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פ˙ח „בר
על כל פסיעה ופסיעה
למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמור )משלי ב' פסוק כ'(

יתברך הבורא ,וישתבח היוצר ,יתפאר העליון ,ויתרומם המתנשא
לכל לראש ,שזיכנו בחסדיו המרובים ,שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן
הזה ,להכנס בפתח שער הקודש ,השער אשר דרכו ניתן למצוא את
הדרך המובילה מעלה מעלה ,לשלמות המידות וידיעת התורה ,עליה
אמר החכם מכל אדם” :למען תלך בדרך טובים ,ואורחות צדיקים
תשמור“.

גם יחד ,ומבאר שם בלשונו הזהב :אל יחשוב האדם ,כי תיקון המידות
מתייחס רק למצוות שבין אדם לחבירו ,ואילו במצוות שבין אדם
למקום ,להם צריך רק יראת שמים ,אין הדבר כן ,כי זה האדם אשר
מדותיו כברייתן ,ולא הותקנו על פי המוסר והדעה ,הרי הוא מסור ביד
יצרו ואין יצרו מסור בידו ,ולא יתכן שיהא שלם במצוות שבין אדם
למקום ,ואם מקיימן במדה ידועה ,הוא רק מפני שאינם נפגשים
בהתנגדות מצד אחד ממדותיו המגונות ,אך ברגע שיתנגשו במידותיו
הרעות ,לא תעמוד יראתו בפניהם ,ומעשים בכל יום וכו' עיי"ש בדבריו
המתוקים.

על פי עצתו והוראתו של רבינו הגדול מורה דרכנו ,מרן הגר"ח
קניבסקי שליט"א ,זכינו בחסדי השי"ת להחדיר את לימוד מוסרי ה'
בתוך שיעורי לימוד התורה הקדושה ,ובתום שנה לתחילת פעילותינו,
סיימנו בחסדי ה' יתברך לבאר ולחלק לסדר לימוד יומי את ספרו
הנפלא של רבנו שליט"א" ,אורחות יושר".

וכבר אמרו חכמינו זכרונם לברכה )בירושלמי שבת פ"א ה"ג( :מה
שעשתה חכמה עטרה לראשה ,עשתה ענוה עקב לסולייתה ,שנאמר
”ראשית חכמה יראת ה'“ ,ונאמר ”עקב ענוה יראת ה'“ ,למדנו ,כי סדר
הדברים הוא :תיקון המידות ,יראת שמים ,ותלמוד תורה.

כמעשינו בראשונה ,ממשיכים אנו בחוברת התשע עשרה ,לבאר
ולחלק לסדר יומי את הספר הקדוש "ארחות צדיקים" ,מיסודות ספרי
המוסר בעם ישראל .הספר נכתב כפי המקובל אצלנו ,בערך לפני
כשבע מאות שנה ,על ידי אחד מענקי הרוח בדור הראשונים כמלאכים,
אשר לגודל ענותנותו לא חתם את שמו על הספר ,אמנם כל מעיין
בספר יגלה את פלאו ,אשר כל דבריו וסגנונו מתאימים לדורנו ,ממש
כאילו נכתבו בימינו והוא פלא גדול.

עינינו נשואות למרומים בתפילה ובתחינה ,שלא נבוש ולא נכלם ולא
נכשל לעולם ועד ,שנזכה לכוון לאמת ,לבאר ולהעיר עינים בדרך
הנכונה ,ויהיו שפתינו והגיון לבנו נכונות ומיושרות ,להרבות כבוד
שמים ,להגדיל תורה ולהאדירה .זכות רבנו המחבר זצוק"ל ,וברכותיו
של מרן שליט"א ,יעמדו לנו למצוא חן בעיני אלקים ואדם ,ונזכה
להפיץ ולהצית את נר האמת והצדק ,להרבות האור בקדושה ובטהרת
הלב בין כל עמו ישראל באהבה ,ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים
מכסים ,בביאת המשיח ובבנית בית הבחירה ,במהרה בימינו אמן.

והנה גודל חשיבות והכרחיות תיקון המידות ,כבר ביאר מרן החזון איש
בהרחבה בספרו "אמונה ובטחון" )פרק ד'( ,וכה כותב בין דבריו :כי
תיקון המידות הן יסוד המוסד למצוות החוקיים ולמצוות המשפטיים
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בברכת התורה
מערכת ”אורחות המוסר“
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עיונים

סדר הלימוד היומי בשיעורים
שבוע ב'

יום א' ח‘ תמוז  -יום ה' י“ב תמוז).....................פרשת פינחס(

שבוע ג'

יום א' ט“ו תמוז  -יום ה' י“ט תמוז)..................פרשת מטות(

שבוע ד'

יום א' כ“ב תמוז  -יום ה' כ“ו תמוז)..................פרשת מסעי(

שבוע ה'

יום א‘ כ“ט תמוז  -יום ה‘ ד‘ אב)......................פרשת דברים(

שבוע ו'

יום א‘ ז‘ אב)..................................................פרשת ואתחנן(

לתשומת לב:
חוברת זו חולקה למשך חמשה שבועות.
החוברת הבאה תצא במהדורה מיוחדת לימי ”בין הזמנים“.

ׁ ַש ַער ָה ֶעשְׂ ִרים ְו ׁ ִש ְב ָעה

א .שנאמר והיתה לו
ולזרעו וגו' .פסוק זה

ׁ ַש ַער ַה ּתוֹ ָרה

נאמר לגבי פנחס בן
אלעזר בן אהרן הכהן
לאחר שהרג את זמרי
ִּ 1ב ׁ ְשל ֹ ָשׁה ְּכ ָת ִרים נִ ְכ ְּתר ּו
בן סלוא על מעשה
המדינית .ופירש רש"י
2
ִישְׂ ָר ֵאלֶּ :כ ֶתר ּתוֹ ָרה,
(במדבר כה ,יג) ,אע"פ
שכבר ניתנה כהונה ֶּ 3כ ֶתר
ַמ ְלכ ּות
ְּכ ֻה ָּנה ְ 4ו ֶּכ ֶתר
לזרעו של אהרן ,הוצרך
פנחס לברית מיוחדת (אבות פ"ד מי"ג)ֶּ .כ ֶתר ְּכ ֻה ָּנה זָ ָכה
בפני עצמה ,כי לא
ּבוֹ ַ 5א ֲהרֹן( ,א) ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר"ְ :ו ָה ְי ָתה
ניתנה רק לאהרן ובניו
שנמשחו לכהונה ולזרעם שנולד להם אחר המשחתן (ראה שמות כח ,מא),

ַה ּתוֹ ָרה.

ביאורים

לתועלת הלומדים:
חוברות "ארחות המוסר" מחולקות לקטעי לימוד יומיים ,הנפרסים
על פני כחודש  -חמישה ימים בשבוע למשך ארבעה שבועות.
)חוברות "ארחות המוסר" נלמדות בשיעורי הגמרא הנמסרים בימי
ראשון  -חמישי ועל כן חולק החומר בהתאם(.
החומר המוקדש לכל יום מותאם ללימוד יומי הנמשך כעשר דקות.
תחילת כל קטע של לימוד יומי מסומנת באמצעות מילה צבועה.
כשיום הלימוד מצויין בסימניה הקיימת באותו עמוד.

 .1בשלשה כתרים נכתרו ישראל .שלוש מעלות טובות ניתנו לעם ישראל
בתחילת נתינת התורה (רמב"ם ומגן אבות) .ומי שיש בו אחת ממעלות
אלו חייבה התורה לנהוג בו כבוד (מגן אבות ורע"ב) .2 .כתר תורה .אשר
נכללו בו כל הדעות והמעשים ליישר את האדם ולהביאו לשלימות הנכונה
(אברבנאל) .וזוכה לזה ע"י שיהיה עמל בדברי תורה (אבות דר"נ ר"פ מ"א).
והלומד תורה חייבים לנהוג בו כבוד ,שנאמר (ויקרא יט ,לב) 'והדרת פני
זקן' ,ו'זקן' זהו שקנה חכמה (קידושין לב'[ ,):זקן' הוא נוטריקון של 'זה
שקנה חכמה' (רש"י) .ואונקלוס תרגם בתחילת פסוק זה' ,מפני שיבה
תקום' מן קדם דסבר באורייתא תקום] .3 .כתר כהונה .זכות עבודה בבית
המקדש (מגן אבות) .וחייבה תורה לנהוג בכהנים כבוד ,שנאמר (ויקרא כא,
ח) 'וקדשתו ...קדש יהיה לך' ,ודרשו (גיטין נט ):שצריך לכבד את הכהנים
שיהיו ראשונים לכל דבר .4 .וכתר מלכות .וחייבה תורה לנהוג במלך כבוד,
שנאמר (דברים יז ,טו) 'שום תשים עליך מלך' ,ודרשו מפסוק זה (סנהדרין
יט ):שתהא אימתו עליך .ובקידושין (לב ):למדו מפסוק זה שמלך שמחל על
כבודו אין כבודו מחול .5 .אהרן .שניתנה הכהונה לו ולזרעו עד עולם .ואדם
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שבוע א’ יום א’

שבוע א'

יום א' א‘ תמוז  -יום ה' ה’ תמוז)...........................פרשת בלק(

ארחות

שער התורה

צדיקים

אבל פנחס שנולד
לוֹ ּו ְלזַ ְרעוֹ ַא ֲח ָריו ְּ 6ב ִרית ְּכ ֻה ַּנת
לאלעזר אביו קודם
עוֹ ָלם" (במדבר כה ,יג)ֶּ ,כ ֶתר ַמ ְלכ ּות
לכן ולא נמשח (לפי
שהיה אז קטן .גו"א),
זָ ָכה ּבוֹ ָּ 7ד ִוד ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר:
לא בא לכלל כהונה עד
"זַ ְרעוֹ ְלעוֹ ָלם ִ 8י ְה ֶיהְ 9 ,ו ִכ ְּסאוֹ ַכ ּׁ ֶש ֶמ ׁש
מעשה זמרי .וכן שנינו
במסכת זבחים (קא):
נֶ גְ ִּדי" (תהלים פט ,לז)ֶּ ,כ ֶתר ּתוֹ ָרה
'לא נתכהן פינחס עד
שהרגו לזמרי'.
ֲ 10ה ֵרי ה ּוא ֻ 11מ ָּנח ְועוֹ ֵמד ּ 12ומ ּו ָכן
וצריך ביאור ,שהפסוק
"תוֹ ָרה ִ 13צ ָ ּוה
ְל ָכל ִישְׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמרּ :
מדבר בפנחס ולא
באהרן? וי"ל דמ"מ
מ ֶשׁה14 ,מוֹ ָר ׁ ָשה ְ 15ק ִה ַּלת ַי ֲעקֹב"
ָלנ ּו ֹ
רואים שהיתה זכיה
בזרעו של אהרן .אכן ,רש"י (יומא עב ):מביא פסוק אחר המלמד שהכהונה
ניתנה לאהרן ולזרעו ב"ברית מלח" דהיינו ברית עולם [ונקרא "ברית מלח",
לומר שכשם שהמלח קיים לעולם ואינו מסריח ,כך לא תזוז הכהונה מבית
אהרן] שנאמר (במדבר יח ,יט)" :כל תרומת הקדשים אשר ירימו בני ישראל
נתתי לך ולבניך ולבנותיך אתך לחק עולם ,ברית מלח עולם היא לפני ה'
לך ולזרעך אתך".
ביאורים

שאינו מזרע אהרן אינו יכול לזכות בכהונה .6 .ברית כהונת עולם .הבטחה
שיהיו הוא וזרעו בקדושת כהונה לעולם .7 .דוד ע"ה .וזרעו אחריו ,ואדם
שאינו מזרע דוד אינו יכול לזכות במלוכה ,אף אם הוא הגון וראוי למלוכה
(רש"י) .8 .יהיה .בממשלת המלוכה .9 .וכסאו כשמש נגדי .ומלכותו  -כמו
השמש שהוא קיים לעולם  -לפני תעמוד .10 .הרי הוא מונח ועומד .ולא
נמסר לאיש להיות מיוחד לו ולזרעו .11 .מונח ועומד .דאף שזכו בו הרבה,
מ"מ אינו ירושה לבניהם ,אלא צריך כל אחד זכיה לעצמו ,ועדיין מוכן
לכל הרוצה לזכות (הגר"א ,אבות ב ,יב) .12 .ומוכן לכל ישראל .כל אדם
מישראל יכול לזכות לכתר תורה אם ימסור עצמו עליה .13 .צוה .אשר צוה.
 .14מורשה .ירושה ונחלה עולמית היא לקהלת יעקב .15 .קהלת יעקב .לכל
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ב .שכתר תורה גדול
מכתר כהונה ומכתר
מלכות .יש הבדל

(דברים לג ,ד) ָּ -כל ִמי ֶ ׁ 16ש ִ ּי ְר ֶצה,
ֹאמרֶ ׁ 18 ,שאוֹ ָתן
ָ 17יבוֹ א ְו ִי ּטֹלֶ ׁ .ש ָּמא ּת ַ
ְּכ ָת ִרים ְּ 19גדוֹ ִלים ִמ ֶּכ ֶתר ּתוֹ ָרהֲ ,ה ֵרי

מהותי בין כתר כהונה
ומלכות לכתר תורה,
אומר החסיד יעב"ץ ה ּוא אוֹ ֵמרִּ 20" :בי ְ 21מ ָל ִכים ִי ְמל ֹכ ּו,
(אבות ד ,יג) .בעוד ְ 22ורֹזְ נִ ים ְיח ְֹקק ּו ֶצ ֶדקִּ 23 .בי שָׂ ִרים
שכתר כהונה וכתר
מלכות
חשיבותם ָישׂ ֹר ּו" (משלי ח ,טו-טז); ָ 24הא ָל ַמ ְד ָּת,
מה
לפי
תלויה
(ב)
ׁ ֶש ֶּכ ֶתר ּתוֹ ָרה ָּגדוֹ ל ִמ ֶּכ ֶתר ְּכ ֻה ָּנה
האנשים,
שיכבדום
הרי כתר תורה אינו
חסר מאומה אף אם לא יכבדוהו .זאת ועוד ,כל הכתרים צריכים לכתר
ביאורים

אלו שנקהלים ונאספים אל בית יעקב ,והיינו לנו ולזרעינו ולכל גרי הצדק
(רמב"ן) .16 .שירצה .ליקח אותו ,כלומר להתעסק בתורה" .הוי עמל בדברי
תורה ואל תתעסק בדברי בטלה" (אבות דר"נ) .ואמרו (מגילה ו" ).יגעת ולא
מצאת אל תאמין" .17 .יבוא ויטול .הרשות בידו .18 .שאותן כתרים .כתר
כהונה וכתר מלכות .19 .גדולים .בחשיבותם .שמתוך שכתר תורה הופקר
לכל הרוצה ליטלו ,אפשר לטעות ולחשוב שפחות הוא בחשיבותו משאר
הכתרים (רבינו אליקים ,יומא עב .20 .):בי .בחכמת התורה .21 .מלכים
ימלכו .התורה אומרת שהיא הממליכה מלכים ,דהיינו שהמלכות מתקיימת
ע"י חכמת התורה המלמדת למלך דינים ומשפטים ישרים .ומכיון שהתורה
ממליכה מלכים ,בודאי גדולה היא מן המלכות ,שהרי גדול הממליך מלך
יותר מהמלך עצמו (רש"י יומא שם) .ומכיון שכתר תורה גדול יותר מכתר
מלכות ,כל שכן שגדול הוא מכתר כהונה ,שכן הלכה היא (הוריות יג ).שמלך
קודם לכהן גדול (לח"מ הלכות ת"ת ג ,א) .22 .ורוזנים וגו' .והשופטים יקבעו
חוקי יושר וצדק .23 .בי שרים ישורו .באמצעותי (התורה) השרים ישלטו,
[גם זה קאי על מלכות .אמנם יש מפרשים 'בי שרים ישורו' קאי על הכהונה
(ב"ח ,יו"ד רמ"ו .פירוש מהרז"ו על במד"ר פ"ד פי"ג)] .24 .הא למדת שכתר
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תורה והוא אינו צריך
ּו ִמ ֶּכ ֶתר ַמ ְלכ ּות (יומא עב ,ב).
להם .וכן מצינו שדוד
ְו ָא ְמר ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה:
המלך זכה למלכות
מצד התורה ,כנאמר
ָ
ַמ ְמזֵ ר ַּ 25ת ְל ִמ
יד-ח ָכם 26קוֹ ֵדם
(תהלים קיט)" :זאת
היתה לי כי פקודיך נצרתי" .וכן אהרן זכה בכתר כהונה מצד התורה ,שנאמר
(מלאכי ב ,ז)" :כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו" .וכיון שכתר
תורה גדול כל כך – צריך לטרוח אחריו.
ביאורים

תורה גדול וכו' .דמי גדול המולך או הממליך (כנ"ל) .והיינו משום דבלא
התורה אין תוקף למלך ,ורק כיון שחייבה תורה 'שום תשים עליך מלך',
שתהא אימתו עליך ,חייבים לכבדו .וכן בכהונה שחייבה תורה 'וקדשתו'
(ע"פ מגן אבות) .ובמדרש תנחומא (ויקהל) ובמדרש רבה (במדבר ד ,יג)
כתבו" :זכה לתורה זכה לכולן" .ובפרישה (יו"ד ,רמ"ו) כתב ,שאי אפשר
להיות מלך וכהן גדול כי אם כשיודעים דינים השייכים להם .25 .תלמיד חכם.
אם הוא תלמיד חכם .26 .קודם .הקדימה שיש להקדים ממזר ת"ח לכה"ג
ע"ה הנאמר כאן נוגעת לכמה דברים שנמנו במשנה הקודמת שם (הוריות
יג :).להחיותו [בכל מקום שבו יש סכנת נפשות לממזר ת"ח ולכה"ג ע"ה ,יש
להקדים ולהעדיף את הצלת הממזר ת"ח על פני הצלת הכה"ג ע"ה ,כמו כן
יש להקדימו לזונו מכספי צדקה כאשר אין בקופת הצדקה מספיק לשניהם],
להשיב אבידה [אם מצא אבידה של ממזר ת"ח ושל כה"ג ע"ה ,יש להקדים
את השבת אבידת הממזר ת"ח על פני אבידת הכה"ג ע"ה] ,לכסות [אם
שניהם עומדים לפניו וזקוקים לבגד לכסות את גופם ,עליו להקדים וליתן
לממזר ת"ח ,ולהוציא מבית השבי [אם שניהם שבויים יש להקדים ולפדות
את הממזר ת"ח ,כמו כן יש להקדימו ולפדותו מכספי צדקה כאשר אין
בקופת הצדקה מספיק ממון כדי לפדות את שניהם]( .ראה רמב"ם הלכות
מתנות עניים ח ,יז-יח .שו"ע יור"ד רנא ,ט) .וכן לכל ענין שבמעלה וקדושה
(מאירי הוריות יג ,).רווח או כבוד (תפארת ישראל ,הוריות ג ,ח) .ולהלוות לו
(אהבת חסד פ"ו ,דרך אמונה פ"ז ממתנו"ע סקצ"ט)[ .אמנם לענין קדימה
בקריאת התורה ,כתב הב"י (סי' קלה) שתקנה קבועה היא שכהן קודם].
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ג .לכהן גדול עם הארץ.

