֹירכושֹידיעותֹרבות

ילהֹלחשובֹכך,ֹהישיבהֹמטרתהֹלקדשֹאתֹכלֹתחומיֹתלמידֹחכםֹגדולֹיותר.ֹאךֹחל

ֹהחוויתי ֹהתחום ֹוהם ֹהשכלי ֹהתחום ֹהן ֹהאדם, ֹשל ֹכיֹֹ-החיים ֹהדבר ֹנכון רגשי.

ֹאלאֹתורה ֹלי ֹאין ֹהאומר ֹכל ֹ"אך ֹולומדיםֹבכוחֹהשכל ֹיושבים גםֹֹ-בישיבהֹאנו

ֹתורהֹאיןֹלו".

ענייןֹלימודֹעלֹבסיסֹהדבריםֹהנפלאיםֹהללוֹראיתיֹלהאירֹעלֹחשיבותֹהחבורהֹועלֹ

ֹהתורה.

ֹ

הגמראֹבשבתֹמבארתֹאתֹהפסוקֹ"הסכתֹושמע"ֹבכמהֹאופנים.ֹאחדֹמהאופניםֹהואֹ

ֹרוצהֹ ֹמעלהֹתמיההֹשלכאורהֹאםֹאדם ֹאי"ה, ֹבעין ֹהרב, ֹחבורותֹחבורות". "עשו

לקנותֹתורהֹאוֹכלֹחוכמהֹאחרתֹהריֹשהציבורֹרקֹמעכבוֹלכך,ֹאםֹמצדֹהמחויבותֹ

ֹש ֹמצד ֹואם ֹהחברה ֹשל ֹשוטף ֹכיצדֹלתפעול ֹכן, ֹאם ֹדעת. ֹוהסחות ֹחולין יחות

ההאספותֹבחבורהֹהיאֹנדבךֹהכרחיֹלקנייתֹתורה?ֹהרבֹמבארֹשישֹהבדלֹיסודיֹביןֹ
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ֹחכמתֹ ֹבחלק ֹהקודש ֹבאורות ֹמופיע ֹדומה ֹ)רעיון ֹאחרת ֹחכמה ֹלכל ֹשלנו התורה

ֹואםֹ ֹהחשיבה ֹבתהליכי ֹאם ֹשכלי, ֹפיתוח ֹעניינן ֹהחוכמות ֹששאר ֹבעוד הקודש(.

ֹהנקלט ֹהמעלה,ֹבאינפורמציה ֹתורה ֹחיים", ֹ"תורת ֹעניינו ֹהתורה ֹשלימוד ֹהרי ת,

מורהֹדרךֹומקדשתֹאתֹכלֹתחומיֹהחיים.ֹכאשרֹבחורֹמתנהגתֹבצורהֹלאֹחברתית,ֹ

ֹהחלקֹ ֹאך ֹרב, ֹוירכושֹמידע ֹיגדל ֹוהוא ֹיתכן ֹאמותיו, ֹד' ֹמאשר ֹיותר ֹרואה שאינו

ֹ ֹע"ג ֹחייםֹבריאים, ֹגבי ֹלבואֹעל ֹהתורהֹצריכה ֹלו. ֹשבתורהֹיחסר אנשיםֹהמהותי

ֹאיןֹ ֹהנפש. ֹמבריאות ֹמהותי ֹחלק ֹהינם ֹהחברה ֹשחיי ֹוהרי ֹוברוחם ֹבנפשם בריאים

מטרהֹלתורהֹליצורֹאנשיםֹבעליֹסךֹידיעותֹאלאֹלהפוךֹאתֹהאדםֹליישותֹנשגבהֹ

ֹהקוראתֹבשםֹה'ֹבכלֹעניין.ֹגםֹרוחֹבריאהֹבגוףֹחולה,ֹלחולהֹתחשב.

ֹ

תהליכיםֹוחושבֹלפיֹטבעו,ֹמעלהֹנוספתֹבענייןֹהחבורהֹהינה,ֹכיֹהאדםֹבטבעוֹמנתחֹ

ֹוזהֹ ֹאחר ֹדבר ֹולחשוב ֹאחד ֹדבר ֹלראות ֹיכולים ֹאנשים ֹשני ֹמילדות. ֹוחינוכו מזגו

ֹלבדו,ֹ ֹהיום ֹכל ֹהנמצא ֹאדם ֹשונות. ֹדעותיהם ֹכך ֹשונים ֹשפרצופיהם ֹשכשם בגלל

ֹלאֹבכדיֹ ֹולהשגתו. ֹלתפיסותיו ֹשנמצאֹמשהוֹמחוץֹלעולמו, ֹיכולֹלהבין לעולםֹאינו

ֹאתֹמקומוֹשלֹחברוֹ"ואהבתֹלרעךֹכמוך"ֹהו ֹאדםֹשאינוֹמבין אֹכלֹהתורהֹכולה.

,אדםֹשאינוֹנפגשֹבחייֹחברה,ֹהכולליםֹבתוכםֹרעיונותֹהסותריםֹאתֹחשיבתֹהאדם,ֹ

כאדםֹעצמו.ֹאםֹאדםֹֹ-ח"וֹֹבסופוֹשלֹדברֹגםֹריבונוֹשלֹעולםֹיכולֹלהיתפסֹלאדם

ֹשישֹדברֹנוסףֹמעברֹלישותֹ הפרטיתֹלאֹנפתחֹבצורהֹחוויתיתֹמהותיתֹאלֹהרעיון

ֹכלֹהצדקֹ ֹהאדםֹיחשובֹכי ֹשלֹעולם. ֹעםֹריבונו ֹכךֹגםֹיראהֹהקשרֹשלו ֹאז שלו,

עימוֹואףֹהקב"הֹמסכיםֹעלֹידו,ֹבעודֹשבאמתֹלעולםֹלאֹנפגשֹעםֹמציאותֹהחושבתֹ

ֹנפגשֹעםֹשכלֹ ֹכאשרֹאדם ֹמופשט'. ֹהזהֹ'שכל ֹקוראֹלמושג ֹהמהר"ל אחרתֹממנו.

ֹותרֹואמיתיתֹיותר.אחרֹשאינוֹהשכלֹשלוֹהואֹמתעלהֹלהבנהֹגבוההֹי

מיהוֹאותוֹאחדֹשיושבֹבישיבה?ֹמהיֹזהותו?ֹהגמראֹבפסחיםֹדףֹקיחֹמבארתֹ"מאיֹ

ליושביםֹלפניֹה'ה'?ֹזהֹהמכירֹמקוםֹחברוֹבישיבה"ֹלאֹמספיקֹלשבתֹבישיבהֹאלאֹ

ֹרקֹאזֹ ֹלהיותֹבאמתֹתלמידֹחכם. ֹבכדי ֹוהרוחני, ֹהפיזי צריךֹגםֹלהכירֹאתֹמקומו,

ֹאתהֹבאמתֹיושבֹלפניֹה'.

ֹ

ֹמבארֹאתֹי ֹהאדמו"רֹהזקן ֹלימודֹהתורהֹהואֹקריאהֹבשםֹה'. ֹכלֹעניין תרֹעלֹכן,

ֹלימודֹ ֹידי ֹעל ֹשלֹעולםֹלהיותֹעימו ֹ"קוראֹבתורה"ֹשהאדםֹקוראֹלריבונו המושג
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התורהֹשכולהֹשמותיוֹשלֹהקב"ה.ֹלימודֹהתורהֹהואֹהדברֹהעוצמתיֹוהחזקֹביותרֹ

בחורֹלאֹאכפתֹשחברוֹשיושבֹשבוֹאנוֹיכוליםֹלהשרותֹאלוקותֹוטובֹבעולם.ֹֹאםֹל

לידוֹאינוֹמצליחֹלקרואֹבשםֹה',ֹמכלֹחולשהֹשלאֹתהיה,ֹאותוֹבחורֹהחושבֹעצמוֹ

ֹבשעריֹ ֹשנכנס ֹהוא ֹחושב ֹתורה. ֹמהי ֹההבנה ֹבשערי ֹנכנס ֹלא ֹכלל ֹטוב ללומד

הישיבהֹאךֹבאמתֹהואֹכרואהֹאתֹעצמוֹבהשתקפותֹהדלתֹוחושבֹשכברֹהגיעֹאלֹ

ֹלאֹקריאהֹבשםֹה'!הטרקלין.ֹתורהֹאינהֹסךֹהבנותֹא

ֹ

איןֹלהכבירֹבמילים,ֹאתֹכלֹהאמורֹכאןֹועודֹאיניֹכמזהירֹאלאֹכמזכיר.ֹנטייתֹהנפשֹ

הבריאהֹשלֹהאדםֹהיאֹכןֹלחיותֹחייֹחברה,ֹכדבריֹהרמב"םֹשאדםֹ'יצורֹמדיני'ֹ

)חברתי(.ֹכאשרֹאדםֹלאֹמתקדםֹלשוםֹמקום,ֹאזיֹגםֹהרעֹשבוֹנשארֹקטןֹאךֹ

גבוהותֹבקודש,ֹישנםֹסיגיםֹהבאיםֹעםֹהמעלהֹֹלפעמיםֹכאשרֹאדםֹמתעלהֹלמדרגות

הנרכשתֹוהאדםֹצריךֹלבררֹמהֹהעיקרֹומהֹהטפל,ֹאתֹהעיקרֹלשמורֹואתֹהטפלֹ

לזרוק.ֹלימודֹהתורהֹהיאֹהמעלהֹהגדולהֹוהנפלאהֹביותרֹשאדםֹיכולֹלרכושֹבימיֹ

חייו.ֹהדבקותֹוהקריאהֹבשםֹה'ֹצריכיםֹללוותֹאותנו.ֹאנוֹנדרשיםֹלהיותֹאנשיםֹ

 בגופםֹובנפשם,ֹללמודֹוללמדֹתורהֹבריאהֹוגדולה,ֹתורהֹשהיאֹתורתֹחיים.בריאיםֹ
 

ֹֹ
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ֹאלישעֹכרמלר'ֹֹ-מעלתֹתלמודהֹשלֹא"י

ָחדֹ םָֹהאֶּ ֵ ים.ֹש  ָעהָֹראש ִּ ב ָ ַארְּ ָהָיהֹלְּ ֵרדֹוְּ ָ פ  םֹיִּ ָ ש   ןֹו מִּ תַֹהג ָ תֹאֶּ קו  ַהש ְּ ןֹלְּ ָנָהרֹי ֵצאֵֹמֵעדֶּ "וְּ

ץֹ רֶּ לֹאֶּ ֹהו אַֹהס  ֵבבֵֹאתֹכ ָ ן ו  יש  ִּ בֹפ  ואֹטו  ץַֹההִּ ֲזַהבָֹהָארֶּ ֹו  ָהב. םַֹהז ָ רֹש ָ ֶּ יָלהֲֹאש  ַהֲחוִּ

ןַֹהש   ַהם...". בֶּ אֶּ ד ַלחֹוְּ םַֹהב ְּ ֹש ָ

ֹ

בבראשיתֹרבהֹ)טז,ד(ֹדרשוֹאתֹד'ֹראשיֹהנהרֹעלֹד'ֹהמלכויות,ֹופישוןֹרבותינוֹז"לֹ

בדרךֹזוֹמובןֹשהמשךֹהפסוקיםֹמתארֹזוֹבבל,ֹשסבבהֹאתֹכלֹא"יֹהנקראתֹחוילה.ֹ

ֹישר ֹארץ ֹשם:את ֹדרשו ֹוכך ֹֹאל, ֹהזהב ֹשם ֹנחמדיןֹֹ–"אשר ֹתורהֹשהן ֹדברי אלו

ֹולאֹחכמהֹֹ–ֹוזהבֹהארץֹההיאֹטובֹ,מזהבֹומפזֹרב ֹתורהֹכתורתֹא"י מלמדֹשאין

ֹמקראֹמשנהֹותלמודֹותוספתאֹואגדה".ֹ–ֹשםֹהבדולחֹואבןֹהשוהםֹוגו'ֹ,כחכמתֹא"י

ֹובחכמתהֹשלֹ ֹאךֹלאֹבמדרשֹנתבארֹשישנהֹמעלהֹמיוחדתֹבתורתהֹשלֹא"י א"י,

ֹנתבארהֹמהותהֹשלֹמעלהֹזוֹהמכונהֹבפסוקֹ"טוב".

ֹ)קנח:(ֹמפרשיֹהמדרשֹ)מתנותֹכהונהֹועץֹיוסף(ֹמצייניםֹלדבריֹהגמ'ֹהידועהֹבב"ב

והסכיםֹֹמדבריוֹבהֹמסופרֹעלֹר'ֹזיראֹשחלקֹעלֹרביֹאילא,ֹוכשעלהֹלא"יֹחזרֹבו

כים",ֹשכשהגיעֹ"אמרֹרביֹזיראֹשמעֹמינהֹאויראֹדארץֹישראלֹמחֹ,רביֹאילאדעתֹל

ֹלאמיתתם ֹהדברים ֹלו ֹנתבררו ֹא"יֹלא"י ֹמעלת ֹעל ֹמכאן ֹולמד ֹמשתמעֹ. ֹכן אם

 .המפרשיםֹשטובֹתורתהֹשלֹא"יֹהיאֹמריבויֹהחכמהֹשבהמ

ֹאמנםֹנראהֹשאיןֹזוֹמעלתֹחכמהֹיתרהֹבלבד.

ֹבגמ'ֹב"מֹפה.ֹמסופר:

רביֹזיראֹכיֹסליקֹלארעאֹדישראלֹיתיבֹמאהֹתעניתאֹדלשתכחֹגמראֹבבלאהֹ"

ֹ".מיניהֹכיֹהיכיֹדלאֹנטרדיה

ֹ

ימיםֹשלֹתעניתֹכדיֹלשכוחֹאתֹתלמודהֹשלֹבבלֹטרםֹעלייתו111ֹֹרביֹזיראֹהשקיעֹ

ֹצורךֹלשכוחֹאתֹהלימודֹ ֹאין ֹזוֹרקֹתוספתֹחכמהֹ)שאםֹכן ֹנראהֹשאין ֹמכאן לא"י!

ֹהלימודֹ ֹבין ֹאיכותי ֹהבדל ֹשישנו ֹאלא ֹיתרה( ֹחכמה ֹעליו ֹלהוסיף ֹרק ֹאלא הקודם

ֹשבא"יֹובבבל.
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ֹגםֹביחסםֹהנעיםֹזהֹלזה,ֹֹהגמ' ֹמבארתֹאתֹייחודםֹשלֹת"חֹשבא"י ֹכד. בסנהדרין

לכןֹנקראוֹ'נועם'ֹשנעימיםֹזהֹלזהֹולאֹכת"חֹשבבלֹהנקראיםֹ'חובלים'ֹשמחבליםֹזהֹ

 לזהֹ)בלשוןֹעזֹוחמהֹמקשיןֹזהֹלזה.ֹרש"י(.

ֹדרךֹ ֹשהרי ֹשבא"י ֹת"ח ֹשל ֹלימודם ֹבדרך ֹמשמעותי ֹחסרון ֹשיש ֹנראה לכאורה

ֹובירור ֹהגמ'ֹֹלימוד ֹ)כדברי ֹהלומדים ֹשני הסוגיהֹהואֹדווקאֹמתוךֹההתנגשותֹבין

אמרֹרביֹחייאֹברֹאבאֹאפי'ֹהאבֹובנוֹהרבֹֹ?מאיֹאתֹאויביםֹבשער"ֹ)קידושיןֹל:(

ותלמידוֹשעוסקיןֹבתורהֹבשערֹאחדֹנעשיםֹאויביםֹזהֹאתֹזהֹואינםֹזזיםֹמשםֹעדֹ

ֹזה ֹאת ֹזה ֹאוהבים ֹ'נעשנעשים ֹכן ֹואם ֹמקומות(, ֹובעוד ֹלגרוםֹ...", ֹעלולה ֹזו ימות'

ֹלכךֹשהבירורֹיהיהֹפחותיֹאיכותיֹומעמיק.

"ֹ ֹבבל ֹמבני ֹיותר ֹאתֹלימודם ֹזוכיםֹללבן ֹא"י ֹמדגישֹשבני נוחיןֹאךֹאדרבהֹרש"י

ריחד,ֹומעייניןֹיחד,ֹומתקןֹזהֹאתֹדבריֹזה,ֹ ו א ל ֹ ה א צ ו י ֹ ה ע ו מ ש ה ",ֹלאֹו

"ֹ ֹ'מחשכים': ֹהנקראת ֹבבל ֹזהכבני ֹעם ֹזה ֹנוחין ֹֹשאין ק פ ס ֹ ם ד ו מ ל ת ו

ם ד י ֹהיוֹב ֹהם ֹגם ֹוכמובן ֹ"יחד" ֹבנעימות ֹהדבר ֹעל ֹדנים ֹהיו ֹשבנ"י ֹכלומר ."

ֹדברֹ ֹיוחנן ֹלדוגמהֹברישֹלקישֹשכאשרֹהיהֹאומרֹר' מקשיםֹקושיותֹכמוֹשמצאנו

ֹ–קושיותֹ)ב"מֹפד.(,ֹאלאֹשהדברֹנעשהֹבדרכיֹנעם24ֹֹהיהֹרישֹלקישֹמקשהֹעליוֹ

ֹמתוךֹ"יחד"ֹונעימות.

ֹנוחיםֹזהֹלזהֹֹוכךֹמבארֹרש"יֹאת ֹזיראֹ"שאמוראיֹא"יֹהיו טעםֹתעניותיוֹשלֹר'

ומיישביםֹאתֹהטעמיםֹבלאֹקושיותֹופירוקים",ֹולכךֹרצהֹר'ֹזיראֹשלאֹיטרידנוֹמהֹ

ֹקושיות ֹמקשים ֹהיו ֹא"י ֹשבני ֹשם ֹהמהרש"א ֹומבאר ֹבבל. ֹשל ֹמתלמודה 48ֹשזכר

בלֹדאפשרֹמשא"כֹבניֹבותירוציםֹאלאֹשהיוֹמעייניםֹומתקניםֹאתֹהדברֹעלֹבוריוֹ"

ֹצדֹ ֹעל ֹלכוין ֹיודע ֹאשר ֹמי ֹכל ֹאשר ֹהזה ֹשבדור ֹחילוקים ֹדוגמת ֹמפלפלים שהיו

ֹכדקריֹ ֹחבירו ֹלדחותֹדברי ֹזהֹמשובחֹוכלֹאחדֹמכוין ֹבפלפולֹשלֹהבלֹהרי היותר

להוֹמחבליםֹשאיןֹנוחיןֹזהֹלזהֹבהלכהֹועלֹידיֹכךֹלאֹסלקאֹלהוֹשמעתתאֹאליבאֹ

ניֹוהואֹשאמרֹדלאֹנטרדיהֹכיֹפלפולֹדהלכתאֹכדקריֹלהוֹנמיֹהתםֹבמחשכיםֹהושיב

".ֹכמובןֹשביקורתֹזוֹכזהֹמטרידֹאתֹהאדםֹמןֹהאמתֹואיןֹמגיעוֹלתכליתוֹהמבוקש

                                                           
אף שרש"י כתב שבני א"י היו לומדים בלא קושיות המהרש"א כתב שכן היו מקשים וכמו  48

 בבירור האמת.שראינו בר' יוחנן, וכנראה כוונת רש"י שלא היו עסוקים בהתנצחות אלא 
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ֹמעלתםֹ ֹגודל ֹהיאֹלפי ֹתלמידיהם( ֹעל ֹעצמםֹאלאֹרק ֹבבל ֹחכמי )שלאֹנאמרהֹעל

ֹוצדקותםֹהידועהֹלנו.

וקיֹהמידותֹהמתוקנותֹשבבניֹא"יֹמביאותֹאתֹהלומדיםֹלחקרֹהאמתֹלאמיתהֹולאס

ֹשמעתתאֹאליבאֹדהלכתא.

כאשרֹהלומדיםֹחשיםֹשותפיםֹבבירורֹהאמתֹואינםֹעסוקיםֹבהתנצחותֹהדברֹדומהֹ

לפלוגהֹהמסתערתֹעלֹיעד,ֹובשעהֹזוֹכולםֹשקועיםֹומרוכזיםֹרקֹבהשגתֹהיעדֹשהריֹ

ֹ"יחד"ֹ ֹמעיינים ֹא"י ֹבני ֹכך ֹהמשימה. ֹבהשלמת ֹהדבוק ֹאחד ֹכאיש ֹהיא הפלוגה

י,ֹוהכלֹמתוךֹשאיפהֹמשותפתֹלהגיעֹלחקרֹהאמת.ֹנראהֹומתקניםֹזהֹאתֹזה,ֹכפירש"

ֹתחושהֹשלֹאחדֹולאֹשלֹפרטיםֹ ֹהואֹבמבטֹאחדותי. ֹא"י ששורשֹמעלתםֹשלֹבני

ֹנפרדים.

 

בגלותֹנתפזרוֹהעצמותֹהיבשותֹאנהֹואנהֹלחייהםֹהפרטייםֹולעבודתֹה'ֹהפרטיתֹכפיֹ

אחד,ֹעםֹתחושתֹהכלל,ֹשראהֹיחזקאלֹבחזונו,ֹאךֹבא"יֹאנוֹמופיעיםֹכאומה,ֹכגוףֹ

ֹמאיריםֹ ֹהדברים ֹשיהיו ֹעד ֹתכליתם ֹעד ֹתורה ֹדברי ֹלבירור ֹבעז"ה ֹנזכה ומתוכה

דכנתינתםֹמסיניֹ" ח א ֹ ב ל ב ֹ ד ח א ֹ ש י א ",ֹומתוךֹכךֹ"כיֹמציוןֹתצאֹתורהֹכ

ֹודברֹה'ֹמירושלים".

ֹֹ
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ֹאדריֹחנןֹ-תלמודֹגדולֹאוֹמעשהֹגדול
ֹ)פ"אֹהלכהֹא'(ֹעלֹהמשנהֹכותבהירושלמיֹבמסכתֹפאהֹ

ֹהעולםֹכלֹאפילוֹאמרֹחדֹדחומיןֹדכפרֹחייאֹורביֹברכיהֹ"ות"תֹכנגדֹכולםֹרבי

ֹאינןֹתורהֹשלֹמצותיהֹכל'ֹאפיֹאמרֹוחדֹתורהֹשלֹאחדֹלדברֹשווהֹאינוֹכולו

ֹֹוגםֹהרמב"םֹבהלכותֹת"תֹ)פ"גֹהלכהֹג(ֹכותבֹֹמן'ֹאֹלדברֹשוות התורה"ֹ,

אלאֹתלמודֹתורהֹ"איןֹלךֹמצווהֹבכלֹהמצוותֹשהיאֹשקולהֹכנגדֹתלמודֹתורהֹ

ֹקודםֹ ֹהתלמוד ֹלפיכך ֹמעשה ֹלידי ֹמביא ֹשהתלמוד ֹכולם ֹהמצוות ֹכל כנגד

ֹלמעשהֹבכלֹמקום"

ֹמשנהֹבמסכתֹאבותֹ)פ"אֹמשנהֹיז'(ֹולעומתֹזאתֹיש

ֹולאֹהמדרשֹעיקרֹאל ֹבנוֹאומר... אֹהמעשה"ֹוגםֹהגמראֹבבבאֹקמאֹ"שמעון

עדיףֹלאחריםֹֹ.(ֹאומרתֹ"ֹגדולֹתלמודֹשמביאֹלידיֹמעשהֹ...ֹלעצמוֹמעשה)יז

ֹישֹ ֹוכנגדו ֹמעשה ֹמגיע ֹלאדם ֹמהגמראֹשכאשר ֹמשמע ֹממעשה" ֹעדיף ללמד

ֹ):ֹ ֹ)ט ֹקטן ֹמועד ֹבמסכת ֹוהגמרא ֹהמעשה, ֹאת ֹלעשות ֹצריך ֹ ֹתורה לימוד

ֹבה"ֹחפציךֹלאֹישווֹ אומרתֹ"ֹכתיבֹ"יקרהֹהיאֹמפניניםֹוכלֹחפציךֹלאֹישוו

ווהֹתבטלֹבהֹמשמעֹשחפציֹשמיםֹכןֹישווֹבהֹכלומרֹשאםֹישֹלךֹלעסוקֹבמצ

ֹואומרתֹ"כלֹחפציםֹ ֹתורהֹותעסוקֹבמצווהֹומביאהֹהגמראֹפסוקֹאחר תלמוד

לאֹישווֹבה"ֹזאתֹאומרתֹשאפילוֹחפציֹשמיםֹלאֹישווֹבהֹומבטלֹמצווהֹועוסקֹ

ֹבתלמודֹתורה"

ובאמתֹנשאלתֹהשאלהֹמהֹגדולֹממהֹלכאורהֹיקרהֹהיאֹמפניניםֹות"תֹכנגדֹכולןֹ

ֹ ֹ ֹתורה ֹוללמוד ֹהיום ֹכל ֹלשבת ֹלוֹונצטרך ֹאסור ֹיהיה ֹבלימוד ֹכרגע ֹאדם וכאשר

ֹוכלֹ ֹללמוד ֹמסוים ֹחלק ֹשנשקיע ֹשנאמר ֹאו ֹמעשים ֹלקיים ֹכדי ֹמהלימוד להתבטל

ֹקייםֹבידוֹ ֹמעשהֹואז ֹתלמודֹשמביאֹלידי ֹגדול ֹכי שארֹהיוםֹנצאֹלעשותֹמעשים

ֹאפשרותֹזאתֹאומרתֹשאםֹאדםֹלומדֹתורהֹומגיעֹלידיוֹ ֹואםֹזהֹחובהֹאו שניהם?

פסיקֹאוֹשיכולֹלהפסיקֹאבלֹאיןֹחובה?ֹהאםֹהחילוקֹהואֹביןֹכלֹמעשהֹהאםֹחייבֹלה

המצוותֹאוֹמצוותֹמסוימות?ֹהאםֹהחילוקֹמדברֹעלֹכלֹהאנשיםֹאוֹשישֹהבדלֹביןֹ

ֹאדםֹשכברֹלמדֹמס'ֹשניםֹאוֹאדםֹשעכשיוֹמתחילֹאתֹדרכוֹבתורה?

ֹעקיבאֹהאםֹמעשהֹ ֹור' ֹטרפון ֹמביאהֹמחלוקתֹר' הגמראֹבמסכתֹקידושין)מ:(

ֹ ֹגדול ֹלימוד ֹאו ֹנתזהֹגדול ֹבית ֹבעלית ֹמסובין ֹוזקנים ֹטרפון ֹרבי ֹהיה ֹוכבר "
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ֹטרפוןֹ ֹנענהֹרבי ֹגדול ֹמעשה ֹאו ֹגדול ֹבפניהםֹתלמוד ֹזו ֹנשאלהֹשאילה בלוד

ֹכולםֹואמרוֹ תלמודֹגדולֹואמרֹמעשהֹגדולֹנענהֹר"עֹואמרֹתלמודֹגדולֹנענו

ֹשהתלמודֹמביאֹלידיֹמעשה"

וכאןֹישֹלחלקֹהאםֹכוונתֹהגמראֹלומרֹשגדולֹהתלמודֹשמביאֹלידיֹמעשהֹובאמתֹ

ֹהעיקרֹזהֹהמעשהֹאוֹגדולֹהתלמודֹשמביאֹלידיֹמעשהֹאבלֹהלימודֹזהֹהעיקר?

ולפע"דֹכלֹהדיוןֹהואֹעלֹמצוותֹשאינןֹחובהֹשלֹאדםֹכלֹיוםֹ)תפילה,ֹתפילין,ֹק"שֹ

ֹבסו ֹק"ש ֹלהפסיקֹ}גם ֹחייב ֹכרגע ֹאם ֹהשאלה ֹק"ש ֹלקרות ֹחייב ֹאדם ֹדבר ֹשל פו

לימודוֹולקרותֹאוֹשימשיךֹללמודֹויקראֹלאחרֹמכן{ֹאחכֹוכו'(ֹאלאֹהדיוןֹהואֹעלֹ

מצוותֹמזדמנותֹכגוןֹלוויתֹהמתֹוהכנסתֹכלהֹעליהםֹהשאלהֹהאםֹאדםֹנצרךֹלהפסיקֹ

ֹחייבֹ ֹשאינו ֹוללכתֹלקייםֹאתֹאותהֹמצווהֹאו ֹאוֹלהֹויכולמלימודו ישארֹבלימודו

להישארֹבלימוד?ֹכיֹאםֹלאֹכןֹאזֹכלֹלומדיֹהתורהֹבעולםֹלכאורהֹהיוֹֹחייבֹשהוא

ֹהיינוֹ ֹלא ֹואז ֹהמצווה ֹמן ֹפטור ֹבמצווה ֹהעוסק ֹמדין ֹעשה ֹמצוות ֹמכל פטורים

ֹלהמשיךֹ ֹצריכים ֹהיינו ֹאלא ֹיום ֹכל ֹהתדירות ֹיומיות/ ֹהיום ֹהמצוות ֹאת מקיימים

אדםֹמחויבֹלהניחֹתפיליןֹכלֹיוםֹולהתפללֹכלֹֹבלימודנוֹאךֹוודאיֹשזהֹלאֹכךֹאלא

ֹיום!
 בעז"ה ה' יגמור בעדנו ונעבור על כל השאלות ששאלנו וברכת ה' תהיה בעזרנו.

 

ֹהפסקתֹלימודֹתורהֹלק"ש,ֹתפילהֹומגילה

ֹהגמראֹבמסכתֹמגילהֹ)גֹ.(ֹאומרת:

ֹמגילהֹמקראֹלשמועֹובאיןֹתורהֹתלמודֹשמבטליןֹרביֹביתֹשלֹסמכוֹ"מכאן

ֹכלֹלאֹתורהֹתלמודֹמבטלינןֹחמורהֹשהיאֹעבודהֹומהֹמעבודהֹוחומרֹקל

ֹשכן"

ֹקריאתֹמגילהֹחייבֹלהפסיקֹולקרואֹונלמדֹ משמעֹשאםֹאדםֹלומדֹתורהֹוהגיעֹזמן

ֹתורהֹ ֹמלימוד ֹחמורה ֹשהיא ֹביהמק ֹעבודת ֹמה ֹהמקדש ֹבית ֹמעובדת ֹוחומר קל

ֹקריאתֹמגילהֹ,מבטליןֹבשבילֹלשמועֹמגילֹאזֹכלֹשכןֹשיבטלוֹלימודֹתורהֹבשבילֹ

ֹתלמודֹתורהֹלשמועֹמקראֹמגילהֹ ֹ"ֹמבטלין ֹסעיףֹב'( והשו"עֹ)או"חֹתרפז

ֹלךֹ ֹואין ֹמגילה ֹמקרא ֹמפני ֹנדחים ֹתורהֹשכולם ֹמצותֹשל ֹלשאר ֹוחומר קל

דברֹשנדחהֹמפניֹקריאתֹמגילה"ֹואומרֹהמגןֹאברהםֹשמבטליןֹאפילוֹתלמודֹ

ֹתורהֹדרביםֹמהֹשאיןֹכןֹבקריאתֹשמע,
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ֹאיזה ֹתורהֹועלֹֹואפשרֹלשאול ֹלימוד ֹכן ֹגם ֹהמגילהֹעצמהֹזהו ֹישֹפהֹהרי ביטול

ֹונתרץֹונאמרֹשאםֹאדםֹקוראֹמגילהֹלשםֹלימודֹתורהֹלאֹיצאֹ איזהֹביטולֹקיים?

ֹקריאתֹ ֹלשם ֹמגילה ֹקרא ֹאדם ֹואם ֹולקרות ֹלחזור ֹוצריך ֹמגילה ֹקריאת ֹחובת ידי

ֹש ֹבעל ֹואומר ֹתרפז( ֹאו"ח ֹעל ֹשלמה ֹתורה)חכמת ֹכלימוד ֹלו ֹנחשב ֹלא מןֹמגילה

ֹתלמודֹתורהֹשלֹציבורֹבשבילֹ המאורֹעלֹה"כנסתֹהגדולה"ֹשאמרֹ"שלאֹמבטלין

מקראֹמגילה"ֹשכאשרֹצריךֹלבטלֹאתֹכלֹלומדיֹהתורהֹביחידֹזהֹכברֹיוצאֹמגדרֹ

ֹאלפיֹ ֹמבטל ֹאתה ֹכי ֹדרבים ֹתורה ֹביטול ֹשל ֹלגדר ֹונכנס ֹביחיד ֹתורה ֹביטול של

ודֹתורהֹדרביםֹכיֹאחרתֹלמדניםֹבכלֹהעולםֹולכןֹאיֹאפשרֹלומרֹשלאֹמבטליןֹלימ

כלֹאדםֹשלומדֹתורהֹיהיהֹפטורֹממקראֹמגילהֹאלאֹעלֹהיחידיםֹישֹחובהֹבאותוֹ

רגעֹלהפסיקֹלמקראֹמגילהֹבציבורֹואילוֹלימודֹתורהֹברביםֹיכוליםֹלהמשיךֹויקראוֹ

ֹלאחרֹמכןֹכיֹהםֹבעצמםֹנחשביםֹציבור.

ֹלתפילה"שמעֹואיןֹמפסיקיןֹ"מפסיקיןֹלקריאתֹֹמשנהֹבמסכתֹשבתֹאומרת:ה

ֹ)יא' ֹשם ֹבדברוהגמרא ֹשמדובר ֹמעמידה ֹמחוייבֹ.( ֹתורה ֹלומד ֹאדם ֹשאם ֹתורה י

)או"חֹקוֹסעיףֹֹלהפסיקֹולקרותֹקריאתֹשמעֹאבלֹלאֹלתפילהֹופוסקֹהשו"ע

ב'(ֹשמהֹשאמרנוֹשמפסיקיםֹמלימודֹתורהֹלק"שֹזהֹרקֹמיֹשתורתוֹאומנותוֹ

לתפילהֹוהרמ"אֹֹכמוֹרשב"יֹוחבריוֹאבלֹאנוֹמפסיקיםֹביןֹלקריאתֹשמעֹובין

כותבֹשמיֹשמלמדֹתורהֹלאחריםֹואיןֹלוֹזמןֹלקרותֹאח"כֹיעצורֹויאמרֹפסוקֹ

ראשוןֹוימשיך,ֹוכותבֹהדרכיֹמשהֹעלֹהטורֹבאותוֹסימןֹשמיֹשמלמדֹתורהֹ

לרביםֹויודעֹשאםֹיפסיקֹיתבטלוֹמהלימודֹיקראֹרקֹפסוקֹראשוןֹאבלֹאםֹלאֹ

ֹ,רמבםֹפוסקֹכךיתבטלוֹמהלימודֹחייבֹלקרותֹכלֹקריאתֹשמע.ֹגםֹה

ֹכותֹקריאתֹשמעֹפ"בֹהלכהֹה'ֹאומר:הרמב"םֹבהל

"ֹהיהֹעוסקֹבתלמודֹתורהֹוהגיעֹזמןֹקריאתֹשמעֹפוסקֹוקוראֹומברךֹלפניהֹ

ֹולאחריה"ֹ,

ֹישֹזמןֹ ֹשאם ֹסובר ֹלק"שֹהתוספות ֹמפסיקים ֹשל ֹבדין ֹחולקים ֹוהרמב"ם התוספות

"םֹסוברֹשגםֹאםֹלקרותֹק"שֹלאחרֹשיסייםֹהלימודֹיחכהֹויקראֹאח"כֹואילוֹהרמב

ֹישֹזמןֹלאחרֹמכןֹלקרותֹברגעֹשהגיעֹזמןֹקריאתֹשמעֹמפסיקֹוקורא.

ֹעשייתֹ ֹאו ֹהמצוות ֹקיום ֹלשם ֹתורה ֹמתלמוד ֹמפסיקים ֹשכן ֹזה ֹמכל ֹיוצא ֹכן אם

המצוותֹאזֹלכאורהֹנפסיקֹלכלֹמעשהֹשמגיעֹלידינוֹאםֹכןֹבסופוֹשלֹיוםֹלאֹיישארֹ
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ֹ ֹהגבול ֹמגיע ֹאיפה ֹעד ֹאז ֹתורה ֹללמוד ֹזמן ֹעשייתֹלנו ֹלשם ֹהלימוד ֹהפסקת של

ֹמצוות?

ֹהפסקתֹלימודֹתורהֹללווייתֹהמתֹוהכנסתֹכלה

ֹמבטליןֹרבנןֹהגמראֹבמסכתֹכתובותֹ)יזֹ.(ובמסכתֹמגילהֹ)ֹכטֹ.(ֹאומרתֹ"תנו

ֹברביֹיהודהֹרביֹעלֹעליוֹאמרוֹכלהֹולהכנסתֹהמתֹלהוצאתֹתורהֹתלמוד

ֹכלה"ֹולהכנסתֹהמתֹלהוצאתֹתורהֹתלמודֹמבטלֹשהיהֹאלעאי

באמתֹאנוֹרואיםֹהוכחהֹשמבטליןֹתלמודֹתורהֹמשוםֹאותםֹמצוות.ֹובכלֹזאתֹצריךֹ

ֹכמהֹאנשיםֹצריכםֹ ֹולראותֹמהֹהגדרתֹהמצוותֹהאלהֹהאםֹמדוברֹבכלֹמת? לעיין

ֹפטור?ֹ ֹיהיה ֹבכלל ֹאם ֹאו ֹהמת ֹאת ֹללוות ֹמללכת ֹפטור ֹיהיה ֹשאדם ֹבכדי להיות

ֹוהאםֹמדוברֹעלֹכלֹהכנסתֹכלהֹגםֹאנשיםֹשאיננוֹמכירים?

הגמראֹבמסכתֹמגילהֹ)גֹ:(ֹמגיעהֹלמסקנהֹש"מבטליןֹתלמודֹתורהֹלהוצאתֹהמת"ֹ

ֹמצוהֹומתֹתורהֹמדוברֹכאשרֹהואֹמתֹמצווהֹשאזֹכאשרֹישֹלנוֹמציאותֹשלֹתלמוד

עדיף,ֹועודֹֹשמתֹמצווהֹקודםֹלת"תֹועבודהֹומקראֹמגילהֹודחהֹטומאהֹֹמצוהֹמת

ֹ ֹבכל ֹקודם ֹדבר ֹמצינו ֹולא ֹומילה ֹופסח ֹשסא(ֹונזיר ֹיו"ד ֹעל ֹהגולה התורה)באר

ֹדווקאֹמתֹמצווהֹומדייקֹ ֹבמגילה(אומרֹשמדוברֹעלֹכלֹמתיםֹולאו והרשבאֹשםֹ)

ֹשבשארֹמתיםֹאיןֹחובהֹואםֹרוצהֹפוסקֹוהולךֹללוותֹואילוֹבמתֹמצווהֹישֹחובה,

ֹ"מבטלים ֹא( ֹס' ֹשסא ֹ)יו"ד ֹמסייגֹֹלהוצאתֹתורהֹתלמודֹהשו"ע ֹוהשו"ע המת"

ֹר ֹעל ֹמדובר ֹכאשר ֹמלוויםֹואומר ֹאנשים ֹכמה ֹמשנה ֹלא ֹתורה ֹאחרים ֹשמלמד ב

ֹללוותֹאתֹהמתֹואםֹמדוברֹבתלמידֹחכםֹ ֹאדםֹחייבֹלבטלֹתלמודֹתורהֹכדי אותו

ֹצריךֹשיהיהֹשישיםֹריבואֹוכאשרֹישֹשישיםֹ שלאֹלימדֹאחריםֹאלאֹלמדֹלעצמו

ריבואֹאדםֹאינוֹמחוייבֹלבטלֹתלמודֹתורהֹכדיֹללוותֹאתֹהמתֹואםֹזהֹאדםֹפשוטֹ

11ֹלמדֹוגםֹלאֹלימדֹאיןֹחיובֹלבטלֹתלמודֹתורהֹאלאֹצריךֹלדאוגֹשיהיהֹֹשגםֹלא

אנשיםֹלקדישֹותוֹלאֹוהביתֹיוסףֹמביאֹבשםֹהריטבאֹוהובאֹבספרֹהמצוותֹלרבינוֹ

משהֹמקוציֹשבימינוֹמבטליןֹתלמודֹתורהֹלכלֹאדםֹמישראלֹכיֹאיןֹאדםֹשאינוֹמלאֹ

ֹ)הריטבאֹקצתֹמשנהֹואומרֹשאיןֹאדםֹשל ֹצריךֹמצוותֹכרימון אֹשנהֹאוֹקראֹולכן

ֹלבטלֹכדיֹללוותו(.

כברֹאמרנוֹלעילֹשהגמראֹבמסכתֹכתובותֹאומרתֹש"מבטליןֹתלמודֹתורהֹלהוצאתֹ

המתֹולהכנסתֹכלה"ֹהשו"עֹ)הטורֹביו"דֹהלכותֹקבורהֹשסאֹסעיףֹא'(ֹכותבֹ"תנוֹ
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ֹבשםֹ ֹ"הדרישה" ֹומפרש ֹלחופה" ֹכלה ֹולהכנסת ֹהמת ֹלהוצאת ֹת"ת ֹמבטלין רבנן

ואֹשמלוויןֹאותהֹמביתֹאביהֹלביתֹבעלה,ֹוהואֹמוסיףֹואומרֹשישֹרש"יֹשהגדרֹה

בימינוֹמנהגֹללוותֹאתֹהחתןֹלמרותֹשאיןֹחובהֹאבלֹההליכהֹביחדֹעםֹהחתןֹלכסותֹ

ראשֹהכלהֹזהֹמהֹשנחשבֹ"הכנסתֹכלה"ֹוהט"זֹחולקֹואומרֹשזהֹלאֹנחשבֹהכנסתֹ

כלהֹכיֹנמצאותֹכלהֹאלאֹזהוֹרקֹהכנהֹלחופהֹ)ועודֹכותבֹשלאֹהולכיםֹללוותֹאתֹה

ֹהגבריםֹצריכיםֹללוותֹרקֹאתֹשםֹ ֹלהתערבבֹעםֹהנשיםֹולכן כלֹהנשיםֹואסורֹלנו

החתן(.ֹוכךֹכותבֹגםֹהרמ"אֹבשו"עֹ)אבןֹהעזרֹסהֹסעיףֹא(ֹ"ומצינוֹשר'ֹיהודהֹברֹ

אילעיֹהיהֹמרקדֹלפניֹהכלהֹומבטליןֹתלמודֹתורהֹלהכנסתֹכלהֹלחופה"ֹואומרֹשםֹ

ֹשתור ֹמי ֹומביאֹבשםֹ"החלקתֹמחוקק"ֹשאפילו ֹמלימודו ֹחייבֹלהפסיק ֹאומנותו תו

הרא"שֹשדווקאֹכשרואהֹשישֹחופהֹחייבֹללכתֹולבטלֹלימודוֹאבלֹכאשרֹיודעֹרקֹ

שישֹחופהֹבעירֹאינוֹחייב,ֹוהקשוֹעלֹזהֹהביתֹשמואלֹוהבארֹהיטב:ֹנאמרֹבגמראֹ

כלהֹמשמעֹשישֹהיקשֹביןֹהכנסתֹכלהֹֹולהכנסתֹהמתֹלהוצאתֹתורהֹתלמודֹמבטלין

המתֹובהוצאתֹהמתֹאפילוֹאינוֹרואהֹחייבֹללכתֹללוותֹאזֹכךֹגםֹצריךֹלהיותֹֹולויית

ֹבהכנסתֹכלה.

ֹ:בשו"תֹשבטֹהלויֹ)חלקֹזֹסימןֹרג(ֹכותב

ֹרבֹהמוןֹשהולכיםֹתמיד'ֹהיֹבישיבהֹשהמנהגֹוכלהֹחתןֹשמחתֹמצותֹ"אודות

ֹהחתןֹלשמח ֹמאוחרתֹבשעהֹלעירֹמחוץֹמגיעיםֹוגם, ֹמאדֹנתאחרֹז"ועי,

ֹרקֹחתןֹלשמחֹילכוֹשלאֹתיקןֹולכןֹהישיבהֹסדריֹונתבלבלו,ֹבשחריתֹהקימה

ֹולשמחות"ֹלילךֹכחובהֹהמרגישיםֹקרוביםֹהכיֹהחבריםֹאוֹכמנין

ֹשרקֹ ֹלחופה ֹכלה ֹהכנסת ֹמצוות ֹאחד ֹבדבר ֹמצוות ֹשני ֹשיש ֹואומר ֹשם ומחלק

למצווהֹזוֹחייבֹאדםֹלהפסיקֹמלימודוֹוללכתֹלהכניסֹכלהֹואילוֹהמצווהֹהשניהֹהיאֹ

ֹוללכתֹלשמחֹועלֹכלןֹמצוותֹלש ֹחובהֹלהפסיקֹמלימודו ֹוכלהֹשעלֹזהֹאין מחֹחתן

במצוותֹחתןֹוכלהֹתיקנוֹלבניֹישיבותֹשיהיהֹרקֹמנייןֹאנשיםֹשילכוֹלשמחֹכדיֹשלאֹ

יווצרֹמצבֹשלֹביטולֹתורהֹגדולֹועודֹאומרֹשלמרותֹשבלוויתֹהמתֹישֹשיעורֹשלֹ

הֹאיןֹשיעורֹותמידֹיהיהֹכמהֹהחובהֹללוותֹובהכנסתֹכלהֹלאֹכתובֹולכןֹבהכנסתֹכל

ֹמשום ֹשזה ֹואומר ֹטעם ֹומוסיף ֹלהֹדיֹבעלהֹעלֹלחבבהֹכדיֹהחייםֹכבודֹחייב

ֹלֹ)משגיחֹדישיבתֹחברון("זצֹחדשֹמאירֹהרבֹואומרֹ.כבודהֹלפיֹאותהֹכשמוליכין

שלֹתלמודֹֹהחיובֹרק,ֹכלהֹולשמחתֹהמתֹלהלויתֹתורהֹלבטל"ֹהיתר"ֹשאין,ֹשמעתי

ֹולאֹהנדרשֹכפיֹבדיוקֹאלאֹלבטלֹאיןֹוממילא,ֹצורךֹבזהֹשישֹכיון"ֹנדחה"ֹתורהֹ
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ֹואומרֹהרבֹמשהֹשניידערֹזצ"ל)ֹרה"יֹתורתֹאמתֹדלונדון(ֹשאין ֹת"תֹדוחיםֹיותר.

ֹת"תֹנחשבֹובכוללֹבישיבהֹוהלימוד,ֹוכלהֹחתןֹשמחתֹאוֹהמתֹלוויתֹבשבילֹדרבים

ֹדרבים ֹמקצתםֹרקֹייצאוֹאםֹואפילו, ֹכךֹנחלשֹמ"מ, ֹידי ֹאצלֹהלימודֹומתרפהֹעל

בכמותֹוהואֹלאֹחוששֹלמהֹשהטורֹכתבֹשכןֹמבטליםֹכיֹהואֹֹאוֹבאיכותֹהנשארים

ֹהמצווהֹישֹ סוברֹשלמרותֹלאֹאומריםֹבתלמודֹתורהֹאתֹהעוסקֹבמצווהֹפטורֹמן

ֹמצווהֹשהיאֹ ֹפהֹעוד ֹשקיים ֹ)ישבה,כולל( ֹתורהֹלרבים ֹלימוד ֹמצווהֹשל ֹעוד כאן

ֹ ֹפטור ֹבמצווה ֹהעוסק ֹאומר ֹהוא ֹועליה ֹהמצוות ֹהמצווה.כשאר ֹכמוֹֹמן ֹפה גם

ֹואםֹצריךֹובאיזהֹגדריםֹבכללֹחייבֹבמחלוקתֹעלֹק"שֹ ותפילהֹישֹחילוקֹמתי

ֹאבלֹעודֹלאֹהגענוֹלמסקנהֹמוחלטתֹלכןֹנביאֹעודֹמחלוקתֹבענייןֹזה.

ֹביטולֹתורהֹלצורךֹעיסוקֹבצרכיֹציבורֹאוֹבנייןֹביתֹהמקדש

ֹ"גדול ):ֹ ֹ)ט"ז ֹהמקדשֹביתֹןמבניֹיותרֹתורהֹתלמודֹהגמראֹבמסכתֹמגילה

ֹועלה"ֹעזראֹהניחוֹלאֹקייםֹנריהֹבןֹשברוךֹזמןֹשכל

ֹישראלֹ ֹלארץ ֹעלה ֹלא ֹמרבו ֹתורה ֹשלמד ֹזמן ֹשכל ֹהסופר ֹבעזרא ֹמוכיחה הגמרא

ֹאיךֹאפשרֹללמודֹֹלבנותֹאתֹביהמ"ק, ֹ)מגילהֹטז:( ֹאבן ֹזהֹבעלֹהטורי והקשהֹעל

זהֹבחרֹעזראֹמפהֹתלמודֹתורהֹגדולֹמבנייןֹביהמ"קֹיכולֹלהיותֹשהםֹשוויןֹובגללֹ

שלאֹלעלות?ֹומתרץֹ:ֹחוץֹמבנייןֹביהמ"קֹהיהֹגםֹלעזראֹמצוותֹיישובֹארץֹישראלֹ

ובכלֹזאתֹהואֹלאֹחששֹונשארֹללמודֹתורהֹמשמעֹמכךֹשתלמודֹתורהֹגדולֹיותרֹ

ֹולומרֹ ֹאחרת ֹלתרץ ֹגם ֹואפשר ֹיחד, ֹגם ֹישראל ֹארץ ֹישוב ֹומצוות ֹביהמ"ק מבניין

מודֹתורהֹאזֹאםֹכךֹהיהֹלעזראֹלדחותֹשכלֹמצווהֹשישֹבהֹמעשהֹהיאֹגדולהֹמתל

ֹומזהֹ ֹהבית( ֹ)בניין ֹמצווהֹשישֹבהֹמעשה ֹזו ֹכי ֹולבנותֹאתֹביהמ"ק ֹתורה תלמוד

שהואֹאינוֹעשהֹכךֹאלאֹנשארֹללמודֹתורהֹאנוֹמביניםֹשמצוותֹתלמודֹתורהֹגדולהֹ

ֹמהמקרהֹשלֹ ֹנלמד ֹלא ֹבצורהֹאחרתֹשאולי ֹוישֹמתרצים ֹביהמ"ק, ֹבניית ממצוות

כפשוטוֹאתֹמהֹשנאמרֹבמסכתֹפאה)פ'ֹאֹמשנהֹא(ֹותלמודֹתורהֹֹעזראֹאלאֹנפרש

ֹביהמ ֹמבניין ֹיותר ֹגדול ֹתורה ֹתלמוד ֹכן ֹאם ֹכולם ֹמהרמב" ק"כנגד ֹמוכח ֹועוד םֹ.

ֹב ֹשהכל ֹהבחירה ֹבית ֹבהלכות ֹמפסיקיןֹשאומר ֹלא ֹאבל ֹהמקדש ֹבית ֹלבניין ונין

קֹתינוקותֹתינוקותֹשלֹביתֹרבןֹבשבילֹבנייןֹביתֹהמקדשֹ)ומוכיחיםֹכברֹשזהֹלאֹר

ֹשלֹביתֹרבןֹאלאֹאפילוֹגדוליםֹכאשרֹזהֹתלמודֹתורהֹדרבים(.
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ֹבצרכיֹ ֹעוסק ֹ"היה ֹד( ֹסעיף ֹע ֹסי' ֹ)יו"ד ֹשמע ֹקריאת ֹלעניין ֹכותב השו"ע

ציבורֹוהגיעֹזמןֹקריאתֹשמעֹלאֹיפסיקֹאלאֹיגמורֹעסקיהםֹויקראֹאםֹנשארֹ

ֹעתֹלקרות"

(ֹשהיהֹאפשרֹלומרֹוכותבֹרבנוֹמנוחֹעלֹהרמב"םֹ)ֹהלכותֹקריאתֹשמעֹפ"בֹה"ה

ֹשמיםֹ ֹלשם ֹבדברים ֹציבור ֹבצרכי ֹמתעסקים ֹשהיו ֹהראשונים ֹבדורות ֹדווקא שזה

והיוםֹזהֹלאֹיתפוסֹאךֹבכלֹזאתֹהואֹכותבֹשגםֹהיוםֹאפילוֹאםֹעוסקֹבצרכיֹציבורֹ

ֹצריךֹלהפסיקֹלקריאתֹשמעֹ ֹשםֹמיֹשיעשהֹאלהֹהואֹאינו לשםֹהצלתֹממונםֹואין

פטורֹמןֹהמצווה(ֹ.ֹקודםֹכלֹאפשרֹלהביןֹמכךֹֹ)והואֹנחשבֹבדיןֹשלֹהעוסקֹבמצווה

ֹציבורֹגדולֹמתלמודֹתורהֹכיֹהנהֹסוףֹסוףֹלאֹמפסיקֹלקריאתֹשמעֹכאשרֹ שצרכי

ֹועודֹאפשרֹלהקשותֹהריֹ ֹבתלמודֹתורהֹשמפסיק? ֹכן ֹציבורֹמהֹשאין עוסקֹבצרכי

ֹ"העוסק ֹבירושלמי ֹמיֹֹבדבריֹעוסקֹכאילוֹרביםֹבצרכיֹנאמר ֹלכאורה ֹאז תורה"

ֹבצ ֹצרכיֹשעוסק ֹכי ֹשמע ֹקריאת ֹולקרות ֹמעיסוקו ֹלהפסיק ֹהוא ֹגם ֹחייב ֹרבים רכי

ֹשכלֹ ֹואומר ֹיוסף ֹהבית ֹמתרץ ֹהשנייה ֹהשאלה ֹאת ֹתורה? ֹלתלמוד ֹנדמה רבים

ֹציבורֹותלמודֹתורהֹנוגעֹרקֹלתפילה,ֹשכמוֹשאדםֹשלומדֹתורהֹ ֹצרכי ההיקשֹבין

ֹוחבריו(ֹאינוֹצריךֹלהפסיקֹלתפילהֹכךֹאדםֹ עוסקֹבצרכיֹש)תורתוֹאומנותוֹרשב"י

ֹלהפס ֹצריך ֹאינו ֹאומרֹציבור ֹאתה ֹאם ֹמשנה" ֹ"הלחם ֹכך ֹעל ֹושואל ֹלתפילה. יק

)הביתֹיוסף(ֹשנלמדֹאתֹמהֹשאמרֹהירושלמיֹלענייןֹתפילהֹשגםֹמיֹשעוסקֹבצרכיֹ

ֹ ֹושם ֹלתפילה ֹלהפסיק ֹצריכים ֹאינם ֹתורה ֹהלומד ֹוגם ֹאזֹנארבים ֹשווים ֹשהם מר

בקריאתֹשמעֹוודאיֹשצרכיֹרביםֹֹמאיפהֹתלמדֹאתֹההקשהֹלענייןֹֹקריאתֹשמעֹכי

יותרֹגדולֹכיֹהנהֹבאמתֹמפסיקיןֹמלימודֹתורהֹבשבילֹקריאתֹשמעֹולעומתֹזאתֹלאֹ

ֹשצרכיֹ ֹכאן ֹיסבור ֹמאיפה ֹבאמת ֹאז ֹשמע, ֹקריאת ֹבשביל ֹציבור ֹמצרכי מפסיקים

ֹשלֹ"העוסקֹבמצווהֹפטורֹמןֹ רביםֹעדיףֹמתלמודֹתורה?ֹאלאֹלומדֹאתֹזהֹמהדין

.ֹ ֹיא ֹ)ברכות ֹכאשרֹהמצווה" ֹכי ֹמצוות ֹמשאר ֹשונה ֹאינו ֹציבור ֹשעסקי ֹומשמע )

ֹכךֹ ֹנתרץ ֹהראשונה ֹהשאלה ֹואת ֹהמצווה. ֹמן ֹפטור ֹאהיה ֹבמצווה ֹעסוק אהיה

ֹגםֹכאשרֹ ֹהמצווה"ֹואםֹכן ֹשלֹ"העוסקֹבמצווהֹפטורֹמן ֹאתֹהדין לכאורהֹאמרנו

ֹאלאֹאומריםֹחז"לֹשמצוותֹ אדםֹעוסקֹבתורהֹלכאורהֹיהיהֹפטורֹמקריאתֹשמע?!

ֹ ֹבגללֹתלמוד ֹהמצווה ֹמן ֹפטור ֹבמצווה ֹהעוסק ֹשל ֹבהגדרה ֹנכללת ֹאינה תורה

ֹיקייםֹ ֹהיאך ֹכן ֹואם ֹובלילה ֹביום ֹרגע ֹכל ֹלקיים ֹחייב ֹאדם ֹתורה ֹלימוד שמצוות

ֹכרגעֹ ֹכאשר ֹוגם ֹתמידית ֹחובה ֹיש ֹתורה ֹתלמוד ֹשבמצוות ֹועוד ֹאחרות מצוות
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ייםֹהדיןֹתתבטלֹהחובהֹאחרֹכךֹהחובהֹחוזרת.ֹאםֹכןֹבמצוותֹתלמודֹתורהֹלאֹמתק

ֹ,שלֹהעוסקֹבמצווהֹפטורֹמןֹהמצווה

ֹקריאתֹממצותֹעצמוֹיפטורֹאדםֹכלֹכןֹלאֹ"דאם וכךֹגםֹהלבושֹ)או"חֹסי'ֹע(

ֹשמע"ֹקריאתֹבזמןֹשילמוד,ֹשמע

אךֹישֹמחלוקתֹבפוסקיםֹהאםֹאדםֹשעוסקֹבצרכיֹציבורֹוהואֹפטורֹמקריאתֹשמעֹ

ֹ ֹצריך ֹיהיה ֹהאם ֹהחיוב ֹזמן ֹכשעובר ֹמכן ֹלאחר ֹהאם ֹאוֹותפילה ֹתשלומין לעשות

ֹואילוֹ ֹצריךֹלהשליםֹאתֹהתפילהֹשהפסיד ֹשאינו ֹהלחםֹמשדהֹסובר לא?)בתפילה(

ֹיותרֹ ֹהרבה ֹ)המחלוקת ֹתשלומין ֹלהתפלל ֹוצריך ֹשיש ֹסובר ֹלמשה ֹהתפארת בעל

ֹמורחבתֹאבלֹהבאתיֹמקצתֹהדיעות(

ֹהתמהמהתיֹולאֹומעידֹמרןֹהחיד"אֹבחיבורוֹחומתֹאנךֹבתהיליםֹקיטֹ"חשתי

ֹואיןֹבתורהֹעוסקֹכברֹשאניֹבטענהֹהתמהמהתיֹולאֹמצוהֹלקייםֹחשתי

ֹמדאמרינןֹשנאֹמאיֹתימאֹוכיֹמצוהֹלקייםֹתורהֹמתלמודֹפסקתיֹרק.ֹלהפסיק

ֹמהתורהֹאפסוקֹלאֹשאםֹמצותיךֹלשמורֹא"לזֹהמצוהֹמןֹפטורֹבמצוהֹהעוסק

ֹ,כלל"ֹֹמצותֹמקייםֹאינו

ֹאזֹֹוביןֹביוםֹביןֹרגעֹובכלֹעתֹבכלֹהיאֹתורהֹדתלמודֹעשהֹמצותֹשהרי בלילה,

לכאורהֹכלֹפעםֹשמגיעהֹלאדםֹמצווהֹתוךֹכדיֹלימודוֹיהיהֹמחויבֹלהפסיקֹלימודוֹ

ֹהצדדיםֹ ֹמקורותֹומחלוקותֹלשני ֹראינו ֹ ֹגםֹפהֹמהֹהגדר? ולעשותֹאתֹהמצווהֹאז

ֹהיבטיםֹ ֹוישֹעוד ֹבמחלוקת, ֹצד ֹבכל ֹומהֹהגדר ֹלהכרעהֹמהֹעדיף ֹהגענו ֹאנו ואין

ֹל ֹהפסקת ֹכמו ֹעליהם ֹדיברנו ֹמלחמתֹשלא ֹאו ֹ)רשות ֹמלחמה ֹלצורך ֹתורה ימוד

מצווה(ֹהפסקתֹלימודֹהתורהֹבערבֹפסחֹובערבֹיוםֹהכיפוריםֹשזהֹגםֹכןֹמצווהֹוכו'ֹ

ֹובעז"הֹאסייםֹבהלכהֹפסוקהֹונגיעֹלהכרעהֹהלכתית.

ֹסיכום

מהֹשראינוֹבמסכתֹקידושיןֹשגדולֹתלמודֹשהתלמודֹמביאֹלידיֹמעשהֹאמתֹויציבֹ

ֹ,ובֹבקיוםֹהמצוותֹועלֹכןֹבוודאיֹשישֹלנוֹחי

ֹלתלמוד,ֹ ֹקודם ֹהמעשה "ֹ ֹומסייג ֹה"ז( ֹפ"ג ֹפסחים ֹהירושלמי) ֹשמגיע אלא

ֹדקיסריןֹ ֹרבנן ֹלמעשה, ֹקודם ֹשהתלמוד ֹבלוד ֹאריס ֹבית ֹבעליית ֹנמנו וכבר

אמריןֹהדאֹדתימרֹבשישֹשםֹמיֹשיעשהֹאבלֹאםֹאיןֹשםֹמיֹשיעשהֹהמעשהֹ

ֹקודם".
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ֹֹ ֹערוך)יו"ד ֹהשולחן ֹמרן ֹלהלכה ֹפוסק ֹכך ֹ"תובאמת ֹיח( ֹסעיף ֹרמו ֹת"סי'

ֹהמצותֹכלֹכנגדֹשקול ֹת"ותֹמצוהֹעשייתֹלפניוֹהיה. ֹלמצוהֹאפשרֹאם,

ֹתלמודוֹיפסיקֹלאֹאחריםֹי"עֹלהעשות ֹויחזורֹהמצוהֹיעשהֹלאוֹואם,

ֹלתורתו"

וראיתיֹבפרשניםֹשאומריםֹשזהֹבוודאיֹמדוברֹרקֹעלֹהמצוותֹהמזדמנותֹכג'ֹלוויתֹ

ֹהמצוותֹהתדירותֹשאדםֹ ֹלגבי ֹאבל ֹצדקהֹוכו' ֹגמילותֹחסדים, המתֹ,הכנסתֹכלה,

ֹלוֹפטורֹמהםֹאלאֹיהיהֹחייבֹלהפסיקֹמלימודוֹ ֹספקֹשאין מחויבֹבהםֹכלֹיוםֹאין

וותֹהתדירות(ֹובאמתֹכךֹאמרֹולעשותםֹולכןֹגדולֹתלמודֹשמביאֹלידיֹמעשהֹ)המצ

ֹלתלמודֹ ֹציבור ֹצרכי ֹבהפסקהֹלק"שֹבין ֹההבדל ֹ)לגבי ֹזצ"ל הרבֹאברהםֹשפירא

ֹהואֹעוסקֹבמצווהֹהשקולהֹכנגדֹשארֹהמצווותֹֹ ֹתורהֹהרי ֹ"העוסקֹבדברי תורה(

מצוותֹתלמודֹתורהֹמפניֹשארֹֹנדחיתאלאֹשמכיווןֹשתכליתֹהלימודֹהיאֹהקיוםֹלכןֹ

ֹלוֹאלאֹהמעלהֹשחשיבותֹהעיסוקֹבצורכיֹהמצוותֹואילוֹהעוסקֹבצר כיֹציבורֹאין

ציבורֹהיאֹכחשיבותֹלימודֹהתורהֹולאֹהחסרוןֹשלֹהלמדֹשלאֹלעשותֹֹולכןֹהואֹ

דוחהֹאתֹכלֹשארֹהמצוות".ֹושמעתיֹפעםֹבשיעורֹשכלֹהדיוןֹהזהֹבוודאיֹאינוֹחלֹ

ֹאלאֹעלֹאנשיםֹשכברֹקייםֹבהםֹמשקלֹתורניֹ)תורה(ֹאחריֹלמדוֹמספרֹשניםֹאבל

לבניֹישיבותֹשמתחיליםֹאתֹדרכםֹבעולםֹהתורהֹבוודאיֹשזהֹאינוֹנוגעֹאליהםֹכיֹ

ֹאותםֹ ֹמבטלין ֹשלא ֹרבן ֹבית ֹשל ֹותינוקות ֹבמצווה ֹהעוסק ֹכרגע ֹנחשבים ֹכן הם

ֹהמצוותֹ ֹאת ֹכלה)וודאי ֹוהכנסת ֹהמת ֹלווית ֹכמו ֹתדירות ֹשאינם ֹהמצוות לקיום

ֹדעהֹבראשוניםֹשסוברתֹשהמצו ֹוישֹעוד ֹיקיימו(, ֹתפיליןֹהתדירות (ֹ ותֹהתדירות

ֹלבטלֹ ֹיצטרך ֹוממילא ֹאחרים ֹידי ֹעל ֹלעשותם ֹאפשר ֹשאי ֹכמצוות ֹנחשבות וכו'(

ֹאותהֹ ֹשיעשו ֹאחרים ֹשישֹאנשים ֹשידוע ֹמצווה ֹכל ֹכן ֹעל ֹלקיימם. ֹכדי מלימודו

ֹאנשיםֹ ֹישֹמצווהֹשאין ֹאם ֹאבל ֹלקיימה ֹבשביל ֹמלימודו ֹלהפסיק ֹצריך ֹלא אדם

ֹהלכתית ֹחייב ֹאדם ֹאותה ֹשיקיימו ֹ)חוץֹֹאחרים ֹלקיימה ֹוללכת ֹמלימודו לעצור

ובאמתֹיה"רֹשהקב"הֹיעזרנוֹ"ללמודֹוללמדֹלשמורֹֹמהכנסתֹכלהֹשישֹמחלוקת(.ֹ

 ולעשותֹולקייםֹאתֹכלֹדבריֹתלמודֹתורתךֹבאהבה"

ֹֹ
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ֹאדריֹשלמה-ביתֹאוֹתחנה?ֹ-ביתֹהמדרש

ֹ

ֹה'" ֹאני ֹקדוש ֹכי ֹתהיו ֹקדושים49ֹֹ"קדושים ֹהקב"ה: ֹלנו ֹמורה ֹקדושים ֹ בפרשת

ֹאנוֹ ֹואליה ֹחיינו ֹמשוש ֹהיא ֹתורה ֹהתורה. ֹזאת ֹכעם ֹאותנו ֹשמייחד ֹומה תהיו!!

ֹתורהֹ ֹאךֹמהֹמטרתהֹשלֹהתורה?ֹלמיֹהיאֹנועדה?ֹהאםֹמציאותֹשלֹחיי שואפים.

ֹאדםֹ ֹוהאם ֹאחרים? ֹביטוי ֹמקומות ֹגם ֹשיש ֹאו ֹהמדרש ֹבבית ֹרק ֹביטוי ֹלידי בא

ֹחייוֹאךֹתורתוֹנשארתֹברמתֹהפרטֹמביןֹאתֹתפקידהֹשלֹתורה?ֹהלומדֹתורהֹכלֹ

ֹונסדרֹאתֹהדבריםֹשלבֹ ֹואתֹהנהגותיהםֹבעניין, ננסהֹלבררֹאתֹדרכםֹשלֹרבותינו

ֹשלב.

ֹ

ֹתורהֹאוֹעבודהֹ?

ֹבשאלותֹאלוֹדנוֹחז"לֹלפניֹולפניםֹואףֹמחלוקותֹרבותֹהיוֹביניהם.ֹ

ֹבי ֹסתירה ֹעל ֹברכות ֹבמסכת ֹנחלקו ֹורשב"י ֹישמעאל ֹדגנך"ֹר' ֹ"ואספת ֹהפסוקים ן

ֹ:ולעומתוֹ"לאֹימושֹספרֹהתורהֹהזהֹמפיך"

ואספתֹדגנך52ֹֹולקחתיֹדגניֹבעתוֹוגו'ֹוכתיב51רביֹחנינאֹברֹפפאֹרמיֹכתיב50ֹ"

וגו'ֹלאֹקשיאֹכאןֹבזמןֹשישראלֹעושיןֹרצונוֹשלֹמקוםֹכאןֹבזמןֹשאיןֹישראלֹ

ֹואספתֹדגנךֹמהֹתלמודֹלומרֹלפי ֹרבנן ֹשלֹמקוםֹתנו ֹרצונו לאֹֹשנאמרֹעושין

ימושֹספרֹהתורהֹהזהֹמפיךֹיכולֹדבריםֹככתבןֹתלמודֹלומרֹואספתֹדגנךֹהנהגֹ

ֹ"בהןֹמנהגֹדרךֹארץֹדבריֹרביֹישמעאל

                                                           
 ויקרא י"ט ב' 49
 תלמוד בבלי מס' ברכות ל"ה, ב' 50
 הושע ב' 51
 דברים י"א 52
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ֹדעתֹר'ֹישמעאלֹהיאֹשילובֹדרךֹארץֹיחדֹעםֹלימודֹהתורה.

רביֹשמעוןֹבןֹיוחיֹאומרֹאפשרֹאדםֹחורשֹבשעתֹחרישהֹוזורעֹבשעתֹזריעהֹ"ֹ

דישהֹוזורהֹבשעתֹהרוחֹתורהֹמהֹתהאֹעליהֹֹוקוצרֹבשעתֹקצירהֹודשֹבשעת

ֹאחריםֹ ֹידי ֹעל ֹנעשית ֹמלאכתן ֹמקום ֹשל ֹרצונו ֹעושין ֹשישראל ֹבזמן אלא

ֹ ֹ ֹשל53ֹשנאמר ֹרצונו ֹעושין ֹישראל ֹשאין ֹובזמן ֹוגו' ֹצאנכם ֹורעו ֹזרים ועמדו

ואספתֹדגנךֹולאֹעודֹאלאֹשמלאכתֹֹמקוםֹמלאכתןֹנעשיתֹעלֹידיֹעצמןֹשנאמר

ֹ"מרֹועבדתֹאתֹאויבךֹוגואחריםֹנעשיתֹעלֹידןֹשנא

ֹדעתֹרשב"יֹהיאֹשבשוםֹפניםֹואופןֹאיןֹלהתבטלֹמדבריֹתורה.

מהֹצריךֹאוֹמהֹחייב?ֹֹ-מחלוקתֹר'ֹישמעאלֹורשב"יֹנוגעתֹבשתיֹשאלות,ֹהאחתֹ

מהֹנכון?ֹר'ֹשמעוןֹברֹיוחאיֹידועֹכאישֹשלֹאמת,ֹללאֹפשרות,ֹכפיֹֹ-והשניהֹהיא

ובאמתֹמהֹהסבראֹלעסוקֹבעולםֹהזהֹֹ.54שראינוֹברחביֹהש"סֹעלֹהנהגותיוֹודרכיו

ֹכךֹ ֹכל ֹוחשוב ֹאמיתי ֹערך ֹיש ֹאם ֹמהתורה?? ֹנובעים ֹונשמתנו ֹרוחנו ֹחיינו כשכל

ֹהבריאֹאומרֹשאיןֹלסורֹממנו.ֹןכתורהֹההיגיו

אולםֹלעומתוֹר'ֹישמעאלֹמתבונןֹעלֹהצדֹהיותרֹעמוק.ֹמהיֹנטייתֹליבוֹשלֹאדם,ֹֹ

ֹמב ֹישמעאל ֹר' ֹנמצא. ֹראשו ֹוהיכן ֹביציאהֹלחייֹבמהֹהואֹעוסק ֹגדול ֹשישֹערך ין

ֹמעשהֹכיֹעלֹידיֹכךֹיוכלֹאדםֹליישבֹמחשבתוֹולעסוקֹבתורה.