(ג) ְלכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ַע ָ
ם-ה ָא ֶרץֶ ׁ 27 ,ש ֶּנ ֱא ַמר:

יש לעיין ,כיצד יתמנה
עם הארץ לכהן גדולְ 28" ,י ָק ָרה ִהיא ִמ ּ ְפנִ ינִ ים" (משלי ג ,טו),
והלא צריך להזהר (ד) ִמ ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ַה ִּנ ְכנָ ס ִ 29ל ְפנַ י ְו ִל ְפנִ ים
בדיני טהרה בעת
(הוריות יג ,א).
שימושו במקדש ועם
הארץ רוקו טמא!
במאירי (הוריות יב ).כתב ,דיתכן לומר שאין המדובר בעם הארץ גמור
אלא בזה המשמר עצמו בטהרה ,ואף על פי כן חכם קודמו .ועיין באר שבע
שכתב שאין מדובר דווקא אם הכהן הוא עם הארץ ,אלא כל שאינו שוה
בחכמה לישראל  -יש להקדים את הישראל לפניו[ .וכן יש לדייק מלשון
הרמב"ם (בפירושו שם) ,שכתב :אבל כשיש יתרון בחכמה – החכם קודם],
ולפי זה אין צריך להעמיד דווקא בזמן בית שני.
עוד י"ל ,שבזמן בית שני היו מתמנים הכהנים הגדולים על ידי ממון
שנותנים למלכים ,וכך יכול להיות שימנו כהן גדול עם הארץ( .תפארת
ישראל ,הוריות פ"ג).
ד .מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים .לכאורה מדוע דרשו חז"ל שהכוונה לכהן
גדול שנכנס לקודש הקדשים ,מדוע לא למדו זאת כפשוטו" ,מפנינים"
ממש ,דהיינו מאבנים יקרות?
המהרש"א ביאר ,שבהכרח מקרא זה לדרשה הוא בא ,שאם לפשוטו הרי
כבר נאמר בהמשך הכתוב 'וכל חפציה לא ישוו בה' ,ולא הוצרך לומר 'יקרה
היא מפנינים' אלא לצורך דרשה זו ,שיקרה היא מכהן גדול הנכנס לפני
ולפנים.
האור שמח (הלכות ת"ת ג ,ב) ביאר :המלה "מפנינים" הינה צורת ה"קרי".
ה"כתיב" של המלה הוא "מפניים" .הדרשה של "לפני ולפנים" מסתמכת
ביאורים

 .27שנאמר .על יקרת ערך התורה .28 .יקרה היא מפנינים .חכמת התורה
חשובה ומכובדת היא אפילו מ"פנינים" ,ויש לדרוש זאת :מכהן גדול
הנכנס לשמש לפני ולפנים .29 .לפני ולפנים .כלומר לקדש הקדשים ביום
הכיפורים .הרי שחכם בחכמת התורה חשוב יותר מכהן גדול.
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ֵאין

ביאורים

 .30בכל המצוות .היינו שכל מצוה ומצוה בפני עצמה מכל תרי"ג מצוות אין
לך מצוה ששקולה כנגד תלמוד תודה .31 .תלמוד תורה .ואפילו תיבה אחת
של תורה .32 .כל המצוות .כל תרי"ג מצוות יחד .33 .לפי שהתלמוד מביא
לידי מעשה .לפיכך התלמוד קודם למעשה (רמב"ם ,הל' ת"ת פ"ג ג') .דהיינו
שאין דוחים את התלמוד מפני מצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים (כמש"כ
שם הרמב"ם בהלכה ד' עיי"ש בכס"מ ,וכ"כ הב"ח והפרישה יור"ד רמ"ו).
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שער התורה

ׁ ֶש ַה ַּת ְלמ ּוד ֵמ ִביא ִל ֵידי ַמ ֲעשֶׂ ה (ב"ק יז ,א)ּ .ו ַמה
"ת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה ְּ 34כנֶ גֶ ד ֻּכ ָּלם"
ּׁ ֶש ָא ְמר ּו ַּ
35
ִל ְלמֹד ּו ְל ַל ֵּמד,
ל-מנָ ת
זֶ ה ַה ּלוֹ ֵמד ַע ְ

(פאה פ"א מ"א)

ִ 36ל ׁ ְשמֹר

ְ 37ו ַל ֲעשׂ וֹ ת ּ 38ו ְל ַק ֵ ּיםּ ,ו ִמ ּ ְפנֵ י ְ 39ק ִב ָ
יעתוֹ ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ֵ 40אינוֹ
ָיכוֹ ל ְל ַק ֵ ּים ָּכל ַה ִּמ ְצווֹ תּ ,ו ְב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֵאינוֹ לוֹ ֵמד עוֹ שֶׂ ה
ָּ 41כל ַמה ּׁ ֶשיּ ּו ַכל ַל ֲעשׂ וֹ תּ ,ו ָבזֶ ה ַמ ְר ֶאה ַּד ְע ּתוֹ ׁ ֶש ָח ֵפץ
ַּב ֲעשִׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצ ָוהְ ,ו ָאז ַּת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה ְּכנֶ גֶ ד ֻּכ ָּלםִּ ,כי ְּכ ׁ ֶשה ּוא
לוֹ ֵמד ַה ִּמ ְצ ָוה ְו ָח ֵפץ ְל ַק ְ ּי ָמ ּה ָאז ֵ 42י ׁש לוֹ שָׂ ָכר ְּכ ִא ּל ּו ִק ְ ּי ָמ ּה,
ביאורים

 .34כנגד כולם .בירושלמי פאה (ז ):בארו כוונת המשנה (שם פ"א א)
באומרה "ותלמוד תורה כנגד כולם" "אפילו כל מצוותיה של תורה אינן
שוות ל(לימוד) דבר אחד מן התורה" .ודרשו את הכתוב (משלי ג ,טו)
"וכל חפציך לא ישוו בה"' .חפציך' – "אלו מצוות ומעשים טובים" .כלומר,
שאפילו כל מצוותיה של תורה אינן שוות לתלמוד תורה ,כי תלמוד תורה
אפילו בשיעור הקטן ביותר שקול ועדיף מכל מצוות התורה ודוחה אותן.
וז"ל הגר"א על המשנה שם" :שכל תיבה ותיבה בפני עצמה היא מצוה גדולה
והיא שקולה נגד כולם" .35 .ללמוד וללמד .ללמוד בעצמו וללמד לאחרים.
 .36לשמור .ממה שנצטוינו בלא תעשה .37 .ולעשות .מה שנצטוינו במצות
עשה .38 .ולקיים .את כל הדברים הנלמדים מהתורה .39 .קביעתו בתורה.
קובע עתים ללימוד התורה .40 .אינו יכול לקיים כל המצוות .כי למצוות
שאפשר להעשות על ידי אחרים ,אסור לו להפסיק מתלמודו .ועוד ,כי ע"י
שעוסק בתורה ממילא לא מזדמנות לפניו מצוות מסוימות כגון גמילות
חסדים עם אחרים וכדומה .41 .כל מה .כל המצוות .42 .יש לו שכר כאילו
קימה .והוא בגדר אנוס על קיום המצוה ,וקימ"ל שאם נאנס ולא עשה
המצוה יש לו שכר כאילו עשאה .ועוד ,שדרשו חז"ל (מכילתא ,הובא ברש"י
שמות יב ,כח) על הנאמר בתורה לאחר שישראל שמעו ממשה את מצות
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שבוע א’ יום ג’

על צורת הכתיב
ְל ָך ִמ ְצ ָוה ְּ 30ב ָכל ַה ִּמ ְצווֹ ת
שמשמעותה "פנים"
כפול – ְּפנִ יִ ים.
ְּכנֶ גֶ ד
ׁ ְשק ּו ָלה
ׁ ֶש ִהיא
ויש שביארו על פי
ַּ 31ת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרהַ ,רק ַּת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה
משל לאדם שיש בידו
יהלום ששוה אלפי
ׁ ְשק ּו ָלה ְּכנֶ גֶ ד ָּ 32כל ַה ִּמ ְצווֹ תְ 33 ,ל ִפי
אלפים דינרי זהב ,ובידו
השניה מחזיק דבר פעוט שאינו שוה אלא כמה פרוטות בודדות .האם שייך
להתבטא שהיהלום שוה יותר ממה שמחזיק בידו השניה?! הלא אין כל
דמיון והשוואה ביניהם! לכן הוקשה לחז"ל כיצד יתכן להתבטא שהתורה
שהיא כולה רוחניות שוה יותר מאבנים יקרות ,בזמן שאין שום ערך ,דמיון
והשוואה ביניהם? לכן הבינו חז"ל שבהכרח "פנינים" הנאמר בפסוק רומז
לדבר רוחני נעלה ביותר ,והיינו כהן גדול ביום הכיפורים כשהוא נכנס לפני
ולפנים להקטיר קטורת לכפר על בני ישראל ,ועל זה בא הכתוב לומר שגם
דבר קדוש ונעלה זה – התורה יקרה ממנו (לב שלום ,ליקוטים).
ובכדי להבין את גודל קדושת התורה – יש להתבונן ,דהנה האדם הקדוש
ביותר בכלל ישראל הוא הכהן הגדול ,והיום הקדוש ביותר הוא יום
הכיפורים ,והמקום המקודש ביותר הוא קדש הקדשים .צא וראה אם
יתאחדו שלש קדושות הללו יחדיו ,כהן גדול הנכנס לקודש הקדשים ביום
הכיפורים מה נורא היא הקדושה [ואיתא בחז"ל (ויק"ר ריש פרשת אחרי,
עה"פ וכל אדם וגו') דבאותה שעה גדולה דרגתו של הכהן גדול ממלאכי
השרת] ,ועם כל זאת אמרו חז"ל כי גדולה מזה היא קדושת התורה!!! (אור
ישראל ,ליקוטים).

ארחות

צדיקים

יעתוֹ ְ ,ונִ ְמ ָצא ׁ ֶש ּ ְׂש ַכר ֲ 45עשִׂ ָ ּיה
ֵּ 43כ ָיון ׁ ֶש ִּנ ְת ַע ֵּכב ֵמ ֲח ַמת ְ 44ק ִב ָ
ְו ִל ּמ ּוד ְּב ָידוֹ ; ֲא ָבל ִמי ׁ ֶשהוֹ ֵל ְך ָּ 46ב ֵטל ּ ְפ ָע ִמים ַר ּבוֹ תְ ,ו ָה ָיה

ה .כך היא דרכה של
תורה פת במלח תאכל
ומים במשורה תשתה.

ָיכוֹ ל ַל ֲעשׂ וֹ ת ִמ ְצ ָוה ְּב ֵעת ַה ִּב ּט ּול ְ 47ו ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש ַל ֲעשׂ וֹ ָת ּה,

במסכת מגילה (יב).
אמרו על הפסוק
ׁ ֶש ִ ּי ְקנֶ ה ּתוֹ ָרה ִ 55עם
(אסתר א ,ח) 'והשתיה ֶאל ִל ּבוֹ
כדת אין אונס' ,מאי 56עֹ ֶשׁר ְו ָכבוֹ ד ְּכ ֶא ָחדֶ ,א ָּלא (57ה) ָּכ ְך
כדת ,אמר רבי חנן
משום רבי מאיר
כדת של תורה ,מה דת של תורה אכילה מרובה משתיה ,אף סעודתו של

אוֹ ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשעוֹ שֶׂ ה ׁש ּום ִמ ְצ ָוה ֵ 48אינוֹ ְמ ַד ְק ֵּדק ָּב ּה ָּכ ָרא ּוי,
ַעל זֶ ה ל ֹא נֶ ֱא ַמר ַּת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה ְּכנֶ גֶ ד ֻּכ ָּלם.

ִמי

ׁ ֶש ְּנשָׂ אוֹ

ִל ּבוֹ

ַל ֲעשׂ וֹ ת ִ 49מ ְצ ָוה זוֹ

ּ 50ו ְל ַק ְ ּי ָמ ּה

ָּ 51כ ָרא ּוי ָל ּה ְו ִל ְהיוֹ ת ֻמ ְכ ָּתר ְּב ִכ ְת ָר ּה
ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה52 ,ל ֹא ַי ִּס ַ
יח ַּד ְע ּתוֹ
ִ 53ל ְד ָב ִרים ְּב ֵט ִליםְ 54 ,ול ֹא ָישִׂ ים

ביאורים
ביאורים

קרבן פסח "וילכו ויעשו" ,וכי כבר עשו ,והלא מראש-חדש נאמר להם (ואז
עדיין לא הגיע זמן המצוה)? אלא מכיון שקבלו עליהם לעשות ,מעלה
עליהם הכתוב כאילו עשו ('עלי אורח') .43 .כיון שנתעכב מחמת קביעתו.
וז"ל ה"ראשית חכמה" (בהקדמת ספרו אות כב)" :כי בעסקו בתורה בכוונתו
זאת הרי הוא כאלו קיים כל התרי"ג מצוות כיון שהוא לומד ע"מ לעשות כל
האפשר בידו לקיים ,הקב"ה מעלה עליו כאלו קיימם כיון שאינו חסר מצדו,
שהקב"ה יודע מחשבתו הטובה שבבוא המצוה לידו יקיימנה" ,עכ"ל .ולפי"ז
כל הלומד תורה כיון שמחשב קודם לימודו כל מה שיבא לידי אקיימנו הרי
שברצונו לקיים כל התרי"ג ולכן שקול לימודו ככל התרי"ג .44 .קביעתו.
שקובע עתים לתורה .45 .עשיה ולמוד .עשיית המצוות ולימוד התורה.
 .46בטל .מלימוד התורה .47 .ואינו חושש לעשותה .אינו דואג אם יעשנה
אם לאו .48 .אינו מדקדק בה כראוי .לעשותה כהלכתה בכל פרטיה
ודקדוקיה .49 .מצוה זו .של תלמוד תורה .50 .ולקיימה כראוי לה ולהיות
מוכתר בכתרה של תורה .הם מדברי הרמב"ם (הלכות ת"ת ג ,ג) .ומבואר
דכתר תורה אינו בלימוד בעלמא ובידיעת התורה ,אלא דווקא כאשר מבין
בעומק התורה לאמתה בכל מקום וזוכה לזאת ע"י עמלו ודבקותו בתורה,
כן ביאר באר היטב באגרות משה (יו"ד ח"ד סימן ל"ו אות ח') וז"ל :מפורש
ברמב"ם שקיום מצות לימוד התורה כראוי ,הוא להיות מוכתר בכתר

התורה ,דאלו השנים דבר אחד הוא וכו' ,דהוא בידיעה והבנת כל דברי
התורה בחכמה ובהשכל שזהו כתר התורה כדאיתא בקידושין (מט ):שהוא
ידיעת התורה בחכמה שהוא בסברא וטעם כר"ע וחביריו בזמן התנאים,
ובזמן הזה בידיעת רוב דברי התורה בחכמה שהוא בסברא וטעם כאחד
מגדולי התורה שבדורינו הוא קיום המצוה כראוי .עכ"ל .51 .כראוי לה.
כלומר ,אמנם קיום מצות ת"ת הוא בכל מה שלומד ואיך שלומד .אבל
שלימות קיום מצוה זו ('כראוי לה' דהיינו באופן הטוב והמושלם) ,הוא
כאשר זוכה להיות מוכתר בכתר תורה .52 .לא יסיח דעתו .מלימוד התורה
ועמלה .53 .לדברים בטלים .היינו עניני העולם הזה כשאינם לצורך כדי
חייו .54 .ולא ישים אל לבו וכו' .לא יהיה רצונו ודעתו לקנות תורה יחד עם
עושר וכבוד .55 .עם עושר וכבוד כאחד .כתב בחובת הלבבות (שער חשבון
הנפש פ"ג חשבון הכ"ה)" :כבר אמר אחד מן החכמים ,כאשר לא יתחברו
בכלי אחד המים והאש ,כן לא תתחבר בלב המאמין אהבת השי"ת ואהבת
העולם הזה" .56 .עושר וכבוד כאחד .אין להקשות מהא דאיתא בברכות
(טז ):דרב בתר צלותיה אמר הכי" :יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו שתתן לנו
וכו' ,חיים של עושר וכבוד" ,ונהגו בקהילות ישראל לומר כן בכל שבת
מברכין ,דעיין סדר תשליך הנדפס במחזורים שהוסיפו עוד תיבה על הנ"ל,
דהיינו חיים של עושר וכבוד "לעבודתך" ,הרי שאין הכוונה לזכות לעושר
וכבוד בתור מטרה בפני עצמה אלא כאמצעי לעבודת ה' .57 .כך היא דרכה
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אכילה
אחשורוש
ִהיא ַּד ְר ָּכ ּה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרהַ ּ :פת
מרובה משתיה .ופירש
ַּ 58ב ֶּמ ַלח ּת ַ
ֹאכלּ ,ו ַמ ִים ַּ 59ב ְּמשׂ ּו ָרה
רש"י ז"ל :כדת של
תורה  -אכילת המזבח.
ישן,
ִּת ׁ ְש ֶּתהְ 60 ,ו ַעל ָה ָא ֶרץ ִּת ׁ ַ
אכילה מרובה משתיה
 פר ושלשה עשרוניםסולת לאכילה ונסך חצי ההין עיי"ש .וקשה ,מאי דת של תורה הוא ,הוי ליה
למימר כדת של 'קרבנות' ,דדת של 'תורה' משמע התורה גופה!
וביאר הגר"א (קול אליהו בראשית ,שנות אליהו סוף מס' ביכורים) די"ל
דהכי פרושו ,דאיתא במסכת אבות 'כך היא דרכה של תורה פת במלח
תאכל ומים במשורה תשתה' .ואמרינן בעלמא (ב"מ סא' ):משורה' הוא אחד
משלשה ושלשים מלוג ,והוא קטן מאד .נמצא דעל אכילה לא אמר השיעור
כמה יאכל ,רק שאמר 'פת במלח' שלא יתענג במיני תענוגים ,אבל פת
חריבה יכול לאכול כמה שירצה ,אולם במים שהוא לשתיה אמר 'במשורה
תשתה' ולא יותר .א"כ חזינן דדרך של תורה הוא אכילה מרובה משתיה,
שעל השתיה קפיד יותר מאכילה .והשתא הכי פירושו ,מפני שהיה קשה
למה לא כתיב 'אכילה' במגילה ,וכתב רק שתיה ,לזה אמר 'כדת של תורה',
מה דת של תורה אכילה מרובה וכו' כמ"ש 'כך הוא דרכה של תורה' וכו' ,אף
סעודתו היה אכילה מרובה משתיה ,ואם שתייתו היתה כל כך מרובה תבין
מזה איך היתה אכילתו.
ביאורים

של תורה .כלומר בשביל לקנות את התורה חייבים לוותר על עינוגי הגוף
ותאוות עולם-הזה ,ושיקבל עליו שיהיה מוכן ללמוד תורה אף אם לא יהיה
לו רק פת חריבה מטובלת במים ומלח (עפ"י רוח חיים) .58 .במלח .בלא
לפתן ופירות .59 .במשורה .במדה מצומצמת .60 .ועל הארץ .ע"י הפסק
איזה דבר[ .כי אין לפרש על הקרקע ממש ,דהא אמרינן במסכת ברכות
(סב ):על כל משכב שכב חוץ מן הקרקע (שו"ת שלמת חיים סי' שמ"א).
ועיין גם בספר תקון חצות (ח"א עמו' קע"ג) שהביא כן בשם ספר זכות אבות
וז"ל :ואמר ועל הארץ תישן ולא אמר ובארץ תישן ,מפני שאין הכוונה בו
שישן ממש ע"ג הארץ ,כי אז החיצונים נאחזים ונדבקים בו וכמו שאזהרה
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ו .ואל תאמר לכשאפנה
אשנה ,שמא לא תפנה.

ביאר הגאון רבי חיים

ְ 61ו ַח ֵ ּיי ַצ ַער ִּת ְח ֶיהּ 62 ,ו ַב ּתוֹ ָרה ַא ָּתה
ֹאמרַ :עד
ָע ֵמל (אבות פ"ו מ"ד)ְ .ו ִאם ּת ַ

מוולאז'ין (רוח חיים,
ׁ ֶש ֶא ְק ּבֹץ ָממוֹ ן ּו ְכ ׁ ֶש ֶא ּ ָפנֶ ה ֵמ ֲע ָס ַקי ָאז
ֶא ֱחזֹר ְו ֶא ְק ָרא ְו ֶא ׁ ְשנֶ ה ִ 63 -אם ַּת ֲע ֶלה ַמ ֲח ׁ ָש ָבה זוֹ ְּב ִל ְּב ָךָ ,אז

ֵאין ַא ָּתה זוֹ ֶכה ְל ִכ ְת ָר ּה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ְ 64לעוֹ ָלםֶ ,א ָּלא ֲ 65עשֵׂ ה
ּתוֹ ָר ְת ָך ֶק ַבעּ ,ו ְמ ַל ְ
אכ ְּת ָך ֲע ַראי (עיין אבות פ"א מט"ו)( .ו) ְו ַאל
ביאורים

שמענו בזה מפי רבינו האר"י ז"ל ,לכך אמר ועל הארץ לרמוז דמיהא צריך
שיהיה דבר חוצץ בינו ובין הקרקע] .61 .וחיי צער .בשאר ענייני העולם-
הזה .עוד יש לפרש ,שכל הדוחק שיש לו ואוכל פת במלח וכו' ,זה רק היום,
אבל על מחר אינו יודע אם יהיה לו אפילו פת במלח ,וזהו וחיי צער תחיה,
ואעפ"כ ובתורה אתה עמל( .לב אליהו ח"א עמ' קכ"ט בשם ר' איצל'ה
זצ"ל) .62 .ובתורה אתה עמל .ועם כל זה אין אתה נמנע מלעסוק בתורה.
 .63אם תעלה מחשבה זו בלבך .משמע שבמחשבה כזו בלבד ,אף אם עדיין
לא הוציא לפועל את מחשבתו ,כבר לא יכול לזכות לכתרה של תורה,
משום שעצם מחשבה כזו תמנעהו מלהיות דבוק בתורה בכל גופו ונפשו,
כי כיון שהכניס את עצמו למחשבה זו ובא לידי ספק ,נמצא שאינו
קבוע בתורתו כראוי ,ולכן אין הוא יכול לזכות לכתרה של תורה לעולם.
(בנין עולם ,דברי חן פ"ו) .64 .לעולם .משמע שאין שום מציאות
בעולם לזכות לכתרה של תורה כשיש לו שאיפות בעניני העולם ,אם
כי מקיים מצות ת"ת גם באופן זה( .שם) .65 .עשה תורתך קבע .שיהיה
עיקר עסקך ביום ובלילה בתורה ,ורק כאשר תהיה יגע מהלימוד
תעסוק מעט במלאכה לפרנסתך [ובכך הוא עושה את התורה לקבע הן
מבחינת הזמן והן מבחינת החשיבות] ,אך לא שיהיה עיקר עסקך במלאכה
וכשתפנה ממנה תעסוק בתורה (רע"ב) .וכמו שדרשו (יומא יט (:על
הפסוק (דברים ו ,ז) 'ודברת בם' וגו' ,עסוק בהן בקביעות ולא בדרך עראי
(הגר"א).
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ִ 66ל ְכ ׁ ֶש ֶא ּ ָפנֶ ה

ֶ 67א ׁ ְשנֶ ה,

אבות ב ,ד) :לא תאמר
הן אני היום מלוכלך
בחטאים ומחשבת און,
ומה בצע כי אעסוק
בתורה ואטנף בחלאת
טומאתי הוד יפיה.
אך לכשאפנה דרך,
ואטהר ללמוד תורה
לשמה .אבל זה אינו,
כי לימוד שלא לשמה
הוא מפתח גדול
לבוא לידי לשמה ,כי
מבלעדי זה לא ירים
איש את ידו נגד היצר
הזקן וכסיל.

ֶ ׁ 68ש ָּמא ל ֹא ִת ּ ָפנֶ ה (אבות פ"ב מ"ד).

ְּכ ִתיב

ַּב ּתוֹ ָרה" :ל ֹא ַב ּׁ ָש ַמ ִים
69

ִהיא" (דברים ל ,יב) -

ּ ֵפר ּו ׁשְּ 70 ,בגַ ֵּסי ָהר ּו ַח; ְ"ול ֹא ֵמ ֵע ֶבר
ַל ָ ּים ִהיא" (שם פסוק יג) ֵ ּ -פר ּו ׁש,
ְּ 71באוֹ ָתם ׁ ֶשהוֹ ְל ִכים ֵמ ֵע ֶבר ַל ָ ּים
יכ ְך ָא ְמר ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו
(ערובין נה ,א)ְ .ל ִפ ָ
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהְ 72 :ול ֹא ָּכל ַה ַּמ ְר ֶּבה

ִּב ְסחוֹ ָרה ַמ ְח ִּכים (אבות פ"ב מ"ה)ְ .ו ָא ְמר ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו:
ביאורים

 .66לכשאפנה .כשאתפנה מעסקי וטרדותי .67 .אשנה .אשב ואלמד תורה.
 .68שמא לא תפנה .לעולם ,שכן טרדות העולם אינן פוסקות ,ונמצאת בטל
מדברי תורה כל ימי חייך[ .תשובה זו נאמרה לפי דעתו שחושב שילמד
כאשר יתפנה ,לפיכך אמרו לו שיתכן ולא יתפנה לעולם .אבל לפי האמת,
אפילו אם יתפנה למחר ,הרי זה מעוות שלא יוכל לתקון ,שכן בכל שעה
מוטל עליו ללמוד תורה ,ומה שילמד מחר אינו מתקן את מה שיכול היה
ללמוד היום (מגן אבות)] .69 .היא .התורה .70 .בגסי הרוח .לא תמצא
התורה בבעלי גאוה .71 .באותם שהולכים מעבר לים .לסחורה .כי התורה
לא תמצא לא בסחרנים [-אצל סוחרים שנוסעים מעיר לעיר] ,ולא בתגרים
[-שמוכרים את סחורותיהם בעירם] ,רק אצל מי שאינו מרבה לצאת ולבוא
ברחובות העיר ,אלא יושב רוב הזמן בביתו וחוזר על תלמודו (עירובין נה.
וברש"י) .72 .ולא כל המרבה בסחורה מחכים .מי שמרבה בסחורה ומתעסק
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ֱ 73ה ֵוי ְמ ַמ ֵעט ְּב ֵע ֶסק ַ 74ו ֲעסֹק ַּב ּתוֹ ָרה (שם פ"ד מ"י)ּ .ו ִמ ּתוֹ ְך
ׁ ֶש ָא ָדם עוֹ ֵסק ַּב ּתוֹ ָרה ִל ׁ ְש ָמ ּהְ ,ו ָט ַרח ְו ָיגַ ע ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִיםָ ,אז
נַ ֲעשׂ ּו ׁ ְש ֵּתי ִּכ ְליוֹ ָתיו ִּכ ׁ ְשנֵ י ַמ ְע ָינוֹ ת ,וּמוֹ ִציא ַט ַעם ַו ֲה ָלכוֹ ת
מ ֶשׁה
ֵמ ַע ְצמוֹ ַמה ּׁ ֶש ּל ֹא ָל ַמד ֵמעוֹ ָלם ּו ַמה ּׁ ֶש ּל ֹא נִ ַּתן ֲא ִפ ּל ּו ְל ֹ
ִמ ִּסינַ יַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָמ ִצינ ּו ְּב ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו זִ ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה
(ב"ר צה ,ג)ֶ ׁ ,ש ּל ֹא ָל ַמד ֵמעוֹ ָלם ִמ ּׁש ּום ָא ָדםַ ,א ְך ֵמ ַע ְצמוֹ
ָה ָיה יוֹ ׁ ֵשב ּו ְמ ַח ּׁ ֵשב ַא ַחר ַה ִּמ ְצווֹ תְ ,ו ָל ַמד ִמ ִּל ּבוֹ ָּכל
ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצווֹ תַ ,עד ׁ ֶש ֵה ִעיד ָע ָליו ַה ָּכת ּובַ 75" :ו ִ ּי ׁ ְשמֹר
ִמ ׁ ְש ַמ ְר ִּתיִ 76 ,מ ְצו ַֹתי ֻ 77ח ּקוֹ ַתי ְ 78ותוֹ ר ָֹתי" (בראשית כו ,ה).
ביאורים

בה יותר מהנצרך לקיום גופו ,אינו נעשה חכם בחכמת התורה ,לפי שעושה
סחורתו קבע ותורתו עראי ומרוב טרדותיו אין לבו פנוי ללמוד כל צרכו
(רבינו יונה) .73 .הוי ממעט בעסק .המעט בעסק סחורתך ומלאכתך ,ועשה
אותם עראי .74 .ועסוק בתורה .ויהיה עיקר עסקך בתורה ,שאת עסק
תורתך תעשה קבע .75 .וישמור משמרתי .שקיים אברהם גם אותן גזרות
שגזרו חכמים בדורות הבאים להרחקה ושמירה על האזהרות שבתורה ,כגון
שניות לעריות וכגון שבות לשבת (רש"י ,בראשית כו ,ה) .76 .מצוותי .הם
דברים שאף אילו לא נכתבו בתורה ראויין הם להצטוות ,כלומר ,הנהגות
ישרות שהשכל מחייבם ,כגון איסורי גזל ושפיכות דמים (שם) .77 .חקותי.
הם דברים שאין טעמם ידוע ,שיצר הרע ואומות העולם משיבים עליהם
לישראל לומר מה תועלת בכל אלו ,כגון איסורי אכילת חזיר ולבישת
שעטנז ,שאין טעם גלוי בדבר ,אלא גזירת המלך הם וחקותיו על עבדיו
(שם) .78 .ותורותי .לשון רבים' ,שתי תורות' במשמע; האחת תורה שבכתב,
והנוספת באה לרבות תורה שבעל פה – שקיבלו חכמים איש מפי איש עד
משה רבינו ,כגון מצוות שהם הלכה למשה מסיני (שם).
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ּת ַ

שער התורה

צדיקים
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שער התורה
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ארחות

שער התורה

צדיקים

ָה ָיה יוֹ ֵד ַעְ .וגַ ם ָא ְמר ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה:
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ָ 80ל ַמד ַא ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ּ ְפ ָר ִקים
[ב ִה ְלכוֹ ת ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה]ּ 81 .ו ִמי ִל ֵּמד לוֹ ָּכל זֶ ה? ֶא ָּלא נַ ֲעשׂ ּו
ְּ
ְ ׁ 82ש ֵּתי ִּכ ְליוֹ ָתיו ִּ 83כ ׁ ְשנֵ י ַמ ְע ָינוֹ ת ְ 84ונוֹ ְבעוֹ ת לוֹ ָח ְכ ָמה
יעזֶ ר ַה ָ ּגדוֹ לִ ,מ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ָע ַסק
ְותוֹ ָרהְ .ו ֵכן ָמ ִצינ ּו ְּב ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ַּב ּתוֹ ָרה ַה ְר ֵּבהֵ ,ה ִעיד ּו ָע ָליו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה,
ביאורים

ז .שנתגלה לו מה שלא
נתגלה למשה מסיני.

(ז) ׁ ֶש ִּנ ְת ַּג ָּלה לוֹ ַמה ּׁ ֶשל ֹא נִ ְת ַּג ָּלה
מ ֶשׁה ִמ ִּסינַ י (פרקי ר"א פ"ב)ְ .ו ֵכן
ְל ֹ

היינו טעמי פרה אדומה
שלא נתגלו למשה
ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה:
ונתגלו לרבי אליעזר,
מ ֶשׁה ַר ֵּבנ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם
ִמ ּדוֹ רוֹ ׁ ֶשל ֹ
וכמ"ש ברבה חוקת
ובפסיקתא פרה (ביאור ַעד ּדוֹ רוֹ ׁ ֶשל ְיהוֹ ׁ ֻש ַעּ ,ו ִמיהוֹ ׁ ֻש ַע
הרד"ל בפרקי דר"א
פ"ב).
יאים ּו ְל ַאנְ ׁ ֵשי ְּכנֶ ֶסת
ִלזְ ֵקנִ ים ְו ִלנְ ִב ִ
בפרקי דרבי אליעזר
ַה ְּגדוֹ ָלה ְו ַל ַּת ָּנ ִאים ְו ָל ָאמוֹ ָר ִאים
(פרק ב') מובא שאמר
רבי יוחנן בן זכאי לרבי ְו ַל ְּגאוֹ נִ ים ּו ְל ָכל ַ 86ח ְכ ֵמי ַה ּדוֹ ר,
אליעזר" :כך אתה יכול
ׁ ֶש ָע ְסק ּו ַּב ּתוֹ ָרה ַה ְר ֵּבה ְונָ ְתנ ּו נַ ְפ ׁ ָשם
לומר דברי תורה יותר
ממה שקבלו מסיני".
ובהגהות המיוחסות להגר"א גרס (במקום שקבלו מסיני) שקיבל ממני ,ור"ל
מן רבו רבן יוחנן בן זכאי .וביאר הרד"ל" :נראה שלא הונח לו ז"ל לגרוס
"יותר ממה שקיבל מסיני" שהרי אמרו בויק"ר ר"פ כ"ב וקה"ר פ"א ופ"ה
שאפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר לפני רבו ,כולן נאמרו למשה מסיני,
שנאמר" :יש דבר שיאמרו זה חדש הוא כבר היה לעולמים" .ואע"פ שאמרו
ברבה ובפסיקתא הנ"ל דברים שלא נגלו למשה נגלו לר"ע וחביריו ,וכן
במנחות פ"ג (כט ):אמרו כשראה (משה את) ר"ע דורש על כל קוץ מכתרי
אותיות תלי תלים של הלכות תשש כחו שלא היה יודע מה הן אומרים .אולי
י"ל שזהו דרשות ופלפולין היכן ההלכות רמוזין בתורה בכתרי אותיות ,אבל
עיקרי ההלכות כולן נאמרו למשה בסיני אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד
לחדש מפלפולו הכל נאמרו למשה בהלכה פסוקה בסיני[ ."...וע"ע בזה
לקמן בעיונים ד"ה מימות משה].
85

 .79שאפילו ערובי תבשילין .שאינו הלכה למשה מסיני ,אלא תקנת חכמים
(רש"י ,יומא כח .80 .):למד ארבע מאות פרקים בהלכות ע"ז .מסכת עבודה
זרה של אברהם אבינו היו בה ארבע מאות פרקים (עבודה זרה יד[ .):ואילו
לנו יש רק חמשה פרקים במסכת עבודה זרה .וביאר ב'כוס הישועות' (ע"ז,
שם) שבימי אברהם היו הרבה סוגים של עבודה זרה ,ועל כן היה אברהם
צריך לחבר ארבע מאות פרקים ,לקבוע את כל דיני העבודות השונות
האסורות .אבל בימי התנאים התמעטו מיני עבודה זרה ,והיה די בחמשת
הפרקים של מסכת עבודה זרה שלנו לברר את כל דיני עבודה זרה] .81 .ומי
לימד לו כל זה .בעוד שלא נִ תנה התורה?  .82שתי כליותיו .לפי שהכליות
יועצות והלב מבין וא"כ ההתחלה הוא מהכליות ,אחז באבר הראשון שממנו
ההתחלה ,וכלומר ששפע עליו החכמה העליונה עד שהיה מבין מעצמו
דברי תורה העליונה משכל האנושי (פי' ליקוטים במדרש) .ובבנין יהושע
כתב :הא דלא קאמר לבו או שכלו ,ירצה שאע"פ שהלב מבין ,בחינת האמת
ובירורה תתיחס לכליות .83 .כשני מעינות .באבות דר"נ פ' ל"ג הגירסא:
מלמד שזימן הקב"ה לאברהם אבינו שתי כליותיו כשני חכמים והיו מבינות
אותו ויועצות אותו ומלמדות אותו חכמה וכו' .ובב"ר פ' ס"א הגירסא :כמין
שני רבנים .ובפ' צ"ה :כשני כדין שלמין והיו נובעות תורה .84 .ונובעות לו
חכמה ותורה .ומלמדות אותו תורה וחכמה (ב"ר סא ,א).

 .85אמרו .בכת"י :עשו .86 .חכמי הדור .חכמי דור ודור'( .עסק התורה' לרבי
יחיאל אבי הרא"ש).
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ילין
י-ת ְב ׁ ִש ִ
ְו ָא ְמר ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהֶ ׁ 79 ,ש ֲא ִפ ּל ּו ֵער ּו ֵב ַּ

עיונים

ארחות

שער התורה

צדיקים

ארחות

שער התורה

צדיקים

ח .נתגלו להם רזי
תורה .הגאון רבי חיים

ט .כשלומד תורה
ואינו חוזר ,מיד שוכח.

מוולאז'ין זצ"ל (רוח חיים) ביאר את הנאמר במסכת אבות (פ"ו מ"א) "כל
העוסק בתורה לשמה זוכה שמגלין לו רזי תורה" :כי באמת כל הרזין וסודות
התורה ,המה מפורשין ונגלין ממש ,אבל טח מראות עינינו .וגם בנגלות
התורה ,לפעמים אדם יגע על דבר קטן וקל ,מה שלאחר שהוא מבין הוא
עומד ומשתאה ומתמה על עצמו על מה זה טרח הרבה בזה ,והלא דבר
פשוט הוא .אך האדם לפעמים מוכה בסנוורים ,ואם יעסוק בה לשמה יגל
ה' עיניו ויסיר ממנו מסך העוורון .וכמו שאמר דוד (תהלים קיט ,יח) 'גל
עיני ואביטה נפלאות מתורתך' .וכמו שמתפללים 'והאר עינינו בתורתך'.
וזה שאמר 'ומגלין לו רזי תורה'.
ובבית הלוי (פרשת יתרו) כתב :דמגלין לו סודות גם מה שלא עמל בה.
דלידע סודות התורה לא שייך שיהיה אדם עמל להשיגם אחרי שאין לנו
מבוא והתחלה בזה ,ורק כשאדם עמל בתורה הנגלית  -עי"ז זוכה ומגלין לו
הסודות .וזהו שאמר הכתוב (תהלים א ב) 'כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו
יהגה יומם ולילה' ,ד'תורת ה'' נקרא הפנימיות ,ו'תורתו' היא הנגלה להאדם.
ואמר חפצו בתורת ה' ,והוא להשיג הסודות והפנימיות ,אזי 'ובתורתו יהגה
יומם ולילה' שילמוד תמיד הנגלות ויגלו לו גם הסודות.

במסכת סנהדרין (צט:).
"רבי יהושע בן קרחה
אומר :כל הלומד
תורה ואינו חוזר עליה
דומה לאדם שזורע
ואינו קוצר" .וביאר
המהרש"א :כי הלומד
תורה ואינו חוזר עליה,
תחילת פעולתו הוא
ללא יועיל לו ,ולאין
תכלית (מאחר וברור
שישכח את אשר למד),

שבוע ב’ יום א’

יה(87 ,ח)נִ ְת ַ ּג ּל ּו ָל ֶהם ָ 88רזֵ י ּתוֹ ָרה
ָע ֶל ָ

ביאורים

 .87נתגלו להם רזי תורה וסודי חכמה .במסכת סנהדרין (צט" ):נפש עמל
עמלה לו ,כי אכף עליו פיהו" (משלי טז ,כו) ,הוא עמל (בתורה) במקום
זה ותורתו עומלת לו במקום אחר .ומפרש רש"י :תורתו עומלת לו במקום
אחר" ,ש(התורה שלמד) מחזרת עליו ומבקשת מאת קונה למסור לו טעמי
תורה וסדריה" ,וכל כך למה ,מפני שאכף פיהו על דברי תורה – שהכפיף
וכפה את פיו לעסוק בתורה (המלה 'אכף' ,נגזרת מלשון 'כפייה') .88 .רזי
תורה .סתרי התורה ,כגון מעשה בראשית ומעשה מרכבה ,ספר יצירה,
וכל שכן שאר התורה ,וכמו שדרשו חכמים (ב"ב יב ).מן הכתוב (תהלים צ,
יב) 'ונביא לבב חכמה' ,שחכם עדיף מנביא (מחזור ויטרי) ,והכוונה שיודע
בסודות התורה כמעשה מרכבה ודומיהן ,יותר ממראות נבואה .ובמסכת
כלה (פ"ח) נאמר ,ש'רזי תורה' היינו דבר מתוך דבר.
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ְו ָצ ִר ְ
יך

ְוסוֹ ֵדי ָח ְכ ָמה ַמה ּׁ ֶש ֵאין ָא ָדם ָיכוֹ ל
ִל ְמצֹא ֵ 89מ ַע ְצמוֹ ּ .ו ְכ ָבר ָמנ ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבוֹ ת (פ"ו
מ"ו) ַא ְר ָּב ִעים ּו ׁ ְשמוֹ נָ ה ְּ 90ד ָב ִרים
ֶ ׁ 91ש ִּנ ְקנֵ ית ַה ּתוֹ ָרה ָּב ֶהםּ .ו ִמי ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה
ַעל ִל ּבוֹ ִל ְהיוֹ ת זוֹ ֶכה ְל ֶד ֶר ְך ַה ּתוֹ ָרה,
יח
ַי ְט ִר ַ

ְל ַק ֵ ּים

אוֹ ָתם

ַא ְר ָּב ִעים

ּו ׁ ְשמוֹ נָ ה ְּד ָב ִריםְ ,ו ָאז ַי ֲע ֶלה ְל ָכל
טוֹ ב.

אכת
ַה ּלוֹ ֵמד ִל ְהיוֹ ת זָ ִריז ְוזָ ִהיר ִל ְלמֹדִּ ,כי ְמ ֶל ֶ
ַה ּתוֹ ָרה ֵאינָ ּה ּדוֹ ָמה ִל ׁ ְש ָאר ְמ ָלאכוֹ תִּ ,כי ַה ּלוֹ ֵמד

ׁ ְש ָאר ְמ ָלאכוֹ ת ֲא ִפ ּל ּו ִי ָּב ֵטל ִמ ֶּמ ָּנה ַּכ ָּמה ׁ ָשנִ ים ל ֹא ִי ׁ ְש ָּכ ֶח ָּנה,
ֲא ָבל

(ט)

ְּכ ׁ ֶש ּלוֹ ֵמד ּתוֹ ָרה ְו ֵאינוֹ חוֹ זֵ ר ִמ ָ ּיד ׁשוֹ ֵכ ַח; ַו ֲא ִפ ּל ּו ִאם
ביאורים

 .89מעצמו .מתוך התורה לולא שמשמים יגלו לו זאת .90 .דברים .מדות
(כת"י) .91 .שנקנית .שנרכשת .וביאר ב'דעת תורה' (דברים ב' עמ' נ') :כי
"נקנית" היינו כפשוטו ,מצב של קנין ממש ,כי ע"י המ"ח דברים התורה
נעשית "שלו" ממש ,עד שיוצא מזה הלכה בענין מחילה ,וכדאמר רבא
בקידושין (לב ):שמפני מה אמרינן הרב שמחל על כבודו כבודו מחול ,כי
על דבר שהוא "שלו" הוא הבעלים גם למחילה ,עד כדי כך התורה נחשבת
"שלו" ממש.
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עיונים
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שער התורה

צדיקים

ארחות

שער התורה

צדיקים

וכן הוא פעולת הזורע
ואינו קוצר (שהוא

מעשה חסר תועלת).
על הפסוק "התעיף עיניך בו ואיננו" (משלי כג ,ה) ביאר המהרש"א (סוטה
לה :).התעיף עיניך בו ,דאיירי בדברי תורה דכתיב לעיל מיניה 'מבינתך
חדל' ,דהיינו על בינתך אל תשען שאי אתה צריך לחזור אחריה ,כי התעיף
עיניך וגו' כי בקל תבא לידי שכחה .עכ"ל .וזהו שאמר התנא (אבות ד ,יד)
"ואל בינתך ַאל תישען" כלומרַ :אל תישען על בינתך לומר" ,חכם גדול אני
ֶ
וזכרן ,וכאחזור פרק זה או מסכת זו ,לא תשתכח חברתה ממני" – שאין
הדבר כן( .רש"י שבת קמז.):
ואמרו במסכת תענית (ז :):למה נמשלה תורה לשלשה משקין הללו :מים,
יין וחלב .מה משקין הללו אין נפסלין אלא בהיסח הדעת ,אף דברי תורה
אין משתכחין אלא בהיסח הדעת .ופירש רש"י :בהיסח הדעת" ,אם אינו
מחזירם תמיד".
ובעירובין (נד ).אמר רבי אלעזר ,מאי דכתיב (שמות לא ,יח) "לוחות אבן",
אם אדם משים עצמו את לחייו כאבן זו שאינה נמחית ,תלמודו מתקיים
בידו .ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו .וברש"י :כאבן זו שאינה נמחית
מפני דריסת רגלי בני אדם ,כך לחייו אינם נלאים מלחזור על תלמודו.
עוד אמרו (סוכה מו" ):אם שמוע תשמע" (דברים כח ,א) אם שמוע בישן
תשמע בחדש ,ואם יפנה לבבך שוב לא תשמע .וברש"י :אם שמוע בישן,
מחזר על תלמודך ששמעת וכו' .ובמסכת ברכות (ס" ).אשרי אדם מפחד
תמיד" (משלי כח ,יד) ,ההוא בדברי תורה כתיב ,וכתב רש"י :אשרי אדם
מפחד שמא תשכח ממנו ,שמתוך כך מחזיר לשנותם תמיד.
ביאורים

 .92אם יסיח דעתו ממנה ישכח הכל .במסכת תענית (ז" :):מה שלשה
משקין (מים ,יין וחלב) אין נפסלין אלא בהיסח הדעת ,אף דברי תורה אין
משתכחין אלא בהיסח הדעת" ,ופירש המאירי" :אל יאמר כבר למדתי כל
צרכי ,ויתיאש מן התורה ,שדברי תורה משתכחין בנקל לכל מי שמסיח
דעתו מהם" .במשלי (כג ,ה)" :התעיף עיניך בו ואיננו" .במסכת ברכות (ה).
מפרשים פסוק זה על התורה ,שבהעלמת עין כלשהיא מדברי תורה נאבדים

30

ַּד ְע ּתוֹ ִמ ֶּמ ָּנה ִי ׁ ְש ַּכח ַה ּכֹלְ .ו ַה ִּדין נוֹ ֵתןִּ ,כי ָּכל ְמ ָלאכוֹ ת ֵאינָ ן
אכה ַּב ְּת ִח ָּלהֲ ,א ָבל
ְצ ִריכוֹ ת ֵלב ִּכי ִאם ְּכ ׁ ֶש ּלוֹ ֵמד ַה ְּמ ָל ָ
אכ ּתוֹ ְוחוֹ ׁ ֵשב
ַּב ֲעשִׂ ָ ּי ָתן ֵאינָ ן ְצ ִריכוֹ ת ֵלבַ ,א ְך עוֹ שֶׂ ה ְמ ַל ְ
ֵה ָּנה ָו ֵה ָּנה; ֲא ָבל ַה ִּל ּמ ּוד ֵאינוֹ ֵּכןִּ 93 ,כי ָּכל ּ ַפ ַעם ּו ַפ ַעם ָצ ִר ְ
יך
ִל ּבוֹ ְ 94ל ַכ ֵ ּון ׁ ְשמ ּו ָעתוֹ ְ ,ול ֹא ַל ְח ׁשֹב ְּב ׁש ּום ָּד ָבר ַא ֵחר ִּכי ִאם
ִּב ׁ ְשמ ּו ָעתוֹ ָ ,ל ֵכן ִמי ׁ ֶש ְ ּי ַפ ֶּנה ִל ּבוֹ ְל ַב ּ ָט ָלה ִמ ָ ּיד ה ּוא ׁשוֹ ֵכ ַח
ַ 95מה ּׁ ֶש ּ ָט ַרח ָּכל ָי ָמיו.