ֹֹ-ובהחלטֹהוכחהֹלכךֹמובאתֹבהמשךֹהגמרא

ֹולאֹ" ֹיוחי ֹבן ֹשמעון ֹכרבי ֹבידן ֹועלתה ֹישמעאל ֹכרבי ֹעשו ֹהרבה ֹאביי אמר

ֹ"עלתהֹבידן

ֹוכךֹסברֹגםֹרבאֹשאמרֹלתלמידיוֹלעסוקֹבמלאכה:
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ֹ"ֹ ֹרבא ֹלהו ֹתתחזוֹאמר ֹלא ֹתשרי ֹוביומי ֹניסן ֹביומי ֹמינייכו ֹבמטותא לרבנן

ֹכולאֹשתא ֹבמזונייכו ֹתטרדו ֹדלא ֹהיכי ֹכי ֹניסןֹקמאי ֹבימי ֹממכם, ֹ)בבקשה "

(ֹ ֹוהבדים-ותשרי ֹהגתות ֹודריכת ֹהקציר ֹזמני ֹללמוד55ֹשהם ֹלפני ֹתבואו ֹלא )

ֹכדיֹשלאֹתתטרדוֹבפרנסתכםֹכלֹהשנה(

ֹ

ֹןוהנהֹמחלוקתֹדומהֹמצאנוֹגםֹבמסכתֹקידושי

ֹלמי56ֹ" ֹרחמים ֹויבקש ֹוקלה ֹנקיה ֹאומנות ֹלבנו ֹאדם ֹילמד ֹלעולם ֹאומר ר"מ

שהעושרֹוהנכסיםֹשלוֹשאיןֹעניותֹמןֹהאומנותֹואיןֹעשירותֹמןֹהאומנותֹאלאֹ

ֹֹ."ליֹהכסףֹוליֹהזהבֹנאםֹה'ֹצבאות57למיֹשהעושרֹשלוֹשנאמרֹ

ֹכמהֹשורותֹלאחרֹמכן ֹבהמשךֹהגמ' ֹאומנות. ֹמאירֹאומרֹשישֹללמדֹאתֹבנו ֹרבי

ֹמובאתֹהמימראֹשלֹר'ֹנהוראיֹהנראיתֹלהיפךֹמדבריֹרביֹמאיר:

תניאֹרביֹנהוראיֹאומרֹמניחֹאניֹכלֹאומנותֹשבעולםֹואיניֹמלמדֹאתֹבניֹאלאֹ"

תורהֹשכלֹאומנותֹשבעולםֹאיןֹעומדתֹלוֹאלאֹבימיֹילדותוֹאבלֹבימיֹזקנותוֹ

ותנתֹהריֹהואֹמוטלֹברעבֹאבלֹתורהֹאינהֹכןֹעומדתֹלוֹלאדםֹבעתֹילדותוֹונ

וקויֹה'ֹיחליפוֹכחֹיעלו58ֹלוֹאחריתֹותקוהֹבעתֹזקנותוֹבעתֹילדותוֹמהוֹאומרֹ

ֹ."ֹעודֹינובוןֹבשיבהֹדשניםֹורעננים59אברֹכנשריםֹבזקנותוֹמהוֹאומרֹ

ֹעירובין ֹבמסכת ֹשתי60ֹֹראינו ֹבין ֹהניגוד ֹולכן ֹנהוראי)!( ֹרבי ֹהוא ֹמאיר שרבי

המימרותֹקשהֹעודֹיותר.ֹאילוֹהיהֹזהֹתנאֹאחרֹהיינוֹניתןֹליישבֹשזוֹמחלוקתֹוכמוֹ
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שנחלקוֹר'ֹישמעאלֹורשב"י,ֹאךֹכיווןֹששתיֹהמימרותֹשלֹר'ֹמאירֹהיאךֹהואֹסותרֹ

ֹאתֹדבריֹעצמו?!ֹ

ֹ

ֹלאֹכולםֹיכולים

ֹבשו"תֹיחלֹישראל ֹראיתי ֹתשובהֹעל61ֹֹובכן ֹישראלֹמאירֹלאו, ֹר' שלֹהרבֹהגאון

ֹשתיֹהמחלוקותֹבשםֹהגרי"זֹוהגר"אֹכך:

והנהֹבפלוגתאֹזוֹשלֹר'ֹישמעאלֹורשב"יֹלאֹמצינוֹהלכהֹפסוקה,ֹאלאֹששתיֹ"

ֹעלֹהתורהֹ)פרשתֹ ֹרי"זֹהלוי ֹוכמוֹשביארֹבספרֹחידושיֹמרן ההנהגותֹנכונות.

אומרֹלעולםֹֹמאיר,ֹא(,ֹר'ֹחייֹשרה(ֹעפ"יֹהגר"אֹעלֹהמשנהֹבסוףֹקידושיןֹ)פב

ֹ ֹר' ֹוכו', ֹקלה ֹאומנות ֹבנו ֹאת ֹאדם ֹמניחילמד ֹאומר ֹאומנותֹֹנהוראי ֹכל אני

ֹכדאיתאֹ ֹר"מ ֹהוא ֹנהוראי ֹור' ֹתורה. ֹאלא ֹבני ֹאת ֹמלמד ֹואיני שבעולם

ֹוגםֹמלשונםֹלאֹמשמעֹשישֹביניהםֹמחלוקת.ֹבעירוביןֹ)יג,ֹב(,

ֹישֹהנהגהֹרגילהֹוהֹ ֹהנהגות, ֹישמעאלֹאלאֹשבאמתֹקיימותֹשתי ֹר' יאֹדברי

ֹאבלֹישֹ ֹהנהגהֹלכללֹהציבור. ֹוזו ֹדרךֹארץ", ֹמנהג ֹבהן ֹמאירֹשלֹ"הנהג ור'

הנהגהֹשהיאֹכמידתֹרשב"יֹור'ֹנהוראיֹשאיןֹלעסוקֹבצרכיֹהעולםֹאלאֹבתורהֹ

ֹ..."בלבד,ֹומידהֹזוֹהיאֹליחידיֹסגולה

שניֹֹעלֹפיֹדבריֹהגר"אֹוהגרי"זֹשהביאֹהרבֹבשו"תֹיחלֹישראל.ֹלומדיםֹאנוֹשישנם

ֹסגולהֹ ֹליחידי ֹשנועדה ֹמיוחדת ֹוהנהגה ֹהציבור. ֹרוב ֹשהוא ֹלעם ֹהנהגה הנהגות.

ֹהמסוגליםֹויכוליםֹלשבתֹכלֹחייהםֹבביתֹהמדרש.

ֹ

ֹומנייןֹלנוֹשאיןֹכלֹאדםֹיכולֹלשבתֹוללמודֹכלֹחייו?
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ֹ,ֹעלֹגילֹעבודתֹהלווים.62ניתןֹללמודֹזאתֹמדבריֹהמדרשֹבבמדברֹרבהֹ

דהֹאא"כֹלמדֹחמשֹשניםֹשנאמרֹ)במדברֹח(ֹזאתֹבןֹלויֹאיןֹנכנסֹלעזרהֹלעבו"

אשרֹללויםֹמבןֹחמשֹועשריםֹשנהֹולהלןֹהואֹאומרֹמבןֹשלשיםֹשנהֹאםֹנאמרֹ

ֹשלשיםֹלמהֹנאמרֹ ֹשלשיםֹואםֹנאמרֹמבן ֹחמשֹועשריםֹלמהֹנאמרֹמבן מבן

מבןֹחמשֹועשריםֹאלאֹכלֹאותןֹשניםֹשמבןֹחמשֹועשריםֹועדֹבןֹשלשיםֹהיהֹ

ֹברכהאותוֹלעבודהֹמכאןֹאמרוֹכלֹשאינוֹרואהֹסימןֹֹלמדֹמכאןֹואילךֹמקריבין

ֹ ֹבתוך ֹשנאמרֹֹשניםֹחמשבמשנתו ֹשלשֹשנים ֹאומר ֹיוסי ֹר' ֹרואה ֹאינו שוב

ֹ".)דניאלֹא(ֹולגדלםֹשניםֹשלש

63ֹֹובויקראֹרבהֹ

"ֹ ֹאדם ֹבני ֹשבעולםֹאלף ֹיוצאיןֹֹלמקראֹנכנסיןבנוהג ֹלמשנה ֹק' ֹק', יוצאֹמהן

ֹ".מהןֹי',ֹי'ֹלתלמודֹיוצאֹמהןֹא'ֹהה"דֹ)קהלתֹז(ֹאדםֹאחדֹמאלףֹמצאתי

ֹבסנהדרין ֹהתוס' ֹעל ֹאגדות ֹבחידושי ֹבמהרש"א ֹשתי64ֹֹומצאנו ֹבין ֹבסתירה שדן

ֹ ֹתורה,ֹֹ–גמרות ֹדברי ֹעל ֹהיא ֹדינו ֹתחילת ֹנפטר ֹשכשאדם ֹאמרו ֹבסנהדרין בגמ'

ֹששואל ֹאמרו ֹשבת ֹבמסכת ֹהיאֹמאידך ֹשבהם ֹוהראשונה ֹשאלות ֹכמה ֹאותו ים

ומשמעֹשנשאלֹתחילהֹעלֹיושרוֹהכלכלי!ֹתוס'ֹתרצוֹעלֹֹ–"נשאתֹונתתֹבאמונה?"ֹ

ֹכךֹשניֹתירוציםֹובכלֹזאתֹהמהרש"אֹמציעֹתירוץֹנוסף:

ֹמידיֹ".... ֹקשה ֹדלא ֹלומר ֹנ"ל ֹמדליקין ֹבמה ֹדפרק ֹמההיא ֹקושייתם ובעיקר

וֹמוצלחֹואינוֹלמדֹה"לֹתחלתֹדינוֹדהכאֹאייריֹבמיֹשאפשרֹלוֹללמודֹותלמוד

עלֹדבריֹתורהֹשלאֹלמדֹכדבעיֹליהֹללמודֹאבלֹהתםֹמייריֹבמיֹשאיֹאפשרֹ

וכו'ֹֹלמקראֹנכנסיןללמודֹשאינוֹמוצלחֹכדאמרינןֹאדםֹאחדֹמאלףֹמצאתיֹאלףֹ

איןֹמצליחֹרקֹאחדֹמהםֹלהוראהֹועלֹכןֹעיקרֹמעשיוֹבמשאֹומתןֹובשעהֹאחתֹ

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



63 

תחלתֹדינוֹעלֹמשאֹומתןֹשהםֹעיקרֹמעשיוֹואח"כֹקבועֹלוֹחייבֹללמודֹועלֹכןֹ

ֹ".שואליםֹלוֹאםֹקבעתֹעתיםֹוכו'ֹוק"ל

ֹהאםֹֹ ֹעלֹאיזהֹשאלהֹאדםֹנשאלֹישרֹכשמגיעֹלדין. המהרש"אֹמסבירֹאתֹהקושי

קבעתֹעיתיםֹלתורה?ֹאוֹשנשאתֹונתתֹבאמונה?ֹכלומרֹהאםֹהמסחרֹשלךֹהיהֹנקיֹ

ֹללאֹרמאות.

ֹולאֹישב,ֹהשאלהֹֹאדםֹשתלמודוֹמוצלחֹוהואֹראויֹלשבת ֹרב, בביתֹהמדרשֹלזמן

ֹהראשונהֹשישאלוֹאותוֹתהיהֹקבעתֹעיתיםֹלתורה.ֹמכיווןֹשלזהֹהואֹמוכשר.

אךֹאדםֹשתלמודוֹלאֹהיהֹמוצלחֹולאֹהצליחֹלשבתֹבביתֹהמדרש,ֹישאלֹתחילהֹעלֹ

ֹמסחר.

הנהגותֹמרכזיות.ֹויותרֹמזה,ֹשדרךֹהעולם2ֹֹעלֹפיֹמקורותֹאילוֹאנוֹרואיםֹשישנםֹֹ

ֹשאיןֹהרבהֹאנשיםֹשראוייםֹלהשתקעֹכלֹחייהםֹבביתֹהמדרש.ֹהואֹ

ֹ

ֹלדפוקֹעלֹהסטנדרֹ-המטרה

אולם,ֹאיןֹברצוניֹלהרחיבֹעלֹחשיבותֹעולםֹהמעשהֹועלֹהוכחותֹשהואֹראויֹונכון,ֹ

כיֹאםֹלחזקֹולבררֹאתֹדרכהֹשלֹתורהֹותפקידהֹבעולם.ֹהנהֹאנוֹזכינוֹבניֹהישיבות,ֹ

ֹבצדֹ ֹחלק ֹולקחת ֹאילו, ֹבשנים ֹתורה ֹבדרך ֹהעולם ֹאת ֹולהוביל ֹבתורה לשקוע

ֹמוצבתֹהשאלה, ֹוהנהֹכאן ֹפועליםֹלתיקוןֹֹהמסוגלֹלשקועֹולהתמלא. אנשיֹהמעשה,

עולםֹודרךֹארץֹבצורהֹחומריתֹומעשית.ֹכדיֹשיהיוֹירקותֹישֹחקלאים,ֹוכדיֹשיהיוֹ

ֹבגדיםֹישֹתופרים.ֹוכןֹעלֹזהֹהדרך.ֹ

ֹאךֹהיכןֹפועליםֹאנשיֹהתורהֹבעולםֹשבוֹהםֹחיים?
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מספרתֹעלֹרביֹאמיֹורביֹאסיֹשהיוֹיושביםֹבדיןֹכלֹהיוםֹשעהֹהיו65ֹֹהגמראֹבשבת

ֹעלֹהסטנדרֹומכריזים:ֹ"אםֹישנוֹמישהוֹשישֹלוֹדיןֹשיכנסֹונדוןֹאותו"ֹֹדופקים

"ֹ ֹהוו ֹאסי ֹורב ֹאמי ֹעמודירב ֹביני ֹוגרסי ֹטפחיֹֹיתבי ֹהוו ֹושעתא ֹשעתא וכל

ֹ"אעיבראֹדדשאֹואמריֹאיֹאיכאֹדאיתֹליהֹדינאֹליעולֹוליתי

ֹמבאר:66ֹהרבֹקוקֹבעיןֹאי"ה

ואֹקובעֹעלֹהתורהֹאתֹאשרֹרקֹהבערךֹהדיןֹוהמשפטֹהתוריֹהואֹגדולֹמאד,ֹֹ

ֹ ֹהמיוחדֹשהיא ֹהתורהֹמתיחסתֹאלֹתהחותם ֹשצריךֹשתהי' ֹכלומר ורתֹחיים.

ֹ ֹההחיים ֹלהכירה ֹרק ֹולא ֹהחיים, ֹלנתיבות ֹמאירה ֹבתור ֹחכמהֹבמעשיים תור

ֹהמשפטי ֹהחלק ֹרושם ֹבאשר ֹע"כ ֹלבדה. ֹעלֹשֹנאצלת ֹמאד ֹגדול ֹהוא בתורה

ֹ ֹהחברותיים ֹהחיים ֹכי ֹוכאשרֹשֹ"אאהחיים, ֹומשפט, ֹדין ֹכח ֹבלא יתקיימו

חייםֹבמשפטיהֹניכרֹרישומהֹמאדֹבחיים,ֹופועלתֹבזהֹההתורהֹמנהגתֹאתֹכחֹ

ֹ ֹעשגם ֹהיו ֹע"כ ֹשולטת. ֹהתורה ֹתהיה ֹהחיים ֹארחות ֹשאר ֹשעסקֹמל זהירים

ֹ ֹמהלך ֹאת ֹיפריע ֹלא ֹהעיונית ֹהמעשייםֹֹהשלטההתורתם ֹהחיים ֹעל המעשית

רהֹאלֹהפועלֹבהיותהֹמתפשטתֹעלֹרקֹאזֹתצאֹתכליתֹהתושמהשפעתֹהתורה,ֹ

עיונית,ֹדהווֹגרסיֹביניֹהרחותֹהחייםֹהמעשיים.ֹע"כֹבתורֹהשלמהֹלשקידתםֹא

ֹ ֹלהזכירםֹג"כֹעלֹעמודי ֹאולי ֹשעלֹהעמודי, ֹוהשלום, ֹשהםֹהאמתֹהדין עולם,

ֹבאֹאמתֹעשלשתםֹהעולםֹ ֹשנעשהֹדין ֹכיון ֹכדחז"ל: ֹוכולםֹכלוליםֹבדין, ומד,

ֹו ֹהוו ֹשלום, ֹטבא ֹאעיברא ֹפחי ֹלדדשא, ֹהתורה ֹהמהֹמהורותֹשפתחי פולשים

ֹ ֹלהסתפק ֹמהחושבים ֹלהוציא ֹהחיים, ֹלבדוֹבלדרך ֹהעיוני ֹמצדה ֹהתורה עסק

שפעתהֹעלֹהחייםֹהמעשיים.ֹאבלֹהשלמיםֹהללוֹהואינםֹמשתדליםֹלהגבירֹאתֹ

ֹעםֹ ֹכז"ל, ֹדאיתֹאלֹעוצםֹקביעותםֹבחלקֹהעיוניֹשבתורה, יהֹדינאֹלמרוֹמאן

ֹוליתי ֹליעול ֹעל, ֹיחוש ֹֹולא ֹהעיונית, ֹתורתם ֹתורהֹכביטול ֹשל ֹיסודה ֹזהו י

ֹפועלֹבחייםֹהמעשייםֹהחברותיים.בוקיומהֹהתכליתיֹלהראותֹקיומהֹ
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ֹהחייםֹ ֹתורהֹהיאֹ"מתיחסתֹאל ֹתורה. ֹמהֹתפקידהֹשל ֹמופלא, ֹבאופן הרבֹמסביר

ֹתורֹחכמהֹנאצלתֹלבדה"במעשייםֹבתורֹמאירהֹלנתיבותֹהחיים,ֹולאֹרקֹלהכירהֹה

ֹמתווֹ ֹתורה ֹואםֹכלומר ֹלהתקיים, ֹצריך ֹעולם ֹתורה ֹשל ֹדרך ֹפי ֹעל ֹהחיים. ֹאת ה

ֹהריֹ ֹבעם, ֹתורה ֹויחדירו ֹהעולם, ֹבחיי ֹחלק ֹיקחו ֹלא ֹתורה ֹולומדי ֹחכמים תלמידי

הורותֹל-פחיֹאעיבראֹדדשאטשפספסוֹמהיֹתורה.ֹועלֹזהֹהרבֹקוקֹזועקֹואומרֹ"הווֹ

ֹ ֹהתורה ֹמשפתחי ֹלהסתפק ֹמהחושבים ֹלהוציא ֹהחיים, ֹלדרך ֹהמה עסקֹבפולשים

ֹ ֹאת ֹלהגביר ֹמשתדלים ֹואינם ֹלבדו ֹהעיוני ֹמצדה ֹהחייםֹההתורה ֹעל שפעתה

ֹהמעשיים".

ֹאתֹ ֹולפגוש ֹלגלות ֹהוא ֹתפקידם ֹחכמים ֹשתלמידי ֹללמדנו ֹבאים ֹאסי ֹור' ֹאמי ר'

התורהֹבכלֹתחומייֹהחייםֹוגםֹאםֹלפעמיםֹזהֹיגרוםֹלביטולֹהתורהֹהפרטיֹשלך.ֹ"ֹ

ֹ ֹהעיונית, ֹתורתם ֹביטול ֹעל ֹיחוש ֹהתכליתיֹכולא ֹוקיומה ֹתורה ֹשל ֹיסודה ֹזהו י

ֹפועלֹבחייםֹהמעשייםֹהחברותיים."בלהראותֹקיומהֹ

67ֹֹועודֹמרחיבֹהרבֹעלֹזהֹבברכות

שלימותֹרוחנית,ֹאיןֹבֹהנהֹכלֹזמןֹשיחשובֹהאדםֹרקֹלהשליםֹאתֹעצמו,ֹאפי'ו

ֹזהֹבכללֹקדושה.....

ֹולזכותו,עֹ. ֹהכלל ֹאת ֹלהשלים ֹהוא ֹהרוממה ֹהעבודה ֹלווֹיקר בכלֹֹלהיטיב

ֹלרגליו ֹנר ֹהזאת ֹהעבודה ֹששם ֹומי ֹמתעלהֹכֹהפרטים..... ֹבאמת ֹהוא ֹימיו ל

בקדושהֹפחותֹמעשרה,ֹשֹצמו.....ֹע"כֹאיןֹדברעֹלקדושה,ֹכיֹאיןֹמגמתוֹאהבת

ֹשהואֹהתחלתֹציורֹהרביםֹוהכלל.
ֹ

ֹלהגיעֹלקדושהֹולתורהֹ ֹיכול ֹהוא ֹאין ֹהיאֹלהשליםֹאתֹעצמו, ֹמגמתו כאשרֹאדם,

אםֹמגמתוֹזהֹהכללֹוזיכויֹהרביםֹאזיֹשהביןֹמהיֹתורהֹומהֹשלימהֹואמיתית.ֹאבלֹ

ֹתפקידה.

ֹ

ֹשבתיֹבבית!!!
ֹלשבתֹ ֹיכולים ֹשאינם ֹאנשים ֹישנם ֹכאשר ֹבעם ֹהתורה ֹמתחלקת ֹכיצד ֹראינו ובכן
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ֹוישנםֹהמסוגליםֹ ֹעולםֹבצורהֹהמעשיתֹוהחומרית. ֹבתיקון ֹותפקידםֹלעסוק וללמוד

ֹלשבתֹוללמודֹבצורהֹאמיתיתֹואיכותית.

הֹשביתֹהמדרש,ֹהואֹתחנהֹבשבילם,ֹוכמוֹשבחייםֹתחנהֹעוברתֹלעיתיםֹישנםֹכאל
ֹכךֹיקרהֹגםֹכןֹכשהתורהֹהיאֹעודֹתחנה.

אךֹכשהתורהֹהיאֹבית,ֹוקבועהֹבאדם,ֹאפילוֹבכלֹהדרכיםֹשאדםֹעובר,ֹבסופםֹהואֹ

מגיעֹאלֹהבית.ֹופהֹטמוןֹהסודֹהגדול.ֹאדםֹיכולֹלהשתייךֹלעולםֹהמעשהֹועדיןֹכלֹ

ֹתורהֹ ֹיהיה ֹאותהֹלבית.ֹכולו ֹהפך ֹשכשהגיעֹלתחנה, ֹבגלל ֹוזאת ֹואמיתית. שלימה

ֹובהחלטֹניתןֹלהיותֹאנשיֹמעשה,ֹולהישארֹתלמידיֹחכמים.

ֹהתורהֹ ֹמפספס, ֹהוא ֹאבל ֹמצוין, ֹתורה ֹיודע ֹוהוא ֹבתורה, ֹשעולמו ֹאדם ֹיש אולם
נעשיתֹלוֹכתחנה,ֹוזאתֹמדוע,ֹכיֹהתורהֹשלוֹפרטית.ֹהיאֹנשארתֹבביתֹהמדרשֹולאֹ

צה.ֹאדםֹשחיֹבאוהלהֹשלֹתורה,ֹומביןֹשתורתוֹהיאֹכלליתֹכפיֹשראינוֹמאירהֹהחו

אצלֹר'ֹאמיֹור'ֹאסיֹוכמוֹשמבוארֹברבֹזצ"ל,ֹתורהֹבשבילוֹהיאֹבית.ֹביתֹשמוציאֹ

ֹהחוצהֹאורֹודוחהֹממנוֹאתֹהחושך.

ֹועודֹ ֹעוד ֹבתורה. ֹלהתמלא ֹצריכים ֹאנו ֹכבית, ֹלנו ֹתהיה ֹשתורה ֹלמצב ֹלהגיע כדי

כותית.ֹלכווןֹאתֹמטרותינוֹלגדלותֹושאיפותֹגבוהות.ֹורקֹכאשרֹועוד.ֹתורהֹגדולהֹואי
הכוסֹמתמלאתֹהיאֹיכולהֹלשפוךֹהחוצה.ֹוכלֹאחדֹלפיֹזמנוֹהוא,ֹוכברֹדנוֹחז"לֹעלֹ

ֹזמןֹההשתקעותֹבבהמ"דֹרבות.

ֹוביןֹֹ ֹעבודהֹוכו ֹמעשהֹכגון ֹחיי ֹבין ֹמעשה, ֹיוצאֹלחיי כאשרֹאדםֹמלאֹתורהֹואז

ֹ ֹלממש ֹיוכל ֹ ֹהמדרש. ֹבית ֹתורהֹבתוך ֹוכך ֹביותר. ֹהשלימה ֹבצורה ֹתפקידו את

ֹשנזכהֹבעז"הֹלהאירֹבאורֹ ֹשמאירֹלכלֹהסובבים. ֹביתֹחזקֹואיתן ֹלבית. נהפכתֹלו

התורה.ֹכלֹאחדֹלפיֹדרגתוֹהוא.ֹוהיכןֹשלאֹנפעלֹונהיה,ֹתורהֹתבנהֹלנוֹאתֹהדרך,ֹ

ֹאור" ֹותורה ֹמצווה ֹנר ֹ"כי ֹבגדלות ֹהחיים ֹכל ֹאותנו ֹותוביל ֹלרגלנו ֹאור 68ֹתהיה

69ֹֹויקויםֹבנוֹמקראֹשכתוב:ֹ"ואתםֹהדבקיםֹבה'ֹאלוהיכם,ֹחייםֹכולכםֹהיום"

ֹֹ
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ֹאהרוניֹיאירֹ–מהֹקודםֹלמה,ֹלימודֹתורהֹאוֹחתונה?ֹ
ֹראשיתֹנתחילֹבהבנתֹעיקרֹהסוגיה

ֹכ"ט: ֹתורהֹ"ֹאומרתֹהברייתאֹבקידושין ֹתורהֹולישאֹאשהֹילמוד ללמוד

ֹ".אשהֹואח"כֹילמודֹתורהואח"כֹישאֹאשהֹואםֹא"אֹלוֹבלאֹאשהֹישאֹ

ֹמובןֹמהברייתאֹשלימודֹתורהֹקודםֹלנישואיןֹכאשרֹיכולֹללמודֹללאֹאישה.

אמרֹרבֹיהודהֹאמרֹשמואלֹהלכהֹנושאֹאשהֹואח"כֹופסקוֹהאמוראים:ֹ"

ֹ".ילמודֹתורהֹר'ֹיוחנןֹאמרֹריחייםֹבצוארוֹויעסוקֹבתורה

ֹ."האֹלןֹוהאֹלהוולאֹפליגיֹהגמ'ֹמסכמת:ֹ"

ֹבהבנתֹמסקנתֹהגמ'ֹוהברייתא:נחלקוֹהראשוניםֹ

הםֹבניֹבבלֹשנושאיםֹאישהֹוהולכיםֹחוץֹלמקומםֹולכןֹצרכיֹֹ-"לן"ֹֹשיטתֹרש"י:

ֹהביתֹאינםֹמוטליםֹעליהם.

ֹ ֹיבטלוֹֹ–"להו" ֹולכן ֹעליהם ֹמוטלים ֹהבית ֹוצרכי ֹבמקומם ֹשלומדים ֹא"י ֹבני הם

ֹתורה.

ישה"ֹולכןֹרש"יֹלאֹיתייחסֹבהסברֹהגמ'ֹלמקרהֹ"שאיֹאפשרֹלוֹבלאֹאֹ–לסיכוםֹ

ֹחייביםֹלומרֹשכלֹמהֹשנאמרֹבדבריֹהגמראֹזהֹרקֹ"כשאפשרֹלוֹבלאֹאישה".

הנשיםֹבבבלֹהיוֹמפרנסותֹואילוֹבא"יֹהיוֹֹשיטתֹהנמוקיֹיוסף,ֹוהר"ןֹבשםֹאחרים:

ֹהגבריםֹמפרנסים.

ֹברוך: ֹר' ֹהיתהֹֹשיטת ֹפרנסתם ֹולכן ֹאותם ֹמשכירים ֹוהיו ֹקרקעות ֹהיו ֹבבל לבני

ֹמצויהֹולבניֹא"יֹלא

ֹהזקן:ֹשיטת ֹחפציםֹבתורהֹויצרםֹלאֹהיהֹמתגברֹבליבםֹֹתוספותֹר"י ֹהיו ֹא"י בני

ֹולכןֹהקדימוֹללמודֹתורה.

ֹמשמעֹמדבריוֹשרחייםֹבצורוֹהכוונהֹליצרֹהרעֹולאֹלפרנסהֹובניֹבבל

ֹשיטתֹהרמב"ם:

לעולםֹילמודֹאדםֹתורהֹואחרֹ"ֹ–בהלכותֹתלמודֹתורהֹפרקֹא'ֹהלכהֹה'ֹ

איןֹדעתוֹפנויהֹללמוד,ֹואםֹהיהֹיצרוֹכךֹישאֹאשהֹשאםֹנשאֹאשהֹתחלהֹ

ֹ."מתגברֹעליוֹעדֹשנמצאֹשאיןֹלבוֹפנויֹישאֹואחרֹכךֹילמודֹתורה

האישֹמצווהֹעלֹפריהֹורביהֹאבלֹלאֹהאשה,ֹ"ֹ–הלכותֹאישותֹפט"וֹה"בֹ

ֹעשריםֹ ֹשעברו ֹוכיון ֹעשרה, ֹשבע ֹמבן ֹזו ֹבמצוה ֹנתחייב ֹהאיש ומאימתי
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ֹ ֹמצות ֹומבטל ֹעובר ֹזה ֹהרי ֹאשה ֹנשא ֹולא ֹעוסקֹשנה ֹהיה ֹואם עשה,

בתורהֹוטרודֹבהֹוהיהֹמתיראֹמלישאֹאשהֹכדיֹשלאֹיטרחֹבמזונותֹויבטלֹ

ֹוכלֹ ֹהמצוה ֹמן ֹפטור ֹבמצוה ֹשהעוסק ֹלהתאחר, ֹמותר ֹזה ֹהרי ֹהתורה מן

ֹ."שכןֹבתלמודֹתורה

קשהֹאיךֹהרמב"םֹאומרֹשלימודֹהתורהֹקודםֹלנישואיןֹמדיןֹ"העוסקֹבמצוהֹפטורֹ

ֹידועֹלנוֹשכלל ֹוהרי זהֹנוגעֹלגביֹהעוסקֹבמצוותֹמעשיותֹאךֹלאֹלגביֹֹמהמצוה",

ֹלימודֹתורהֹשהריֹמטרתֹהלימודֹהיאֹֹלהביאֹלידיֹמעשה?

ֹיוסף ֹבילקוט ֹמצינו ֹלתלמוד70ֹתשובה: ֹישֹליישבֹשהעוסקֹבמצווהֹהכוונהֹלהילוך :

ֹתורהֹולאֹללימודֹתורה,ֹשלהֹאיןֹגבולֹולאֹקשהֹלרמב"ם.

ֹ

ֹפסיקתֹההלכהֹ:

מודֹאדםֹתורהֹואח"כֹישאֹאשה,ֹשאםֹישאֹיל"ֹ–שו"עֹסימןֹרמ"וֹס"בֹ

ֹואםֹא"אֹלוֹ ֹלעסוקֹבתורהֹמאחרֹשרחייםֹבצוארו. אשהֹתחילהֹא"אֹלו

ֹ."בלאֹאשה,ֹמפניֹשיצרוֹמתגברֹעליו,ֹישאֹאשהֹתחילה

ֹ

ֹמהוֹגילֹהנשואין?

ֹ"בןֹשמונהֹעשרהֹלחופה"ידועהֹהמשנהֹבאבותֹ)ה,ֹכא(ֹ

ֹלנישואין:הגמ'ֹבקידושיןֹשםֹמבררתֹמהוֹהגילֹהמאוחרֹביותרֹ

ֹא"לֹ" ֹהוא ֹגדול ֹדאדם ֹהמנונא ֹבדרב ֹהונא ֹלרב ֹחסדא ֹרב ֹליה משתבח

}רבֹחסדאֹשבחֹבפניֹרבֹהונאֹאתֹרבֹהמנונאֹכשיבאֹלידךֹהביאהוֹלידיֹ

ֹ ֹלהכירו{ ֹאליו ֹוביקשֹרבֹהונאֹשיזמינהו ֹאתאֹחזייהֹשהואֹאדםֹגדול, כי

ֹפורסֹסודרֹעלֹדלאֹפריסֹסודראֹ }כשבאֹרבֹהמנונאֹראהֹרבֹהונאֹשאינו

ֹ ֹהגבריםֹהנשואים({ ֹ)כדרך ֹטעמאֹלאֹפריסתֹסודראֹא"לֹראשו ֹמאי א"ל

ֹעדֹ ֹלאפי ֹלהו ֹחזית ֹדלא ֹחזי ֹא"ל ֹמיניה ֹלאפיה ֹאהדרינהו ֹנסיבנא דלא

ֹוהשיבֹרבֹהמנונאֹשאינוֹֹדנסבת ֹמכסהֹראשו, ֹרבֹהונאֹלמהֹאינו }שאלו

ֹנשוי.ֹהחזירֹרבֹהונאֹפניוֹלצדֹואמרֹלוֹשלאֹיראהֹפניוֹעדֹשינשא{.
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דאמרֹבןֹעשריםֹשנהֹולאֹֹ}רבֹהונאֹהלךֹבזהֹלשיטתו{ֹמיהרבֹהונאֹלטע

ֹבעבירה ֹימיו ֹכל ֹאשה ֹדעתךֹ.נשא ֹסלקא ֹימיוֹֹ?!בעבירה ֹכל ֹאימא אלא

ֹ.בהרהורֹעבירה

ֹהואֹ ֹהקדושֹברוך ֹיושב ֹשנה ֹכ' ֹעד ֹישמעאל ֹר' ֹדבי ֹתנא ֹוכן ֹרבא אמר

ֹ.ומצפהֹלאדםֹמתיֹישאֹאשהֹכיוןֹשהגיעֹכ'ֹולאֹנשאֹאומרֹתיפחֹעצמותיו

ֹהוהֹנסיבנאֹאמרֹרבֹ ֹדנסיבנאֹבשיתסרֹואי ֹדעדיפנאֹמחבראי חסדאֹהאי

ֹבעיניךֹבארביסר ֹגירא ֹלשטן ֹאמינא ֹכיווןֹֹהוה ֹמחברי, ֹעדיף ֹשאני }זה

ֹיכולתיֹלהתגרותֹבשטן{."14ֹ,ֹואםֹהייתיֹנישאֹבגיל16ֹשנישאתיֹבגילֹ

ֹאףֹעלֹפיֹכןֹמיֹשעוסקֹבתורהֹיוכלֹלאחרֹאתֹגילֹהנישואיןֹכפיֹשראינוֹלעיל.

מהֹהרא"שֹבקידושיןֹפ"אֹסימןֹמ"בֹ"וקצבהֹלאותוֹלימודֹלאֹידענאֹשלאֹעלֹכךֹת

ֹיתכןֹשיבטלֹמפריהֹורביהֹכלֹימיוֹשלאֹמצינוֹזהֹאלאֹבבןֹעזאי"?!

ֹ

ֹ ֹהרא"ש ֹלתמיהת ֹמתייחס ֹס"ג ֹרמ"ו ֹסי' ֹלאֹֹ–הב"ח ֹשהאדם ֹהרא"ש ֹשל כוונתו

הואֹילמדֹאתֹכלֹהתורהֹלפניֹשיתחתןֹ"אלאֹהדברֹמוטלֹלפיֹאנשיֹדורוֹולפיֹמהֹש

ֹישאֹאישה"ֹממשיךֹהב"חֹ ֹכך ֹואחר ֹשנים ֹבתורהֹתחילהֹמספר ֹיעסוק ֹליבו רוחב

ֹללמודֹאםֹישאֹ ֹלו ֹאפשר ֹחשקהֹבתורהֹויודעֹשאי ֹזהֹליחידֹשנפשו וכותבֹש"כל

ֹחייבֹלישאֹאישהֹעדֹגילֹ ֹאינו "ֹאבלֹשארֹסתםֹלומדיםֹאסורֹלהם21ֹאישהֹולכן

ֹ.21לעמודֹבלאֹאישהֹמגילֹ

ֹהלכה ֹבפניני ֹמ"מ71ֹוכתב ֹחז"לֹמפניֹ: ֹכבזמן ֹלהקדיםֹאתֹגילֹהנישואין גםֹלאֹניתן

שנישואיןֹמוקדמיםֹעלוליםֹלמנועֹמצעיריםֹלרכושֹמקצועֹמתאים,ֹולפרנסֹאח"כֹאתֹ

ֹמשפחתםֹבכבוד.

לצערנוֹגםֹהלימודֹהתורניֹבתקופתֹהנעוריםֹעדייןֹלאֹנעשהֹביעילותֹהנדרשתֹכלֹזהֹ

ֹובםֹשלֹהבחורים.אצלֹרובֹר21ֹגורםֹלעיכובֹהנישואיןֹאלֹמעברֹלגילֹ

ֹסיבהֹנוספתֹלדחייתֹגילֹהנישואין,ֹהמצווהֹלשרתֹבצבאֹלהגןֹעלֹהעםֹוהארץ.

סיבהֹנוספת,ֹמורכבותֹהחייםֹבעידןֹהמודרניֹמזמניםֹלזוגֹיותרֹניסיונותֹמבעבר,ֹוכדיֹ

ֹשיוכלוֹלהתמודדֹעימהםֹצריכיםֹיותרֹבשלותֹואחריות.
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ֹהתו ֹללימוד ֹגבול ֹשאין ֹהלכה, ֹהפניני ֹמוקדם,ֹמסכם ֹלהתחתן ֹלאדם ֹמוטב ֹולכן רה

ֹזהֹ ֹוכל ֹינשא. ֹואז ֹמעט ֹשילמד ֹלו ֹעדיף ֹהתורה ֹיסודות ֹאת ֹלמד ֹטרם ֹאם אולם

ֹכשלומדֹבטהרה,ֹאךֹאםֹיצרוֹמתגברֹעליוֹחייבֹלהקדיםֹולינשא.



71 

ֹבהםֹלהתגדלֹעטרהֹתעשםֹאלֹאומרֹצדוקֹ"ר'

ֹאחרקֹאוראלֹ-)אבותֹד,ֹה(בהם"ֹלחפורֹקרדוםֹולא
ֹ

ֹכך:ר"עֹמברטנוראֹמפרשֹאתֹהמשנהֹהנ"לֹ

ֹרביֹשאקראֹבשבילֹאלמודֹתאמרֹשלאֹ-ֹבהםֹלהתגדלֹעטרהֹתעשםֹאל"

ֹ:לבואֹהכבודֹוסוףֹמאהבהֹלמודֹאלא,ֹבראשֹויושיבוני

ֹמלאכהֹממנהֹלעשותֹכדיֹתורהֹתלמודֹולאֹ-ֹבהם72ֹלחפורֹקרדוםֹולא

ֹתורהֹשלֹבקדושתהֹמועלֹכןֹשהעושה,ֹבהֹלחפורֹקרדוםֹכמו,ֹבהֹשתתפרנס

ֹשכרֹנוטליןֹתינוקותֹומלמדי.ֹההקדשֹמןֹשנהנהֹכמיֹשמיםֹבידיֹמיתהֹוחייב

ֹבלבדֹהתינוקותֹשימור ֹויזיקוֹיפשעוֹשלאֹאותןֹשמשמרין, ֹפיסוקֹושכר,

ֹשכרֹאבל.ֹהטעמיםֹפיסוקֹלתלמידיםֹוללמדֹלטרוחֹחייבֹהרבֹשאין,ֹטעמים

ֹאתכםֹללמדֹההיאֹבעת'ֹהֹצוהֹואותי'(ֹדֹדברים)ֹדכתיב,ֹליטולֹאסורֹלימוד

ֹ"ֹעכ"ל..73בחנםֹאתםֹאףֹבחנםֹאניֹמה,ֹאלהי'ֹהֹצוניֹכאשרֹומשפטיםֹחקים

ֹשבאֹ ֹכדבר ֹמלכתחילה ֹהתורה ֹאל ֹלגשת ֹלאדם ֹשאסור ֹפירושו ֹלפי ֹמבינים אנו

ֹאלאֹ ֹלכבוד, ֹעי"ז ֹויזכה ֹרבי ֹלו ֹשיקראו ֹכדי ֹאו ֹאחרים ֹאנשים ֹבפני ֹאותו להגדיל

ֹבעו ֹדברו ֹשזהו ֹהשי"ת ֹמאהבת ֹרק ֹתורה ֹמעצמו.ֹללמוד ֹלבוא ֹהכבוד ֹוסוף לם.

ֹמלאכהֹ ֹמד"ת ֹלעשות ֹשאסור ֹהק' ֹמדבריו ֹמבינים ֹאנו ֹבה ֹלחפור ֹלקרדום ובקשר

ֹלמרותֹשמלמדֹהתינוקותֹשלֹביתֹרבןֹ שמיֹשעושהֹכךֹמועלֹבקדושתהֹשלֹתורה.

ֹשמירתֹ ֹשכר ֹאלא ֹהלימוד ֹעצם ֹעל ֹלא ֹזה ֹאותם, ֹמלמד ֹשהוא ֹזה ֹעל ֹכסף לוקח

ֹויע ֹברחובות ֹיסתובבו ֹשלא ֹטעמיםֹהילדים ֹפיסוק ֹושכר ֹ)בייביסיטר( ֹפשעים שו

ֹעלֹהלימודֹעצמוֹ ֹובכ"ז ֹלאֹלימודֹממש. שהואֹמלמדֹאותםֹלקרואֹבטעמיםֹשזהו

ֹאסורֹלקחתֹתשלום.

ֹנביאֹאתֹדבריֹהרמב"םֹעלֹהמשנהֹוננסהֹלכווןֹלדעתוֹבע"ה.

ֹ"דע ֹאמרֹכברֹזהֹכי, ֹבהֹלחפורֹקרדוםֹהתורהֹתעשהֹאל: ֹכלומר, ֹאל:

ֹתורהֹבכבודֹהעולםֹבזהֹשיהנהֹמיֹשכלֹואמרֹובאר,ֹלפרנסהֹכליֹתחשבה
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ֹהבאֹהעולםֹמחייֹנפשוֹכורתֹשהוא ֹהלשוןֹמזוֹעיניהםֹאדםֹבניֹוהעלימו.

ֹהגלויה ֹגווםֹאחריֹוהשליכוה, ֹאניֹ-ֹהבינוםֹשלאֹמאמריםֹבפשטיֹונתלו,

ֹהקהילותֹועלֹהיחידיםֹעלֹחוקיםֹלהםֹוהטילוֹ-ֹאבארם ֹאתֹועשו,

ֹשזה,ֹגמורהֹשטותֹלסבורֹאדםֹבניֹוהביאו,ֹמכסיםֹלחוקֹהתורייםֹהמינויים

ֹותורתןֹבתורהֹהעוסקיםֹולאנשיםֹולתלמידיםֹלחכמיםֹלעזור,ֹומחוייבֹצריך

ֹעליהֹשישעןֹרגלֹולא,ֹאותוֹשיאמתֹמהֹבתורהֹאין,ֹטעותֹזהֹוכל.ֹאומנותן

ֹנמצאֹלא,ֹלברכהֹזכרם,ֹהחכמיםֹבתולדותֹנעייןֹאםֹשאנוֹלפי.ֹפניםֹבשום

ֹהמרוממותֹלישיבותֹממוןֹקיבוץֹולא,ֹאדםֹבניֹעלֹחובותֹהטלתֹלאֹאצלם

ֹמןֹלאחדֹולאֹתורהֹלמרבציֹולאֹלדייניןֹולאֹגלויותֹלראשיֹולא,ֹהנכבדות

ֹהאנשיםֹלשארֹולאֹהממונים ֹעניֹבהםֹישֹכולןֹקהילותיהםֹנמצאֹאלא,

ֹגומליֹהיוֹלאֹשהםֹשאוַמר'ֹלהֹוחלילה,ֹבתכליתֹהממוןֹרבֹועשיר,ֹבתכלית

ֹצדקהֹונותניֹחסד ֹביתוֹממלאיםֹהיוֹלקחתֹידוֹפשטֹאילוֹהעניֹזהֹאלא,

ֹשיתפרנסֹבמלאכהֹמסתפקֹאלא,ֹכןֹעושהֹהיהֹלאֹהואֹאבל,ֹומרגליותֹזהב

ֹממנה ֹבדוחקֹביןֹברווחֹבין, ֹאדםֹבניֹשבידיֹלמהֹובז, ֹוהתורהֹהואיל,

74ֹ".מזהֹמנעתו

היאֹשלאֹהכוונהֹֹשאיןֹלעשותֹמהתורהֹ"קרדום"ֹ)גרזן(ֹלחפורֹבהֹכותבֹהרמב"םֹ

ֹע"מֹֹלקחת ֹלומד ֹשאדם ֹהמלאכות ֹככל ֹמלאכה ֹמהם ֹולעשות ֹהתוה"ק ֹדברי את

ֹמקוםֹ ֹבשום ֹמצינו ֹלא ֹוגם ֹמשפחתו. ֹולקיום ֹלקיומו ֹהביתה ֹפרנסה ֹלהביא שיוכל

ֹועובריםֹ ֹנדבות ֹמקבצים ֹולא ֹאדם ֹמבני ֹממון ֹמבקשים ֹת"ח ֹשהיו ֹובחז"ל בתנ"ך

לאֹלדייניםֹולאֹבעיירותֹלאסוףֹכספיםֹלישיבותֹהחשובותֹדאז,ֹולאֹלראשיֹהגלויותֹו

ֹלגדולֹהדורֹולאֹלשוםֹאדםֹשלומדֹתורהֹואינוֹהולךֹלעבוד.

ֹת"חֹ ֹגם ֹהדור ֹובאותו ֹמאוד ֹמופלגים ֹעשירים ֹשהיו ֹת"ח ֹלמצוא ֹנוכל ֹשכן למרות

שהיוֹענייםֹמאודֹולאֹהיוֹמבקשיםֹמאותםֹהת"חֹהעשיריםֹצדקהֹאוֹשיפרנסוֹאותםֹ

ובֹח"וֹשאותםֹהת"חֹהעשיריםֹכיֹהםֹלומדיםֹתורהֹועוזביםֹחייֹעוה"ז.ֹואלֹלנוֹלחש

לאֹהיוֹגומליֹחסדיםֹונותניֹצדקהֹכיֹאםֹהיוֹהענייםֹ)הת"ח(ֹרקֹמבקשיםֹמהםֹממוןֹ

ֹלאֹ ֹובכ"ז ֹומרגליות ֹטובות ֹואבנים ֹלרוב ֹוזהב ֹכסף ֹביתם ֹכל ֹממלאים ֹהיו כלשהו

ֹביקשוֹמןֹהצדקהֹולאֹמהת"חֹההם.
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ֹשהיהֹחוטבֹעצים ֹיו75ֹלמשלֹהללֹהזקן ֹזכאי.והקטןֹשבתלמידיוֹהיהֹרבן ֹבן ור'ֹֹחנן

ֹ ֹעליו ֹמעידה ֹקול" ֹש"בת ֹדוסא ֹבן ֹבשבילֹאלאֹניזוןֹאינוֹכולוֹהעולםֹכל"חנינא

ולמ"זֹלאֹביקשֹמבניֹֹ"שבתֹלערבֹשבתֹמערבֹחרוביןֹקבֹדיוֹבניֹוחנניהֹבניֹחנניה

.ֹוקרנאֹשהיהֹדייןֹבא"יֹוהיהֹדולהֹמיםֹלהשקותֹאתֹהשדותֹוהיהֹלוקחֹכסף76ֹאדם

ֹולא ֹמהדלייה ֹבטילתו ֹעל ֹהדיןֹרק ֹבעלי ֹאת ֹלדון ֹשהולך ֹת"ח77ֹעל ֹמצאנו ֹולא .

ֹולאֹ ֹעניים ֹשבדורם ֹהת"ח ֹאת ֹשהשאירו ֹעל ֹדורו ֹאנשי ֹאת ֹמגנה ֹשהיה כלשהו

ֹמפרנסיםֹאותם,ֹח"וֹתתגנהֹהתורהֹבעיניהםֹויעשוֹממנהֹמלאכהֹכשארֹהמלאכות!

ֹהרמב"םֹמביאֹשניֹסיפוריםֹמהגמ'ֹשמחזקיםֹאתֹטענתו:

ֹ)בגמֹהתבארֹאשרֹהמעשהֹאזכירֹ"ואמנם ֹסבֹנדרים' ֹאחדֹאדםֹוהוא.(

ֹבכלֹאותןֹרואהֹהיהֹאשרֹפעםֹוכלֹהגנביםֹבוֹנכנסיםֹוהיוֹכרםֹלוֹשהיה

ֹהיה]ֹיום ֹמןֹשאחדֹבוֹספקֹהיהֹולאֹוהולכיןֹמתמעטיןֹפירותיוֹמוצא[

ֹמהֹממנוֹשבצרֹעדֹהבציר.ֹימיֹכלֹמזהֹמצטערֹוהיהֹבוֹעיניוֹנתןֹהגנבים

ֹכשיאספוֹאדםֹבניֹודרךֹהצימוקיםֹואסףֹשיבשוֹעדֹוצמקםֹשבצר

ֹמפניֹלאכלןֹומותרֹהענביםֹומןֹהתאניםֹמןֹגרגיריםֹמהםֹשיפלוֹהצימוקים

ֹבמקרהֹטרפון'ֹרֹובא,ֹלמוציאהםֹלמיעוטםֹבעליםֹהניחוםֹוכברֹהפקרֹשהם

ֹובאֹאותםֹאוכלֹוהיהֹשנפלוֹהצימוקיםֹמןֹולקטֹוישבֹההואֹלכרםֹאחדֹיום

ֹאותוֹמכירֹהיהֹולאֹשנהֹכלֹממנוֹשגנבֹהגנבֹהיהֹשזהֹוחשבֹהכרםֹבעל

ֹעלֹאותוֹושםֹאחדֹבשקֹאותוֹושםֹעליוֹוהתחזקֹמידֹולקחוֹעליוֹשמעֹאבל

ֹבנהרֹלהשליכוֹגבו ֹרֹוכשראה, ֹשזהֹלטרפוןֹלוֹאויֹואמרֹצעקֹכךֹטרפון'

ֹרביֹוהיהֹגדולֹחטאֹשחטאֹלדעתוֹוברחֹהניחוֹהכרםֹבעלֹוכששמע,ֹהרגו

ֹלוֹשאירעֹמהֹעלֹומתאבלֹימיוֹכלֹוהלאהֹההואֹהיוםֹמןֹמצטערֹטרפון

ֹהתורהֹבכבודֹעצמוֹאתֹשהציל ֹלומרֹיכולֹוהיהֹגדולֹעשירֹהיהֹוהוא,

ֹלהודיעוֹצריךֹהיהֹולאֹלוֹנותנםֹוהיהֹזהוביםֹוכךֹכךֹלךֹאתןֹואניֹהניחני

ֹרֹשהוא ֹבתורהֹולאֹבממונוֹעצמוֹאתֹמצילֹוהיהֹטרפון' ֹימיוֹכלֹואמרו,

ֹבכתרהֹשהשתמשתיֹליֹאויֹואמרֹזהֹדברֹעלֹמצטערֹהיהֹצדיקֹאותוֹשל

ֹמןֹונעקרֹב"לעוהֹחלקֹלוֹאיןֹתורהֹשלֹבכתרהֹהמשתמשֹשכל,ֹתורהֹשל
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ֹהעולם ֹדרֹמשוםֹזהֹואמרו, ֹלפיוסיה78ֹל"והוֹהיהֹגדולֹעשירֹטרפון'

ֹ.בדמים

ֹמיֹכלֹואמרֹרעבוןֹבשנתֹאוצרות80ֹה"ע79ֹהקדושֹרבינוֹפתח.(ֹחֹב"ב)ֹוכן

ֹיונתן'ֹרֹובאֹח."תֹשיהיהֹובלבדֹויתפרנסֹיבואֹפרנסתוֹלקחתֹלבאֹשירצה

ֹל"אֹפרנסניֹרביֹלוֹאמרֹאותוֹמכירֹהיהֹלאֹוהואֹלפניוֹועמדֹעמרםֹבן

,ֹוכעורבֹככלבֹפרנסניֹלוֹאמרֹאפרנסיך?ֹבמהֹאלאֹלא.ֹשנית?ֹלא.ֹקרית?

ֹשאיןֹטמאֹועוףֹטמאהֹחיהֹי"השֹשיפרנסֹכמו,ֹחכמהֹביֹשאיןֹפ"אעֹל"ר

ֹליֹאויֹואמרֹבדבריוֹפתהוֹבאשרֹנתחרטֹכ"ואחֹלוֹונתןֹמהםֹפחות81ֹה"ע

ֹעמרםֹבןֹיונתןֹאוליֹלוֹשאירעֹזהֹהשומעיםֹלוֹואמרוֹמנכסיֹה"עֹשנהנה

מזה,ֹֹלהשמרֹכשיוכלֹהתורהֹבכבודֹליהנותֹרוצהֹשאינוֹהואֹתלמידך

ֹחולקֹכלֹישתיקוֹהאלהֹהמעשים'ֹוב.ֹכןֹהעניןֹומצאֹוחקרֹבתחבולה.'ֹואפי

ֹעכ"ל.82ֹ".העניןֹבזה

ֹ ֹגדולי ֹשני ֹלנו ֹמראה ֹטרפוןֹהרמב"ם ֹר' ֹתורה; ֹמדברי ֹליהנות ֹרצו ֹשלא תורה

שבטעותֹכןֹנהנהֹמדבריֹתורהֹשהיוֹבוֹשאמרֹאויֹלוֹלטרפוןֹשבעלֹהכרםֹהרגֹאותוֹ

עשהֹתעניותֹכלֹימיוֹונצטערֹעלֹזהֹמאוד,ֹור'ֹיונתןֹבןֹעמרםֹששינהֹמדבריוֹלרבוֹ

ֹששאלֹאותוֹאםֹישֹבוֹתורהֹרקֹכדיֹשלאֹייהנהֹמדבריֹתורהֹשהיוֹבו.

מב"םֹואומרֹלמרותֹשהתירהֹהתורהֹלת"חֹלתתֹאתֹממונםֹלאדםֹשיעשהֹמוסיףֹהר

ֹוהקילהֹמעלֹהת"חֹאתֹעולֹהמיסיםֹ בוֹסחורהֹוימכורֹאתֹסחורתםֹראשונהֹבשוק,

ֹעלֹ ֹכופים ֹ)שהגוים ֹהמלכות ֹלצבא ֹוגיוס ֹחומות ֹבניית ֹהממלכה, ֹוחוקי והארנוניות

ֹוכו' ֹגולגולת ֹוכסף ֹמללכת( ֹפטורים ֹת"ח ֹחיילים, ֹלהם ֹלתת ֹמצוותֹֹעמ"י ֹזו הרי

התורהֹבדיוקֹכמוֹשציוותהֹהתורהֹלתתֹלכהניםֹמתנותֹכהונהֹומעשרותֹללויםֹוכמוֹ

ֹלפטורֹאותםֹ ֹשרצונו ֹוכמו ֹהשי"ת! ֹרצון ֹוזהו שפטרהֹהכהניםֹמלתתֹמחציתֹהשקל.

ֲהָבהֹ מלתתֹמיסיםֹוכו'ֹכךֹאסרֹעליהםֹליהנותֹמד"תֹשהםֹלומדיםֹשנאמר:ֹ" ַאְֽ ת־ֹלְּ אֶּ

יךָֹ'ֹהֹ  עֱַֹֹאל הֶֶּ֔ מ ֹ֥ ש ְּ ק ֖לוֹ ֹלִּ ָקה־֑בוֹ ֹב ְּ ָדבְּ לְּ יֹו  יָךֹ ֹ֤הו אֹכ ִּ  ךְַֹֹּחי ֶּ  רֶּ א   יךָֹֹוְּ תָֹימֶֶּ֔ ֶּ בֶּ הָֹלש  רֹ ַֹעל־ָהֲאָדָמָ֗ ֶּ ֲֹאש 
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ע ב ַַּ֨ ש ְּ ֹהֹ ֹנִּ םַֹלֲאב תֶֶּ֛יךָֹ' ָרָהֶ֛ ַאבְּ קֹלְּ ָחֹ֥ צְּ יִּ בֹלְּ ַיֲעק ֖ לְּ ֹ֥תֹו ְֽ םָֹלתֵ ֹולא83ֹֹ":ָלהְֶּֽ ֹהקב"ה ֹאת לאהבה

ֹללמודֹאתֹתורתוֹע"מֹשנהנהֹמהםֹונקבלֹמשכורתֹעלֹשאנוֹלומדיםֹאתֹהתורה.

.ֹלענין84ֹאתֹדבריֹהרמב"םֹמביאֹגםֹשו"תֹהתשב"ץֹומביאֹהוכחותֹסותרותֹלדבריו

ֹלאודועיֹלאינישֹליהֹהסיפורֹשלֹרביֹטרפוןֹבכרםֹעשהֹר"טֹכדין!ֹשאמרֹרבאֹ"שרי

ֹליהֹידעיֹדלאֹבאתראֹנפשיה ֹכתיבד, ֹהֹאתֹיראֹועבדך: במקוםֹשלא85ֹֹמנעוריו"'

ֹאותו.ֹוכןֹאםֹרצוֹהת"חֹ רו  טֶּ פְּ מכיריםֹאתֹהאדםֹמותרֹלוֹלומרֹשהואֹתלמידֹחכםֹויִּ

ֹהםֹ ֹאם ֹגם ֹת"ח ֹשהם ֹלומר ֹלהם ֹמותר ֹהמלכות ֹודיני ֹהמיסים ֹמעול ֹעצמם לפטור

ֹעשיריםֹמאוד!

ֹומגיבֹעודֹעלֹדבריֹהרמב"םֹואומר:

ֹואם86ֹמתקנתאֹילפיֹולאֹמקלקלתאֹוילפיֹםאדֹכלֹבידֹנפלוֹשספריוֹ"לפי

ֹמהנראהֹכיֹתסייעֹהראשוניםֹוזכותֹדרכוֹלנוֹיראהֹהאמתֹלהשיבֹמליןֹיש

ֹלפניוֹהיוֹאשרֹל"זֹוהרבניםֹהגאוניםֹכלֹוהטעהֹמדותיוֹעלֹהפריזֹשהוא

ֹאויל.ֹמשוגעיםֹשקראםֹעדֹטעותֹלכללֹבאֹכעסֹלכללֹשבאֹומתוךֹובזמנו

ֹהרוחֹאישֹמשוגעֹהנביא ֹלמלכותֹקרובֹלהיותֹהמזלֹעזרוֹל"זֹהואֹואם.

לות,ֹפרסֹליטולֹנצרךֹולאֹוחכמתוֹרפואתוֹמפניֹבדורוֹונכבד ֹמהֹמהקהִּ

ֹיתבזוֹאוֹברעבֹהימותוֹזו?ֹמדהֹלידיֹבאוֹלאֹאשרֹוהחכמיםֹהרבניםֹיעשו

ֹוהמצותֹהתורהֹכונתֹזאתֹאיןֹצוארם?ֹמעלֹהתורהֹעולֹיפרקוֹאוֹמכבודם?

ֹוכוֹאותוֹשיאמתֹדברֹבתורהֹשאיןֹש"במֹוהנהֹ.והתלמוד ֹעזבֹאוֹשכח'

ֹוהשווֹאחיוֹמשלֹגדלהוֹמאחיוֹהגדולֹהכהן(ֹא"עֹח"יֹיומא)ֹבוֹשדרשוֹמה

ֹשלאֹאותוֹשיאמתֹדברֹבתורהֹמצינוֹוהנהֹלמעלהֹש"כמֹלכהןֹחשובֹאדם

ֹאינוֹבזהֹהאיסורֹגםֹהואֹאסמכתאֹשלֹמדרשֹשזה87ֹת"ואֹל"זֹהרבֹכדברי

ֹנמיֹאתםֹאףֹבחנםֹאניֹמה',ֹהֹצוניֹכאשר(ֹא"עֹז"לֹנדרים)ֹממדרשֹאלא

ֹבחנם"
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ֹסימוכיןֹ ֹמכלֹוכלֹואומרֹשכשאמרֹשאין התשב"ץֹחולקֹעלֹהרמב"םֹומבטלֹדבריו

שבהֹאנוֹלמדיםֹשבאמתֹאתֹהכהןֹמגדלים88ֹֹלדעהֹשכןֹמותרֹכנראהֹשכחֹאתֹהגמ'

משלֹאחיוֹ)שאםֹאיןֹלכהןֹממוןֹאחיוֹהכהניםֹצריכיםֹלפרנסֹאותו(ֹות"חֹמשולֹלכהןֹ

ֹוֹמשלֹאחיו.שכןֹמגדליםֹאות

ֹמשנה ֹמהלל89ֹֹהכסף ֹראיה ֹהרמב"ם ֹשמהֹשמביא ֹואומר ֹהרמב"ם ֹדברי ֹעל עונה

הזקןֹשהיהֹחוטבֹעציםֹזוֹלאֹראיה!ֹכיווןֹשהללֹהיהֹחוטבֹעציםֹרקֹבתחילתֹדרכוֹ

ֹאתֹהשכרֹלמפורסמיםֹשבהםֹאבלֹ ֹתלמידיםֹונתנו ֹאלפי ֹהיו ֹבזמנו ֹשהרי בישיבה!!

ר'ֹחנינאֹבןֹכשעלהֹהללֹלגדולהֹהיעלהֹעלֹדעתנוֹשהיהֹחוטבֹעצים??ֹומהֹשאמרוֹב

דוסאֹשאםֹרקֹהיהֹרוצהֹלהתעשרֹהואֹהריֹלאֹהיהֹצריךֹבכללֹלבקשֹמבניֹאדם,ֹ

ֹואנוֹ ֹלוֹאבלֹר'ֹחנינאֹבכללֹלאֹרוצהֹליהנותֹבעוה"ז! רקֹיבקשֹמהשי"תֹוהואֹיתן

ֹשהיהֹ ֹהונא ֹורב ֹבאיסור. ֹלא ֹאבל ֹהזה, ֹבעולם ֹליהנות ֹרוצה ֹשכן ֹמי ֹעל מדברים

תֹאתֹשדותיוֹאזֹכברֹישֹלוֹקרקעותֹוממוןֹדולהֹמיםֹכברֹפרש"יֹשהיהֹדולהֹלהשקו

ואינוֹצריךֹליטולֹמןֹהצדקה.ֹומהֹשאמרֹמעשהֹבר'ֹטרפוןֹויונתןֹבןֹעמרםֹואדרבה,ֹ

ֹקייםֹ ֹהיה ֹבאמת ֹשאם ֹ"להשתיק". ֹבא ֹשהרמב"ם ֹאלו ֹשל ֹלשיטתם ֹראיה משם

ֹלכאורהֹ ֹוהרי ֹכך? ֹלעשות י ב ִּ ֹרֶּ ֹלהם ֹהורה ֹאיך ֹמד"תֹשלהם, ֹליהנות ֹלת"ח איסור

ֹדב ֹלהם ֹלפניםֹהורה ֹעשה ֹהוא ֹהרי ֹעמרם ֹבן ֹיונתן ֹר' ֹעל ֹשאמרנו ֹומה ֹאיסור! ר

י ב ִּ ֹאינוֹאשר,ֹהואֹתלמידךֹעמרםֹבןֹיונתןֹ"אולי משורתֹהדין.ֹשהריֹענוֹתלמידיוֹלרֶּ

זה"ֹוידעוֹשהואֹמחמירֹעלֹעצמוֹבענייניםֹֹלוֹשאפשרֹכל,ֹתורהֹבכבודֹליהנותֹרוצה

ֹואםֹהואֹהח מירֹעלֹעצמו,ֹמשמעֹשכלֹהללוֹואםֹתהיהֹדרךֹאחרתֹהיהֹהולךֹבה.

י! ב ִּ ֹהשארֹכןֹבאוֹונהנוֹמד"תֹשלהםֹוכןֹלקחוֹמאוצרותיוֹשלֹרֶּ

ֹהמשנהֹ ֹשסתרֹאתֹכלֹהוכחותֹהרמב"םֹהכסףֹמשנהֹפונהֹלהסבירֹאתֹדברי אחרי

ֹאחרת:

ֹרֹלדעתיֹהםֹכךֹבאבותֹשםֹהמשניותֹ"פירוש ֹעלֹהלומדֹאומרֹישמעאל'

ֹראשֹבהיותוֹלהתכבדֹרקֹלשמהֹלמידתוֹכוונתֹשאיןֹכלומרֹללמדֹמנת

ֹכדיֹאקראֹתאמרֹשלא'ֹהֹאתֹלאהבה.[ֹב"ס]ֹקונם'ֹבפֹשאמרוֹכמוֹישיבה

ֹאו,ֹבישיבהֹויושבֹזקןֹשאהיהֹאוֹרביֹשיקראוניֹכדיֹאשנהֹחכםֹשיקראוני
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ֹבידוֹמספיקיםֹאומנותֹאיזהֹשלומדֹכמיֹשכרֹוליטולֹללמדֹמ"עֹשכוונתו

ֹלומדֹהויֹלעשותֹמ"עֹהלומדֹאבלֹיותרֹולאֹכוונתוֹכפיֹוללמדֹללמוד

ֹבכללֹאלהֹכלֹכיֹולעשותֹלשמורֹוללמדֹללמודֹבידוֹומספיקיםֹלשמה

ֹעשהֹמצותֹועשותוֹת"לֹממצותֹהשמרוֹגםֹהתלמידיםֹלימודֹכיֹכוונתו

ֹלוֹיאמרֹמעשה ֹשגםֹרואהֹשאניֹכיוןֹלומרֹתטעהֹאלֹואמרֹצדוק'ֹרֹבא.

ֹאלֹחטאֹאשרֹעוןֹבוֹשאיןֹכוונתוֹכפיֹבידוֹמספיקיןֹללמדֹמ"עֹללומד

ֹהמכויןֹובבחינת. ללמדֹמנתֹבעלֹהרמוזותֹמהכוונותֹאחתֹלשוםֹתכוין

ֹללמודֹהמכויןֹובבחינתֹבהםֹלהתגדלֹעטרהֹתעשםֹאלֹאמרֹהכבודֹהשגת

ֹבהםֹלחפורֹקרדוםֹולאֹאמרֹאומנותֹשלומדֹכמיֹלהתפרנסֹכדי ֹותדע.

ֹוכיוןֹחלףֹבתגאֹודאשתמשֹאומרֹהללֹהיהֹשכךֹאסורותֹהכוונותֹששתי

ֹהנאהֹשלֹמיןֹאיזהֹתורהֹמדבריֹהנהנהֹשכלֹלמדתֹהאֹדבריוֹסתםֹשהלל

ֹמןֹחייוֹנוטלֹפרנסתוֹהשגתֹאוֹכבודֹהשגתֹמנתֹעלֹשלומדֹכלומרֹשיהיה

90ֹ".העולם

ֹבתחילתֹ ֹאמרנו ֹשאם ֹאומר ֹצדוק ֹר' ֹהמשנה: ֹדברי ֹאת ֹמשנה ֹהכסף ֹמסביר וכך

ֹלוֹרביֹאוֹשיהיהֹראשֹ המשנהֹשכלֹמיֹשרוצהֹללמודֹע"מֹשיתכבדֹבזהֹשיקראו

ֹזהֹ ֹאלֹתחשובֹשזהֹמותרֹכי ישיבהֹאוֹשיתפרנסֹמללמדֹתלמידיםֹומספיקיםֹבידו,

הריֹאסור!ֹמיֹשרוצהֹלעשותֹככהֹיתנוֹלוֹויהיהֹלוֹסיעתאֹדשמייאֹאבלֹהואֹנוטלֹ

ֹכלֹלמדתֹהאֹחלףֹבתגאֹחייוֹמןֹהעולם!ֹשכןֹהללֹאומרֹבהמשךֹהמשנהֹ"ודישתמש

תםֹאתֹדבריוֹהרינוֹלמדיםֹשכלֹהעולם".ֹמתוךֹשסֹמןֹחייוֹנוטלֹתורהֹמדבריֹהנהנה

ֹפרנסתוֹ ֹכדי ֹכבודֹאו ֹלו ֹכלומרֹע"מֹלהשיג ֹכלֹהנאהֹשתהיה, הנהנהֹמד"תֹאפילו

ֹהריֹהואֹנוטלֹחייוֹמןֹהעולם.

ומתוךֹשבאֹלהסבירֹאתֹדבריֹהללֹאנוֹנפגשיםֹבאותוֹביטויֹכמעטֹשלֹהללֹבתחילתֹ

ֹפרקֹאֹוכךֹמסבירֹאותוֹגםֹפה:

ֹשלוםֹאוהבֹאהרןֹשלֹמתלמידיוֹיהוֹאומרֹהללֹמהםֹקבלוֹושמאיֹ"הלל

ֹשמאֹנגדֹאומרֹהיהֹהואֹ:לתורהֹומקרבןֹהבריותֹאתֹאוהבֹשלוםֹורודף
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ֹבתגאֹודישתמשֹחייבֹקטלאֹיליףֹודלאֹיסיףֹמוסיףֹודלאֹשמיהֹאבד

91ֹ":חלף

בתחילהֹאמרֹהויֹמתלמידיוֹשלֹאהרוןֹובד"כֹֹמיֹשהולךֹבדרךֹישריםֹהריהוֹרוצהֹ

ררהֹוריבונותֹ כבוד/כסף.ֹוכנגדםֹאמרֹנגדֹשמאֹאבדֹשמיה.ֹמיֹשנמשךֹשמוֹמתוךֹש 

ֹבשבילֹמהֹאלמדֹמלכתחילה?ֹ ֹוא"תֹאז ֹ)אבדֹשמיה(. ֹלגמרי ֹאבדֹשמו )נגדֹשמא(

םֹקנייתֹשםֹלמדתי,ֹעדיףֹלאֹאםֹאלמדֹואוליֹאתכווןֹלקנותֹליֹשםֹואענשֹעלֹשלשֵֹ

ללמודֹכלל!ֹלשםֹכךֹאמרֹודלאֹמוסיףֹיסוף.ֹמיֹשלאֹיוסיףֹלקחֹללמודֹאתֹהתורהֹ

ֹמןֹ ֹיאבד ֹשיסוף ֹאו ֹוישכח, ֹלמד ֹשכבר ֹמה ֹמפיו ֹשיסוף ֹאו ֹפירושים: ֹ)שני יסוף

העולם(.ֹאע"פֹשלמדֹכיווןֹשלמדֹופירשֹהריֹהואֹקשהֹמכולםֹוודאיֹשימותֹאבלֹמיֹ

ֹח ֹלמד ֹלא ֹאתֹשלכתחילה ֹלו ֹתולה ֹהיא ֹזכות ֹאיזה ֹלו ֹיש ֹואם ֹמיתה ֹהוא ֹגם ייב

ֹאמרֹ ֹמד"ת ֹהנאה ֹוכנגד ֹחייב. ֹקטלא ֹואז ֹיסוף, ֹבתחילה ֹאמר ֹזה ֹובגלל המיתה.