ְוגַ ם

ָא ְמר ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהִ :אם ֵאין ָא ָדם ׁשוֹ ֵכ ַח

ם-כן ָה ָיה לוֹ ֵמד ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ֻּכ ָּל ּה
ַמה ּׁ ֶש ָּל ַמדִ ,א ֵּ
96
ר-כ ְך ָה ָיה הוֹ ֵל ְך ָּב ֵטלְ ,ו ַה ַּב ּ ָט ָלה ְמ ִב ָ
ְו ַא ַח ָּ
יאה ִל ֵידי ׁ ִש ֲעמ ּום
97
ְו ִל ֵידי ֲע ֵב ָרה (כתובות נט ,ב)ְ ,ל ָכ ְך נִ גְ זְ ָרה ְּגזֵ ַרת ַה ּׁ ִש ְכ ָחה,
ֶ ׁ 98ש ְ ּי ֵהא ָא ָדם עוֹ ֵסק ַּב ּתוֹ ָרה ָּכל ָי ָמיוּ ,ו ִמ ּתוֹ ְך ָּכ ְך ֵ 99אינוֹ ָּבא
ביאורים

הם מיד מן האדם[ ,ופירוש הפסוק הוא "התעיף" – כלומר :אם תסגור
ותעצום את "עיניך בו" (דהיינו שמסיח דעתו מלהתבונן בדברי תורה) ,מיד
"ואיננו" ,תשתכח ממך תורתך"( .התעיף" הוא לשון כפילת (קיפול) כיסוי
על גבי דבר (ראה תרגום אונקלוס לשמות כו ,ט) ,ולכפול את העינים פירושו
לעוצמן .רש"י סוטה לה .ובמשלי שם)] .93 .כי כל פעם ופעם .שחוזר ולומד,
כלומר ,גם לאחר שכבר למד פעם ראשונה .94 .לכוון שמועתו .להתבונן
במה שלומד .95 .מה שטרח .את התורה שלמד ביגיעה ועמל .96 .שעמום.
שיגעון (רש"י) .פחד ובהלה (רע"ב) .97 .עבירה .זימה (-פריצות וניאוף).
 .98שיהא .כדי שיהא (כת"י) .99 .אינו בא לידי חטא .כיון שמחשבתו ועסקו
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יח
ַי ֲחזֹר ֵמ ָאה ּ ְפ ָע ִמיםִ 92 ,אם ַי ִּס ַ

עיונים

ארחות

שער התורה

צדיקים

ארחות

שער התורה

צדיקים

ארחות

שער התורה

צדיקים

יאה ִל ֵידי ַמ ֲעשִׂ ים טוֹ ִבים ּוזְ כ ּות,
ִל ֵידי ֵח ְטאְ .ו ַה ּתוֹ ָרה ְמ ִב ָ

זֶ ה נֶ ֱא ַמרּ 109" :ו ְב ֶל ְכ ְּת ָך ַב ֶּד ֶר ְך

ִּכי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ה ּוא עוֹ ֵסק ַּב ּתוֹ ָרה ְ 100ו ֻה ַּגד לוֹ עֹנֶ ׁש ָה ֲע ֵברוֹ ת

ו ,ז)ְ .וזֶ ה ּו ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַּת ְּבח ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ּל ֹא ָה ְלכ ּו
ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת ְּ 111בל ֹא ּתוֹ ָרה :אוֹ ָהי ּו לוֹ ְמ ִדים ְוגוֹ ְר ִסים ,אוֹ

ּ 101וזְ כ ּות ַה ִּמ ְצווֹ תָ ,אז נוֹ ֵתן ֶאל ִל ּבוֹ ַ 102ל ֲעשׂ וֹ ת ַה ּטוֹ ב.
יעת ַה ּתוֹ ָרה ְמ ׁ ַש ַּכ ַחת וּמוֹ נַ ַעת אוֹ תוֹ ִמן ֶה ָעוֹןֲ ,א ָבל
ִויגִ ַ

110

ּו ְב ׁ ָש ְכ ְּב ָך ּו ְבק ּו ֶמ ָך" (דברים

ָהי ּו ְמ ַח ּׁ ְש ִבים ְּב ִל ָּבם ִּב ׁ ְשמ ּו ָע ָתם 112אוֹ ְּב ִל ּמ ּו ָדם.
ִּת ֵּתן ִל ְּב ָך ְו ָכל ַּד ְע ְּת ָך ַעל ַה ּתוֹ ָרה ְּ 113ב ָכל ֵעתִּ ,כי
א ֶרץ ַו ֲענָ ָוהָא ָדם לוֹ ֵמד ַּ 114ב ּתוֹ ָרה ָ 115ח ְכ ָמה ְו ֶד ֶר ְך ֶ

ְי ֵהא זָ ִריז ַל ֲעסֹק ַּב ּתוֹ ָרה ָּת ִמיד יוֹ ָמם ָו ַל ְי ָלה ְו ַאף ְּכ ׁ ֶשה ּוא
הוֹ ֵל ְך ַּב ֶּד ֶר ְך אוֹ ׁשוֹ ֵכב ְּב ִמ ּ ָטתוֹ ְ .ו ִאם ֵאינוֹ ָיכוֹ ל ִל ְלמֹד ַּב ּ ֶפה,

ָל ֵכן

ַי ְח ׁשֹב ְּב ִל ּבוֹ ַ 105על ׁ ְשמ ּו ָעתוֹ ּ ,ו ְת ֵהא ַּ 106ד ְע ּתוֹ ַעל ִל ּמוּדוֹ

ּו ְצנִ יע ּות ְו ָכל ַמ ֲעשִׂ ים טוֹ ִביםּ 116 ,ו ִמן ַה ּׁ ָש ַמ ִים עוֹ שִׂ ים לוֹ

ׁ ֶש ּל ֹא ַי ִּס ַ
ית ּבוֹ יוֹ ָמם
יח ַּד ְע ּתוֹ ִמ ִּל ּמוּדוֹ ְ ,ו ָאז ִק ֵ ּים "ְ 107ו ָהגִ ָ
ָו ַל ְי ָלה" (יהושע א ,ח)ִּ ,כי ֵאינוֹ אוֹ ֵמר ְ"ו ִד ַּב ְר ָּת ּבוֹ יוֹ ָמם
ָו ַל ְי ָלה"ֶ ,א ָּלא ְ"ו ָהגִ ָ
ית ּבוֹ "ְ 108 ,ו ִה ָ ּגיוֹ ן ֵאינוֹ ֶא ָּלא ַּב ֵּלבְ .ו ַעל
ביאורים

בתורה אין לבו פנוי למחשבות אחרות ,כמו שכתב הרמב"ם (סוף הלכות
איסו"ב)" :יתירה מכל זאת אמרו ,יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב
דעתו בחכמה ,שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה".
ועוד ,כי קדושת התורה שומרתו ומצילתו מן החטא .ובמסכת קידושין
(ל ):אמרו" :כך הקב"ה אמר להם לישראל :בני! בראתי יצר הרע ,ובראתי
לו תורה תבלין (כנגדו) ,ואם אתם עוסקים בתורה ,אין אתם נמסרים בידו
(של היצר) .100 ."...והוגד לו עונש .בכת"י :והֹוגֶ ה עונש .101 .וזכות .ושכר
(כת"י) .102 .לעשות הטוב .מיראת העונש ומתוך רצון לקבל שכר המצוות.
 .103הבטלה .מלימוד התורה .104 .לשאול .לגהינם .105 .על שמועתו .על
דברי תורה שלמד .106 .דעתו .מחשבתו .107 .והגית .והתבוננת (רש"י).
 .108והגיון אינו אלא בלב .כמו שכתוב (תהלים יט ,טו) "והגיון לבי".
ובישעיה (לג ,יח) "לבך יהגה".
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ביאורים

 .109ובלכתך בדרך וגו' .מלבד מה שזה נאמר על מצות קריאת שמע ,זה
נאמר גם על דברי תורה [מאחר וזה המשך ל"ודברת בם"] ,שיש לו לאדם
לעסוק בדברי תורה בכל עת וזמן .110 .ובשכבך ובקומך .בין בערב שהוא
העת שאתה עולה על יצועך ,ובין בבוקר שהוא העת שאתה קם ממיטתך,
שבכל עת אתה מצווה ללמוד וללמד את בניך דברי תורה .111 .בלא תורה.
בלא לגרוס בתורה ,שהיו הולכים ושונים תמיד (רש"י ,סוכה כח .112 .).או
בלמודם .בכת"י :או היה דעתם בלימודם .113 .בכל עת ,כי אדם .בכת"י
הגירסא :בכל עת ובכל שעה ותמצא חיים וכבוד ותזכה לפרי רב בעולם-הזה
ולכל מדות טובות שבעולם ,כי אדם .114 .בתורה .מתוך התורה (כת"י).
 .115חכמה ודרך ארץ .חכמה ויראה ודרך ארץ (כת"י) .116 .ומן השמים
עושים לו צרכיו .במסכת עבודה זרה (יט ).אמר רבי אבדימי בר חמא :כל
העוסק בתורה ,הקב"ה עושה לו חפציו ,שנאמר 'כי אם בתורת ה' חפצו'".
היינו ,הלומד את תורת ה' ,ה' עושה לו חפצו .יש לדרוש פסוק זה כאילו
כתוב בו" :כי אם בתורת ,ה' [ה' עושה] חפצו" (רש"י) .והיינו מדה כנגד מדה.
שהרי אמרו חז"ל (ברכות ח" :).אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות
של הלכה בלבד" .ולכן מי שעוסק בתורה כפי חפצו של הקב"ה ,גם הקב"ה
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ַ 103ה ַּב ּ ָט ָלה גּ וֹ ֶר ֶרת ֶאת ֶה ָעוֹן וּמוֹ ִר ָידתוֹ ַ 104ל ּׁ ְשאוֹ לָ .ל ֵכן

ארחות

שער התורה

צדיקים

ארחות

שער התורה

צדיקים

ׁ ֶש ּׁ ָשנ ּו ֲח ָכ ִמים (אבות פ"ו מ"א)ַ :ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרָּ :כל ָהעוֹ ֵסק

ּ ִפ ְר ָי ּה ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזהֲ ,א ָבל ָלעוֹ ָלם ַה ָּבא "ַ 123ע ִין ל ֹא ָר ָא ָתה
ימ ָּנה
ֱאל ִֹהים 124ז ּו ָל ְת ָך" (ישעיה סד ,ג)ְ ,ו ֵאין ְל ַמ ְע ָלה ֵ 125ה ֶ

ַּב ּתוֹ ָרה ִ 117ל ׁ ְש ָמ ּה118 ,זוֹ ֶכה ִל ְד ָב ִרים ַה ְר ֵּבה; ְול ֹא עוֹ דֶ ,א ָּלא

ָלעוֹ ָלם ַה ָּבא.

ְצ ָר ָכיוְ ,ו ַה ּתוֹ ָרה ְמ ׁ ַש ַמ ְר ּתוֹ ּו ְמגַ ַּד ְל ּתוֹ ּו ְמרוֹ ַמ ְמ ּתוֹ ְּ ,כמוֹ

ׁ ֶש ָּכל ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ְּ 119כ ַדאי ה ּוא לוֹ  .נִ ְק ָרא ֵ 120ר ַעָ 121 ,אה ּוב

ביאורים

"כי זָ נְ ָתה ִא ָּמם" (הושע ב ,ז)?
ַ 126מה ּו ִּד ְכ ִתיב ִּ
י-תוֹ ָרה ְּ 128כזוֹ נָ ה? ִּבזְ ַמן
ָ 127א ַמר לוֹ ֵ :א ָ
ימ ַתי נַ ֲעשֵׂ ית ִּד ְב ֵר ּ

עושה לו את חפציו (עיון יעקב) .ובמסכת אבות (ב ,ד)" :עשה רצונו כרצונך,
כדי שיעשה רצונך כרצונו" .וראה רמב"ם הלכות שמיטה ויובל (יג ,יג)" :ולא
שבט לוי בלבד ,אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו
והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' וכו' ,הרי זה נתקדש קודש קדשים
ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ,ויזכה לו בעולם הזה דבר
המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללויים .117 ."...לשמה .לשם התורה ,לא
בעבור תועלת כבוד או ממון ,אלא לאהבתו את התורה שהיא שלימה
בתכלית השלימות (מילי דאבות) .118 .זוכה לדברים הרבה .הם המעלות
המבוארות להלן שם במשנה ,שהתורה מכשרת את האדם להיות צדיק
וחסיד ועוד מעלות רבות (רש"י) .119 .כדאי הוא לו .כל העולם היה כדאי
להברא בשבילו ,כמו שדרשו חכמים (שבת ל ):על הכתוב (קהלת יב ,יג) 'כי
זה כל האדם' ,שכל העולם לא נברא אלא בשביל זה העוסק בתורה (רש"י).
ֵ .120ר ַע .לשכינה ,כמאמר הכתוב (תהלים קכב ,ח) 'למען אחי ורעי' (מסכת
כלה רבתי פ"ח .ורש"י הביא על כך את המקרא (תהלים קלט ,יז) 'ולי מה
יקרו רעיך אל') .121 .אהוב .ואף אהוב הוא על הבריות ,מאחר שרואים
שפורש מענייני העולם ועוסק בתורה לשמה .122 .ומגדלתו ומרוממתו
על כל המעשים .מגדלתו  -לעולם הבא שהוא עולם הנשמות .ומרוממתו
 לתחיית המתים ויום הדין שלעתיד לבא .על כל המעשים  -בשכר מעשיוהטובים (מילי דאבות) .והחסיד יעב"ץ כתב :שמגדלתו ומרוממתו מעל
כל המעשים שנעשים תחת השמש .וכעין זה כתב בספר מדרש שמואל,
שמגדלתו מעל כל הנעשה בששת ימי בראשית ,ואף מעל המלאכים.

 .123עין לא ראתה וגו' .שרק הקב"ה עצמו יודע את גודל שכרם ,ולא נגלה
הדבר לשום נביא .124 .זולתך .ואין למעלה .בכת"י הגירסא :זולתך .אפילו
נביאים לא ראו בשכר הצפון לצדיקים לעתיד לבוא .וכל מה שראו ונתנבאו
– לגן ,אבל עדן – עין לא ראתה אלהים זולתך .ואין למעלה .125 .הימנה.
לקבלת שכר בעוה"ב .וכמו שאמרו חז"ל (פאה א ,א) ותלמוד תורה כנגד
כולם .126 .מהו דכתיב כי זנתה אמם .במדרש נוסף" :אפשר (שיאמר כן)
ששרה אמנו זונה היתה?!"  .127אמר לו אימתי .במדרש :אמר לו חס ושלום
(אין הכתוב מדבר כאן על שרה אמנו כלל) אלא אימתי .128 .כזונה .מבוזים
ומבוישים כזבניות ושקרניות – בפני בני המון העם .129 .שבעליה .לומדיהם
ומלמדיהם ומורי הוראותיהם .130 .מבזים אותה .את הדברים ,בכך
שהם עצמם לא מקיימים את מה שהם משמיעים ומורים לעשות.
 .131חכם .המלמד ומורה הוראות .132 .לא תכיר פנים .אף בשעת הטענות.
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יצד? ָ 131ח ָכם יוֹ ׁ ֵשב ְודוֹ ֵר ׁש
יה ְ 130מ ַב ִּזים אוֹ ָת ּהֵּ .כ ַ
ֶ ׁ 129ש ְּב ָע ֶל ָ
"ל ֹא ַת ּ ֶטה ִמ ׁ ְש ּ ָפט" (דברים טז ,יט)ְ ,וה ּוא ַמ ּ ֶטה ִמ ׁ ְש ּ ָפט;
"132ל ֹא ַת ִּכיר ּ ָפנִ ים" (שם)ְ ,וה ּוא ַמ ִּכיר ּ ָפנִ ים; ְ"ול ֹא ִת ַּקח
ׁש ַֹחד" (שם)ְ ,וה ּוא לוֹ ֵק ַח ׁש ַֹחדְ .ו ֵכן ָּד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם
ביאורים

שבוע ב’ יום ה’

שבוע ב’ יום ד’

וכו'ּ 122 ,ו ְמגַ ַּד ְל ּתוֹ ּו ְמרוֹ ַמ ְמ ּתוֹ ַעל ָּכל ַה ַּמ ֲעשִׂ יםֲ .ה ֵרי שְׂ ַכר

יתא
ִא ָ

ַּב ִּמ ְד ָר ׁש (רות רבה א ,ב)ַ :ר ִּבי ׁ ָש ַאל ְל ַר ִּבי ְּב ַצ ְל ֵאל:

ארחות

שער התורה

צדיקים

ארחות

צדיקים

שער התורה

ִל ְב ָר ָכהְ 133" :ו ָח ְכ ַמת ַה ִּמ ְס ֵּכן ְּבז ּו ָיה" (קהלת ט ,טז) ֵ 134 -איזֶ ה

ׁ ֶש ּל ֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה ַל ּסוֹ ף נֶ ֱה ַפ ְך ְ 137ל ִמינ ּותְּ .ד ָא ְמ ִרינַ ן ִּביר ּו ׁ ַש ְל ִמי

ָח ְכ ַמת ִמ ְס ֵּכן ְּבז ּו ָיה? 135זֶ ה ּו ׁ ֶשה ּוא ָענִ י ְּב ַמ ֲעשִׂ ים טוֹ ִבים ָאז

ֲחגִ יגָ ה (פ"ב ה"א) ּו ְב ִמ ְד ַר ׁש ק ֶֹה ֶלת (ז ,יח)ְּ 138 :כ ׁ ֶש ִּנ ּמוֹ לָ ,עשָׂ ה

ָח ְכ ָמתוֹ ְּבז ּו ָיהּ .ו ְכ ׁ ֶשיּ וֹ ֶרה הוֹ ָראוֹ ת ַל ֲעשׂ וֹ ת טוֹ ב ְוה ּוא ֵאינוֹ
עוֹ שֶׂ הָ ,אז ֵאין ְּד ָב ָריו ְמ ֻק ָּב ִליםְ 136 .ול ֹא ַה ִּמ ְד ָר ׁש ִע ָּקרֶ ,א ָּלא

יעזֶ ר
ָא ִביו ְסע ּו ָדה ַל ֲח ָכ ִמים ְו ִהזְ ִמין ְל ַר ּבוֹ ֵתינ ּוְ ,ל ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ְו ַר ִּבי ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ּו ׁ ְש ָאר ֲח ָכ ִמיםְ ,ו ָהי ּו יוֹ ׁ ְש ִבים ַּב ְּסע ּו ָדה

ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה (אבות פ"א מי"ז).