ֹמיֹ ֹעל ֹרק ֹמדבר ֹזה ֹכל ֹד"ת. ֹהנאות ֹכל ֹנכללות ֹוכאן ֹחלף ֹבתגא ודאשתמש

שלכתחילהֹמגיעֹע"מֹליהנותֹמֵשם,ֹאוֹממשכורתֹאוֹכלֹהנאהֹכזאתֹאוֹאחרתֹאבלֹ

ֹמותרֹלוֹמיֹש באֹללמודֹלשםֹשמייםֹואח"כֹלאֹיכולֹלהתפרנסֹאםֹלאֹיטולֹשכר,

ֹ ֹחלקים: ֹלשלשה ֹמתחלקת ֹהשכר ֹוקבלת ֹלמידתו. ֹעל ֹשכר ֹשכרֹֹ(1)ליטול נטילת

ֹ ֹתורה. ֹבניו ֹשמלמד ֹעל ֹהבנים ֹמיֹֹ(2)מאבות ֹוכל ֹהמדרש ֹבבית ֹללמוד שיושב

םֹשדניםֹדיניֹנטילתֹשכרֹהדייני(3ֹ)שמתקרבֹאלֹהמלאכהֹיקרבוהוֹלתורהֹומצוות.ֹ

שאמרנו92ֹֹאמתֹבבי"ד.ֹואתֹשלושתֹסוגיֹהשכרֹהללוֹלמדנוֹמפרקֹשניֹדייניֹגזירות

ֹנוטלֹשכרֹמתרומותֹ ֹוהלכותֹקמיצה, שםֹשכלֹת"חֹשמלמדֹכהניםֹהלכותֹשחיטה,

ֹהמודר ֹבין ֹאין ֹבפרק ֹשאמרנו ֹדאע"ג ֹהתוס' ֹשם ֹומעירים ֹת"ת93ֹֹהלשכה. ששכר

להםֹממהֹלהתפרנס,ֹעלֹהציבורֹלפרנסם.ֹֹאסורֹלקחתֹהריֹפהֹזהֹשונהֹכיווןֹשאםֹאין

ֹלוֹ ֹשאין ֹמי ֹורק ֹבה ֹצריך ֹהריהו ֹאחרת ֹבעבודה ֹלעבוד ֹשיכול ֹת"ח ֹשכל משמע

ֹשחיטהֹ ֹהכהנים ֹאת ֹילמד ֹמי ֹהת"ח ֹלא ֹאם ֹוכן ֹשכר. ֹנוטל ֹהריהו ֹאחרת פרנסה

וקמיצה?ֹואיךֹיבואוֹעמ"יֹלהקריבֹקרבנותֹאםֹאיןֹכהניםֹשידעוֹאתֹהלכותֹהשחיטהֹ

ֹגםֹלשירותֹהכלל!ֹוהקמיצה?ֹכךֹשזה
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ֹשאיןֹהיאֹכאןֹרבינוֹשכוונתֹלומרֹאפשרֹזאתֹכלֹאותנו'ֹהֹהודיעֹ"ואחרי

ֹאבלֹללמודֹכדיֹהבריותֹמןֹלהתפרנסֹכדיֹמעליוֹמלאכהֹעולֹלפרוקֹלאדם

ֹיטולֹתספיקנוֹלאֹואםֹמוטבֹתספיקנוֹואםֹאותוֹהמפרנסתֹמלאכהֹשילמוד

ֹכלוםֹבכךֹואיןֹמהצבורֹהספקתו '.ֹוכוֹלבוֹעלֹהמשיםֹכלֹשכתבֹוזהו.

ֹכןֹשאיןֹנאמרֹואפילוֹמלאכהֹללמודֹשראויֹעלֹמורותֹמשניותֹכמהֹוהביא

ֹשהלכהֹמקוםֹכלֹל"קיֹהמשנהֹבפירושֹמדבריוֹכנראהֹאלאֹרבינוֹדעת

ֹהמנהגֹאחרֹהלךֹבידךֹרופפת ֹרבינוֹזמןֹקודםֹישראלֹחכמיֹכלֹוראינו.

ֹרבינוֹכדבריֹשהלכהֹנודהֹכיֹוגםֹהצבורֹמןֹשכרםֹליטולֹנוהגיםֹואחריו

'ֹלהֹלעשותֹעתֹמשוםֹהדורותֹחכמיֹכלֹכןֹשהסכימוֹאפשרֹהמשנהֹבפירוש

ֹהיוֹלאֹמצויהֹוהמלמדיםֹהלומדיםֹפרנסתֹהיתהֹלאֹשאילוֹתורתךֹהפרו

ֹמצויהֹובהיותהֹו"חֹמשתכחתֹהתורהֹוהיתהֹכראויֹבתורהֹלטרוחֹיכולים

94ֹ":ויאדירֹתורהֹויגדילֹלעסוקֹיוכלו

משנהֹהיאֹכך:ֹת"חֹשישֹלוֹמלאכהֹלאֹיעזובֹנראהֹשכוונתֹהרמב"םֹלשיטתֹהכסףֹ

אותהֹכדיֹשילמדֹוהציבורֹיבואֹויפרנסֹאותו,ֹאלאֹילמדֹמלאכהֹשתפרנסֹאותוֹואםֹ

ֹואפילוֹאםֹנאמרֹ ֹיטולֹמהציבורֹעדֹשישליםֹלוֹכדיֹפרנסתו. לאֹמספיקהֹלוֹרקֹאז

שזהֹלאֹהגיוניֹשזוהיֹכוונתֹהרמב"םֹהריֹקי"לֹכלֹמקוםֹשהלכהֹרופפתֹבידיךֹתלךֹ

ֹוגםֹאםֹכןֹא ֹהציבור. ֹלוקחיםֹשכרֹמן ֹישראלֹכן ֹשכלֹחכמי ֹראינו ֹוהרי חרֹהמנהג.

ֹהחכמיֹ ֹכל ֹשיסכימו ֹלומר ֹאפשר ֹמד"ת ֹלהתפרנס ֹאסור ֹבאמת ֹוזה ֹהרמב"ם צודק

ֹתורתך" ֹהפרו ֹלקחתֹמשוםֹ"עתֹלעשותֹלה' ֹלאֹהייתהֹפרנסת95ֹֹהדורותֹכן שאילו

ֹהתורהֹ ֹהייתה ֹוח"ו ֹכראוי ֹללמוד ֹיכולים ֹהיו ֹלא ֹמצויה ֹוהמלמדים הלומדים

משתכחת!ֹואחריֹשהפרנסהֹמצויהֹיכוליםֹעמ"יֹלעסוקֹבהֹוהגדילֹתורהֹולהאדירה.ֹ

והרבֹמשהֹפיינשטייןֹבשו"תֹאגרות96ֹֹוכךֹפסקֹגםֹהרבֹיצחקֹיוסףֹבספרוֹילקוטֹיוסף

ֹ.97משה
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ֹבכלֹה ֹהמסקנהֹשהביאֹהכסףֹמשנהֹלאחרֹשעסקנו ֹלפי ֹרבֹוהבנו נ"לֹבעומקֹועיון

ֹלטפחֹ ֹע"מ ֹאם ֹהתורה; ֹלימוד ֹאל ֹנגשים ֹאנו ֹאיך ֹהלב ֹמחשבת ֹלפי ֹנמדד שהכל

עצמנוֹבגאווהֹהריֹנמצאנוֹחוטאיםֹומבזיםֹאתֹהשי"תֹותורתו.ֹאךֹאםֹע"מֹלהתקרבֹ

ילדיםֹאלֹהקב"הֹהריֹאיןֹלנוֹהתקרבותֹגדולהֹיותרֹמלעשותֹאתֹמבוקשו.ֹכדוגמתֹה

הרוציםֹלקייםֹאתֹמצוותֹהוריהםֹרקֹכיֹהםֹביקשוֹולאֹכיֹאח"כֹיקבלוֹטובותֹהנאהֹ

ֹכלשהן.ֹ

לכןֹיה"רֹשנזכהֹבעה"יתֹלהשתדלֹללמודֹתורהֹמתוךֹאהבתֹהשםֹרקֹכיֹאנוֹרוציםֹ

ֹאלאֹרקֹמאהבתֹהשם.ֹ ֹולאֹכיֹאנוֹמחפשיםֹאחרֹכבודֹאוֹממון, לעשותֹאתֹדבריו

ֲהָבהֹ  ַאְֽ ת־הֹ ֹ"לְּ ֹאֶּ יךָֹ' עֱַֹֹאל הֶֶּ֔ מ ֹ֥ ש ְּ ק ֖לוֹ ֹלִּ ָקה־֑בוֹ ֹב ְּ ָדבְּ יֹו לְּ יָךֹ ֹ֤הו אֹכ ִּ  ךְַֹֹּחי ֶּ  רֶּ א   ֹוכו'".ֹֹוְּ יָך ָימֶֶּ֔

 ֹֹשנזכה.
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אסוליןֹֹ-"איןֹאדםֹלומדֹתורהֹאלאֹבמקוםֹשליבוֹחפץ"

ֹאביעד

ֹעבודהֹזרה.ֹיט.()

 

ֹשהואֹ ֹאיפה ֹשילמד ֹהבעיה ֹמה ֹ ֹחפץ? ֹשליבו ֹאיפה ֹתורה ֹללמוד ֹצריך ֹאדם למה

ֹיקרהֹאםֹלאֹילמדֹבמקום?נמצא?ֹמהֹ

ֹאלאֹ ֹתורה ֹלמד ֹאדם ֹאין ֹרבי ֹ"אמר ֹא' ֹעמוד ֹיט' ֹדף ֹזרה ֹבעבודה ֹבגמרא כתוב

"ֹמהמילהֹחפצובמקוםֹשלבוֹחפץ"ֹרביֹלמדֹדרישהֹזאתֹמהפס'ֹ"כיֹאםֹבתורתֹה'ֹ

ֹומבקשֹ ֹמדרש, ֹלבית ֹבא ֹוהוא ֹתורה ֹללמוד ֹללכת ֹשרוצה ֹשאדם ֹלמד, ֹרבי חפצו

ֹ ֹמסכתֹפלונית, ֹשילמדֹאותו ֹשאדםֹשבאֹללמודֹמרבו ֹמכיוון ֹזאת. ֹחייבֹללמדו רבו

תורהֹוהואֹרוצהֹללמודֹמסכתֹפלוניתֹאזֹהואֹ"מתאווה"ֹאליה,ֹושכלוֹונפשוֹנמצאיםֹ

ֹאתֹ ֹלמצות ֹיוכל ֹאו ֹמרוכז ֹיהיה ֹלא ֹהוא ֹאחרת, ֹמסכת ֹלו ֹישנה ֹרבו ֹואם בה,

המקסימוםֹלימודֹשהואֹיוכלֹלהגיעֹאםֹהיהֹלומדֹאתֹהמסכתֹשרצה,ֹוהיאֹנמצאתֹ

בראש.ֹובגללֹשישֹלוֹאתֹהרצוןֹהזהֹללמודֹדווקאֹאתֹהמסכתֹהזאתֹרבוֹצריךֹאצלוֹ

ֹללמדוֹזאת.

ֹרצהֹ ֹולוי ֹרבי, ֹששניהםֹבאוֹלפני ֹולוי. ֹשמעון מובאֹבגמראֹבהמשךֹסיפורֹעלֹרבי

ללמודֹאתֹספרֹמשליֹורביֹשמעוןֹרצהֹללמודֹאתֹספרֹתהילים,ֹוכפוֹאתֹלויֹללמודֹ

ֹאםֹ ֹ"כי ֹלפסוק ֹוכשהגיעו ֹשהואֹספרֹתהילים, ֹואמרֹלרבי ֹקםֹלוי בתורתֹהֹחפצו"

ֹושליבוֹ ֹרוצה ֹשהוא ֹהמסכת ֹאת ֹללמוד ֹצריך ֹשאדם ֹ"חפצו" ֹמהמילה ֹאותם לימד

ֹחפץֹבה.

ֹתהילים? ֹללמוד ֹלוי ֹאת ֹכפו ֹלמה ֹתשובות. ונשאלתֹהשאלה ֹעונהֹשתי  המהרש"א

מכיווןֹשספרֹתהיליםֹשנכתבֹעלֹידיֹדודֹהמלךֹקודםֹלספרֹמשליֹשנכתבֹעלֹֹ–אחתֹ

 שלמהֹהמלך.ידיֹבנוֹ

מכיווןֹשספרֹתהיליםֹכולוֹמדברֹעלֹיראתֹשמים,ֹוספרֹמשליֹמדברֹֹ–תשובהֹשניהֹ

עלֹדבריֹחכמהֹומשל,ֹוחז"לֹלימדוֹאותנוֹבמסכתֹאבותֹ"כלֹשיראתֹחטאוֹקודמתֹ

לחוכמתו,ֹחוכמתוֹמתקיימת"ֹפירושֹכלֹמיֹשרואהֹביראתֹהחטאֹאתֹתכליתֹתלמודוֹ

כשֹלוֹבמהלךֹהזמןֹעלֹידיֹלימודֹהתורהֹחוכמתוֹמתקיימתֹשכןֹכלֹהחוכמהֹשהואֹר
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ֹ)קיא',י'(ֹֹ ֹתהילים ֹבספר ֹשכתוב ֹכמו ֹובמעשיו ֹבמדותיו ֹומופיעה ֹמתגלמת היא

ֹ"ראשיתֹחכמהֹיראתֹה'"

והואֹעונהֹשכתובֹבמדרשֹשלויֹ המנחתֹיצחקֹשואלֹמדועֹלויֹרצהֹדווקאֹספרֹמשלי?

ֹאותו ֹושאלו ֹבאו ֹלרב, ֹאותו ֹוכשמינו ֹרבי, ֹשל ֹהיהֹתלמידו כמהֹשאלות,ֹֹברֹסיסי

ֹלויֹרצהֹלתקןֹ ֹולכן ֹשגבההֹרוחוֹמזהֹשנתמנהֹלרב, ולאֹידעֹלהשיבֹעליהםֹמכיוון

ֹזאתֹורצהֹללמודֹספרֹמשליֹשהואֹמדברֹעלֹדבריֹחכמהֹומשל.

ֹשהואֹנגדֹ ֹלכוףֹאתֹהאדםֹללמודֹמשהו ֹשאין ֹשמעון ֹורבי רואיםֹמהסיפורֹעםֹלוי

ראֹופחותֹבמשנהֹובגמראֹרצונותיוֹושאםֹאדםֹיודעֹשהואֹטובֹלימודֹדווקאֹשלֹמק

אזֹשילמדֹמקראֹאוֹלהיפך,ֹממשיליםֹזאתֹלאדםֹשרוצהֹללכתֹלעבודֹורוצהֹלעבודֹ

בהייטקֹמכיווןֹשהואֹמעולהֹבמחשבים,ֹושמיםֹאותוֹלעבודֹבניקיוןֹשאוליֹהואֹגרועֹ

מצותֹאתֹהמקסימוםֹשלו,ֹולכןֹהואֹבוֹאוֹיצליחֹלעבודֹאבלֹהואֹלעולםֹלאֹיצליחֹל

ֹכיֹשםֹהואֹהכיֹטוב.ֹילךֹלעבודֹבמחשבים

 

ככהֹגםֹבתורהֹאדםֹצריךֹלדעתֹללמודֹקודםֹכלֹהכל,ֹאבלֹשישקיעֹלימודוֹבמשהוֹ

ֹתלמידיםֹ ֹהרבה ֹשל ֹעיניהם ֹאת ֹלהאיר ֹהזה ֹהלימוד ֹבזכות ֹויוכל ֹבו, ֹטוב שהוא

אחריוֹשיבואוֹללמודֹאתֹזה,ֹוהםֹיכוליםֹלהתקשותֹובזכותֹזהֹשהואֹהשקיעֹבתורהֹ

ֹיםֹלהביןֹזאתֹגםֹעלֹהצדֹהטובֹביותר.ופירשֹהואֹיוכלֹלעזורֹלאחר

אמרנוֹבגמראֹשכלֹהעוסקֹבלימודֹתורה,ֹהקב"הֹממלאֹכלֹחפצוֹמהפסוקֹ"תורתֹהֹ

חפצו"ֹאנחנוֹלמדיםֹכשאדםֹשלומדֹתורהֹוע"יֹתורתוֹהואֹמקייםֹאתֹרצוןֹה'ֹואתֹ

ֹחפצו,ֹאזֹה'ֹגומלֹלוֹומקייםֹגםֹאתֹרצוןֹהאדםֹוחפצו.

ֹ"שהעוֹ ֹמצליחים"ֹוכאשרֹיעשהֹהמהרש"אֹכותבֹעלֹמהֹשאמרו ֹנכסיו סקֹבתורה

מעשיםֹשלֹלימודֹתורהֹעבורֹנכסיוֹיצליח,ֹועודֹשלאֹרקֹשאםֹיעסוקֹבתורהֹהקב"הֹ

ֹמעשיםֹ ֹיעשה ֹולא ֹתורה ֹבלימוד ֹיעסוק ֹרק ֹאם ֹשגם ֹמזה, ֹיותר ֹאלא ֹחפציו ימלא

עבורֹנכסיוֹהקב"הֹימלאֹחפצו.ֹשאזֹמביניםֹשהכוונהֹלאֹחפצוֹעלֹדבריֹתורהֹאלאֹ

ֹעוסקֹבתורה.חפצוֹעלֹה

חז"לֹמחדשיםֹלנוֹבגמראֹשבתחילתֹדרכוֹשלֹאדם,ֹהתורהֹשהואֹלומדֹנקראתֹעלֹ

שמוֹשלֹהקב"הֹ"תורתֹה"ֹואחרֹכךֹכשהואֹסייםֹועמלֹוטרחֹעלֹלימודו,ֹהואֹזוכהֹ

ֹיהגהֹיומםֹולילה"ובתורתוֹשהתורהֹהופכתֹלהקראֹעלֹשמוֹ"
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ֹלמדנוֹשאדםֹדווקאֹ ֹ ֹבלימודֹתורה? צריךֹללמודֹתורהֹאיךֹאדםֹמתחילֹאתֹדרכו

ילךֹללמודֹאצלֹרבֹאחרֹשהואֹלאֹיסתדרֹוֹשהואֹבוחרֹבוֹשיהיהֹרבו,ֹושלאֹמפיֹרב

אצלו.ֹמהפסוקֹ"בתורתֹה"ֹלומדיםֹשכאשרֹאדםֹלומדֹאצלֹרבו,ֹהואֹצריךֹללמודֹ

ֹלדמותֹכלֹ ֹשל ֹעיון ֹבלי ֹאצלו ֹשבהתחלהֹילמד ֹהתורהֹוהתלמוד. ֹאתֹכל ֹרבו אצל

כך.ֹאלאֹשקודםֹילמדֹאתֹמהֹשרבוֹמלמדו,ֹדברֹודברֹלמהֹאמרוֹכךֹולמהֹכתובֹ

ֹלבד,ֹ ֹללמוד ֹמסוגל ֹשהוא ֹלרמה ֹהגיע ֹכאשר ֹרבו ֹאצל ֹללמוד ֹכשיסיים ואח"כ

אזֹ"ובתורתוֹיהגה"ֹויתחילֹללמודֹעםֹתֹהתלמודֹולימודו,ֹוכשהואֹלמדֹממנוֹאתֹצור

ֹעצמוֹולהקשותֹלוֹכלֹדברֹודבר.

שליבוֹֹמקוםתורהֹאלאֹברביֹסברֹש"איןֹאדםֹלמדֹֹישֹבגמראֹחילוקֹביןֹרביֹלרבא.

זהֹמעכבֹללמודֹאיפהֹשהואֹחפץֹואםֹלא,ֹתלמודוֹלאֹמתקייםֹכיֹֹדווקאחפץ"ֹֹוש

ילמדֹאדםֹבמקוםֹשליבוֹחפץ.ֹאבלֹֹלעולםורבאֹסברֹשֹזהֹלאֹלימודֹשהואֹחפץֹבו.

אםֹילמדֹבמקוםֹשאיןֹליבוֹחפץֹאיןֹזהֹמעכב,ֹרקֹשהואֹיגיעֹלרמהֹנמוכהֹמהרמהֹ

ומדֹבמקוםֹשליבוֹחפץ.ֹושאםֹישֹלוֹלאדםֹשניֹמקומותֹשהיהֹמגיעֹאליהֹאםֹהיהֹל

ֹללמוד.ֹיבחרֹבמהֹשחפץֹבוֹכיֹשםֹיגיעֹלרמהֹיותרֹגבוההֹבלימוד.

רביֹלמדֹשילמדֹֹוישנוֹעודֹחילוקֹביןֹרביֹלרבאֹבפסוקֹ"ֹכיֹאםֹבתורתֹה'ֹחפצו"

ורבאֹלמדֹשאםֹאדםֹשלמדֹבמקוםֹֹרקֹבמקוםֹשליבוֹחפץֹורקֹכךֹיתקייםֹלימודו.

ץֹיזכהֹשהתורהֹשלמדֹתקראֹתורתו,ֹאבלֹאםֹלמדֹבמקוםֹשליבוֹלאֹחפץ,ֹשליבוֹחפ

ֹ.תלמודוֹיתקייםֹאבלֹלאֹיזכהֹשתקראֹתורתו

ובבןֹיהוידעֹפירשֹאתֹהחילוקֹכך,ֹשלרביֹאףֹילמדֹלבדֹבמקוםֹשליבוֹחפץ.ֹולרבאֹ

שגםֹכשלומדֹעםֹאחריםֹישתדלֹלשכנעֹאותםֹשילמדוֹמהֹשליבוֹחפץ,ֹאבלֹזהֹלאֹ

ֹמעכבֹאתֹלימודו. ]ישֹביאורֹשלֹחז"לֹשאדםֹבאֹלעולםֹבשבילֹמטרהֹמסוימת,ֹֹ

ואםֹאדםֹלאֹלומדֹאתֹהתורהֹשבאֹהואֹיוכלֹלהצליחֹהכיֹטובֹולהשפיעֹעלֹאחריםֹ

ולעזורֹלהם,ֹאזֹהואֹלאֹעשהֹאתֹהדברֹשבשבילוֹבאֹלעולםֹונשמתוֹתהיהֹצריכהֹ

ֹלחזורֹבגלגולֹאחר.[

ֹשלֹא ֹשבתחילתֹדרכו ֹקשהֹהראב"דֹאומרֹעלֹלימודֹהתורה, דםֹהתורהֹנראיתֹלו

וגבוההֹמידיֹבשבילוֹכמוֹשדברֹשנמצאֹבמרום,ֹאבלֹבסוףֹאחריֹשסייםֹלעמולֹעליהֹ

ֹיהוידעֹפירשֹֹומדֹעלֹכלֹהדקדוקיםֹבתורה.היאֹנעשיתֹלוֹ"עליֹדרך"ֹוהואֹע ובבן

ֹדרךֹ ֹשאין ֹגבוהים ֹומקומות ֹהרים ֹהיינו ֹ"מרומים" ֹשהמילה ֹרש"י ֹשל ֹביאורו לפי

ֹוהאל ֹשם, ֹלהמצא ֹמכולם.ֹֹֹאנשים ֹשמתחבאים ֹאלה ֹכמו ֹנראים ֹשם ֹשנמצאים ו
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והפירושֹלביאורֹהואֹשבתחילתֹדרכוֹשלֹאדםֹכאשרֹהואֹמגיעֹלביתֹהמדרשֹובאֹ

ֹממשיךֹ ֹכשהוא ֹדרכו ֹבהמשך ֹאבל ֹאותו, ֹמכירים ֹלא ֹכי ֹמכולם ֹנסתר ֹהוא ללמוד

ֹלבואֹ ֹמתחילים ֹשכבר ֹלמצב ֹומגיע ֹהתורה, ֹבמדרגות ֹועולה ֹהתורה ֹעל לעמול

ֹאותו ֹודרךֹֹולשאול ֹדרכו ֹעוברים ֹהמדרשֹשכולם ֹבבית ֹדמות ֹנעשה ֹהוא שאלות,

ֹביאורֹ ֹעוד ֹהוסיף ֹיהוידע ֹוהבן ֹ ֹהמדרש. ֹבבית ֹהדרך" ֹל"עלי ֹנעשה ֹוהוא תורתו

ֹהאדםֹלעולםֹהבאֹ ֹשל ֹדרך"ֹהדרךֹהיאֹדרכו שכאשרֹאדםֹמגיעֹלרמהֹשלֹ"עלי

ֹע"יֹלימודו.

ץֹזהֹכחֹהרצוןֹשלֹהידֹיוסףֹביארֹאתֹ"איןֹאדםֹלמדֹאלאֹבמקוםֹשליבוֹחפץ"ֹשחפ

האדם,ֹוכחֹהרצוןֹבאדםֹהואֹהדברֹהכיֹחזקֹשיש.ֹושאליוֹנמשכיםֹכלֹהכוחותֹבגוףֹ

ֹהואֹהולךֹאחרֹ ֹאפילו ֹמהֹלעשות. ֹומורהֹלו ֹהשכלֹשהואֹמתפקדֹעלֹהגוף ואפילו

הרצון,ֹולכןֹרואיםֹשאםֹאדםֹילמדֹבמקוםֹשליבוֹחפץֹכלֹהכוחותֹשישֹלאדםֹבגופוֹ

ֹאתֹלימודוֹבצורהֹהכיֹטובהֹשיכולהֹלהיות.ֹונשמתוֹכולםֹיעזרוֹלוֹלמצות

ולכןֹרואיםֹמכלֹמהֹשדיברנוֹעדֹעכשיוֹשעדיףֹשאדםֹילךֹללמודֹדווקאֹאיפהֹשהואֹ

רוצה,ֹשאדםֹצריךֹלבחורֹלעצמוֹלאיזהֹישיבהֹהואֹבוחרֹללכת,ֹכיֹהואֹיודעֹששםֹ

ללכתֹהואֹימצהֹאתֹעצמו,ֹוגםֹבבחירותֹשלֹהחייםֹעצמם,ֹלאןֹשאדםֹחפץֹֹוירצהֹ

כלֹכוחותיוֹונפשוֹשלֹהאדםֹנמצאיםֹאיתוֹוהואֹיוכלֹלהצליחֹבחייוֹובלימודֹהתורהֹ

 שלו.
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 ארליךֹיחיאלֹ-תורהֹלשמה

ֹ ֹבתורה ֹהעוסק ֹכל ֹאומר ֹאלאֹשכלֹֹרבי ֹעוד ֹולא ֹהרבה ֹלדברים ֹזוכה לשמה

 98העולםֹֹכולוֹכדאיֹהואֹלו

 99תורהֹלשמהֹזוֹהיאֹתורהֹשלֹחסדֹשלאֹלשמהֹזוֹהיאֹתורהֹשאינהֹשלֹחסד

 

אורותֹֹמהֹזהֹתורהֹלשמה?ֹהביטויֹמוכרֹלכולםֹאבלֹמשמעותוֹאיננהֹברורה.ֹבספר

ֹהתורהֹפרקֹב'ֹהרבֹקוקֹמביאֹמספרֹתשובותֹואניֹאתמקדֹבשלושֹתשובות:

ֹהרבֹמסבירֹ ֹבשבילֹהתורה. ֹלשםֹהתורה. התשובהֹהראשונהֹהיאֹכמוֹשזהֹנשמע.

ֹשהמפגשֹשליֹעםֹהתורהֹיוצרֹאורֹחדשֹשלאֹהיהֹכמוהוֹמעולםֹולעולםֹלאֹיהיה

כמוהוֹכיֹזהֹהמפגשֹהאישיֹשליֹעםֹהתורהֹואףֹאדםֹאחרֹאינוֹמסוגלֹלהיפגשֹאיתהֹ

ֹוהלימודֹשלנוֹצריךֹלהיותֹ ֹניפגשֹאיתהֹובכךֹבעצםֹנוצרתֹתורהֹחדשה, כמוֹשאני

בשבילֹהתורהֹהחדשהֹהזאתֹשנוצרהֹבעקבותֹהמפגשֹהאישיֹשלנוֹעםֹהתורה.ֹאזֹ

ֹצרים.תורהֹלשמהֹזהֹאומרֹללמודֹבשבילֹהתורהֹשאנחנוֹיו

תשובהֹנוספתֹשמביאֹהרבֹבפסקהֹו'ֹהיאֹשתורהֹלשמהֹזהֹללמודֹכדיֹלהגבירֹאתֹ

ֹהיאֹ ֹשהתורה ֹהדרך ֹעל ֹלנו ֹמגלה ֹהרב ֹעובד? ֹזה ֹאיך ֹישראל. ֹכנסת ֹשל הכח

ֹכמוֹשלכלֹאדםֹישֹנשמהֹכךֹ "רוחניותֹהחייםֹהאמתייםֹשלֹכנסתֹישראל"ֹכלומר,

אתםֹקרוייםֹ-"אדםֹאתםלעםֹישראלֹישֹנשמה.ֹכידועֹעםֹישראלֹנחשבֹלאישֹאחדֹ

ֹאםֹאניֹ אדם"ֹ)יבמותֹסא.(ֹאפשרֹלומרֹשהנשמהֹשלֹעםֹישראלֹהיאֹהתורהֹולכן

ֹאתֹכוחוֹ ֹגםֹמגדיל ֹאני ֹובכך ֹעםֹישראל ֹאתֹהרוחניותֹשל ֹמגביר ֹתורהֹאני לומד

ֹובכךֹ ֹזה ֹבשביל ֹהוא ֹשהלימוד ֹכך ֹעל ֹלחשוב ֹזה ֹלעשות ֹשצריך ֹמה ֹוכל הפיזי

ֹקיימתיֹלימודֹתורהֹלשמה.

הֹפשוטֹאבלֹעכשיוֹזהֹקצתֹמסתבך.ֹבפסקהֹב'ֹהרבֹאומרֹשלימודֹתורהֹעדֹכאןֹז

ֹאמונה,ֹ ֹבלימודי ֹכלומר ֹהרוחניים" ֹב"עניינים ֹרק ֹאבל ֹשאמרנו, ֹכמו ֹהוא לשמה

כאשרֹאדםֹעוסקֹבענייניםֹאלוֹהואֹמידֹמייצרֹאורֹחדשֹשלאֹהיהֹוכןֹהואֹנותןֹכחֹ

ֹהגמרא ֹבלימוד ֹכלומר ֹהמעשיים" ֹב"לימודים ֹאבל ֹישראל ֹכדיֹֹלכנסת וההלכה,

                                                           
 אבות ו, א98 

 סוטה מט ע"ב99 
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ֹדבריֹ ֹהעולםֹשעומדֹמאחורי ֹאתֹהיסודֹשלֹתיקון ללמודֹתורהֹלשמהֹצריךֹלהבין

ֹפשוטֹובודקיםֹמהֹהסבראֹשעומדתֹמאחוריֹ ֹאיךֹעושיםֹאתֹזה?ֹלוקחיםֹדין חז"ל.

ֹבודקיםֹאתֹהסבראֹשעומדתֹמאחוריֹ ֹואז ֹזה? ֹאת ֹתיקנו ֹלמהֹחז"ל ֹזהֹכלומר דין

ֹהס ֹחזקה. ֹלדוגמהֹדין ֹהלאה. ֹמצדֹאחדֹהסבראֹוכן ֹחזקהֹהיאֹפשוטה: בראֹשלֹדין

ֹאדםֹשקנהֹשדהֹעלולֹלאבדֹאתֹשטרֹהקנייהֹכעבורֹמספרֹשניםֹואזֹ ֹזה, ֹדין בלי

ֹעלֹ ֹלהשתלט ֹיוכל ֹאחד ֹכל ֹשטר ֹעם ֹנעבוד ֹלא ֹאם ֹשני ֹמצד ֹהשדה, ֹאת ֹלו יקחו

השדהֹשלֹחברוֹולומרֹשזהֹשלוֹלכןֹהתקנהֹהיא,ֹכעבורֹשלושֹשניםֹלאֹצריךֹשטר.ֹ

סבראֹהזאתֹהיאֹשבעזרתֹתקנהֹזאתֹאנשיםֹיוכלוֹלמכורֹולקנותֹהסבראֹשמאחוריֹה

אדמותֹבליֹחששֹועלֹידיֹכךֹשאנשיםֹימכרוֹויקנוֹשדותֹהעולםֹיתפתחֹועלֹידיֹכךֹ

שהעולםֹיתפתחֹהואֹיתוקןֹבמהרהֹבימינו,ֹוכךֹהגענוֹמדיןֹחזקהֹלמטרהֹהכוללתֹשלֹ

ֹתיקוןֹהעולם.

םֹלדעתֹאתֹה'ֹשזוהיֹתכליתֹהתשובהֹהאחרונהֹהיאֹשלימודֹהתורהֹמביאֹאתֹהאד

האדםֹלפיֹהנביאיםֹולפיֹהרבֹקוק,ֹלכןֹכאשרֹאדםֹלומדֹכדיֹלהכירֹאתֹבוראוֹהואֹ

ֹוגםֹזהֹמתקייםֹיותרֹ ֹהואֹמקייםֹלימודֹתורהֹלשמה, לומדֹבשבילֹהיעודֹשלוֹולכן

ֹבלימודיֹאמונה.

לאורךֹהדורותֹרבוֹהתשובותֹמהיֹתורהֹלשמה.ֹאךֹניתןֹלומרֹשהגמראֹמסכמתֹאתֹ

ֹהתשובותֹוהרעיונותֹבמשפטֹאחד:כלֹ

ֹחסדֹשלֹתורהֹהיאֹזוֹלשמהֹתורה" ֹשלֹשאינהֹתורהֹהיאֹזוֹלשמהֹשלא,

ֹחסד"

חסדֹזהֹמשהוֹשאניֹעושהֹבשבילֹהאחרֹולאֹבשבילֹעצמי.ֹכאשרֹאדםֹלומדֹלמעןֹ

ערךֹמסויםֹולאֹלתיקוןֹעצמוֹאוֹלתועלתֹעצמוֹהופכתֹהתורהֹלהיותֹתורהֹשלֹחסדֹ

ֹמידֹלמהֹ ֹמובן ֹולעומתֹזאתֹאםֹהאדםֹולכן "תורהֹלשמהֹזוֹהיאֹתורהֹשלֹחסד".

לומדֹעלֹמנתֹלהבטיחֹאתֹהעולםֹהבאֹשלוֹאוֹבשבילֹהפרנסהֹשלו,ֹהתורהֹבהכרחֹ

 תהיהֹתורהֹשאינהֹלשמהֹובגללֹזהֹגםֹתורהֹשאינהֹשלֹחסד.

אםֹאדםֹלומדֹבליֹלחשובֹבשבילֹמהֹהואֹלומדֹכמוֹשקוראֹלרובנו,ֹנראהֹשזוֹהיאֹ

ֹמאמר:כוונתֹהגמראֹב

ֹרבֹאמרֹיהודהֹרבֹ"אמר ֹשלאֹפיֹעלֹאףֹובמצותֹבתורהֹאדםֹיעסוקֹלעולם:

 ".לשמהֹבאֹ-ֹלשמהֹשלאֹשמתוך,ֹלשמה
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ֹביטוןֹמיכאלֹ-"איןֹתורהֹכתורתֹארץֹישראל"
ֹהמאמר:ֹ ֹבכותרת ֹכשמתבוננים ֹהמתבקשת ֹהשאלה ֹאת ֹלשאול ֹעלינו ֹכל, ֹקודם

ֹהארצות?ֹאיזוֹחשיבותֹכברֹישֹבארץֹישראלֹבשונהֹמשאר

ֹברשותכם,ֹארחיבֹאתֹהשאלהֹעודֹיותר.

ֹ

שר'ֹחייאֹברֹגמדאֹהיהֹבאֹלארץֹישראלֹומתגלגלֹבעפרֹשלה,100ֹֹ(ֹמובאֹבגמרא1

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

ֹקדושות.ֹ ֹישראל ֹשבארץ ֹהאבנים ֹשאפילו ֹמכאן ֹרואים ֹאנחנו

ֹ ֹקרקע ֹכמו ֹגשמי ֹכ"כ ֹשדבר ֹלומר ֹאפשר ֹבארץֹאיך ֹמיוחד ֹכ"כ ֹמה ֹקדוש? הוא

ֹהזאת?

ֹ

ֹ:101(ֹמובאֹבגמרא2

"תנוֹרבנן,ֹלעולםֹידורֹאדםֹבארץֹישראלֹאפילוֹבעירֹשרובהֹגויים,ֹואלֹידורֹ

בחו"לֹואפילוֹבעירֹשרובהֹישראל,ֹשכלֹהדרֹבארץֹישראלֹדומהֹכמיֹשישֹלוֹ

ֹאלוה,ֹוכלֹהדרֹבחו"לֹדומהֹכמיֹשאיןֹלוֹאלוה..ֹכאילוֹעובדֹעבודתֹכוכבים".

ֹ 102ֹכתובועוד, :ֹ ֹמארצם ֹישראל ֹשגלו ֹמזה"."כיוון ֹגדול ֹתורה ֹביטול ֹלך ֹֹאין

ֹ

ֹרואיםֹ ֹאנחנו ֹבאמת, ֹהמציאות ֹעל ֹמסתכלים ֹאם ֹהרי ֹיתכן? ֹזה ֹאיך ֹלשאול, ויש

ֹ ֹמארצנו, ֹוגלינו ֹמיוםֹשחרבֹביהמ"ק ֹכי ֹלפרוח.ֹֹאזלהיפך! ֹהתחילהֹהתורהֹשבע"פ

ֹהיום ֹלומדים ֹשאנחנו ֹפה ֹשבעל ֹהתורה ֹרוב ֹכן, ֹעל ֹבגלות,ֹיתר ֹנכתבה ֹבכלל ,

התלמודֹהבבליֹנכתבֹבבבלֹכמובן,ֹוכמעטֹכלֹהראשוניםֹוהאחרוניםֹהיוֹבגולה,ֹאזֹ

איךֹיתכןֹלומרֹשמיֹשגרֹבחו"לֹדומהֹלמיֹשאיןֹלוֹאלוה,ֹוגםֹ"איןֹלךֹביטולֹתורהֹ

מדועֹאנחנוֹלאֹהולכיםֹלגורֹבארה"בֹהריֹשמהֹישֹלימודֹתורהֹבשפע,ֹֹגדולֹמזה"?!

ֹ ֹלצבא? ֹללכת ֹצריכים ֹלא ֹגם ֹוהם ֹטרדות, ֹשום ֹבלי ֹבנחת ֹנראהֹֹולומדים יותר

ֹלכאורהֹשמיֹשגרֹבארץֹישראל,ֹהואֹזהֹשמבטלֹתורה!
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ֹהפסוק3 ֹאת ֹמפרש ֹהרמב"ן ֹאת103ֹֹ( ֹומביא ֹעליה.." ֹעונה ֹואפקוד ֹהארץ "ותטמא

במצוות,ֹֹמצויינין"היוֹֹ-"הציביֹלךֹציונים"104ֹֹוקֹבספרֹירמיהודרשתֹחז"לֹעלֹהפס

יֹשלֹ,ֹכלומר,ֹהניחוֹתפילין,ֹעשוֹמזוזותֹכד105שכשתחזרוֹלאֹיהיוֹבעינכםֹכחדשים"

ֹ ֹכשתחזרו. ֹכחדשים ֹעליכם ֹכך:יהיו ֹעל ֹמשל ֹמביא ֹהרמב"ן

םֹ"משלֹלאדוןֹשכעסֹעלֹאשתוֹושלחהֹלביתֹאביה,ֹאמרֹלהֹהויֹמתקשטתֹתכשיטי

ֹֹשכשתחזרי ֹכחדשים". ֹעליך ֹיהיו ֹזהֹלא ֹקיוםֹהמצוות ֹאומרֹשעיקר ֹהרמב"ן מכאן

ֹקיוםֹ ֹכל ֹכי ֹהגוף ֹכחובת ֹמצוות ֹמקיימים ֹאנחנו ֹבחו"ל ֹואילו ֹה', ֹבארץ ליושבים

ֹ ֹלקיימן ֹאח"כ ֹשנוכל ֹכדי ֹהוא ֹבחו"ל ֹהמצוות ֹבארץ.בשלמות

ֹכתובֹבתורה ֹהספרי: ֹלהביאֹאתֹדברי ֹממשיך ֹוישבתם106ֹֹהרמב"ן "וירשתםֹאותה

ֹ ֹבה... ֹלעשות" ֹכלֹֹ-ושמרתם ֹלשמירת ֹהארץ ֹירושת ֹאת ֹהסמיכה ֹשהתורה ומכך

ֹשבתורה". ֹהמצוות ֹכל ֹכנגד ֹשקולה ֹישראל ֹארץ ֹ"ישיבת ֹחז"ל, ֹדרשו ֹהמצוות

ישֹחשיבותֹכ"כֹגדולהֹשנקייםֹאתֹהמצוותֹדווקאֹבארץֹֹמדועאךֹעדייןֹצריךֹלברר,ֹ

תֹהנפשֹעבורֹישראל?ֹוגם,ֹאיזוֹמעלהֹכברֹישֹבארץֹבכךֹשאנחנוֹמוכניםֹלמסורֹא

ֹפיסתֹקרקעֹבארץ?

וככהֹמהֹעניינהֹשלֹהתורה,ֹכדיֹלענותֹעלֹכלֹהשאלותֹהללוֹצריךֹלהביןֹקודםֹכלֹ

ֹ.107"איןֹתורהֹכתורתֹארץֹישראלנוכלֹלהסבירֹאתֹכותרתֹהמאמרֹ"

ֹ

ֹמעלתֹהתורה:

שעלֹהאדםֹלבררֹלעצמוֹמהֹחובתוֹותכליתוֹבזה108ֹֹאומרֹהרמח"לֹבמסילתֹישרים

העולם,ֹוכךֹידעֹבמהֹישיםֹשאיפתוֹוכיווןֹהליכתוֹבכלֹמהֹשיעמולֹבימיֹחייו.ֹואומרֹ

ֹ ֹכדי ֹנברא ֹשהאדם ֹשכינתו"הרמח"ל, ֹמזיו ֹולהנות ֹה' ֹעל ֹהתענוגֹֹ"להתענג וזהו

ֹהאמיתיֹשאיןֹכמוהו,ֹוזהֹחובתנוֹבעולםֹהזה.
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ֹ

םֹהבא,ֹאבלֹכדיֹלהגיעֹלעולםֹהבאֹולהתענגֹעלֹה'ֹעיקרֹהתענוגֹבאמת,ֹיהיהֹבעול

הואֹרקֹע"יֹשיעבורֹבעולםֹהזהֹוישתמשֹב"אמצעים"ֹשנתןֹלוֹה'ֹכדיֹלהגיעֹלעולםֹ

ֹהבא,ֹוהםֹהמצוותֹוהדבקותֹבדרכיו.

ֹבו.ֹ ֹשנדבק ֹכדי ֹלנו ֹנתן ֹשהקב"ה ֹהאמצעי ֹבעצם ֹזה ֹ"התורה"

ֹעלינו ֹאלא ֹתורה, ֹלומדים ֹשאנחנו ֹבכך ֹרק ֹמתבטאת ֹלא ֹחייֹ"ֹ"התורה" לחיות

ֹתורה".ֹ

יום,ֹוזהֹמתבטאֹגםֹבדיבור,ֹגםֹבמידותֹוגםֹ-חייֹתורהֹצריכיםֹללוותֹאותנוֹגםֹביום

ֹבמחשבות.

ֹאבדהֹ ֹשבגללו ֹהחטא ֹהיה ֹבדיוק ֹזה ֹבאוניברסיטה, ֹמקצוע ֹעוד ֹלא ֹזה "התורה"

ֹתחילה" ֹבתורה ֹבירכו ֹשלא ֹ"על 109ֹהארץ, ֹאזֹֹ ֹהיו ֹישראל ֹשעם ֹלמרות כלומר,

הםֹלאֹהתייחסוֹלתורהֹכאלֹ"תורתֹחיים",ֹאלאֹהתייחסוֹאליהֹשומריֹתורהֹומצוות,ֹ

כשארֹחכמותֹהעולם,ֹוהםֹלאֹהבינוֹאתֹמשמעותֹהברכה:ֹ"אשרֹנתןֹלנוֹתורתֹאמתֹ

ֹוחייֹעולםֹנטעֹבתוכנו".

ֹעניינהֹשלֹהתורה:

עםֹישראלֹזכהֹלקבלֹאתֹהתורה,ֹאבלֹישֹלזכור,ֹאתֹהתורהֹקיבלנוֹבתורֹעם!ֹזהֹלאֹ

ֹיחידי ֹאנשים ֹשל ֹשםֹתורה ֹ"ויחן ֹסיני: ֹלהר ֹהגיעו ֹכשבנ"י ֹבתורה ֹשנאמר ֹכמו ם.

ֹנגדֹההר" ֹעלֹהתורהֹשםֹלבֹשישנהֹבעיהֹבפסוקֹבכך110ֹישראל ֹבפירושו ֹורש"י ,

ֹרש"יֹ ֹולכן ֹרבים, ֹשהם ֹישראל, ֹעל ֹמדבר ֹשהוא ֹלמרות ֹיחיד, ֹבלשון ֹפותח שהוא

ֹכלֹעםֹישראלֹקיבלֹאתֹ ֹקיבלֹ"כאישֹאחדֹבלבֹאחד". ֹשאתֹהתורהֹעמ"י מפרש,

ֹה,ֹובעםֹישֹצדיקים,ֹבינונייםֹוגםֹרשעים.התור

ֹ

ֹבשיחותיוֹ ֹכותב ֹמלובביץ ֹהרבי ֹפרטיים, ֹלאנשים ֹולא ֹישראל, ֹלכלל ֹניתנה התורה

ֹ"111ֹבפרשתֹתרומהֹעלֹהפסוק: ֹמקדש... ֹלי ֹועשו "ֹשלכלֹאחדֹואחדֹבתוכםושכנתי

ֹוכלֹעודֹלאֹיהיהֹלכללֹ ֹמקדש", ֹלי ֹשלֹ"ועשו ֹקייםֹהציווי ֹ)גםֹל"רשעים"( מבנ"י
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אתֹהחיבורֹלתורהֹולמצוותֹאזֹגםֹלאֹיהיהֹ"ושכנתיֹבתוכם",ֹולכןֹאסורֹלנוֹישראלֹ

ֹישראל ֹמנשמת ֹחלק ֹשהם ֹמפני ֹממנו ֹהרשעים ֹאת ֹולדחוק ֹ.לעוזב

כלומר,ֹלאֹאוסף112ֹֹהקב"הֹאומרֹלישראל:ֹ"ואתםֹתהיוֹליֹממלכתֹכהניםֹגויֹקדוש" 

ֹ ֹומדינה; ֹעם ֹוממלכה, ֹגוי ֹאלא ֹבצוותא, ֹהתורה ֹאת ֹהשומרים ֹיחידים ֹלאֹשל גם

ֹכולה. ֹהאנושות ֹלמען ֹאם ֹכי ֹעצמה ֹלמען ֹהתורה ֹאת ֹהמקיימת ֹקבוצה

תורהֹזהֹלאֹֹ-תורהֹעניינהֹלהופיעֹבכלל,ֹרקֹבאומהֹורקֹבממלכתֹכהניםֹוגויֹקדוש

ֹלימודֹפרטי,ֹאלאֹהתורהֹנועדהֹלכללֹישראל.

ֹ

ֹהקשרֹביןֹעםֹישראלֹלארץֹישראל.

שמלךֹכוזרֹטועןֹשקשהֹלייחסֹלקרקעֹמעלה113ֹֹאומרֹר'ֹיהודהֹהלויֹבספרוֹהכוזרי

ֹישראל. ֹבארץ ֹשגרים ֹבאנשים ֹמעלה ֹשום ֹניכר ֹלא ֹלכך ֹובנוסף ֹרוחנית,

ֹזוגהֹֹ ֹבן ֹעם ֹישראל ֹארץ ֹבין ֹההדוק ֹהקשר ֹאת ֹמשל ֹע"י ֹלו ֹמבהיר ֹהחבר אבל

ֹהישראלי.

משלֹעלֹכרם,ֹשכאשרֹעובדיםֹאותוֹועושיםֹאתֹכלֹמלאכתֹעבודתֹהכרםֹהדרושהֹ

ֹ ֹהגפנים, ֹלאֹלגידול ֹהזאת ֹהעבודה ֹכל ֹאבל ֹמאוד. ֹמשובחים ֹענבים ֹיוציא ֹהוא אז

ֹלהם. ֹשראוי ֹבמקום ֹהגפנים ֹאת ֹניטע ֹלא ֹאם ֹכלום ֹשווה

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

ֹ ֹהשלמהלהתממש ֹבארץ.ֹבצורה ֹאותן ֹנקיים ֹלא ֹעוד ֹכל
ֹצריך114 ֹוהואֹיישבֹבארצועםֹישראלֹ"דרושיםֹשלושהֹתנאיםֹלהופעהֹהשלמה: ,-

ֹארץֹישראל ֹפי ֹויחיהֹעל ֹאזֹתורתֹישראל, ֹשלושתֹהתנאיםֹהללו, ֹכאשרֹיתקיימו .

ֹאחד." ֹעניין ֹהכל ֹכי ֹמועיל ֹאינו ֹהשני ֹבלא ֹאחד ֹתנאי ֹאבל ֹפירות. ֹנראה

ֹגםֹ ֹמתפשטת ֹאלא ֹלרוחניות, ֹרק ֹמוגבלת ֹאיננה ֹשהקדושה ֹלמלך ֹמבהיר החבר

ֹאלאֹשרקֹ ֹהקרקע. ֹזוגהֹהישראלי,ֹבגשמיותֹגסהֹכמו "השידוך"ֹשלֹהארץֹעםֹבן

ֹחושףֹאתֹהסגולותֹהמיוחדותֹהטמונותֹבה.
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ֹוכאפס,ֹלעומתֹהדברֹהאמיתיֹשיכולֹלהתממשֹ ההישגיםֹשלֹעמ"יֹבחו"ל,ֹהםֹכאין

ֹרקֹכאן,ֹבארץֹה'.

ֹ

ֹיכולהֹ ֹלא ֹהיא ֹבו ֹנמצאת ֹשהיא ֹהחומרי ֹהגוף ֹשבלי ֹבאדם, ֹשיש ֹהנשמה ֹגם כך

ֹ ֹהארץ ֹבין ֹהיחס ֹהוא ֹכן ֹלהתבטא, ֹ)הארץ( ֹהלאומי ֹהגוף ֹע"י ֹרק קיוםֹֹ-לעם.

ֹהמצוותֹישחררֹאתֹ"האנרגיהֹהרוחנית"ֹשאצורהֹבו.

ֹשנאמרֹבגמרא ֹכמו ֹהאומהֹהישראליתֹלארצה. ֹבין ֹאבא115ֹישֹקשרֹחי ֹ"ואמרֹר' :

ֹשנאמר ֹמזה ֹמגולה ֹקץ ֹלך ֹלעמי116ֹֹאין ֹתשאו ֹופריכם ֹתתנו ֹענפכם ֹהרי "ואתם

הֹבעיןֹיפה,ֹאזֹיקרבֹהקץֹואיןֹלךֹ"כשתיתןֹארץֹישראלֹפריֹ-ישראל"ֹ"ֹופרשֹרש"י

ֹיותר". ֹמגולה ֹקץ

ֹ ֹבמשך ֹמדהים, ֹלארץ2111ֹֹ)זה ֹוכשחזרנו ֹשממה, ֹהיתה ֹהזאת ֹהארץ ֹגלות שנות

ֹכ ֹהכל71ֹֹבתורֹאומהֹלפני ֹאתֹגושֹקטיף, ֹוכשעזבנו ֹהביצות, שנהֹלפתעֹהתייבשו

ֹנהיהֹשומםֹשם.(

ֹ

ֹ:תורתֹארץֹישראל

ֹבגמרא ֹש117ֹמובא ֹהתענה ֹארצה, ֹזירא ֹר' ֹאתֹכשעלה ֹלשכוח ֹכדי ֹתעניות, מאה

ֹ.תלמודהֹשלֹבבל,ֹשלאֹתטרידהוֹמלקבלֹאתֹתורתֹא"י

118ֹֹהסבירֹזאתֹמרןֹהראי"ה:

ֹמחכים ֹלהיות ֹמסוגל ֹישראל ֹארץ ֹאויר ֹבגמראֹ"אין ֹשנאמר ֹשל119ֹֹ)כמו שהאוויר

ֹ)כי(ֹֹארץֹישראלֹמחכים( דווקאֹבחכמהֹהקטנהֹשלֹפלפוליםֹודרושיםֹנמוכים.

ֹחמדתֹ ֹהמלאה ֹהאורה, ֹארץ ֹשל ֹהמיוחדת ֹממעלתה ֹלמטה ֹהם ֹכאלה דברים
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ֹכ ֹהרבה ֹהתענה ֹזירא ֹרבי .ֹ ֹישראל ֹוחמדת ֹחיים ֹממנוֹאלוקים ֹשתשתכח די

ֹהגמראֹהבבלית ֹזהֹמגמתהֹותכליתהֹהאחרונהֹשלֹשלאֹתטרידֹאותו. ֹאין ֹכי ,

ֹוגדו ֹישראל ֹארץ ֹישראל"חכמת ֹארץ ֹשבתורת ֹהיתרוני ֹהטוב ֹהאורהֹשל ֹ.לת

ֹ

ֹ ֹשבגלות ֹנכתבהֹודאי ֹפה ֹשבעל ֹהתורה ֹכל ֹכמעט ֹשאמרנו ֹכמו ֹתורה, ֹלימוד היה

ֹבגלות.

איןֹלךֹביטולֹתורהֹ"מיוםֹשחרבֹביתֹהמקדשֹ!ֹאבלֹבגלותֹלמדוֹתורהֹולאֹחיוֹתורה

ֹמזה ֹלהופיעֹֹ-"גדול ֹהתורה ֹיכולה ֹלא ֹכבר ֹמארצם, ֹישראל ֹשגלו ֹשמיום הכוונה

ֹכללֹ ֹשכל ֹע"י ֹרק ֹביטוי ֹלידי ֹבאה ֹהתורהֹבשלמותה ֹמגמת ֹהופעת ֹכי בשלמותה,

ֹבארץ. ֹתורהֹכאן ֹולמרותֹשתורהֹכזאתֹֹהאומהֹיחיוֹחיי ֹתורתֹהפרט, בגלותֹלמדנו

אבלֹלתורתֹֹהיאֹבבחינתֹ"גוףֹבליֹנשמה",ֹגםֹלהֹישֹערךֹחשובֹואסורֹלזלזלֹבה,

להרבותֹֹ-הכללֹישֹערךֹהרבהֹיותרֹחשוב,ֹכיֹככהֹתופיעֹמגמתֹהתורהֹבשלמותה

אתֹשמהֹשלֹהתורהֹבמציאותֹשלנו.ֹהתורהֹצריכהֹלבואֹלידיֹביטויֹבצבא,ֹבכלכלהֹ

ֹבפוליטיקה. ֹקודש"ֹוגם ֹ"אנשי ֹשנקרא ֹמה ֹזהֹֹ-120זה ֹבחיים ֹייעודם ֹשכל אנשים

ֹו ֹעולםֹהחומרֹלקב"ה, ֹאתֹכלֹהעולםֹבמלכותֹשלעשותֹאתֹהחיבורֹבין די,ֹ-לתקן

ֹושכלֹבניֹבשרֹיקראוֹבשמוֹשלֹהקב"ה.

ֹאבלֹהם121ֹהרבֹאליעזרֹמלמדֹאומר ֹאומותֹהעולםֹישֹצדיקיםֹגדולים, ֹבני ֹ"מבין :

ֹ ֹאין ֹאולם ֹפרטיים. ֹעבודתֹֹעםצדיקים ֹלשם ֹכעם ֹלהתגבש ֹשיכול ֹהעולם באומות

הכלל..ֹוהמדרגהֹהשם.ֹלשםֹכךֹנבחרֹעמ"י,ֹשהואֹהיחידֹשיכולֹלגלותֹאתֹקדושתֹ

ֹשנאמר: ֹוכמו ֹכעמךֹישראל122ֹֹהזאתֹיכולהֹלהתגלותֹבארץֹישראלֹבלבד. גויֹ"ומי

ֹבארץ ֹבזוהראחד ֹופירשו ."123ֹֹ ֹנקרא ֹעמ"י ֹישראל, ֹבארץ ֹאחדשדווקא ֹולאֹגוי ,

ֹאחר. ֹה'.ֹבמקום ֹאת ֹלעבוד ֹכולו ֹמגובש ֹלהיות ֹיכול ֹעמ"י ֹישראל ֹבארץ ֹרק

ֹבארץֹ ֹרק ֹשאמרנו ֹוכמו ֹהקב"ה, ֹעם ֹשלו ֹבקשר ֹבאמונה, ֹתלוי ֹעמ"י ֹשל קיומו

                                                           
 מסילת ישרים פרק כו 120
 פניני הלכה בענייני העם והארץ א, ב 121
 שמואל ב' ז, כג 122
 ח"ג צג, ב 123
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ֹאתֹ ֹלגלות ֹאפשרות ֹאין ֹבחו"ל ֹאבל ֹבשלמות. ֹלהתגלות ֹהאמונה ֹיכולה ישראל

ֹיסטהֹ ֹיתברך, ֹה' ֹאל ֹלהתקשר ֹניסיון ֹשכל ֹחשש ֹיש ֹוממילא ֹהאחדותית. האמונה

ֹדֹעבודהֹזרה".:ֹכלֹהדרֹבחו"לֹכאילוֹעוב124לכיווןֹעבודהֹזרה,ֹוכמוֹשאמרוֹחז"ל

ֹ:125אומרֹהרבֹצביֹיהודהֹקוקֹזצ"ל

ֹ

ֹ ֹבשאלה: ֹהפותח ֹחז"ל ֹבעולם126ֹ"שמאמר ֹהשכינה ֹאת ֹלראות ֹמבקש "אתה

ֹהיא:ֹֹ-הזה?" ֹוהתשובה ֹהזה. ֹבעולם ֹבישראל, ֹהאלוהות ֹהמשך ֹהיא שכינה

ֹ ֹישראל". ֹבארץ ֹבתורה ֹלהשראתֹ"עסוק ֹכמקום ֹישראל ֹבארץ ֹדווקא ֹבחר ה'

ֹשכינתו.

מתארֹאתֹמידתֹהחסידֹבכךֹשמוטלֹעליוֹלהתפלל127ֹֹישריםהרמח"לֹבספרוֹמסילתֹ

ֹחפץֹ ֹהקב"ה ֹשאין ֹלפי ֹבעדם, ֹולהגן ֹלזכותם ֹכדי ֹעליהם ֹרחמים ֹולבקש ֹדורו על

באבדןֹשלֹהרשעים.ֹומוסיףֹעודֹהרמח"ל,ֹשמלבדֹהכוונהֹהזוֹשיעבודֹאתֹה'ֹלמעןֹ

תֹטובתֹהדורֹויתפללֹעליהםֹכדיֹלזכותםֹולהגןֹבעדם,ֹישֹלוֹאףֹלהשיבֹבתשובהֹא

ֹדורוֹוללמדֹסנגוריאֹעלֹכלֹדורו.

ֹה' ֹבשם ֹיקראו ֹהאומה ֹכלל ֹשכל ֹע"י ֹכי ֹשישֹלתורתֹהכלל ֹהגדול זהֹֹ-זהֹהערך

ֹיגדילֹיותרֹאתֹכבודֹשםֹהשםֹבמציאות.

יהיֹרצון,ֹשנזכהֹלחיותֹחייֹתורה,ֹנשפיעֹעלֹכללֹישראלֹולאֹנחשובֹרקֹעלֹעצמנו,ֹ

 בימינו.ונזכהֹלהרבותֹבאהבתֹחינםֹושיבנהֹביתֹהמקדשֹבמהרהֹ

ֹ  

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

?ֹהאםֹישנוֹחיובֹללמודֹכלפיֹצדֹאחד?ֹאוֹהאםֹכלֹאדםֹמחליטֹלעצמוֹחיובֹהלכתי

מןֹהצדקה?ֹהתשובותֹלשאלותֹןֹלקחתֹרנסהֹעצמית,ֹאוֹניתחיובֹלפֹתורה?ֹהאםֹישנו

ֹבהמשך.ֹוהמטרידותֹהאלוֹיבואר

ֹחובתֹהאדםֹללמודֹתורה:

ֹבניכם" ֹאת ֹאתם ֹובשכבךֹֹולמדתם ֹבדרך ֹובלכתך ֹבביתך ֹבשבתך ֹבם לדבר

ֹדבריםֹיאֹיט(ובקומך.")

ֹתלמודֹ ֹמצוות ֹשל ֹהיסוד ֹזהו ֹתורה. ֹבנו ֹאת ֹללמד ֹמצוה ֹשיש ֹזה ֹמפסוק לומדים

 תורה.

ֹ ֹדברים ֹבספר ֹמהפסוק ֹמגיע ֹתורה ֹלימוד ֹמצוות ֹשל ֹמקור ֹאותם"עוד ֹולמדתם

(ֹ ֹלעשותם" ֹא(.ושמרתם ֹה ֹללמודֹֹדברים ֹישראל ֹכל ֹעל ֹמצווה ֹשזו ֹמכאן לומדים

ֹתורהֹכפיֹכוחו,ֹועלֹידיֹזהֹיוכלֹלקייםֹאתֹהמצוותֹכראוי.

ֹשולחןֹערוךֹיורהֹדעהֹהלכותֹתלמודֹתורהֹסימןֹרמוֹסעיףֹא

ביןֹעניֹביןֹעשיר,ֹביןֹשלםֹבגופוֹביןֹבעלֹֹבֹבתלמודֹתורה,כלֹאישֹישראלֹחיי

,ֹביןֹבחורֹביןֹזקןֹגדול.ֹאפילוֹעניֹהמחזרֹעלֹהפתחים,ֹאפילוֹבעלֹאשהֹייסורים

ובנים,ֹחייבֹלקבועֹלוֹזמןֹלתלמודֹתורהֹביוםֹובלילה,ֹשנאמר:ֹוהגיתֹבוֹיומםֹ

ֹקריאתֹשמע ֹקראֹרק ֹלא ֹאפילו ֹובשעתֹהדחק, ֹח(. ֹא, ֹ)יהושע שחריתֹֹולילה

וערבית,ֹלאֹימושוֹמפיךֹ)ישעיהוֹנט,ֹכא(ֹקרינןֹביהֹ)הגהותֹמיימוניֹפ"אֹוסמ"גֹ

עשיןֹי"ב(.ֹומיֹשא"אֹלוֹללמוד,ֹמפניֹשאינוֹיודעֹכללֹללמודֹאוֹמפניֹהטרדותֹ

ֹשישֹלו,ֹיספיקֹלאחריםֹהלומדים.

ֹרואיםֹ ֹבנוסף, ֹערוךֹשחובהֹעלֹכלֹישראלֹללמודֹתורה. לומדיםֹגםֹמהשולחן

ֹואתֹהחיובֹשלֹקביעתֹעיתיםֹאתֹהחיובֹ שישֹלכלֹאדםֹללמודֹביוםֹובלילה,

ֹללימוד.

ֹ

ֹחשיבותֹלימודֹתורה:

מצוותֹלימודֹתורהֹהיאֹאחדֹמהמצוותֹהכיֹחשובותֹבתורה.ֹהחיובֹשלֹהלימודֹהיאֹ

"רקֹהשמרֹלךֹושמורֹנפשךֹמאודֹפןֹתשכחֹאתֹהדבריםֹעדֹמותוֹשלֹהאדםֹשנאמרֹ
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חובתֹהלימודֹכלֹימיוֹדבריםֹדֹט(.ֹ)ֹימיֹחייךֹכלאשרֹראוֹעיניך,ֹופןֹיסורוֹמלבבךֹ

בשולחןֹערוךֹיורהֹדעהֹהלכותֹתלמודֹתורהֹֹֹשלֹאדםֹמדגישהֹאתֹחשיבותֹהמצווה.

מפורטֹשכלֹישראלֹחייבֹללמודֹתורה.ֹהפירוטֹלאֹנעשהֹבהכללהֹֹסימןֹרמוֹסעיףֹא

שֹאלהֹבפירוטיֹפרטים.ֹכגון,ֹאפילוֹעניֹהמחזרֹעלֹהפתחיםֹ)שהולךֹמביתֹלביתֹלבק

כסף(,ֹביןֹבחורֹאוֹביןֹזקןֹגדול,ֹאפילוֹבעלֹאישהֹובנים.ֹהפירוטֹמדגישֹלנוֹעדֹכמהֹ

ֹמוצדקותֹ ֹסיבות ֹלהם ֹשיש ֹשיתכן ֹהללו ֹהאנשים ֹכל ֹשאפילו ֹחשובה ֹזו המצווה

ֹתורה.ֹ ֹתלמוד ֹבמצוות ֹמחויבים ֹועדיין ֹהלימוד ֹאת ֹדוחים ֹאינם ֹהלימוד, לדחיית

ֹביט ֹלידי ֹבאה ֹתורה ֹתלמוד ֹמצוות ֹשל ֹלמצוותֹהחשיבות ֹהעדפה ֹשיש ֹבזה ֹגם וי

ֹבשבילֹ ֹלהתחתן ֹהמצווה ֹדחיית ֹכמו, ֹאחרות. ֹחשובות ֹמצוות ֹמעל ֹתורה תלמוד

ֹעליוֹ ֹמתגבר ֹיצרו ֹשאין ֹבתנאי ֹהפרנסהֹ"ריחייםֹבצווארו" ֹעול ללמודֹמהטעםֹשל

ֹ(.שולחןֹערוךֹסימןֹרמוֹסעיףֹב)

ֹהמצוותֹהחש ובותֹלומדיםֹמכלֹהמקורותֹהאלוֹשמצוותֹתלמודֹתורהֹהיאֹאחתֹמן

ֹאשרֹציוונו.

ֹחובתֹהאדםֹללמודֹאומנותֹוחשיבותֹלימודֹאומנות:

ֹתלמודֹבבליֹמסכתֹקידושיןֹדףֹכטֹעמודֹא

ֹ ֹלבנו ֹלעשות ֹהאב ֹעל ֹהמוטלות ֹהבן ֹמצוות ֹכל ֹונשיםֹֹ-ה"ק: ֹחייבין, אנשים

ֹתורה,ֹ ֹוללמדו ֹולפדותו, ֹלמולו, ֹבבנו ֹחייב ֹהאב ֹדת"ר: ֹלהא ֹתנינא פטורות.

)מקצוע=פרנסה(;ֹוי"א:ֹאףֹלהשיטוֹבמים;ֹרביֹֹאומנותוללמדוֹולהשיאוֹאשה,ֹ

ליסטותֹס"ד?ֹֹמלמדוֹליסטות.ֹ-כלֹשאינוֹמלמדֹאתֹבנוֹאומנותֹיהודהֹאומר:ֹ

ֹ.לסטותאלא,ֹכאילוֹמלמדוֹ

ֹשאבֹ ֹהדברים ֹמן ֹשניים ֹלבנו. ֹביחס ֹהאב ֹעל ֹשמוטלות ֹהחובות ֹמפורשות בגמרא

ֹבנו ֹאת ֹללמד ֹמפהֹחייב ֹלהבין ֹניתן ֹואומנות. ֹתורה ֹלימודֹֹהם ֹשל ֹהחשיבות את

האומנות,ֹשזהֹהדברֹהיחידֹשבנוסףֹלתורהֹאבֹחייבֹללמדֹאתֹבנו.ֹהגמראֹממשיכהֹ

וטוענתֹשאםֹאבֹלאֹלימדֹאתֹבנוֹאומנות,ֹהואֹלימדֹאותוֹלגנוב.ֹמפורטֹלאחרֹמכןֹ

שהאבֹלאֹבאמתֹלימדֹאתֹבנוֹלגנובֹאלאֹכאילוֹלימדֹאתֹבנוֹלגנוב.ֹזהֹלאֹמשנהֹ

ֹ ֹהאב ֹזהֹֹלימדֹלכאורהשבסוף ֹכמה ֹעד ,ֹ ֹהדימוי ֹמתוך ֹלהבין ֹניתן ֹלגנוב, ֹבנו את

ֹחשובֹלרכושֹמקצוע,ֹולעסוקֹבו.

ֹ
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ֹתלמודֹבבליֹמסכתֹקידושיןֹדףֹלֹעמודֹב

ללמדוֹאומנות.ֹמנלן?ֹאמרֹחזקיה,ֹדאמרֹקרא:ֹראהֹחייםֹעםֹאשהֹאשרֹאהבת,ֹ

,ֹאםֹכשםֹשחייבֹלהשיאוֹאשה,ֹכךֹחייבֹללמדוֹאומנותֹ-אםֹאשהֹממשֹהיאֹ

וישֹאומרים:ֹֹכשםֹשחייבֹללמדוֹתורה,ֹכךֹחייבֹללמדוֹאומנות.ֹ-תורהֹהיאֹ

אףֹלהשיטוֹבנהר.ֹמאיֹטעמא?ֹחיותיהֹהוא.ֹרביֹיהודהֹאומר:ֹכלֹשאינוֹמלמדוֹ

ֹ ֹמאיֹֹ-אומנות ֹליסטות. ֹמלמדו ֹכאילו ֹאלא, ֹס"ד? ֹליסטות ֹליסטות. מלמדו

ֹבינייהו?ֹאיכאֹבינייהו,ֹדאגמריהֹעיסקא.

כלֹימיֹחייֹהבלךֹאשרֹנתןֹלךֹתחתֹהשמשֹעםֹאשהֹאשרֹאהבתֹחייםֹראהֹ"

)קהלתֹכלֹימיֹהבלךֹכיֹהואֹחלקךֹבחייםֹובעמלךֹאשרֹאתהֹעמלֹתחתֹהשמש.

ֹטֹֹט("

ֹהזההגמראֹ ֹהגמראֹֹלומדתֹמתוךֹהפסוק ֹאומנות. ֹבנו ֹאבֹללמדֹאת אתֹהחובֹשל

ֹאםֹהמיל ֹתורה. ֹאישהֹממשֹאו הֹטוענתֹשפירושֹהמילהֹ"אישה"ֹיכולהֹלהיותֹאו

"אישה"ֹפירושהֹאישהֹממש,ֹאזֹכשםֹשאבֹחייבֹלהשיאֹאתֹבנוֹאישהֹכךֹגםֹאבֹ

ֹכמוֹשאבֹמלמדֹ ֹאז ֹאםֹפירושֹהמילהֹ"אישה"ֹהיאֹתורה, ֹואומנות. ללמדֹאתֹבנו

אתֹבנוֹתורהֹכךֹגםֹחייבֹללמדֹאומנות.ֹהחובֹשלֹאבֹללמדֹאתֹבנוֹאומנותֹמושווהֹ

וואותֹהאלוֹאתֹהדגשֹשישֹפהֹלחובֹלהשיאוֹאישהֹוללמדוֹתורה.ֹניתןֹלהביןֹמההש

ֹעלֹהחשיבותֹשלֹלימודֹאומנות.

ֹרמב"םֹהלכותֹרוצחֹושמירתֹהנפשֹפרקֹהֹהלכהֹה

הבןֹשהרגֹאתֹאביוֹבשגגהֹגולהֹוכןֹהאבֹשהרגֹאתֹבנוֹבשגגהֹגולהֹעלֹידו,ֹ

ֹאומנותֹ ֹמלמדו ֹשהיה ֹאו ֹלימוד, ֹבשעת ֹשלא ֹבשהרגו ֹאמורים ֹדברים במה

נוֹכדיֹללמדוֹתורהֹאוֹחכמהֹאוֹאומנותֹאחרתֹשאינוֹצריךֹלה,ֹאבלֹאםֹיסרֹב

 ומתֹפטור.

ֹאומנותֹאינוֹ ֹתורהֹאו ֹבשגגהֹבשעתֹלימוד ֹאתֹבנו הרמב"םֹמפרטֹשאםֹאבֹהרג

ֹלה,ֹאךֹפטור.וג

ֹתורה.ֹ ֹבנו ֹלימוד ֹעם ֹשווה ֹברמה ֹהושם ֹלבנו ֹאומנות ֹלימוד ֹשל ֹהנושא ֹהזמן, כל

ֹש ֹשהחשיבותֹשל ֹישֹלהבין ֹהםֹלאֹשוויםֹבמלואם, ֹלימודיםֹאומנםֹדבריםֹאלו ני

ֹבנוֹ ֹאת ֹללמד ֹלאדם ֹרבה ֹשישֹחשיבות ֹלומדים ֹמכאן ֹרמה. ֹלאותו ֹמתקרבים אלו

ֹאומנות,ֹכיֹאםֹלאֹיעשהֹכךֹהבןֹיהפוךֹלגנב.
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ֹחובתֹהאדםֹלצאתֹלפרנסֹאתֹעצמו:

ֹרמב"םֹהלכותֹתלמודֹתורהֹפרקֹגֹהלכהֹי

ויתפרנסֹמןֹהצדקהֹהריֹֹשיעסוקֹבתורהֹולאֹיעשהֹמלאכהכלֹהמשיםֹעלֹלבוֹ

ֹרעהֹלעצמוֹחללֹאתֹהשםֹובזהֹאתֹהתורהֹזהֹ וכבהֹמאורֹהדתֹוגרסֹ/וגרם/

ונטלֹחייוֹמןֹהעולםֹהבא,ֹלפיֹשאסורֹליהנותֹמדבריֹתורהֹבעולםֹהזה,ֹאמרוֹ

חכמיםֹכלֹהנהנהֹמדבריֹתורהֹנטלֹחייוֹמןֹהעולם,ֹועודֹצווֹואמרוֹאלֹתעשםֹ

המלאכהֹֹעטרהֹלהתגדלֹבהןֹולאֹקרדוםֹלחפורֹבהן,ֹועודֹצווֹואמרוֹאהובֹאת

ֹוסוףֹ ושנאֹאתֹהרבנותֹוכלֹתורהֹשאיןֹעמהֹמלאכהֹסופהֹבטילהֹוגוררתֹעון,

ֹאדםֹזהֹשיהאֹמלסטםֹאתֹהבריות.

הרמב"םֹכותבֹשאםֹ לומדיםֹמהרמב"םֹשישֹחיובֹלכלֹאדםֹלצאתֹלפרנסֹאתֹעצמו.

אדםֹלאֹיפרנסֹאתֹעצמוֹובמקוםֹזהֹילמדֹתורה,ֹוהריֹיקחֹמןֹהצדקה,ֹהריֹבזהֹחללֹ

ֹובזה ֹהשם ֹהזה,ֹֹאת ֹבעולם ֹתורה ֹמדברי ֹליהנות ֹאוסר ֹגם ֹהרמב"ם ֹהתורה. את

ֹתורהֹ ֹמדברי ֹהנהנים ֹנגד ֹחזק ֹיוצאים ֹחכמים ֹהבא. ֹבעולם ֹמגיע ֹשהשכר מכיוון

ֹבעולםֹהזהֹואומריםֹשכלֹהנהנהֹנוטלֹחייוֹמןֹהעולם.

ֹבנוסףֹללימודֹ לומדיםֹמהרמב"םֹעדֹכמהֹזהֹחשובֹלאדםֹלצאתֹולפרנסֹאתֹעצמו

ֹיפרנס ֹלא ֹאם ֹאינהאֹתורה. ֹוהצדקה ֹצדקה, ֹמן ֹיקח ֹעצמו, ֹזהֹֹת ֹוהרי ֹלו, מיועדת

ֹאסור.

ֹ

ֹפרנסהֹככליֹלמידהֹאוֹמטרהֹבפניֹעצמה:

ֹ"יפהֹתלמודֹתורהֹעםֹדרךֹארץ"ֹ)האםֹישֹדגשֹעלֹפרנסהֹאוֹלימודֹתורה(

ֹמסכתֹאבותֹפרקֹבֹמשנהֹב

ֹיהודהֹהנשיאֹאומרֹ ֹשלֹרבי ֹגמליאלֹבנו יפהֹתלמודֹתורהֹעםֹדרךֹארץֹרבן

ֹעמהֹמלאכהֹסופהֹבטלהֹוגוררתֹֹשניהםֹמשכחתֹעוןשיגיעתֹ וכלֹתורהֹשאין

ֹאבותםֹ ֹשזכות ֹשמים ֹלשם ֹעמהם ֹעמלים ֹיהיו ֹהצבור ֹעם ֹהעמלים ֹוכל עון

ֹכאילוֹ ֹהרבה ֹשכר ֹעליכם ֹאני ֹמעלה ֹואתם ֹלעד ֹעומדת ֹוצדקתם מסייעתן

ֹעשיתם.

ֹבשניהםֹ ֹשמשקיעים ֹשהמאמץ ֹארץ, ֹדרך ֹעם ֹתלמוד ֹשיפה ֹאומר ֹגמליאל ֹבן רבן

ביחדֹגורםֹלנוֹלשכוחֹעון.ֹדרךֹארץֹפהֹהיאֹעבודה,ֹפרנסהֹומלאכה.ֹהואֹגםֹאומרֹ
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ֹמסבירֹ ֹמברטנורה ֹעובדיה ֹר' ֹלעון. ֹיביא ֹבסוף ֹמלאכה ֹבלי ֹשמגיע ֹלימוד שכל

הגוף.ֹאםֹחסרֹאחדֹֹשהתורהֹמתישהֹאתֹכוחוֹהנפשיֹשלֹאדם,ֹוהמלאכהֹשוברתֹאת

ֹש ֹנגיעֹלביטולֹתורהֹמכיוון ֹקמחֹממרכיביםֹאלוֹבסוףֹנגיעֹלביטולֹתורהֹועון. "אין

ֹתורה"ֹ ֹאוכלֹאדםֹ,()מסכתֹאבותֹפרקֹגֹמשנהֹיזאין ֹמֹבלי גיעֹלאֹיכולֹלהתקיים.

לעוןֹמכיווןֹשעוניֹגורםֹלגניבה,ֹמעילה,ֹועונותֹאחרות.ֹניתןֹללמודֹמהמשנהֹהזוֹאתֹ

ֹלאכהֹכאחד,ֹשכלֹאדםֹחייבֹגםֹלפרנסֹאתֹעצמוֹוגםֹללמודֹתורה.הצורךֹבתורהֹומ

ֹ

ֹ

ֹמסכתֹאבותֹפרקֹגֹמשנהֹיז

ֹדרךֹארץֹאיןֹ ֹדרךֹארץֹאםֹאין ֹתורהֹאין ֹעזריהֹאומרֹאםֹאין רביֹאלעזרֹבן

תורהֹאםֹאיןֹחכמהֹאיןֹיראהֹאםֹאיןֹיראהֹאיןֹחכמהֹאםֹאיןֹבינהֹאיןֹדעתֹאםֹ

ֹ...אםֹאיןֹקמחֹאיןֹתורהֹאםֹאיןֹתורהֹאיןֹקמחֹאיןֹדעתֹאיןֹבינהֹ

ֹפירושֹרבינוֹיונהֹעלֹאבותֹפרקֹג

ֹ ֹקמח ֹאין ֹתורה ֹאין ֹֹ-"...אם ֹאין ֹתורה ֹבו ֹשאין ֹמאחר ֹהקמחכלומר ֹתועלת

שיהיוֹצרכיֹגופוֹמצוייןֹויהיוֹלוֹפנאיֹעולהֹשאיןֹאדםֹמועילֹבעשרוֹאלאֹכדיֹ

ֹ..."לעסוקֹבתורה

רביֹאלעזרֹמצייןֹזוגותֹשלֹדברים,ֹשבתוךֹכלֹזוגֹאחדֹֹבמסכתֹאבותֹפרקֹגֹמשנהֹיז

לאֹיוכלֹלהתקייםֹללאֹהשני.ֹאחדֹמןֹהזוגותֹאלהֹהיאֹ"תורהֹוקמח".ֹתורהֹואוכל.ֹ

ֹ ֹאומר, ֹאלעזר ֹתורה"רבי ֹאין ֹקמח ֹאין ֹללמודֹ ,"אם ֹיכול ֹלא ֹאדם ֹאוכל ֹאין שאם

בטןֹריקה.ֹתורה.ֹר'ֹעובדיהֹמברטנורהֹמסבירֹשמבחינהֹחומריתֹלאֹיוכלֹללמודֹעלֹ

חובהֹלהדגישֹשכלֹאדםֹחייבֹאוכלֹ,פרנסה,ֹכדיֹלחיותֹוללמודֹתורה.ֹרביֹאלעזרֹגםֹ

ֹ ֹקמח"אומר, ֹאין ֹתורה ֹאין ֹהיאֹֹ,"אם ֹהזה ֹעולם ֹעיקר ֹאוכל. ֹאין ֹלימוד ֹאין אם

כמוֹשרבינוֹיונהֹמסבירֹשתולעתֹהקמחֹֹהתורה,ֹולכןֹמיֹשלאֹלומדֹלאֹצריךֹאוכל.

כלומר,ֹהעיקרֹהיאֹהלימודֹֹיוכלֹלעסוקֹבתורה.היאֹשאדםֹיהיהֹמלאֹבעושרוֹכדיֹש

ֹוהקמחֹהואֹרקֹאמצעיֹשעוזרֹלנוֹלקיים,ֹלעשות,ֹולעסוקֹבתורה.

ֹ

ֹשולחןֹערוךֹיורהֹדעהֹהלכותֹתלמודֹתורהֹסימןֹרמוֹסעיףֹכא
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ֹמתוךֹ ֹבלומדים ֹולא ֹעליהם, ֹעצמו ֹשמתרפה ֹבמי ֹמתקיימים ֹהתורה ֹדברי אין

ֹתמיד,ֹ ֹעליהֹומצערֹגופו ֹאלאֹבמיֹשממיתֹעצמו ֹומתוךֹאכילהֹושתייה, עידון

ֹבתורהֹֹייתןולאֹ ֹלעסוק ֹלאֹיחשובֹהאדם ֹהגה: ֹותנומהֹלעפעפיו. שינהֹלעיניו

ֹאינ ֹבלבו ֹזו ֹמחשבה ֹשמעלה ֹמי ֹכי ֹהלמוד, ֹעם ֹוכבוד ֹעושר ֹזוכהֹולקנות ו

ֹ ֹוימעטֹבעסקֹויעסוקֹלכתרהֹשלֹתורה, אלאֹיעשהֹאותוֹקבעֹומלאכתוֹעראי,

ויסירֹתענוגיֹהזמןֹמלבוֹויעשהֹמלאכהֹכלֹיוםֹכדיֹחייו,ֹאםֹאיןֹלוֹמהֹ.ֹבתורה

ומעלהֹגדולהֹלמיֹשמתפרנסֹממעשהֹֹיאכל,ֹושארֹהיוםֹוהלילהֹיעסוקֹבתורה.

ֹ)תהיליםֹקכ ֹוגו' ֹתאכל ֹיגיעֹכפיךֹכי ֹשנאמר: ֹידיו, ֹב(. ֹלבוֹח, וכלֹהמשיםֹעל

ֹהשםֹ ֹמחלל ֹזה ֹהרי ֹהצדקה, ֹמן ֹלהתפרנס ֹמלאכה ֹלעשות ֹולא ֹבתורה לעסוק

ֹתורה. ֹמדברי ֹליהנות ֹשאסור ֹהתורה, ֹמלאכה,ֹֹומבזה ֹעמה ֹשאין ֹתורה וכל

ֹלעסוקֹ ֹויכול ֹבבריא ֹזה ֹוכל ֹהטור(. ֹ)לשון ֹהבריות. ֹללסטם ֹוסופו ֹעון גוררת

רבינוֹירוחםֹורבינוֹיונהֹנתיבֹב'ֹבמלאכתוֹאוֹבדרךֹארץֹקצתֹולהחיותֹעצמו,ֹ)

ֹ...וכ"כֹהרמ"ה(

מפורטֹבשולחןֹערוךֹשהעיקרֹהואֹהתורהֹוהמלאכהֹהואֹרקֹכליֹשעוזרֹלנוֹלממשֹ

ֹאתֹהמטרהֹשלֹלימודֹתורה.ֹרואיםֹאתֹהחיובֹלעסוקֹגםֹבתורהֹוגםֹבמלאכה.

ֹלפרנסֹאתֹעצמו? וגם  תורהֹהאםֹכלֹאדםֹחייבֹללמוד
ֹתלמודֹתורהֹסימןֹרמוֹסעיףֹאשולחןֹערוךֹיורהֹדעהֹהלכותֹ

ֹיודעֹכללֹללמודֹאוֹמפניֹהטרדותֹשישֹלו ֹמפניֹשאינו ,ֹומיֹשא"אֹלוֹללמוד,

.ֹהגה:ֹותחשבֹלוֹכאילוֹלומדֹבעצמוֹ)טור(.ֹויכולֹאדםֹיספיקֹלאחריםֹהלומדים

ֹעמוֹ ֹויחלוק ֹפרנסה ֹלו ֹימציא ֹוהוא ֹבתורה ֹיעסוק ֹשהוא ֹחבירו ֹעם להתנות

אינוֹיכולֹלמכורֹלוֹחלקוֹבשבילֹממוןֹשיתנוֹהשכר,ֹאבלֹאםֹכברֹעסקֹבתורהֹ

ֹלו.ֹ)תא"וֹנתיבֹב'ֹמש"סֹדסוטה(.

כפיֹשמבוארֹבשולחןֹערוך,ֹאםֹאדםֹאינוֹמסוגלֹללמודֹתורה,ֹמסיבותֹיכולתיותֹאוֹ

ֹוישלםֹלאחריםֹללמודֹבשבילו.ֹ ֹהואֹיכולֹלצאתֹלפרנסֹאתֹעצמו, מסיבתֹהטרדות,

ֹהס ֹולכן ֹהזה ֹבעולם ֹמהתורה ֹליהנות ֹלאדם ֹיששכרֹאסור ֹהסכם ֹכמו ֹהוא ֹזה כם

זבולון.ֹאחדֹיוצאֹלעבודֹואחדֹלומדֹומתחלקיםֹבשכר.ֹהתשלוםֹהואֹלאֹעלֹהלימוד,ֹ

ֹאלאֹזהֹהחלקֹשלֹהלומדֹמהכסף,ֹוהעובדֹמקבלֹאתֹחלקוֹבתורהֹ.

ֹשל"הֹמסכתֹשבועותֹפרקֹנרֹמצווה
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מו.ֹבכןֹטועןֹהעשיר,ֹשהואֹמחזיקֹידיֹכמהֹלומדיםֹשיעסקוֹבתורה,ֹסובר,ֹשדיֹ

בזה,ֹואינוֹמחויבֹללמודֹבעצמו,ֹמאחרֹששוכרֹאחריםֹבממונוֹועוזרֹלתורה,ֹֹלו

ֹבןֹ ֹאלעזר ֹרבי ֹכזה, ֹאיש ֹהממון. ֹאסיפת ֹבטרדת ֹעצמו ֹאת ֹטורד ֹהוא ֹכן על

חרסוםֹמחייבו.ֹכיֹבוודאיֹהחזיקֹבממונוֹהרבֹכמהֹאנשיםֹלתורה,ֹכיֹאישֹחסידֹ

ֹוקדושֹהיה,ֹועלֹכלֹזאתֹהיהֹעוסקֹבתורהֹיומםֹולילה.

ֹולאֹֹהשל"ה ֹשאםֹישֹעשירֹשלאֹלומדֹאלאֹמעסיקֹלומדיםֹבשבילו, כותבֹבספרו

לומדֹבכלל,ֹרביֹאלעזרֹבןֹחרסוםֹהיהֹמחייבו.ֹלומדיםֹמפהֹשכלֹאדםֹחייבֹללמודֹ

תורה,ֹאפילוֹאםֹהואֹעושהֹהסכםֹיששכרֹזבולון.ֹזאתֹאומרתֹשישנוֹחיובֹלכלֹאדםֹ

ֹהסכםֹיש ֹלחלוקֹעםֹמישהואֹעלֹידי ֹאךֹניתן ֹעלֹהלימודֹללמודֹתורה, שכרֹזבולון

ֹשמעברֹלחיובֹהבסיסי.

ֹילומדיםֹמה ֹהלכה ֹג ֹפרק ֹתורה ֹהלכותֹתלמוד ֹמןֹֹרמב"ם ֹלאדםֹלהתפרנס שאסור

ֹניתןֹלראותֹשישֹ הצדקהֹבגללֹשהואֹעוסקֹבתורהֹבמקוםֹלעבודֹולהתפרנס,ֹומכאן

ֹבנוסף,ֹהרמב"םֹכותב,ֹשאסורֹליהנותֹמדבריֹתורהֹ לוֹאתֹהחיובֹלפרנסֹאתֹעצמו.

ֹה ֹאםֹבעולם ֹהעולם. ֹמן ֹחייו ֹנטל ֹתורה ֹמדברי ֹהנהנה ֹשכל ֹחכמים ֹושאמרו זה,

המציאותֹכךֹאיךֹאנוֹמוצאיםֹבימינוֹמספרֹלאֹמעטֹשלֹאברכים,ֹרבניםֹומוריםֹאשרֹ

ֹ ֹתורה? ֹמדברי ֹהזה ֹבעולם ֹונהנים ֹמתפרנסים ֹדבר ֹזה ֹהרמב"םהינו ֹלדברי ֹבניגוד

ֹ ֹלעיל ֹ!ֹשהובאו

ֹ

ֹכאדֹתורהֹסימןֹרמוֹסעיףֹשולחןֹערוךֹיורהֹדעהֹהלכותֹתלמומפורשֹב

ֹמאנשיֹ ֹוספוק ֹהכנסה ֹלו ֹיש ֹעיר ֹשל ֹשהרב ֹישראל ֹמקומות ֹבכל ֹנהגו "ולכן

ֹבפניֹ ֹהתורה ֹויתבזה ֹהבריות ֹבפני ֹבמלאכה ֹלעסוק ֹיצטרך ֹשלא ֹכדי העיר,

ֹאבלֹעשיר,ֹ ֹודווקאֹחכםֹהצריךֹלזה, ֹ)אברבנאלֹבפירושֹמסכתֹאבות(. ההמון.

לתלמידיוֹלקבלֹהספקותֹמןֹהנותניםֹאסור.ֹוישֹמקיליןֹעודֹלומרֹדמותרֹלחכםֹו

ֹכדיֹלהחזיקֹידיֹלומדיֹתורה,ֹשעלֹידיֹזהֹיכוליןֹלעסוקֹבתורהֹבריוח."

ֹעוסקיםֹ ֹהיו ֹלא ֹשאם ֹמכיוון ֹתורה, ֹדברי ֹעל ֹולהתפרנס ֹתשלום ֹלקבל ֹהיתר ישנו

ֹוהתשלוםֹהואֹלאֹישירֹעלֹדבריֹהתורהֹ בדבריֹתורהֹהיוֹמתפרנסיםֹבדרךֹאחרת,

אכה.ֹכלומר,ֹמשלמיםֹלהםֹכיֹהיוֹיכוליםֹלעבודֹולהרוויחֹאלאֹהואֹעלֹהביטולֹממל

ֹבדבריֹ ֹשיעסקו ֹכדי ֹלהם ֹנשלם ֹלכן ֹשלהם, ֹהתורה ֹולדברי ֹלהם ֹזקוקים ֹואנו כסף

ולֹתורהֹולאֹיצאוֹלעבוד.ֹבנוסףֹאםֹיצאֹרבֹלעסוקֹבמלאכה,ֹדברֹזהֹאינוֹמכובדֹויכ
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ֹ ֹלבילגרום ֹזיון ֹשיוכל ֹכדי ֹלו ֹלשלם ֹנתיר ֹלכן, ֹכולם. ֹבפני ֹבתורהֹהתורה לעסוק

ֹבריווח.

ֹספרֹחסידיםֹ)מרגליות(ֹסימןֹתתקנג

ֹאזֹ ֹצרכו ֹכדי ֹפרנסהֹוהואֹיכולֹלהרויחֹבמלאכתֹארעי כשרואהֹאדםֹשישֹלו

ֹאלאֹ ֹארעי ֹקבעֹותורתו ֹתורהֹולאֹיעשהֹמלאכתו ֹקמחֹאין ֹאין לאֹיאמרֹאם

ֹ ֹארעי, ֹומלאכתו ֹקבע ֹרגעֹאחדתורתו ֹולאֹישבֹאדםֹבטל ֹמענישיםֹ, ֹיותר כי

בטלֹאוֹעוסקֹבדבריםֹבטליםֹממהֹשעוסקֹבמלאכתוֹאףֹעלֹפיֹֹאדםֹכשיושב

וכשרואהֹאדםֹשישֹלוֹנאמןֹשיעסוקֹבמהֹשישֹלוֹוהואֹמאמינוֹֹשישֹלוֹהרבה,

אזֹיעשהֹכר'ֹשמעוןֹבןֹיוחאיֹלקייםֹ)להגות(ֹ]והגית[ֹבוֹיומםֹולילהֹ)יהושעֹא'ֹ

ֹח'(ֹולאֹיעסוקֹכללֹבמלאכה...

עצמם,ֹכמוֹעשירים.ֹהאםֹישֹלהםֹחובהֹֹישנהֹאנשיםֹשלאֹצריכיםֹלצאתֹלפרנסֹאת

ֹאינוֹ ֹאם ֹאך ֹהיום, ֹכל ֹתורה ֹללמוד ֹעשיר ֹלאדם ֹעדיף ֹהיום? ֹכל ֹתורה ֹללמוד רק

ֹוזבולון.ֹ ֹיששכר ֹבהסכמי ֹולתמוך ֹלעבוד ֹלהמשיך ֹרשאי ֹהוא ֹכך ֹלעשות מסוגל

ֹושנענשֹ לומדיםֹאתֹזהֹמספרֹהחסידותֹשכתובֹ"שלאֹישבֹאדםֹבטלֹרגעֹאחד"ֹ,

ֹזהֹשישבֹבטל ֹאסורֹֹיותרֹעל ֹעדיין ֹמספיק. ֹשישֹלו מאשרֹשעסקֹבמלאכהֹאפילו

ֹלאדםֹעשירֹלשעותֹאתֹמלאכתוֹקבעֹותורתוֹארעי.

ֹ

ֹישנהֹגםֹחיובֹ ֹביוםֹובלילה. ֹיום, ֹכל ֹחייו, ֹימי ישנהֹמצווהֹלאדםֹללמודֹתורהֹכל

ֹלאדםֹלפרנסֹאתֹעצמו.ֹמבוארֹפהֹשהפרנסהֹהואֹרקֹבאֹלעזורֹלאדםֹללמודֹתורה,

.ֹאסורֹלאדםֹלעשותֹאתֹמלאכתוֹקבעֹותורתוֹארעי,ֹאלאֹאיןֹתורה"ֹאםֹאיןֹקמח"

חייבֹלעשותֹאתֹתורתוֹקבעֹומלאכתוֹארעי.ֹאך,ֹמיֹאינוֹמסוגלֹלשבתֹוללמוד,ֹיכולֹ

ֹוהלומדֹלומדֹעלֹ ֹובהֹהואֹיפרנסֹאתֹשניהם, ,ֹ להיכנסֹלתוךֹהסכםֹיששכרֹוזבולון

ֹליהנות ֹהאיסור ֹעל ֹוזהֹלאֹעובר ֹזהֹמותר ֹדבר ֹשניהם. ֹבעולםֹֹשכר ֹתורה מדברי

ֹ ֹלסיכום, ֹארעיהזה. ֹקבעֹופרנסתו ֹשהפרנסהֹאדםֹחייבֹלעשותֹאתֹמלאכתו ֹמכיוון ,

ֹֹֹאהֹכדיֹלעזורֹלבןֹאדםֹללמודֹתורה.רקֹב
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ֹדידיֹמאורֹ-חשיבותֹלימודֹתורה

ֹ"לבניךֹודברתֹבםֹבשבתךֹבביתךֹםושיננתֹ...ךווהיוֹהדבריםֹהאלהֹאשרֹאנכיֹמצו"

ֹ ֹוכו' ֹגםֹארבעֹפעמיםֹביוםֹאנחנו ֹאנחנו ֹבשמעֹישראל, קוראיםֹאתֹהפסוקיםֹהאלו

ֹשאותםֹאנחנוֹ ֹבתפילין מצוויםֹלרשוםֹאתֹהפרשיותֹשבהםֹמוזכריםֹהפסוקיםֹהאלו

שמיםֹכלֹיוםֹובמזוזה,ֹזוהיֹמצוותֹעשהֹשלֹלימודֹתורהֹשכלֹיהודיֹ)בן(ֹחייבֹבה,ֹ

דדיםֹוהֹשיהיוֹדבריֹתורהֹמחוומצבספרֹהמצוותֹהקצרֹנכתבֹבאריכותֹעלֹחיובֹזה:ֹ"

ֹובעלֹ ֹבחורֹוזקן, ֹעשיר, ֹובין ֹעני ֹבין ֹועניֹייסוריםבפיוֹשלֹאדם,ֹשלאֹיגמגםֹבהם. ,

..."ֹֹונרשםֹבעודֹהרבהֹמקומותֹעלֹחיובֹזה,ֹהמתפרנסֹמןֹהצדקהֹומחזרֹעלֹהפתחים

ובליֹשוםֹספקֹזוהיֹהמצווהֹהחשובהֹביותרֹביהדות,ֹאבלֹמהֹהופךֹאותהֹלכולֹכךֹ

ֹחשובה?

ֹגםֹתפי ֹוזוהי ֹדבריםֹשאדםֹעושהֹרשוםֹבגמרא ֹיוםֹ"אלו ֹאומריםֹבכל להֹשאנחנו

אותםֹואוכלֹפירותיהםֹבעולםֹהזהֹוהקרןֹקיימתֹלוֹלעולםֹהבא,ֹואלוֹהן:ֹכיבודֹאבֹ

ֹולמדוֹ ֹותלמודֹתורהֹכנגדֹכולם. ֹאדםֹלחברו ואםֹוגמילותֹחסדיםֹוהבאתֹשלוםֹבין

ֹבנוסףֹמכאןֹשכלֹהעולםֹכולוֹעומדֹעלֹלימודֹתורה.

ֹשכולֹהעולםֹעומדֹעלֹאלוֹשלומדיםֹתורה?ואיךֹהגענוֹלזהֹ

ֹכתוב:ֹבגמראֹמסכתֹפסחיםֹ)נד.(

ֹ."שבעהֹדבריםֹנבראוֹקודםֹשנבראֹהעולםֹואלוֹהם:ֹתורה,ֹתשובה,ֹגןֹעדןֹוכ'

ֹשבוניםֹביתֹ ֹכמו ֹנבראהֹמלפניו, ֹולכן ֹכולו ֹהעולם והתורהֹהיאֹבעצםֹתוכניתֹלכל

ונים.ֹכךֹהשםֹבראֹאתֹקודםֹכלֹמחשביםֹאתֹהצרכיםֹשלֹהאדםֹשיגורֹבביתֹואזֹב

העולםֹעלֹפיֹהתורה.ֹהואֹבראֹאתֹהזריחהֹוהשקיעהֹכדיֹשיהיהֹזמןֹמוגדרֹלהנחתֹ

תפיליןֹולהקרבתֹקורבנותֹכמוֹשרשוםֹבתורה,ֹהואֹבראֹאתֹהעולםֹבשישהֹימיםֹכךֹ

ֹהחיותֹהטהורותֹ ֹושבכול ֹשרשוםֹבתורה, ֹלאֹתהיהֹמלאכהֹכמו שיהיהֹשבתֹשבו

סוגיֹחיותֹיהיוֹרקֹאםֹסימןֹטהרהֹאחדֹולאֹיותרֹכמו4ֹֹסימניֹטהרהֹושדווקא3ֹֹיהיוֹ

ֹשרשוםֹבתורה,ֹוכןֹעלֹזאתֹהדרך.

ֹחייםֹמוולו'זין,ֹנפשֹהחייםֹכתוב:בספרוֹשלֹרביֹ

ֹחסֹ ֹפנוי ֹקצהו ֹעד ֹמקצה ֹכולו ֹהעולם ֹהיה ֹשאם ֹכלל ֹספק ֹשום ֹבלי "והאמת

ֹנחרביםֹ ֹהיו ֹברגע ֹבתורה ֹשלנו ֹוהתבוננות ֹמעסק ֹממש ֹאחד ֹרגע ֹאף ושלום

ֹםֹוהתחתוניםֹוהיוֹלאפסֹחסֹושלום..."העליוני
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ועכשיוֹכשראינוֹשכלֹהעולםֹכולוֹנבראֹעלֹפיֹהתורהֹושהיאֹקדמהֹלבריאתֹהעולםֹ

ֹאיפשהוֹ ֹתורה ֹלימוד ֹבלי ֹאחד ֹרגע ֹואפילו ֹהעולם ֹכל ֹאל ֹמחזיק ֹתורה ושלימוד

בעולםֹכלֹהעולםֹיחרב,ֹרקֹננסהֹלהביןֹאתֹהשכרֹהעצוםֹשמגיעֹלכולֹאחדֹשלומדֹ

לאֹמתחלקֹביןֹהלומדיםֹבעולםֹאלהֹכולֹאחדֹואחדֹמקבלֹאתֹהשכרֹתורה,ֹוהשכרֹ

ֹבפניֹעצמוֹכפיֹשידועֹשהשםֹלאֹמקפחֹשכרֹכלֹברייהֹוברייה.

לאֹמשנהֹכמהֹננסהֹלחשובֹולהביןֹאתֹגודלֹהשכרֹלאֹנצליחֹאבלֹבשבילֹלהעריךֹ

רקֹנשתמשֹבמונחיםֹשלנוֹבקבלתֹשכר,ֹהבאנוֹלמעלהֹציטוטֹממסכתֹקידושיןֹ)"אלוֹ

ֹוביקורֹֹדברים ֹכלה ֹהכנסת ֹהם ֹבברייתא ֹשם ֹשמוזכרים ֹהדברים ֹבין שאדם..."(

חולים,ֹמזהֹהכנסתֹכלה?ֹלאֹרקֹללכתֹלאולםֹלרקודֹקצתֹלאכולֹרבעֹעוףֹלהגידֹמזלֹ

ֹמקררֹ ֹמכונתֹכביסה, ֹבגדים, ֹגםֹקנייתֹרהיטים, ֹזהֹיותרֹמזהֹזהֹכולל טובֹולחזור,

ֹלאוכ ֹלתזמורת ֹלאולם ֹלדאוג ֹוגם ֹצריכה ֹשהכלה ֹמה ֹמצוותֹוכל ֹכן ֹאם ֹוהכול, ל

ֹשרשוםֹ ֹחולם ֹביקור ֹוגם ֹשקלים, ֹאלפי ֹמאות ֹבכמה ֹלהסתכם ֹיכולה ֹכלה הכנסת

בהמשךֹזהֹלאֹרקֹללכתֹלחולהֹלהגידֹרפואהֹשלמהֹפרקֹתהיליםֹלהביאֹלוֹמתנהֹ

אםֹברכהֹולנסועֹצריךֹלדאוגֹלוֹלרופאיםֹהכיֹטוביםֹשאפשרֹלכלֹמהֹשהואֹצריךֹ

חהֹשלוֹוכ',ֹוגםֹכןֹכלֹההוצאותֹיכולותֹלהגיעֹבאותוֹזמןֹבביתֹחוליםֹלדאוגֹלמשפ

למאותֹאלפיֹשקלים,ֹוברורֹשהשםֹמשלםֹלאדםֹעבורֹכלֹמצווהֹומצווהֹשעשהֹיותרֹ

ֹלאדםֹפחותֹשכרֹממהֹשהואֹ ֹלאֹיינתן ֹובוודאי ֹהסתם, ממהֹשהואֹהוציאֹעליהֹמן

השקיעֹעלֹהמצווה,ֹוראינוֹאתֹגודלֹההוצאותֹעלֹהמצוות.ֹובהמשךֹהברייתאֹכתוב:ֹ

ֹלמעלהֹ"ו ֹהמצוותֹשאמרנו ֹמכל ֹיותר ֹתורהֹהוא ֹתלמוד ֹכולם", ֹתורהֹכנגד תלמוד

ֹוגםֹאלוֹשרשומיםֹבאותוֹברייתאֹולאֹהזכרתיֹאותם.

אםֹכךֹכלֹפעםֹשאנוֹלומדיםֹתורהֹאפילוֹבשיעורֹהכיֹמינימאליֹשאפשרֹהשכרֹיהיהֹ

עצוםֹויגיעֹלכמהֹמאותֹאלפיֹשקלים,ֹבוודאיֹשלאֹמודדיםֹאתֹהשכרֹשלֹהתורהֹכךֹ

ֹ"וערכה ֹשרשום ֹכמו ֹקרוב, ֹלא ֹאפילו ֹשכרֹֹבפזֹיסולאֹלאֹוזה ֹבוודאי ֹששכרה "

רוחניֹשאנחנוֹבחייםֹלאֹנצליחֹלהבינו,ֹֹאבלֹבשבילֹשנביןֹאנחנוֹקצתֹממהֹשאפשרֹ

ֹלהביןֹעלֹהשכרֹהעצוםֹנשתמשֹבדוגמאֹהזאת.

ֹאזֹ ֹמאוד ֹעצום ֹהשכר ֹלומד ֹשאדם ֹבמילה ֹשאם ֹכך ֹעל ֹחישוב ֹעשה ֹחיים החפץ

ֹ ֹֹלדוגמאבדקה, ֹללמוד ֹכזה111ֹֹאפשר ֹשכר ֹעבור ֹבמאה, ֹאתֹהשכר ֹנכפיל מילים

ֹבוודאיֹשכדאיֹללמודֹולהשקיעֹאתֹהזמןֹולהתאמץֹללמודֹתורהֹכלֹזמןֹשאפשר.
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חוץֹמהשכרֹהגדולֹשמגיעֹלכלֹאחדֹואחדֹשלומדֹתורה,ֹבדורֹהגאולהֹהשכרֹהרבהֹ

שבדורֹהזהֹֹיותרֹגדול,ֹאפילוֹלימודֹתורהֹקטןֹבליֹהרבהֹעיוןֹנחשבֹלוֹכשכרֹעצום,

ֹהרעֹ ֹויצר ֹניסיונות ֹהמון ֹשלומד ֹלמי ֹויש ֹומסובך ֹקשה ֹיותר ֹהרבה ֹתורה לימוד

ֹכךֹשגםֹאםֹהלימודֹנראהֹמועטֹישֹלוֹ לעשותֹדבריםֹאחריםֹבמקוםֹלימודֹתורה,

ֹשכרֹגדולֹהרבהֹיותרֹמלימודֹבזמןֹהעבר.

ֹכתב: ֹז"ל ֹוהארי

ֹהז ֹכפי ֹרק ֹהאדם ֹמעשה ֹכפי ֹתלויה ֹהנפש ֹגדולות ֹאין ֹכי ֹלך ֹוהדורֹ"דע מן

ֹשקהה ֹהזה ֹבדור ֹמאוד ֹקטן ֹמעשה ֹכי ֹשוא, ֹגדולות ֹמצוות ֹלכמה בדורותֹול

ןֹקץֹמהֹשאיןֹכןֹבדורתֹיפהֹגוברתֹמאדֹמאודֹלאיאחרים,ֹכיֹבדורותֹאלוֹהקל

ֹהראשונים"

מהשכרֹהעצוםֹֹאךֹמלבדֹהשכרֹעלֹלימודֹתורהֹעולהֹבהתאםֹלהתגברותֹהיצר.וכןֹ

אתֹהאדםֹמצרות,ֹמצילֹאותוֹממלחמתֹֹשהזכרנוֹעלֹלימודֹתורה,ֹהלימודֹגםֹמציל

ֹגיהינו ֹומדיני ֹמשיח ֹמחבלי ֹומגוג, ֹסנהדריןֹֹםגוג ֹבמסכת ֹמסופר ֹימיו. ֹאת ומאריך

ֹרוציםֹ ֹלא ֹשהם ֹאבל ֹהמשיח ֹשיבוא ֹמתפללים ֹשהם ֹורבהֹשאמרו ֹעולה ֹעל )צח:(

לחיותֹבדורֹהגאולה,ֹולמהֹהםֹלאֹרצוֹלחיותֹבדורֹזה?ֹדווקאֹבגללֹחבלוֹשלֹמשיחֹ

שהֹמאודֹויגרורֹהרבהֹצרותֹעלֹהדורֹבכלֹהעולם,ֹואמרוֹלהםֹשאיןֹשהואֹיהיהֹק

מהֹלפחדֹמדורֹזהֹומיֹשלומדֹתורהֹועוסקֹבגמילותֹחסדיםֹינצלֹמכלֹהצרותֹשיהיוֹ

מהֹלפחד,ֹעולהֹורבהֹאמרוֹשהםֹפוחדיםֹשאוליֹֹבאותוֹדור,ֹוהםֹצדיקיםֹואיןֹלהם

ֹלהםֹחטאֹויהיוֹגםֹעליהםֹהצרות.ֹיהיה

ֹ

ֹדב ֹשתי ֹמכאן ֹרואים ֹמחבלי1ֹרים ֹניצל ֹחסדים ֹבגמילות ֹועוסק ֹתורה ֹשלומד (שמי

(ֹבאותוֹדורֹיהיהֹקשהֹהרבהֹיותרֹללמודֹתורהֹוזה2ֹמשיח,ֹכמוֹשהזכרנוֹלמעלה.ֹ

לאֹיהיהֹפשוט,ֹהשכרֹיהיהֹהרבהֹיותרֹגדולֹלמיֹשילמד,ֹאבלֹישֹבמהֹלפחדֹשאוליֹ

ֹויעסוק ֹתורה ֹילמד ֹולא ֹיחטא, ֹוהוא ֹהאדם ֹעל ֹלהתגבר ֹיצליח ֹהרע בגמילותֹֹיצר

ֹבמסכתֹסוטהֹ)מט ֹעליו ֹזהֹשרשום ֹובאמתֹבדור ֹ":חסדים, ֹתסרחֹסופריםֹוחכמת(

ֹתלמידֹחכםֹֹת"ֹוזהֹבנוסףֹלכלֹֹהניסיונוימאסוֹחטאֹויראי שיצרֹהרעֹמנסהֹאותנו,

ֹמאותםֹצרותֹשיהיוֹ ֹוינצל ֹיותר ֹמרובהֹהרבה ֹוללמודֹשכרו ֹכך שממשיךֹלהישאר

ֹבדור.

ֹמביתֹהכנסתֹילךֹלביתֹהמדרשֹללמוד"למדנוֹבשולחןֹערוךֹכך:ֹ"חכםֹשיצאֹ
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ללמודֹזאתֹמילהֹכלליתֹמאודֹישֹהמוןֹדבריםֹשאפשרֹללמודֹברוךֹהשםֹאיןֹלתורהֹ

ֹהמשנהֹברורהֹאומרֹבמקוםֹ"חייבֹאדםֹללמודֹבכלֹיוםֹ סוףֹולאֹחסרֹמהֹללמוד,

תורהֹשבכתבֹשהואֹתנ"ךֹומשנהֹוגמראֹופוסקים,ֹובעליֹבתיםֹשאינםֹלומדיםֹאלהֹ

ותֹביוםֹלאֹילמדוֹגמראֹלחודֹשבזהֹשהואֹלומדֹרקֹגמראֹלאֹיוצאֹשעֹשתייםֹשלוש

ֹידיֹחובתוֹאלהֹצריךֹשילמדֹגםֹספריֹפוסקיםֹכלֹאחדֹכפיֹהשגתו"

בעליֹבתיםֹשאיןֹלהםֹהרבהֹזמןֹביוםֹללמודֹתורהֹלפיֹפסיקתֹהמשנהֹברורהֹעדיףֹ

ֹבשבתֹ ֹלעשות ֹמה ֹשידעו ֹיום, ֹביום ֹתמיד ֹלהם ֹיעזור ֹשזה ֹהלכות, ֹפסקי שילמדו

הלכותֹכשרותֹוכ'ֹבעדיפותֹראשונהֹבלימודם,ֹאבלֹתלמידיֹחכמיםֹשכלֹהיוםֹהםֹב

ֹעסקיםֹבתורהֹצריךֹשילמדוֹהכול,ֹובכלֹיוםֹתנ"ך,ֹמשנה,ֹגמראֹופוסקים.

ֹזמןֹ ֹוכל ֹלאֹלמעלהֹולאֹלמטה, ֹשיעור ֹתורהֹאין ֹלתלמוד והמשנהֹברורהֹממשיך,

ֹקצתֹשלומד.ֹשאדםֹלומדֹאפילוֹמעטֹזהוֹלימודֹתורהֹומקבלֹשכרֹאפילוֹעל

ומיֹשמבטלֹתורהֹבכוונהֹהואֹקרובֹלמהֹשאמרוֹחז"לֹ"ודברֹהשםֹביזה",ֹומהֹזהֹ

ֹמיֹ ֹשל ֹהחומרה ֹמה ֹלנו ֹמראה ֹוזה ֹעוסק, ֹואינו ֹבתורה ֹלעסוק ֹשיכול ֹמי אומר?

שמבטלֹתורהֹבכוונה.ֹואמרוֹחז"לֹ"העושהֹתורתוֹעיטים"ֹמיֹשלומדֹמתיֹשמזדמןֹ

ֹמפרֹברית"ֹולמדוֹאתֹזהֹמהפסוקֹ"עתזהֹֹלוֹוהואֹלאֹקובעֹזמןֹמוגדרֹביוםֹֹ"הרי

ֹתורתך ֹשיחפוץלעשותֹלהשםֹהפרו ֹשאומרֹשהואֹילמדֹמתי ֹמוגדרֹֹ"ֹשמי ֹזמן בלי

הואֹנקראֹכך.ֹומהֹצריךֹלעשות?ֹלקבועֹזמניםֹלתורהֹבכלֹיום,ֹזמןֹמוגדרֹשבוֹהואֹ

ֹעלֹ ֹלשנור ֹבכך ֹוהעיקר ֹבלילה, ֹשישלים ֹביום ֹמספיק ֹלא ֹהוא ֹואם ֹתמיד ילמד

ֹ ֹכך ֹהםֹקביעות, ֹשבו ֹזמן ֹלהפסיד ֹשמעדיפים ֹואלו ֹתמיד. ֹלתורה ֹזמנן ֹלו שיהיה

ֹאמנה"ֹ ֹזהֹעוסקיםֹבתורהֹנקראיםֹ"מבעלי ֹובמקום ֹדבריםֹאחרים יכוליםֹלהרוויח

ֹשמאמיןֹובוטחֹבהשםֹשיביאֹלוֹאתֹמזונותיו,ֹשזוהיֹגםֹמעלהֹגדולה.

ֹסעיףֹא(המשנהֹברורהֹאומרֹ)סימןֹקנהֹ

המדרשֹועוסקֹשםֹבתורהֹזוכהֹומקבלֹפניֹשהיוצאֹמביתֹהכנסתֹוניכנסֹלביתֹ"

ֹילֹאלֹחילֹיראהֹאלֹאלוקיםֹבציון"שכינהֹשנאמרֹ"ילכוֹמח

שביתֹהכנסתֹמיוחדֹלתפילהֹוביתֹהמדרשֹמיוחדֹללימודֹתורה,ֹוישֹשכרֹגדולֹמאודֹ

ֹוישבֹ ֹשילך ֹעדיף ֹשם ֹשאומרים ֹמה ֹכל ֹמבין ֹלא ֹאם ֹואפילו ֹמדרש ֹבבית ללמוד

ֹע,ֹוכמוֹשאמרוֹחז"לֹאמרוישמ
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ֹתורהֹזוכהֹֹ"ר' ֹשבאֹלביתֹהכנסתֹושומעֹדברי ֹכלֹמי יהושעֹאומרֹרבֹנחמן

לישבֹביןֹהחכמיםֹלעתידֹלבואֹשנאמר:ֹ"אזןֹשמעתֹתוכחתֹחייםֹבקרבֹחכמיםֹ

ֹתלין"

ֹוהבןֹאישֹחיֹרושם:

ֹבוודא ֹלהרֹֹי"ולכן, ֹוסמוך ֹקרוב ֹעתה ֹבנויה ֹשהיא ֹהמדרש ֹובית ֹהכסת בית

מוכהֹוקרובהֹלשערֹהשמים,ֹוכלֹהבית,ֹהיאֹמעולהֹומקדשתֹיותר,ֹכיוןֹשהיאֹס

ֹהחלונותֹ ֹמן ֹהמקדש ֹבית ֹקרקע ֹממנה ֹלראות ֹיכולים ֹשם ֹהעומדים ֹאם שכן

ֹבתורהֹ ֹולעסוק ֹשם ֹלהתפלל ֹהזוכה ֹואשרי ֹויותר, ֹיותר ֹמעלית ֹזו ֹהרי שבה,

ֹבמדרשֹהבנויֹשם."

ֹמאודֹ ֹעצום ֹשכר ֹעליה ֹויש ֹביותר ֹהגדולה ֹהמצווה ֹזוהי ֹתורה ֹשתלמוד ראינו

ומד,ֹומרובֹשהיאֹגדולהֹכלֹדברֹמקבלֹאתֹברכתוֹמממנה,ֹכמוֹובזכותהֹכלֹהעולםֹע

ֹמ ֹ)קידושין ֹמעשה" ֹלידי ֹמביא ֹש"התלמוד ֹחז"ל ֹשעדיףֹ:) שאמרו ֹנגיד ֹשלא אז

שנשקיעֹבלמודֹתורהֹובכלֹשארֹהמצוותֹפחותֹנתאמץֹונשקיע,ֹלכלֹתלמודֹהתורהֹ

כלֹישֹערךֹרקֹאםֹהואֹמתגלהֹבפועלֹבחיים,ֹכיֹזהֹמהֹשהתורהֹעושהֹמאירהֹאתֹ

ֹמיֹ ֹלו" ֹאין ֹתורה ֹאפילו ֹתורה ֹאלה ֹלי ֹאין ֹ"האומר ֹשאמרו ֹמה ֹוזה ֹכולם, החיים

שאומרֹאלמדֹתורהֹבליֹלקיימהֹואניֹירוויחֹרקֹאתֹהשכרֹמעצםֹהלימודֹשלי,ֹואזֹ

יהיהֹליֹשכרֹלימודֹשזהוֹשכרֹגדול,ֹאפילוֹתורהֹאיןֹלוֹכיֹמתבררֹשלעולםֹלאֹהיהֹ

שבילֹלקייםֹמצווהֹשאיֹאפשרֹלקיימהֹעלֹלוֹתורה.ֹובגללֹזהֹמפסיקיםֹלימודֹתורהֹב

ֹאתֹ ֹלהפסיק ֹלנו ֹאומרת ֹעצמה ֹהתורה ֹכזאת ֹבמצווה ֹשנפגשים ֹומתי ֹאחרים, ידי

לימודהֹולעשותֹאתֹהמצווה,ֹואזֹלימודֹהתורהֹמתקייםֹבקיומםֹהמצוות.ֹולאֹצריךֹ

לדקדקֹבשכרֹהמצוותֹולעשותֹרקֹאתֹאלוֹאםֹהשכרֹהיותרֹגדול,ֹרקֹבמקרהֹשישֹ

ֹלב ֹאפשרות ֹלבחורֹלנו ֹבמה ֹלבדוק ֹמידה ֹקנה ֹלנו ֹיש ֹאז ֹלמצווה ֹמצווה ֹבין חור

ֹלעשות.

ֹסיכום:

כרהֹעצוםֹמאדֹשאיֹאפשרֹ,ֹושורהֹזוהיֹהמצווהֹהגדולהֹביותרשלימודֹתֹהובאֹלעיל

ֹ ֹאותו ֹשפניוֹלשער ֹאחד ֹורגע ֹכולו, ֹהעולם ֹכל ֹאת ֹמחזיק ֹתורה ֹשלומד ֹומי כלל

ֹללמודֹ ֹקבועים ֹזמנים ֹלו ֹלעשות ֹצריך ֹאחד ֹכל ֹיום ֹובכל ֹיחרב, ֹהעולם ֹכל מתורה

ֹלוֹ ֹואםֹהואֹבעלֹביתֹשאין ֹופוסקים. ֹגמרא, ֹמשנה, שבהםֹהואֹצריךֹללמודֹתנ"ך,
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לֹשלֹלימודֹתורה,ֹהרבהֹזמןֹביוםֹצריךֹללמודֹפסיקותֹהלכה.ֹובנוסףֹעלֹהשכרֹהגדו

ֹובמקוםֹ ֹיותר, ֹגודל ֹגם ֹהמדרשֹהשכר ֹובבית ֹגדול, ֹיותר ֹהרבה ֹהשכר ֹשלנו בדור

שקרובֹלהרֹהביתֹובמיוחדֹבמקוםֹשרואיםֹאתֹרצפתֹהרֹהביתֹהשכרֹהרבהֹיותרֹ

ֹמצוותֹ ֹבלי ֹכי ֹהשכרֹהעצום, ֹאפשרֹלומרֹשצריךֹללמודֹרקֹתורהֹבגלל ֹואי גדול,

ֹהתורהֹלאֹמתקיימת.

ֹ ֹאתרֹמקורות ֹברורה, ֹמשנה ֹדעה, ֹיורה ֹנבנצאל, ֹאביגדור ֹהרב ֹשיחות מרכזיים:

ֹהידברות,ֹערוץֹמאיר,ֹספריֹהרבֹאבינר,ֹוהבןֹאישֹחי.



118 

ֹדסקלֹאלוןֹ-עיןֹטובה
ֹ

ֹֹהרבֹקוקֹבספרוֹ"אורותֹהתשובה"ֹכותב:

ֹמונחֹ ֹכולם ֹהחטאים ֹושורש ֹמיסודה, ֹרעה ֹנפשם ֹאשר ֹאותם ֹזה "מפני

ֹלבבם, ֹותכונת ֹבשאיפתם ֹרעיֹבדעותיהם, ֹנראהֹ-הנם ֹכולו ֹהעולם ֹאשר העין

ֹועלֹ ֹהעולם ֹעל ֹהמתרעמים ֹהם ֹהם ֹתכלית. ֹאין ֹעד ֹשחור ֹכך ֹכל ֹבצבע להם

החייםֹבעליֹעציבוֹדטחול,ֹאשרֹלעגםֹמכלֹההוויהֹהואֹשחוקֹהכסיל,ֹאשרֹלאֹ

ֹידעֹלהביןֹכיֹטובֹה'ֹלכל."

ֹ

ֹֹמסבירֹהרבֹאליעזרֹקשתיאלֹבספרוֹ"בנפשֹהתשובה":

ֹ ֹזהֹאותםֹאשר ֹאנשיםֹמאודֹֹ–ֹנפשםֹרעהֹמיסודה""מפני ֹבלעםֹהרשע, כמו

אנשיםֹֹ–ֹ"שורשֹהחטאיםֹכולםֹמונחֹבדעותיהם"חומרניים,ֹתאוותניים,ֹאשר,ֹ

ֹ ֹברוע, ֹשמלאה ֹעולם ֹהשקפת ֹרעיבעלי ֹהנם ֹלבבם, ֹותכונת העיןֹ-"בשאיפתם

ֹתכלית". ֹאין ֹעד ֹשחור ֹכך ֹכל ֹבצבע ֹלהם ֹנראה ֹכולו ֹהעולם אנשיםֹֹ–ֹאשר

לאֹשמחיםֹכאן,ֹהםֹמריריםֹושונאים,ֹכיֹבאמתֹהםֹחייםֹֹמאודֹרעיםֹואנוכיים

ֹאתֹ ֹאוהבים ֹושרה, ֹאברהם ֹכמו ֹהצדיקים ֹשבמציאות. ֹהאלוקי ֹמהסדר הפוך

ֹהבריאה,ֹ ֹשל ֹהנורמלי ֹלסדר ֹתואמים ֹחייהם ֹטובה, ֹעין ֹמלא ֹמבטם העולם,

המציאותֹלאֹזרהֹלהם.ֹבלעםֹהנפשֹהרחבהֹוהרוחֹהגבוהה,ֹהואֹגםֹבעלֹהעיןֹ

ֹאודֹ"שחור".הרעהֹהכלֹנראהֹמ

ֹהחיים" ֹועל ֹהעולם ֹעל ֹהמתרעמים ֹהם ֹ"הם .–ֹֹ ֹתלונות ֹיש ֹתמיד עלֹֹ–לרשעים

ֹ ֹהם ֹדטחול".המציאות, ֹעציבו ֹשוחק,ֹֹ–ֹ"בעלי ֹשהטחול ֹמלמדת ֹהגמרא ֹגם אמנם

ֹ ֹלעג ֹשל ֹצחוק ֹטיפשי, ֹבצחוק ֹמדובר ֹההוויה",אבל ֹמלאֹֹ-ֹ"מכל ֹשק ֹציני, צחוק

הטחולֹהואֹֹ–ֹלהביןֹכיֹטובֹה'ֹלכל"."שחוקֹהכסילֹאשרֹלאֹידעֹבדיחותֹמרירות,ֹ

ֹבטחול.ֹ ֹכאבים ֹלחוש ֹמידי ֹמהר ֹשרץ ֹאדם ֹשלנו. ֹהחיים ֹקצה ֹעל ֹהמשפיע טיבר
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הגמראֹמספרתֹעלֹאצניםֹמהיריםֹשהיוֹחוקקיםֹאתֹהטחולֹואתֹהעקב.ֹהטחולֹמשדרֹ

ֹאדםֹשמעונייןֹ ֹיוצאיםֹמהסדרֹהנורמלי. ֹשעלֹידםֹנשיםֹלבֹשאנחנו ֹכאביםֹכדי לנו

ֹהחיי ֹמסדר ֹעםֹלצאת ֹלחיבור ֹבאמת ֹמתכחש ֹאותו, ֹ'מעצבן' ֹוהטחול ֹהרגיל ם

ֹהמציאות,ֹ'מעצבן'ֹאותוֹהסדרֹשלֹהעולם.

ֹ

"צריךֹאדםֹלהשקיףֹֹהרבֹשלמהֹאבינרֹבספרוֹ"והלכתֹבדרכיו"ֹכותב:

ֹאלֹהטובֹשבמציאות"...

ֹסיפורֹכדוגמאֹעלֹדרךֹהתבוננותֹאלֹהמציאות:

עברוֹלגורֹאצלהֹבשכונה.ֹיוםֹאחד,ֹראתהֹאשהֹאחתֹמבעדֹלחלוןֹביתהֹזוגֹחדשֹש

למחרתֹבבוקרֹרואהֹהאשהֹדרךֹחלוןֹביתהֹאתֹהכלהֹתולהֹכביסהֹֹבחריצות,ֹאבלֹ

ֹכךֹ ֹכל ֹהאשה ֹהצטערה ֹמלוכלכת, ֹהיתה ֹתלתה ֹשהכלה ֹשהכביסה ֹהאשה ראתה

ֹבמהֹ ֹאותו ֹושיתפה ֹהביתה ֹיחזור ֹשבעלה ֹהאשה ֹחיכתה ֹשראתה. ֹממה בנפשה

ֹכשהחתן ֹיקרה ֹמה ֹהאשה ֹלעצמה ֹחשבה ֹהיום ֹאתֹֹשראתה ֹויראה ֹהביתה יחזור

הכביסהֹשהכלהֹתלתהֹויחשובֹשאשתוֹלאֹיודעתֹלכבס.ֹתוךֹכדיֹשיחהֹשלֹהאשהֹ

ֹאתֹ ֹוללמד ֹהחדש ֹהזוג ֹשל ֹלביתה ֹהולכת ֹהיא ֹשמחר ֹהאשה ֹהחליטה ֹבעלה, עם

ֹחלוןֹ ֹדרך ֹמסתכלת ֹבסלון, ֹיושבתֹהאשה ֹבבוקר ֹלמחרת ֹכביסה. ֹתולים ֹאיך הכלה

ֹא ֹכביסה ֹתולה ֹהכלה ֹאת ֹשוב ֹורואה ֹשמחהֹביתה ֹנקייה. ֹהיתה ֹהכביסה ֹהפעם ך

האשהֹומרובֹאושרֹרצהֹאלֹבעלהֹואמרהֹלוֹתראהֹהכלהֹלמדהֹלכבס,ֹמשיבֹלהֹ

בעלה,ֹמהֹפתאוםֹאניֹהבוקרֹקמתיֹמוקדםֹולפניֹשיצאתיֹמהביתֹניקיתיֹאתֹהשמשהֹ

ֹשלֹהחלון.

האשהֹראתהֹכלֹהזמןֹדרךֹהחלוןֹהמלוכלךֹוחשבהֹשהכביסהֹהיאֹזאתֹשמלוכלכת,ֹ

ֹהיתהֹכלֹהזמןֹנקייה.ֹֹאבלֹהכביסה

לך":ֹמשהֹשולחֹאתֹהמרגליםֹלתורֹאתֹהארץ,ֹ"ארץֹ-אותוֹהדברֹגםֹבפרשתֹ"שלך

כנען",ֹ"ארץֹישראל",ֹכדיֹלהביאֹמידעֹעלֹהארץ,ֹמהֹישֹבה,ֹהאםֹהעםֹשםֹרבֹאוֹ
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מעט,ֹהאםֹהעםֹחזקֹאוֹרפה,ֹאםֹהםֹיושביםֹבמחניםֹאוֹבמבצרים.ֹלאחרֹארבעיםֹ

ֹיוםֹשהמרגליםֹתרוֹאתֹהארץֹח ֹכתוב: ֹולעם, ֹויבואו"...וזריםֹלמשהֹואהרון ֹֹ"וילכו

לפיֹרש''יֹהוספתֹהמילהֹ"וילכו"ֹהיאֹלשוןֹנקישהֹעםֹהרגלייםֹבקרקעֹבדרךֹשבאוֹ

ֹבגישהֹ ֹבאו ֹשהמרגלים ֹמראה ֹכבר ֹהיא ֹברגליים ֹהנקישה ֹולעם. ֹואהרון ֹמשה אל

ם,ֹרעה.ֹובאמתֹהמרגליםֹהוציאוֹדיבהֹרעהֹעלֹהארץ,ֹאמרוֹהמרגליםֹשישֹשםֹענקי

ֹהארץֹ ֹהתריםֹאתֹֹ"אוכלתֹיושביהֹהיא".העריםֹמבוצרותֹ, ֹיפונהֹמן אבלֹכלבֹבן

ֹ ֹיכולֹנוכלֹלה"הארץֹאמר: ֹוהביאֹֹ"עלהֹנעלהֹוירשנוֹאותהֹכי כיֹאםֹחפץֹבנוֹה'

ֹ ֹאותה. ֹולרשת ֹלארץ ֹלהיכנס ֹלנו ֹיעזור ֹגם ֹה' ֹכאן, ֹעד ֹ"אותנו ֹהארץ מאודֹטובה

ֹודבש".ֹמאוד", ֹחלב ֹזבת ֹהיא ֹאשר ֹֹ"ארץ ֹבזכות ֹהטובהובאמת ֹכלבֹֹהעין של

ֹעםֹ ֹמשה, ֹמות ֹאחרי ֹדברים ֹספר ֹבסוף ֹהארץ, ֹעל ֹהחיוביות ֹבמעלות והתבוננותו

ֹישראלֹעלהֹלארץֹישראלֹוירשֹאותה.

ֹשבסיפורֹהאשהֹראתהֹ ֹכמו ֹמוכלכת, ֹבעין ֹהארץ, ֹרעהֹעל ֹבעין המרגליםֹהסתכלו

ֹשמלוכלכת.דרךֹהחלוןֹהמלוכלךֹעלֹהכביסהֹהנקייהֹוחשבהֹשהכביסהֹהיאֹזאתֹ

עלֹהארץ,ֹבעיןֹנקייהֹוהתבונןֹרקֹבעיןֹטובהֹלעומתֹהמרגלים,ֹכלבֹבןֹיפונהֹהסתכלֹ

ֹבטוב.

ֹגםֹ ֹוכמובן ֹ ֹהטובה ֹהעין ֹמידת ֹעל ֹיפונה ֹבן ֹמכלב ֹללמוד ֹצריכים ֹאנחנו ֹגם כך

מאברהםֹושרהֹניתןֹללמודֹזאת.ֹצריךֹכלֹהזמןֹלעמודֹעלֹהמשמרֹשהרעֹלאֹהיכללֹ

ֹאבלֹהאדםֹצריךֹבמהֹשאנחנוֹרואים,ֹ כמובןֹשהרעֹינסהֹלטשטשֹלנוֹאתֹהראייה,

ֹאותוֹ ֹיחזק ֹזה ֹגם ֹככה ֹביותר, ֹהטובה ֹבצורה ֹרואה ֹשהוא ֹבמה ֹלהתבונן לדעת

 בעתיד.ֹהאדםֹצריךֹתמידֹלהתבונןֹבעיןֹטובה.

ֹ  
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 דרומיֹדניאלֹ-הלכהֹוהשקפה–תלמודֹתורהֹלנשיםֹ

בגדריֹהאישֹבלימודֹמאמרֹזהֹיעסוקֹבשאלותֹיסודיותֹכגוןֹמדועֹאישהֹלאֹמותרתֹ

ֹביןֹ ֹספרים ֹבין ֹבלימוד ֹהמותרים ֹהגדרים ֹמהם ֹאפלייה ֹבגדר ֹזה ֹאין ֹומדוע תורה

באופןֹֹֹובשוניֹהנצרךֹבברכותֹהתורהֹושארֹמצוותֹבאופןֹהמהותיֹבעיקרֹוההלכתיֹ

ֹבמקצת

הגמראֹבקידושיןֹכטֹבֹלומדתֹשהחיובֹללמודֹתורהֹמוטלֹעלֹגבריםֹבלבדֹמהפסוקֹ

בניכםֹֹוהחיובֹמוטלֹרקֹעלֹהאבותֹשכלֹמיֹשחייבֹללמדֹֹבק''שֹולמדתםֹאותםֹאת

ֹכותבֹהרמב''םֹ)הלכותֹת''תֹפרקֹאֹהלכהֹאֹ(ֹ חייבֹגםֹללמודֹולכןֹאישהֹפטורהֹ.

ֹלבנהֹ ֹמלמד ֹמלשכור ֹשפטורה ֹהמיימוניות ֹבהגהות ֹוכן ֹמתלמוד ֹפטורה שאישה

ֹ)בתנאיֹשהבעלֹלאֹיודעֹללמד(ֹאךֹישֹלהֹשכרֹבזהֹשעוזרתֹלבעלה.ֹֹישנהֹראייה

מפורשתֹבמשנהֹבנדריםֹללימודֹתורהֹלנשיםֹפרקֹדֹמשנהֹגֹ:ֹ"מלמדֹאתֹבנוֹואתֹ

ֹבתוֹמקרא"ֹ)מובאֹגםֹבגמראֹנדריםֹלהֹעמודֹב'ֹ(

ֹ

ֹהגמראֹבסוטהֹכֹאֹאמרֹר'ֹאלעזרֹֹכלֹהמלמדֹאתֹבתוֹתורהֹכאילוֹלמדהֹתפלות

ֹתלמדֹ ֹשאישה ֹשאומר ֹעזאי ֹבן ֹעל ֹוחולק ֹתורה ֹאישה ֹבלימוד ֹשישֹאיסור משמע

וטהֹשזכותֹתולהֹלהֹבאמצעותֹהלימודֹותלדֹבניםֹזכריםֹ)רש''י(ֹמנגדֹד''הֹפרשתֹס

ֹכלומרֹ ֹג.(לשמוע ֹ)חגיגה ֹוהנשים ֹללמוד ֹהאנשים ֹבאו ֹסיני ֹהר ֹשבמעמד ֹעזאי בן

ֹשהיהֹכאןֹלימודֹמסוייםֹשלֹהנשים.

ֹבג'ֹ ֹהעגל ֹחטא ֹעל ֹנענשו ֹמדוע ֹר''א ֹאת ֹגבירה ֹשאלה ֹ ֹהתוספות בהמשך

ֹ,סייףֹ,מגפה(ֹה ריֹזהֹחטאֹאחד?!ֹדחהֹאותהֹר''א,ֹהורקנוסֹבנוֹהיהֹמיתות)הדרוקן

כורֹלשנהֹוהפסיקהֹהאישהֹאתֹהמעשרֹלהורקנוסֹוכתוצאהֹמכך311ֹֹמקבלֹממנהֹ

ֹבפניֹאביו ֹד''תֹואלֹיימסרוֹלנשיםֹ.)וגםֹהואֹנשאֹֹ נרגן ֹר''אֹמוטבֹישרפו וענהֹלו

ֹאישהֹלמדניתֹבשםֹאימאֹשלום(

ֹ

שכרֹפחותֹמשלֹגברֹכיֹאינהֹמצווהֹֹהרמב''םֹפרקֹאֹהלכהֹיגֹפוסקֹשאישהֹישֹלה

בלימודֹתורהֹוכןֹעלולותֹלהוציאֹת''תֹלדבריֹהבאיֹ)דיבורֹאסור(ֹוהלימודֹשמותרֹ

הואֹרקֹתורהֹשבע''פֹאבלֹתורהֹשבכתבֹאסורֹוכןֹמותרתֹבהוויותֹֹאבייֹורבאֹוכךֹ

ֹאותןֹקראוֹקטןֹדברֹאלוֹשדבריםֹפיֹעלֹפסקֹבסופ''דֹמהלכותֹיסודיֹהתורהֹ.ֹ"ואף



112 

,ֹורבאֹדאבייֹהוויותֹקטןֹודברֹמרכבהֹמעשהֹגדולֹדברֹחכמיםֹאמרוֹשהריֹחכמים

ֹלהקדימןֹהןֹראוייןֹכ"אעפ ֹתחלהֹאדםֹשלֹדעתוֹמיישביןֹשהן, ֹהטובהֹשהםֹועוד,

,ֹהבאֹהעולםֹחייֹלנחולֹכדיֹהזהֹהעולםֹליישובֹהואֹברוךֹהקדושֹשהשפיעֹהגדולה

ֹ".קצרֹלבֹובעלֹרחבֹלבֹבעלֹואשהֹאישֹוגדולֹקטןֹהכלֹשידעםֹואפשר

בשו''עֹאו''חֹסוףֹס'ֹמזֹנפסקֹשנשיםֹמברכותֹברכותֹהתורהֹומחלוקתֹשםֹבבה''לֹ

ֹהגר''אֹ ֹולפי ֹלהן ֹהשייכים ֹהדינים ֹרק ֹהנשים ֹלומדות ֹהאגור ֹלפי ֹמברכות נשים

והמג''אֹמברכותֹרקֹעלֹעצםֹהציוויֹהכלליֹללימודֹתורהֹולכןֹמברכותֹלעסוקֹבדבריֹ

ֹלאגור ֹכן ֹמברכות ֹהשיטות ֹ)לשתי ֹבמהר''לֹֹתורה ֹכמבואר ֹאישה ֹשלימוד משום

)בהקדמהֹלתפארתֹישראל(ֹבבחינתֹ"דילוגוֹעליֹאהבהֹ"ֹ)למרותֹשבאישֹמברךֹכןֹ

ֹאדםֹשאינוֹת''ח,ֹלימודֹהאישהֹאינוֹנחשבֹלימודֹאלאֹמצווהֹ(.

ֹלנשיםֹֹ ֹתנ''ך ֹלימוד ֹהתיר ֹהלכות ֹג' ֹהערה ֹיא. ֹסוטה ֹהלכות ֹ ֹבליקוטי ֹחיים החפץ

ותֹחשובֹלצייןֹשעדֹאזֹביישובֹהישןֹהיוֹחוגיםֹשלאֹ,ספרֹמנורתֹהמאורֹומסכתֹאב

ֹלנשיםֹללמודֹמקראֹוהחפץֹחייםֹעשהֹדברֹנוסףֹהתירֹלבנותֹללמודֹבבנותֹ התירו

יעקבֹמסגרתֹתיכוניתֹחרדיתֹלבנותֹכדיֹלהשליםֹאתֹהחסךֹביןֹהידעֹהכלליֹשרכשוֹ

ֹצריךֹ ֹהכללי ֹבידע ֹשהתרחבו ֹוהידיעות ֹמהפערים ֹשכתוצאות ֹשלהן ֹהתורני לידע

ֹהתרחבֹ)פוסקֹשלאֹכרמב''םֹשהרמב''םֹפסקֹשאישהֹאסורהֹבלימודֹתנ''ך(.ל

האגרותֹמשהֹהתירֹלעודדֹנשיםֹמצוותֹשלאֹעשוֹעדֹעתהֹבאו''חֹחלקֹד'ֹסימןֹמ''טֹ

שפוסקֹכתוספותֹשאישהֹהייתהֹיכולהֹלהניחֹתפיליןֹאךֹזריזותֹמרובהֹבגוףֹנקיֹֹולכןֹ

ֹאך ֹהנשיםֹתפלין ֹהתוספותֹשמתירֹלאֹיניחו ֹאוסרֹמשוםֹכליֹֹגםֹלפי התרגוםֹיונתן

ֹפסקֹהרמ''אֹבאו''חֹלחֹסעיףֹגֹכתוספותֹשהריֹמתירֹלנשיםֹללבושֹציציתֹ גברֹוכן

שלאֹבפרהסיאֹֹ.ֹ)בהג''הֹסימןֹי''זֹסעיףֹב'(ֹנגדוֹיוצאֹהרבֹעובדיהֹיוסףֹֹשאפילוֹ

ֹוישֹלפסוקֹ ֹוצוונו ֹבמצוותיו ֹקדשנו ֹלאישהֹאשר ֹלברך ֹהתיר ֹהשו''ע ֹשמרן במקום

'אֹשלאֹתברךֹומעברֹלכךֹזוהיֹעצתֹהיצרֹלהתירֹלעשייתֹמצוותֹשלאֹכדעתֹהחיד'

נצטווֹכיֹישֹלהןֹלעשותֹהמצוותֹשמוטלותֹעליהןֹ)יביעֹאומרֹחלקֹאֹסימןֹמ'(ֹ)ואיןֹֹ

ֹב'ֹֹ ֹעמוד ֹב' ֹדף ֹבסוכה ֹהמלכה ֹהליני ֹכדוגמת ֹ ֹיחידאיות ֹנשים ֹלגביי להקשות

ֹישבהֹבסוכהֹללאֹברכהֹֹומיכלֹבתֹשלמהֹשלאֹ מיחוֹבהֹחכמיםֹשלדעתֹהראב''ן

להנחתֹתפיליןֹמפניֹשהייתהֹצדקתֹובתֹמלךֹועקרה)אינהֹנדהֹולכןֹאיןֹחששֹשלֹגוףֹ

ֹנקיֹ()יםֹשלֹשלמהֹקידושיןֹפ''אֹסימןֹס''דֹ(
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ֹלהורותֹ ֹנתן ֹבשו''ת ֹוקצ''טֹשמובא ֹקצ''ב ֹבסימנים ֹהמהרי''ל ֹדעת ֹאת ישֹלהוסיף

ותינוקתֹשלאֹבקיאיםֹֹחלקֹו'ֹסימןֹפ''חֹֹלגביֹהנשיםֹשהיוֹבתקופותֹשלאֹֹהיוֹתינוק

ֹשרשיֹ ֹאת ֹללמוד ֹיכולה ֹשלה ֹשבדינים ֹהמהרי''ל ֹוכתב ֹ ֹוטהרה ֹטומאה בהלכות

הדיניםֹואםֹבקיאהֹבדיניםֹאיןֹעליהֹחיובֹלחזורֹוללומדםֹ.)למרותֹשאישהֹכזוֹיכולהֹ

ֹלברךֹאשרֹקדשנוֹבמצותיוֹוצונוֹעלֹדבריֹתורהֹלדעתֹחלקֹמהפוסקים(

ֹ

ֹ ֹר' ֹאשת ֹ ֹברוריה ֹנשיות ֹפוסקות ֹאמרהֹהיו ֹ"יפה ֹי''א ֹפרק ֹכלים ֹבמסכת ֹ ֹ מאיר

ברוריהֹ"ֹואשתֹר'ֹיהושעֹפלקֹֹבעלֹהפרישהֹוהדרישהֹשפסקהֹשתיֹהלכותֹבנוגעֹ

ֹ ֹיו''ט ֹבערב 1ֹלנרות ֹהשקיעה ֹלפני ֹיו''ט ֹבערב ֹגם ֹהנרות ֹאת ֹמדליקים .ביו''ט2ֹ.