יבםָּ .בא
י-תוֹ ָרהַ 139 ,עד ׁ ֶש ָּב ָאה ָה ֵא ׁש ְס ִב ָ
ּו ְמ ַד ְּב ִרים ִּד ְב ֵר ּ
אתם ִלשְׂ רֹף
ישע ְו ָא ַמר ָל ֶהםַ :ר ּבוֹ ַתיְ ,ו ִכי ָּב ֶ
ָא ִביו ׁ ֶשל ֱא ִל ׁ ָ

ָל ֵכן

ֵי ׁש ְל ָכל ָא ָדם ְל ַכ ֵ ּון ַמ ֲעשָׂ יו ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִיםּ .ו ְר ֵאה ְו ָה ֵבן
ישע ֶּבן ֲאב ּו ָיהִּ ,ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ִּל ְּמדוֹ ָא ִביו ּתוֹ ָרה
ֵמ ֱא ִל ׁ ָ

140

יאים ּו ְכת ּו ִבים,
י-תוֹ ָרה ּונְ ִב ִ
ְּב ִד ְב ֵר ּ
141
ְ
ֵּבינוֹ ֵתינ ּו
ר-סינַ י נִ ְּתנ ּו ּו ִמ ּתוֹ ך ָה ֵא ׁש נִ ְּתנ ּוָ .א ַמר:
ׁ ֶש ֵּמ ַה ִ
143
142
ְ
ֵּכ ָיון ׁ ֶש ֲאנִ י רוֹ ֶאה
ׁ ֶש ָּכך ּכ ַֹח ַה ּתוֹ ָרהִ ,אם נִ ְת ַק ֵ ּים ִלי ֵּבן
ְו ַה ְּד ָב ִרים ְמ ִע ִידים

אזהרה לדיין שלא יהא רך לזה וקשה לזה ,אחד עומד ואחד יושב ,לפי
שכשרואה שהדיין מכבד את חברו מסתתמין טענותיו( .רש"י) .133 .וחכמת
המסכן בזויה .חכמתו של העני בזויה בעיני שומעיה מלקבלה ולקיימה.
 .134איזה חכמת מסכן בזויה .לשון המדרש" :וכי חכמתו של רבי עקיבא,
שהיה מסכן (-עני) בזויה היתה?!" פירוש :רבי עקיבא שהיה עני וחסר כל.
עשרים וארבע שנים עסק בתורה מתוך עוני עד שהעשיר לבסוף כאשר
חותנו כלבא שבוע העניק לו הון רב (עיין כתובות סב-סג .ונדרים נ .).וכי
כל אותן שנים ראשונות אלו בזויה היתה חכמתו מלקבלה?! וכן שאר חכמי
ישראל כשהיו עניים הכי לא נשמעו ונתקבלו דבריהם בקרב העם בישראל?!
 .135זה שהוא עני במעשים טובים .כלומר ,משמעות "מסכן" האמור כאן,
לא עני ברכוש וממון ,אלא שהוא מבזה ועושה את הדברים שהוא משמיע
מסכנים וחסרי משמעות ,שמלמד לאחרים והוא בעצמו אינו מקיים ,וגם
הוא עצמו בזוי בעיני שומעיו .136 .ולא המדרש עיקר אלא המעשה .רבינו
יונה (אבות א ,יז) מפרש דברי התנא אלו על הדרשן שלא ידרוש לאחרים
והוא בעצמו אינו עושה הדברים שדורש ,אלא יעשה אותם תחלה ואח"כ
ידרוש לאחרים ,וכמו שאמרו רבותינו ז"ל (חגיגה יד :יבמות סג' ):נאה דורש
ונאה מקיים'.

 .137למינות .שיצא לתרבות רעה .138 .כשנמול .אלישע בן אבויה.
 .139עד שבאה האש סביבם .האש שירדה מן השמים הקיפה אותם.
 .140והדברים מעידים בינותינו .בכת"י הגירסא" :והדברים שמחים
[בבהירותם ועריבותם] כנתינתם מסיני" .141 .שמהר סיני נתנו ומתוך
האש נתנו .כלומר ,שהרי בעת נתינתן בסיני באש ניתנו ככתוב (דברים ד,
יב) 'וידבר ה' אליכם מתוך האש' ,ולכן בוערת אש מאת ה' כאן בעת שדברי
תורה נאמרים בבהירות וחביבות כבשעת נתינתם .142 .שכך כח התורה.
גדול .143 .נתקיים .יחיה .144 .אני נותנו לתורה .שלא כשאר הבנים הגדלים
למלאכה ולמשא ומתן (ירושלמי ,חגיגה פ"ב ה"א) .145 .שהיה מתכוון.
מתחילת הדבר .146 .אלא לכבוד .וגדולה ,שייעשה לו כמו שנעשה לרבי
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זֶ ה ֲ 144אנִ י נוֹ ְתנוֹ ַל ּתוֹ ָרהּ .ו ִב ׁ ְש ִביל ֶ ׁ 145ש ָה ָיה ִמ ְת ַּכ ֵ ּון ׁ ֶש ּל ֹא
ל-פי-
ף-ע ּ ִ
ִל ׁ ְש ָמ ּהֶ 146 ,א ָּלא ְל ָכבוֹ ד ,נֶ ְה ּ ַפ ְך ְּבנוֹ ְל ִמינ ּותְ .ו ַא ַ
ביאורים

שבוע ג’ יום א’

שבוע ג’ יום א’

ביאורים

ֶאת ַה ַּב ִית?! ָא ְמר ּו לוֹ ֵ :אינוֹ ֵכןֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ִּמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָאנ ּו חוֹ זְ ִרים

ארחות

שער התורה

צדיקים

י .לעולם ילמד אדם
אפילו שלא לשמה,
שמתוך שלא לשמה

בא לשמה .אם חש אדם שאין לימודו ומצוותיו נעשים לשם שמים אלא
לשם תועלת עצמית ,כגון להתהדר בעיני אחרים ,לא ימנע מעשייתם משום
כך ,אלא לעולם יתמיד בהם ,מאחר וזוהי הדרך לעלות למדרגת עשייה
"לשמה" .כשם שלא ניתן לעלות אל עליית בית בלא לעלות על מעלות
הסולם ,כך לא ניתן בדרך כלל לעלות למדרגת עשיית דברים "לשמה",
אם לא יעשם תחילה שלא לשמה [כי באמת כמעט בלתי אפשר לבא תכף
בתחילת קביעת למודו למדרגת לשמה כראוי] .ולזה אמרו לעולם יעסוק
וכו' ,אמרם "לעולם" רוצה לומר ,בקביעות ,היינו שבתחילת למודו אינו
מחוייב רק שילמד בקביעות תמיד יומם ולילה ,ואז בודאי יבוא מזה לשמה.
עוד יש לפרש ,דרצה לומר שבעת למודו שלא לשמה ,יהיה במחשבתו
וכוונתו שמתוך כך יבוא לידי מדרגת לשמה ,ולא שילמוד כל ימיו שלא
לשמה ח"ו( .ענף יוסף סנהדרין קה :נפש החיים שער ד' פ"ב .רוח חיים א,
יג .ג ,א).
וכתב באור ישראל (סי' כ"ז) "שגם מי שיודע שלימודו יהיה לקנטר אינו
פטור מללמוד שרק אמרו נח לו שלא נברא ,אולם מאחר שנברא אינו בן
חורין להבטל משום מצוה ,וחלילה לומר כי כל מי שאין בו יראת שמים
מוטב שלא ילמד" .והטעם ביאר ב'נפש החיים' (שער ד' פ"ג) "כי ודאי
שבאמצע הלימוד זמן מועט ילמד לשמה ,ואז נתקדש ונטהר כל לימודו ע"י
אותה העת הקטן שכיון בו לשמה".
ביאורים

אליעזר ורבי יהושע (והגם שלא היתה זו כוונה פסולה ,כמו הלומד על מנת
לקנטר ,שעל זה יש להיענש ,ומוטב שלא ילמד ,אלא כוונה שאינה מושלמת
לשם גדולה וכבוד ,שזו תורה שמתוך שיעסוק בה יבוא לעסוק לשמה ,ואין
להיענש על כך מתחילה) ,ומאחר שהמטרה היתה מראש שלא לשמה ,לכן
לא הצליח עסקו בתורה .147 .אפילו שלא לשמה .מחמת יראת עונש ,או
כדי לזכות בשכר לעולם הבא ,או כדי שיכבדוהו .וכמובן אין שכר לימוד
התורה שוה בין כל האופנים האלה[ .אולם הלומד בכוונה רעה ,כדי לקנטר
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ׁ ֶש ּל ֹא ִל ׁ ְש ָמ ּהֶ ׁ 148 ,ש ִּמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ּל ֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה ָּ 149בא ִ 150ל ׁ ְש ָמ ּה
(פסחים נ.):
ְו ַע ָּתה ֵי ׁש ִלי ִל ְכ ּתֹב ִענְ ְינֵ י ַה ַּת ְלמ ּוד ְו ַה ִּמ ְצווֹ תָּ 151 :כל
מ ֶשׁה ְּב ִסינַ י ְּ 152 -ב ֵפר ּו ׁ ָשן
ַה ִּמ ְצווֹ ת ׁ ֶש ִּנ ְּתנ ּו לוֹ ְל ֹ
נִ ְּתנ ּוֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמרְ 153" :ו ֶא ְּתנָ ה ְל ָך ֶאת ל ּוחֹת ָה ֶא ֶבן ְו ַה ּתוֹ ָרה
ְו ַה ִּמ ְצ ָוה" (שמות כד ,יב); ּתוֹ ָרה 154 -זוֹ ּתוֹ ָרה ֶ ׁ 155ש ִּב ְכ ָתב,
ְו ַה ִּמ ְצ ָוה 156 -זוֹ ּ ֵפר ּו ׁ ָש ּה (ברכות ה ,א)ְ .ו ִצ ָ ּונ ּו ַל ֲעשׂ וֹ ת ַה ּתוֹ ָרה
ל-פה.
ל-פי ַה ִּמ ְצ ָוהּ ,ו ִמ ְצ ָוה זוֹ ִהיא ַה ִּנ ְק ֵראת ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַע ּ ֶ
ַע ּ ִ
ביאורים

ולקפח את חברו בהלכה ואינו לומד על מנת לעשות ,עליו אמר רבא
בברכות (יז" ).כל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא" (תוספות פסחים
נ .148 .]):שמתוך .לימוד התורה .149 .בא לשמה .בסופו של דבר יגיע
לידי תלמוד תורה לשמה .150 .לשמה .לימוד תורה לשמה היינו שלומד
כדי לידע ולהבין ,ולהוסיף לקח ופלפול( .נפש החיים ,שער ד' פרק ג',
עיי"ש) .151 .כל המצוות .מכאן ואילך מביא המחבר בקיצור את דברי
הרמב"ם בהקדמתו ל"משנה תורה" .152 .בפרושן נתנו .בתורה שבעל פה.
 .153ואתנה לך וגו' .לאחר מתן תורה אמר ה' למשה 'עלה אלי ההרה וֶ ְהיֵ ה
שם' – ארבעים יום ,ואתנה לך וגו' .154 .זו תורה שבכתב .חמשה חומשי
תורה (רש"י ברכות ה .155 .).שבכתב .ואי אתה רשאי לאומרן בעל פה,
שנאמר (שמות לד ,כז) "כתוב לך את הדברים האלה" (גיטין ס .):והטעם
כתב הריטב"א ,לפי שיש בתורה דברים רבים הנדרשים מתוך הכתב,
כגון חסירות ויתירות וקרי וכתיב ,ובקריאה בעל פה לא ניתן לדרשם.
 .156זו פרושה .של תורה .והם :ההלכות שב"תורה שבעל פה" הכלולות
במשנה.
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יא .לא כתבה .משום
מ ֶשׁה ַר ֵּבנ ּו
ָּ 157כל ַה ּתוֹ ָרה ְּכ ָת ָב ּה ֹ
שדברים שבעל פה
ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ק ֶֹדם ׁ ֶש ֵּמת ִּב ְכ ַתב ָידוֹ ,
אי אתה רשאי לאמרן
בכתב (תמורה יד.):
ְונָ ַתן ֵס ֶפר ְל ָכל ׁ ֵש ֶבט ְו ׁ ֵש ֶבטְ ,ו ֵס ֶפר
כתב בעל ה'קיצור
ָּב ָארוֹ ן ְ 158ל ֵעד,
ֶא ָחד נְ ָתנוֹ
ערוך'
שולחן
פרשת
(ב'אפריון'
"לק ַֹח ֵאת ֵס ֶפר ַה ּתוֹ ָרה
ֶ ׁ 159ש ֶּנ ֱא ַמרָ :
האזינו) :כתיב (דברים
לא ,יט) 'ועתה כתבו
ַ 160ה ֶּזה ְושַׂ ְמ ֶּתם אֹתוֹ ִ 161מ ַ ּצד ֲארוֹ ן
לכם את השירה הזאת',
יכם ְו ָה ָיה ׁ ָשם ְּב ָך
ְּב ִרית ה' ֱאל ֵֹה ֶ
מכאן למדו חז"ל
(סנהדרין כא ):מצות
ְל ֵעד" (דברים לא ,כו)ְ .ו ַה ִּמ ְצ ָוהֶ ׁ ,ש ִהיא
כתיבת ספר תורה (עיין
ּ ֵפר ּו ׁש ַה ּתוֹ ָרה(162 ,יא)ל ֹא ְּכ ָת ָב ּה,
רמב"ם ס"ת פ"ז ה"א).
'שימה בפיהם' ,נראה
לי הכוונה על תורה שבעל פה שהיא פירוש התורה ,זאת ישים בפיהם (עיין
בעל הטורים שכתב 'שימה בפיהם' בגימטריא 'זה תלמוד') .ותיבת 'ועתה'
נראה לפי עניות דעתי דמרמז ,היות כי מצד הדין דברים שבעל פה אי אתה
רשאי לאמרן בכתב ,ואף בדורות האחרונות שרבו הצרות נתמעטו הלבבות
ביאורים

 .157כל התורה כתבה משה רבינו .ולגבי שמונה פסוקים אחרונים שבתורה
(העוסקים בענין מיתתו של משה) ,נחלקו בגמרא (ב"ב טו ).אם יהושע כתבן
לעד .לעדות שבני ישראל הוזהרו לקיים
או משה כתבן בדמע ,עיי"שֵ .158 .
את כל מצוות התורה .159 .שנאמר .משה אמר זאת ללויים לאחר שסיים
לכתוב את כל התורה .160 .הזה .שכתבתי .161 .מצד ארון ברית ה' .נחלקו
בו חכמי ישראל במסכת בבא בתרא (יד :):יש מהם אומרים ,כי דף (פיסת
עץ) היה בולט מן הארון מבחוץ ושם היה מונח ספר התורה ,וכמשמעות
הכתוב 'מצד ארון ברית ה'' ,שלא היה מונח בתוכו אלא מן הצד .ויש
אומרים ,מצד הלוחות היה מונח בתוך הארון ,ונאמר 'מצד' לפי שלא היה
מצדם .162 .לא כתבה .משום שנאמר
מונח באמצע הארון בין הלוחות ,אלא ִ
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וגברה השכחה ,על כן
משום 'עת לעשות לה''
וגו' התירו לכתוב תורה
שבעל פה .ויש לומר
שזהו שמרמז 'ועתה',
דייקא 'עתה כתבו לכם
רק את השירה הזאת'
וגו' ,אבל יבוא זמן
שגם התורה שבעל פה
תצטרכו לכתוב.

ֶא ָּלא ִ 163צ ָ ּוה ָּב ּה ַ 164ל ְּז ֵקנִ ים ְו ִליהוֹ ׁ ֻש ַע
"את
ְו ִל ׁ ְש ָאר ָּכל ִישְׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמרֵ :
ָּ 165כל ַה ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ֶ ּוה
ֶא ְת ֶכם אֹתוֹ ִּת ׁ ְש ְמר ּו ַל ֲעשׂ וֹ ת166 ,ל ֹא
ת ֵֹסף ָע ָליו ְול ֹא ִתגְ ַרע ִמ ֶּמנּ ּו"

(שם יג,

א); ּו ִמ ּ ְפנֵ י זֶ ה נִ ְק ֵראת ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל-

מ ֶשׁה ַר ֵּבנ ּו ָע ָליו
ּ ֶפהּ .ו ִמימוֹ ת ֹ
ַה ּׁ ָשלוֹ ם ְו ַעד ַר ֵּבנ ּו ַה ָּקדוֹ ׁשֶ ׁ ,שה ּוא ַר ִּבי ְיה ּו ָדה ַה ָּנשִׂ יא,
ביאורים

(שמות לד ,כז)" :כי על פי הדברים האלה" [שמשמעותו שהתורה לא נכתבה
אלא נמסרה בעל פה( .רש"י) .מהלשון "על פי" משמע שהברית נכרתה על
התורה שבעל פה ,שהרי לא היה הכתוב צריך לומר "על פי הדברים האלה"
אלא "בעבור הדברים האלה" (ראה מדרש תנחומא נח ,ג)] ,כך אמר הקב"ה
למשה :דברים שנתתי לך בעל פה אין אתה רשאי לאומרן לישראל בכתב
(גיטין ס .):והטעם ,כי הענינים העמוקים בתורה ופירושיה צריכים להימסר
בעל פה כדי שיובנו כראוי ,לפי שבלימוד מתוך הכתב מצוי שאין הלומד
יורד לעומק כוונת הכותב (ריטב"א שם והר"ן מגילה יד .).ומכאן יש ללמוד
שלא ניתן התלמוד להיכתב אלא משום שאלמלא כן היתה התורה משתכחת
[ויש בזה משום "עת לעשות לה' הפרו תורתך"] (רש"י גיטין ס .163 .).צוה
בה לזקנים .לימד לזקנים וכו' בעל פה את מה שלמד מפי ה' .164 .לזקנים.
לשבעים הזקנים (רמב"ם בהקדמתו לפירוש המשניות) .165 .כל הדבר.
שיזהר האדם במצוה קלה כבחמורה (רש"י) .166 .לא תוסף עליו .כגון
הנותן חמש פרשיות בתפילין במקום ארבע שאמרה תורה ,או חמשה מינין
בלולב במקום ארבעה שאמרה תורה ,וכהן המברך ארבע ברכות בברכת-
כהנים – ברכה אחת יתירה על שלשת הפסוקים האמורים בתורה (רש"י
דברים יג ,א).
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ּ ֶפהֶ ,א ָּלא ְּב ָכל ּדוֹ ר ָודוֹ ר ר ׁ
ית-דין אוֹ נָ ִביא ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה
ִּ
בֹאש ֵּ

ְו ָכ ְך ָה ָיה ַה ָּד ָבר ָּת ִמיד ַ 172עד ַר ֵּבנ ּו ַה ָּקדוֹ ׁשֶ ׁ ,שה ּוא ַר ִּבי
יח
ְיה ּו ָדה ַה ָּנשִׂ יאְ .ו ָל ָּמה ָעשָׂ ה ַר ֵּבנ ּו ַה ָּקדוֹ ׁש ָּ 173כ ְךְ ,ול ֹא ִה ִּנ ַ

ְּבאוֹ תוֹ ַה ּדוֹ ר ּ 168כוֹ ֵתב ְל ַע ְצמוֹ זִ ְכרוֹ ן ַה ּׁ ְשמוּעוֹ ת ׁ ֶש ּׁ ָש ַמע

ַה ָּד ָבר ְּכמוֹ ת ׁ ֶש ָה ָיה? ִּכי ָר ָאה ׁ ֶש ַה ַּת ְל ִמ ִידים ִמ ְת ַמ ֲע ִטים

ל-פה ָּב ַר ִּביםְ .ו ֵכן ָּכל ֶא ָחד
ֵמ ַר ּבוֹ ָתיוְ ,ו ָה ָיה ְ 169מ ַל ֵּמד ַע ּ ֶ

ְוהוֹ ְל ִכיםְ ,ו ַה ָ ּצרוֹ ת ִמ ְת ַח ְּד ׁשוֹ ת ּו ָבאוֹ תּ ,ו ַמ ְלכ ּות רוֹ ִמי

יה
ְו ֶא ָחד ּכוֹ ֵתב ְל ַע ְצמוֹ ְּכ ִפי ּכֹחוֹ ִמ ֵּבא ּור ַה ּתוֹ ָרה ּו ֵמ ִה ְלכוֹ ֶת ָ

ּפוֹ ׁ ֶש ֶטת ָּבעוֹ ָלם ּו ִמ ְת ַ ּג ֶּב ֶרתְ ,ו ִישְׂ ָר ֵאל ִמ ְת ַ ּג ְל ְ ּג ִלים ְ 174והוֹ ְל ִכים

ְּכמוֹ ׁ ֶש ּׁ ָש ַמעּ 170 ,ו ִמ ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ִּנ ְת ַח ְּד ׁש ּו ְּב ָכל ּדוֹ ר ָודוֹ ר
ְּב ִדינִ ים ׁ ֶש ּל ֹא ְל ָמד ּום ִמ ּ ִפי ַה ּׁ ְשמ ּו ָעהֶ ,א ָּלא ְּ 171ב ִמ ָּדה

ַל ְּק ָצווֹ ת ְל ִה ׁ ְש ַּת ְע ֵּבד ְּ -כ ׁ ֶש ָר ָאה ִענְ ָין זֶ הֶ ׁ ,ש ָהי ּו ִישְׂ ָר ֵאל
ְמ ֻב ְל ָּב ִלים ְו ָה ְי ָתה ּתוֹ ָרה ִמ ׁ ְש ַּת ַּכ ַחת ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאלָ ,אז ִח ֵּבר

ית-דין ַה ָ ּגדוֹ ל.
ִּ
יהם ֵּב
ׁ-עשְׂ ֵרה ִמ ּדוֹ תְ ,ו ִה ְס ִּכימ ּו ֲע ֵל ֶ
ִמ ּׁ ְשלֹש ֶ

ַה ִּמ ׁ ְשנָ יוֹ ת ִל ְהיוֹ ת ְּב ַיד ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחדְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְל ְמד ּו ִּב ְמ ֵה ָרה

167ל ֹא ִח ְּבר ּו ִח ּב ּור ׁ ֶש ְּמ ַל ְּמ ִדים אוֹ תוֹ ָּב ַר ִּבים ַּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל-

ביאורים

ית-דינוֹ ְ ,ו ִל ְּמד ּו
ִּ
ְול ֹא ִי ׁ ְש ַּת ְּכח ּוְ .ו ָי ׁ ַשב ָּכל ָי ָמיו ה ּוא ּו ֵב
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ָּב ַר ִּביםְ ,ו ָהי ּו ְל ָפנָ יו ְּגדוֹ ֵלי ַה ֲח ָכ ִמים ׁ ֶש ִּק ְּבל ּו ִמ ֶּמנּ ּו,

 .167לא חברו חבור וכו' .היו נמנעים מלהעלות דברי תורה שבעל פה
על הכתב [מכח ההלכה של "דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבם"].
 .168כותב לעצמו .והוא הנקרא מגילת סתרים .169 .מלמד על-פה
ברבים .מדברים אלו מדייקים האחרונים שהאיסור לכתוב תורה שבעל פה
אינו בעצם הכתיבה אלא בלימוד ומסירת הדברים מתוך הכתב (חידושי
הגרי"ז תמורה יד :ראה גם אבן האזל על הקדמת הרמב"ם) .וכן משמע
ממה שכתב רש"י (שבת ו :ב"מ צב .ד"ה מגילת סתרים) שלאחר שכתבו
התלמידים דברים חדשים ששמעו מרבותיהם היו מסתירים את הכתב כדי
שלא ילמדו ממנו .170 .ומדברים שנתחדשו וכו' .החכמים סמכו בעיקר על
גירסתם בעל פה ,אך כיון שיש שכחה בעולם ,כתבו את ההלכות והניחום,
שאם ישתכחו הדברים יעיינו במה שנכתב (ריטב"א תמורה יד :בהוספתו
בגירסת הגמרא על הכתוב שם "דלמא מילתא חדתא שאני") .171 .במדה
משלש עשרה מדות .באחת מי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן .י"ג הדרכים
לדרשת המקראות שבתורה נקראו 'מדות' על שם שמודדים בהם לפי הענין
והקבלה ,שבכל מדה יש תנאים ואופנים האיך היא נדרשת ,באיזה מקום דנין
ובאיזה מקום אין דנין (הנצי"ב בהקדמת העמק שאלה).