ֹפוסקֹ ֹהייתהֹאישהֹ ֹישֹגירסאותֹגםֹשספרֹהכלבו ֹ (ֹ ֹההדלקהֹ. מברכיםֹעודֹלפני

ֹשבספרֹבתקופתֹה ֹמפני ראשוניםֹלמרותֹשבקוראֹהדורותֹעמודֹנהֹמפריךֹטענהֹזו

הכלבוֹהמחברֹמתייחסֹלעצמוֹבלשוןֹזכר.ֹ(ֹֹנשיםֹיכולותֹלהורותֹכמוֹשפסקֹבשו''תֹ

ֹיבֹסימןֹאֹחלקֹמבשרֹקולֹת"קולֹמבשרֹמדבורהֹע''פֹהתוספותֹֹשו

ֹהתוסֹש"כמ ֹנֹדףֹובנדהֹט"כֹדףֹבשבועות' ֹלמדתמֹרקֹדנהֹהיתהֹלאֹדבורהֹכי'

שהריֹכלֹהכשרֹלדוןֹכשרֹ הדיניםֹתוספותֹד''הֹֹוכלֹאשרֹ)בענייןֹפסוליֹעדותֹ(ֹלהם

ֹעצותיהֹֹ ֹקיבלו ֹנביאה ֹשהייתה ֹמפני ֹהתוספות ֹכוונת ֹאלא ֹדנה ֹהייתה ֹוהרי להעיד

ֹכדיןֹלאֹשישֹלזהֹתוקףֹשלֹדיןֹכב''ד.

ֹבמדרשֹבילקוטֹ ֹחז''ל ֹנחלקו ֹנדהֹמהֹא ֹמלאישֹ" ֹיותר ֹנתנהֹלאישה "בינהֹיתרה

ֹמצוייהֹהחכמהֹבראשֹאוֹֹבלבֹכוונתֹהדבריםֹהיאֹמהֹעיקרֹהחכמהֹש מעוניֹהיכן

ֹבספרֹ ֹהלב. ֹהיינו ֹוהתחושה ֹהרגש ֹאו ֹהראש ֹהיינו ֹהחריף ֹוהשכל ֹהיבש ההגיון

ֹהאישֹלביןֹהאישהֹ ֹמ''ט(ֹחילקֹהמחברֹאתֹהיחסֹבין מאזניםֹלמשפטֹ)חלקֹאֹסימן

הגיעֹלאמונהֹרבהֹיותרֹהאישֹמצטייןֹבפלפולֹחריףֹיותרֹמהאישהֹוהאישהֹעשוייהֹל

ֹהנשיםֹ ֹאת ֹתורה ֹבמתן ֹהקדימו ֹ"מדוע ֹיתרו ֹבפרשת ֹרבה ֹמדרש ֹכמאמר בבורא

ֹלאנשיםֹמשוםֹשמזרדזותֹבמצותֹיותרֹמהאנשים".

נביאותֹעמדוֹלהם7ֹֹנביאיםֹו42ֹוכןֹנשיםֹשייכותֹבנבואהֹֹבברייתאֹבמגילהֹדףֹיד.ֹ

ֹ"ותשל ֹיוהרה ֹשל ֹלגנאי ֹמיחסן ֹהכתוב ֹוחולדה ֹובדבורה ֹלברקֹלישראל ֹותקרא ח

"משמעֹשהיאֹקראהֹלוֹולאֹהלכהֹאליוֹובחולדהֹכתובֹקראוֹלאישֹולאֹקראוֹלמלךֹֹ

חולדהֹֹֹ)השמותֹבארמיתֹזהֹאינוֹגנאיֹ–דבורהֹואחתֹכרכשותאֹ–אחתֹשמהֹזיבוראֹ

ֹאלאֹתרגוםֹמעבריתֹלארמית(ֹבנשיםֹהסכנהֹליוהרהֹגדולהֹאףֹיותרֹמבגברים!
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'ֹתמימהֹבדרשותיוֹעלֹבארֹהגולהֹלהבנתֹחשובֹלצייןֹאתֹדרשתֹהמהר''לֹ)תורתֹה

הנושאֹ(ֹהמהר''לֹכותבֹשהנשיםֹהןֹבמדרגתֹלוחותֹראשונותֹהיינוֹבמדרגתֹלוחותֹ

ֹשאדםֹ ֹשהדברים ֹשבכתב ֹתורה ֹמדרגת ֹהעגל ֹחטא ֹקודם ֹבמדרגת ֹהיינו ראשונות

ֹשנאמרֹ לומדֹאינםֹצריכיםֹעמלֹויגיעהֹונזכריםֹבקלותֹאישהֹהיאֹבדרגתֹבתֹעליון

ֹפסוקֹו'שםֹבתהליםֹפר ֹפב ירידתֹֹֹכלכם"ֹעליוןֹובניֹאתםֹאלהיםֹאמרתיֹ:"אניֹק

האישהֹבחטאֹהעגלֹהיאֹירידהֹקטנהֹמאודֹביחסֹלירידתֹהאישהֹולכןֹאינהֹצריכהֹ

ֹמפניֹ ֹעמל ֹהרבה ֹכך ֹכל ֹמצריך ֹלאנשים ֹתורה ֹשתלמוד ֹכאישה ֹתורה ללמוד

ֹבמעלתםֹ ֹמהירידה ֹכתוצאה ֹשניות ֹללוחות ֹונצרכו ֹהעגל ֹבחטא ֹחטאו שהאנשים

ותֹכןֹ)ואכןֹמופיעֹבכמהֹנצרכיםֹהגבריםֹבת''תֹלהתייגעֹכ''כֹואילוֹהנשיםֹלאֹנצרכ

ֹמקומותֹבש''סֹשראשיֹחודשיםֹהיוֹימיםֹטוביםֹלנשיםֹשבהןֹאסורותֹבמלאכה(

חשובֹלהדגישֹכיֹלימודֹתורהֹלנשיםֹאינהֹמעלהֹאתֹרמתהֹהרוחניתֹכמוֹלאישֹואףֹ

ֹיהודיתֹשבאמצעותֹ ֹכדוגמת ֹמהגברים ֹיותר ֹנפשן ֹמסרו ֹהנשים ֹגזירותֹשמד במקרי

ֹובי ֹההגמון ֹאת ֹהרגה ֹ ֹיהודייהֹֹהגבינה ֹבתולה ֹשכל ֹהגזירה ֹאת ֹשכל ֹהגזרה טלה

תבטלֹלטפסרֹ)קציןֹיווני(ֹ)משנהֹברורהֹס'ֹתרעֹסעיףֹב'ֹס''קֹ(ֹאוֹיעלֹשהרגהֹאתֹ

ֹלשניֹ ֹהעבריות ֹוהמיילדות ֹהמלכה ֹאסתר ֹד'( ֹפרק ֹ)שופטים ֹהמקבת ֹעם סיסרא

המקריםֹהאלוֹישֹמשמעותֹהלכתיתֹשנשיםֹחייבותֹבמקראֹמגילהֹוחיובֹהלכותֹפסחֹֹ

ומגילהֹדֹעמודֹא'ֹתד''הֹשאףֹהןֹהיוֹבאותוֹנסֹ(ֹישנהֹגםֹעדותֹֹ טהֹיאֹעמודֹב')סו

ֹהיעב''ץֹשנשיםֹמסרוֹנפשםֹיותרֹמהגבריםֹבגירושֹספרדֹ.

ֹהשכליםֹ ֹמההבדל ֹלהתעלם ֹאין ֹכן ֹהלכות ֹתפסוק ֹשאישה ֹאידיאל ֹאיננו ֹזה לכן

ֹמביאיםֹלכךֹשזאתֹאיננהֹאפליהֹשנ ֹגברֹלאישהֹוההבדליםֹהללו שיםֹהמובניםֹבין

לאֹעושותֹמצוותֹשהזמןֹגרמאֹהיינוֹמצוותֹהתלויותֹבזמןֹכלולבֹשופרֹציציתֹותפיליןֹ

ֹלאֹ ֹאישה ֹבסתם ֹ)ומדובר ֹלעבור ֹיכולות ֹאינן ֹשנשים ֹהתורה ֹבלימוד ֹגדרים ויש

בברוריהֹובדבורהֹשעברוֹגדריםֹאלוֹמתוקףֹייחודןֹבחריפותֹשכלןֹֹוהתקדשותן(ֹלכןֹ

ֹ!לאֹאפליהאיןֹלהפוךֹאישהֹלגברֹולאֹההפךֹוזאתֹ

ֹגדריֹההלכה:

ביןֹלאגורֹוסיעתוֹוביןֹלר''תֹוסיעתוֹר''תֹעלֹ(.נשיםֹמברכותֹלעסוקֹבדבריֹתורה1ֹ

עצםֹהמצווהֹוהאגורֹרקֹלימודֹהלכתיֹלמצוותֹשלהןֹולימודןֹאינוֹבגדרֹלימודֹכיֹאםֹ

ֹמצווה(
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ֹחייבת2ֹ ֹאם ֹותלוי ֹלא ֹאו ֹבברכתה ֹהאיש ֹאת ֹלפטור ֹיכולה ֹהאישה ֹאם .מחלוקת

ֹיקרֹהדיןֹאוֹראשיתֹלברךבברכהֹזוֹמע

ֹהדיינים3ֹ ֹאת ֹובקיאה ֹושונה ֹחוזרת ֹאם ֹרק ֹבנו ֹבחר ֹאשר ֹלברך ֹרשאית .אישה

ֹהשייכיםֹלה

.אםֹלאֹבירכהֹבה''תֹוברכהֹאהבתֹעולםֹולמדהֹמידֹאחרֹהתפלהֹנפטרהֹבברכות4ֹ

ֹהתורהֹויכולהֹללימוד

ֹכך.ֹי''אֹשאםֹברכהֹבה''תֹולאֹלמדהֹאחרֹהתפלהֹצריכהֹלברךֹשובֹולאֹפסקנו5ֹ

ֹאופניֹהלימודֹ:

.ֹאיןֹלאישהֹשייכותֹבפרד''סֹהיינוֹקבלהֹלכלֹהדעותֹ)אףֹלאֹנגיהֹבזוהרֹבעירוב1ֹ

ֹהלימודֹ ֹאופני ֹובכל ֹאישה ֹבסתם ֹומשנה ֹבגמרא ֹמותר ֹשכן ֹמה ֹהמקרא פרשנות

ֹגםֹאסורותֹבלימודֹפרד''סֹ(5ֹהמותריםֹשכתוביםֹלעילֹבסעיףֹ

ֹ)ישנםֹחוגיםֹשמנעוֹזאתֹמנשים(.מותרתֹבלימודֹתנ''ךֹכתוצאהֹמהיתרֹהחפץֹחיים2ֹ

ֹטועננת3ֹ ֹ)היינו ֹמותרת ֹפרנסה ֹולצורך ֹשמיים ֹלשם ֹ ֹומשנה ֹגמרא ֹבלימוד .מותרת

ֹרבניתֹבביתֹדיןֹרבניֹוכ''ו(

ֹשילמדה4ֹ ֹאסור ֹתורה. .אישהֹהרוצהֹללמודֹלשםֹאג'נדהֹחברתיתֹאסורהֹבלימוד

ֹ ֹאו ֹאשה ֹמורה ֹעם ֹנשים ֹבכיתת ֹאו ֹלכן ֹוכ''ו ֹיחוד ֹערווה ֹמשום ֹזר ֹאוֹגבר לבד

ֹשבעלהֹילמדהֹ.

פשטֹרמזֹדרשֹסודֹהכוונהֹהיאֹשתאֹֹ–.ֹאסורותֹלחלוטיןֹבלימודֹפרד''סֹֹ)פרד''ס5ֹ

ֹתלמדֹסודֹכלומרֹקבלהֹ.

ֹצניעותֹ)חוץֹממקריםֹנדיריםֹביותרֹכדוגמת6ֹ ֹיכולותֹללמדֹגבריםֹמפני .נשיםֹאינן

ֹעליֹמבגדדֹשהייתהֹמלמדתֹבחוריםֹגמראֹמבליֹש ֹבן היוֹבתוֹשלֹר'ֹשמואלֹהלוי

ֹרואיםֹאותה(

ֹחוץֹ ֹומשניות ֹגמרות ֹכולל ֹבנושא ֹהמקורות ֹאת ֹלהביא ֹיש ֹלנשים ֹהשייכים דינים

ֹממקורותֹמהקבלהֹ.

הלכותֹביתהֹח''אֹסימןֹג'ֹֹ,ֹהלכה21-23ֹֹבתֹישראל,345-411ֹֹמקורותֹאשיֹדעתֹ,

ֹ ֹ 182ֹ-183ֹ222-233ֹֹבימינו ֹעמ' ֹהיהדות ֹבאספקלריית 45-46ֹ,132ֹהאישה

ֹהשו''תופרוייקטֹ

ֹֹ
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ֹוייסֹיחזקאלֹ-חובתֹהאבֹללמדֹתורהֹלבנו

ֹמיֹמחויבֹללמדֹאתֹהבןֹתורה?

ֹהגמראֹבקידושיןֹכט:ֹעוסקתֹבחיובֹהאבֹללמדֹאתֹבנוֹתורה.

ֹולמדתםֹאותםֹאתֹבניכםהמקורֹלכךֹשהאבֹחייבֹללמדֹאתֹבנוֹתורהֹהינוֹהפסוק:ֹ"

ֹלדברֹבםֹבשבתךֹבביתךֹובלכתךֹבדרךֹובשכבךֹובקומך"ֹ)דבריםֹיא,יט(

ֹובמקרהֹשלאֹלימדוֹאביוֹתורהֹחייבֹהבןֹללמודֹבעצמוֹלכשיגדיל.

ֹהאםֹלעומתֹזאתֹאינהֹמחויבתֹללמדֹאתֹבנהֹתורה.

ֹמצווהֹללמדֹ"ֹ ֹמצווהֹללמודֹאינו ֹ"ֹכלֹשאינו ֹהגמראֹ ֹדברי ֹשעלֹפי וזאתֹמכיוון

ֹמצווהֹבתלמודֹתורהֹהיאֹאינהֹמחויבתֹללמדֹאתֹבנהֹתורה.ומכיווןֹשהאישהֹאינהֹ

ֹומנייןֹשהאישהֹאינהֹמחויבתֹבלימודֹתורהֹ?

ֹעלֹפיֹדבריֹהגמראֹ"ֹכלֹשאיןֹאחריםֹמצוויםֹללמדוֹאיןֹמצווהֹללמדֹאתֹעצמו"

..."ֹומדייקיםֹשדווקאֹאתֹבניכםֹצריךֹללמדֹולאֹאתֹבניכםונאמרֹ"ולמדתםֹאותםֹ

ֹבנותיכם.

ֹצויןֹללמדֹאתֹהאישהֹתורה,ֹוהאישהֹאינהֹמצווהֹללמדֹתורהֹלבנה.ומכיווןֹשאיןֹמ

הסבֹמחויבֹגםֹהואֹהואֹללמדֹאתֹנכדוֹתורה,ֹדברֹזהֹנלמדֹמןֹהפסוקֹ"ֹ....והודעתםֹ

ֹבניךלבניךֹ ֹיכולֹולבני ֹהאבֹעצמו "ֹדבריםֹד,טֹ(ֹאךֹהסבֹמחויבֹרקֹבמקרהֹשאין

ֹללמדו.

ֹ

ֹעדֹהיכןֹצריךֹהאבֹללמדֹאתֹהבן?

הגמראֹבקידושיןֹל.ֹחובתֹהאבֹהיאֹללמדֹאתֹבנוֹמקראֹבלבדֹ)ועלֹפיֹעלֹפיֹמסקנתֹ

ֹרש"יֹאףֹלאֹנביאיםֹוכתובים(.

והקשוֹעלֹכךֹהמפרשיםֹשהריֹבמעשהֹשלֹרבֹאחרֹברֹיעקבֹ)ֹקידושיןֹכט:ֹ(ֹמשמעֹ

ֹשחייבֹאדםֹללמדֹאתֹבנוֹאףֹתלמוד!

,ֹ ֹאמוריםֹרקֹלמיֹשהואֹדחוקֹבפרנסתו שאזֹמתרציםֹהראשוניםֹשדבריֹהגמראֹכאן

חייבֹללמדֹלבנוֹבנוסףֹ-איןֹצריךֹללמדֹלבנוֹאלאֹמקרא.ֹאךֹמיֹשישֹלוֹיכולתֹבידוֹ

ֹלמקראֹגםֹמשנה,ֹתלמוד,ֹהלכותֹואגדות.

ֹ

ֹ
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ֹחיובֹמצוותֹלימודֹתורה

ֹבעלֹביןֹבגופוֹשלםֹביןֹעשירֹביןֹעניֹביןֹתורהֹבתלמודֹחייבֹמישראלֹאישֹ"כל

ֹמןֹהמתפרנסֹעניֹהיהֹאפילוֹכחוֹשתששֹגדולֹזקןֹשהיהֹביןֹבחורֹביןֹיסורין

ֹלתלמודֹזמןֹלוֹלקבועֹחייבֹובניםֹאשהֹבעלֹואפילוֹהפתחיםֹעלֹומחזרֹהצדקה

ֹ"128:ולילהֹיומםֹבוֹוהגיתֹשנאמרֹובלילהֹביוםֹתורה

במצוותֹתלמודֹתורהֹנאמרוֹשניֹציווים:ֹהאחדֹלאבֹשילמדֹאתֹבנוֹתורהֹ,והשניֹלבןֹ

ֹשמחויבֹבתלמודֹתורה.

ֹאתֹבנוֹתורהֹמשעהֹשהילדֹמתחילֹלדברֹ.האבֹמצווהֹלהתחילֹללמדֹ

ֹהבןֹמחויבֹבתלמודֹתורהֹמעתֹשהגיעֹלברֹמצווה.

ורקֹמשעהֹשהבןֹהגיעֹלידיעתֹכלֹיסודותֹהתורהֹ)היינוֹהתורהֹשבכתבֹואתֹמדרשיֹ

ֹהאמונהֹ ֹיסודות ֹואת ֹבטעמיהן, ֹהמעשיות ֹההלכות ֹכל ֹ,ואת ֹהפסוקים ֹעל חז"ל

ֹוהמוסרֹ(ֹהאבֹקייםֹאתֹהציוויֹבמלואו.

ֹהבןֹומשע ֹורקֹכאשר ֹתורה ֹהמצווהֹללמוד ֹמצווהֹמוטלתֹעליו ֹלבר הֹשהגיעֹהבן

ֹ)פניניֹהלכהֹליקוטיםֹאֹעמודיםֹ ֹאתֹהמצווה. יודעֹאתֹכלֹיסודותֹהתורהֹקייםֹהבן

48-44ֹ,55)ֹ

ֹמעלתֹלימודֹתורהֹלבנו

ֹ(ֹ ֹ ֹהגמרא ֹמדברי ֹלראות ֹשניתן ֹכפי ֹמאוד ֹגדולה ֹמעלה ֹיש ֹלבנו ֹתורה ללימוד

...ֹ"ֹ :ֹ )ֹ ֹל. לומרֹלךֹשכלֹהמלמדֹאתֹבנוֹתורהֹמעלהֹעליוֹהכתובֹכאילוֹֹקידושין

לימדוֹלוֹולבנוֹולבןֹבנוֹעדֹסוףֹכלֹהדורות"ֹ,ֹומסבירֹהמהרש"אֹשמכיווןֹשכלֹאדםֹ

מלמדֹאתֹבנוֹתורה,ֹובנוֹילמדֹאתֹבנוֹתורהֹשילמדֹאתֹבנוֹתורהֹוכןֹהלאהֹעדֹסוףֹ

ֹכלֹהדורותֹמעלהֹעליוֹהכתובֹכאילוֹלימדֹבעצמוֹאתֹכולם.ֹ

ֹכלֹהמלמדֹלבנוֹתורהֹמעלהֹעליוֹו ...."ֹ :ֹ ֹגםֹדבריֹהגמראֹ)ֹמסכתֹברכותֹכאֹ( כן

הכתובֹכאילוֹקיבלהֹמהרֹחורב..."ֹומפרשיםֹשכאשרֹאדםֹמלמדֹתורהֹלבנוֹמעלתוֹ

ֹגדולה,ֹונחשבֹהדברֹכאילוֹקיבלֹהבןֹאתֹהתורהֹמהרֹסיני.

ֹ

ֹ
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ֹהאםֹהאבֹחייבֹלשלםֹעבורֹתלמודֹהתורהֹשלֹבנו?

ֹ:129בחיובֹזהישנםֹשלושֹמדרגותֹ

האבֹחייבֹלממןֹזאתֹ,ואםֹאיןֹֹ-ֹמימוןֹמורהֹשילמדֹאתֹבנוֹתורהֹשבכתב .1

ֹואםֹדברֹזהֹ לאבֹכסףֹֹמצווהֹעלֹראשיֹהציבורֹלסדרֹלבןֹללמודֹבחינם.

 אינוֹאפשריֹחובהֹעלֹהאבֹאףֹלמכורֹכסותוֹולקבץֹנדבותֹלשםֹכךֹ.

ֹתורהֹשבעלֹפה .2 ֹאתֹבנו ֹמוריםֹשילמדו אםֹישֹלאבֹכסףֹלשלםֹֹ-ֹמימון

חובהֹעלֹהאבֹלשלםֹ,ואםֹאינוֹרוצהֹלשלםֹביתֹדיןֹכופיםֹאותוֹ.ֹאבלֹאםֹ

ֹנדבות.ֹ ֹולקבץ ֹכסותו ֹלמכור ֹאותו ֹכופים ֹדין ֹבית ֹאין ֹלשלם ֹכסף ֹלו אין

 והאחריותֹלכךֹעוברתֹלכללֹהציבורֹשמצוויםֹללמדֹאתֹבנוֹללאֹתשלוםֹ.

ֹבשעהֹשהואֹלומד .3 ֹהבן אבֹלשלםֹעבורֹמזונוֹמצווהֹעלֹהֹ-ֹסיפוקֹצרכי

ודיורוֹשלֹהבןֹ,אךֹאיןֹביתֹדיןֹיכוליםֹלכפותֹאתֹהאבֹלשלםֹבעבורֹמזונוֹ

 ודיורוֹשלֹהבןֹ.

כמוֹכן,ֹבמקרהֹוישֹבידיֹהאבֹממוןֹהמספיקֹרקֹלאחדֹמהםֹבשבילֹללמודֹתורהֹ,ֹ

ֹהאבֹקודםֹלבנוֹ.

ֹ)קידושיןֹכט:ֹ(.הבןֹקודםֹֹאךֹאםֹבנוֹהינוֹחריףֹיותרֹולומדֹומביןֹמהרֹיותרֹמהאב

ֹֹ
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ֹאיתןֹלוי-שנייםֹמקראֹואחדֹתרגום
ֹשאמרֹ ֹאמי ֹרבי בגמראֹבמסכתֹברכותֹדךֹחֹמצטטֹרבֹהונאֹברֹיהודהֹאתֹדברי

ֹעטרותֹ ֹואפילו ֹתרגום ֹשנייםֹמקראֹואחד ֹעםֹהציבור ֹישליםֹאדםֹפרשיותיו לעולם

חיובֹֹודיבוןֹשכלֹהמשליםֹפרשיותיוֹעםֹהציבורֹמאריכיןֹלוֹימיוֹושנותיוֹדהיינוֹשיש

לקרואֹהפרשהֹשנקראהֹבשבתֹפעמייםֹותרגוםֹהאונקלוסֹשלהֹואפילוֹפסוקיםֹשאיןֹ

ֹלהםֹתרגוםֹ ֹאין ֹולכן ֹמקומות ֹרקֹשמותֹשל ֹשאילו ֹודיבון ֹעטרות ֹכגון להםֹתרגום

מכלֹמקוםֹצריךֹלקראםֹרשיֹבסוףֹדףֹחֹעמודֹאֹובתחילתֹחֹעמודֹבֹמסבירֹשהחיובֹ

תֹשהתרגוםֹמפרשֹרקֹלפעמיםֹושאיןֹהואֹלקרואֹהמקראֹשלֹכלֹשבתֹפעמייםֹולמרו

לחשובֹהואֹרקֹלעמיֹהארצותֹ)כפיֹשחכמיםֹאחריםֹסברו(ֹשבזמןֹהתלמודֹדיברוֹרקֹ

בארמיתֹושכחוֹלשוןֹהעבריֹשישֹמקומותֹשאיֹאפשרֹלהביןֹאותםֹללאֹהתרגוםֹכיווןֹ

שהמקראֹשםֹלאֹברורֹאםֹכןֹהטעםֹלדברֹהואֹבירורֹהמקראֹהאםֹישֹמקוםֹלומרֹ

ֹמפר ֹשיש ֹלעששותֹשבימינו ֹיש ֹמתי ֹועד ֹלמפרשים ֹהתרגום ֹלהחליף ֹאפשר שים

ֹהחיובֹהנ''ל

ֹ

ע''פֹהתוספותֹעלינוֹלגמורֹעםֹמצווהֹזוֹעדֹסעודתֹהשבתֹ)הסעודהֹהשנייהֹ(ֹכפיֹ

ֹשהורהֹרביֹלבניו

ֹאינהֹחיובֹבכללֹ ֹעודֹדיעותֹכמותו( ֹ)שלאֹנפסקֹלהלכהֹולאֹראיתי ֹהראב''ן עלֹפי

יןֹלהםֹמנייןֹולכןֹלאֹשומעיםֹקריאתֹהתורהֹאלאֹנצטווֹעליהֹרקֹמיֹשגריםֹבכרךֹוא

בביתֹהכנסתֹבשבתֹוצריכיםֹלהשליםֹהפרשהֹוהטעםֹלכךֹשצריךֹשייםֹמקראֹואחדֹ

ֹויוצאֹ ֹהתלמוד ֹבביתֹהכנסתֹבשבתֹבזמן ֹנוהגיםֹלקרוא ֹהיו ֹשכך ֹכיוון ֹהוא תרגום

שלדעתוֹמיֹשהיהֹבתפילתֹשבתֹושמעֹקריאתֹהתורהֹאינוֹצריךֹכללֹלעשותֹשנייםֹ

ֹדֹתרגוםמקראֹואח

אםֹכןֹראינוֹֹשלפיֹרש''יֹטעםֹהדברֹהינוֹהבנתֹהמקראֹנשאלֹכמהֹשאלותֹהאחתֹ

ֹהאונקלוסֹֹ ֹבמקום ֹלקראם ֹישֹמקום ֹהאם ֹהתורה ֹעל ֹבימינו ֹפרשנים ֹישנם ֹאם היא

ומתיֹמתחיליםֹלהשליםֹהפרשיותֹעםֹהציבורֹוגםֹמהֹהדיןֹלגביֹימיםֹטוביםֹבהםֹלאֹ

ֹגםֹאתֹזהֹצריךֹלהשליםֹ.ֹקוראיםֹהפרשהֹהרגילהֹאלאֹשלךֹהמועדֹהאם

ֹלקרואֹשנייםֹעלֹפרשיותֹ ֹלאֹנהגו ֹשבמקומו ֹכתובֹשאףֹעלֹפי בספרֹתרומתֹהדשן

ֹשלֹימיםֹטובים
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ֹשמצווהֹ ֹסובר ֹשהרמבן ֹכיוון ֹמהרמבן ֹוגם ֹשצריך ֹנראה ֹאין ֹרש''י ֹשמלשון וא''עפ

ֹבליֹ ֹגם ֹהפרשיות ֹמשלימים ֹמקום ֹומכל ֹהשנה ֹסוף ֹעד ֹהפרשיות ֹלהשלים היא

ֹא ֹסיבהֹלכאורהֹלעשותֹשנייםֹמקראֹואחדֹתרגוםֹעלֹימיםֹטוביםֹהמועדיםֹולכן ין

ֹוסומךֹדבריוֹעלֹרבינוֹחננאלֹשסוברֹשגםֹ סוברֹבעלֹהמנחתֹהדשןֹשישֹלעשותֹכן

ֹבימיםֹטוביםֹצריךֹלעומתֹזאתֹ.

מקצתֹטעמיםֹלכךֹשצריךֹדווקאֹשנייםֹמקראֹואחדֹתרגוםֹשהריֹלכאורהֹלמהֹלאֹ

ֹבצורהֹשונהֹכ ֹאםֹכןֹישליםֹהאדםֹפרשיותיו ֹאחדֹמקראֹואחדֹתרגוםֹלדגומה? מו

בספרֹמטהֹמשהֹכתובֹשהתורהֹניתנהֹלנומֹשלושֹפעמיםֹפעםֹאחתֹבהרֹסיניֹפעםֹ

ֹהיינוֹ ֹהיטב ֹבאר ֹניתנה ֹובמואב ֹמואב ֹבערבות ֹשלישית ֹופעם ֹמועד ֹבאהל שנייה

ֹשתיֹ ֹכנגד ֹמקרא ֹהשניים ֹקוראים ֹולכן ֹהקודמות ֹהפעמים ֹמשתי ֹיותר שבוארה

ואהלֹמועדֹופעםֹשלישיתֹמבוארתֹיותרֹשהיאֹבעצםֹהתרגוםֹהפעמיםֹשלֹהרֹסיניֹ

ֹכנגדֹהבארֹהיטבֹשניתןֹבערבותֹמואבֹ.

ֹכותבֹבספרֹרוחֹחייםֹשקוראיםֹפעמייםֹמקראֹכנגדֹזהֹשהיהֹנסֹ ֹחייםֹפלאג'י רבי

ֹהארצותֹ ֹעמי ֹבשביל ֹהוא ֹוהתרגום ֹ)רש''י( ֹצידיהן ֹמשני ֹנקראות ֹשהיו בלוחות

ֹםֹשלֹטעמיםֹלדברֹ.שיבינוֹאילוֹהיהֹמקצתֹממיניםֹרבי

התוספותֹהביאוֹדיעהֹשאמרהֹשטעםֹהדברֹהואֹלעמיֹהארצותֹוכפיֹשעמיֹהארצותֹ

ֹבשפתםֹ ֹהתרגום ֹיעשו ֹבימינו ֹהארצות ֹעמי ֹכך ֹעברית ֹידעו ֹלא ֹהתלמוד בזמן

ֹכמוֹ ֹמפרש ֹהתורה ֹעל ֹתרגום ֹכל ֹשלא ֹכיוון ֹזו ֹטענה ֹודחו ֹבמקומם המדוברת

וספותֹשגםֹבזמןֹהגולהֹבבלֹבוֹאנשיםֹהאונקלוסֹלעניותֹדעתיֹניתןֹלהביןֹמדבריֹהת

ֹגםֹהרא''שֹ ֹפסקו ֹארמיתֹלאֹהיהֹמקוםֹלקרואֹתרגומיםֹאחריםֹבארמיתֹוכן דיברו

ֹוהטורֹ.

ֹ(ֹיגֹפרקֹכפיםֹונשיאתֹתפילהֹלשוןֹהרמב''םֹ:ֹ)הלכות

ֹכהֹהלכה

ֹלעצמוֹלקרותֹחייבֹבצבורֹשבתֹבכלֹכולהֹהתורהֹכלֹשומעֹשאדםֹפיֹעלֹ''אף

ֹשאיןֹופסוק,ֹתרגוםֹואחדֹמקראֹשניםֹשֹשבתֹאותהֹשלֹסדרֹושבועֹשבועֹבכל

ֹ.הצבור''ֹעםֹפרשיותיוֹשישליםֹעדֹפעמיםֹשלשֹקוראהוֹתרגוםֹבו

שו''עֹערוךֹאומרֹגםֹהואֹשישֹחיובֹלאדםֹלקרואֹשנייםֹמקראֹואחדֹתרגוםֹויכולֹ

ֹלקרואֹבמקוםֹתרגוםֹפירושֹרש''יֹויראֹשמייםֹיעשהֹגםֹתרגוםֹוגםֹפירושֹרש''י.

ֹואיךֹלקייםֹהמצווהֹ:ֹעדֹמתיֹצריך
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המשנהֹברורהֹאומרֹשיכולֹאדםֹלקרואֹבשקטֹעםֹהבעלֹקוראֹולצאתֹידיֹחובהֹשלֹ

ֹאלאֹישתקוֹ ֹאברהםֹאבלֹבשעתֹקריאתֹהנביאֹלאֹיעשהֹכן ֹכתובֹהמגן מקראֹוכן

ֹלאֹ כולםֹורקֹהבעלֹקוראֹיקראֹועודֹאמרֹשמיֹשקרואֹבכלֹכךֹשאינוֹשומעֹהחזן

לעשותֹמקראֹאחדֹתרגוםֹאחדֹולשתוקֹולשמועֹֹיוצאֹידיֹחובתֹקריאהֹבתורהֹואין

הש''ץֹשאזֹאיןֹזהֹנחשבֹקריאתֹשנייםֹמקראֹלחלקֹמהדיעותֹכללֹוגםֹלאלהֹשיוצאֹ

עלֹפיהםֹזהֹרקֹבדיעבדֹובענייןֹהקריאהֹהמשנ''בֹמביאֹכמהֹצורותֹלעשותֹמצווהֹ

ֹזוֹ:

ֹפסוקֹ ֹכל ֹישֹאומרים ֹהתרגום ֹואז ֹפעמיים ֹוסתומה ֹפתוחה ֹפרשה ֹכל ֹלקרוא אפשר

עמייםֹואזֹהתרגוםֹהמגןֹאברהםֹושעריֹתשובהֹמצדדיםֹבשיטהֹזוֹלעומתֹהגר''אֹפ

ֹסברֹכדיעהֹהראשונה

ֹבטעמיםֹ ֹובקיא ֹשמסוגל ֹלמי ֹדווקא ֹתורה ֹמספר ֹלקרוא ֹונכון ֹשיפה ֹהוא ֹדבר עוד

ֹובהיגוי

ֹלקרואֹ ֹשאין ֹהתוספות ֹכדעת ֹופוסק ֹכתרגום ֹרש''י ֹלקרוא ֹשאפשר ֹאומר המשנ''ב

ֹדווקא ֹאלא ֹאחרת ֹלעז ֹוקוראֹֹבלשון ֹבמידה ֹיצא ֹלא ֹבדיעבד ֹוגם ֹאונקלוס תרגום

בפירושֹרש''יֹואיןֹרש''יֹעלֹפסוקֹמסוייםֹיקראהוֹשלושֹפעמיםֹמיֹשאינוֹמביןֹרש''יֹ

ֹרש''יֹ ֹפירוש ֹהמסביר ֹוראינה ֹצאינה ֹבספר ֹלקרוא ֹשיכול ֹברורה ֹהמשנה אומר

ומילהֹוכדומהֹבנוסףֹאךֹמוסיךֹשישֹענייןֹבתרגוםֹשניתןֹבסיניֹוכןֹמפרשֹכלֹמילהֹ

ֹיותרֹ ֹחז''ל ֹמדרשי ֹפי ֹעל ֹהתורה ֹשמסביר ֹאחר ֹיתון ֹלו ֹיש ֹזאת ֹלעומת רש''י

מהתרגוםֹוראויֹלאדםֹשילמדֹגםֹהרש''יֹוגםֹהתרגוםֹמיֹשאיןֹלוֹתרגוםֹיקראֹשנייםֹ

מקראֹוכשיזדמןֹלוֹיקראֹהתרגוםֹיקראֹמקראֹקודםֹלתרגוםֹואםֹאפשרֹשלאֹיפסיקֹ

ֹביניהםֹדברֹטובֹהואֹ.

ֹכתו ֹבספרים ֹבמנחתֹבעיקרון ֹכבר ֹמתחילים ֹשהציבור ֹאלא ֹואילך ֹראשון ֹמיום ב

ֹיוכלֹלקרואֹהפרשהֹשלֹהשבתֹהבאהֹכברֹמהמנחהֹשלֹשבתֹ השבתֹהפרשהֹולכן

ֹומיֹ ֹהשבת ֹשלפני ֹביוםֹשישי ֹלקרואֹהכל ֹיכול ֹאם ֹהמובחר ֹמצווהֹמן שלפניהֹאך

ֹשלאֹהספיקֹישכיםֹקוםֹויקראֹלפניֹהתפילהֹבשבתֹבבוקר

דהֹהשניהֹובדיעבדֹיקראֹעדֹיוםֹשלישיֹובדיעבדֹשלֹשלכתחילהֹישֹלגמורֹעדֹהסעו

ֹהדעיבדֹיכולֹלהשליםֹעדֹשמיניֹעצרתֹ.

הילקוטֹיוסףֹיוסףֹאומרֹשישֹענייןֹדווקאֹעלֹפיֹהמקובליםֹלפסוקֹפסוקֹותרגוםֹוכןֹ

ֹראשונהֹ ֹברכה ֹויברך ֹמים ֹלשתיית ֹאלא ֹכלל ֹלהפסיק ֹלא ֹעניין ֹיש ֹהסוד שע''פ
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ֹמותרֹלתלמידֹחכםֹלה ֹכן ֹלהשיבֹלשאלהֹופוסקֹגםֹואחרונהֹכמו פסיקֹבאמצעֹכדי

הואֹשישֹלאדםֹלקרואֹעםֹהש''ץֹבשקטֹאךֹלאֹישמעֹבלבדֹויכווןֹלצאתֹאםֹהש''ץֹ

מאריךֹמאודֹוישֹעשרהֹשמקשיביםֹמותרֹלקרואֹשנייםֹמקראֹואחדֹתרגוםֹוצריךֹ

ֹלקרואֹהמקראֹבטעמים

ֹמיש ֹלחפש ֹאותם ֹומצריכים ֹאותם ֹגם ֹהמחייבים ֹיש ֹוחרש ֹשסומא ֹעוד הוֹואומר

ֹשיוציאֹאותםֹידיֹחובה.

ֹבענייןֹנשיםֹהןֹפשטורותֹממצווהֹזוֹ.

ֹאדםֹשהואֹאבלֹצריךֹלקרואֹ.

ֹאוֹ ֹמקרא ֹתרגום ֹמקרא ֹלדוגמא ֹלקרוא ֹויכול ֹמעכב ֹלא ֹהלכהֹהסדר ֹהפניני ֹפי על

ֹלקרואֹסוףֹהפרשהֹלפניֹתחילתהֹוכדומה.
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ֹמגזימוףֹאלעדֹ-לימודֹתורהֹברציפות
גדולהֹושקולהֹכנגדֹכלֹהמצוות,ֹשהריֹללאֹלימודהֹלאֹלימודֹהתורהֹהינהֹמצווהֹ

יוכלֹהאדםֹלקייםֹהמצוותֹכראוי,ֹוכברֹידועֹמאמרםֹז"לֹ"נענוֹכולםֹואמרוֹתלמודֹ

ֹמעשה ֹלידי ֹמביא ֹשהתלמוד ֹ)ממעשה( ֹ"גדולה130גדול ֹבזהר ֹוכן ֹשמביאהֹתורהֹ"

ֹילהדֹועונשיןֹדילהֹדפקודייאֹואגראֹאורייתאֹידעֹלאֹנשֹברֹדאיֹמעשהֹלידיֹלאדם

ֹלהֹדיהבֹהואֹומאןֹאורייתאֹובראֹליהֹדבראֹהואֹומאןֹפקודיאֹעלֹדעברֹלמאן

ֹמעשה,131ֹפקודויֹונטירֹליהֹדחילֹאיךֹלישראל ֹלידי ")גדולהֹתורהֹשמביאהֹלאדם

ֹומיֹ ֹועונשיהֹלמיֹשעוברֹעלֹהמצוות, שאםֹהאדםֹלאֹיידעֹהתורה,ֹושכרֹמצוותיה,

ֹייראהֹממנוֹוישמורֹמצוותיו(.ֹבראוֹומיֹבראֹאתֹהתורה,ֹומיֹהביאהֹלישראל,ֹאיך

ֹפסקֹ ֹוכן ֹלרמב"ם ֹת"ת ֹבהלכות ֹהמובאים ֹזו, ֹלמצווה ֹאף ֹוסייגים ֹדרכים ֹישנם אך

,ֹאחדֹמהגדריםֹשלֹלימודֹהתורהֹהואֹלימודהֹברציפות,ֹללאֹהפסקותֹכלל132ֹהשו"ע

ֹיפורטוֹ ֹולהלן ֹהתורה, ֹלקניין ֹנצרך ֹואף ֹמאוד, ֹזהֹישֹערךֹגדול ֹלדבר שלאֹלצורך,

בריֹחז"לֹלמעןֹיראוֹגודלֹהחיובֹללימודֹברצףֹוהמעלהֹהגדולהֹשלֹמספרֹמקורותֹמד

ֹלימודֹזה.

133ֹמובאֹבגמרא

ֹלויֹרביֹ"אמר ֹאותוֹמאכיליןֹ-ֹשיחהֹבדבריֹועוסקֹתורהֹמדבריֹהפוסקֹכל:

ֹ." לחמםֹרתמםֹושרשֹשיחֹעליֹמלוחֹהקטפיםֹשנאמר,ֹרתמיםֹגחלי

ֹ ֹכדי ֹמלימודו ֹשמפסיק ֹהואֹשאדם ֹהדברים ֹהפשוטֹשל ֹשיחה,ֹההסבר ֹדברי לדבר

ֹהמיוחדֹבגחליםֹאלוֹהואֹשאינםֹכוויםֹ ֹגחליםֹמעץֹהנקראֹרותם, עונשוֹשיאכילוהו

ֹבמהירות.

ֹולכןֹ ֹוכו', ֹתורה ֹמדברי ֹהפוסק ֹלומר ֹלוי ֹרבי ֹיכל ֹמיותרת, ֹ"כל" ֹהמילה לכאורה

שהמילהֹכלֹבאהֹלהוסיףֹשאףֹתלמידֹחכםֹֹ-מסבירֹבעלֹהמיראֹדכייאֹ)מורֹדרור(

ֹבתור ֹגםֹהואֹבכללֹהאיסורֹלהתבטלֹבשיחהֹשעוסקֹרובֹיומו הֹוהיאֹשגורהֹבפיו,

בטלהֹבעתֹלימודו,ֹואסורֹלוֹלהפסיקֹבשיחתֹחולין,ֹעלֹאףֹשנאמרֹעלֹשיחתֹתלמידיֹ

                                                           
 קידושין מ ע"ב130 
 תיקוני זוהר הקדמה דף ו עמוד א131 

 ו'-יו"ד ס' רמ"ה132 
 חגיגה יב ע"א133 
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ֹמתלמודו. ֹיבטל ֹלא ֹלימוד" ֹצריכה ֹחכם ֹתלמיד ֹשל ֹחולין ֹשיחת ֹ"שאפילו ֹחכמים

ֹ

שמפסיקֹֹמציעֹהסברֹנוסףֹלייתורֹשלֹהמילהֹכל,ֹשבאהֹלרבותֹלאֹרקֹמיֹ-ארץֹצבי

ֹגםֹ ֹובגללםֹהפסיק, ֹאחרים, ֹאדםֹשהופרעֹע"י ֹאלאֹאפילו ֹבמהלךֹהלימוד, מיוזמתו

הואֹעוברֹעלֹאיסורֹזה,ֹולכןֹאמרֹהחכםֹ"כל",ֹשגםֹאדםֹשהפסיקֹע"יֹאחריםֹנכללֹ

ֹבזה.

ֹ

מסבירֹשהעונשֹע"יֹגחליֹרתמיםֹהואֹבדווקא,ֹזהוֹעונשֹשלֹמידהֹכנגדֹֹ-ענףֹיוסף

אתֹאשֹהתורהֹוהפסיקֹבאמצע,ֹכךֹמענישיםֹאותוֹמידה,ֹכמוֹשהאדםֹהתחילֹמלבןֹ

ֹהשלהבת. ֹלבין ֹבהם ֹהטמון ֹהכח ֹבין ֹהביניים, ֹבשלב ֹהם ֹשגם ֹגחלים, ֹע"י

ֹ

מציעֹהסברֹנוסףֹלמהֹדווקאֹגחליֹרתמים,ֹגחליםֹאלוֹלאֹכוויםֹמהרֹֹ-מחזורֹויטרי

ֹחודש ֹעשר ֹשנים ֹעד ֹכווים ֹלא ֹהם ֹובעצם ֹהרשעים134ֹכידוע, ֹמשפט ֹהוא ֹוכך ,

ֹשנ ֹעד ֹכמוֹבגיהנם, ֹשנידון ֹהמפסיק ֹשל ֹזה ֹעוון ֹחומרת ֹלהראות ֹחודש, ֹעשר ים

ֹהרשעיםֹבגיהנם.

ֹונופתֹֹ-המהר"ל ֹמדבש ֹ"ומתוקים ֹשנאמר ֹמתוקים ֹהינם ֹהתורה ֹשדברי מסביר

ֹאך135ֹצופים ֹמתעדנת, ֹונשמתו ֹזה ֹטעם ֹטועם ֹהוא ֹבתורה ֹעוסק ֹהאדם ֹוכאשר ,"

ר,ֹנמשלֹלכךֹכאשרֹאדםֹמפסיקֹאתֹלימודו,ֹמאכלוֹהואֹגחליֹרתמים,ֹשהםֹדברֹמ

שישיגֹאתֹלחמוֹבטורח,ֹכלומרֹהאדםֹנמשלֹלאדמהֹבבחינהֹזוֹשצריךֹלהוציאֹאתֹ

יכולותיוֹאלֹהפועל,ֹכמוֹהאדמהֹשכאשרֹזורעיםֹבהֹהיאֹמוציאהֹפירות,ֹכךֹבאדםֹ

טמוניםֹכוחותֹועליוֹלחשוףֹאותם,ֹהאדמהֹבגשמיותֹוהאדםֹברוחניות,ֹוכיווןֹשאותוֹ

ֹזהֹהפסיק ֹהרי ֹמלימודו, ֹהתורהֹֹאדםֹשפסק ֹעל ֹנאמר ֹהרוחנייםֹשהרי אתֹפירותיו

",ֹכךֹגםֹהפירותֹהגשמיים,136ֹוהמצוותֹ"אמרוֹצדיקֹכיֹטובֹכיֹפריֹמעלליהםֹיאכלו

ֹויהחיטהֹאשרֹזורעֹבאדמהֹיפסקֹגידולה ֹוזוהיֹ, כוונתֹבואוֹלוֹרקֹע"יֹעמלֹוטורח,

ֹ.ובעמלֹגחליֹרתמים,ֹדברֹבעלֹטעםֹרע,ֹכלומרֹלחםֹהבאֹבטורח

                                                           
 ב"ב עד ע"ב134 

 תהילים יט, יא135 

 י ישעיהו ג,136 
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ֹ

ֹמוילנא ֹהמצווהֹֹ-הגאון ֹהיא ֹהתורה ֹלימוד ֹשמצוות ֹכמו ֹהעוון, ֹגודל ֹאת מבאר

ֹפוסקֹ ֹאדם ֹוכאשר ֹביותר, ֹהגדולה ֹהעבירה ֹהיא ֹחולין ֹשיחת ֹכך ֹביותר, הגדולה

ֹלעבירהֹהגדולהֹ ֹביותר ֹהגדולה ֹיורדֹמהמצווה ֹהוא ֹשיחתֹחולין ֹתורהֹע"י מדברי

ֹביותר.

ֹ:137עודֹמובאֹבגמרא

ֹאמרֹר"לֹזהֹהלומדֹתורהֹ ֹנעיםֹכיֹ"נאףֹאשהֹחסרֹלב, ֹשנאמרֹ"כי לפרקים,

ֹתשמרםֹבבטנךֹיכנוֹיחדיוֹעלֹשפתיך"

ֹכאןֹמדמהֹהגמראֹאתֹהאדםֹשפוסקֹמלימודו,ֹולומדֹלפרקיםֹלנואףֹאישה.

ֹופעמיםֹֹ-רש"י ֹשהנואףֹבאֹפעמיםֹעלֹאישהֹזו ֹלנואףֹהואֹשכמו מסבירֹשהדמיון

ֹבדבריםֹ ֹעוסק ֹפעמים ֹתורה ֹלומד ֹפעמים ֹלפרקים, ֹשלומד ֹאדם ֹכך ֹאחרת, על

ֹטלים.ב

ֹ

מסבירֹמדועֹנאמרֹעליוֹחסרֹלב,ֹואומרֹשאדםֹשחושבֹשישֹלוֹלבֹלהביןֹֹ-מהרש"א

ולאֹצריךֹלהשקיעֹולעמולֹבתורה,ֹאלאֹיכולֹללמודֹלפרקים,ֹאינוֹכןֹאלאֹנקראֹחסרֹ

ֹוטורח.ֹלב,ֹשהתורהֹנקניתֹבעמל

ֹלאֹחוששיםֹלעשותםֹלפרקים,ֹֹ-המהר"ל ֹאנו ֹלנו, מסבירֹשדבריםֹשאינםֹחשובים

ֹלאֹנעשהֹֹאךֹדברים ֹאנו ֹכדוגמתֹשינהֹנשימהֹאכילהֹוכדו' שחשוביםֹונחוציםֹלנו

ֹוכךֹצריךֹלהיותֹהיחסֹ ֹאלאֹברציפות, ֹשעהֹננשוםֹושעהֹלאֹננשום, אותםֹלפרקים,

לתורה,ֹשהיאֹדברֹהנצרךֹלנו,ֹאנוֹצריכיםֹללומדהֹבלאֹהפסקותֹועצירות,ֹלהראותֹ

ֹשהיאֹדברֹחשבֹונצרךֹלנו.

138ֹמובאֹבגמראֹוכן

ֹ ֹרבי ֹקרעיםֹשנאמרֹ"אמר ֹנעשיתֹקרעים ֹבביתֹהמדרשֹתורתו ֹהישן זיראֹכל

ֹוקרעיםֹתלבישֹנומה"

ֹמשכחֹתלמודוֹואינוֹנזכרֹאלאֹבסירוגין.ֹ-מפרשֹרש"י
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ֹיעקב ֹניכריםֹבוֹֹ-עיון נאמרֹקרעיםֹעלֹתורתוֹכיֹכמוֹבגדֹשנקראֹאףֹלאחרֹתיקון,

ארֹשהיוֹהטלאים,ֹכךֹכאשרֹחוזרֹעםֹשארֹהתלמידיםֹניכרֹבוֹשאינוֹזוכרֹכמוֹהש

ֹעריםֹולאֹפסקוֹמתלמודם.

ֹמגיעֹֹ-מהר"ל ֹאדם ֹוכאשר ֹמהכל, ֹיותר ֹגדולה ֹהתעוררות ֹצריכה ֹשהתורה מבאר

ֹקרעים. ֹונעשית ֹהתורה ֹכך ֹלקנות ֹיוכל ֹלא ֹומפסיק, ֹולומד ֹלתורה ֹמנומנם

ֹ

ע"יֹעבודתֹד'ֹנעשהֹמלבושֹלנשמתֹהעובד,ֹאךֹאםֹהעובדֹמתנמנם,ֹֹ-החותםֹסופר

ֹמלבושֹנשמתוֹקרעיםֹקרעים.ֹפעםֹעובדֹופעםֹמפסיק,ֹנעשה

ֹ-139אורֹמאיר

ֹהואֹשכאשרֹ" ֹפשוט ֹהרי ֹללמדנו, ֹמהֹבאֹשלמה ֹביאור ֹצריכים ֹהפוסק דברי

ֹונעשיתֹ ֹחלקים ֹמחלקים ֹמורכבת ֹתורתו ֹומפסיק, ֹלומד ֹומפסיק, ֹלומד אדם

ֹקרעים. ֹכליםֹקרעים ֹבמסכת ֹהמשנה ֹדברי ֹע"פ ֹלבאר ֹנראה הבגד140ֹֹואשר

ֹומש ֹלמדרס, ֹשלשה ֹעל ֹשלשה ֹמשום ֹמת,ֹמטמא ֹלטמא ֹשלש ֹעל ֹשלש ום

ומבוארֹשבגדֹבגודלֹששלשהֹעלֹשלשהֹטפחיםֹנטמאֹטומאתֹמדרסֹואףֹבגדֹ

בגודלֹשלשֹעלֹשלשֹאצבעותֹנטמאֹטומאתֹמתֹמפניֹשהואֹחשובֹאצלֹהעניים,ֹ

אולםֹברורֹשגםֹהענייםֹלאֹיכוליםֹללבושֹבדֹבגודלֹשלשֹעלֹשלשֹאצבעות,ֹ

לשֹיהיהֹבגדֹשכולוֹטלאיםֹוכלֹבגדֹשיהיהֹעשויֹמחתיכותֹבדֹשלֹשלשֹעלֹש

וכמוֹבבגדיםֹכךֹבתורה,ֹכלֹמילהֹֹבגדֹפחותֹובזויֹשאףֹהענייםֹאינםֹלובשים.

כלֹאותֹשלֹתורהֹישֹלהֹקדושתֹהתורהֹישֹעליהֹשכרֹגדול,ֹאולםֹכדיֹשלומדֹ

ֹכמהֹ ֹולמעטֹעד ֹלהשתדל ֹעליו ֹבה, ֹויגדל ֹיקנהֹאתֹהתורהֹיחדשֹבה התורה

שהואֹיכולֹמלהפסיקֹבאמצעֹהלימוד,ֹעליוֹלצמצםֹעדֹכמהֹשאפשרֹאתֹכמותֹ

ֹה ֹשמפרש ֹוכמו ֹתדירותן, ֹואת ֹבלימודוֹההפסקות ֹשהמתנמנם ֹמשלי ֹעל גר"א

ֹיוםֹ ֹבכל ֹוכן ֹילמד ֹואח"כ ֹיפסיק ֹואח"כ ֹתחילה ֹשלומד ֹקרעים, ֹנעשית תורתו

והואֹכבגדֹקרוע,ֹלוליֹדבריֹהחכםֹמכלֹאדםֹהיהֹאפשרֹלהביןֹשאע"פֹשתורתוֹ

ֹיהיהֹ ֹקרעים, ֹקרעים ֹמורכבת ֹחלקים, ֹמחלקים ֹמורכבת ֹומפסיק ֹהלומד של

ֹבגד ֹוליצור ֹאתֹהחלקים ֹלאחות ֹאדםֹֹאפשר ֹשכאשר ֹלהבין ֹהיהֹאפשר שלם,
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ֹמתקבצותֹ ֹדבר ֹשל ֹבסופו ֹומפסיק, ֹשורה ֹלומד ֹומפסיק ֹבגמרא ֹשורה לומד

השורותֹוהופכותֹלדףֹשלםֹהשווהֹבערכוֹלדףֹשנלמדֹבאופןֹרצוף,ֹאולםֹשלמהֹ

ֹהטלאיםֹ ֹלאיחוי, ֹניתנת ֹאינה ֹומפסיק ֹשלומד ֹמי ֹשל ֹשתורתו ֹמלמדנו המלך

י,ֹהטלאיםֹמהםֹמורכבֹהבגדֹאינםֹניתניםֹמהםֹמורכבֹהבגדֹאינםֹניתניםֹלאיחו

ֹעדֹ ֹפחות ֹבגד ֹקרעים ֹקרעים ֹהעשוי ֹבגד ֹהבגד ֹיהיה ֹולעולם ֹמושלם, לחיבור

מאוד,ֹכךֹגםֹאדםֹהלומדֹשורהֹומפסיקֹושובֹלומדֹשורהֹומפסיק,ֹאינוֹדומהֹ

ֹאתֹ ֹעושות ֹההפסקות ֹשהרי ֹרבים, ֹודפים ֹשורות ֹרצוף ֹבאופן ֹהלומד לאדם

ֹשאינ ֹקרעים ֹהלומד ֹשל ֹמפחיתהֹתורתו ֹמגרעת ֹהפסקה ֹשכל ֹעד ֹמתאחים, ם

ֹ."ומחלישהֹאתֹהאפשרותֹלזכורֹולקנותֹאתֹתורתֹד'

ֹ:141בנוסףֹמובאֹבגמרא

ֹשנאמרֹונתתיֹ ֹתורהֹאשֹאוכלתו "אמרֹרבֹיהודהֹאמרֹרבֹכלֹהפורשֹמדברי

אתֹפניֹבהם,ֹמהאשֹיצאוֹוהאשֹתאכלם,ֹכיֹאתאֹ)כאשרֹהגיעֹמא"י(ֹרבֹדימיֹ

הֹעצמוֹמדבריֹתורהֹנופלֹבגיהנםֹשנאמרֹאדםֹאמרֹ)בשם(ֹרביֹיונתןֹכלֹהמרפ

תועהֹמדרךֹהשכלֹבקהלֹרפאיםֹינוח,ֹואיןֹרפאיםֹאלאֹגיהנםֹשנאמרֹולאֹידעֹ

ֹכיֹרפאיםֹשםֹבעמקיֹשאולֹקוראיה"

ֹיעקב ֹנופלֹֹ-עיון ֹשאמר ֹומכך ֹמזה ֹלמטה ֹזה ֹבגיהנם, ֹמדורים ֹשבעה ֹישנם כידוע

ֹתר.בגיהנםֹולאֹיורדֹלגיהםֹמשמעֹשנופלֹלמדורֹהתחתוןֹביו

ֹוכךֹֹ-חכמתֹהמצפון ֹבאש, ֹליבון ֹע"י ֹהיא ֹהכשרתו ֹמאש, ֹלטרף ֹשהפך ֹכלי כידוע

ֹ ֹשפסק ֹבאשֹהגאדם ֹדינו ֹאש, ֹשהיא ֹתורה ֹתורהֹמדברי ֹבלימוד ֹשיתחזק ֹאו הנם,

"ֹוילבן143ֹ"ֹוכןֹ"מימינוֹאשֹדתֹלמו142שעליהֹנאמרֹ"הלואֹכהֹדבריֹכאשֹנאוםֹד'

ֹהחטא.

ייענשֹע"יֹשהיאֹאשֹשדלעיל,ֹמיֹשרכשֹאתֹמדריגתֹהתורה,ֹראויֹלוֹשֹ-המהר"ל

ואלוֹהםֹדבריֹרבֹיהודהֹבשםֹרבֹשאשֹאוכלתו,ֹאךֹמיֹשעודֹלאֹרכשֹאתֹמדריגתֹ

התורהֹופוסקֹמלימודו,ֹכיווןֹשהתורהֹהיאֹסדרֹהעולםֹובשבילהֹנבראֹהעולם,ֹנמצאֹ

ֹשייךֹ ֹששם ֹבגיהנם ֹלהיענש ֹלו ֹראוי ֹולכן ֹהמציאות, ֹמעיקר ֹהעולם, ֹמעיקר פוסק

ֹות.אבדוןֹבלבדֹולאֹמציא
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שישנםֹדרכיםֹלהחילֹעלֹהבריאהֹקדושה,ֹאתֹהדרכיםֹהיא144ֹֹמובאֹבמכתבֹמאליהו

ֹמשפיעֹ ֹהוא ֹהפרה ֹאת ֹשנגח ֹהשור ֹעל ֹלומד ֹאדם ֹאם ֹלדוגמא ֹתורה, ֹלימוד ע"י

קדושהֹעלֹגברֹחומריֹזה,ֹמהֹרצוןֹד'ֹבדברֹזהֹומהֹציווהֹלעשותֹבדבריםֹגשמייםֹ

ֹוכאשר ֹגדולה, ֹכה ֹבתורה ֹהדיבור ֹשמעלת ֹוכיוון ֹמלימודֹֹאלה, ֹדיבורו ֹפוסק אדם

התורהֹהואֹממשֹמחריבֹאתֹאותהֹבחינהֹשעוסקֹבה,ֹועוצרֹאתֹההשפעהֹהרוחניתֹ

ֹמאכלו ֹאז ֹממש ֹלמחריב ֹשהפך ֹוכיוון ֹעליה, ֹאשֹֹ-שהושפעה ֹיהיו ֹחייו כלומר

ֹהמחריבהֹומכלה.

ֹ:כותב145ֹהחזוןֹאיש

ללמודֹשעהֹאחתֹולהפסיקֹשעהֹאחתֹהריֹזהֹזורעֹושולחֹעליהםֹמיםֹלסחפן,ֹ

ֹהואֹסודֹהקדושה,ֹע ֹבלימודֹהתמידי ֹנפסק, ֹוהבלתי יקרֹהלימודֹהואֹהתמידי

ֹאיךֹ ֹתחבולות ֹלחבל ֹהראוי ֹמן ֹרוח, ֹאסף ֹקרעים ֹקרעים ֹתורתו ֹשעושה וזה

ֹלקנותֹאתֹהתמדתֹהלימוד,ֹולהתפללֹעלֹזהֹתמיד.

ֹאתֹחשיבותוֹ ֹברצף, ֹרואיםֹאתֹמעלתֹהלימוד ֹאנו לסיכוםֹמהמקורותֹהרביםֹלעיל

ֹ ֹאיש ֹהחזון ֹוכלשון ֹהתורה, ֹולזיכרון ֹהלקניין ֹתחבולות"מן ֹלחבל בדברֹֹ"ראוי

ֹחשובֹ ֹולכן ֹבו, ֹתלוי ֹהתורה ֹמקניין ֹהרבה ֹאשר ֹברצף, ֹללימוד ֹעוז ֹבכל ולהשתדל

ֹ ֹבעניין, ֹרעהו ֹאישֹאת ֹנתמוך ֹהישיבה ֹבני ֹשאנו ֹבטליםֹביותר ֹלדברים ֹנפסיק ולא

ֹנפר ֹשלא ֹוהן ֹעולם, ֹבחיי ֹאלאֹנעסוק ֹשווא, ֹפיהםֹדיבר ֹלאדםֹהלומדֹיאשר עֹח"ו

דה,ֹשהריֹנמצאנוֹמחייביםֹאותוֹכמהֹוכמהֹעונשים,ֹומבטליםֹאותוֹרבשוםֹשאלהֹוט

ֹמדברֹ ֹכמה ֹבעצמו ֹולחשב ֹלצאת ֹאחד ֹלכל ֹוראוי ֹקניינה, ֹממנו ֹומונעים מהתורה

שלאֹֹניחאוחברותא,ֹולאֹלבזבזֹזמנוֹלריקֹבדיבורים,ֹֹווכמהֹלומדֹעםֹכלֹחברותאֹ

ֹבשו ֹליבו ֹאחר ֹנוטה ֹיהא ֹלא ֹללמוד ֹמשהתחיל ֹאך ֹחולין, ֹשיחת ֹושח ֹלומד םֹהיה

,ֹלכןֹהסֹמלדבר,ֹאלאֹרקֹלהוסיףֹקשותֹהתחלותֹשכלענייןֹמלבדֹהתורה,ֹוכברֹידועֹ

מחילֹאומץ,ֹולהשתדלֹשלאֹלהפסיקֹאתֹרציפותֹהלימודֹוהקב"הֹיהאֹבעזרנוֹללכתֹ

ֹואוהביוֹכצאתֹהשמשֹבגבורתו".146אלֹחיל,ֹמעלהֹמעלה,ֹויתקייםֹבנוֹהפסוקֹ"

ֹֹ
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ֹֹ

ֹמרצבךֹאליסף,ֹשוורץֹאלישעֹ-תפילהֹלפניֹואחריֹהלימוד
ֹהקנהֹחשבנוֹשאנוֹ ֹנוחניאֹבן ֹישיבהֹשאומריםֹכלֹבוקרֹאתֹתפילתוֹשלֹר' כבחורי

ֹצריכיםֹלבררֹאתֹפשרֹמהותה,ֹאתֹמקורהֹואתֹחיובהֹשלֹתפילהֹזאת.

ֹ-אומרת147המשנהֹבברכותֹ

ֹקצרהֹ ֹתפילה ֹוביציאתו ֹהמדרש ֹלבית ֹבכניסתו ֹמתפלל ֹהיה ֹהקנה ֹבן ֹנחוניא "רבי

אמרוֹלו:ֹ'מהֹמקוםֹלתפילהֹזו?'.ֹאמרֹלהם,ֹ'בכניסתיֹאניֹמתפללֹשלאֹתארעֹתקלהֹ

ֹעלֹידיֹובצאתיֹאניֹנותןֹהודיהֹעלֹחלקי'".

ֹ-מופיעהֹתפילתוֹשלֹרביֹנחוניהֹבןֹהקנה148בגמראֹבברכותֹ

ֹתקלהֹדברֹיארעֹשלאֹאלהי'ֹהֹמלפניךֹרצוןֹיהי?ֹאומרֹמהֹהואֹבכניסתו:ֹרבנןֹנות

ֹעלֹולאֹטהורֹטמאֹעלֹאומרֹולא,ֹחבריֹביֹוישמחוֹהלכהֹבדברֹאכשלֹולא,ֹידיֹעל

ֹמודה?ֹאומרֹמהוֹביציאתו.ֹבהםֹואשמחֹהלכהֹבדברֹחבריֹיכשלוֹולא,ֹטמאֹטהור

,ֹקרנותֹמיושביֹחלקיֹשמתֹולאֹהמדרשֹביתֹמיושביֹחלקיֹששמתֹאלהי'ֹהֹלפניךֹאני

ֹלדבריםֹמשכימיםֹוהםֹתורהֹלדבריֹמשכיםֹאניֹ-ֹמשכימיםֹוהםֹמשכיםֹשאני

ֹבטלים ֹמקבליםֹואינםֹעמליםֹוהםֹשכרֹומקבלֹעמלֹאניֹ-ֹעמליםֹוהםֹעמלֹאני,

ֹ.שחתֹלבארֹרציםֹוהםֹהבאֹהעולםֹלחייֹרץֹאניֹ-ֹרציםֹוהםֹרץֹאני,ֹשכר

ֹ ֹתפילתו ֹשל ֹהנוסח ֹאת ֹשראינו ֹולאורֹלאחר ֹשאלות ֹנשאל ֹהקנה ֹבן ֹנחוניא ר

ֹהמקורות,

האםֹתפילהֹזוֹרשותֹלאומרהֹאוֹחובהֹלאומרה?ֹמהוֹזמןֹאמירתֹהתפילה?ֹהאםֹישֹ

ֹהבדלֹביןֹהנוסחים?

149ֹתפלהֹהלכותֹחייםֹאורחֹערוךֹשולחן

ֹבדברֹ"ֹיתפללֹהמדרשֹלביתֹהנכנס ֹאכשל ֹשלא ֹאבותינו ֹואלהי ֹאלהינו ֹה' יר"מ

ֹ ֹיאמר ֹוביציאתו ֹוכו', ֹביתֹהלכה ֹמיושבי ֹחלקי ֹששמת ֹאלהי, ֹה' ֹלפניך ֹאני מודה

 ."המדרש

                                                           
                                  פרק ד' משנה ב'ברכות   147
 כח עמוד ב' דף 148
 ס"ק לד ח סעיף קי סימן 149
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ֹיתן'ֹדֹשהאריֹז"לֹהיהֹאומרֹֹאתֹתפילהֹכלֹבוקרֹוהיהֹמוסיףֹ"כי150ֹהמשנ"בֹאומר

מתורתך".ֹמוסיףֹהט"זֹשבברכהֹזוֹֹנפלאותֹואביטהֹעיניֹגלֹותבונהֹדעתֹמפיוֹחכמה

ֹ ֹללמד ֹשהגיע ֹמי ֹלאומרה ֹצריך ֹובמיוחד ֹובמלכות, ֹבשם ֹחתימה ֹוהואֹאין הוראה,

צריךֹלהתפללֹשלאֹיטעהֹבלימודֹולאֹיגידֹעלֹטמאֹטהורֹועלֹאסורֹמותר.ֹכשהאדםֹ

ֹלומדֹבחבורהֹצריךֹלבקשֹגםֹכןֹשלאֹישמחֹבתקלתםֹוהםֹלאֹישמחוֹבתקלתו.

ֹבפיֹם"הרמבֹכתבֹ-ֹוביציאתו ֹחובהֹתפלותֹשתיֹ"ואלהֹהמשנה' ֹלהתפללֹלוֹויש.

ֹעומד."ֹאוֹיושב

151ֹברכותֹהלכותֹם"הרמב

ֹשלאֹהלכהֹבדברֹאכשלֹשלאֹאלהיֹה'ֹמלפניךֹרצוןֹ"יהיֹאומרֹהמדרשֹלביתֹהנכנס

ֹולאֹמותרֹאסורֹעלֹולאֹאסורֹמותרֹעלֹולאֹטהורֹטמאֹועלֹטמאֹטהורֹעלֹאומר

ֹ.בהם"ֹואשמחֹחביריֹיכשלוֹואלֹחביריֹביֹוישמחוֹהלכהֹבדברֹאכשל

–ֹהמדרש"ובצאתוֹמביתֹ–"הנכנסֹלביתֹהמדרש152ֹרבנוֹמנוחֹעלֹפירושֹהרמב"םֹ

ֹבביתֹהמדרשֹ ֹלקרוא ֹשיכנס ֹמי ֹלכל ֹחובה ֹאלו ֹתפילות ֹהרבֹששתי ֹמלשון משמע

ומלשוןֹהגמראֹהכיֹמשמעֹדאמ'ֹבכניסתוֹמהֹהואֹאומרֹוכיוןֹדאמרֹמהֹהואֹאומרֹ

ֹולאֹאמרֹמהֹהיהֹאומרֹ...ֹר"לֹכשיכנסֹהנכנסֹלביתֹהמדרשֹמהֹהואֹחייבֹלומר.

ֹ ֹורבנו ֹחובה, ֹזו ֹתפילה ֹוהרמב"ם ֹהשו"ע ֹהגמראֹ*לדעת ֹמדברי ֹזאת ֹמוכיח מנוח

שכתבוֹ"בכניסתוֹמהֹהואֹאומר"ֹולאֹכתבוֹמהֹהיהֹאומרֹר"לֹמהֹהואֹחייבֹלהגידֹ

ֹשנכנסֹלביתֹהמדרש.

ֹלעומתֹזאתֹהחולקיםֹעלֹחיובֹברכהֹזוֹהינם:

ֹהיהֹמתפלל153ֹהריטב"א ֹהקנה ֹנוחניאֹבן ֹהאיֹ-רבי ֹתפלהֹאייתי ֹענין ֹדאיירי איידי

ֹואשמועינןֹדמיֹשרוצהֹלומרֹהכיֹהרשותֹבידותפלהֹהכא,ֹֹולאֹנפקאֹלןֹמידי,ֹ

ֹ ֹוכוֹהמאיריֹאמר154ֹביתֹהבחירהֹלמאירי ֹוכוֹהקנהֹבןֹנחוניא' ֹשאדםֹבזהֹהורה'

ֹואז'ֹאלקיֹלעזרֹבוֹצריךֹשהואֹבעצמוֹרואהֹשהואֹדברֹכלֹעלֹתפלהֹלחדשֹצריך

ֹבכניסתוֹמתפללֹשהיהֹהחכםֹזהֹעלֹואמרֹפירודֹבאיןֹהשםֹבעבודתֹמחשבתוֹיתמיד

                                                           
 בס"ק לד 150
 כג הלכה י פרק 151
 כג הלכה י פרקהלכות ברכות  152
 ריטבא על הש"ס, ברכות כח ע"ב 153
 ף כח ע"בברכות דאירי מה 154
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ֹלמיֹהודאהֹנותןֹהיהֹוביציאתוֹהוראתוֹידיֹעלֹתקלהֹלוֹתארעֹשלאֹהמדרשֹלבית

ֹחכמיםֹתלמידיֹשלֹבגורלןֹחלקוֹששם

לדעתֹהריטב"אֹתפילהֹזאתֹרשותֹלאומרהֹ,וכןֹהמאיריֹאומרֹשבמצבֹשאדםֹצריךֹ

ֹבעבודתֹה'ֹ ֹיתמידֹמחשבתו ֹואז ֹלו ֹהדבריםֹהנצרכים ֹיחדשֹתפילהֹעל ֹאלוקי עזר

ֹמהֹשתיקןֹר'ֹנוחניאֹבןֹהקנהֹולכןֹתפילהֹזאתֹרשות.ֹוהקב"הֹיהיהֹבעזרו,ֹוזה

ֹזמןֹאמירתֹהתפילה

ֹכןֹלומרֹצריךֹהיוםֹכלֹביחידותֹבתורהֹהעוסקֹה"והֹ-ֹמודהֹכותבֹיאמר155ֹהמשנ"ב

ֹ.ֹלימודוֹגמרֹאחרֹערבֹבכל

כלומרֹתלמידֹישיבהֹשעוסקֹבתורהֹמבוקרֹעדֹערבֹצריךֹלאומרהֹבתחילתֹהלימודֹ

ֹבערב.בבוקרֹואחריֹשמסייםֹללמודֹ

במקרהֹשאדםֹשמפסיקֹמלימודוֹבמשךֹהיוםֹעלֹמנתֹלחזורֹללמודֹלאחרֹמכן,ֹכתבוֹ

ֹ שאיןֹצריךֹלאומרהֹאלאֹבסוףֹהיום,ֹלאחרֹגמר157ֹֹוהגר"חֹקניבסקי156האורחֹנאמן

שיאמרֹאותהֹאחריֹשיסיים158ֹֹהלימוד.ֹאךֹאםֹאינוֹֹלומדֹכולֹהיוםֹכתבֹהכףֹחיים

ֹוגםֹאם ֹהיום, ֹשמ"מֹאתֹיחזורֹאחרֹכךֹללמוֹאתֹלימודו ֹ ֹכתבֹהגר"חֹקניבסקי ד,

ֹ.התפילהֹשלפניֹהלימודֹאיןֹצריךֹלומרֹשנית

ֹלסיכוםֹתפילהֹזאתֹחובהֹלאומרהֹכפיֹשכתובֹבשו"ע.