 .172עד רבנו הקדוש .והוא קיבץ כל השמועות וכל הדינים וכל הביאורים
והפירושים ששמעו ממשה רבינו ושלמדו בית דין של כל דור ודור בכל
התורה כולה ,וחבר מהכל ספר המשנה .ושננו לתלמידים ברבים ונגלה לכל
ישראל וכתבוהו כולם ,ורבצו בכל מקום כדי שלא תשתכח תורה שבעל פה
מישראל( .לשון הרמב"ם) .וז"ל הירושלמי (פאה ב ,ד) :אם באת הלכה תחת
ידיך ואין אתה יודע מה טיבה  -אל תפליגנה לדבר אחר [פירוש ,אל תדחנה
מהלכה] שהרי כמה הלכות נאמרו למשה בסיני וכולהון משוקעות במשנה.
 .173כך .שחבר את המשניות .174 .והולכים לקצוות להשתעבד .בכת"י:
והולכים לקצה הארצות מפני הצרות והשעבוד .175 .רב חיבר ספרא וספרי.
ואע"פ שמדרשים הללו הם ביסודם מדברי רבי שמעון ורבי יהודה (מדרש
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ְו ִע ָּמ ֶהם ֲא ָל ִפים ּו ְר ָבבוֹ ת ִמ ּׁ ְש ָאר ַה ֲח ָכ ִמיםְ .ו ַת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל
ַר ִּבי ְיה ּו ָדה ַה ָּנשִׂ יא ַּג ֵּ
ם-כן ִח ְּבר ּו ִח ּב ּו ִריםַ 175 :רב ִח ֵּבר
ביאורים
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יע
ִ 176ס ְפ ָרא ְו ִס ְפ ֵריְ ,ל ָב ֵאר ּו ְלהוֹ ִד ַ

עיונים

יב.

התוספתא...

ביאורים

ההלכה על ויקרא ע"י רבי יהודה ,והשאר ע"י רבי שמעון) – כמבואר ברשב"ם
ב"ב (קכד ):עפ"י סנהדרין פו .כנראה שעריכתם הסופית היתה על ידי רב
(עיין עוד יד מלאכי סוף אות רנו; הקדמת קרבן אהרן לספרא; שם הגדולים
מערכת ספרים ערך 'ספרי') .176 .ספרא וספרי .היינו מדרשי המקראות
בעניני הלכה .ספרא הוא על חומש ויקרא ונקרא גם בשם תורת כהנים,
וחז"ל (ברכות יח :ע"ש בתוס') כינוהו בשם "ארי" שהוא חמור שבספרים,
ונכלל בו גם ברייתא דמלואים (עיין רש"י ויקרא ט ,כג) והיא ברייתא הנוספת
על תורת כהנים .וספרי הם שני ספרים על חומשים במדבר ודברים ,ונקראו
גם (ב"ב קכד' ):שאר ספרי דבי רב' דספר הגדול הוא על ויקרא .ולדברי
הרמב"ם שרב חיבר את המדרשים ספרי וספרא ,מדרשים אלו נקראים
'דבי רב' – מבית מדרשו של רב – על שם מחברם .177 .עיקרי המשנה.
מקורות דיני המשנה – מהיכן נלמדים מפסוקי התורה .178 .עניני המשנה.
ומביא דעות נוספות שלא הוזכרו בדברי המשנה .179 .הברייתות .באור
השם 'ברייתות' הוא :חיצוניות ,שלא נכנסו בפנים חבורו של רבנו הקדוש.
 .180דברי המשנה .בהרחבה ובאריכות יתר.
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ָּכ ְךַ ,עד ׁ ֶש ָּבא ּו ָה ָאמוֹ ָר ִאים ְו ָהי ּו ָל ֶהם ַמ ֲחלוֹ קוֹ ת ְּב ֵפר ּו ׁש
ַה ִּמ ׁ ְשנָ יוֹ ת ְו ַה ּתוֹ ֶס ְפ ּתוֹ ת ְו ַה ָּב ַר ְיתוֹ תַ ,עד ׁ ֶש ִח ֵּבר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן
ץ-ישְׂ ָר ֵאל ַא ַחר ֻח ְר ַּבן ַה ַּב ִית
ַה ַּת ְלמ ּוד ְיר ּו ׁ ַש ְל ִמי ְּב ֶא ֶר ִ
ְּב ֵקר ּוב ׁ ְשלֹשׁ ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָ הְ ,ונִ ְק ָרא ְ"יר ּו ׁ ַש ְל ִמי" ִּב ׁ ְש ִביל
ר-כ ְך ְּכמוֹ ֵמ ָאה ׁ ָשנָ ה ִח ֵּבר ַרב
ׁ ֶש ָה ָיה ָּדר ִּביר ּו ׁ ָש ַל ִיםְ .ו ַא ַח ָּ
ָא ׁ ֵשי ׁ ֶש ָה ָיה ְּב ָב ֶבל ַה ַּת ְלמ ּוד ַּב ְב ִליְ .ו ִענְ ַין ׁ ְשנֵ י ַה ַּת ְלמ ּו ִדים
ה ּוא ּ ֵפר ּו ׁש ִּד ְב ֵרי ַה ִּמ ׁ ְשנָ הּ ,ו ֵבא ּור ַע ְמק ּו ָת ּהּ ,ו ְד ָב ִרים
ית-דין ִמימוֹ ת ַר ֵּבנ ּו ַה ָּקדוֹ ׁש
ִּ
ית-דין ּו ֵב
ִּ
ׁ ֶש ִּנ ְת ַח ְּד ׁש ּו ְּב ָכל ֵּב
ְו ַעד ִח ּב ּור ַה ַּת ְלמ ּודּ .ו ִמ ּׁ ְשנֵ י ַה ַּת ְלמ ּו ִדים ּו ִמן ַה ּתוֹ ֶס ְפ ָּתא
ּו ִמן ַה ִּס ְפ ָרא ּו ִמן ַה ִּס ְפ ֵרי ּו ִמן ַה ּתוֹ ֶס ְפ ּתוֹ תִ ,מ ֻּכ ָּלם ִי ְת ָּב ֵאר
ָה ָאס ּור ְו ַה ֻּמ ָּתרַ ,ה ּ ָט ֵמא ְו ַה ּ ָטהוֹ רַ ,ה ִחיּ ּוב ְו ַה ּ ְפט ּורַ ,ה ּ ָפס ּול
יש ִמ ּ ִפי ִא ׁ
ְו ַה ָּכ ׁ ֵשרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶה ְע ִּתיק ּו ִא ׁ
מ ֶשׁה ַר ֵּבנ ּו
יש ַעד ִמ ּ ִפי ֹ
זִ ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ִמ ִּסינַ י.

ַּגם

יאים ׁ ֶש ְּב ָכל
ִי ְת ָּב ֵאר ֵמ ֶהם ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ָּגזְ ר ּו ֲח ָכ ִמים ּונְ ִב ִ
ּדוֹ ר ָודוֹ ר ַל ֲעשׂ וֹ ת ְס ָיג ַל ּתוֹ ָרהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּׁ ָש ְמע ּו ִמ ּ ִפי

מ ֶשׁה ַר ֵּבנ ּו זִ ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְּב ֵפר ּו ׁשֶ ׁ 181 ,ש ֶּנ ֱא ַמרּ " :ו ׁ ְש ַמ ְר ֶּתם
ֹ
ֶאת ִמ ׁ ְש ַמ ְר ִּתי" (ויקרא יח ,ל) ֲ 182 -עשׂ ּו ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ְל ִמ ׁ ְש ַמ ְר ִּתי
ביאורים

 .181שנאמר .בסוף פרשת עריות .182 .עשו וגו' .בפסוק זה מצוה התורה
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מדברי
הברייתות.
ִ 177ע ְּק ֵרי ַה ִּמ ׁ ְשנָ הְ ,ו ַר ִּבי ִח ָ ּיא ִח ֵּבר
הרמב"ם כאן מבואר
שברייתות ותוספתא
ִ 178ענְ ְינֵ י
ְל ָב ֵאר
(יב) ַה ּתוֹ ֶס ְפ ָּתא
הם פרושים למשנה.
ַה ִּמ ׁ ְשנָ הְ ,ו ֵכן ַר ִּבי הוֹ ׁ ַש ְע ָיא ּו ַבר
וכן כתב רבי שמואל
(במבוא
הנגיד
ַק ּ ָפ ָרא ִח ְּבר ּו ַ 179ה ָּב ַר ְיתוֹ ת ְל ָב ֵאר
התלמוד) ,וז"ל :כיון
שדברי רבי במשנה
ִּ 180ד ְב ֵרי ַה ִּמ ׁ ְשנָ הְ .ונִ ְת ַּג ְל ֵ ּגל ַה ָּד ָבר
מעט הכמות ורב
האיכות אין בו מלה לבטלה והיה הכל מבואר לו לרוחב שכלו ,אך לבאים
אחריו עמקו דבריו ,לפיכך ראה אחד מתלמידיו לחבר ספר לגלות ולמלאות
דברי רבו והיא התוספתא וענינו תוספות על המשניות ,עכ"ל .אמנם עיין
בתוספות ב"ק צד :ד"ה בימי.

ארחות

שער התורה

צדיקים

ארחות

שער התורה

צדיקים

(מו"ק ה ,א)ְ .ו ֵכן ִי ְת ָּב ֵאר ֵ 183מ ֶהם
ׁ ֶש ִה ְת ִקינ ּו
ַה ִּמנְ ָהגוֹ ת ְו ַה ַּת ָּקנוֹ ת
אוֹ ׁ ֶש ָּנ ֲהג ּו ְּב ָכל ּדוֹ ר ָודוֹ רְּ ,כמוֹ
ית-דין ׁ ֶשל אוֹ תוֹ ַה ּדוֹ ר,
ִּ
ׁ ֶש ָרא ּו ֵּב
ְל ִפי ׁ ֶש ָאס ּור ָלס ּור ֵמ ֶהםֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר:
"ל ֹא ָתס ּור ִמן ַה ָּד ָבר ֲ 184א ׁ ֶשר
ַי ִ ּגיד ּו ְל ָך ָי ִמין ּושְׂ מֹאל" (דברים יז,
ַר ֵּבנ ּו
מ ֶשׁה
ִק ְּבל ּום
ׁ ֶש ּל ֹא
ִמ ּ ֹ
ית-דין
ִּ
זִ ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכהְ ,ו ָדנ ּו ָּב ֶהן ֵּב
ׁ ֶשל

אוֹ תוֹ

ַּב ִּמ ּדוֹ ת

ַה ּדוֹ ר

ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה נִ ְד ֶר ׁ ֶשת ָּב ֶהןּ ,ו ָפ ְסק ּו
אוֹ ָתם ַה ְּז ֵקנִ ים ְוגָ ְמר ּו ׁ ֶש ַה ִּדין ָּכ ְך

יג .מימות משה ועד
ימיו .כתב התוספות

(בהקדמתו
יום-טוב
למשנה) ,שתורה שבעל
פה שמסרה משה
ליהושע ,אעפ"י שהיה
ביאור התורה ומצוותיה
ביאור שלם ,אין לך
זמן ודור שלא יתחדש
בהכרח .ואל תשיבני
ממה שאמרו שהראהו
הקב"ה למשה דקדוקי
תורה ודקדוקי סופרים,
שאני אומר שזה לא היה
משה מוסר לאחרים
כלל .הרי תראה שאמרו
ש'הראהו' ולא אמרו
שהקב"ה 'מסר לו' או
ש'למדו' ,שאילו אמר

מ ֶשׁה ְו ַעד
ה ּוא ַ -ה ּכֹל ִח ֵּבר ַרב ָא ׁ ֵשי ַּב ַּת ְלמ ּוד( ,יג) ִמימוֹ ת ֹ
ָי ָמיו.
ביאורים

לעשות שמירה לאיסורי עריות (הקרויים 'משמרתי') .מכאן יש רמז למה
שחכמים הראשונים גזרו ואסרו לשאת "שניות" לעריות ,דהיינו קרובות
ִמ ַדרגה נמוכה יותר – שאינן עריות מן התורה ,כדי להרחיק את האדם
מאיסור ערוה גמור .183 .מהם .מהוראתם .184 .אשר יגידו לך .וכל
המאמין במשה רבינו ובתורתו חייב לסמוך מעשה הדת אליהם ולהשען
עליהן (רמב"ם ,הל' ממרים א ,א).
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עיונים

אחד מאלו הלשונות היה מתחייב מזה שהוא ימסרם ויתנם ג"כ ליהושע ,שהרי
עינו לא היתה צרה ,שמצינו שסמך בשתי ידיו אעפ"י שלא נצטוה אלא באחת.
אבל אמרו שהראהו וזה בדרך ראיה בלבד כאדם המראה דבר לחבירו כדי
לראותו ואינו נותנו לו ,וזה דקדוק נאה ואמיתי ,עכ"ד .ולדבריו כל תלמיד
חכם שזוכה לחדש חדוש בתורה הרי זה ממש הורדת התורה מהשמים[ .ומכל
מקום הכל נכלל בתורה שהוריד משה ,כי הדקדוקים והחידושים הם בה .וכבר
אמרו חז"ל (דברים רבה ,ח ,ו) על הפסוק (דברים ל ,יב) "לא בשמים היא" ,אמר
להם משה לישראל :שלא תאמרו משה אחר עומד ומביא לנו תורה אחרת מן
השמים ,כבר אני מודיע אתכם לא בשמים היא – שלא נשתייר ממנה בשמים].
ולפי דבריו מתורצת קושיית הרמב"ן (בסה"מ שורש ראשון) שהקשה סתירה
מהנאמר במסכת מגילה (יט ):שמקרא מגילה הראהו הקב"ה למשה ,ומאידך
אמרו במסכת שבועות (לט ).מצוות העתידות לחדש כגון מקרא מגילה.
ולהנ"ל מיושב ד"ז.
ועיין ב'אור החיים' (עה"ת ויקרא יג ,לז) שכתב וז"ל :וראיתי ליישב מאמרי
רבותינו ז"ל שלא היה דבר שלא נמסר למשה בסיני ואפילו מה שתלמיד
ותיק עתיד לחדש ,ואמרו במקום אחר כי רבי עקיבא היה דורש מה שלא ידע
משה כו' .ונראה כי ישוב המאמרים הוא ,כי הן אמת שכל דברי תורה נאמר
למשה ואין חכם יכול לדעת יותר ממה שידע משה .והגם שתצרף כל דורות
ישראל מיום מתן תורה עד שתמלא הארץ דעה [לעתיד]  -אין חידוש שלא
ידע משה .אבל ההפרש הוא ,כי משה נתן לו ה' תורה שבכתב ותורה שבעל
פה ,והנה האדון ברוך הוא בחכמתו יתברך רשם בתורה שבכתב כל תורה
שבעל פה שאמר למשה אבל לא הודיע למשה כל מה שנתן לו בעל פה היכן
רמוז בתורה שבכתב ,וזו היא עבודת בני ישראל עמלי תורה שיישבו ההלכות
שנאמרו למשה בסיני והסודות והדרשות כלן יתנו להם מקום בתורה שבכתב
ולזה כו' חברו תורת כהנים וספרי וכו' וכל דרשתם בכתובים אינם אלא ע"פ
ההלכות כו' וענין זה לא נמסר למשה כולו לדעת כל תורה שבעל פה היכן
היא כולה רמוזה בתורה שבכתב .ולזה אמרו ז"ל שדרש רבי עקיבא דרשות
שלא ידעם משה ,אין הכונה שלא ידע משה עיקרן של דברים ,הלא ממנו הכל,
אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ,אלא שלא ידע סמיכתם ודיוקם היכן
רמוזים בתורה כו' ודברים אלו נכונים הם .עכ"ל.
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יא)ְ .ו ֵכן ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ְו ִדינִ ים ֻמ ְפ ָל ִאים,

עיונים

ארחות

שער התורה

צדיקים

ארחות

ְו ַא ַחר

שער התורה

צדיקים

ית-דינוֹ ׁ ֶשל ַרב ָא ׁ ֵשיֶ ׁ ,ש ִח ֵּבר ַה ַּת ְלמ ּוד ּוגְ ָמרוֹ ,
ִּ
ֵּב
ימי ְּבנוֹ  ,נִ ְת ּ ַפ ְּזר ּו ִישְׂ ָר ֵאל ְּב ָכל ָה ֲא ָרצוֹ ת ּ ִפ ּז ּור
ִּב ֵ

ָי ֵתרְ ,ו ִה ִ ּגיע ּו ַל ְּק ָצווֹ ת ְו ָל ִא ִ ּיים ָה ְרחוֹ ִקיםְ ,ו ָר ְב ָתה ְק ָט ָטה
ָּבעוֹ ָלםְ ,ונִ ׁ ְש ַּת ְּב ׁש ּו ַה ְּד ָר ִכים ִּבגְ ָיסוֹ תְ ,ונִ ְת ַמ ֵעט ַּת ְלמ ּוד
יהם ֲא ָל ִפים
ישיבוֹ ֵת ֶ
ּתוֹ ָרהְ ,ול ֹא נִ ְכנְ ס ּו ִישְׂ ָר ֵאל ִל ְלמֹד ִּב ׁ ִ
ּו ְר ָבבוֹ ת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָה ָיה ִמ ּק ֶֹדםֶ ,א ָּלא ִמ ְת ַק ְּב ִצים ְי ִח ִידים,
ַ 185ה ּ ְׂש ִר ִידים ֲא ׁ ֶשר ה' קוֹ ֵרא ְּב ָכל ִעיר ָו ִעיר ּו ְב ָכל ְמ ִדינָ ה
ּו ְמ ִדינָ הְ ,ועוֹ ְס ִקים ַּב ּתוֹ ָרהּ ,ו ְמ ִבינִ ים ְּב ִח ּב ּו ֵרי ַה ֲח ָכ ִמים
ֻּכ ָּלםְ ,ויוֹ ְד ִעים ֵמ ֶהם ַה ִּמ ְצווֹ ת ֲא ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה ֲאדוֹ ן ַה ּכֹל ָּבר ּו ְך

ַא ַחר ָה ָאמוֹ ָר ִאים ָע ְמד ּו ַה ְ ּגאוֹ נִ יםֲ ,א ׁ ֶשר ָי ְדע ּו ָּכל
ַה ַּת ְלמ ּודַּ ,ב ְב ִלי ִויר ּו ׁ ַש ְל ִמי ְו ִס ְפ ָרא ְו ִס ְפ ֵרי
ְותוֹ ֶס ְפ ָּתאְ ,ו ֵהם הוֹ ִציא ּו ָלאוֹ ר ַּ 186ת ֲעלוּמוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַה ַּת ְלמ ּוד
ּו ֵב ֲאר ּו ִענְ ָינָ יוְ ,ל ִפי ׁ ֶש ֶּד ֶר ְך ַה ַּת ְלמ ּוד ָעמֹק ה ּוא ְמאֹדְ ,ועוֹ ד,