ֹפירושֹהנוסחֹשלֹתפילתוֹשלֹר'ֹנוחניא

רשיֹמפרשֹ:מתפללֹשלאֹשימחוֹחבריוֹֹ"ולאֹאכשלֹבדברֹהלכהֹוישמחוֹביֹחברי"

ֹוכןֹ ֹנכשל, ֹכשלא ֹחבריו ֹבו ֹשישמחו ֹכך ֹעל ֹשמתפלל ֹפרש ֹומהרש"א ֹכשלונו. על

'משמחֹ-שישמחֹהואֹבהם.ֹשזהֹאחדֹמארבעיםֹושמונהֹדבריםֹשהתורהֹנקניתֹבהם

ֹהבריות'

ֹ

כיֹכלֹבעליֹהמלאכה,ֹאילוֹיעמלוֹשעותֹ-אניֹעמלֹומקבלֹשכרֹואינםֹמקבליםֹשכר

ףֹלאֹתצלחֹהמלאכהֹבידם,ֹלאֹראוֹשכרֹבעמלם,ֹואילוֹבלימודֹהתורה,ֹרבותֹולבסו

ֹישֹשכרֹעבורֹהעמלֹכשלעצמו.

                                                           
 סימן קי סע ח ס"ק לז 155
 ס"ק לה 156
 בספרו דולה ומשקה ע"מ עז 157
 ס"ק ס 158
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ֹהעולםֹהבאֹ ֹרץֹלחיי ֹאני ֹומקבלֹשכרֹוהםֹעמליםֹואינםֹמקבליםֹשכר.. ֹעמל "אני

ֹשחת" ֹלבאר ֹרצים ֹאניֹ-והם ֹעוברים, ֹשהימים ֹאני ֹכשרואה ֹאלא ֹדברים, ֹכפל אין

יֹרץֹומתקרבֹלמיתהֹומפניֹזהֹאניֹמכיןֹצידהֹלדרך,ֹכדיֹמרגישֹבעצמיֹשבכלֹיוםֹאנ

ֹהמיתהֹ ֹשעת ֹעד ֹכלל ֹבמיתתם ֹמרגישים ֹאינם ֹהם ֹאבל ֹהבא, ֹהעולם ֹלחיי שאזכה

ֹואינםֹמכיניםֹצדהֹלדרך.

ֹֹ
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ֹורףֹיאיר,ֹשוורץֹאלישעדנייֹ-אכילהֹושתיהֹבביתֹהכנסת
ֹ

ֹ ֹאנו ֹבהם ֹוחשובים, ֹקדושים ֹמקומות ֹהם ֹמדרש ֹובתי ֹכנסת ֹבתי עורכיםֹכידוע,

ומקיימיםֹאתֹרובֹחיינוֹהתורניים.ֹאנוֹמתפלליםֹבהם,ֹלומדיםֹבחברותות,ֹמקשיביםֹ

ֹחשובים ֹכה ֹהיותם ֹמתוקף ֹלכן, ֹועוד. ֹלהתייחסֹ לדרשות ֹיש ֹטבעי ֹבאופן לחיינו,

ֹמדרש.ֹ ֹובבית ֹכנסת ֹבבית ֹושתייה ֹאכילה ֹבסוגיית ֹנדון ֹזה ֹבמאמר ֹבכבוד. אליהם

מדרשֹואתֹביתֹהכנסת?ֹהאםֹמעשיםֹאלוֹהאםֹמעשיםֹאלוֹמכבדיםֹכראויֹאתֹביתֹה

מותריםֹאוֹאסורים?ֹהאםֹישֹהבדלֹהלכתיֹביןֹביתֹכנסתֹלביןֹביתֹמדרש?ֹהאםֹישֹ

ֹמהראשוניםֹ ֹמגמרות, ֹאנשיםֹמסויימים?ֹנביאֹמקורותֹודוגמאותֹמהתנ"ך, הבדלֹבין

ֹומהאחרונים.

רכתֹ"איךֹזהֹשהאֹ-כתובֹשתלמידיֹר'ֹזיראֹבאוֹלפניוֹושאלוֹאותו159ֹבמסכתֹמגילה

ימים"?ֹר'ֹזיראֹענהֹלהםֹשלאֹישןֹמימיוֹבביתֹמדרשֹלאֹשנתֹעראיֹולאֹשנתֹקבע.ֹ

מדועֹהזכירֹבדבריוֹשגםֹלאֹישןֹשנתֹעראיֹוגםֹלאֹֹ-מדבריֹר'ֹזיראֹעולהֹהשאלה

ישןֹשנתֹקבע?ֹהריֹאםֹלאֹישןֹשנתֹעראיֹשהיאֹלכאורהֹפחותֹחמורהֹמשנתֹקבעֹ

"מימיֹלאֹישןֹבביתֹהמדרשֹֹ-גידקלֹוחומרֹשלאֹישןֹשנתֹקבע!ֹהואֹהיהֹצריךֹלה

ֹעראי"! ֹשנת ֹדעהֹאפילו ֹיורה ֹערוך ֹמשולחן ֹהיא ֹהסוגיה160ֹֹהתשובה ֹעל שמדבר

ֹשנתֹעראיהנ"ל.ֹלפיֹהשפתיֹכהןֹשבשולחןֹערוךֹההוספהֹשלֹר'ֹזיראֹהיתהֹדווקאֹ

וזאתֹמכיווןֹשהואֹנהגֹכךֹכמידתֹחסידות,ֹאךֹבאמתֹמעיקרֹהדיןֹמותרֹלישוןֹשנתֹ

ֹו ֹהמדרש, ֹבבית ֹניתןֹעראי ֹכאן ֹערוך ֹהשולחן ֹמדברי ֹלכן, ֹאסורה. ֹקבע ֹשנת אילו

ֹלהביןֹכיֹשנתֹעראיֹמותרתֹבביתֹמדרש,ֹאךֹלאֹשנתֹקבע.

ֹושתייה ֹאכילה ֹעל ֹמדובר ֹבמגילה ֹהגמרא ֹבביתֹֹ-בהמשך ֹשותין ֹואין ֹאוכלין אין

זהֹֹ-כנסת,ֹועלֹפיֹרש"יֹהסיבהֹלכךֹהיאֹמפניֹשאכילהֹושתייהֹגורמותֹלקלותֹראש

ֹבי ֹאת ֹמכבד ֹקושיהלא ֹמעלה ֹתוספות ֹהכנסת. ֹשבמסכתֹֹ-ת ֹלהיות ֹיכול איך

ֹשזה161ֹֹפסחים ֹבגמרא ֹאמרנו ֹהרי ֹהכנסת? ֹבבית ֹושותים ֹאוכלים ֹשאורחים כתוב

ֹאסור!ֹ

                                                           
 מגילה, כ"ח עמוד א' 159
 שו"ע יורה דעה סימן רמ"ו ס"ק טו 160
 פסחים ק"א עמוד א' 161
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תוספותֹמתרץֹואומרֹשאכןֹהאורחיםֹנוהגיםֹכךֹאבלֹהםֹעושיםֹזאתֹבחדרֹהסמוךֹ

ֹבא ֹשבו ֹאךֹלאֹבביתֹהכנסתֹעצמו מתֹלביתֹהכנסתֹשנקראֹלפעמיםֹ"ביתֹכנסת",

ֹוכןֹ ֹכנסת. ֹבבית ֹולשתות ֹלאכול ֹאסור ֹכי ֹמתברר ֹבמגילה ֹמהגמרא ֹלכן, אסור.

ֹ ֹלאכולֹולשתותֹבביתֹכנסת, ולדבריוֹמשתמעֹמדבריֹהתוספותֹבמסכתֹפסחיםֹשאין

ֹ,ֹאלאֹישֹלהיכנסֹלחדרֹצדדי.גםֹבביתֹמדרשֹאסור

ֹמסכתֹסנהדרין ֹפי ֹעל ֹבגמרא. ֹנוסף ֹלמקור ֹערוך162ֹנעבור ֹהשולחן ֹפי ֹאדם163ֹועל ,

בביתֹמדרשֹחכמתוֹנעשיתֹקרעיםֹכיֹכתובֹ"וקרעיםֹתלבישֹנומה"ֹ)משליֹכ"ג,ֹֹהישן

ֹמקרא ֹדעת ֹפי ֹעל ֹבלתי164ֹֹא(. ֹואכילה ֹהשתכרות ֹאחרי ֹהבאה ֹשינה ֹהיא נומה

ֹלכן,ֹכמוֹששינהֹאחריֹהשתכרותֹ מבוקרתֹוסופהֹלהביאֹלהתבזותֹולבגדיםֹקרועים.

ֹמד ֹבבית ֹשינה ֹכך ֹבזוי, ֹולהיות ֹקרועים ֹלבגדים ֹלאדם ֹלכךֹגורמת ֹגורמת רש

ֹשהתורהֹשלוֹתיעשהֹקרעיםֹוהיאֹתהיהֹבזויה.

ֹהרמב"ם ֹלפי ֹוהאחרונים. ֹהראשונים ֹלדעות ֹהשולחן165ֹנעבור ֹערוך לגביֹֹ-166ולפי

ֹ-איןֹלאכולֹולשתותֹבביתֹמדרשֹאוֹבביתֹהכנסת,ֹאלאֹרקֹבדחקֹ-אכילהֹושתייה

ֹהפסקיםֹושיטותֹברמב"ם ֹאפשרותֹאחרת. ֹלתלמידי167ֹכאשרֹאין ֹמרחיבֹואומרֹכי

חכמיםֹמותרֹלאכולֹולשתותֹבביתֹכנסתֹבדוחק,ֹומותרֹלהםֹלאכולֹבביתֹמדרשֹגםֹ

שלאֹמדוחק,ֹאךֹלמיֹשלאֹלומדֹשםֹישֹשפסקוֹשאסור.ֹכמוֹכן,ֹמותרֹלאכולֹבביתֹ

ֹלערוךֹ ֹאו ֹהכנסת ֹבית ֹלצורך ֹעליו, ֹלשמור ֹשנשאר ֹמי ֹכגון ֹמצווה, ֹלצורך הכנסת

ֹובבית ֹמספיק. ֹמרווח ֹמקום ֹכשאין ֹמסכת ֹסיום ֹסעודתֹֹסעודת ֹלערוך מדרשֹמותר

מצווהֹכשאיןֹמקוםֹאחרֹלכך,ֹ)אבלֹלאֹבריתֹמילה,ֹפדיוןֹהבןֹאוֹחתונהֹכיֹאיןֹלהםֹ

קשרֹלביתֹהמדרש,(ֹאךֹצריךֹלהשתדלֹשלאֹלערוךֹסעודהֹגדולהֹמאודֹ)בדוחקֹרבֹ

בביתֹכנסתֹאסורֹלישוןֹאפילוֹשנתֹעראי,ֹאלאֹאםֹכןֹזהֹלצורךֹֹ-לגביֹשינהמותר(.ֹ

ֹ ֹ)כמו ֹהכנסת ֹלתלמידיֹבית ֹמדרשֹמותר ֹבבית ֹמצווה. ֹלצורך ֹאו ֹביוה"כ( שנוהגים

ֹחכמיםֹלישוןֹשנתֹעראיֹואפילוֹשנתֹקבע,ֹאךֹלאחריםֹמותרֹרקֹשנתֹעראי.
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ֹכנסתֹובבתיֹ ֹבאכילהֹובשתייהֹבבתי להלכהֹנעבורֹלמשנהֹברורהֹהעוסקתֹבשינה,

ֹמדרש:

ֹושתייה ֹאכילה ֹמדרֹ-168לגבי ֹובבתי ֹכנסת ֹבבית ֹולשתות ֹלאכול ֹאין שֹמפניֹככלל

שזהֹגוררֹשחוק,ֹהיתולֹושיחהֹבטלה.ֹמותרֹלאכולֹבהםֹאםֹמדוברֹבדוחק.ֹלאנשיםֹ

ֹחכמיםֹ ֹלתלמידי ֹשם. ֹלאכול ֹהדחק ֹבשעת ֹמותר ֹאותם ֹלהאכיל ֹאיפה ֹשאין עניים

מותרֹלאכולֹולשתותֹאםֹהוצרכוֹלאכולֹבהםֹמדוחק,ֹשמאֹיאלצוֹללכתֹלביתםֹוכךֹ

חקֹמותרֹבביתֹמדרש(,ֹאךֹלאנשיםֹיתבטלוֹמלימודםֹ)וישֹסובריםֹשאפילוֹשלאֹמדו

ֹ.שאינםֹלומדיםֹבביתֹהכנסתֹאוֹבביתֹהמדרשֹאסורֹלאכולֹבהם

ֹשינה ֹכנסתֹֹ-169לגבי ֹבבית ֹעראי ֹשנת ֹלישון ֹמותר ֹשם ֹשלומדים ֹחכמים לתלמידי

ֹעראי,ֹ ֹשנת ֹאפילו ֹכנסת ֹבבית ֹלישון ֹאסור ֹלאחרים ֹאך ֹמדרש, ֹבבית ֹקבע ושנת

ֹקשהֹלהיזהרֹבזה.ֹובביתֹמדרשֹמותרֹרקֹשנתֹעראיֹכי

ֹֹ

                                                           
 משנה ברורה סימן קנ"א ס"ק ג', ה', ו' ,ז'. 168
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ֹיאירֹיוסףֹסעדיהֹ–כיבודֹהוריםֹולימודֹתורה

ֹפתיחה

ֹכלפיֹ ֹלהתנהג ֹצריך ֹבה ֹלדרך ֹוהושוותה ֹהיא ֹיקרה ֹמצווה ֹואם ֹאב ֹכיבוד מצוות

ֹב,ֹלֹהקדושֹברוךֹהוא.ֹֹכתובֹבגמראֹמסכתֹקידושין

ֹמכבדֹ ֹשאדם ֹבזמן ֹואימו. ֹאביו ֹ ֹהוא, ֹברוך ֹהקדוש ֹבאדם. ֹשותפים "שלושה

ֹלהֹאניֹעלהםֹכאילוֹדרתיֹבינהם."אומרֹהקדושֹברוךֹהוא:ֹמעאביוֹואימוֹ

ֹרוצהֹ ֹוהבן ֹאחד ֹבמקום ֹילמד ֹשבנם ֹרוצים ֹשההורים ֹהמציאות ֹאת ֹמכירים כולנו

ֹללמודֹבמקוםֹיותרֹתורניֹשבוֹלומדיםֹיותרֹתורה.

במקרהֹכזהֹהשאלהֹהיאֹהאםֹהבןֹצריךֹלהקשיבֹלהוריוֹלהוריוֹבגללֹמצוותֹכיבודֹ

ֹללכתֹללמודֹבמקוםֹשהואֹבוחר?ֹהוריםֹאוֹשהואֹיכול

ֹבירורֹמעלתֹמצוותֹכיבודֹאבֹואבֹומצוותֹלימודֹתורה

ֹשמות)ֹשנאמר,ֹמהםֹויירא,ֹאמוֹואתֹאביוֹאתֹאדםֹשיכבד,ֹהתורהֹמןֹעשהֹמצוות

ֹכ ֹ"יב, ד(: ב ֵ תֹכ ַ יךָֹֹאֶּ תָֹאבִּ אֶּ ךָֹֹוְּ ֶּ מ  ֹאִּ ֹיטֹויקרא)ֹנאמרֹוכן", ֹ"ג, ישֹ (: וֹ ֹאִּ מ  יוֹאִּ ָאבִּ ֹוְּ

יָראוֹ  ֹכיבודֹהכתובֹשהשווה(,ֹב,ֹל)ֹקידושיןֹבמסכתֹלברכהֹזכרונםֹחכמינוֹואמרו".ֹת ִּ

ישֹ (:ֹ"יג,ֹוֹדברים)ֹשנאמר,ֹהמקוםֹלכבודֹואםֹאב וֹ ֹאִּ מ  יוֹאִּ ָאבִּ יָראוֹ ֹוְּ ֹשם)ֹונאמר",ֹת ִּ

ֹי ֹ"כ, ת(: ֹהֹאֶּ יךָֹ' הֶּ יָראֱֹאלו  ֹשמצוותֹ".ת ִּ ֹמלמד ֹאליעזר ֹהרב הוריםֹֹכיבודֹמסביר

ֹכךֹכלֹנכבדֹתופסתֹמקום ֹשמיםֹלכבודֹשהושוותהֹעד, ֹאתֹמכבדֹשאיננוֹאדםֹכי.

,ֹאנוכיֹאדםֹהוא,ֹהוריוֹאתֹמכבדֹשאינוֹאדם'.ֹבהֹלאמונהֹלהגיעֹיכולֹאינו,ֹהוריו

ֹעצמוֹעלֹרקֹשחושב ֹהפרטייםֹוצרכיוֹהנאותיוֹעל, ֹאתֹכללֹמריםֹאיננוֹהוא,

ֹלוֹשעזרוֹאלהֹאלֹמחשבתו ֹחסדֹעמוֹוגמלו, ֹלוֹמגיעֹשהכלֹחושבֹהוא. ֹאינוֹולכן,

ֹלמישהוֹטובהֹלהכירֹצריךֹשהואֹבדעתוֹמעלה ֹעלֹיחשובֹשלאֹכמובןֹכזהֹאדם.

ֹהואֹמיֹבזכותֹאותוֹמענייןֹלא.ֹעתֹבכלֹלאדםֹודואגֹהמשגיח,ֹוהמטיבֹהטוב,ֹהבורא

ֹחי ֹלכבודֹההוריםֹכבודֹאתֹהתורהֹהשוותהֹכןֹעלֹ.להאמיןֹמסוגלֹאינוֹהואֹולכן,

ֹשלֹלמחשבה,ֹאמונהֹשלֹלמחשבהֹנפשוֹאתֹמכין,ֹהוריוֹאתֹשמכבדֹמיֹשהרי,ֹשמים

ֹתודהֹהכרת ֹהדבריםֹשורשיֹעלֹלחשובֹמתרגלֹהוא. ֹבהוריוֹההתבוננותֹומתוך,

ֹ.העולםֹבבוראֹלאמונהֹהלאהֹימשיך,ֹכלפיהםֹהטובֹוהכרת

בגמראֹעלֹמצותֹלימודֹתורהֹנאמרֹ"לאֹנבראֹהאדםֹאלאֹלתורה"ֹשכןֹדרשוֹחז"לֹ

ֹסנהדרין
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ֹיודעֹאיני,ֹיולדֹלעמלֹאדםֹכי'(ֹהֹאיוב'ֹ)שנא,ֹנבראֹלעמלֹאדםֹכלֹאלעזרֹר"א

ֹנבראֹפהֹלעמלֹאם ֹנבראֹמלאכהֹלעמלֹאם, ֹפיהוֹעליוֹאכףֹכיֹאומרֹכשהוא,

ֹנבראֹפהֹלעמלֹאומרֹהוי ֹשיחהֹלעמלֹאםֹתורהֹלעמלֹאםֹיודעֹאיניֹועדיין,

 נברא"ֹתורהֹלעמלֹאומרֹהוי,ֹמפיךֹהזהֹהתורהֹספרֹימושֹלאֹאומרֹכשהוא

ֹבשבילֹללמודֹתורהֹולקיימה.מכאןֹרואיםֹשאדםֹנבראֹ

ֹאלוֹ ֹמצוות ֹכאשר ֹקורה ֹמה ֹהשאלה ֹנשאלת ֹלכן ֹחשובות, ֹהמצוות ֹששתי ראינו

סותרותֹאחתֹאתֹהשניה?ֹלמשלֹההוריםֹרוציםֹשהבןֹילמדֹמקצועֹולאֹילמדֹתורה?ֹ

ֹהאםֹהבןֹילךֹללמודֹתורהֹאוֹישמעֹבקולֹהוריו?

ֹבמסכתֹמגילהֹ)דףֹטזֹעמודֹב(ֹנאמר

ֹיצחק" ֹרב ֹאמר ֹרבה ֹמרתאֹאמר ֹבר ֹשמואל ֹיותרֹֹ :בר ֹתורה ֹתלמוד גדול

ֹ".שכלֹאותןֹשניםֹשהיהֹיעקבֹאבינוֹבביתֹעבר,ֹלאֹנענש ,מכבודֹאבֹואם

שתלמודֹתורהֹגדולֹמכיבודֹאבֹואם.ֹֹ וכןֹפסקֹהשולחןֹערוךֹ)יור"דֹסימןֹר"מֹסי"ג(

ולכןֹגםֹבמקרהֹשהאבֹמסרבֹשבנוֹילמדֹתורהֹאוֹבמקרהֹשבגללֹיציאתֹהבןֹללמודֹ

ֹתורהֹלאֹיוכלֹלכבדֹאתֹהוריוֹרשאיֹהבןֹלצאתֹללמודֹתורה.

ֹההוריםֹלבןֹ ֹישֹבין ֹתורהֹאך ֹילמד ֹגםֹההוריםֹרוציםֹשהבן ֹבמקרהֹבו ומהֹהדין

כאשרֹהבןֹהרוצהֹללמודֹתורהֹוהוריוֹמתנגדיםֹמחלוקתֹלגביֹמקוםֹהלימוד?ֹלמשלֹ

ֹבגללֹחששֹבטחוניֹומבקשיםֹשילמדֹבמקוםֹאחר.

ֹוהריטב"אֹ ֹהרמב"ן ֹמדייקֹמדברי ֹ)שאלהֹל( ֹהגורן ֹתרומת ֹבספרו ֹגורן הרבֹשלמה

במסכתֹיבמותֹ)ו:א(ֹשעיקרֹכיבודֹאבֹואםֹהואֹבדבריםֹשישֹלהוריםֹהנאהֹאישית.ֹ

ֹ)לאֹעמודֹ ֹבמסכתֹקידושין ֹשאמרו ֹמלבישֹוכמו ֹומשקה, ֹמאכיל ֹכיבוד? ֹ"איזהו ב(

ומכסה,ֹמכניסֹומוציא."ֹאבלֹדברֹשלאֹלעשותֹאוֹדברֹשאיןֹלאביוֹהנאהֹמזהֹאינוֹ

ֹ."בכללֹמצוותֹכיבודֹאבֹואם

ֹאלהֹלעומת ֹר, ֹהורוביץֹהלויֹפנחס' ֹהמקנהֹספר"ֹבעל, ֹלשמועֹחייבֹשהבןֹסבור",

ֹהוריוֹבקול ֹלביןֹואםֹאבֹמוראֹצוותמֹביןֹל"חזֹהבחנתֹעלֹזהֹבענייןֹמסתמךֹהוא.

ֹעדיףֹתורהֹתלמודֹשערךֹבתלמודֹשנאמרֹפיֹעלֹאף,ֹלדעתוֹואם.ֹאבֹכיבודֹמצוות

ֹואםֹאבֹכיבודֹמצוותֹעל ֹואםֹאבֹמוראֹחובתֹעלֹעדיףֹאינוֹהוא, ֹמסביר. ֹוהוא

,ֹועברֹשםֹשלֹמדרשוֹבביתֹלימודוֹעקבֹואםֹאבֹכיבודֹממצוותֹפטורֹהיהֹשיעקב

ֹיעקבֹשלֹנסיעתוֹלהוריםֹכיֹהציותֹחובתֹעלֹעדיףֹתורהֹשלימודֹמזהֹללמודֹאיןֹאך

ֹאתֹכיבודוֹלאיֹהצדקהֹשםֹהתורהֹבלימודֹהיהֹולכןֹאביוֹבהסכמתֹהייתהֹלארם
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ֹיעקב,ֹלארםֹלהגרֹשלאֹליעקבֹיצחקֹהורהֹאילוֹאבל.ֹשניםֹעשרה-ארבעֹאביוֹיצחק

אךֹגםֹלפיֹדעהֹזוֹאםֹהאבאֹאומרֹֹ.ואםֹאבֹמוראֹמצוותֹמכוחֹלוֹלצייתֹחייבֹהיה

ֹלבןֹלאֹללמודֹתורהֹכללֹאיןֹהבןֹצריךֹלשמועֹבקולו.

אבלֹדעתֹספרֹהמקנהֹהיאֹדעהֹיחידאיתֹוכלֹהפוסקיםֹחלקוֹעליוֹוכתבוֹשהבןֹאינוֹ

שו"תֹמנחתֹיצחק,ֹצריךֹלשמועֹאביוֹבדברֹשאינוֹנוגעֹלוֹוכךֹפסקוֹהרבֹיצחקֹוייסֹ)

ֹקג ֹסימן ֹט, ֹ .חלק ֹוהרבֹעובדיה )(ֹ ֹנויוסף ֹסימן ֹה, ֹחלק ֹיחווהֹדעת, ֹוהרבֹ .שו"ת )

ֹאליעזרֹמלמדֹ)פניניֹהלכהֹליקוטיםֹח"ג(

ֹסיכום

להלכהֹהבןֹלאֹצריךֹלהקשיבֹלהביוֹכאשרֹהואֹאומרֹלוֹלאֹללמודֹתורהֹבכללֹאוֹ

ֹמצדֹ ֹהן ֹאחר ֹבמקום ֹללמוד ֹרוצה ֹוהבין ֹמסוים ֹבמקום ֹללמוד ֹעליו ֹמצווה הוא

אבֹואםֹוהןֹמצדֹשכיבודֹהוריםֹנוגעֹלדבריםֹבהםֹישֹֹשתלמודֹתורהֹגדולֹמכיבוד

ֹלהוריםֹהנאה.

ֹֹ
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 עמדיֹדורוןֹ-קביעתֹעתיםֹלתורה

ֹהיינוֹ ֹואם ֹהתורה, ֹלימוד ֹשל ֹהגדולה ֹהחשיבות ֹאת ֹלדעת[ ֹ]צריכים ֹיודעים כולנו

ֹומתעסקיםֹ ֹהקודש ֹספרי ֹמול ֹהמדרש ֹבבית ֹחיינו ֹכל ֹבמשך ֹיושבים ֹהיינו יכולים

יחידיםֹמעםֹישראלֹזכוֹלמציאותֹחייםֹנוחהֹשתאפשרֹלהםֹבתורהֹהקדושה.ֹאךֹרקֹ

שגרהֹיומיומיתֹכזאת,ֹבעודֹשרובֹככלֹהעםֹמתעסקיםֹבענייניהםֹהאישיים,ֹשבוודאיֹ

ֹולכןֹ ֹומתמעט ֹהולך ֹפנוי ֹשנשאר ֹהזמן ֹועםֹטרדותֹהחייםֹהרגילות. ֹחשובים, ֹכן גם

ֹ ֹעיתים ֹקביעת ֹוהוא ֹאחד ֹפתרון ֹרק ֹיש ֹחיינו ֹעיקר ֹתישאר ֹשהתורה לתורה.ֹכדי

במהלךֹהמאמרֹאעסוקֹבנושאֹזה,ֹבחשיבותוֹומעלתוֹמתוךֹדבריֹחז"לֹוקצתֹמתוךֹ

ֹההסתכלותֹשליֹבנושאֹובנוסףֹבחיובֹהדברֹע"פֹההלכה.

ֹכתוב:170ֹבגמ'ֹבמסכתֹפסחים

ֹקל"וֹ ֹ]שבמזמור ֹהודו ֹושישה ֹעשרים ֹ]אלו[ ֹהני ֹלוי ֹבן ֹיהושוע ֹרבי "אמר

אֹהקב"הֹבעולמוֹולאֹנתןֹבתהילים[ֹכנגדֹמי,ֹכנגדֹעשריםֹושישהֹדורותֹשבר

ֹלהםֹתורהֹוזןֹאותםֹבחסדו".

מלמדֹאותנוֹריב"לֹהמציאותֹללאֹתורהֹהיאֹניסית,ֹהחייםֹחייביםֹתוכןֹפנימיֹאמתי,ֹ

ֹכיֹזהֹעקרֹתכליתם.

171ֹבדומה,ֹכותבֹרביֹחייםֹמוולאז'יןֹ

ֹמעסקֹ ֹממש, ֹאחד ֹרגע ֹאפילו ֹלגמרי, ֹפנוי ֹהעולם ֹושלום ֹחס ֹהיה ֹאם ..."

ֹסגולה ֹעם ֹנחרביםֹֹוהתבוננות ֹהעולמות ֹכל ֹהיו ֹכרגע ֹתכף ֹהקדושה, בתורה

ונבטליםֹממציאותֹלגמריֹחסֹושלום,ֹואףֹגםֹאישֹאחדֹמישראלֹלבד,ֹרבֹכוחו,ֹ

שבידוֹלהעמידֹולקייםֹאתֹכלֹהעולמותֹוהבריאהֹבכללהֹע"יֹעסקוֹוהתבוננותוֹ

ֹבתורהֹהקדושהֹלשמה...".

ֹב ֹהמחיה ֹהיא ֹשהתורה ֹמוולאז'ין, ֹהגר"ח ֹ ֹשל ֹמדבריו ֹאתֹיוצא ֹורגע ֹרגע כל

המציאותֹכולה,ֹלתורהֹישֹכוחֹכ"כֹגדולֹעדֹשאדםֹאחדֹשמתעסקֹבהֹיכולֹלהצילֹ

אתֹהעולםֹמחורבנו.ֹלענ"ד,ֹחוץֹמהאופןֹהפיזיֹשלֹדבריםֹאלוֹאפשרֹגםֹלהביןֹמהותֹ

ֹהמציאותֹח"ו,ֹ ֹשל ֹהאמתי ֹהפנימי ֹבתוכן ֹאדםֹשמתעסק ֹאין ֹשכאשר ֹיותר, עמוקה

קייםֹאתֹתכליתֹבריאתו.ֹכלֹאדםֹשעוסקֹבתורהֹ"העולםֹנחרב"ֹכלומר,ֹהעולםֹלאֹמ

                                                           
 דף קיח ע"א  170
 נפש החיים שער ד' פרק כה. 171
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צריךֹלשיםֹדבריםֹאלוֹלנגדֹעיניוֹולהחדירֹאותםֹבנפשו.ֹואסורֹלוֹלזלזלֹאפילוֹאםֹ

172ֹמדוברֹבזמניםֹמועטיםֹבמהלךֹהיום.ֹכדבריֹהגמ'ֹבמסכתֹברכות:

ֹממעיטֹובלבדֹשיכווןֹליבוֹלשמים"."ֹאחדֹהמרבהֹואחדֹה

ֹשלֹהעולם.כיֹהריֹהואֹמקייםֹאתֹתכליתֹבריאתוֹ

ֹגםֹעלֹהחובהֹהתובעניתֹשלֹכלֹאדםֹלעסוקֹבתורהֹכדיֹ ֹללמוד ֹניתן מדבריםֹאלו

:173ֹֹלקייםֹאתֹהעולם.ֹאפשרֹלהציעֹעלֹיסודֹדבריםֹאלוֹהסברֹלגמ'ֹבמסכתֹסנהדרין

"אמרֹרבֹהמנונאֹאיןֹתחילתֹדינוֹשלֹאדםֹאלאֹעלֹדבריֹתורהֹשנאמר:ֹ"פוטרֹמיםֹ

כלומרֹלעתידֹלבואֹכשאדםֹיעמודֹלפניֹביתֹדיןֹשלֹמעלהֹהתביעה174ֹֹראשיתֹמדון"

הראשונהֹשיתבעוֹממנוֹהואֹעלֹדבריֹתורה,ֹעלֹשלאֹעסקֹבתורה.ֹמכיווןֹשהתורהֹ

ֹלנוֹ ֹמגלה ֹהגמרא ֹהזה, ֹלעולם ֹושליחותו ֹמתפקידו ֹכחלק ֹלאדם, ֹעקרונית כ"כ

ֹ ֹהקדושה. ֹהתורה ֹללימוד ֹביחס ֹמאתנו ֹהנדרש ֹאת ֹבפנינו ֹיציגו ֹכןֹשבשמיים כמו

ֹבמסכתֹשבת ֹלו175ֹֹהגמרא ֹאומרים ֹלדין ֹאתֹהאדם ֹרבאֹבשעהֹשמכניסים ֹאמר "

ֹ ֹבאמונה? ֹונתת ֹלתורהנשאת ֹעתים ֹלישועה?ֹקבעת ֹצפית ֹורביה? ֹבפריה ֹעסקת ?

ֹהשנייהֹ ֹשהשאלה ֹרבא ֹמדברי ֹיוצא ֹדבר?..", ֹמתוך ֹדבר ֹהבנת ֹבחכמה? פלפלת

ֹשישאלוֹאתֹהאדםֹהיאֹהאםֹהואֹקבעֹעתיםֹלתורה.

יֹרבאֹברצוניֹלפרטֹיותר,ֹהשאלהֹקבעתֹעתיםֹלתורה?ֹלכאורהֹמוזרה,ֹעלֹיסודֹדבר

אפשרֹהיהֹלנסחֹאחרתֹאתֹהשאלה:ֹהאםֹלמדתֹרובֹהיוםֹתורה?ֹהאםֹהקדשתֹיותרֹ

ֹעלֹ ֹלא ֹהיא ֹשהשאלה ֹלנו ֹמגלה ֹרבא ֹהתורה? ֹללימוד ֹביום ֹשעות ֹעשרה מארבע

ֹ ֹאלא ֹשהשקעת, ֹהזמן ֹאחוז ֹאו ֹהשעות ֹעתיםֹמספר ֹ"קבעת ֹהקביעות ֹעל היא

ֹהאםֹהיהֹלךֹזמניםֹקבועיםֹבמהלךֹהיוםֹשלמדתֹתורה?176ֹלתורה"

ֹ ֹהיא ֹתורה ֹללמוד ֹ"המצווהֹמדאורייתאהמצווה ֹכותב: ֹהמצוות ֹבספר ֹהרמב"ם ,

ֹוכברֹ ֹהנקראֹתלמודֹתורה... ֹוזהו ֹללמודֹתורהֹוללמדה, האחתֹעשרהֹהיאֹשציוונו

                                                           
 דף ה' ע"א, יז ע"א, מנחות קי ע"א, שבת צו ע"א, שבועות טו ע"א. 172
 דף ז ע"א. 173
אדם שפוטר את עצמו מלימוד תורה )התורה נמשלה למים(,  -פירוש הפסוק "פוטר מים" 174

 תחילה ידונו אותו על עוון זה. -ית מדון""ראש
 דף לא ע"א 175
בביאור הלשון קבעת כתב השערי תשובה בשם ההפלאה בכתובות דהיינו מלשון "קבען  176

פלניא" כלומר גזלני פלוני, כלומר שאף מי שטרוד מאוד בעסקיו, יש לו לגזול מזמן עסקיו כדי 
 שיוכל ללמוד תורה.
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מקומותֹרביםֹמןֹנכפלֹזהֹהציוויֹפעמיםֹרבות...ֹונתפזרֹהציוויֹוהזירוזֹעלֹמצווהֹזוֹב

ֹהתלמוד."

177ֹוכןֹכותבֹהרמב"םֹבספרֹהמדע:

ֹביןֹ ֹשלםֹבגופו ֹבין ֹעשיר ֹבין ֹעני ֹבין ֹחייבֹבתלמודֹתורה, "כלֹאישֹמישראל

בעלֹייסוריםֹביןֹבחורֹביןֹשהיהֹזקןֹגדולֹשתששֹכוחוֹאפילוֹהיהֹעניֹהמתפרנסֹ

ֹ ֹובנים ֹאישה ֹבעל ֹואפילו ֹהפתחים, ֹעל ֹומחזר ֹהצדקה ֹזמןמן ֹלו ֹלקבוע ֹחייב

ֹובלילה ֹביום ֹתורה ֹֹלתלמוד ֹולילה". ֹיומם ֹבו ֹ"והגית ֹא(: ֹ)יהושע 178ֹשנאמר

ֹ

ֹעתיםֹ ֹלקבוע ֹהוא ֹתורה ֹבתלמוד ֹההלכתי ֹשהחיוב ֹהרמב"ם ֹמדברי ֹלראות ניתן

ֹהכלכליֹ ֹמצבו ֹמה ֹמשנה ֹזה ֹואין ֹכולם ֹעל ֹחל ֹהחיוב ֹובלילה. ֹביום ֹתורה ללימוד

ֹ.179ֹוהפיזי

ֹאומרת:180ֹהגמראֹבמסכתֹברכות

ונכנסֹמידֹלביתֹהמדרשֹועוסקֹבתורהֹזוכהֹומקבלֹפניֹֹ"היוצאֹמביתֹהכנסת

ֹכותבֹ ֹוכן ֹבציון" ֹאלוקים ֹאל ֹיראה ֹחיל ֹאל ֹמחיל ֹ"ילכו ֹשנאמר שכינה

181ֹהשו"ע ֹהמדרש, ֹלבית ֹילך ֹהכנסת ֹמבית ֹשיוצא ֹ"אחר ֹללמודֹ: ֹעת ויקבע

ֹלהרוויחֹ ֹסבור ֹהוא ֹאם ֹאף ֹיעבירנו ֹשלא ֹקבוע ֹיהיה ֹעת ֹשאותו וצריך

ֹהרמ"א:הרבה" ֹמיומוסיף ֹושכרֹֹ"ואף ֹהמדרש ֹלבית ֹילך ֹללמוד ֹיודע שאינו

הליכהֹבידוֹאוֹיקבעֹלוֹמקוםֹוילמדֹמעטֹבמהֹשיודעֹויחשובֹבענייניוֹויכנסֹ

ֹשמיים". ֹיראת ֹבליבו

ֹ

ֹללימודֹתורהֹגםֹעצהֹ ֹלקבועֹזמן ֹאפשרֹללמודֹמלבדֹהחיובֹההלכתי מדבריםֹאלו

ֹהגמראֹאומרתֹ"היוצאֹמביתֹהכנסתֹ ֹעבודתֹהשם. ֹבענייני ֹזהֹובכלל גדולהֹבעניין

                                                           
 הלכות תלמוד תורה פ"א, ה"ח 177
 מקור הרמב"ם יומא לה: שבת לא: דברי רבא לעיל. וכן פסק השו"ע ביו"ד רמו סעיף א'. 178
הגמ' ביומא לה: אומרת שהלל הזקן שהיה עני מרוד מחייב בדין את כל העניים שיטענו  179

לפני בי"ד של מעלה שלא עסקו בתורה כיוון שהתעסקו בפרנסתם. וכן אלעזר בן חרסום 
העשירים שיטענו לפני בי"ד של מעלה שלא למדו כי היו  שהיה עשיר מופלג מחייב את

 טרודים בעסקיהם הרבים.
 דף סד. 180
 או"ח סימן קנה סעיף א 181
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ונכנסֹמידֹלביתֹהמדרשֹועוסקֹבתורה"ֹכלומרֹהגמראֹממליצהֹלאדם,ֹשלאחרֹשהואֹ

ביתֹהכנסת,ֹלאֹלאבדֹזמן,ֹממלאֹאתֹהחובהֹהראשונהֹשלוֹבבוקר,ֹתפילתֹשחריםֹב

אלאֹמידֹיעסוקֹבתורה,ֹויהפוךֹזמןֹזהֹשלאחרֹהתפילהֹלזמןֹקבוע,ֹ"חקֹולאֹיעבור",ֹ

ֹהואֹעלולֹ ֹיפנהֹלעסקיו ֹאו ֹישובֹלביתו ֹשאםֹהאדם ֹידעו ֹחכמים ֹעסקֹהתורה. של

להגיעֹלמצבֹבוֹכלֹהיוםֹלאֹיהיהֹלוֹרגעֹללימודֹתורה.ֹבביתוֹשלֹהאדםֹישֹהרבהֹ

אֹצריךֹלטפלֹבהם,ֹוגםֹדבריםֹלאֹחשוביםֹשיסיחוֹאתֹדעתו,ֹוכןֹדבריםֹחשוביםֹשהו

אםֹיפנהֹלעסקיוֹהואֹעלולֹלהתעכבֹולהימשךֹבטיפולֹנכסיוֹכלֹהיום,ֹלכןֹעליוֹלפנותֹ

הגמראֹמלמדתֹאותנוֹדברֹנוסף,ֹהבוקרֹשלֹיהודיֹבעלֹערךֹרבֹהואֹֹקודםֹכלֹלתורה.

ֹלקוםֹמוקדםֹ ֹאדםֹשהזדרז לתפילתֹשחריתֹומידֹישפיעֹעלֹהאדםֹבמשךֹכלֹהיום.

ֹשלֹ ֹוהעיקרית ֹהרוחנית ֹבחובתו ֹיומו ֹאת ֹהתחיל ֹתורה, ֹללמוד ֹזמן ֹלו ֹקבע אח"כ

ֹהאישייםֹ ֹכלֹענייניו ֹדברֹשיגרוםֹלוֹשמחהֹונחתֹרוחֹבמשךֹכלֹהיום. תכליתֹחייו,

ֹה'.ֹ ֹוקרבת ֹתורה ֹמתוך ֹתהיה ֹוחשיבתו ֹשדיבורו ֹכדי ֹתוך ֹיותר, ֹחשוב ֹתוכן יקבלו

ֹשלֹכלֹיהודיֹלחייםֹערכייםֹועמוקיםֹיותר.ֹדברֹזהֹיכולֹלשנותֹאתֹחייו

ֹזהֹ ֹלהסתפקֹבזמן ֹלאֹניתן ֹללמודֹבלילהֹועלֹכן השו"עֹפסקֹשישֹחובהֹלקבועֹזמן

ֹולקבועֹזמןֹ ֹלעניותֹדעתיֹאפשרֹלקחתֹאתֹאותוֹעיקרון שאחריֹתפילתֹשחריתֹולכן

ֹומעיקרֹ ֹרשות, ֹהללו ֹהדברים ֹשכל ֹבוודאי ֹאך ֹערבית. ֹתפילת ֹלאחר ֹתורה ללמוד

ֹ.182חובהֹשיהיהֹזמניםֹקבועיםֹאחדֹביוםֹואחדֹבלילההדיןֹה

בענייןֹהקביעותֹכברֹהזכרתיֹאתֹדבריֹהשו"ע:ֹ"ויקבעֹעתֹללמוד"ֹשאותוֹעתֹיהיהֹ

בשם183ֹֹקבועֹשלאֹיעבירנוֹאףֹאםֹהואֹסבורֹלהרוויחֹהרבה.ֹוכןֹכותבֹבכףֹהחיים

ֹזוֹ ֹבשעה ֹהיום ֹללמוד ֹיחליף ֹולא ֹיום ֹכל ֹקבועה ֹבשעה ֹ"שתהיה ֹמפאנו: הרמ"ע

ֹלמחרֹבשעהֹאחרת.ו

ֹ:184וכןֹכותבֹבהלכהֹברורה

ֹמחמתֹ ֹממון ֹיפסיד ֹשלא ֹיתברך ֹבה' ֹובוטח ֹהמאמין ֹכזה ֹשאיש "ובוודאי

ֹאךֹאעפ"כֹ ֹכפולֹמאתֹה'". ֹאמנהֹושכרו ֹהואֹמאנשי ֹבלימודֹהתורה, קביעתו

                                                           
וכמובן שמי שיש לו זמן פנוי במשך היום חייב לעסוק בו בתורה, ולא יכול להסתפק  182

יותר בעיתים שקבע, שאם לו הרי עובר על ביטול תורה. וכן בשבתות והמועדים עליו להשקיע 
 זמן לעסק התורה.

 סעיף קטן יג 183
 סעיף א 184
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ֹנחוץֹ ֹדבר ֹאיזה ֹלעשות ֹצריך ֹשהוא ֹמחמת ֹאנוס ֹהוא ֹואם "ֹ ֹואומר: ממשיך

םֹלתורהֹואינוֹיכולֹלדחותוֹלאחרֹמכן,ֹילמדֹביותרֹבאותוֹזמןֹשבוֹקובעֹעתי

ניוֹוישליםֹזמןֹלימודוֹלאחרֹפסוקֹאחדֹאוֹהלכהֹאחתֹואח"כֹילךֹלעסוקֹבעניי

ֹ"מכן.

ֹאפילוֹ ֹתורה ֹבלימוד ֹתהיה ֹשההתחלה ֹהגדולה ֹהחשיבות ֹעל ֹמדבריו ֹללמוד ניתן

ֹשמדוברֹבמעטֹכמוֹשכתבתיֹלעיל.

יקרֹמעלתֹקביעותֹעתיםֹלתורהֹ:ֹ"וע185בנוסף,ֹמובאֹבפסקיֹתשובותֹבהרבהֹאחרונים

הואֹשאינוֹמדלגֹמקביעותוֹאפילוֹיוםֹאחדֹואזֹנחשבֹלוֹכאילוֹלומדֹתמידֹ)ֹוהיינוֹ

ֹקרבןֹ ֹנקרא ֹזה ֹשמשום ֹלהסביר ֹאפשר ֹואולי ֹזמנו(". ֹבעת ֹללמוד ֹביכולתו כשאין

ֹהערביים,ֹ ֹבין ֹוכבשֹאחד ֹבבוקר ֹאלאֹכבשֹאחד ֹשאינו ֹתמידֹאע"פ התמידֹבשמו

ֹקרבנותֹהמוספ ֹיום.ֹואילו ֹיום ֹאלאֹמשוםֹשהואֹבקביעות ֹוכדומהֹמרוביםֹממנו, ין

כמוֹכןֹהקובעֹעיתיםֹלתורהֹללאֹדילוגֹנקראֹעוסקֹבתורהֹתמיד,ֹאע"פֹשאינוֹעוסקֹ

ֹ:187.ֹוכןֹבגמ'ֹבמסכתֹמנחות186אלאֹשעהֹקלהֹבכלֹיום

"אמרֹרביֹיוחנןֹמשוםֹרביֹשמעוןֹבןֹיוחי}י"ג:ֹרביֹשמעוןֹבןֹיהוצדק{ֹאפילוֹלאֹ

ֹקרי ֹאדם ֹמפיךֹקרא ֹהזה ֹהתורה ֹספר ֹימוש ֹלא ֹקיים ֹוערבית ֹשחרית ֹשמע ת

ֹורבא ֹהארץ ֹעם ֹבפני ֹלאומרו ֹאסור ֹזה ֹעםֹֹודבר ֹבפני ֹלאורו ֹמצווה אמר

ֹהארץ".

ֹברמ"א ֹהובאו ֹלעסוקֹבתורהֹ"בשעתֹהדחק188ֹדבריםֹאלו ֹכלל ֹזמן ֹלו שאדםֹשאין

ֹביה"}נחשבֹ אפילוֹלאֹקראֹרקֹקריאתֹשמעֹשחריתֹוערביתֹולאֹימושוֹמפיךֹקרינן

189ֹכאילוֹלמדֹכלֹהיום{.

                                                           
 סדר היום, )סדר הלומד והמלמד(, החסד לאברהם הו"ד בכה"ח, החיד"א.  185
 בפס"ת סימן קנ"ה וכן שמעתי ממס' רבנים. 3הערה  186
 דץ צט ע"ב. 187
 יו"ד רמו סעיף א'. 188
רבא לעיל, הרמ"א לא הזכיר שאסור לאומרו בפני עם הארץ וכנראה סבר שמותר, כדברי  189

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 

ד בעצמו, ויכול להתנות עם חבירו שהוא יעסוק בתורה והוא ימציא לו פרנסה לו כאילו לומ
ויחלוק עמו בשכר אבל אם כבר עסק בתורה אינו יכול למכור לו חלק בשביל ממון שייתן לו". 
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ֹקבוצתֹ ֹעם ֹללמוד ֹיותר ֹטוב ֹאך ֹעצמי ֹלימוד ֹע"י ֹלהיות ֹיכולים ֹאלו ֹעתים קביעת

ֹ:190אנשים.ֹוכןֹכותבֹבילקוטֹיוסף

"ֹואףֹעלֹפיֹשמצוותֹתלמודֹתורהֹהיאֹאףֹכשהואֹלומדֹבינוֹלביןֹעצמו,ֹמכלֹ

מקוםֹלכתחילהֹמצווהֹלהדרֹכלֹמהֹשיכולֹללמודֹבחור,ֹשע"יֹזהֹכבודֹשמייםֹ

ֹושמעֹ ֹ"הסכת ֹסג: ֹברכות ֹבמסכת ֹאמרו ֹוכבר ֹמלך, ֹהדרת ֹעם ֹוברוב מתגבר

עשוֹכתותֹכתותֹועסקוֹבתורהֹשאיןֹהתורהֹנקניתֹאלאֹבחבורה.ֹ"ֹֹ–ישראל"ֹ

ֹבתורהֹ ֹועוסק ֹשיושב ֹשאחד ֹשאפילו ֹומניין ֹו. ֹברכות ֹבמסכת ֹהגמרא וכן

ֹאליךֹ ֹאבוא ֹשמי ֹאת ֹאזכיר ֹאשר ֹהמקום ֹ"בכל ֹשנאמר: ֹעמו? ששכינה

..ֹ"תריֹמכתבןֹמילייהוֹבספרֹהזכרונותֹ,ֹחדֹלאֹמיכתבןֹמיליֹבספרֹוברכתיך".

ֹ.191הזכרונות,ֹעשרהֹקדמהֹשכינהֹואתיאֹ"

ֹבענייניֹ ֹהוראות ֹומורי ֹרבנים ֹמפי ֹתורה ֹשיעורי ֹמתקיימים ֹבארץ ֹמקומות בהרבה

ֹהלכה,ֹמוסר,ֹגמראֹוכדומה,ֹוזוֹדרךֹמעולהֹללימודֹתורהֹברובֹעם.

ֹסדריֹהלימוד,ֹהדברֹתלוי ֹשישֹלכלֹאדםֹללמודֹבמשךֹכלֹיום.ֹֹבעניין במשךֹהזמן

192ֹוכןֹכתבֹבהלכהֹברורה:

ֹללימודֹ ֹעיתים ֹוקובעים ֹהיום ֹכל ֹבתורה ֹלעסוק ֹיכולים ֹשאינם ֹבתים "בעלי

ֹזמןֹ ֹאת ֹשיקדישו ֹלהם ֹראיו ֹיום, ֹבכל ֹשעות ֹשלש ֹאו ֹשעתיים ֹבמשך תורה

ֹקרבותינוֹ ֹדברי ֹמתוך ֹאו ֹכליו ֹונושאי ֹהשו"ע ֹמתוך ֹלמעשה ֹלהלכה לימודם

ֹולאֹ ֹלעשותֹמעשיהםֹכדתֹוכדין, ֹשידעו ֹכדי ֹחיים, הפוסקיםֹאשרֹמפיהםֹאנו

ֹשעדיףֹ ֹובוודאי ֹההלכה, ֹידיעת ֹחוסר ֹמחמת ֹהבאים ֹבאיסורים ֹח"ו יכשלו

ֹאפשרותֹלדעתֹ ֹמבלי ֹהיומי ֹדף ֹוראשוניםֹאו ֹללמודֹתלמוד ֹמאשר ֹכן לעשות

ֹ.193הלכהֹלמעשה,ֹוכןֹראויֹלהםֹשילמדוֹבספריֹמוסר"

                                                                                                                             
הבאתי דברים אלו בהערה כי לענ"ד בימינו, רק אנשים בודדים יפטרו מתלמוד תורה בדרכים 

 עסק בתורה בעצמם.אלו, והשאר יהיו חייבים להת
 או"ח סימן קנה הערה ג. 190
הכוונה ששנים שעוסקים בתורה נכתבים בספר הזכרונות אחד שיושב ולומד לא נכתב  191

בספר הזכרונות, ועשרה שיושבים ולומדים השכינה מקדימה ומגיעה למקום שלומדים קודם 
 שיהיו כל העשרה.

 סי' קנה סע' ד. 192
ע הרב, היערות דבש, הג' מליסא, שו"ת תשובה כ"כ הרבה אחרונים: הדרישה, שו" 193

מאהבה, הגר"ח פלאג'י, הזכרונות אליהו, משנ"ב, צפנת פענח, הרב עובדיה בהליכות עולם 
 ובשו"ת יחוה דעת.
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ֹברורה:והוסיףֹעודֹבהלכהֹ

ֹבסדרֹהלימודֹאשרֹבספרֹחוקֹלישראלֹשנוסדֹ "וישֹהלומדיםֹדברֹיוםֹביומו

ֹוזוה"קֹ ֹוגמרא ֹומשנה ֹוכתובים ֹנביאים ֹתורה ֹבו ֹויש ֹז"ל ֹהאר"י ֹרבינו עפ"י

ֹהסדרֹהנ"לֹבצוותאֹעםֹת"חֹשיבארֹ ֹואםֹאפשרֹהדברֹילמדו ומוסרֹוהלכות,

ֹודֹבמשנה,ֹבגמ',ֹובהלכותֹכראוי".לפניהםֹסדרֹהלימ

ֹהפ ֹבהלכותֹשבכלֹיוםֹלידעֹאיךֹלהתנהגֹוכן ֹיעסקו ֹתשובותֹכתבֹשעיקרֹהזמן סקי

ֹעפ"יֹהתורהֹמלבדֹתנ"ך,ֹמשניות,ֹגמרא,ֹמוסר,ֹוזוה"ק.

אפשרֹלראותֹשהאחרוניםֹהדגישוֹאתֹלימודֹההלכהֹלמעשהֹוהעדיפוֹאותםֹעלֹגביֹ

שארֹהלימודיםֹוזאתֹמשוםֹשכלֹאדםֹצריךֹלהתנהלֹבמהלךֹחייוֹעפ"יֹההלכהֹכחלקֹ

ֹ.194בתוֹכיהודיֹעובדֹהשם.ֹוללאֹלימודֹההלכהֹבוודאיֹשייכשלֹבאיסוריםמחו

ֹששֹ ֹויהיה ֹובשעשוע, ֹובהנאה ֹבשמחה ֹלהיות ֹצריך ֹהתורה ֹשלימוד ֹלזכור חשוב

ֹאתֹ ֹשירגיש ֹהרבה ֹויתפלל ֹבדמו, ֹנקבעים ֹתורה ֹדברי ֹואז ֹבלימוד, ֹומתענג ושמח

ֹיֹלב..."כמאמר:ֹ"פיקודיֹה'ֹישריםֹמשמח195ֹעריבותֹומתיקותֹהתורה

  

                                                           
למרות שתמיד צריך להתייעץ ולשאול רבנים בענייני הלכה ישנן הלכות בסיסיות שכל אדם  194

 כל שאלה קטנה שתהיה לו.חייב לדעת ולא יוכל לשאול את הרב בנוגע ל
 לשון הפס"ת קנה ד. 195
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ֹפולקֹדבירֹ-תורהֹעםֹדרךֹארץֹבדיעבדֹאוֹלכתחילה?
ֹבעםֹ ֹהאידאלית ֹהחיים ֹלצורת ֹוביחס ֹהתורה ֹבלימוד ֹשיטות ֹשתי ֹקיימות בימנו

ֹישראל:

השיטהֹהראשונהֹאומרתֹכיֹעלֹהאדםֹלמלאֹאתֹכלֹיומוֹוחייוֹבלימודֹהתורהֹללאֹ

ֹיציאהֹלעבודה,ֹואםֹיוצאֹהאדםֹזהוֹרקֹבדיעבד.

אומרתֹכיֹעלֹהאדםֹלשלבֹאתֹלימודֹהתורהֹביחדֹעםֹעבודה,ֹזאתֹהשיטהֹהשניהֹ

ֹועוד,ֹלפיֹשיטהֹזוֹאיןֹהיציאהֹלעבודהֹבדיעבדֹאלאֹכאידאלֹוצורתֹחיים.

ֹ

ֹ.196כדיֹלהעמיקֹולהביןֹמיֹמהשיטותֹהיאֹהנכונהֹנעייןֹבגמרא

ֹישנהֹמחלוקתֹמפורסמתֹוגדולתֹמימדיםֹביןֹרביֹשמעוןֹברֹיוחאיֹלביןֹרביֹישמעאל.

מעוןֹברֹיוחאיֹאומרֹכיֹעלֹהאדםֹלמלאֹאתֹיומוֹאךֹורקֹבלימודֹתורהֹבניתוקֹרביֹש

ֹמעבודה.

ֹתורהֹ ֹלימוד ֹבין ֹולשלב ֹהנכון ֹהאיזון ֹאת ֹלמצוא ֹהאדם ֹעל ֹכי ֹאומר ֹישמעאל רבי

ֹועבודה.

ֹ

כמובןֹחובהֹקודםֹכלֹלהביןֹשהתורהֹהיאֹהעיקר,ֹהתורהֹהיאֹהקודמתֹלדרךֹארץ,ֹ

ֹ ֹכהבנת ֹסביבה, ֹלהיסבב ֹצריך ֹמרכזֹהכל ֹהיא ֹהתורה ֹכאשר ֹשרק ֹישמעאל רבי

ֹיוצרֹ ֹובכך ֹתורה ֹמתוך ֹבהם ֹפועל ֹהוא ֹעסקיו ֹשאר ֹבכול ֹגם ֹהאדם ֹשל עצמיותו

ֹמציאותֹשלֹ"תורתֹחיים".

ֹ

ֹלעיןֹ ֹזצ"ל ֹקוק ֹהרב ֹשל ֹבביאורו ֹניעזר ֹהללו ֹהשיטות ֹשתי ֹאת ֹלהבין בבואנו

ֹ.197אי"ה

אךֹורקֹמבחינהֹהרבֹמסבירֹכיֹלפיֹשיטתוֹשלֹרביֹשמעוןֹברֹיוחאיֹהאדםֹמורכבֹ

,ֹולכןֹהאדםֹצריךֹלהשקיעֹולעסוקֹרקֹבמובןֹהנפשיֹזאתֹאומרת198ֹרוחניתֹ-פנימיתֹ

                                                           
 תלמוד בבלי, מסכת ברכות דף לה ע"ב 196
 ט -עין אי"ה ברכות ב' פרק ו' פסקאות ח  197
ניתן לומר שרשב"י מתייחס ככה לאדם מאחר שרשב"י הינו מגלה התורה הפנימית, בכול  198

רשב"י אשר אינו מתייחס הלכותיו של רשב"י ברחביי הש"ס אפשר לראות קו רציף לפי הולך 
 לחוץ אלא לפעולה הפנימית, למעלה הפנימית של האדם.
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ללמודֹתורהֹללאֹעבודה,ֹוכיוםֹהאדםֹצריךֹלעבודֹעקבֹירידתֹהעולםֹמדרגהֹבגללֹ

ֹצריךֹהאדםֹלשלבֹתורהֹועבודהֹאךֹכלֹזהֹרקֹבדיעבדֹ ֹולכן חטאֹהאדםֹהראשון,

ֹולאֹלכתחילה.

ֹ

ֹש ֹשיטתו ֹלפי ֹתורהֹועבודהֹואילו ֹשילובֹבין ֹאותו ֹמסבירֹהרבֹכי ֹישמעאל, לֹרבי

הואֹהשלמתֹטבעוֹשלֹהאדםֹלכתחילהֹכדיֹליצורֹאתֹהאיזוןֹביןֹהגוףֹלנפש,ֹולאֹרקֹ

ֹמבחינהֹדיעבדית.

ֹ

ֹיומםֹולילה" יסביר199ֹֹבפירושםֹלפסוקֹ"לאֹימושֹספרֹהתורהֹהזהֹמפיךֹוהגיתֹבו

יךֹלמלאֹאתֹסדרֹיומוֹשלֹהאדם,ֹרשב"יֹכיֹהפסוקֹמובןֹכפשוטוֹואךֹורקֹתורהֹצר

ומאידךֹרביֹישמעאלֹמסבירֹאתֹהפסוקֹשגםֹכאשרֹהאדםֹצריךֹלעבודֹבגללֹצדדוֹ

ֹהגופני,ֹהוויתוֹורצונוֹנמצאיםֹבתורה.

ֹ

ֹאבות ֹבמסכת ֹהמשנה ֹאת ֹנראה ֹישמעאל ֹרבי ֹלדברי ֹוהעמקה ֹהמשנה200ֹכהסבר ,

ן,ֹוכלֹתורהֹאומרתֹכיֹ"יפהֹתלמודֹתורהֹעםֹדרךֹארץ,ֹשיגיעתֹשניהםֹמשכחתֹעוו

ֹמברטנורא ֹעובדיה ֹרבי ֹמסביר ֹעוון". ֹוגוררת ֹבטילה ֹסופה ֹמלאכה ֹעמה :201ֹשאין

ֹמשברתֹ ֹגופנית ֹמבחינה ֹואילו ֹנפשית, ֹמבחינה ֹאדם ֹשל ֹכוחו ֹמתשת שהתורה

העבודהֹאתֹהגוףֹובכךֹניצולֹהאדםֹמיצרֹהרעֹהבאֹלטורדוֹמןֹהעולם.ֹכןֹאםֹהאדםֹ

ֹלעתידֹ ֹבתורה, ֹכלֹלאֹיעבודֹאלאֹישקעֹכולֹכולו לאֹיוכלֹלהמשיךֹבמהלךֹזהֹכי

אדםֹחייבֹצרכיםֹגשמייםֹאיֹלכךֹובהתאםֹלזאתֹללאֹמילויֹצרכיםֹאלוֹלאֹיוכלֹאדםֹ

ֹיוכלֹ ֹהשנים ֹבין ֹיישלב ֹאם ֹאך ֹמלימודו, ֹלפסוק ֹייאלץ ֹוהוא ֹבלימודו, להמשיך

ֹלהמשיךֹבכךֹזמןֹרב.

ֹ

ייגרוםֹהאלשיך,ֹמסבירֹמשנהֹזוֹכיֹעלֹהאדםֹלאֹלסמוךֹעלֹהנסֹוכןֹלהיזהרֹשלאֹ

לחילולֹהשםֹשילעיגוֹאנשיםֹעלֹהעוסקֹבתורהֹשחיֹבעניותֹולאֹמקבלֹשכרוֹבעולםֹ

                                                           
 יהושע פרק א' פסוק ח' 199
 מסכת אבות פרק ב' משנה ב' 200
 בפירושו על המשנה שם 201



148 

ֹבפאה ֹהמשנה ֹכדברי ֹלו202ֹֹהזה ֹקיימת ֹוהקרן ֹהזה ֹבעולם ֹפירותיו ֹאוכל "שאדם

ֹלעולםֹהבא",ֹואילוֹעליוֹלאֹרואיםֹפירותֹאלאֹעניותֹודלות.

ֹ

תורהֹביחדֹששלמותֹהאדםֹהיאֹאךֹורקֹכאשרֹישֹלוֹדרךֹארץֹו203ֹהמהר"לֹמבאר

ואזֹהואֹשלםֹואיןֹלוֹחיסרוןֹוחטא,ֹצריךֹלהביןֹשהאורגניזםֹהאנושיֹמורכבֹגוףֹונפשֹ

ֹתורהֹ ֹכי ֹהמהר"ל ֹמוסיף ֹעוד ֹולהמעיטֹחלקֹמעצמיותו. ֹלזנוח ֹלאדם ֹלו ֹואין יחדיו

ודרךֹארץֹהםֹכנגדֹשניֹעיקרייֹיצרֹהרעֹשבאדם,ֹהתורהֹכנגדֹיצרֹעבודהֹזרהֹודרךֹ

רקֹכאשרֹהאדםֹיעסוקֹבשניֹאלו,ֹתודהֹודרךֹארץֹהואֹֹארץֹכנגדֹיצרֹערווה,ֹולכן

ֹיוכלֹלהגיעֹאלֹהשלימות.

ֹ

,ֹ"כלֹעירֹשגגותיהֹגבוהיםֹמביתֹהכנסתֹסופהֹשלֹהעיר204ֹהגמראֹבשבתֹאומרתֹכי

כיֹהכוונהֹהיאֹלערכיי205ֹֹלהיחרב",ֹהרבֹקוקֹזצ"לֹמסבירֹמשפטֹתמוהֹזהֹבעיןֹאיה

ותֹהעיר(ֹמעלֹערכייֹהקודש)ביתֹהקודשֹוהחול,ֹאםֹהאדםֹירומםֹאתֹערכייֹהחול)גג

ֹשנותֹ ֹיסודֹהחיותֹשלֹעםֹישראלֹבאלפיי ֹכל ֹלהיחרב, ֹחייםֹאלו ֹסופםֹשל הכנסת(

הגלותֹוכןֹבשנותֹהגאולהֹנובעֹרקֹמרוממותֹהקודשֹעלֹפנייֹכלֹדברֹהאחר,ֹבאומותֹ

ֹאךֹבעםֹישראלֹהתורהֹ העולםֹהדתֹהינהֹחיצוניתֹלחייםֹומשמשתֹכקישוטֹלחיים,

ֹאלאֹדר ֹחלקֹאינהֹדת, ֹהינם ֹודרךֹארץ ֹחול ֹפעולות ֹזהֹגם ֹבמצבֹאידאלי ֹחיים, ך

206ֹמחייֹקודשֹכדבריֹרביֹישמעאל,ֹאשרֹרביםֹהלכוֹכמותוֹוהצליחֹבידם.

ֹ

לסיכוםֹהענייןֹאוסיףֹגםֹדיוקֹחשובֹאשרֹלצערנוֹכשארֹמגיעיםֹרביםֹלבירורֹסוגיהֹ

פרֹדייקֹכיֹזוֹהינםֹשוחכיםֹנקודהֹזוֹאשרֹיכולהֹלשנותֹאתֹהתמונהֹכולה,ֹהחת"םֹסו

ֹעםֹ ֹשל ֹלפיתוחו ֹעניין ֹבה ֹואין ֹטמאה ֹהינה ֹהחול ֹעבודת ֹכל ֹבו ֹגלות ֹשל במצב

ֹישראלֹמודהֹרביֹישמעאלֹלרשב"י.

ֹ

                                                           
 מסכת פאה פרק א'  משנה א' 202
 דרך חיים פרק ב פיסקה ב 203
 תלמוד בבלי מסכת שבת דף י"א 204
 עין אי"ה שבת א' פרק א' פסקה כ"ה 205
כהבנת הגמרא שם במסכת ברכות "הרבה עשו כרבי ישמאל ועלתה בידם, כרשב"י ולא  206

 עלתה בידם"
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אבלֹכיוםֹכאשרֹהוציאנוֹהקב"הֹמתוךֹקברותינוֹוהביאנוֹאלֹאדמתֹישראל,ֹכאשרֹ

ֹונוצרֹחיל ֹעורֹובשר ֹהיבשותֹעדֹשלבשו ֹהביאֹרבש"עֹרוחֹוהחייהֹאתֹעצמותינו

ֹלידי207ֹגדולֹמאוד ֹהחולֹטמאֹומטונףֹאלאֹקדושֹוטהורֹוכלי ֹזהֹאין ֹבמצבֹגאולי ,

ֹויצירתֹ"ממכלתֹכוהניםֹוגויֹקדוש" תוךֹשילובֹתורת208ֹֹתקומתֹעםֹישראלֹבארצו

ֹארץ.ודרךֹ

ֹֹ

                                                           
 על פי נבואת יחזקאל בפרק ל"ז 207
 ספר שמות פרק י"ט פסוק ו 208
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ֹכריה)זאק(ֹזֹפולקמןֹ-וללמדֹללמוד:ֹתורהֹתלמוד
ֹ.תורהֹתלמודֹמצוותֹהיאֹביותרֹהחשובותֹהמצוותֹאחת

ֹהמצווה,ֹגדריֹבענייןֹשאלותֹמספרֹעולותֹלנושאֹבגישתנו

ֹללמד?ֹחייביםֹמיֹואתֹללמודֹשחייביםֹהאלהֹהםֹמי:1ֹ

2ֹ ֹוללמדֹללמודֹביןֹהיחסֹמה: ֹשבהרבהֹהעובדהֹלאורֹבמיוחדֹנשאלתֹזוֹשאלה?

ֹעלֹלאחתֹעדיפותֹישֹהאם.ֹהשניֹעםֹאחדֹלהתנקשֹיכוליםֹהללוֹהחיוביםֹשני,ֹמקרים

ֹמהותיים?ֹאוֹטכנייםֹמשיקוליםֹנובעתֹזאתֹהעדפהֹהאםֹואםֹכן?ֹהשני

ֹ

ֹהפסוקים,ֹעיון
ֹבתורהֹהמופיעיםֹפסוקיםֹנםֹארבעהיש ֹלהיותֹשמובאיםֹיהושועֹבספרֹפסוקֹועוד,

ֹ:תורהֹלתלמודֹמקורות

ֹדברים]ֹבנך״ֹולבניֹלבנךֹוהודעתם....ֹתשכחֹפןֹמאודֹנפשךֹושמרֹלךֹהזהרֹ״רק.ֹא

ֹ[ד׳

ֹ[ו׳ֹדברים]ֹלעשותם״ֹושמרתםֹאתםֹולמדתם....ֹהחוקיםֹאתֹישראלֹ״שמור.ֹב

ֹ[חֹדברים]ֹבם״ֹודברתֹלבנךֹ״ושננתם.ֹג

ֹ[י״א]ֹבם״ֹלדברֹבניכםֹאתֹאותםֹ״ולמדתם.ֹד

ֹה ֹולילהֹיומםֹבוֹוהגיתֹמפיךֹהזהֹהתורהֹספרֹימושֹ״לא. ֹלעשות״ֹתשמרֹלמען,

ֹ[אֹיהושוע]

ֹ

ֹהמצוה,ֹתכלית
ֹ?הלימודֹשלֹתכליתוֹלהיותֹצריכהֹמהֹ-לשאלהֹהתורהֹשלֹיחסהֹמה

ֹבנך"ֹולבניֹלבנךֹוהודעתם...ֹנפשךֹושמרֹלךֹהזהרֹ״רק.ֹא

ֹ:הפסוקיםֹבהסברֹהראשוניםֹנחלקו

ֹשוטים״ֹתחשבוֹשכחהֹמתוך..ֹחכמיםֹתחשבו...ֹתשכחוֹ״כשלאֹ-רש״י

ֹשלֹתעשהֹלאֹמצות.ֹמצוותֹשתיֹכאןֹשישֹומסבירֹרש״יֹגישתֹאתֹמתקיףֹ-רמב״ן

ֹשלֹעשהֹמצותֹועוד,ֹסיניֹהרֹמעמדֹשכחתֹאיסורֹהיאֹשלהֹשהמהות,ֹתשכח״ֹ״פן

ֹמאדםֹולאֹמה׳ֹנמסרהֹשהתורהֹלמסורֹשזהֹ״והודעתם״ ֹכןֹאם. ֹרמב״ןֹסובר,

ֹתורהֹתלמודֹשלֹהנושאֹעלֹמדבריםֹלאֹהנ״לֹשהפסוקים
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ֹלעשותם״ֹושמרתםֹאתםֹולמדתם...ֹהחקיםֹאתֹישראלֹ״שמע.ֹב

ֹלהתלבטֹאפשרֹאך...ֹלומדיםֹשאנוֹמהֹאתֹלעשותֹנעיםֹשישֹהפסוקיםֹמפשטֹברור

ֹשלֹהראשוןֹהחלקֹכתכליתֹמובאֹ״ושמרתם״ֹהפסוקֹשלֹהשניֹהחלקֹהאם

ֹללמודֹחובתֹאתֹלחזקֹבאֹשזהֹאו,ֹ״ולמדתם״

ֹבם״ֹודברתֹלבנךֹ״ושננתם.ֹג

ֹהמצוותֹבנינוֹשידעוֹמצוויםֹ״אנחנוֹ-הרמב״ן ֹנלמדם״ֹלאֹאםֹאותםֹידעוֹאיך,

ֹלעשות.ֹמנתֹעלֹהבניםֹלימוד.ֹברורהֹכאןֹהלימודֹתכליתֹכלומר

ֹהיאֹהמצווהֹעיקרֹ-״ושננתם״ֹהיאֹשהמטרהֹומסבירֹהרמב״ןֹעלֹחולקֹ-עזראֹאבן

ֹמצוותֹעשייתֹידיֹעלֹמגיעיםֹזהֹודבר,ֹה׳ֹאתֹלהכיר

ֹבניכם״ֹאתֹאותםֹ״ולמדתם.ֹד

ֹלעשותֹמנתֹעלֹלימודֹ-במצוות״ֹבניכםֹאתֹ״הרגילוֹמפורשתֹכותבֹהספורנו ֹאך,

ֹכךֹנראהֹלאֹהפסוקיםֹמפשטֹלענ״ד

ֹלעשות״ֹתשמרֹלמען,ֹולילהֹיומםֹבוֹוהגיתֹמפיךֹהזהֹהתורהֹספרֹימושֹ״לא.ֹה

ֹלעשותֹמנתֹעלֹ-לעשות״ֹתשמורֹ״למעןֹהיאֹהלימודֹשתכליתֹמהפשטֹברור

,ֹלעשותֹמנתֹעלֹרקֹהואֹהלימודֹשחיובֹשאומרתֹביהושועֹמהפסוקֹחוץֹ-סיכום

ֹ.ברוריםֹכךֹלאֹהפסוקיםֹשאר

ֹ

ֹהמצווה,ֹמניין
ֹבמנייןֹלמנותֹישֹמצוותֹוכמה,ֹוללמדֹללמודֹשלֹהמצוותֹשלֹביחסֹהראשוניםֹנחלקו

ֹהמצוות

ֹעשהֹהמצוותֹספר]הרמב״ם ֹוגםֹללמודֹגםֹשכוללתֹאחתֹמצוהֹסופריםֹ-והסמ״ג[

ֹללמד

ֹללמדֹוהשניֹללמודֹהיאֹשאחתֹשונותֹמצוותֹשניֹסופריםֹ-ורס״גֹהסמ״ק

ֹללמדֹוהשלישיֹבניםֹללמדֹהשני,ֹללמודֹשאחתֹמצוותֹשלושֹסופריםֹוהיראיםֹבה״ג

ֹתלמידים

ֹ

ֹ:קידושיןֹבמסכתֹהגמרא
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ֹאנשיםֹהאבֹעלֹהבוֹהמצוותֹ״כלֹהגמראֹכותבת(ֹע״אֹכ״ט)ֹבקידושיןֹהמשנהֹעל

ֹלפדותו,ֹלמולוֹבבנוֹחייבֹ״האב:ֹתוספתאֹמביאֹשםֹהגמרא.ֹפטורות״ֹונשיםֹחייבים

ֹ.תורה״ֹוללמדו

ֹתורהֹבנוֹאתֹללמדֹחייבֹשהאבֹלכךֹהמקורֹאתֹמביאהֹהגמראֹבהמשך

ֹ״מנלן ֹבניכם״ֹאתֹאותםֹ״ולמדתםֹכתיב? ֹאיהוֹמחייבֹאבוהֹאגמריהֹדלאֹוהיכא,

ֹ״ולימדתם״ֹנפשיהֹלמגמר ֹשאינוֹוכלֹללמדֹמצווהֹללמודֹשמצעהֹכלֹ״ולמדתם״,

ֹ.ללמדֹמצווהֹאינוֹללמודֹמצווה

ֹנפשיה״ֹלמגמרֹאיהוֹמחייבֹאבוהֹאגמריהֹדלאֹ״והיכא

ֹאםֹשבדיעבדֹאלא,ֹבנוֹאתֹילמדֹשהאבֹהיאֹהמצוהֹשלכתחילהֹעולהֹהגמראֹמפשט

ֹמוזרֹנראהֹהגמראֹשלֹזוֹקביעה.ֹבעצמוֹללמודֹחייבֹהבןֹאז,ֹנעשהֹלאֹהזהֹהדבר

ֹאיזהֹלגמראֹומניין,ֹ״ולמדתם״,ֹ״ולימדתם״ֹפסוקיםֹשניֹכאןֹמובאיםֹשהרי,ֹלחלוטין

ֹ?יתבצעֹלאֹשהראשוןֹבשניֹרקֹהואֹואיזהֹלכתחילהֹהואֹפסוק

ֹעלֹלדברֹמרחיבהֹשהתורהֹמכךֹדיוקֹעלֹמבוססֹהגמראֹשלֹזהֹשהסברֹלומרֹניתן

ֹעלֹעדיפהֹללמדֹשחובהֹנביןֹוממילא,ֹהעצמיֹלימודֹענייןֹמאשרֹיותרֹללמדֹהחובה

ֹ.בחשיבותהֹוקודמתֹללמודֹהחובה

ֹחשיבותֹאתֹומדגישים,ֹהמצוהֹעיקרֹזהֹש״ללמד״ֹנוספותֹבמקומותֹמדיגישיםֹחז״ל

ֹ:הלאהֹהתורהֹהעברת

ֹ[סנהדרין]בזהֹה׳ֹדברֹהואֹזהֹמלמדהֹואינהֹתורהֹ״הלומד

ֹ[אבות]וללמדֹללמודֹבידוֹמספקיםֹללמדֹמנתֹעלֹ״הלומד

ֹ[קידושין]ללמדֹזכתהֹולאֹללמודֹשזכתהֹעולםֹזו..ֹבתורהֹ״עניות

ֹ

ֹ-התורהֹאורותֹבספרֹקוקֹהרב

.ֹבעולםֹותתגלהֹתצאֹה׳ֹשחכמתֹכדיֹתורהֹלימודֹזהֹלשמה״ֹש״תורהֹאומרֹהרב

ֹמהֹמכלֹומעלהֹנחמדהֹיותרֹמציאותֹ״היאֹאחדֹכלֹשלֹהלימודֹדרךֹהתורהֹהופעת

ֹאתֹעושהֹהיא,ֹהתורהֹאתֹויותרֹיותרֹומלמדֹהאדםֹשלומדֹמהֹכל.ֹלחשב״ֹשאפשר

ֹלשמה.ֹתורהֹלומדֹנחשבֹהואֹכוונתוֹוכשזהֹתורהֹתלמודֹשלֹהמצווהֹעיקר
ֹהיחידֹשלֹלימודוֹחשובֹכמהֹעדֹקוקֹהרהֹמוסיף ֹהואֹתורהֹהלומדֹ״כלֹכתוב.

ֹנפשוֹמצדֹחכמתהֹמציאותֹאתֹהפעלֹאלֹמהכחֹמוציא ֹהאורֹדומהֹאינוֹובדאי,
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ֹכןֹואם,ֹאחרתֹלנפשֹמהתחברותהֹהנולדֹלאורֹזוֹלנפשֹהתורהֹחיבורֹמצדֹהמתחדש

ֹבצורהֹהתורהֹאתֹרואהֹתורהֹשלומדֹאדםֹכל.ֹבלימודו״ֹממשֹהתורהֹמגדילֹהוא

ֹ.חדשותֹבפניםֹהתורהֹגדלהֹלימודוֹידיֹשעלֹונמצאֹאחרת

ֹהיחידֹשלֹלימודוֹחשובֹכמהֹעדֹקוקֹהרהֹמוסיף ֹהואֹתורהֹהלומדֹ״כלֹכתוב.

ֹנפשוֹמצדֹחכמתהֹמציאותֹאתֹהפעלֹאלֹמהכחֹמוציא ֹהאורֹדומהֹאינוֹובדאי,

ֹכןֹואם,ֹאחרתֹלנפשֹמהתחברותהֹהנולדֹלאורֹזוֹלנפשֹהתורהֹחיבורֹמצדֹהמתחדש

ֹבצורהֹהתורהֹאתֹרואהֹתורהֹשלומדֹאדםֹכל.ֹבלימודו״ֹממשֹהתורהֹמגדילֹהוא

 .חדשותֹבפניםֹהתורהֹגדלהֹלימודוֹידיֹשעלֹונמצאֹאחרת
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 קאופמןֹבנימיןֹ)בנג'י(ֹ-לימודֹתורהֹלגויים

ֹד(ֹ ֹ ֹלג, ֹדברים (ֹ ֹשנאמר ֹמיתה ֹחייב ֹבתורה ֹשעוסק ֹכוכבים ֹעובד ֹיוחנן ֹר׳ ״אמר

ֹתורהֹצוהֹלנוֹמשהֹמורשה.ֹֹלנוֹמורשהֹולאֹלהם.ֹֹסנהדריןֹנטֹעמודֹא.

ֹעלֹלימודֹתורהֹלגויים.הגמראֹמתיחסתֹלמקורֹזהֹלאיסורֹ

ֹמעםֹ ֹמורשה ֹשגזל ֹכגזלן ֹנחשב ֹתורה ֹשלומד ֹגוי ֹואומר ֹבנושא ֹמרחיב המדרש

ֹישראל.

הגמראֹמביאהֹאתֹדבריֹרביֹמאירֹשאומרֹ״ֹשאפילוֹנוכריֹועוסקֹבתורהֹהריֹהואֹ

ֹגדול?ֹֹהגמראֹמישבתֹ ֹככהן ֹולאֹלהםֹהרי ֹלנו ֹסתירה, ֹאנוֹרואיםֹכאן ֹגדול״. ככהן

ֹוותֹבניֹנחֹמותרתֹלגויֹאךֹשארֹלימודֹהתורהֹאסורה.אתֹהסתירהֹ,ֹֹשבעֹמצ

ֹהרמב״םֹבהלכותֹמלכיםֹי,ֹט.ֹמתייחסֹלאיסורֹלימודֹהתורהֹעלֹידיֹגוי.

״.ֹגויֹשעסקֹבתורהֹחייבֹמיתה,ֹלאֹיעסוקֹאלאֹבשבעֹמצוותֹשלהןֹבלבד.ֹֹוכןֹגויֹ

ֹששבת,ֹאפילוֹביוםֹמימותֹהחול,ֹאםֹעשהֹאותוֹלעצמוֹכמוֹשבת,ֹחייבֹמיתה,ֹואין

ֹדת,ֹ ֹלחדש ֹאותו ֹמניחים ֹאין ֹדבר: ֹשל ֹכללו ֹ ֹלעצמו. ֹמועד ֹעשה ֹאם ֹלומר צריך

ֹיעמודֹ ֹאו ֹהמצוות, ֹכל ֹויכול ֹצדק ֹגר ֹיהיה ֹאו ֹאלא ֹ ֹמדעתן, ֹעצמן ֹמצוות ולעשות

בתורתוֹולאֹיוסיףֹולאֹיגרע.ֹֹואםֹעסקֹבתורה,ֹאוֹשבת,ֹאוֹחידשֹדבר,ֹמכיןֹאותוֹ

ֹהֹעלֹזה,ֹאבלֹאינוֹנהרג.ֹ״ועונשיןֹאותוֹ,ֹומודיעיןֹאותוֹשהואֹחייבֹמית

ֹנראהֹשהרמב״םֹאוסרֹלימודֹתורהֹעלֹידיֹגוי.

אבלֹהרמב״םֹלכאורהֹסותרֹאתֹדבריוֹבמשנהֹתורהֹֹ״ֹבןֹנוחֹשרצהֹלעשותֹמצווהֹ

משארֹמצוותֹהתורה,ֹכדיֹלקבלֹשכרֹאיןֹמונעיםֹאותוֹלעשותֹאותהֹכהלכתה.ֹֹואםֹ

ֹהביאֹעולה,ֹמקבליהןֹממנו.ֹֹנתןֹצדקהֹמקבליהןֹממנו.

ֹאנוֹרואיםֹסתירהֹבדבריו,ֹֹחייבֹמיתהֹאוֹמקבליהןֹממנו?

ֹענינים,ֹ ֹלשתי ֹהמצווה ֹקיום ֹאת ֹלחלק ֹשיש ֹואומר ֹ ֹהסתירה ֹאת ֹמסביר הרדב״ז

ֹ״מצווהֹועושה״ֹאסור.

ֹ״שאינוֹמצווהֹועושה״ֹבשבילֹהשכרֹמותר.

רבֹמשהֹפיינשטייןֹמתנגדֹלדבריֹהרדב״זֹואומר:ֹֹ״ֹלמצוותֹהייחודיותֹלעםֹישראלֹ

ֹםֹמשמעותֹעבורֹהגוי,ֹוממילאֹאיןֹלוֹתועלתֹושכרֹעבורֹקיומן.״איןֹשו

הרמב״םֹמסבירֹאתֹהאיסורֹלגביֹגוייםֹשלאֹמאמיניםֹבתורתֹישראלֹכמוֹהמוסלמיםֹ

ֹאבלֹגוייםֹשמאמיניםֹבתורתֹישראלֹכמוֹהנוצריםֹהואֹמתירֹלימודֹתורה.
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ֹשגויֹשנחֹב ֹ ֹאֹאומר: ֹנט. ֹביתֹהבחירהֹעלֹמסכתֹסנהדרין ֹבספרו שבתֹאוֹהמאירי

ֹבתורהֹ ֹעוסק ֹגוי ֹאם ֹ ֹנהרג. ֹשלא ֹפי ֹעל ֹאף ֹלהיענש ֹראוי ֹכשבת ֹאחר ֹיום קובע

בשבילֹלדעתֹאתֹהתורהֹאבלֹלאֹלקיוםֹהתורהֹראויֹלהיענשֹמפניֹשיחשבוֹשהואֹ

ֹאכןֹיהודיֹויבואוֹלטעותֹאחריו.

אבלֹעםֹלומדֹרקֹפרטיֹמצוותֹבניֹנוחֹמכבדיםֹאותוֹאפילוֹככהןֹגדול.ֹֹכיֹאיןֹחששֹ

ֹריו.שיטעוֹאח

ֹ

נראהֹשהרמב״םֹוגםֹהמאיריֹראוֹבעיןֹיפהֹנוכריםֹשמאמיניםֹבתורהֹואפילוֹלומדיםֹ

ֹאתֹהתורהֹאךֹורקֹבגללֹאהבתֹהתורה.
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 אהרוןֹקפלןֹ-איכותֹהחייםֹשהיאֹנותנתותלמודֹתורהֹ

שמחה,ֹזהֹמטרתֹהחייםֹשלֹכלֹיצוריֹהעולם.ֹישֹכאלוֹשמשיגיםֹשמחהֹדרךֹגשמיותֹ

ֹשמשיגים ֹכאלו ֹעודֹֹויש ֹכל ֹהדרך ֹלהם ֹמשנא ֹלא ֹאדם ֹבני ֹלרוב ֹרוחניות, דרך

שבסוףֹהםֹמבסוטיםֹעםֹעצמם.ֹישֹכאלוֹשרודפיםֹאתֹהשמחהֹדרךֹהספקהֹמיידיתֹ

ֹשמחהֹ ֹלהשיג ֹרבֹעבור ֹזמן ֹשמוכניםֹלהשקיע ֹוישֹכאלו לספקֹאתֹהתאוותֹשלהם

נינוֹלטווחֹהארוך.ֹאנחנוֹכיהודיםֹמחזיקיםֹבחזקתנוֹמדריךֹדרכיםֹמפורטֹשפורסתֹלפ

ֹאניֹ ֹשעליו ֹהמדריך ֹוזמן. ֹמקום ֹבכל ֹלתנהג ֹאיך ֹלנו ֹומראה ֹטובים ֹחיים ֹאל מפה

ֹמדברֹזהֹכמובןֹהתורה.

ֹ

יקרהֹֹהתורהֹהיאֹלבֹהעולםֹבלעדיהֹהעולםֹלאֹהיהֹיכולֹלהתקייםֹכללֹוהיאֹמתנה

ֹשבכתבֹ ֹחלקים; ֹבשני ֹבסיני ֹנתנה ֹהתורה ֹעולמו. ֹנתן ֹפעם ֹאי ֹהוא ֹברוך שהקדוש

ֹהתורהֹשבכת-ובעל ֹכתביהֹוממשתֹפה. ֹידי ֹשנחתמהֹעל ֹמאז בֹנשארהֹללאֹשינוי

ֹתורהֹשבעל ֹהתורהֹכוללה. ֹלכל ֹעוברתֹ-כהבסיס ֹדור ֹובכל ֹנתנהֹלמשהֹבסיני פה

ֹהשניםֹ ֹלמשך ֹהחכמים ֹתלמידי ֹיותר. ֹגדול ֹנעשתה ֹובדרך ֹהחכמים ֹמתלמידי הלה

ֹהדורתֹ ֹלמשך ֹהתורה ֹובכך ֹדבריו ֹעל ֹחידושים ֹוחדשו ֹהתורה ֹאת ֹלעומק למדו

םֹנתנוֹלנוֹמצוותֹעלֹמנתֹשנוכלֹלהתקרבֹיותרֹאלֹהבורא.ֹהתורהֹנתנהֹלנוֹגודלת.ֹה

ֹהבורא613ֹֹ ֹלפי ֹהנכונה ֹבצורה ֹחיינו ֹאת ֹלנהל ֹדרכים ֹכמפת ֹשמשמשים מצוות

יתברך.ֹזהֹדווקהֹהמצוות,ֹהמסורת,ֹוסייגיםֹהאלוֹאשרֹפורסיםֹלפנינוֹדרךֹישירֹאלֹ

ֹחייםֹשלֹשלום,ֹפרנסה,ֹרוחניות,ֹושמחה.

ֹ

ֹיהגמראֹ ֹ)דףֹנד(ֹמביאֹאתֹהסוגיאֹהמפורסמתֹ"החשֹבראשו ֹעסוקבמסכתֹעירובין

תורה..."ֹהגמראֹממשיכהֹלהביאֹעודֹכמהֹדוגמאותֹשמראותֹשלאֹמשנהֹמהֹהיאֹב

ֹהזהֹ ֹהגמרא ֹעל ֹכותב ֹהתורה ֹבנתיב ֹהמהר"ל ֹהפתרון. ֹתמיד ֹהיא ֹתורה הבעיה

שיפתורֹאתֹֹומסבירֹאתֹעומקֹהסוגיא.ֹהמהר"לֹמסבירֹשזהֹלאֹדווקהֹהלימודֹתורה

ֹהתורהֹ ֹלפי ֹעושה ֹלא ֹשהוא ֹבגלל ֹזה ֹטוב ֹמרגיש ֹלא ֹאדם ֹבן ֹשאם ֹאלא הכאב

חשֹבראשו"ֹמתכווןֹלרוחניותֹשלֹהיהודיֹשלאֹמקבלֹאתֹהתזונהֹשהואֹהבמהשו,ֹ"

צריךֹשזהֹתורה.ֹבדיוקֹכמוֹשאםֹבןֹאדםֹאוכלֹדיאטהֹלאֹבריאהֹולאֹיושןֹהכמותֹ
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ֹאדםֹאינוֹמתנהלֹאתֹחייוֹלפיֹֹשצריךֹהואֹעלולֹלהיותֹחולהֹפיזיתֹככהֹגםֹאם בן

ֹהתורהֹהואֹיהיהֹחולהֹברוחניותֹשלו.

ֹ

ישֹכאלוֹשמתקשיםֹבלראותֹשאתֹחשיבותֹהתורהֹורקֹרואיםֹאותוֹכספרֹעתיקֹשלֹ

ֹהםֹ ֹכי ֹהתורה ֹאותם ֹמעניין ֹלא ֹהאלו ֹלאנשים ֹואגדות. ֹמטפורים, פילוסופיה,

םֹרואיםֹתפילין,ֹמבולבליםֹמןֹהמנהגיםֹשהתורהֹמביאהֹשלהםֹפשוטֹנראהֹמוזר.ֹה

לולב,ֹציצית,ֹורקֹצוחקיםֹכיֹבראשםֹהםֹלאֹרואיםֹמהֹזהֹנותןֹלהם.ֹשבאמתֹזהֹכלֹ

ֹמהֹשבניֹאדםֹרוצים,ֹשמחהֹואםֹמהשוֹלאֹנותןֹשמחהֹאזֹזהֹמיותר.

ֹ

ֹחייםֹ ֹהאיכות ֹשזה ֹשלה ֹההוכחה ֹאם ֹהאלו ֹהאנשים ֹאת ֹמוכיחה ֹאבל התורה

ראותֹאתֹההשפעהֹשלֹהתורהֹשהתורהֹנותנת.ֹבהסתכלותֹעלֹהעולםֹמודרניֹאפשרֹל

בצורתֹהחייםֹשבהֹמצייתיהֹחיים.ֹאנשיםֹאשרֹמאמיניםֹבתורהֹומצייתיםֹלחוקותיהֹ

אפילוֹברמהֹנמוכהֹחייםֹחייםֹארוכיםֹיותר,ֹבריאיםֹיותר,ֹושמחיםֹיותרֹלעומתֹאלוֹ

ֹהגשמיםֹ ֹהחיים ֹהאיכות ֹעל ֹמהסתכלות ֹברור ֹדי ֹזה ֹבדרכיו. ֹהולכים ֹלא אשר

ֹיהודים ֹידי ֹעל ֹהיאֹֹשהושגה ֹשבה ֹמקום ֹבכל ֹהתורה ֹהשפעת ֹעל ֹשמראה ככלל

ֹהצלחהֹ ֹובכך ֹתורה ֹיש ֹיהודים ֹשיש ֹואיפה ֹהצלחה ֹיש ֹיהודים ֹשיש ֹאיפה נוגעת.

ֹשווהֹתורה.

ֹ

ֹהביתֹ ֹמהתורה. ֹתוצאה ֹספק ֹללא ֹהעולם ֹיהודי ֹידי ֹעל ֹשהושגה ֹהחיים האיכות

ֹבריאים ֹמשפחה ֹחיי ֹעל ֹלשמור ֹכדי ֹרבות ֹהלכות ֹהשקיעה ֹהתורה ֹשעליו .ֹהיהודי

התורהֹוההלכותֹשלהֹנותניםֹדרךֹלנשואיםֹשמחים,ֹגידולֹבנים,ֹולבנותֹבסיסֹחזקהֹ

ֹובפרטֹליהיודיםֹ ֹהוכחהֹלכךֹזהֹשהאוכלוסייהֹהיהודי לשמורֹעלֹטהרתֹהמשפחה.

דתייםֹֹישֹאתֹאחדֹמאחוזיֹהגירושיםֹהכיֹנמוכיםֹבניגודֹלשארֹהעולם.ֹעודֹדוגמהֹ

רבהֹוגםֹפהֹהתורהֹסייעֹלהצלחתם.ֹֹזהֹבעולםֹהעסקיםֹשליהודיםֹתמידֹהיהֹהצלחה

בענייניֹממוןֹועסקיםֹהתורהֹגםֹמשקיעהֹהרבהֹזמןֹוההלכהֹעלֹמנתֹלשמורֹעלֹאמתֹ

ֹאלףֹ ֹעוד ֹלהביא ֹאפשר ֹהוליד. ֹשזה ֹההצלחה ֹאת ֹלראות ֹוניתן ֹהעסקים במקום

ֹדוגמאותֹעלֹאיךֹשהתורהֹמביאהֹההצלחהֹבכלֹמקוםֹשבהֹהיאֹבאֹלידיֹמעשה.

ֹ
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יֹלהשיגֹאתֹכלֹתענוגיֹהתורהֹבעולםֹהזהֹגםֹמבחינהֹרוחניֹאזֹמהֹהיאֹהדרךֹהאמית

וגשמי.ֹמצדֹאחדֹישֹאתֹעולםֹהחרדיֹאשרֹמבחינהֹמשפחתיֹותורניֹהגיעהֹלהצלחהֹ

ֹהולךֹ ֹהתורה ֹמן ֹהרבה ֹכך ֹכל ֹשאצלם ֹאלא ֹהחיצוני. ֹמעולם ֹסגירתם ֹידי ֹעל רבה

ֹשלהם ֹלפרט ֹנותנים ֹולא ֹלפועל ֹזה ֹאת ֹמוצאים ֹלא ֹפעם ֹאף ֹשהם ֹמשום ֹלאיבוד

להאירֹאתֹהכללֹומבחינהֹגשמיתֹסבירהֹהםֹפשוטֹלאֹנמצאיםֹבמעמדֹראויה.ֹמצדֹ

ֹלשמורֹ ֹרוצים ֹהם ֹאת ֹובוחרים ֹהתורה ֹעל ֹשמסתכלים ֹהחילוני ֹהעולם ֹישֹאת שני

ֹהםֹ ֹבפנים ֹאבל ֹחיצונית ֹמבחינה ֹרבה ֹהצלחה ֹלראות ֹאפשר ֹאצלם ֹהרי ֹלא. ומה

ֹ ֹבעיותֹומכשוליםֹאשרֹנתקליםֹעומותֹהעולם. נשאלתֹהשאלהֹהאםֹנתקליםֹבאותו

ֹאפשרֹדרךֹהתורהֹלהשיגֹאתֹהאיזוןֹהנכוןֹשלֹגשמיותֹורוחניות?

ֹ

התשובהֹהיאֹכן!ֹזהֹבאֹלידיֹביטויֹמתוךֹהדרךֹשסללהֹלנוֹהרבֹצביֹיהודי,ֹהתורהֹ

לאֹמגבילהֹלנוֹאתֹהחייםֹאלאֹמראהֹלנוֹאיךֹלחיות.ֹמכלֹמקוםֹאפשרֹלראותֹאתֹ

לכהֹלבאֹלידיֹביטויֹבעולםֹהמודרני.ֹההצלחהֹשנתנהֹלקבלֹכאשרֹנותניםֹלתורהֹולה

בחייֹמשפחהֹהביתֹהדתיתֹהיאֹביתֹחזקה,ֹבעסקיםֹהראשֹהיהודיֹהואֹראשֹמצליח,ֹ

ובעולםֹהיהודיֹהואֹיהודיֹגאה.ֹאםֹהיינוֹבוחריםֹלהסתגרֹבתוךֹעצמנוֹאףֹפעםֹלאֹ

ֹאנחנוֹדווקהֹיוצאיםֹאלֹהעולםֹכדיֹלתתֹ היינוֹבאמתֹממשיםֹאתֹכוחֹהתורהֹולכן

ֹנו.וונצתשאירֹאותוֹולתקןֹאתֹהעולםֹכמוֹלתורהֹלה

ֹ

הרמבםֹבהלכותֹרוצחֹ)פרקֹז(ֹֹמביאהֹאתֹהמקרהֹשלֹתלמידֹשהוגלהֹלעירֹמקלט.ֹ

במקרהֹכזהֹהרמב"םֹאומרֹשרבוֹהולכיםֹאיתוֹכדיֹתהיהֹלוֹתורה.ֹהסיבהֹלכךֹזהֹ

ֹהרמב"םֹפהֹ ֹתורה?! ֹלימוד ֹזהֹבלי ֹחיים ֹשל ֹואיזהֹסוג ֹבהם" ֹ"וחי ֹכתוב שבפסוק

ֹלאֹֹמראהֹלנו ֹללמודֹתורהֹככהֹאנחנו שכמוֹשהתלמידֹלאֹיכולֹבאמתֹלחיותֹבלי

ֹכיֹחייםֹבליֹתורהֹוהקדושֹברוךֹזהֹהריֹ יכוליםֹבאמתֹלחיותֹמבליֹללכתֹבדרכיה.

ֹלאֹחייםֹשלמיםֹבכלל.

ֹ

אפשרֹלרדוףֹבעולםֹהזהֹשמחהֹכמהֹשתרצהֹאבלֹאםֹיהודיֹבאמתֹרוצהֹלמצואֹאתֹ

תוכוֹהואֹיצטרךֹפשוטֹלפחותֹאתֹראשוֹתפקידוֹולממשֹאתֹהפוטנציאלֹשמסתתרֹב

לתורהֹולהקשיבֹלחוקותיה.ֹדרךֹהליכהֹבדרךֹהתורהֹובכךֹדרךֹה'ֹהואֹבאמתֹישיגֹ

שמחהֹוהצלחה.ֹיכולֹלהיותֹבעולםֹהזהֹאתֹתענוגיתיוֹובעולםֹהבאֹגםֹכןֹגמולוֹאםֹ
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רקֹיממשֹאתֹהמתנהֹהאדירהֹשיושבֹלוֹבידֹשהיאֹהתורה.ֹהאיכותֹהחייםֹשהתורהֹ

ֹהשאלהֹזהֹרקֹאםֹֹנותנתֹהיא ֹבעולםֹהזהֹובעולםֹהבא. הדרךֹהטובהֹוהנכונהֹבין

ֹתלךֹבדרכיהֹאוֹלא?ֹאםֹתזכהֹלשמחהֹאמיתיֹאוֹלא?ֹהאםֹבאמתֹתחייה?

ֹֹ
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ֹקרלֹדניאלֹ-תורהֹלשמה
ֹתוספתֹ ֹרק ֹשהוא ֹאו ֹללימוד ֹומחייב ֹאינטגרלי ֹדבר ֹזהו ֹהאם ֹלשמה? ֹתורה מהי

בשיעורֹא'ֹבתחילתֹֹדרכוֹשאינוֹיודעֹֹמעלה?ֹואםֹהדברֹמחייב,ֹמהֹֹיעשהֹתלמיד

ֹמהיֹתורהֹלשמהֹ?

ֹבנוגעֹ ֹבאחרונים ֹוכן ֹחז"ל ֹבמקורות ֹלשמה' ֹ'תורה ֹשל ֹעניינה ֹבמהות ֹלעיין ננסה

ֹלשאלותֹהללו.

ֹ

ֹהמשנהֹבמסכתֹאבותֹעוסקתֹבמעלתֹהעוסקֹלשמה:

ֹהרבהֹלדבריםֹזוכהֹלשמהֹבתורהֹהעוסקֹכלֹאומרֹמאירֹ"רבי ֹאלאֹעודֹולא,

ֹ'(א',ֹוֹאבות)ֹלו"ֹהואֹכדאיֹכולוֹהעולםֹשכל

ֹ

ֹתוספתֹ ֹהוא ֹשהדבר ֹלשמה ֹללימוד ֹומעלות ֹשכר ֹשמבטאת ֹהמשנה ֹמלשון רואים

ֹאךֹממקורותֹנוספיםֹנראהֹשלימודֹלשמהֹהואֹדברֹמחייבֹ:ֹ–מעלהֹֹ

ֹלקחיֹכמטרֹיערףֹשנאמרֹהמותֹסםֹלוֹנעשיתֹלשמהֹשלאֹבתורהֹהעוסקֹ"וכל

ֹבנחל"ֹ)ֹתעניתֹזֹע"א(ֹהעגלהֹאתֹשםֹוערפוֹשנאמרֹהריגהֹאלאֹעריפהֹואין

ֹ")ֹברכותֹדףֹי"זֹֹע"א(ֹנבראֹשלאֹלוֹנוחֹלשמהֹשלאֹ"העושה

ֹ:ליחסֹלתורהֹלשמהגמראֹבמסכתֹפסחיםֹרואיםֹהתייחסותֹשונהֹבֹמצדֹשני,

באֹלשמה"ֹֹלשמהֹשלאֹשמתוך,ֹלשמהֹשלאֹואפילוֹבתורהֹאדםֹיעסוקֹ"לעולם

ֹ)פסחיםֹנֹע"ב(.

תעניתֹֹ,ֹוממנהֹנבחיןֹביןֹסוגיֹה'לשמה'ֹו'לאֹהסתירהֹמתורצתֹע"יֹתוספתֹבמסכתֹ

ֹלשמה'ֹ:

ֹוהלאֹוקשהֹ-ֹהמותֹסםֹלוֹנעשיתֹתורתוֹלשמהֹשלאֹבתורהֹהעוסקֹ"וכל

ֹנֹדףֹפסחים)ֹאמרינן ֹשמתוךֹלשמהֹשאינהֹג"אעֹבתורהֹאדםֹיעסוקֹלעולם:(

ֹלעולםֹשאמרינןֹדמהֹהויֹלשמהֹשלאֹדתריֹלומרֹוישֹלשמהֹבאֹלשמהֹשלא

ֹשיכבדוהוֹכדיֹאוֹרביֹשיקראֹכדיֹכלומרֹהיינוֹלשמהֹשלאֹאפילוֹבתורהֹיעסוק

ֹמיֹהיינוֹהמותֹסםֹלוֹנעשהֹלשמהֹשלאֹבתורהֹהעוסקֹכלֹהכאֹשאמרינןֹומה

ֹ)תוס'ֹתעניתֹז,ע"א(ֹלקנטר"ֹשלומד

ֹובדומהֹלכךֹכותבֹהשךֹעלֹדבריֹהשו"עֹבסימןֹרמ"וֹ:
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ֹבתורהֹאדםֹיעסוקֹ"לעולם ֹלשמהֹשלאֹאפילוֹיט, ֹבאֹלשמהֹשלאֹשמתוך,

ֹ.לשמה"

ֹיטֹק"סֹרמוֹסימןֹדעהֹיורהֹך"ש

ֹלקנטרֹמנתֹעלֹהלומדֹאבלֹג"וכהֹשיכבדוהוֹמ"עֹהיינוֹ-ֹלשמהֹשלאֹאפילוֹיט

ֹ...נבראֹשלאֹלוֹנוח

ע"מֹֹ–רואיםֹשישֹֹמדרגותֹשונותֹבהגדרתֹלימודֹתורהֹשלאֹלשמהֹהקרובותֹמאדֹ

ֹלקנטרֹאתֹחבריוֹוכןֹכאשרֹלומדֹכדיֹשיכבדוהו.

הדברֹמותרֹבתחילתֹהלימוד.ֹאךֹללמודֹע"מֹלקנטרֹאתֹֹ–כאשרֹלומדֹכדיֹלהתכבדֹ

ֹבתחילתֹדרכוֹהלימודית.ֹאפילוחביריוֹאסורֹ

בניגודֹלכךֹהרמח"לֹרואהֹבעבודהֹעלֹמנתֹלקבלֹכבודֹדברֹהחמורֹביותרֹשאסורֹ

ֹאףֹבתחילתֹהלימוד:

ֹלשמהֹשלאֹשוניםֹמיניםֹשישֹל"זֹהחכמיםֹדבריֹנתבארוֹכברֹ"ואולם ֹהרע.

ֹכבודֹולהרויחֹהאדםֹבניֹלרמותֹאלא,ֹכללֹעבודהֹלשםֹעובדֹשאיננוֹהואֹמכולם

,ֹפניוֹעלֹשליתוֹשנהפכהֹלוֹנוח(:ֹפאֹברכותֹירושלמי)ֹבוֹשאמרוֹוזהו.ֹממוןֹאו

ֹויש.ֹצדקותינוֹ-ֹכלֹעדיםֹוכבגדֹכלנוֹכטמאֹונהי(:ֹסדֹישעיה)ֹהנביאֹאמרֹועליו

ֹפסחים)ֹאמרוֹועליו,ֹפרסֹלקבלֹמנתֹעלֹהעבודהֹשהוא,ֹלשמהֹשלאֹשלֹאחרֹמין

ֹנ ֹלשמהֹשלאֹואפילוֹובמצותֹבתורהֹאדםֹיעסוקֹלעולם(: ֹלשמהֹשלאֹשמתוך,

ֹלשמהֹבא ֹפניםֹ-ֹכלֹ-ֹעלֹאך. ֹאלֹלשמהֹשלאֹמתוךֹעדיןֹהגיעֹשלאֹמי,

209ֹֹ".משלמותוֹהואֹרחוקֹהרי,ֹלשמה

ֹ ֹלשמה ֹשלא ֹבלימוד ֹיותר ֹ ֹפחותה ֹמדרגה ֹישנה ֹדהיינוֹֹ–כלומר ,ֹ ֹפרס ֹלקבל כדי

ֹבעוה"בֹ. ֹֹאו 210ֹלקבלֹשכרֹעלֹכךֹבעוה"ז ישֹמעלהֹגבוההֹיותרֹכאשרֹֹהדברֹֹ

אלאֹשכרֹ-הואֹלאֹלהתייהרֹאוֹלעשותֹמהתורהֹדברֹשגורםֹבזיוןֹאוֹלהתכבדֹבהֹֹ

ֹבעוה"בֹובעוה"זֹאבלֹעדייןֹמטרתֹהתורהֹהיאֹרקֹכאמצעיֹולאֹכדברֹמהותיֹעצמיֹ.

                                                           
משמע שלפי הרמח"ל מש"כ " לעולם יעסוק בתורה ומצות אפילו שלא לשמה, שמתוך זה  209

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
שמעתי מהגר"א נבנצאל שליט"א שאולי גם זה נקרא  -אם זכרוני אינו מטעני  -אמנם   210

 להיטיב לנו ! –שהרי בשביל ה' נתן לנו את התורה  –'לשמה' 
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מסבירֹאתֹהדרגהֹהמעולהֹביותר211ֹֹהתפארתֹישראלֹהמפרשֹעלֹמסכתֹאבותֹ,ֹבעל

ֹבמושגֹתורהֹלשמה:

ֹתכווןֹלא,ֹתקיימםֹאוֹהמצותֹכשתלמודֹל"רֹ-ֹבהםֹלהתגדלֹעטרהֹתעשםֹ"אל

ֹשיכבדוךֹכדי ֹס"בשֹאמרינןֹנ"וה, ֹהֹאתֹלאהבה, ֹאלהיך' ֹבתורהֹתעסוקֹשלא,

'[ֹ,ֹאֹב"דסֹנדרים]ֹלבואֹהכבודֹוסוףֹ,מאהבהֹעשהֹרק,ֹורבֹחכםֹשיקראוךֹכדי

ֹדאמרינןֹג"ואע ֹלשמהֹשלאֹאפילוֹומצותֹבתורהֹיעסוקֹלעולם, ֹבאֹזהֹשמתוך,

ֹב"עֹנ"דֹפסחים]ֹלשמהֹלעשות ,ֹ ֹלמודוֹבתחלתֹהיינו[ ֹיושבֹכשכברֹכ"משא,

ֹלשמהֹשלאֹבתורהֹהעוסק[ֹז"יֹברכות]ֹאמרינןֹזהֹעל,ֹמשדיהֹויונקֹהתורהֹבחיק

ֹנבראֹשלאֹלוֹנוח ֹח"תֹשהואֹמודיעֹאוֹבתורהֹבעוסקֹדוקאֹמיהו, ֹכדי,

ֹאנאֹולומרֹראשוֹעלֹהתורהֹכתרֹלהושיבֹשרי,ֹשיזלזלוהוֹביראֹאבל,ֹשיכבדוהו

ֹדלאֹבאתראֹאנפשיהֹלאודועיֹמ"לצֹשרי'[ֹבֹס"דֹבנדריםֹשם]ֹוכדאמרינן,ֹמלכא

)תפארתֹישראלֹעלֹמס'ֹֹ:שיזלזלוהו"ֹביראֹדמיירי,ֹש"הראֹשםֹוכתב,ֹליהֹידעי

ֹאבותֹד,ה(

ֹ

ֹ ֹללמוד ֹיכול ֹבישיבה ֹדרכו ֹבתחילת ֹתלמיד ,ֹ ֹכדיֹשכלומר ֹ)כלומר ֹלשמה לא

ֹולאֹ]ואילוֹלפיֹהרמח"לֹהדברֹאסורֹאףֹמלכתחילה[ֹאוֹכדיֹלקבלֹפרסֹֹשיכבדוהו

דהיינוֹלאהבתֹה'ֹולאֹכדיֹֹ–ילמדֹלשמהֹֹומתוךֹכךכפיֹראינוֹלעיל(ֹֹ–כדיֹלקנטרֹ

ֹ"לעולםֹ :ֹ ֹ ֹכדבריֹה'תפארתֹישראל' .ֹ יעסוקֹבתורהֹומצותֹאפילוֹלקבלֹכבודֹוכד'

ֹ"ֹהיינוֹבתחלתֹלמודושלאֹלשמה,ֹשמתוךֹזהֹבאֹלעשותֹלשמה,ֹ

ֹמים"ֹ ֹפלגי ֹעל ֹכ"עץֹשתול ֹכאשרֹאדםֹכבר ֹבביתֹֹ–וכן ֹשקבעֹאתֹמושבו דהיינו

ֹבתורהֹ:ֹ"העוסקֹֹללמודֹלשמהֹועליוֹנאמרֹחובהֹעליוהמדרשֹלאחרֹתקופהֹארוכהֹ

ֹנברא"ֹ.ֹשלאֹלוֹנוחֹלשמהֹשלא

ֹ:הרמב"םוכןֹכותבֹ

ֹעוסקֹזהֹהריֹפורענותֹעליוֹתגיעֹשלאֹכדיֹאוֹשכרֹלקבלֹכדיֹבתורהֹהעוסקֹ"כל

ֹכלֹאדוןֹאהבתֹמפניֹאלאֹשכרֹלקבלֹולאֹליראהֹלאֹבהֹהעוסקֹוכל,ֹלשמהֹשלא

ֹלשמהֹבהֹעוסקֹזהֹהריֹבהֹשצוהֹהארץ ֹאדםֹיעסוקֹלעולםֹחכמיםֹואמרו,

ֹאתֹכשמלמדיןֹלפיכך,ֹלשמהֹבאֹלשמהֹשלאֹשמתוךֹלשמהֹשלאֹואפילוֹבתורה

                                                           
 מפרש על מסכת אבות  211
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ֹוכדיֹמיראהֹלעבודֹאלאֹאותןֹמלמדיןֹאיןֹהארץֹעמיֹוכללֹהנשיםֹואתֹהקטנים

ֹמעטֹמעטֹזהֹרזֹלהםֹמגליםֹיתירהֹחכמהֹויתחכמוֹדעתןֹשתרבהֹעד,ֹשכרֹלקבל

)הלכ'ֹֹ".מאהבהֹויעבדוהוֹוידעוהוֹשישיגוהוֹעדֹבנחתֹזהֹלעניןֹאותןֹומרגילין

ֹתשובהֹפ"יֹה"ה(

ר'ֹחייםֹמוולואז'יןֹכותבֹבספרוֹ"רוחֹחיים"ֹ)מובאֹבסוףֹספרוֹ'נפשֹהחיים'ֹכ'ליקוטיֹ

ֹ ֹהלימודית ֹהדרך ֹבתחילת ֹללמוד ֹיש ֹכיצד ֹבתחילתֹֹ–מאמרים'( ֹלכוון ֹצריך ומה

ֹהלימודֹכדיֹשיגיעֹבסוףֹללימודֹהתורהֹלשמהֹהמיוחל.

ֹ"ושמאֹיאמרֹהאדםֹשמאחרֹשאיֹאפשרֹלֹשתחילתֹלמודוֹיהיהֹלשמהֹ,ֹושלא

ֹיליףֹ ֹ"ודלא ֹאמרו, ֹזה ֹעל ֹילמד. ֹלא ֹבטל ֹישב ֹכן ֹאם ֹגדול, ֹעונשו ֹלבד לשמה

קטלאֹחיב"ֹ)אבותֹאֹ,יג(ֹ,ֹוצריךֹללמודֹאףֹאםֹיהיהֹאףֹאםֹיהיהֹלפעמיםֹשלאֹ

ֹ)ֹ ֹנ: ֹ)פסחים ֹחזל ֹכמאמר ֹלשמה. ֹאח"כ ֹיבוא ֹשמזה ֹשיראה ֹרק ,ֹ ֹשמיים לשם

ֹשלאֹלשמהֹ,ֹשמתוךֹשלאֹלשמה ֹאפילו ,ֹ באֹלשמהֹ.ֹֹלעולםֹיעסוקֹאדםֹוכו'

ֹ ֹוהכוונהֹ,ֹשמתוךֹכךֹרצהֹלומרֹשילמודֹאפילוֹשלאֹלשמהֹ, אךֹעלֹזהֹהאופן

.ֹואמרֹ,ֹדלאֹמוסיףֹיסיףֹ,ֹאםֹאינוֹמוסיףֹעלֹלימודוֹ,ֹיבואֹלידיֹמדרגתֹלשמה

212ֹישכחֹגםֹמהֹשלמדֹמכבר"

ֹ

ֹצריךֹ ,ֹ ֹלשמה ֹשלא ֹילמד ֹשבהתחלה ֹאף ֹעל ,ֹ ֹדרכו ֹבתחילת ֹתלמיד ֹגם ,ֹ כלומר

ֹכלומרֹעליוֹ ֹיבואֹלשמה. ֹלמטרהֹשמתוךֹכךֹ)שלומדֹשלאֹלשמהֹ( שישיםֹלעצמו

ֹ ֹדבר ֹשל ֹשבסופו ֹשלאֹֹ–לכוון ֹ"סתם" ֹללמוד ֹשיתחיל ֹתלמיד ֹלשמה. ֹתורה ילמד

ֹ ֹֹ–לשמה ֹלשמה ֹתורתו ֹללימוד ֹיגיע ֹזמן ֹשלאחר ֹלמטרה ֹלוֹהתורֹ–ולא ֹתיהפך ה

ֹלהגיעֹ ֹכדי ֹלומד ֹכאשר ֹרק ֹהוא ֹלשמה ֹשלא ֹתורה ֹללמוד ֹההיתר ֹהמוות". ל"סם

ֹלמדריגתֹלימודֹלשמה.

ֹ

ֹמהותֹתורהֹלשמה

לאחרֹשראינוֹאתֹחובתֹלימודֹהתורהֹלשמהֹ,ֹנוסיףֹנופךֹמעטֹשונהֹלמהותֹענייןֹזהֹ

.ֹ

ֹ: הרבֹקוקֹזצ"לֹבספרוֹאורותֹהתורהֹפרקֹבֹפסקהֹא'ֹמסבירֹ

                                                           
 רוח חיים , מובא בספר 'נפש החיים' במסגרת ליקוטי מאמרים עמ' שלב 212
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ֹ ֹתורה ֹעניין "ֹ ֹהשי"תֹֹ–לשמה ֹרצון ֹהוא ֹהחכמה ֹמציאות ֹכי .ֹ ֹהתורה לשם

שתהיהֹבפועל.ֹוהיאֹמציאותֹיותרֹנחמדהֹומעולהֹמכלֹמהֹשאפשרֹלהחשבֹ.ואיןֹ

ֹכי ֹגודלֹ-החסרון ֹמכיריםֹאת ֹאנו ֹאין ֹבגוף ֹשקועים ֹהיותנו ֹשמצד ,ֹ אםֹמצידנו

ֹיתב'ֹ ֹרצונו ֹכפי ֹהאלוקי ֹהיאֹהגילוי ֹוחוכמתֹהתורהֹהרי ֹמציאותה. וחוזקֹעילוי

ֹ ֹאלֹהבא ֹהכוח ֹמן ֹמוציא ֹהוא ֹתורה ֹהלומד ֹכל ֹוהנה ֹותלמודנו. ֹעבודתנו מצד

ֹמצדֹ ֹהאדם ֹשילמד ֹהוא ֹהישר ֹ...הדרך ֹנפשו ֹמצד ֹחכמתה ֹמציאות ֹאת הפועל

ֹאהבתוֹאתֹהאורֹהגדולֹ,שרוצהֹהשי"תֹבגילויֹמציאותוֹ,ֹשיתגדלֹיותרֹויותר"

ֹוכןֹכותבֹר'ֹחייםֹמוולוזי'יןֹבספרוֹ'נפשֹהחיים'ֹ:

ֹע ֹכמוֹשפרשֹהרא"שֹ"אבלֹהאמתֹכי ֹוענין ֹלשםֹהתורהֹ, ֹ"לשמה"ֹפרושֹ, ניין

ֹ–ז"לֹעלֹמאמרֹרביֹאלעזרֹברביֹצדוקֹ)נדריםֹס"ב(ֹ"עשהֹדבריםֹלשםֹפועלן"ֹ

לשמוֹשלֹהקדושֹברוךֹהואֹשפעלֹהכלֹלמענהוֹ,ֹ"ודברֹבהןֹלשמן"ֹ,ֹכלֹדבורךֹ

פולֹומשאךֹבדבריֹתורהֹיהיהֹלשםֹהתורהֹ,ֹכגוןֹלידעֹולהביןֹ,ֹולוהסיףֹלקחֹופל

ֹ"ֹ)נפשֹהחייםֹד,ֹג(ולאֹלקנטרֹולהתגאות,ֹ

זהֹמהותוֹכלומרֹ,ֹתורהֹלשמהֹהיאֹעצםֹהלימודֹ,ֹשעושהֹאתֹחפצוֹשלֹהקב"הֹכיֹ

ֹ.213שלֹֹהאדםֹולאֹלשוםֹאינטרסיםֹשוניםֹ

ֹ ֹמאיר ֹר' ֹבתחלהֹאתֹדברי ֹלדבריםֹזוכהֹלשמהֹבתורהֹהעוסקֹ"כלֹשאומרהבאנו

ֹהמהר"לֹבספרוֹ'דרךֹהחיים'ֹ)פירושֹעלֹמסכתֹאבות(ֹמסבירֹענייןֹזהֹ:ֹ–"ֹהרבה

ֹתורהֹ ֹלמד ֹכאשר ֹכי ֹדווקא ֹלשמה ֹשאמרו ֹמה ,ֹ ֹוכו' ֹלשמה ֹבתורה "העוסק

שהריֹהואֹלומדֹלשמהֹ,ֹאבלֹאםֹלמודוֹשלאֹלשמהֹֹישֹלוֹמעלתֹהתורהלשמהֹ

וכיוצאֹאיןֹלוֹמעלתֹהתורהֹכללֹ,ֹשהריֹאיןֹלמודוֹלשמהֹאבלֹֹכדיֹלקנותֹכבודֹֹ

ֹוכלֹהמעלותֹאשרֹזכרֹכאןֹהםֹמפניֹ ֹלוֹמעלתֹהתורהֹכפיֹמהֹשראויֹ, בזהֹאין

ֹהמעלהֹאשרֹ ֹישֹלאדם ֹלשמה ֹבתורה ֹלמודו ֹאם ֹומעתה ,ֹ ֹהתורה ֹמעלת עצם

ראויהֹלתורהֹעצמהֹ,ֹאבלֹאםֹאיןֹלמודוֹלשמהֹאיןֹלוֹהמעלהֹשראויֹאלֹהתורהֹ

ֹעצמהֹשהריֹאיןֹלימודֹלשמה"

ֹ

ֹלוֹאינטרסֹלכךֹכלומרֹכאשרֹלומדֹתורהֹואי דהיינוֹֹ–ישֹלוֹאתֹמעלתֹהתורהֹֹ–ן

כיֹאלו214ֹֹֹ'שכלֹאלוקיֹעליון'התורהֹמתאימהֹלוֹכיֹהתורהֹהיאֹלאֹתלויהֹֹוהיאֹ

                                                           
ֹתורהֹהמבטאֹאתֹמעלתֹהאדםֹכאדםֹראהֹתפארתֹישראלֹ,ֹפרקֹאֹבנוגעֹללימודֹה213ֹ
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ישֹֹ–עקרונותֹאלוקייםֹשלאֹתלוייםֹבזמן,ֹמקום,סיבהֹוכדו'ֹולכןֹאדםֹהלומדֹלשמהֹ

ֹלוֹתורהֹ.

ֹ

ֹ ֹבנוגע ֹאקדמאיים ֹבלימודים ֹלעסוק ֹמותר ֹהאם ,ֹ ֹהשאלה ֹ)מחשבתֹנשאלת לתורה

ֹישראל(ֹובסופםֹלזכותֹמכתיבתֹחידושיםֹֹבתוארֹ?

הרבֹעובדיהֹזצ"לֹמתייחסֹלשאלהֹזוֹוביןֹהיתרֹ,ֹבנושאֹתורהֹלשמהֹהנוגעֹלשאלהֹ

ֹזוֹ.

ֹעדֹסימןֹגֹחלקֹדעתֹיחוהֹת"שו

ֹבכדי,ֹבכתבֹהלכהֹבעניניֹתלמודיֹמחקרֹולערוךֹתורהֹללמודֹמותרֹהאם:ֹשאלה

ֹדוקטורֹתוארֹלקבל ֹלשלחוֹכדיֹתורהֹחידושיֹאוֹספרֹלכתובֹמותרֹהאםֹוכן,

ֹ?בפרסֹלזכותֹמנתֹעלֹלמצטייניםֹפרסֹהמעניקיםֹלמוסדות

ֹמותר ֹלקבלתֹגםֹשמכויןֹאףֹבכתבֹתלמודיֹמחקרֹולהכיןֹתורהֹללמודֹתשובה:

ֹ.תורהֹתלמודֹמצותֹלקייםֹכוונתוֹעלֹנוסףֹכבודֹתואר

ֹנ)ֹבפסחיםֹהמכתםֹבספר... ֹֹ(,ב"ע' (ֹא"עֹז"יֹברכות)ֹדאמרינןֹגבֹעלֹואף...

ֹועדייןֹשלמדֹאחרֹדהתםֹלומרֹיש,ֹנבראֹשלאֹלוֹנוחֹלשמהֹשלאֹבתורהֹהעוסק

ֹלשמהֹלעשותֹשראויֹהרגישֹלא ֹנבראֹשלאֹלוֹשנוחֹודאיֹזה, ֹלבחוןֹלוֹשהיה,

ֹל."עכֹבעצמוֹהאמתֹאת

ֹבזהֹאין,ֹלהתיהרֹכדיֹתורהֹלומדֹבאמתֹאםֹשאפילו,ֹ...ֹב"הנציֹלהגאוןֹ..ומצאתי

,ֹחסדךֹשמיםֹעדֹגדולֹכיֹבכללֹדהוי,ֹרוחניֹשכרֹמקבלֹשאינוֹאלא,ֹו"חֹעבירה

ֹמצותֹעבידֹדלאֹנהיֹ...,ֹכךֹעלֹנענשֹאינוֹמקוםֹומכל(.ֹב"ע'ֹנֹפסחים,ֹ)יותרֹולא

ֹ...מקייםֹהואֹת"תֹמצותֹמ"מ,ֹהמובחרֹמןֹתורהֹתלמוד

ֹלשמהֹבאֹלשמהֹשלאֹמתוךֹלפרשֹהעולםֹשרגיליםֹומה ֹילמודֹשבסוףֹל"ר,

ֹלרצוןֹעולהֹאינוֹלשמהֹשלאֹיהיהֹלימודוֹכלֹשאםֹיוצאֹזהֹולפיֹ,לשמהֹתורה

ֹהוא...ֹברוךֹהקדושֹלפני

ֹלמצטייניםֹפרסֹהמעניקיםֹלמוסדותֹתורהֹוחידושיֹספרֹולשלוחֹלכתובֹמותרֹוכן

ֹחיבורוֹאתֹלהדפיסֹשיוכלֹכדיֹכןֹעושהֹאםֹשכןֹוכלֹ.בפרסֹלזכותֹמנתֹעל

ֹ.לכתחלהֹכןֹלעשותֹשרשאיֹשבודאי,ֹשיקבלֹהמענקֹידיֹעל,ֹעולםֹלאורֹולהוציאו

                                                                                                                             
 כפיֹשמבואֹבספרֹנתיבותֹעולםֹבנתיבֹהתורהֹפרקֹא'ֹֹ:"רקֹכיֹהתורהֹהיאֹשכלֹאלוקיֹעליוןֹ"214ֹ
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ֹבספרֹוהנהֹהבאֹלעולםֹלוֹוטובֹהזהֹבעולםֹאשריוֹלשמהֹבתורהֹוהעוסק

ֹיחשוב,ֹכיצד,ֹלשמהֹתורהֹללמודֹאדםֹחושבֹאם,ֹאיתא(ֹד"תתקמֹסימן)ֹחסידים

ֹ...אקייםֹשאלמודֹמהֹכלֹבלבו

ֹכדיֹתורהֹללמודֹהאדםֹשעלֹהכוונהֹ...ֹֹאוזידאֹדיֹשמואלֹרביֹהגאוןֹכתבֹוכן

ֹולעשותֹלשמור ֹהמצותֹדיניֹלדעתֹכדיֹהואֹלשמהֹהתורהֹלימודֹשעיקר,

ֹ.חסידֹהארץֹעםֹשאין,ֹולקיימם

ֹא"עֹא"פֹנדרים)ֹסופרֹהחתםֹבחידושיֹאולם... ֹכתב( ֹלשמהֹתורהֹפירוש, ֹולא,

ֹאין,ֹהמצותֹלקייםֹההלכהֹשידעֹאלאֹבלימודֹכוונתוֹאיןֹשאם,ֹשמיםֹלשםֹאמרו

ֹ.מצלאֹולאֹמגנאֹלאֹבהֹעסיקֹדלאֹדבעידנא,ֹעצמהֹהמצוהֹמקיוםֹעדיףֹזה

ֹולילהֹיומםֹבתורהֹלהגותֹעצמהֹבפניֹמצוהֹהוא,ֹהתורהֹעסקֹבמצותֹהעיקרֹאך

ֹהעיוןֹבעומקֹתמידֹבתורהֹולעמול ֹשצריךֹבשעהֹהמצוהֹלקייםֹלבדֹולא,

ֹלעשותה ֹשכרֹוקבלֹדרושֹאלא, ֹת"להשיֹרוחֹנחתֹישֹעצמהֹשבתורה, ֹוזהו,

ֹ...ש"עֹומצילהֹהמגינהֹוהיאֹ.אחרתֹלכוונהֹולא,ֹהתורהֹשלֹלשמהֹעוסק

ֹשהעוסק,ֹשכתב'(ֹגֹאותֹהטורֹהגהותֹז"מֹסימן)ֹח"אוֹעלֹמנחםֹדבריֹבספרֹועיין

ֹלשמהֹבתורה ֹתורהֹשלֹלשמהֹהיינו, ֹהוראהֹלשםֹכלומר, ֹחקיֹאתֹלהורות,

ֹהתורהֹספרֹימושֹלאֹהפסוקֹעל'(ֹאֹביהושע)ֹיקרֹכליֹבספרֹשכתבֹוכמוֹהאלקים

ֹליֹודיֹבתורהֹאהגהֹאדםֹיאמרֹשלא,ֹהוראהֹלשוןֹהואֹתורהֹשלשון,ֹמפיךֹהזה

ֹ....למעשהֹהלכהֹלהורותֹמנתֹעלֹללמודֹצריךֹאלא,ֹבכך

ֹמסוכוטשובֹאברהםֹרביֹוהגאון ֹנזרֹאבניֹבעל, ֹטלֹאגליֹספרוֹבהקדמת, ,ֹכתב,

ֹכיֹואומרים,ֹהתורהֹלימודֹבענין,ֹהשכלֹמדרךֹטועיםֹאדםֹבניֹקצתֹשמעתיֹהנה

ֹבלימודוֹומתענגֹושמחֹחידושיםֹומחדשֹופוסקיםֹס"שֹהלומד ֹלימודֹזהֹאין,

,ֹתענוגֹשוםֹמהלימודֹלוֹשאיןֹבפשטותֹלומדֹהיהֹשאםֹכמו,ֹכךֹכלֹלשמהֹתורה

.ֹעצמוֹהנאתֹגםֹבלימודוֹמתערבֹהריֹמלימודוֹהמתענגֹאבל,ֹמצוהֹלשםֹרקֹוהוא

ֹגמורֹטעותֹשזהוֹובאמת ֹששֹלהיותֹהתורהֹלימודֹמצותֹעיקרֹזהוֹואדרבה,

ֹבלימודוֹומתענגֹושמח ֹבדמוֹנבלעיםֹתורהֹדבריֹשאז, ֹבתורהֹדבוקֹונעשה,

ֹ.ֹהקדושה

ֹבלבדֹלתענוגֹאלאֹהלימודֹמצותֹלשםֹשלאֹהלומדֹורק ֹשלאֹלומרֹנחשב,

ֹ.ש"ע'ֹוכוֹלשמהֹשלאֹבתורהֹאדםֹיעסוקֹלעולםֹאמרוֹזהֹשעל,ֹלשמה
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הלימודֹוכןֹהרבֹעובדיהֹעונהֹכיֹמותרֹללמודֹתורהֹולקבלֹעלֹכךֹתוארֹבסופוֹשלֹ

ֹלשמהֹלעשותֹשראויֹהרגישֹלאֹועדייןֹשלמדֹמחדשֹשרקֹאחר ֹלוֹשנוחֹודאיֹזה,

ֹאין,ֹלהתייהרֹכדיֹתורהֹלומדֹבאמתֹאםֹנברא)בשםֹספרֹה'מכתם'(.ֹוכןֹאפילוֹשלא

אךֹלאֹֹ–ולאֹנענשֹֹ–רוחניֹומקייםֹמצוותֹת"תֹֹשכרֹמקבלֹשאינוֹאלא,ֹעבירהֹבזה

ֹ'מיליֹ ֹללמוד ֹאפשרות ֹלו ֹיש ֹשאם ֹשם ֹמובא ,ֹ ֹבנוסף ֹרוחני. ֹשכר ֹכך ֹעל מקבל

ואפילוֹשהואֹֹ–תלמודֹהתורהֹעדיףֹֹ–דחסידותא'ֹלשמהֹותלמודֹתורהֹשלאֹלשמהֹ

ֹלאֹלשמה.ֹהרבֹעובדיהֹמביאֹהגדרותֹשונהֹלמושגֹתורהֹלשמהֹבכמהֹאפשרויותֹ:

 ֹיקייםֹ)ספרֹחסידים(ֹ–לחשובֹבליבוֹשכלֹמהֹשילמד 

 ֹכמצווהֹבפניֹעצמהֹהעושהֹנחתֹלהקב"הֹ)ֹמקבילֹלדבריֹנפשֹהחייםֹומרן

 לשםֹהתורהֹ(ֹ–הרבֹזצ"לֹ

 ללמדֹלאחרים 

ֹ ֹלשמוחֹֹמסוכוטשובהאדמו"ר ֹשאוסרים ֹשיש ֹמביא ֹטל' ֹ'אגלי ֹלספרו בהקדמה

בתלמודֹהתורהֹכיֹזהֹלימודֹ"לאֹלשמהֹטהור"ֹכיֹישֹבזהֹגםֹשעושהֹזאתֹלתענוגֹ

ֹ ֹ ֹ ֹכך ֹהאומרים ֹדברי ֹאת ֹומתענגֹֹ-ודוחה ֹשמח ֹשיהיה ֹת"ת ֹמצוות ֹעיקר ֹזה כי

ֹשאזֹדבריֹתורהֹנבלעיםֹבדמוֹונשעהֹדבוקֹע"יֹכךֹבתורהֹהקדושה.–בלימודוֹ

ֹֹבסיום ֹהרבֹעובדיהֹמגדירֹמהֹנקראֹ'לאֹלשמה' ,ֹ והדברֹמותרֹלכתחילהֹֹ–דבריו

ֹ"רק .ֹ ֹבלימוד ,ֹבלבדֹלתענוגֹאלאֹהלימודֹמצותֹלשםֹשלאֹהלומדֹבהתחלתֹדרכו

ֹלשמהֹשלאֹלומרֹנחשב ֹ.ֹֹשלאֹבתורהֹאדםֹיעסוקֹלעולםֹאמרוֹזהֹשעל, ֹלשמה"

ֹ

ֹהרבֹשלמהֹאבינרֹשל ֹתורהֹלשמהֹבדברי ֹלסכםֹאתֹהנושאֹשל ֹבספרוֹניתן יט"א

ֹ'חייֹעולם'ֹעלֹלימודֹתורה:

ֹללמודֹתורהֹבשבילֹהתורהֹ?ֹ–"שאלה:ֹמהֹפירושֹהמושגֹ"תורהֹלשמה"ֹ

ֹהֹ,ואלוֹהןֹמלמטהֹלמעלהֹ.:ֹישֹהרבהֹמדרגותֹבשלאֹלשמהֹולשמֹתשובה

ֹלהרוסֹדבריוֹ .א ,ֹ ֹאותו ֹכלומרֹלהתקיף ,ֹ ֹהלומדֹקנטרֹחברו :ֹ ֹגרוע הכי

 ולהעליבו.

תייהרֹ,ֹשיקראוהוֹחכםֹ,ֹשיהיהֹלוֹכבודֹגרועֹכמעטֹבאותהֹדרגהֹ:ֹלה .ב

 ויקרֹ.ֹמובןֹמאליוֹששתיֹמטרותֹאלוֹמנוגדותֹלתורה.
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להתפרנסֹ,ֹשזהֹדברֹלגיטימיֹוטובֹכשלעצמוֹ,ֹאךֹאיןֹלעשותֹמהתורהֹ .ג

 קרדוםֹלחפורֹבו.

כדיֹלקבלֹפרסֹשלֹאורךֹימיםֹאוֹשכרֹבעולםֹהבא,ֹשאלוֹדבריםֹיפיםֹ .ד

 משמשתֹאלאֹכאמצעי.מאודֹ,ֹאךֹבכלֹזאתֹהתורהֹעדייןֹ

ֹששייךֹלמגמתֹהתורהֹ .ה ,ֹ ֹאידאלֹעליון ֹשזהֹודאי לדעתֹלקייםֹמצוותֹ,

ֹעל ֹתקוים ֹשהתורה ֹשלֹ-,שעניינה ֹשימוש ֹעדיין ֹזהו ֹאך ,ֹ ֹהאדם ידי

 תורהֹכמכשירֹלמטרהֹאחרתֹשהיאֹֹהקיוםֹ,ֹכאילוֹאיןֹלהֹערךֹעצמי.

ֹשךֹ .ו ֹרצונו ֹזהו ֹכי ,ֹ ֹהתורה ֹלימוד ֹעצם ֹלשם :ֹ ֹלשמה ֹתורה לימוד

הואֹשנלמד,ֹנתמלאֹחכמהֹשכללֹישראלֹיתמלאֹחכמהֹ,ֹ-ברוך-שהקדו

ֹוכמובןֹ שכלֹההוויהֹתתמלאֹחכמהֹ,ֹשנקשיבֹלדברֹד'ֹהמדברֹאלינו.

מתוךֹלימודֹתורהֹלשמהֹהזנה,ֹזוכיםֹלדבריםֹהרבהֹ)אבותֹוֹא(,ֹשהריֹ

ֹכלֹ ֹאת ֹחובק ֹוכן ,)ֹ ֹב ֹמ ֹ)קידושין ֹהמצוות ֹמעשה ֹלידי ֹמביא הוא

ֹהםֹחיינוֹ-הזהֹובעולם-עולםהסגולותֹהנפלאותֹשלֹאושרֹב ֹכי הבאֹ,

ֹל ֹעמ' ֹב, ֹלנתיבותֹישראל, ֹובהםֹנהגהֹיומםֹולילה)עיין ֹ-ואורךֹימינו

 עח[(ֹ."-לאֹ]מהדורתֹמאבניֹהמקוםֹ,ב,ֹעמ'ֹעו

ֹ

ֹ ֹתורה ֹהוא ֹהאידאלי ֹהלימוד ֹכי ֹ)ראהֹֹ–ראינו ֹמהותי ֹעצמאי ֹכדבר ,ֹ ֹהתורה לשם

ישֹֹ–אחריםֹ,ֹלקייםֹמהֹשכתובֹמהר"לֹלעיל(ֹוכןֹדעותֹהאומרותֹשגםֹלשםֹהוראתֹ

ֹכאןֹתורהֹלשמה.

ֹש ֹלמדנו ֹוכן ֹללמוד ֹיכול ֹבישיבה ֹדרכו ֹבתחילת ֹ ֹכדיֹשתלמיד ֹ)כלומר ֹלשמה לא

ֹֹשיכבדוהו ֹפרס ֹלקבל ֹכדי ֹֹולאֹאו ֹלקנטר ֹלעיל(ֹ–כדי ֹראינו ֹכךֹכפי ילמדֹֹומתוך

ֹ ֹוכדֹ–לשמה ֹכבוד ֹלקבל ֹכדי ֹולא ֹה' ֹלאהבת ֹ.ודהיינו ֹהסבירֹֹ' ֹמוולאז'ין ֹחיים ר'

שחייביםֹבתחילתֹהלימודֹלשיםֹכמטרהֹאתֹלימודֹהלשמהֹעדֹשיגיעֹלדרגהֹזוֹשלֹ

ֹ"לעולםֹיעסוקֹבתורהֹומצותֹאפילוֹשלאֹלשמה,ֹֹלימוד :ֹ ֹ כדבריֹה'תפארתֹישראל'

ֹ."ֹהיינוֹבתחלתֹלמודושמתוךֹזהֹבאֹלעשותֹלשמה,ֹ

ֹיהיֹרצוןֹשנזכהֹכולנוֹללמודֹתורהֹלשםֹעצםֹמעלתֹתורתנוֹהקדושה!

ֹ 
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ֹוריאלרחמיןֹצֹ-עסקתֹיששכרֹוזבולון

ֹ

ֹפתיחה,ֹהסבר,ֹמקורות,ֹופסיקה.

ידועֹלכולנוֹעלֹהמדרשֹֹשמספרֹעלֹעסקתםֹהמפורסמתֹוהידועהֹשלֹזבולוןֹויששכר,ֹ

ֹהיוםֹ ֹכל ֹבמשך ֹיושב ֹויששכר ֹלשניהם ֹפרנסה ֹומביא ֹעובד ֹשזבולון ֹהיה ההסכם

ֹ ֹשל ֹמקורו ֹ ֹיחלוקו. ֹגם ֹהם ֹלימודו ֹשכר ֹואת ֹתורה ֹמ'מדרשֹללמוד ֹהוא המדרש

תנחומא'ֹעלֹחומשֹבראשיתֹבפרקֹמט'ֹפסוקֹי''גֹופסוקֹי''דֹ"זבולוןֹלחוףֹימיםֹישכוןֹ

ֹצידון"ֹו ֹעל המשפתים"ֹכתבֹֹביןֹרבץֹגרםֹחמרֹ"יששכר-והואֹלחוףֹאניתֹוירכתו

ֹמסבירֹ ֹרש"י ֹבתורה" ֹעוסק ֹויששכר ֹבפרקמטיא ֹעוסק ֹ"זבולון המדרש:

ֹ ֹשל ֹוהכוונה ֹ"סחורה" ֹזה ֹכסףֹש"פרקמטיא" ֹומשיג ֹעובד ֹשזבולון ֹהיא המדרש

ֹללאֹ ֹבתורה ֹלעסוק ֹיוכל ֹשהוא ֹכדי ֹליששכר ֹממנו ֹחצי ֹומביא ֹאניות ֹשל ממסחר

טרדתֹהפרנסה,ֹוזהֹמסתדרֹהיטבֹעםֹהפסוקֹ)דבריםֹל"גֹי"ח(ֹ"שמחֹזבולוןֹבצאתךֹ

ֹבזכותויששכרֹבאוהליך",ֹורש"יֹשםֹמסבירֹשבגללֹשתורתוֹשלֹיששכרֹהתקיימהֹ

ֹהוקדםֹזבול ֹהואֹזבולון ֹ)שהרי ֹליששכרֹלמרותֹשיששכרֹהיהֹצריךֹלהיזכרֹלפניו ון

ֹנולדֹלפניו(.