ׁ ֶשאוֹ ָת ּה ַה ָּל ׁשוֹ ן ָה ְי ָתה ְּבר ּו ָרה ְל ֻכ ָּלם ְּב ָב ֶבל ְּב ֵעת
ימי ַה ְ ּגאוֹ נִ ים
ׁ ֶש ֻח ַּבר ַה ַּת ְלמ ּודֲ ,א ָבל ִּב ׁ ְש ָאר ְמקוֹ מוֹ ת ּו ִב ֵ
ֲא ׁ ֶשר ְּב ָב ֶבל ל ֹא ָהי ּו ַמ ִּכ ִירים אוֹ ָת ּה ַה ָּל ׁשוֹ ן ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְל ְמד ּו
אוֹ ָת ּהּ .ו ׁ ְש ֵאלוֹ ת ַר ּבוֹ ת ָהי ּו ׁשוֹ ֲא ִלים ַאנְ ׁ ֵשי ָּכל ִעיר
יהם ְל ָפ ֵר ׁש ָל ֶהם ְּד ָב ִרים
ימ ֶ
ָו ִעיר ְל ָכל ָּגאוֹ ן ֲא ׁ ֶשר ָה ָיה ִּב ֵ
יבים ָל ֶהם ְּכ ִפי ָח ְכ ָמ ָתם.
ָק ׁ ִשים ׁ ֶש ַּב ַּת ְלמ ּודְ ,ו ֵהם ָהי ּו ְמ ׁ ִש ִ
ְואוֹ ָתם ַה ּׁשוֹ ֲא ִלים ָהי ּו ְמ ַק ְּב ִצים ַה ְּת ׁשוּבוֹ ת ְועוֹ שִׂ ים
ֵמ ֶהם ְס ָפ ִרים ְל ָה ִבין ֵמ ֶהםַּ .גם ִח ְּבר ּו ַה ְּגאוֹ נִ ים ׁ ֶש ְּב ָכל
ּדוֹ ר ָודוֹ ר ִח ּב ּו ִרים ְל ָב ֵאר ַה ַּת ְלמ ּודֵ ,מ ֶהם ִמי ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש
ֲה ָלכוֹ ת ְ 187י ִחידוֹ תּ ,ו ֵמ ֶהם ִמי ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ּ ְפ ָר ִקים ְי ִח ִידים
ׁ ֶש ִּנ ְת ַּב ְּק ׁש ּו ְּב ָי ָמיוּ ,ו ֵמ ֶהם ִמי ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַמ ֶּס ְכ ּתוֹ ת ּו ְס ָד ִרים.
ְועוֹ ד ִח ְּבר ּו ֲה ָלכוֹ ת ּ ְפסוּקוֹ ת ְּב ִענְ ַין ָה ָאס ּור ְו ַה ֻּמ ָּתרְ ,ו ַה ִחיּ ּוב
יכה ָל ֶהםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו
ְו ַה ּ ְפט ּורִּ ,ב ְד ָב ִרים ׁ ֶש ַה ּׁ ָש ָעה ְצ ִר ָ
ְקרוֹ ִבים ַ 188ל ַּמ ָּדע ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָיכוֹ ל ֵל ֵירד ְל ָע ְמקוֹ ׁ ֶשל
ַּת ְלמ ּוד.

ׁ ֶשה ּוא ְּב ָל ׁשוֹ ן ֲא ַר ִּמיְ ,מע ָֹרב ִעם ְל ׁשוֹ נוֹ ת ֲא ֵחרוֹ תְ ,ל ִפי
ביאורים

[להשלמת הענין אנו מביאים את המשך דברי הרמב"ם ז"ל בהקדמתו
ל"משנה תורה"]:

 .185השרידים אשר השם קורא .על דרך הכתוב (יואל ג ,ה) .וביאורו:
יחידים הנשארים המבוררים שבהם ,אשר כל אחד מהם קורא אל ה' ,וצועק
אליו ומשים בו בטחונו (מצו"ד) .186 .תעלומותיו של התלמוד .הדברים
הנעלמים והצפונים שבתלמוד .ובד"ר הגירסא :החמורות של התלמוד.

 .187יחידות .בודדות .188 .למדע .בכת"י :להשיג ידיעת המצוות.
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ה ּוא.
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ארחות

ְוזוֹ

שער התורה

צדיקים

אכת ה' ׁ ֶש ָעשׂ ּו ָּב ּה ָּכל ְ ּגאוֹ נֵ י ִישְׂ ָר ֵאל,
ִהיא ְמ ֶל ֶ
ִמיּ וֹ ם ׁ ֶש ֻח ַּבר ַה ַּת ְלמ ּוד ְו ַעד זְ ַמן זֶ הֶ ׁ ,שה ּוא ׁ ָשנָ ה

ׁ ְש ִמינִ ית ַא ַחר ֵמ ָאה ְו ֶא ֶלף ְל ֻח ְר ַּבן ַה ַּב ִיתְ ,ו ִהיא
ׁ ְשנַ ת ַא ְר ַּב ַעת ֲא ָל ִפים ּו ְת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ּו ׁ ְשל ֹ ִשׁים ָו ׁ ֶש ַבע
יאת ָהעוֹ ָלםּ .ו ַב ְּז ַמן ַה ֶּזה ָּת ְכפ ּו ָצרוֹ ת ְי ֵתרוֹ ת,
ִל ְב ִר ַ
189
ְו ָד ֲח ָקה ַה ּׁ ָש ָעה ֶאת ַה ּכֹל,
ְו ָא ְב ָדה ָח ְכ ַמת ֲח ָכ ֵמינ ּו,
ְ
יכך אוֹ ָתם ַה ּ ֵפר ּו ׁ ִשים
ּו ִבינַ ת נְ בוֹ נֵ ינ ּו נִ ְס ַּת ְּת ָרהְ .ל ִפ ָ
ְו ַה ֲה ָלכוֹ ת ְו ַה ְּת ׁשוּבוֹ ת ׁ ֶש ִח ְּבר ּו ַה ְ ּגאוֹ נִ יםְ ,ו ָרא ּו ׁ ֶש ֵהם
ְּב ָי ֵמינ ּוְ ,ו ֵאין
ְמב ָֹא ִרים ,נִ ְת ַק ּׁש ּו
ְּד ָב ִרים
ְ
יהם ָּכ ָרא ּוי ֵא ָלא ְמ ַעט ְּב ִמ ְס ּ ָפרְ ,ו ֵאין ָצ ִריך לוֹ ַמר
ִענְ ְינֵ ֶ
ֵמ ִבין

יכין ַּד ַעת ְר ָח ָבה ְונֶ ֶפ ׁש ֲח ָכ ָמה
ְו ַה ּתוֹ ֶס ְפ ּתוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהן ְצ ִר ִ
ְ
ּוזְ ָמן ָאר ְֹךְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך ִי ָ ּו ַדע ֵמ ֶהם ַה ֶּד ֶרך ַה ְּנכוֹ ָחה ִּב ְד ָב ִרים

יא ְך ה ּוא.
ָה ֲאס ּו ִרים ְו ַה ֻּמ ָּת ִרים ּו ׁ ְש ָאר ִּדינֵ י ּתוֹ ָרה ֵה ַ
מ ֶשׁה ֶּבן
ּו ִמ ּ ְפנֵ י זֶ ה נִ ַע ְר ִּתי ָח ְצנִ יִ ׁ ,ש ַּנ ְס ִּתי ָמ ְתנַ יֲ ,אנִ י ֹ
ַמ ְימוֹ ן ַה ְּס ָפ ַר ִּדיְ ,ונִ ׁ ְש ַענְ ִּתי ַעל ַה ּצ ּור ָּבר ּו ְך-ה ּואּ ,ו ִבינוֹ ִתי
יתי ְל ַח ֵּבר ְּד ָב ִרים ַה ִּמ ְת ָּב ְר ִרים
ְּב ֵא ּל ּו ַה ְּס ָפ ִרים; ְו ָר ִא ִ

ִמ ָּכל ֵא ּל ּו ַה ִח ּב ּו ִריןְּ ,ב ִענְ ַין ָה ָאס ּור ְו ַה ֻּמ ָּתר ְו ַה ּ ָט ֵמא
ְו ַה ּ ָטהוֹ ר ִעם ׁ ְש ָאר ִּדינֵ י ּתוֹ ָרהֻּ :כ ָּלם ְּב ָל ׁשוֹ ן ְּבר ּו ָרה ְו ֶד ֶר ְך
ְק ָצ ָרהַ ,עד ׁ ֶש ְּת ֵהא ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה ֻּכ ָּל ּה ְסד ּו ָרה ְּב ִפי
ַה ּכֹל ְּבל ֹא ֻק ׁ ְש ָיה ּו ְבל ֹא ּ ֵפר ּוקְ ,ול ֹא זֶ ה אוֹ ֵמר ְּבכֹה ְוזֶ ה
ל-פי
ְּבכֹהֵ ,א ָלא ְּד ָב ִרים ְּבר ּו ִריםְ ,קרוֹ ִבים ,נְ כוֹ נִ ים ַע ּ ִ
ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ֲא ׁ ֶשר ִי ְת ָּב ֵאר ִמ ָּכל ֵא ּל ּו ַה ִח ּב ּו ִרין ְו ַה ּ ֵפר ּו ׁ ִשין
ַה ִּנ ְמ ָצ ִאים ִמימוֹ ת ַר ֵּבנ ּו ַה ָּקדוֹ ׁש ְו ַעד ַע ְכ ׁ ָשוַ .עד ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו
ָּכל ַה ִּדינִ ין ְּגל ּו ִיין ַל ָּקטֹן ְו ַל ָ ּגדוֹ לְּ ,ב ִדין ָּכל ִמ ְצ ָוהּ ,ו ְב ִדין
יאיםְּ .כ ָללוֹ ׁ ֶשל ָּד ָבר,
ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ִּת ְּקנ ּו ֲח ָכ ִמים ּונְ ִב ִ
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּל ֹא ְי ֵהא ָא ָדם ָצ ִר ְ
יך ְל ִח ּב ּור ַא ֵחר ָּבעוֹ ָלם ְּב ִדין
ִמ ִּדינֵ י ִישְׂ ָר ֵאל; ֶא ָּלא ְי ֵהא ִח ּב ּור זֶ ה ְמ ַק ֵּבץ ַל ּתוֹ ָרה
ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה ֻּכ ָּל ּה ִעם ַה ַּת ָּקנוֹ ת ְו ַה ִּמנְ ָהגוֹ ת ְו ַה ְּגזֵ רוֹ ת
מ ֶשׁה ַר ֵּבנ ּו ְו ַעד ִח ּב ּור ַה ַּת ְלמ ּודּ ,ו ְכמוֹ
ׁ ֶש ַּנ ֲעשׂ ּו ִמ ְימוֹ ת ֹ
יהם ׁ ֶש ִח ְּבר ּו ַא ַחר
ׁ ֶש ּ ֵפ ְר ׁש ּו ָלנ ּו ַה ְּגאוֹ נִ ים ְּב ָכל ִח ּב ּו ֵר ֶ
"מ ׁ ְשנֵ ה תוֹ ָרה",
אתי ׁ ֵשם ִח ּב ּור זֶ ה ִ
יכ ְך ָק ָר ִ
ַה ַּת ְלמ ּודְ .ל ִפ ָ
ְל ִפי ׁ ֶש ָא ָדם קוֹ ֵרא ַּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ָתב ְּת ִח ָּלהְ ,ו ַא ַחר ָּכךְ
קוֹ ֵרא ְּבזֶ הְ ,ויוֹ ֵד ַע ִמ ֶּמנּ ּו ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה ֻּכ ָּל ּהְ ,ו ֵאין
ָצ ִר ְ
יהם.
יך ִל ְקרוֹ ת ֵס ֶפר ַא ֵחר ֵּבינֵ ֶ

ביאורים

 .189ואבדה חכמת חכמינו ובינת נבונינו נסתתרה .עדה"כ (ישעיה כט ,יד),
והכוונה :אבדה חכמת החכמים ,וצפון ונסתר בינת הנבונים.

[עד כאן דברי הרמב"ם ז"ל בהקדמתו ל"משנה תורה"]
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שבוע ד’ יום ב’

ַה ַּת ְלמ ּוד ַע ְצמוֹ ַה ַּב ְב ִלי ְו ַה ְיר ּו ׁ ַש ְל ִמיְ ,ו ִס ְפ ָרא ְו ִס ְפ ֵרי

ארחות

שער התורה

צדיקים

ארחות

ר-כ ְך
ְו ַא ַח ָּ

שער התורה

צדיקים

מ ֶשׁה ִמ ּק ּו ִצי ְ 190ו ִח ֵּבר ֵס ֶפר ַא ֵחר,
ָע ַמד ַר ֵּבנ ּו ֹ
ְו ִל ֵּקט ֵמאוֹ תוֹ ֵס ֶפר ׁ ֶשל ַ 191מ ְימוֹ נִ י ְו ִח ֵּבר

ָע ָליו ׁ ְש ָאר ְּד ָב ִרים ׁ ֶשל ַא ֲחרוֹ נִ יםְ .ו ֵכן ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ָעשָׂ ה
ֵס ֶפר ְל ִפי ַמה ּׁ ֶש ָר ָאה ִענְ ְינֵ י ַה ּדוֹ ר ׁ ֶש ָה ָיה ּבוֹ ְ .ו ֵכן ִח ְּבר ּו
יעזֶ ר
ַר ָּבנִ ים ַר ִּבים ּ ְפ ָסקוֹ תְּ ,כגוֹ ן ָ 192הרוֹ ֵק ַח ְ 193ו ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ִמ ִּמיץ ַ 194ו ֲא ִבי ָה ֶעזְ ִרי ְ 195ואוֹ ר זָ ר ּו ַעְ .ו ֵכן ָעשׂ ּו ַר ָּבנִ ים
ַר ִּביםָּ ,כל ֶא ָחד ִח ֵּבר ֵס ֶפר ְל ִפי ַמה ּׁ ֶש ָר ָאה ִענְ ְינֵ י ַה ּדוֹ ר
יעת
ׁ ֶש ָה ָיה ּבוֹ ִּ ,כי ָרא ּו ׁ ֶש ִּנ ְת ַמ ֵעט ַּב ֲעווֹ נוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִּבים ְי ִד ַ
ַה ַּת ְלמ ּודְ ,ו ֵאין ָא ָדם ָיכוֹ ל ֵל ַידע ִאם ל ֹא ִמ ּתוֹ ְך ֵס ֶפר
ּפוֹ ְס ִקיםְ .וגַ ם ַ 196ר ֵּבנ ּו ׁ ְשלֹמֹה ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ָר ָאה ְּב ָי ָמיו

ְי ֵרכוֹ ַ 198 -ר ֵּבנ ּו ָּתם ְ 199ו ַר ֵּבנ ּו ִי ְצ ָחק ּו ׁ ְש ָאר ַר ָּבנִ יםּ ,ו ִפ ְל ּ ְפל ּו
ביאורים
 .190וחבר ספר אחד .הוא ה"סמ"ג"  -ספר מצוות גדול .191 .מימוני.
הרמב"ם .192 .הרוקח .ספר הלכה ומוסר לרבנו אלעזר מגרמיזא .193 .ורבי
אליעזר ממיץ .המכונה הרא"ם – מגדולי בעלי התוספות ,בעל "היראים".
 .194ואבי העזרי .לרבנו אליעזר ב"ר יואל הלוי ,המכונה הראבי"ה.
 .195ואור זרוע .לרבנו יצחק מוינא .196 .רבנו שלמה .יצחקי  -הוא "רש"י".
 .197מתמעטים והולכים .בידיעת התורה .198 .רבנו תם .הוא רבנו יעקב,
בן רבנו מאיר חתנו של רש"י .199 .ורבנו יצחק .הוא רבנו יצחק בר שמואל
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יבתוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי
יש ָ
ּ ִפ ְל ּפ ּול ָ ּגדוֹ ל ַעד ׁ ֶש ִח ְּבר ּו ַה ּתוֹ ָספוֹ ת ִּב ׁ ִ
ִי ְצ ָחקֶ ׁ ,ש ָה ָיה ַּב ַעל ַה ּתוֹ ָספוֹ תְ 200 .ו ׁ ָשם ָהי ּו ְּגדוֹ ִליםְּ ,כגוֹ ן
201

ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן ִמ ּׁ ַשאנְ ץ,

202

ם-כן ּתוֹ ָספוֹ תְ ,ל ַבד
ׁ ֶש ִח ֵּבר ַּג ֵּ
203

ִמ ּׁ ְש ָא ֵרי ַּת ְל ִמ ִידים ׁ ֶש ָהי ּו ָלרֹב ְמאֹדְ ,ו ֵהם ָהי ּו
ַּב ּתוֹ ָרהְ ,ו ָה ָיה ְל ָב ָבם ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד ּ 204ו ָפת ּו ַח ְּכא ּו ָלםְ ,ו ָל ְמד ּו

ִּג ּבוֹ ִרים

ְּב ֵע ֶסק ָּגדוֹ לּ ,ו ָמ ְסר ּו נַ ְפ ׁ ָשם ַעל ַה ּתוֹ ָרהְ ,ו ָי ְדע ּו ְּ 205בל ֹא ִעיּ ּון
ָּכל ַה ַּת ְלמ ּוד ּ ֵפר ּו ׁש ַר ּׁ ִש"י ְותוֹ ָספוֹ ת.

ר-כ ְך
ְו ַא ַח ָּ

ַּב ֲעווֹ נוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִּבים ַר ּב ּו ַה ָ ּצרוֹ ת ְונִ ְת ַמ ֲעט ּו
ַה ּתוֹ ָספוֹ ת
אוֹ ָתם
ְו ָהי ּו
ַה ְי ׁ ִשיבוֹ ת,
יהם ְול ֹא ָי ְכל ּו ָלשֵׂ אתּ ,ו ָבא ּו
ָ 206ה ַא ֲחרוֹ נִ ים ְּכ ֵב ִדים ֲע ֵל ֶ
ביאורים

– המכונה ר"י הזקן ,בן אחותו של רבנו תם ותלמידו .סתם "בעל התוספות"
מכוון אליו ,וכל הדור הבא היו תלמידיו .200 .ושם היו גדולים .בסדר
הדורות כתב שהיו לו שישים תלמידים שכל אחד היה בקי במסכת אחת,
ונתבררו על ידם כך כל ספיקות הש"ס .201 .רבנו שמשון משאנץ .מגדולי
בעלי התוספות ,תלמיד ר"י הזקן .202 .שחבר ג"כ תוספות" .תוספות שאנץ"
וחיבר גם פירוש לסדר זרעים וטהרות .203 .גיבורים בתורה .גדולים בתורה.
[במסכת סנהדרין (צג ):נאמר על גדלותו של דוד בתורה "גבור – שיודע
להשיב [כהלכה]" .ובמסכת חגיגה (יד ).נאמר "גבור – זה בעל שמועות".
ופירש רש"י" :ששמע הלכות פסוקות מרבותיו ושגורות בפיו"] .204 .ופתוח
כאולם .כלומר ,כח שכלם היה רחב ועצום כרוחב פתחו של האולם בבית
המקדש שהיה רוחבו עשרים אמה .205 .בלא עיון .בלא צורך לחפש.
 .206האחרונים .בכת"י :המרובים והארוכים.
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שבוע ד’ יום ג’

ִמע ּוט ַה ְּל ָבבוֹ תֶ ׁ ,ש ָהי ּו ַה ּדוֹ רוֹ ת ַּב ֲעווֹ נוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִּבים
ל-כן נִ ְתעוֹ ֵרר ִל ּבוֹ ְל ָפ ֵר ׁש
ִ 197מ ְת ַמ ֲע ִטים ְוהוֹ ְל ִכיםְ ,ו ַע ֵּ
ר-כ ְך ָע ְמד ּו יוֹ ְצ ֵאי
י-ישְׂ ָר ֵאל ֵּד ָעהְ .ו ַא ַח ָּ
ַה ַּת ְלמ ּוד ְל ַל ֵּמד ְּבנֵ ִ

ארחות

שער התורה

צדיקים

ארחות

שער התורה

צדיקים

ְ ּגדוֹ ִלים ֲא ֵח ִרים ְ 207ו ִק ְ ּצר ּו ַה ּתוֹ ָספוֹ ת
ָה ֵהםָּ ,כל ֶא ָחד ְּכ ִפי ָח ְכ ָמתוֹ ְ ,ל ָה ֵקל

עיונים

יד .אינו דומה מי ששונה
פרקו מאה פעמים,
למי ששונה אותו מאה
ואחד .ה'חפץ חיים'

ְל ַאנְ ׁ ֵשי ּדוֹ רוֹ ַה ִּל ּמ ּודַ .ו ֲע ַד ִין ַּב ָ ּי ִמים
ָה ֵהם ָהי ּו ְּב ִק ִ
יאים ְּב ָכל ַה ַּת ְלמ ּודְ ,ו ָהי ּו יוֹ ְד ִעים ַה ִּמ ְצווֹ ת
209
ִמ ּתוֹ ְך ַה ַּת ְלמ ּודַ ,עד ׁ ֶש ִּנ ְת ַּג ְל ֵ ּגל ׁ ֶש ִּנ ְת ָּג ְר ׁש ּו ִמ ָ ּצ ְר ַפתֲ ,א ׁ ֶשר
208