וכןֹמבארֹ'מדרשֹרבה':ֹוכיֹלמהֹשזבולוןֹישמח?ֹשבזכותוֹיושבֹיששכרֹבאוהלהֹשלֹ

ֹ.וצריךֹלהדגישֹשהחלוקהֹהזאתֹמלאהֹולכלֹענייןֹוענייןתורהֹוהואֹגםֹשותףֹלשכרו.ֹ

ֹ"התו ֹכא.( ֹ)דף ֹאומרת ֹסוטה ֹבמסכת ֹשהגמרא ֹמייסוריםֹכמו ֹהאדם ֹעל ֹמגנה רה

ומצילתוֹמןֹהחטא"ֹומסתבראֹלומרֹשכלֹזהֹחלֹגםֹעלֹמיֹשעובדֹכדיֹשאחריםֹיוכלוֹ

ֹשלֹ ֹופסיקתו ֹמשכרם. ֹמחצית ֹיקבל ֹוהוא ֹכלל ֹטרחה ֹללא ֹהיום ֹכל ֹתורה ללמוד

ֹהיא ֹערוך ֹטרודֹֹהשולחן ֹשהוא ֹבגלל ֹיכול ֹלא ֹשהוא ֹאו ֹללמוד ֹיודע ֹשאינו שמי

והרמ"אֹמוסיףֹבשםֹרבינוֹֹבידוֹכאילוֹלמדֹבעצמוֹשישלםֹלאחריםֹשלומדיםֹועלה

ֹוהשניֹ ֹשניהם ֹבשביל ֹהיום ֹכל ֹיעבוד ֹשהוא ֹחברו ֹעם ֹלהתנות ֹיכול ֹשאדם ירוחם

שתנאיֹזהֹילמדֹתורהֹכלֹהיוםֹבשבילֹשניהםֹועודֹאומרֹהרמ"אֹבשםֹרבינוֹירוחםֹ

ֹ ֹהיה. ֹמהֹשכבר ֹלהתנותֹעל ֹאפשר ֹואי ֹהעתיד ֹכלפי ֹשהמהר"םֹהואֹרק וישֹלציין

להעבירֹזכויותֹמאדםֹאחדֹֹאיֹאפשררֹחולקֹואומרֹבשםֹרבֹהאיֹגאוןֹשבכללֹאלשק

לאחר,ֹואםֹמישהוֹמקייםֹאתֹהתורהֹ)משלםֹלאדםֹכדיֹשילמד(ֹהואֹלאֹמקבלֹאתֹ
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ֹזהֹשהואֹגורםֹלכךֹ ֹעל ֹזכויותֹמהשמיים ֹאלאֹהואֹמקבל ֹאדם, ֹאותו ֹשל זכויותיו

 שאותוֹאדםֹילמדֹהרבהֹתורה.

 עסקהֹזאת?האםֹישֹהפסדֹלאחדֹמהצדדיםֹמ

ֹאוליֹ ֹזו? ֹמעסקה ֹהפסד ֹיש ֹמהצדדים ֹלאחד ֹהאם ֹהיא ֹביותר ֹהמתבקשת השאלה

בכללֹלאֹמשתלםֹלעשותֹעסקהֹזו?ֹאמרֹהאורֹהחייםֹהקדושֹבפרשתֹכיֹתשאֹעלֹ

הפסוקֹ"כלֹהעוברֹעלֹהפקודיםֹמחציתֹהשקלֹבשקלֹהקודש"ֹשעלֹזהֹאמרוֹחז"לֹ

ולֹמשקלֹשלֹחול"ֹֹוזהֹ"מנהֹשלֹשקלֹהקודשֹכפולֹממנהֹשלֹחול,ֹושקלֹהקודשֹכפ

שכרוֹמושלםֹֹ–באֹלומרֹלנוֹשמיֹשמחזיקֹתלמידֹחכםֹשנוטלֹממנוֹמחציתֹמשכרוֹ

ֹכיֹהכסףֹשלוֹזהוֹכסףֹשלֹקודשֹולכןֹהואֹכפול!!ֹ–ולאֹמנוכה!ֹ

אזֹבזכותֹהאורֹהחייםֹהקדושֹהבנוֹאתֹהענייןֹהכספי,ֹאבלֹמהֹעםֹהענייןֹהרוחני?ֹ

ההפלאהֹ)רביֹפנחסֹבןֹרביֹצביֹהירשֹהאםֹישֹהפסדֹלצדֹשלומדֹתורה?ֹאמרֹבעלֹ

הלויֹהורוביץ(ֹבהקדמתוֹשלקיחתֹחלקֹהעוסקֹבתורהֹהיאֹלאֹכמוֹלקיחתֹחלקֹרגילֹ

ֹבמשאֹומתןֹמשתיֹסיבות.

ֹ

(יפהֹשעהֹאחתֹבעולםֹהבאֹמכלֹחייֹהעולםֹהזהֹ)וקלֹוחומרֹשעהֹשלֹלימודֹתורה1ֹ

ֹחשובהֹיותרֹמכלֹחייֹהעולםֹהזה(

ֹתפלס"ֹ(אמרוֹחז"לֹעלֹהפסוקֹ"אורחֹח2 שאסורֹלאדםֹלעשותֹמשאֹומתןֹֹ–ייםֹפן

עלֹתורהֹומצוות,ֹולכאורהֹזהֹקשהֹבכללֹעלֹכלֹעסקתםֹשלֹיששכרֹוזבולון!ֹומבארֹ

ֹבגללֹשהשכרֹשלֹשניהםֹשווהֹולאֹ בעלֹההפלאהֹשזהֹבכללֹלאֹבגדרֹמשאֹומתן

ֹמשוםֹשמיֹ ֹחסר"ֹ ֹנרֹמנרֹזהֹנהנהֹוזהֹאינו ֹ"המדליק נגרעֹמאףֹאחדֹבדיוקֹכמו

ֹ ֹאחדֹשמכלכל ֹלאף ֹולכן ֹחכם, ֹהתלמיד ֹשל ֹמהשכר ֹולא ֹמה' ֹשכרו ֹחכם תלמיד

ֹויששכרֹ ֹבצאתך ֹזבולון ֹ"שמח ֹכתוב ֹולכן ֹכלשהי, ֹגריעות ֹאו ֹהפסד ֹאין מהצדדים

ֹודבריוֹשלֹבעלֹההפלאהֹ ֹולאֹלוקחֹמחברוֹכלום, באוהליך"ֹשכלֹאחדֹשמחֹבשלו

רהֹהואֹמתאימיםֹיפהֹבבסיסםֹלדבריֹמהר"םֹאלשקרֹשאומרֹשמיֹשמקייםֹלומדיֹתו

ֹעלֹזהֹשבזכותוֹהםֹלומדיםֹוהואֹלאֹמקבלֹשכרֹעלֹעצםֹלימודםֹ מקבלֹשכרֹמה'

ֹ)כמוֹשהזכרנוֹלעיל(.

ֹ

 חיובֹהשתתפותֹעםֹהצדֹהשני?האםֹישֹ
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שאלהֹנוספתֹשראויהֹלהישאלֹהיאֹהאםֹאחדֹמהצדדיםֹמחויבֹלהשתתףֹקצתֹבעסקוֹ

שלֹהשני?ֹֹאוֹשכלֹאחדֹעוסקֹאךֹורקֹבצדֹשלו?ֹֹההיגיוןֹהבריאֹאומרֹשכלֹאחדֹ

ֹהרבהֹ ֹילמד ֹיששכר ֹמושלמת, ֹתהיה ֹשהעסקה ֹכך ֹשלו ֹלצד ֹורק ֹאך ֹלדאוג צריך

ֹ"י ֹכך ֹאולםֹבמדרשֹרבהֹכתוב ֹהרבהֹכסף! ֹישיג ֹוזבולון ֹוזבולוןֹתורה ֹכונס ששכר

ֹצורכו"ֹ ֹכל ֹומביאֹלו ֹכונסֹאתֹהיבולֹֹ–מביאֹבאניותֹומוכר ֹשיששכר ֹמכאן ומובן

ֹאחרותֹ ֹבארצות ֹומוכר ֹהיבול ֹאת ֹממנו ֹלוקח ֹרק ֹוזבולון ֹלחוף ֹאותם ֹומביא שלו

ומביאֹלוֹאתֹהרווחיםֹשלֹהסחורה,ֹומשמעֹבעצםֹשיששכרֹגםֹצריךֹלעבודֹולאֹרקֹ

ֹלציי ֹ)יש ֹהיום! ֹכל ֹתורה ֹולאֹללמוד ֹרבה ֹבמדרש ֹרק ֹמופיע ֹשהזכרנו ֹשהמשפט ן

ֹלנהוגֹ ֹבפוסקיםֹשישֹעניין ֹכךֹלאֹראינו ֹנהגו ֹאולםֹאףֹשיששכרֹוזבולון בתנחומא(.

ֹבאופןֹכזהֹולכןֹאפשרֹשכיוםֹגםֹיששכרֹיהיהֹעסוקֹאךֹורקֹבלימודֹהתורה.ֹאדווק

ֹאתֹ ֹומביא ֹשעובד ֹמי ֹשל ֹבדין ֹנעסוק ֹוכעת ֹתורה, ֹהלומד ֹלעניין ֹדיברנו ֹכאן עד

ֹהכסף.

לכאורהֹהיינוֹאומריםֹשהואֹלאֹצריךֹבכללֹללמודֹתורהֹכיֹבעצםֹישֹלוֹאתֹהשכרֹ

ֹהשל"הֹ)מסכתֹ ֹרואיםֹבדברי ֹלעומתֹזאתֹאנו ֹהואֹמפרנס, מהאדםֹשלומדֹשאותו

שבועותֹפרקֹ"נרֹמצוה"ֹאותֹמ''ו(ֹשרביֹאלעזרֹבןֹחרסוםֹ)שהיהֹעשירֹמאוד(ֹהיהֹ

ֹל ֹאומרים ֹשהיו ֹהעשירים ֹאת ֹשמים ֹבדין ֹשהםֹמחייב ֹבגלל ֹלומדים ֹלא ֹשהם ו

ֹאפשרֹ ֹומכך ֹבשבילם(, ֹגם ֹכסף ֹבלהשיג ֹטרודים ֹהם ֹ)כי ֹאחרים ֹלמדנים מפרנסים

ֹ ֹגםֹללמודֹשגםֹמי ֹתורהֹצריךֹללמודֹבעצמו ערוךֹאומרֹֹ)והשולחןשמפרנסֹלומדי

ֹבדיעבדֹקריאתֹשמעֹוברכותיהֹעלהֹלוֹכלימודֹתורה(.ֹ–שאםֹאדםֹלאֹלמדֹתורהֹ

ֹ

 העסקה?ֹהאםֹמומלץֹבכללֹלעשותֹאת

עדֹעכשיוֹעסקנוֹבפרטיםֹהטכנייםֹשלֹהעסקהֹ)איךֹבדיוקֹעושיםֹאתֹהעסקה,ֹהאםֹ

ֹ ֹ-מישהוֹמפסידֹממנה(ֹאךֹכעתֹנעסוקֹבשאלהֹהרבהֹיותרֹפרקטיתֹונוגעתֹלחיינו

ֹהאםֹבכללֹמומלץֹלעשותֹאותה??ֹואםֹכןֹהאםֹישֹצדֹשעדיףֹלהיותֹבו?

שותֹאתֹהעסקה,ֹוזהֹבעצםֹאםֹנתמקדֹבצדֹשלֹיששכרֹ)לימוד(ֹזהֹברורֹשמומלץֹלע

ֹגםֹהצדֹהעדיף.

ֹאתֹ ֹלעשות ֹעדיף ֹאם ֹברור ֹכ"כ ֹלא ֹזה ֹ)העסקים( ֹזבולון ֹשל ֹבצד ֹנתמקד ֹאם אך

העסקה,ֹהשולחןֹערוךֹאכןֹפוסקֹשעושיםֹעסקהֹזאתֹרקֹבמקרהֹשהאדםֹאינוֹיודעֹ
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ֹלקבועֹ ֹאדם ֹישתדל ֹלכן ֹהפרנסה, ֹטרדת ֹבגלל ֹהרבה ֹללמוד ֹיכול ֹאינו ֹאו ללמוד

)אחריֹהעבודהֹלדוגמא(ֹואםֹהואֹרואהֹשזהֹלאֹמספיקֹאזֹשיעשהֹֹלעצמוֹזמןֹלימוד

אתֹהעסקהֹהזאתֹ)והוכחנוֹכברֹמהסיפורֹשלֹרביֹאלעזרֹבןֹחרסוםֹשאםֹזהֹמחמתֹ

ֹשעדיףֹ ֹוכמובן ֹתורה( ֹללימוד ֹמועט ֹאפילו ֹזמן ֹלמצוא ֹצריך ֹאדם ֹעדיין ֹזמן חוסר

ֹלעשותֹאתֹהעסקהֹמאשרֹלאֹלעשותֹכלוםֹולהישארֹבידייםֹריקות.

ֹ

 יכום:לס

ֹלוֹ ֹשאין ֹאו ֹללמוד ֹיודע ֹלא ֹשאדם ֹבמקרה ֹרק ֹזאת ֹעסקה ֹלעשות ֹשאפשר ראינו

אךֹהצדֹהעובדֹֹבכלוםמספיקֹזמן,ֹוהצדֹהלומדֹלאֹחייבֹלהשתתףֹבצדֹשלֹהעובדֹ

ֹאחדֹמהצדדיםֹלאֹמפסידֹ ֹגםֹשאף ֹראינו ֹתורה, ֹללמוד ֹזמן ֹזאתֹלמצוא ֹבכל צריך

ֹםֹמבחינתֹלימודֹתורה.שוםֹדברֹושניהםֹנשאריםֹשלמיםֹגםֹמבחינהֹכספיתֹוג

ֹ

הרבֹקוקֹכותבֹבספרֹ""עיןֹאיה"ֹ)ברכותֹפרקֹשני,ֹפיסקהֹנ"ט(ֹעלֹחכמיֹיבנהֹשהיוֹ

רגיליםֹלומרֹשמבחינתֹמעלתֹהאדםֹהםֹשוויםֹלחבריהםֹשעובדיםֹכלֹהיוםֹבשדהֹ

ֹ)אוֹ ֹוטהרתו ֹרקֹבשלמותֹהלב ֹתלוי ֹה' ֹבעיני ֹמציאתֹחן ֹשעיקר ולאֹלומדיםֹבגלל

ה'ֹרוצהֹאתֹהלבֹשלֹהאדם(ֹשאליהֹמגיעיםֹעלֹֹ–בעי"ֹֹכמאמרֹחז"לֹ"רחמנאֹליבא

ֹאםֹ ֹולכן ֹהקדושה, ֹהתורה ֹידי ֹעל ֹנעשית ֹבו ֹהדבקות ֹוכל ֹיתברך, ֹבה' ֹדבקות ידי

מבחינתֹה'ֹזהֹלאֹמשנהֹבאיזהֹֹ–אדםֹעושהֹאתֹהמקסימוםֹשלוֹכדיֹלהתקרבֹלה'ֹ

ֹשחכמיֹדר ֹשראינו ֹכמו ֹרב ֹבכבוד ֹאליו ֹלהתייחס ֹוצריך ֹבשדה(, ֹהוא)רב/עובד גה

ֹכיֹהעיקרֹזהֹהרצוןֹוההשתדלותֹהמקסימלית!יבנהֹאמרוֹ

ֹ

ולכןֹבעצםֹחכמיֹיבנהֹֹ–ובלבדֹשיכוןֹליבוֹלשמים"ֹֹ–"אחדֹהמרבהֹואחדֹהממעיטֹ

ֹכשווהֹלהםֹ ֹתורהֹולהתקרבֹלה' ֹללמוד ֹשהשתדלֹבכלֹמאודו ֹאתֹמי מבחינתֹראו

המעלהֹשלו!ֹולכןֹגםֹאנוֹצריכיםֹלהעריךֹכלֹאחדֹלפיֹפנימיותוֹורצונוֹהנפשיֹלדבוקֹ

ֹוהעיקרֹהואֹלעשותֹאתֹ ֹולאֹחסֹוחלילהֹאךֹורקֹלפיֹהחיצוניותֹוהלימודֹשלו, בה'

ֹשלבֹ ֹובכל ֹהזמן ֹכל ֹובתורה ֹיתברך ֹבה' ֹלדבוק ֹשלנו ֹביותר ֹהגדולה ההשתדלות

נצליחֹלפגושֹאתֹה'ֹותורתוֹהקדושהֹמתוךֹֹושנזכהֹשלכלֹמקוםֹשאליוֹנלךבחיינו,ֹ

ֹ.שמחהֹואהבה,ֹאמן
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ֹשחורֹאביחיֹ-עמלֹתורה
ֹיודעים ֹכולנו ֹבנושאֹשלֹ"עמלֹתורה". ֹלספרֹמדועֹבחרתי ֹרוצהֹאני ,ֹ ֹבפתחֹדברי
ֹואורךֹ ֹחיינו ֹהיא ֹאשר ֹהקדושה ֹהתורה ֹשל ֹהעצום ֹוערכה ֹחשיבותה ֹאת ומבינים

ֹמוציאֹ ֹשהוא ֹכך ֹלידי ֹהאדם ֹאת ֹמביא ֹהתורה ֹעמל ֹולילה. ֹיומם ֹנהגה ֹובה ימינו

ילדֹֹ–מעצמוֹכוחותֹגדוליםֹאשרֹהואֹעצמוֹלאֹהאמיןֹשקיימיםֹאצלו.ֹהריֹזהֹכוללֹ

ֹיוםֹמשניותֹלצורךֹסיוםֹש"סֹמשניותֹעדֹלב ֹעו"דֹשלומדֹכל ֹאו ,ֹ רֹהמצווהֹשלו

אשרֹאחריֹעודֹיוםֹעבודהֹמאתגרֹומורכבֹלאֹמוותרֹעלֹהלימודֹהקבועֹבדףֹהיומיֹ

אוֹבחורֹישיבהֹאשרֹמתנתקֹמהעולםֹהרועשֹוהגדולֹונכנסֹלביתֹהמדרשֹשהואֹגןֹ

ֹיוםֹועומלֹמעמיקֹומחכיםֹ ֹיוםֹאחר ֹהרבֹוידרֹשליט"אֹ( ֹכלשון ֹאדמותֹ) ֹעלי עדן

ֹחשובֹ ֹהתורה. ֹהשקעתוֹבחכמתהֹשל ֹבתורהֹכפי ֹעמלו ֹעל ֹואחד ֹאחד ֹכל להעריך

ֹויכולתו.

נהֹלכלֹאחדֹואחדֹמעםֹישראלֹ,ֹקריאהֹופנחתוםֹבברכתֹ"חילכםֹלאורייתא"ֹאשרֹמ

ֹנעימה!

ֹהשקעהֹבקביעותֹוקצירתֹהפירותֹ–עמלֹתורהֹ

ֹלאטֹלאטֹעםֹעבודהֹקבועהֹומסודרתֹ ֹאשר ,ֹ ֹהתורה ֹיפהֹבנוגעֹלעמל ֹרעיון ישנו

ֹולקצירתֹהפירותֹבעז"ה.ֹמגיעיםֹלהבנתֹהתורה
215ֹֹ ֹיוחנן ֹא"ר ֹאבא ֹבר ֹחייא ֹלמהֹֹ–"א"ר ֹפריה", ֹיאכל ֹתאנה ֹ"נוצר ֹדכתיב מאי

נמשלוֹדבריֹתורהֹכתאנה?ֹמהֹתאנהֹזוֹכלֹזמןֹשאדםֹממשמשֹבהֹמוצהֹבהֹתאניםֹ

ֹ,ֹאףֹדבריֹתורהֹכלֹזמןֹשאדםֹהוגהֹבהןֹמוצאֹבהןֹטעם"

ֹבמקוםֹ ֹזמן....מוצאֹבהֹתאניםֹ–ואומרֹרש"י ֹבבתֹאחתֹאלאֹשאֹ-כל ֹמתבשלין ינן

ֹחושבֹשאפשרֹללמודֹמזהֹ ֹאני ֹלאכולֹמהן. היוםֹמעטֹולמחרֹמעטֹוכלֹשעהֹראוי

שע"יֹשאדםֹעמלֹבתורהֹ,ֹולומדֹפעםֹאחרֹפעםֹאתֹהסוגיהֹאזֹבסופוֹשלֹדברֹהואֹ

הואֹמביןֹ,ֹוכמוֹשהתאניםֹאינםֹמתבשליםֹבפעםֹאחתֹאלאֹהיוםֹמעטֹולמחרֹמעטֹ,ֹ

ֹבתורהכךֹגםֹבתורהֹהקדושהֹ,ֹאת ,ֹאזֹאתהֹמנסהֹהיוםֹֹהֹמשקיעֹומחפשֹלהבין

ֹשישֹפהֹעמלֹקבועֹֹומממשיך ֹוב"הֹמגיעיםֹלהבנתֹהלימודֹכיוון ֹהלאהֹ, מחרֹוכן

נותןֹללומדֹשמחהֹכיווןֹשהואֹיודעֹשעםֹעמלֹוהשקעהֹהואֹיביןֹולכןֹהואֹלאֹֹאשר
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ֹגםֹ ֹכך ,ֹ ֹדבר ֹשל ֹבסופו ֹבשל ֹלפרי ֹהגיע ֹשבתאנים ֹוכמו ,ֹ ֹלנסות ֹוימשיך יוותר

ֹבתורה.

ֹר'ֹאלעזרֹמתחבטֹבשאלהֹלאיזהֹעמלֹנולדֹהאדםֹ,ֹתורהֹאוֹמלאכה?
"אמרֹר'ֹאלעזרֹכלֹאדםֹלעמלֹנבראֹ,ֹשנאמרֹ"כיֹאדםֹלעמלֹיולד"ֹ,ֹאיניֹיודע216ֹֹ

כשהואֹאומרֹ"כיֹאכףֹֹ–אםֹלעמלֹפהֹ)כלומרֹדיבור(ֹנבראֹאםֹלעמלֹמלאכהֹנבראֹ

ֹועדייןֹאיניֹיו דעֹאםֹלעמלֹתורהֹאםֹלעמלֹעליוֹפיהו"ֹהויֹאומרֹלעמלֹפהֹנבראֹ,

הויֹֹ–שיחה?ֹ,ֹכשהואֹאומרֹ"לאֹימושֹספרֹהתורהֹהזהֹמפיךֹוהגיתֹבוֹיומםֹולילה"ֹ

ֹאומרֹלעמלֹתורהֹנברא".

ֹלאֹלעמלֹ ֹאולי ,ֹ ֹנבראֹלעמל ֹיכולֹלחשובֹשלמרותֹשאדם ֹאלעזרֹהייתי ֹר' מדברי

ֹבא ֹאשר ֹולילה" ֹיומם ֹבו ֹ"והגית ֹהידוע ֹהפסוק ֹאת ֹומביא ֹאלעזר ֹר' ֹבא ֹתורה?

וזהֹדברֹעצוםֹכיווןֹשזהֹמראהֹלנוֹשכלֹתכליתנוֹשאדםֹלעמלֹתורהֹנברא!ֹומוכיחֹ

בעולםֹהואֹללמודֹ,ֹאבלֹלאֹרקֹללמודֹאלאֹלעמולֹעלֹהלימוד!ֹולכןֹחייבֹכלֹאחדֹ

ֹובעבודתֹה'ֹבכלל.ֹ ֹוזהֹיביאֹלוֹשמחהֹבלימודֹהתורהֹבפרטֹ, לעמולֹעלֹהתורהֹ,

יווןֹשהואֹמקייםֹאתֹתכליתֹבריאתוֹכמוֹכןֹ,ֹאשריֹמיֹשזוכהֹשיהאֹעמלוֹבתורהֹכ

ֹועושהֹקידושֹה'ֹגדול.

ֹמתוךֹעוניֹ–עמלֹתורהֹ
למהֹלאֹֹ–"מסופרֹבמסכתֹיומאֹעלֹעניֹועשירֹשבאוֹלדיוןֹ,ֹואזֹשאלוֹאתֹהעני217ֹ

ֹאומריםֹלוֹ–עסקתֹבתורה?ֹאםֹאומרֹ ,ֹ ֹהיהֹוטרודֹבמזונותיו אתהֹיותרֹעניֹֹ-עני

מהללֹהזקן?ֹאמרוֹעלֹעליוֹשהיהֹמתפרנסֹבכלֹיוםֹמטרעפיקֹ)מטבעֹבימיהם(ֹחציֹ

מטבעֹהיהֹנותןֹלשומרֹביתֹהמדרשֹכדיֹלהיכנסֹללמודֹוחציֹהיהֹנותןֹלמשפחתו.ֹיוםֹ

אזֹדרשֹ,ֹאחדֹלאֹהצליחֹהללֹלהשיגֹאתֹפרנסתוֹולכןֹלאֹהצליחֹלהיכנסֹלביתֹהמ

עלהֹלגגֹביתֹהמדרשֹוהתיישבֹעלֹהארובהֹכדיֹלאֹלהפסידֹדבריֹאלוקיםֹחייםֹשלֹ

ֹ ֹאשרֹשמיעהֹואבטליון ֹוירדֹהרבהֹשלג ֹיוםֹערבֹשבתֹהיהֹבחודשֹטבתֹ, ֹאותו ,

ֹ ֹב ֹהזקן ֹהלל ֹאת ֹאמר3ֹֹכיסה ֹהשחר ֹעמוד ֹעליית ֹלאחר ֹבבוקר ,ֹ ֹשלג ֹשל אמות

כמוֹכלֹיוםֹ,ֹהסתכלוֹשניהםֹשמעיהֹלאבטליוןֹשמוזרֹשאיןֹאורֹשממשֹמהארובהֹ
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ֹ,ֹ ֹרחצוֹאותו ,ֹ ֹמהרֹהורידוֹאותו ,ֹ וראוֹדמותֹאדםֹבארובהֹשמכוסהֹבהרבהֹשלג

ֹראויֹזהֹשנחללֹעליוֹאתֹהשבת.ֹ-ואמרווהושיבוֹאותוֹמולֹהמדורהֹהחמהֹ,ֹ

לאחרֹמכןֹשאלוֹאתֹהעשירֹ,ֹמדועֹלאֹעסקתֹבתורה?ֹאםֹאומרֹשהיהֹטרודֹבעסקיוֹ

לוֹישֹאדםֹיותרֹעשירֹמר'ֹאלעזרֹבןֹחרסוםֹשהשאירֹֹמרובֹעושרוֹאזֹהיוֹאומרים

ספינותֹביםֹ,ֹובכלֹזאתֹבכלֹיוםֹויוםֹהיהֹנוטל1111ֹֹעיירותֹוכנגדן1111ֹֹלוֹאביוֹ

ֹנאדֹשלֹקמחֹומהלךֹמעירֹלעירֹוממדינהֹלמדינהֹכדיֹללמודֹתורה."

ֹמפניֹ ֹתורה ֹלמד ֹשלא ֹולומר ֹלהתנצל ֹיכול ֹלא ֹהאדם ֹכי ֹלנו ֹלבאר ֹבאה ֹזו פסקה

רודֹבענייניוֹכיֹאיֹאפשרֹלאֹללמודֹתורהֹאלאֹאםֹכןֹהאדםֹלאֹיכולֹכללֹשהיהֹט

ללמודֹ,ֹכיווןֹשהאדםֹצריךֹלהמיתֹאתֹעצמוֹעלֹהתורהֹויעמולֹבהֹכדיֹללמודֹאתֹ

תורתֹה'.ֹאפשרֹלראותֹמהסיפורֹשניתןֹללמודֹתורהֹביןֹאםֹאתהֹעניֹכהללֹאשרֹלאֹ

ֹחרסוםֹא ֹאלעזרֹבן ֹאםֹאתהֹעשירֹכר' ֹובין ֹלאֹהפריעהֹמשֹמלימודו שרֹעשירותו

לתלמודו.ֹכמוֹכןֹאנחנוֹלומדיםֹמהללֹהזקןֹכיֹלמרותֹהחוסרֹהגדולֹהואֹעדייןֹלמדֹ

ֹמתוךֹ ֹתורה ֹשלומד ֹמי ֹכמו ֹהקב"ה ֹאל ֹהאדם ֹאת ֹשמקרב ֹדבר ֹלך ֹאין ֹכי תורה

ֹאשרֹ ֹכלל ֹמסך ֹאין ֹוכך ֹבשכלי ֹודבק ֹהגשמי ֹעל ֹגובר ֹהוא ֹזה ֹשע"י ֹכיוון הדוחק

ֹמבדילֹביןֹהאדםֹלקב"ה.
ֹשלומדיםֹֹ"אין218 ֹבאלו ֹולא ,ֹ ֹעליהם ֹעצמו ֹשמתרפה ֹבמי ֹמתקיימים ֹתורה דברי

ֹתמידֹ ֹגופו ֹעליהֹומצער ֹשממיתֹעצמו ֹומתוךֹאכילהֹושתייהֹאלאֹבמי מתוךֹעידון

ֹימותֹ ֹזאתֹהתורהֹאדםֹכי ֹחכמיםֹדרךֹרמז ֹאמרו ,ֹ ֹשינהֹותנומהֹלעפעפיו ולאֹיתן

ֹמה"באוהלֹ,ֹאיןֹהתורהֹמתקיימתֹאלאֹבמיֹשממיתֹעצמוֹבאוהלֹהחכ

ראשיתֹכלֹ,ֹחשובֹלדעתֹשהלכותֹאלוֹאמנםֹנמצאיםֹביורהֹדעהֹאךֹלקוחיםֹמתוךֹ

ֹספרֹהמדעֹשלֹהרמב"םֹ,ֹהלכותֹתלמודֹתורה.

ֹ

ֹבתורהֹ ֹולהשכיל ֹלהבין ֹכדי ֹולהשקיע ֹלעמול ֹצריך ֹאכן ֹשאדם ֹאלו ֹבהלכות רואים

ֹאומרֹ ֹהרמב"ם ֹגם ֹהמהר"ל ֹלדברי ֹבהמשך ֹכן ֹכמו ,ֹ ֹתענוגים ֹמתוך ֹללמוד ולא

מיתֹאתֹעצמוֹעלֹהתורהֹולעמולֹבהֹכלֹחייו.ֹֹֹאךֹמאידךֹגיסאֹיבואֹאדםֹשצריךֹלה

אניֹלאֹיכולֹללמודֹתורהֹאא"כֹיהיהֹכיבודֹכיווןֹשזהֹעוזרֹליֹלהתרכז.ֹאזֹֹ–ויאמרֹ

ֹודאיֹשלא ֹנבואֹונאסורֹעליוֹאתֹהלימודֹכיווןֹשאסורֹללמודֹמתוךֹעידון?! ֹ!עכשיו
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ֹ ֹבעזרת ֹמגיע ֹבתורה ֹשלו ֹהעמל ,ֹ ֹאדם ֹולהביוֹאותו ֹללמוד ֹלו ֹעוזר ֹאשר הכיבוד

בתורתֹה'ֹולכןֹכמובןֹמותרֹלוֹללמודֹעםֹכיבודֹ,ֹאךֹחשובֹשלאֹהאוכלֹיהיהֹהמרכזֹ

ולאֹיפתחֹ"שולחן"ֹותוךֹכדיֹילמדֹֹכיווןֹשזהֹמבזהֹאתֹהתורהֹוהואֹגםֹלאֹיצליחֹ

להתרכזֹבלימודֹ,ֹאלאֹהכלֹבמידהֹובטובֹטעם.ֹכמוֹכןֹחשובֹלדעתֹשדבריֹהרמב"םֹ

רהֹשלֹלומדֹהתורהֹ,ֹאךֹלאֹכולםֹנמצאיםֹבמדריגהֹגבוההֹזוֹולכןֹבהמשךֹהםֹהמט

לדברינוֹהקודמיםֹ,ֹהאדםֹיכולֹללמודֹעםֹכיבודֹוכו'ֹכדיֹשיעזורֹלוֹללמודֹולעמולֹ

ֹבתורה.

ֹהדרךֹלהקבלתֹפניֹשכינהֹ–עמלֹתורהֹ
.ֹיסודהֹשלֹפרשתֹברכותֹוקללותֹהואֹ"אםֹבחוקותיֹתלכו"ֹשתהיוֹעמליםֹבתורה219

עמליםֹ"אםֹבחוקותיֹתלכו"ֹופירשֹרש"יֹשתהיוֹעמליםֹבתורה.ֹֹ–הפרשהֹבתחילתֹ

,ֹאםֹבודקיםֹאםֹהציבורֹראויֹלברכותֹ,ֹאזֹראשיתֹֹבתורהֹזהֹהבסיסֹלמדרגתֹהאדם

כלֹבודקיםֹאתֹמידתֹהעמלותֹבתורהֹשלהם.ֹאךֹצריךֹביאורֹכיצדֹלמדוֹחז"לֹאתֹ

ֹ ֹהכתוב ֹמלשון ֹבתורה ֹהעמלות ֹהגעניין ֹתלכו"?. ֹבחוקותי ֹאומר"אם שבכלֹֹר"א

ֹהיאֹ ֹבעצמה ֹההליכה ֹחולים ֹבביקור ֹאך ֹהמצווה ֹתכלית ֹאינה ֹההליכה המצוות

ֹהמצווה.

ֹשהואֹנוטלֹ ֹהאדםֹמפני המהר"לֹאומרֹשישֹללכתֹאלֹביתֹהכנסתֹהיותרֹרחוקֹמן

שכרֹפסיעותֹ,ֹוה'ֹיתברךֹמצויֹבביתֹהכנסתֹכיֹזהֹמקדשֹאלֹה'ֹלהיותֹבוֹדבקיםֹ,ֹ

ֹפניֹ ֹמקבל ֹאתה ֹשכך ֹכיוון ֹמדרשות ֹומבתי ֹכנסיות ֹמבתי ֹזז ֹיהיה ֹשלא ֹאומר וגם

ֹהגר ֹדברי ֹאת ֹלהבין ֹניתן ֹהמהר"ל ֹדברי ֹולפי ֹההליכהֹשכינה. ֹחולים ֹשבביקור "א

עצמהֹהיאֹהמצווהֹ,ֹשהריֹאמרוֹבנדריםֹ)דףֹמ,אֹ(ֹֹששכינהֹמעלֹמיטתוֹשלֹחולהֹ

,ֹוישֹבהליכהֹלביקורֹחוליםֹמשוםֹמצווהֹשלֹהקבלתֹפניֹשכינהֹ,ֹוזהֹכמוֹההליכהֹ

לבתיֹכנסתֹששםֹנוטלֹשכרֹפסיעות.ֹוזהוֹגםֹהמובןֹשלֹ"אםֹבחוקותיֹתלכו"ֹודרשוֹ

ֹבתור ֹעמלים ֹשתהיו ֹגםֹה. ֹמצווה ֹישנה ֹכי ,ֹ ֹההליכה ֹבלשון ֹנכלל ֹהעמלות עניין

ֹהשראתֹ ֹועיקר ֹשכינה, ֹפני ֹלהקבלת ֹהליכה ֹשזוהי ֹמאחר ,ֹ ֹהמדרש ֹבית בהולכי

ֹהשכינהֹעםֹהלומדֹתורהֹהיאֹדווקאֹכשהלימודֹמתוךֹיגיעהֹועמל".

אנחנוֹרואיםֹמכאןֹשעמלֹזהֹדרךֹ,ֹוגםֹכמובןֹעלֹהדרךֹישֹמצווהֹוכךֹאפשרֹלראותֹ

ֹבעמלֹתורהֹהיאֹדברֹחשובֹוגדולֹוישֹעלֹזהֹשכרֹלאֹמבוטל.שהדרךֹ
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ֹ ֹהשכינה" ֹפני ֹנלמדתֹֹ–"הקבלת ֹהתורה ֹעסק ֹמכח ֹהמגיעה ֹהשכינה ֹפני הקבלת

מהגמראֹבברכותֹדףֹוֹע"אֹ,ֹ"ומניןֹשאפילוֹאחדֹיושבֹועוסקֹבתורהֹשכינהֹעימו?ֹ

עהֹוהכוונהֹשבשֹשנאמרֹ"בכלֹהמקוםֹאשרֹאזכירֹאתֹשמיֹאבואֹאליךֹוברכתיך"ֹ,

הריֹהואֹכאילוֹהקב"הֹעימוֹבדברוֹאתֹדבריֹהתורה.ֹֹֹשאדםֹעוסקֹבתורהֹלשמה

ֹדרשו ֹשמי" ֹאת ֹאזכיר ֹאשר ֹהמקום ֹ"בכל ,ֹ ֹכן ֹֹכמו ֹבתורהֹֹ–חז"ל ֹהעוסק על

ֹשבשעהֹשאדםֹעוסקֹבתורהֹשהיאֹשמותיוֹשלֹהקב"הֹ,ֹאזֹהקב"הֹשונהֹכנגדו.

אֹכשהלימודֹבדרגתֹכשאדםֹעוסקֹבתורהֹאזֹשכינהֹעמוֹ,ֹועיקרֹמעלהֹזוֹהיאֹדווק

כנוסחֹברכתֹהתורהֹ"לעסוקֹבדבריֹתורה"ֹ,ֹעיקרֹההבטחהֹֹ–עוסקֹבתורהֹ,ֹכלומרֹ

שלֹ"אםֹבחוקותיֹתלכו"ֹֹוזהוֹהעמלֹוהטורחשהבטיחנוֹהקב"הֹהיאֹעסקֹהתורהֹ,ֹ

ֹשתהיוֹעמליםֹבתורהֹשבעלֹפהֹעלֹמנתֹלשמורֹולקיים.

ֹ ֹביוֹ–ישיבה ֹבגמרא ֹאומר ֹחמא ֹר' ,ֹ ֹתורה ֹלעמל ֹמיוחד ֹע"ב(ֹמקום ֹכח ֹ)דף מא

שמימיהןֹשלֹאבותינוֹלאֹפרשהֹישיבהֹמהםֹ,ֹואברהםֹאבינוֹזקןֹויושבֹבישיבהֹהיהֹ

זקניםֹויושביםֹבישיבהֹהיוֹכלומרֹשכינהֹעמהםֹ,ֹע"יֹֹ–,ֹומפרשֹעלֹזהֹרבינוֹחננאלֹ

קדושתםֹשלֹהיושביםֹבישיבהֹהקבועיםֹבמקוםֹהמסוייםֹללמודֹוללמדֹ,ֹע"יֹכךֹזכוֹ

ֹ"להשראתֹשכינה.

ֹמעלתֹֹלמדנו ֹכפי ֹשכינה ֹלהשראת ֹמוכן ֹמקום ֹהיא ֹשהישיבה ֹחננאל ֹרבנו מדברי

ֹהלומדיםֹ,ֹעמלםֹ,ֹוקביעותםֹבמקוםֹהמיוחדֹלתורה.

ֹבתורהֹ ֹוהיגיעה ֹהעמל ֹשע"י ֹזצ"ל ֹאברום ֹר' ֹשל ֹקודשו ֹמדברי ֹראינו ,ֹ לסיכום

מקבליםֹאתֹפניֹהשכינה,ֹוזוהיֹדרגהֹגבוההֹמאודֹ,ֹולכןֹהעמלֹבתורהֹבגללֹהקושיֹ

ֹ,ֹמביאֹאותךֹלפסגותֹגבוהותֹ,ֹֹֹאשריֹמיֹשעמלֹבתורה!ֹוהיגיעה

ֹקומהֹפרטיתֹבתוךֹהבנייןֹהכלליֹ–עמלֹתורהֹ

הרבֹקוקֹזצ"לֹמתארֹוממחישֹאתֹהחלקֹשלֹכלֹאחדֹואחדֹע"יֹעמלֹהתורהֹהפרטיֹ

ֹשלוֹ,ֹכיצדֹעוזרֹומקדםֹאתֹהאומה.
,ֹ"שקידתֹהתורהֹמציירתֹיפהֹבנשמהֹאתֹהתכונהֹהישראליתֹוצורתהֹהמיוחדת220ֹ

ובזהֹהיאֹממלאתֹאתֹהאומהֹחייםֹ,ֹכשימצאוֹבכללותהֹשוקדיםֹרביםֹ,ֹוממילאֹכלֹ

ֹאחדֹואחדֹהפועלֹע"פֹחלקוֹ,ֹבונהֹהואֹעולםֹמלא"
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שקידתֹהתורהֹהיאֹשאדםֹשקועֹבתוךֹהלימודֹ,ֹעמלֹוטורחֹכדיֹלהביןֹעדֹהסוףֹ,ֹ

לֹוכאשרֹהאדםֹמנתקֹאתֹעצמוֹמכלֹהפרעהֹחיצוניתֹרקֹאזֹהואֹיכולֹלשקודֹולעמו

כיווןֹשכךֹכלֹכולוֹבתוךֹהתורהֹוזהוֹחלקֹמההשקעהֹהעצומהֹשלֹעמלֹהתורה.ֹהרבֹ

אומרֹששקידתֹהתורהֹמציירתֹיפהֹבנשמהֹאתֹהתכונהֹהישראליתֹוצורתהֹהמיוחדתֹ

הכוונהֹהיאֹשע"יֹעמלךֹושקידתֹהתורהֹאדםֹמנתקֹאתֹעצמוֹמכלֹהפרעהֹחיצוניתֹ,ֹ

ֹולהופיעֹ ֹלפרוח ֹלנשמתו ֹוכךֹמאפשר ֹאחרת ֹאו ֹשייכתֹכזו בצורתהֹהמיוחדתֹאשר

ֹספציפיתֹרקֹלנשמתוֹוכךֹהואֹעולהֹומתעלהֹעםֹלימודֹהתורה.

כמוֹכןֹהרבֹממשיךֹואומרֹששקידתֹהתורהֹממלאתֹאתֹהאומהֹחייםֹ,ֹכאשרהֹיהיוֹ

בקרבהֹשוקדיםֹרבים.ֹהרבֹמצייןֹפהֹדברֹחשובֹ,ֹששקידתֹהתורהֹשלֹרביםֹפועלתֹ

כלומרֹכשאדםֹעלֹכללֹהאומהֹאתֹאותהֹהפעולהֹשפועלתֹשקידתֹהיחידֹעלֹעצמו.ֹ

ֹפ ֹבבד ֹבד ֹאך ֹעצמו ֹאת ֹמעלה ֹגם ֹהוא ֹאז ֹתורה ֹולומד ֹכללֹעמל ֹאת ֹומעלה ועל

וע"יֹשקידתֹהתורהֹמתעוררותֹהתכונותֹהישראליותֹבכללֹהאומהֹוע"יֹכךֹֹהאומה

ֹלנוֹ ֹמראה ֹוזה ,ֹ ֹפנימית ֹועוצמה ֹיצירה ֹכוחות ,ֹ ֹרצון ,ֹ ֹחיים ,ֹ ֹמתמלאת האומה

שהשקידהֹוהעמלֹנותניםֹלאדםֹולאומהֹכוחותֹגדוליםֹועוצמותֹאדירותֹאשרֹכמובןֹ

ומסייםֹהרבֹואומרֹשכלֹאחדֹואחדֹשפועלֹע"פֹודי.ֹעוזריםֹותורמיםֹלבנייןֹהעםֹהיה

ֹמלא ֹעולם ֹהוא ֹבונה ֹוהשקעתו ֹבתוךֹחלקו ֹפעולתו ֹאת ֹפועל ֹהפרט ֹאפילו ֹכלומר .

"כלֹהמקייםֹנפשֹאחתֹֹ–האומהֹובכךֹמשפיעֹהואֹלטובהֹעלֹאחריםֹ,ֹוכדבריֹחז"לֹ

ֹמישראלֹכאילוֹקייםֹעולםֹמלא".ֹ)ֹרובֹהפירושֹהנ"לֹמתוךֹפירושוֹשלֹהרבֹדרורי

ֹוקצתֹהוספותֹשלי.(ֹלאורותֹהתורה,

לסיכוםֹ,ֹמדבריֹהרבֹאנחנוֹמביניםֹכמהֹחשובהֹעמלֹהתורהֹאשרֹבונהֹומגדלֹאתֹ

ֹהאדםֹאךֹיחדֹעםֹזאתֹתורםֹרבותֹלבניינהֹהכלליֹשלֹהאומה.

ֹעבודהֹעיקשתֹכחלקֹמבנייתוֹשלֹהאדםֹ–עמלֹתורהֹ

ֹשלו221" ֹנכס ֹנעשה ֹהלימוד ,ֹ ֹועמל ֹטורח ֹשאדם ֹבכך ֹממה ֹההפך ֹזה שחושביםֹ.

שהכלֹצריךֹלהיותֹקלֹ,ֹהריֹמדועֹרבֹאשיֹשערךֹאתֹהגמראֹלאֹעשהֹכמוֹעריכתוֹ

שלֹהרמב"ם?ֹהריֹודאיֹשהואֹהיהֹיכולֹפשוטֹהואֹרצהֹשאנחנוֹנעמולֹונגיעֹלסדרֹ

ֹ,ֹ ֹהאוכל ֹאת ֹבשבילו ֹשלועסים ֹתינוק ֹכמו ֹולא ,ֹ ֹעצמינו ֹבכוחות ֹהרמב"ם שעשה

ֹאוהביםֹוזהֹחודרֹפנימה.ֹ–אםֹעמליםֹֹצריךֹלעמול.

                                                           
 .31הרב אבינר , חיי עולם , ע"מ  221
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דובהֹשאיבדהֹאתֹהגורֹשלהֹזהוֹדברֹמסוכןֹמאודֹ"דבֹשכול")הושעֹ,יגֹ,ח(.ֹולמהֹ

הדבֹנולדֹעםֹהשליהֹוצריךֹֹ–דווקאֹדובהֹיותרֹמשארֹחיותֹרעות?ֹאומרֹהרד"קֹ

ֹואתֹזהֹעושהֹהדובהֹבזהירותֹבעדינותֹובמאמץֹגדולֹ,ֹאחרתֹ לקלפהֹממנוֹלאטֹ,

בגללֹהעמלֹשהיאֹהשקיעהֹבוֹהיאֹכברֹאוהבתֹבֹהקטן.ֹהיאֹעלולהֹלפצועֹאתֹהד

ֹאותוֹ,ֹולכןֹהיאֹכ"כֹקשורהֹאליו"

לדעתיֹ,ֹמשלֹזהֹמדהים!ֹהואֹממחישֹלנוֹבצורהֹנפלאהֹכיצדֹצריךֹלאטֹלאטֹלהסירֹ

אתֹהשליהֹ,ֹוזוֹעבודהֹקשהֹאךֹעבודהֹזוֹמקשרתֹאתֹהדובהֹעםֹהגורֹשלהֹ,ֹוכךֹ

ֹקשריםֹלתורה.גםֹבתורהֹ,ֹעמליםֹ,ֹעובדיםֹ,ֹוב"הֹמת

"אמנםֹבישיבהֹישֹשיעוריםֹ,ֹאךֹגםֹזהֹעמלֹ,ֹלהתכונןֹלשיעורֹואח"כֹלחזורֹעליוֹ,ֹ

ֹרקֹ ֹולא ֹאישי ֹועמל ֹשלך ֹישֹהשתתפות ֹוכך ֹמקבל ֹרק ֹולא ֹפה ֹפועל ֹשאתה כיוון

ֹקבלהֹשנותניםֹלך.

ֹ ֹשאומרים ֹאנשים ֹרוצהֹֹ–יש ֹאינך ,ֹ ֹהפוך ֹזה ֹלומד. ֹאיני ֹולכן ֹקשה ֹגמרא לימוד

ֹכךֹגםֹבלימודֹאמונהֹללמודֹכיֹאתהֹמ ֹהעמל. ֹאמנםֹהואֹקלֹֹ–פחדֹמן צריךֹעמל.

יותרֹמגמראֹאךֹהואֹעדייןֹדורשֹעמלֹרב.ֹמדועֹחז"לֹאומריםֹשהקב"הֹכפהֹעלינוֹ

הרֹכגיגיתֹ,ֹעםֹהזמןֹהאדםֹמתאהבֹבעמלֹ,ֹאוהבֹשזהֹקשהֹ,ֹשמחֹבכלֹקושיאֹשלֹ

ֹתוספותֹ,ֹבכלֹשאלהֹשלֹה'כסףֹמשנה'ֹעלֹסתירהֹביןֹהרמב"םֹלגמרא.

אדםֹעמלֹואוהבֹוזהֹחודרֹלתוכוֹ,ֹנעשהֹבשרֹמבשרוֹ,ֹומתוךֹכךֹהואֹמגיעֹלקיוםֹ

ֹאךֹלימודֹללאֹעמלֹ,ֹזהֹסתםֹשעשועֹוח"וֹהואֹמואסֹבלימוד.מצוותֹבשמחה.ֹ

ֹצריךֹלשמוחֹבזה."ֹ–זוֹבעיהֹ,ֹאךֹאםֹקשהֹֹ–אםֹלאֹהיהֹלךֹקשהֹ

ראינוֹמדבריוֹשלֹהרבֹאבינרֹשעמלֹהתורהֹ,ֹלאֹעוזרֹספציפיתֹרקֹללימודֹהתורהֹ

ֹכןֹ ֹכמו ֹלאדםֹשמחהֹעצומה. ֹנותן ֹוזה ֹהאדםֹאתֹשארֹהמצוות ֹעל אלאֹגםֹמחבב

ֹשהואהאדםֹ ֹכיוון ֹוכךֹהואֹמרגישֹשזהֹֹשמחֹכשקשהֹלו ֹזהֹ, בונהֹאתֹעצמוֹע"י

ֹה.טובֹובריאֹלוֹלעבודֹולעמולֹבשבילֹלימודֹוקנייןֹהתור

ֹבמובןֹהנפשיֹ–עמלֹתורהֹ

ֹעודֹ ֹלהבנת ֹבדרך ֹהלימוד ֹבתוך ֹהעמל ֹשל ֹחשיבותו ֹאת ֹומבינים ֹיודעים כולנו

ֹהגדולֹ ֹהדבר ֹבקניית ֹחשוב ֹנדבך ֹעוד ֹשישנו ֹלדעת ֹחשוב ֹאך ,ֹ ֹרש"י ֹאו תוספות

ֹוזהוֹהמובןֹהנפשי.ֹעמלֹתורה"שנקראֹ"
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ֹוהק ֹהעמל ֹמאוד ֹחשוב ֹאך ֹלתורה ֹעיתים ֹקובע ֹוגם ֹלקבוע ֹצריך ֹאדם ביעותֹכל

ֹשבתוךֹהלימודֹ,ֹואניֹאסבירֹאתֹעצמי.

אדםֹלמשלֹרוצהֹללמודֹכלֹיוםֹפרקֹבקיאותֹבתנ"ךֹ,ֹאךֹלאחרֹשהתחילֹהואֹרואהֹ

ֹדקותֹביום!11ֹל5ֹֹשזהֹלאֹפשוטֹבכללֹ,ֹאףֹשלימודֹכזהֹהואֹרקֹביןֹ

ולכןֹפהֹחשובֹשיהיהֹלאדםֹעמלֹתורהֹבמובןֹהנפשיֹ,ֹשבוֹהואֹאומרֹוקובעֹלעצמוֹ

ֹאניֹכלֹיוֹ– ֹלומד! ֹאני וכאשרֹאדםֹאיתןֹםֹלומדֹפרקֹבתנ"ךֹלאֹמשנהֹמהֹקורהֹ,

בדעתוֹוקובעֹלעצמוֹכללֹברזלֹשהואֹכלֹיוםֹלומדֹפרקֹבתנ"ךֹאזֹהקביעותֹחזקהֹ

ֹאוֹלאחרֹחזרהֹֹאצלו ֹיוםֹעבודהֹמעייףֹהואֹישבֹוילמדֹ, כלֹכךֹעדֹשאפילוֹאחרי

בלילהֹ,ֹהואֹפתאוםֹנזכרֹ,ֹלאֹלמדתיֹפרקֹבתנ"ךֹהיום!ֹהואֹלא12:11ֹֹמחתונהֹבֹ

יחשובֹפעמייםֹוילמדֹאתֹהפרקֹהיומיֹכיווןֹשזהֹקבועֹאצלוֹ,ֹהואֹלאֹמוותרֹעלֹזהֹ

,ֹוזהֹעמלֹתורהֹבמובןֹהנפשיֹֹממנוהקביעותֹוהעמלֹהיאֹחלקֹכיווןֹשזהֹחזקֹאצלוֹ,ֹ

ֹאשרֹתורםֹרבותֹלחיזוקוֹואהבתוֹשלֹהאדםֹלתורה.

ֹאתֹ ֹהואֹמבין ֹכי ֹלימודֹהתורהֹשלו ֹעל ֹעצום ֹאדםֹישֹשכר ֹשלאותו חשובֹלהבין

ֹֹוחשובֹשכלֹאחדֹואחדֹשלומדֹ,ֹ ערכהֹשלֹהתורהֹולכןֹמשקיעֹכ"כֹכדיֹללומדה.

למהֹאניֹלאֹהרבֹעובדיהֹֹ–יגידֹֹכפיֹהשקעתוֹויכולתוֹ,ֹישמחֹבמהֹשהואֹעושהֹולא

זצ"לֹאוֹהרבֹאלישיבֹזצ"לֹ,ֹוגםֹכמובןֹאםֹמרגישֹשצריךֹעודֹללמודֹאזֹמצויין!ֹילךֹ

ֹבאמתֹ ֹישמח ֹאחד ֹשכל ֹחשוב ֹשמאוד ֹלי ֹנראה ֹשוב, ֹאך ,ֹ ֹבתורה ֹיותר וירבה

ֹ)מבוססֹעלֹסיפורֹשלֹהרבֹ ֹלראותֹבסיפורֹהבא: ֹדוגמהֹנפלאהֹלכךֹניתן ֹ בלימודו!

ֹנבנצלֹשליט"א(

עלֹהגר"יֹיוסףֹחייםֹזוננפלדֹזצ"לֹמסופרֹ,ֹשהיהֹלוֹאחֹבחו"לֹ,ֹשהיהֹיהודיֹפשוטֹ,ֹ

ֹבאמצעותֹמכתביםֹששלחֹאליו(ֹ (ֹ ֹהרבֹזוננפלדֹהיהֹמנסהֹלשכנעֹאותו בעלֹחנות.

ֹכתבֹהאחֹלרבֹזוננפלדֹ מילאֹאתהֹשהלימודֹמביאֹאותךֹֹ–להשקיעֹבלימודֹתורה.

ֹלךֹללמודֹ ֹכדאי ֹאז ֹישראל ֹבישראלֹלאֹלהיותֹאחדֹמגדולי ֹגדול ֹאבלֹאני תורהֹ,

ֹאזֹלמהֹשאלמד?ֹענהֹלוֹהרבֹזוננפלדֹכךֹ ֹהריֹֹ–אהיהֹ, כשפותחֹאתהֹאתֹחנותך,

ֹואעפ"כֹפותחֹאתהֹאתֹ ֹרוטשילדֹ, ֹהברון אינךֹסבורֹשתצליחֹלהתעשרֹממנהֹכמו

ֹגםֹאםֹלאֹ ,ֹ ֹבתורה ֹלהיותֹגם ֹצריך ֹוכך ,ֹ ֹלהרוויחֹממנהֹכמהֹשתוכל ֹכדי חנותך

ֹעקיבאֹאיג ֹתהיהֹכר' ֹכשארֹגאוניםֹעדיין ֹבתורהֹכמהֹרֹאו צריךֹלהשתדלֹולהשיג

ֹשאפשרֹ,ֹכלֹמהֹשתרוויחֹזהוֹריווחֹגדול.
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סיפורֹנהדרֹזהֹהראהֹלנוֹכמהֹחשובֹהעמלֹוהלימודֹשלֹכלֹאחדֹכפיֹיכולתוֹ,ֹואםֹ

ֹמוטבֹשירבהֹבתורהֹוכךֹילךֹויעלהֹמעלהֹמעלה.ֹ-מסוגלֹליותר

ֹסיכום

ֹלבוא ֹכמיטבֹיכולתי ולתתֹכמהֹהסבריםֹשוניםֹומעלותֹחשובותֹֹבמאמרֹזהֹניסיתי

ֹלחזקֹ ֹבאות ֹאשר ֹומיוחדות ֹמגוונות ֹדעות ֹראינו ֹהתורה. ֹעמל ֹבעקבות שבאות

ֹבתורהֹ ֹהעיסוקֹשלנו ֹחשובֹלדעתֹשכל ֹאתֹהתורהֹהקדושהֹלעםֹישראל. ולהנחיל

ֹבניֹ ֹכל ֹואת ֹאותי ֹשזיכה ֹלקב"ה ֹמודה ֹאני ֹכך ֹועל ֹעצומה ֹזכות ֹהיא הקדושה

ֹמאמריםֹהקשוריםֹלתורה.ֹהשיעורֹהנפלאיםֹלכתוב

 "אשריֹמיֹשגדלֹבתורהֹועמלוֹבתורה"

ֹ  
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ֹטומאירֹשרלֹ-ֹעשוֹסייגֹלתורה

ֹמהֹזהֹסייגֹלתורה?

ֹמשנהֹמסכתֹאבותֹפרקֹאֹמשנהֹא

משהֹקבלֹתורהֹמסיניֹומסרהֹליהושעֹויהושעֹלזקניםֹוזקניםֹלנביאיםֹונביאיםֹ

מסרוהֹלאנשיֹכנסתֹהגדולהֹהםֹאמרוֹשלשהֹדבריםֹהווֹמתוניםֹבדיןֹוהעמידוֹ

ֹועשוֹסייגֹלתורה.תלמידיםֹהרבהֹ

במשנהֹהראשונהֹבמסכתֹאבותֹמדוברֹעלֹשלשהֹדבריםֹשאנשיֹכנסתֹהגדולהֹציינוֹ

ֹשלישיֹזהֹלעשותֹסייגֹלתורה.שצריכיםֹלעשות.ֹהדברֹה

ֹפירושֹהמשנהֹלרמב"םֹמסכתֹאבותֹפרקֹאֹמשנהֹא

ֹ ֹלתורה ֹסייג ֹֹ-ועשו ֹוהתקנותרוצהֹלומר ֹמןֹֹהגזרות ֹאתֹהאדם ֹירחיקו אשר

ֹואמרוֹהעבירה ֹמשמרתי", ֹאת ֹ"ושמרתם ֹל( ֹיח ֹ)ויקרא ֹיתעלה: ֹשאמר ֹכמו ,

ֹבפרושֹזה:ֹ"עשוֹמשמרתֹלמשמרתי".

גזרותֹשעושותֹגדרֹלתורה.ֹהרמב"םֹגםֹצטטֹאתֹֹלתורהֹאלוֹיםסייגלפיֹהרמב"םֹה

ֹהפסוקֹבתורהֹשממנוֹלומדיםֹאתֹרעיוןֹהסייגֹלתורה.

ֹויקראֹפרקֹיחֹפסוקֹל

ֹמשמרתי ֹאת ֹולאֹֹושמרתם ֹלפניכם ֹנעשו ֹאשר ֹהתועבת ֹמחקות ֹעשות לבלתי

ֹתטמאוֹבהםֹאניֹה'ֹאלהיכם

ֹהפסוקֹהזהֹבספרֹויקראֹהואֹהמקורֹהמרכזיֹבתורהֹלעשייתֹסייגֹלתורה.

ֹ

ֹ

ֹספורנוֹויקראֹפרקֹיחֹפסוקֹל

ֹשמרתי,ֹלבלתיֹעשותֹמחקותֹהתועבת.)ל(ֹושמרתםֹאתֹמ

ֹאלה ֹבכל ֹתכשלו ֹשלא ֹוגדר ֹלשמירה ֹשצויתי ֹהמצות ֹאת ֹגם ֹאסוריֹשמרו ֹכמו ,

ֹמאכלותֹוטומאתֹנדהֹוזבהֹויולדתֹוזולתם,ֹובזהֹהאופןֹלאֹתטמאוֹבהם:

ֹאת ֹספורנו ֹשפירש ֹֹכמו ֹזה, ֹמשמרתי"ֹ"ושמרתםפסוק ֹֹ-את ֹאלו ֹהמצוותֹהרי כל

ֹשהםֹגדריםֹלתורה.

ֹמדועֹצריכיםֹסייגֹלתורה?

ֹמשנהֹמסכתֹברכותֹפרקֹאֹמשנהֹא
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ֹאתֹשמעֹבערבית ֹקורין ֹעדֹֹמאימתי משעהֹשהכהניםֹנכנסיםֹלאכולֹבתרומתן

ֹ ֹאליעזר ֹר' ֹדברי ֹהראשונה ֹהאשמורה ֹחצותסוף ֹעד ֹאומרים רבןֹֹוחכמים

גמליאלֹאומרֹעדֹשיעלהֹעמודֹהשחרֹמעשהֹשבאוֹבניוֹמביתֹהמשתהֹאמרוֹ

לוֹלאֹקרינוֹאתֹשמעֹאמרֹלהםֹאםֹלאֹעלהֹעמודֹהשחרֹחייביןֹאתםֹלקרותֹ

ֹ ֹחצות ֹעד ֹחכמים ֹשאמרו ֹמה ֹכל ֹאלא ֹבלבד ֹזו ֹעמודֹולא ֹשיעלה ֹעד מצותן

ֹליו םֹהשחרֹהקטרֹחלביםֹואבריםֹמצותןֹעדֹשיעלהֹעמודֹהשחרֹוכלֹהנאכלין

ֹ ֹהשחר ֹעמוד ֹשיעלה ֹעד ֹמצותן ֹכדיֹאחד ֹחצות ֹחכמיםֹעד ֹאמרו ֹלמה ֹכן אם

ֹלהרחיקֹאדםֹמןֹהעבירה:

ֹתלמודֹבבליֹמסכתֹברכותֹדףֹדֹעמודֹב

ֹ ֹסביראֹלהו ֹגמליאל ֹכרבן ֹֹ-ואי ֹגמליאל! ֹכרבן ֹגמליאלֹֹ-לימרו ֹכרבן לעולם

ֹעדֹחצותֹ ֹוהאֹדקאֹאמרי ֹהעבירה.ֹ-סביראֹלהו, ֹלהרחיקֹאתֹהאדםֹמן ֹכדי

ֹ,ֹכדיֹשלאֹיהאֹאדםחכמיםֹעשוֹסייגֹלדבריהםא:ֹכדתני

המשנהֹמדברתֹֹישנוֹדיוןֹעלֹהמשנהֹהראשונהֹבכלֹהש"ס.שֹאנוֹלמדיםֹמגמראֹזו

עלֹזמניֹקריאתֹשמע.ֹחכמיםֹאומריםֹעדֹחצותֹורבןֹגמליאלֹאומרֹעדֹשיעלהֹעמודֹ

ֹ ֹמעשה ֹמביאה ֹהמשנה ֹגמליאלהשחר. ֹרבן ֹשל ֹהספיקוֹבבניו ֹקריאתֹֹשלא לקרוא

לקרואֹקריאתֹשמע.ֹֹןֹגמליאלֹאמרֹלהםֹשאםֹלאֹעלהֹעמורֹהשחרֹאזֹניתןשמע.ֹרב

ֹחצות ֹעד ֹאמרו ֹחכמים ֹוהרי ֹגמליאל? ֹרבן ֹֹמתרץ ֹהיא ֹאתֹשהסיבה ֹלהרחיק כדי

ֹהאדםֹמןֹהעבירה.

ֹזמןֹשאםֹאנשיםֹידעוֹסברתֹחכמיםֹהיא ֹיחשבוֹהואֹחצותֹקריאתֹשמעֹשסוף ֹאז ,

ֹ ֹלקריאתֹשמעֹהואֹעדֹעלותֹהשחר.שאיןֹלהםֹזמןֹלקריאתֹשמע,ֹלמרותֹשסוףֹזמן

ֹזהֹהרעיוןֹשלֹסייגֹלתורה,ֹלהרחיקֹאדםֹמןֹהעבירה.

ֹבעקרוןֹסייגֹלתורהֹנוספותדוגמאותֹ

ֹשלו ֹהמשמעות ֹומהי ֹלתורה ֹסייג ֹהמושג ֹמהו ֹיודעים ֹאנו ֹעכשיו ֹאבל מהםֹ,

ֹהדוגמאותֹשלֹסייגים?ֹאיךֹחכמיםֹהשתמשוֹבהםֹבימיםֹההם?

ֹ ֹסוגיה ֹזו ֹלכך ֹראשונה ֹדוגמא ֹישֹא( ֹב. ֹעמוד ֹיב ֹדף ֹשבת ֹבמסכת ֹמעניינת מאוד

משנהֹשאומרתֹ"לאֹיקראֹלאורֹהנר"ֹ,ֹמכיווןֹשאוליֹמיֹשקוראֹיזיזֹאתֹהנר.ֹהגמראֹ

.ֹהגמראֹקרואֹלאורֹהנרֹבגללֹשהואֹלאֹיטולֹאותומרתֹשאוליֹתלמידֹחכםֹיכולֹלוא

ֹי ֹשרבי ֹברייתא, ֹמתוך ֹזו ֹכמעטֹדוחהֹאפשרות ֹוהוא ֹהנר ֹלאור ֹקורא ֹהיה שמעאל

ֹלאֹיקראֹלאורֹהנר"ֹאמרֹ"כמהֹגדוליםֹדבריֹחכמיםֹשאמרוהפסיקֹו!ֹאתֹהנרֹההט
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באיסורֹלקרואֹלאורֹהנר.ֹהםֹעושיםֹֹ-ואיםֹאנוֹשחכמיםֹמשתמשיםֹבסייגֹלתורהר

ֹע ֹויעבור ֹאדם ֹיבוא ֹשלא ֹמנת ֹעל ֹגדר ֹשבת. ֹהלכות ֹרול ֹרביֹבנוסף, ֹבדברי אים

ֹחכמיםֹעשוֹהםֹלכולם.ישמעאל,ֹשהסייגיםֹש

ֹשני ֹדוגמא ֹזהב( ֹלכך, ֹהֹויה ֹלעריות ֹשניות ֹלעריות, ֹשניות ֹשהבאֹמושג ֹנשים הם

סבתא,ֹבת,ֹונכד.ֹהעריותֹהללוֹֹעליהםֹעוברֹבגילויֹעריותֹוזהוֹסייגֹשלֹחכמים.ֹכגון,

ֹ.כגדרֹלאיסורהןֹלאֹמדאורייתאֹאלאֹחכמיםֹהוסיפוֹאותםֹ

יםֹבמסכתֹיבמותֹדףֹכאֹעמודֹאֹישנוֹדיוןֹעלֹמושגֹזה.ֹהגמראֹשואלתֹמאיפהֹלומד

סיקהֹשזהֹמהפסוקֹ"ושמרתםֹאתֹמשמרתי."ֹכלומר,ֹהגמראֹמשניותֹלעריותֹבתורה?ֹ

ֹומסיימתֹ ֹזאת ֹדוחה ֹהגמרא ֹבסוף ֹלתורה. ֹסייג ֹעניין ֹאת ֹלומדים ֹשממנו הפסוק

ֹ.לחכמיםֹששניותֹלעריותֹמדרבנןֹ)סייג(ֹוהפסוקֹהואֹרקֹאסמכתא

ֹשולחןֹערוךֹאבןֹהעזרֹהלכותֹאישותֹסימןֹטוֹסעיףֹב

,ֹאיןֹלהֹאםֹאמוֹאינוֹאסורהֹלוֹאלאֹמדרבנןלוֹמןֹהתורה.ֹאבלֹאמו,ֹאסורהֹ

ֹהפסק,ֹאפילוֹאםֹאםֹאםֹאמוֹעדֹמעלהֹמעלה,ֹאסורה.

ֹערוךֹמדבריםֹעלֹשניותֹלעריותוגםֹבש ֹהסעיףֹהזהֹהולחן מתוךֹֹדאֹרקֹסעיףֹאח.

ֹשניותֹלעריות.ֹימןֹשלםֹבשולחןֹערוךֹשעוסקֹבענייןֹהסייגס

,ֹלפיֹהרמב"ןֹנגדֹדבריֹהרמב"םֹבספרֹהמצוותֹעלֹג(ֹעודֹדוגמאֹשדומהֹלגמראֹלעיל

השאלהֹהאםֹנגיעהֹהיאֹמדרבנןֹאוֹמאורייתא.ֹהרמב"ןֹאמרֹשהנגיעהֹעצמהֹהיאֹרקֹ

ֹמדרבנןֹ)סייג(.

ֹשלשהֹֹנוספותֹדוגמאותֹנםיש ֹעל ֹדברנו ֹפה ֹאבל ֹשלנו ֹבהלכה ֹלתורה ֹסייגים של

ֹשמראיםֹלנוֹאיךֹסייגֹעובד.

ֹהאםֹסייגֹלתורהֹאכןֹמועיל?

ֹשר ֹהחכמיםֹהםֹכמו ֹשדברי ֹישמעאלֹאמרֹבדוגמאֹשלֹ'אורֹלנר', ֹבמהֹשרבי אינו

ֹנכונים.ֹלכן,ֹהגדריםֹשחכמיםֹעשוֹהםֹחשוביםֹולאֹרקֹבליֹסיבה.

ֹתלמודֹבבליֹמסכתֹברכותֹדףֹדֹעמודֹב

ֹהשדה ֹשלאֹיהאֹאדםֹבאֹמן ֹֹכדי ֹאלךֹלביתי ֹואשתהקימעאֹֹואוכלבערבֹואומר:

ֹ ֹֹואישןקימעא ֹכךֹאקראֹקימעא, ֹואתפללואחר ֹונמצאֹקריאתֹשמע ֹשינה ֹוחוטפתו .

ֹ ֹכלֹהלילה; ֹֹאבלישן ֹהשדהֹבערב, ֹאםֹרגילֹלקרותֹאדםֹבאֹמן נכנסֹלביתֹהכנסת,

ֹ,ֹואםֹרגילֹלשנותֹשונה,ֹוקוראֹקריאתֹשמעֹומתפלל,ֹואוכלֹפתוֹומברך;קורא
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אניֹחושבֹשהסייגֹלתורהֹכןֹמועיל.ֹניתןֹלראותֹמתוךֹמסכתֹברכותֹדףֹב.ֹשהגמראֹ

ֹסיב ֹעמודֹמביאה ֹהיא ֹהזמן ֹשסוף ֹשידעו ֹאפילו ֹחצות, ֹעד ֹאמרו ֹחכמים ֹלמה ה

ֹואזֹ ֹולשתות ֹלאכול ֹזמן ֹלו ֹשיש ֹוחושב ֹהשדה ֹמן ֹבא ֹשאדם ֹהיא, ֹהסיבה השחר.

ללכתֹלישוןֹעדֹעמודֹהשחר,ֹיכולֹלהיותֹשישיןֹויעבורֹעלֹזמןֹקריאתֹשמע.ֹלמרותֹ

לאֹיעבורֹעלֹהזמןֹזאת,ֹאםֹאינוֹחושבֹשישֹלוֹזמןֹמכיווןֹשסוףֹהזמןֹהיאֹעדֹחצות,ֹ

ֹמהסיבהֹשהואֹיודעֹשאיןֹלוֹזמןֹלפניֹזמןֹקריאתֹשמעֹלעסוקֹבדבריםֹאחרים.

לדעתי,ֹסייגֹלתורהֹחשובֹמכיווןֹשזהֹמדגישֹאתֹהסוגֹשלֹדפוסֹחשיבהֹשאנוֹרוציםֹ

ֹביהדות.ֹדפוסֹחשיבהֹשמצוותֹכלֹהזמןֹבראשנו,ֹולימודֹתורהֹבמחשבתינו.

ֹ