ׁ ָשם ָהי ּו ַמ ֲחזִ ִ
יקים ַּב ּתוֹ ָרה ְו ָהי ּו לוֹ ְמ ִדים ְּ 210ב ֵע ֶסק ָ ּגדוֹ ל,
ְּכ ִענְ ָין ׁ ֶש ָעשׂ ּו ִר ׁ
ימי ַח ְכ ֵמי ַה ַּת ְלמ ּודֶ ׁ ,ש ָה ָיה ִע ַּקר
אשוֹ נִ ים ִּב ֵ
ִל ּמ ּו ָדם ַל ֲחזֹר ַה ַּת ְלמ ּוד ְּכ ֵדי ְל ַק ֵ ּים ַמה ּׁ ֶש ָא ְמר ּוְ 211" :ו ׁ ִש ַּננְ ָּתם
ְל ָבנֶ ָ
י-תוֹ ָרה ְ 212מ ֻח ָּד ִדים ְּב ִפ ָ
יךֶ ׁ ,ש ִאם
יך" ֶ ׁ -ש ְ ּיה ּו ִּד ְב ֵר ּ

ִי ׁ ְש ָא ְל ָך ָא ָדם ָּ 213ד ָברַ ,אל ְּתגַ ְמ ֵּגם ְות ַ
ֹאמרֶ ,א ָּלא ֱאמֹר לוֹ

י-א ְפ ׁ ָשר ה ּוא ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו
ִמ ָ ּיד (קדושין ל ,א)ִּ ,כי זֶ ה ַה ָּד ָבר ִא ֶ
ַה ִּמ ְצווֹ ת ׁ ְשנ ּונִ ים ּו ְמזֻ ָּמנִ ים ְּב ִפי ָה ָא ָדם ְל ָה ׁ ִשיב ַל ּׁשוֹ ֵאלִ ,אם
ִמי ֶ ׁ 214ש ּׁשוֹ נֶ ה ּ ִפ ְרקוֹ ֵמ ָאה ּ ְפ ָע ִמיםְ ,ל ִמי ׁ ֶש ּׁשוֹ נֶ ה אוֹ תוֹ ֵמ ָאה
ביאורים
 .207וקצרו התוספות ההם .והם התוספות שבידינו .208 .והיו יודעים
המצוות מתוך התלמוד .ידעו לפסוק הלכה למעשה מתוך יגיעתם בלימוד
הסוגיא .209 .אשר שם היו מחזיקים בתורה .בכת"י :שהיו בקיאין בתורה.
 .210בעסק גדול .שכל עסקם היה רק בתורה .211 .ושננתם .לשון "שינון"

שמשמעו (מלבד "חזרה") גם "חידוד"( .רמ"ה ,קידושין ל .וכן פירש רש"י
בפירוש התורה ,דברים ו ,ז) ,לומר שיהיו וכו' .212 .מחודדים בפיך .שתחזור
עליהם ותבדקם לעומקם ,עד שיהיו חדים ובהירים לך כל כך – שאם ישאלך
וכו' .213 .דבר .מדברי תורה .214 .ששונה פרקו .חוזר על תלמודו.
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ְו ֶא ָחדְ .ו ָא ְמ ִרינַ ן ְּב ַמ ֶּס ֶכת ַּת ֲענִ ית

לליקוטי
(בהקדמה
הלכות ,דף ז ):פירש על
ל ִק ׁפי הפסוק (משלי ג ,טו) א)ֶ ׁ ,ש ֵר ׁ
יש ָה ָיה חוֹ זֵ ר ַה ֲה ָל ָכה
יש ָ
216
ק ֶֹדם ׁ ֶש ָּבא
'יקרה היא מפנינים'ַ 215 ,א ְר ָּב ִעים ּ ְפ ָע ִמים
שקשה לכאורה כיצד
ימי
השוה הכתוב את ִל ְפנֵ י ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןְ .ו ֵכן ָעשׂ ּו ֻּכ ָּלם ִּב ֵ
התורה שהיא תכלית ַח ְכ ֵמי ַה ַּת ְלמ ּודֶ ׁ 217 ,ש ִע ַּקר ִל ּמ ּו ָדם
כל העולמות לדבר
גשמי ודומם ,שנמוך
ָה ָיה ֲחזָ ָרהְ .ו ָא ְמ ִרינַ ן ְּב ַמ ֶּס ֶכת ְמגִ ָּלה
במדרגתו אף מבעלי
חיים? ותירץ ,שהרי
ידוע שהפנינים ערכן לפי משקלן ,וכל שנוסף משקל  -הערך עולה פי כמה
וכמה .דהיינו ,אם למשל עשרה גרם שוה עשרה רובלים ,עשרים גרם ישוו
חמישים .וזהו שהביא הכתוב להמשיל את התורה לפנינים ,שכל הלומד
ומשיג קצת יותר מאשר חברו ,דהיינו שמברר עוד הלכה אחת או ענין אחד
על בוריו ,מדרגתו גבוהה פי כמה וכמה מחבירו שהשיג רק ענין אחד פחות,
והמשיג עוד ענין אחד מדרגתו גבוהה לאין ערוך מקודמו.
ועל פי זה ביאר מה שאינו דומה מאה ואחד פעמים למאה ,שהרי בכל חזרה
וחזרה נוסף ללומד הבנה חדשה או בירור מסויים ,ומדרגתו תעלה על זה
שלמד מאה פעמים ,לא רק בשיעור של אחד ממאה ,אלא הרבה יותר.
וכן כתב גם ב'מגן אבות' להרשב"ץ (פ"ה מכ"ג) על המשנה 'לפום צערא
אגרא' ,דשכרו של השונה מאה ואחד כפול מהשונה מאה ,שהרי צא ולמד
משוק של חמרין ,שלעוד פרסה מכפילים השכר.
(ח,

ביאורים

 .215ארבעים פעמים .כנגד ארבעים הימים ששהה משה בשמים בקבלת
התורה (תענית ח .).יש לתת טעם למנהגו של ריש לקיש ,שמיוסד הוא על
מעשה משה רבנו ,שאף משה רבנו סידר את לימודו לפחות ארבעים פעמים
– פעם אחת בכל יום ששהה בשמים כדי לקבל את התורה (מהרש"א).
 .216קודם שבא לפני רבי יוחנן .כדי ללמוד ממנו גמרא .217 .שעיקר
לימודם היה חזרה .ז"ל רש"י (ברכות ה" :).אם תלמיד חכם הוא שרגיל
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ל ֹא ְּברֹב ֲחזָ רוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַּב ֲחגִ יגָ ה (ט ,ב)( :יד) ֵאינוֹ ּדוֹ ֶמה

עיונים

ארחות

שער התורה

צדיקים

ארחות

שער התורה

צדיקים

עיונים

220
יהַ :מאי ַט ֲע ָמא ָלא ָאת ּו
ָא ַמר ֵל ּ
221
יהִּ 222 :ד ְל ָמא ְט ִר ֵידי
ַר ָּבנָ ן?
ָא ַמר ֵל ּ

('מהר"ם
המפרשים
שיף' כתובות נ .ד"ה
ודמיא .ו'מהר"צ חיות'
מגילה ז :ד"ה תנא,
בשם הגאון רבי זלמן
מוילנא זצ"ל) ,הרי
מבואר בגמרא (והובא
לעיל)" ,אינו דומה
השונה פרקו מאה
פעמים למי ששונה

חוֹ ָבתוֹ ; ַמאי ַט ֲע ָמא? "ְ 226י ֵמי ִמ ׁ ְש ֶּתה ְושִׂ

ְמ ָחה" ְּכ ִתיב (אסתר

223
ִּב ְסע ּו ַדת ּפ ּו ִרים.
יה:
ָא ַמר ֵל ּ

ְ 224ול ֹא

ֲה ָוה

ֶא ְפ ׁ ָשר

יכל
ְל ֵמ ַ

יה
יהָ :לא ׁ ְש ִמ ַ
יע ֵל ּ
ֵמא ּו ְר ָּתא? ָא ַמר ֵל ּ
ְ 225ל ַמר ְל ָהא ְּד ָא ַמר ָר ָבאְ :ס ֻע ַּדת
ּפ ּו ִרים ׁ ֶש ֲא ָכ ָל ּה ַּב ַּל ְי ָלה ,ל ֹא ָי ָצא ְי ֵדי

227
ט ,כב).
יהָ 228 :א ַמר ָר ָבא ָה ִכי?! ָא ַמר לוֹ ִ 229 :אין!
ָא ַמר ֵל ּ
231
(230טו)
יה ְּכ ָמאן ְּד ֻמ ָּנח
ָּתנָ א ִמ ֵּנ ּה ַא ְר ְּב ִעין זִ ְמנִ יןְ ,ו ָד ֵמי ֵל ּ

שבוע ד’ יום ה’

ביאורים

במשנתו לחזור על גרסתו תמיד" .218 .הוה יתיב קמיה דרב כהנא .היה יושב
לפני רב כהנא ,ופורים היה .219 .נגה ולא קאתו רבנן .איחר היום ,ולא באו
התלמידים לבית המדרש .220 .אמר ליה .רב כהנא לרב אשי .221 .אמר
ליה .רב אשי לרב כהנא .222 .דלמא טרידי .שמא טרודים הם .223 .אמר
ליה .רב כהנא .224 .ולא הוה אפשר למיכלה מאורתא .וכי לא היה אפשר
לאכלה בלילה?!  .225למר .להרב .226 .ימי משתה ושמחה כתיב .ומשמע
שמצות משתה ושמחה בפורים היא דוקא ביום ולא בלילה .227 .אמר
ליה .רב כהנא .228 .אמר רב הכי .האמנם אמר רבא כך?!  .229אין .אכן!
 .230תנא מיניה ארבעין זימנין .שנה רב כהנא דבר זה מפי רב אשי ארבעים
פעמים .231 .ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיה .עד שהיה דומה לו כמי שמונח
בכיסו ,ויכול לעיין בו תמיד.

56

יס ּהְ .ו ַע ָּתה ְר ֵאה232 ,זֶ ה ָה ָיה ָּד ָבר
ְּב ִכ ֵ

אותו מאה ואחת",
ומאחר והשונה פרקו
ארבעים פעמים מרבו ַקל ְמאֹדַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו ָה ִכי ָה ָיה חוֹ זֵ ר אוֹ תוֹ
הרי הוא כמונח בכיסוַּ ,כ ָּמה ּ ְפ ָע ִמיםְ ,ו ַע ְכ ׁ ָשו ֵ 233אין ׁש ּום
וא"כ לאיזה ענין צריך
ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה חוֹ זֵ ר ָּד ָבר ָּכזֶ ה יוֹ ֵתר
להגיע למאה ואחד?
ותירצו ,שלשון 'כמי
234
ִמ ּ ַפ ַעם ַא ַחת
אוֹ ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ָע ִמים.
שמונח בכיסו' לא באה
להורות שכבר זוכר ְו ֵי ׁש ְר ָאיוֹ ת ְּגדוֹ לוֹ ת ְּברוּרוֹ ת ְּב ַכ ָּמה
את הלימוד ,אלא כמו
ְמקוֹ מוֹ ת ַּב ַּת ְלמ ּוד( ,טז) ׁ ֶש ָהי ּו ֻּכ ָּלם
שאמרו ב'אלו מציאות'
(ב"מ כא' ):אדם עשוי ְרגִ ִ
ילים ַּב ֲחזָ ָרהּ ,ו ְל ָכל ֶא ָחד ָה ָיה לוֹ
למשמש בכיסו כל
שעה' ,דהיינו שאחר ארבעים פעמים הרי הלימוד כמונח אצלו בכיסו ,ויכול
לעיין בו ולזכור את כולו ,אבל מ"מ עדיין יכול להיאבד ממנו .מה שאין כן
אחר מאה ואחד פעמים ישנו בזכרונו תמיד ,ואינו צריך לעיין ולהיזכר אלא
שגור הוא על פיו.
טז .שהיו כולם רגילים בחזרה .במסכת עירובין (שם) אמרו "חייב
אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים" .וכתב החיי עולם (ח"ב פי"א)
שחיוב זה ללמוד ארבע פעמים אינו כחזרה על מנת לזכור ,שלזה צריכים
לחזור מאה פעמים או מאה ואחת פעמים ,אלא חזרה זו היא כדי שיבין
היטב מה שלמד ,ואם אינו עושה כן לימודו מעורפל בידו ואינו מבין
את הדברים לאשורם .ועל כיוצא בזה אמרו במסכת תענית (ח ).אם
ביאורים

 .232זה היה דבר קל מאד .ההלכה שאמר רבא "סעודת פורים שאכלה
בלילה לא יצא ידי חובתו" היא הלכה ברורה ופשוטה מאד .233 .אין שום
אדם .בכת"י :אין כמעט שום אדם .234 .או שתי פעמים .במסכת עירובין
(נד" :):אמר רבא ,ידעי רבנן להא מלתא ועברי עלה" .פירוש :יודעים
התלמידים דבר זה ,שהדרך לקיום התורה היא על ידי חזרת הלימוד ,ואף על
פי כן עוברים עליו ,ואינם חוזרים כפי הצורך.
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שבוע ה’ יום א’

(ז ,ב)ַ ,רב ָא ׁ ֵשי ֲ 218ה ָוה ָי ִתיב ַק ֵּמ ּה
ְּד ָרב ָּכ ֲהנָ א219 .נָ גַ ּה ְו ָלא ָק ָאת ּו ַר ָּבנָ ן.

טו .תנא מיניה ארבעין
זימנין ודמי ליה כמאן
דמונח בכיסיה .הקשו

עיונים

ארחות

שער התורה

צדיקים

ארחות

שער התורה

צדיקים

ּו ְכ ׁ ֶש ָהי ּו ְטר ּו ִדים ַּביּ וֹ םָ 235 ,אז ָהי ּו
ּפוֹ ְר ִעים ַּב ַּל ְי ָלה (ערובין סה ,א),
ְ 236ו ָכל ׁ ְשל ֹ ִשׁים יוֹ ם ָהי ּו חוֹ זְ ִרים
ַּת ְלמ ּו ָדםּ .ו ְבזֶ ה ָה ִענְ ָין ָהי ּו לוֹ ְמ ִדים
ׁ ֶש ִה ִּגיע ּו
ַעד
ְּב ָצ ְר ַפת,
ם-כן
ַ ּג ֵּ
יעה ְ ּגדוֹ ָלה,
ְל ַמ ֲעלוֹ ת ַר ּבוֹ ת ְו ִל ִיד ָ
ְול ֹא ֻה ְצ ְרכ ּו ְל ִס ְפ ֵרי ּפוֹ ְס ִקיםִּ ,כי ָהי ּו
יוֹ ְד ִעים ַ 237ה ִּמ ְצווֹ ת ִמ ּתוֹ ְך ַה ַּת ְלמ ּוד

ראית תלמיד שלמודו
קשה עליו כברזל ,זהו
מפני שמשנתו אינה
סדורה עליו וכו',
מאי תקנתיה? ירבה
בישיבה .פירש רש"י:
שיסדירו בני הישיבה
עמו משנתם ,היינו
לחזור וללמוד בדיבוק
חברים עד שיתבררו
הדברים
ויתלבנו
אצלו היטב בטעמם
ונימוקם.

ְו ַה ּתוֹ ָספוֹ ת; ֲא ָבל ִמיּ וֹ ם ׁ ֶש ִּנ ְת ָּג ְר ׁש ּו ִמ ָ ּצ ְר ַפת 238נִ ְת ַמ ֵעט
ביאורים

 .235אז היו פורעים בלילה .במסכת עירובין (סה ).מספרת הגמרא על
רב אחא בר יעקב שהיה קובע לעצמו ללמוד כך וכך פרקים מדי יום
ומשלים את חק לימודו בשעות היום .וכאשר היה טרוד במזונותיו
היה "לווה" ומחסר מאותן שעות שהיו קבועות ביום ללימוד ,ועוסק
בהן בצרכי פרנסתו .את השעות החסרות מזמן לימודו היה "פורע"
ומשלים אחר כך בלילה (עיי"ש ברש"י) .236 .וכל שלושים יום היו
חוזרים תלמודם .במסכת ברכות (לח ):מסופר על רבי חייא בר אבא
שכל שלושים יום היה חוזר על לימודו לפני רבי יוחנן רבו ,ופירשו
התוספות" :תלמודיה" בדרך כלל הוא כל מה שלמד; אבל כאן פירושו
הוא כל מה שלמד רבי חייא בר אבא בשלושים יום ,היה חוזר עליהם
בפני רבי יוחנן ביום השלשים ואחד .ובריטב"א הוסיף ,שעשה זאת כדי לברר
אם כיוון יפה שמועותיו .אבל עיין באר שבע (כריתות כז .ד"ה והא) ,שדן
לומר שאכן הכוונה כאן הוא לכל מה שלמד .237 .המצוות .לקיים הלכה
למעשה.
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ַה ִּל ּמ ּוד ְמאֹד ְמאֹד.

ְועוֹ ד

ַּב ּדוֹ ר ַה ֶּזה נִ ׁ ְש ַּת ְּכ ָחה ַה ּתוֹ ָרהֵ ,מ ֲח ַמת ִּכי ַ 239ה ּלוֹ ְמ ִדים
240

ְּכמוֹ ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ְל ַה ֲחזִ יק

ַה ָּלל ּו ְסב ּו ִרים ַל ֲעשׂ וֹ ת
ַּב ּ ִפ ְל ּפ ּו ִליםַ ,א ְך ֵאינָ ם ּדוֹ ִמים ְל ַח ְכ ֵמי ָצ ְר ַפת ְּכ ָלל ּו ְכ ָלל ל ֹא,
ׁ ֶש ִּל ָּבם ָה ָיה ּ ָפת ּו ַח ְּכא ּו ָלםְ ,ותוֹ ָר ָתם ָה ְי ָתה ָא ָּמנ ּו ָתםְ ,ו ָהי ּו
יתים ַע ְצ ָמם ָע ֶל ָ
ְמ ִמ ִ
יה יוֹ ָמם ָו ַל ְי ָלהָ ,ל ֵכן ִה ּ ִׂשיג ּו ְ 241ו ָי ְדע ּו
ְּב ִפ ְל ּפ ּו ָלם; ֲא ָבל ַע ְכ ׁ ָשו ֵאינָ ם יוֹ ְד ִעים ֵּכןֶ ,א ָּלא ְ 242מ ַב ְל ְּב ִלים
זֶ ה ֶאת זֶ ה,

243

ּו ְמ ַב ּ ְט ִלים רֹב ַהיּ וֹ ם ְועוֹ ְס ִקים ְּבאוֹ תוֹ ִל ּמ ּוד

ַּ 244כ ֲח ִצי יוֹ םְ ,ו ַה ִּל ּמ ּוד ׁ ֶש ָּל ֶהם ֲע ַראי ַּד ֲע ַראי ְו ַה ִּב ּט ּול ֶק ַבע.
ימי ַח ְכ ֵמי ַה ַּת ְלמ ּוד ָ 245ה ְלכ ּו ִל ְלמֹד ֶעשֶׂ ר ׁ ָשנִ ים
ֲא ָבל ִּב ֵ
ביאורים

 .238נתמעט הלמוד מאד מאד .ולכן נזקקים לספרי הפוסקים.
 .239הלומדים הללו .בדור של רבנו המחבר .240 .כמו הראשונים .המה
בעלי התוספות חכמי צרפת .241 .וידעו וכו' .בכת"י הגירסא :וידעו ופלפלו;
ואנשי הדור הזה רוצים לפלפל כמותם אבל אינם יכולים ,כי אלו מבלבלים
זה את זה ומבטלים רוב היום ,ופוסקים מן הלימוד בחצי הזמן ,והלימוד
שלהם .242 ...מבלבלים זה את זה .בפלפולי שוא ללא שיבינו וידעו היטב
את הסוגיא על בוריה .243 .ומבטלין רוב היום .על כך .244 .כחצי היום.
כלומר ,מלבד שכל פלפולם אינו לאמיתה של תורה ואינם משיגים בכך
כלום ,עוד מבזבזים על כך זמן רב כחצי יום .או הכוונה ,שלומדים חצי זמן
ממה שהיה ראוי להם ללמוד לפי ענינם ('עלי אורח') .245 .הלכו ללמוד .היו
יוצאים ממקומם ללכת ללמוד תורה בבית המדרש רחוק מביתם ומניחין
את נשותיהן.
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שבוע ה’ יום ב’

שבוע ה’ יום א’

ְסכ ּום ִמנְ ָין ָּכ ְך ְו ָכ ְך ּ ְפ ָר ִקים ַליּ וֹ ם,

עיונים

ארחות

שער התורה

צדיקים

ארחות

שער התורה

צדיקים

ִמ ְת ַע ּ ֵט ׁש ל ֹא ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים "ָ 248אס ּו ָתא" ִ 249מ ּ ְפנֵ י ִּב ּט ּול
ַ
ֵּב
ית-ה ִּמ ְד ָר ׁש (ברכות נג ,א)ִ .מ ֶּזה ָה ִענְ ָין ֵי ׁש ָל ַד ַעת 250רֹב
ְק ִביע ּו ָתםְ .ו ָא ְמ ִרינַ ן ִּב ְכ ֻת ּבוֹ ת (סג ,א :עיין שם כל הענין ,כי שם

הגירסא משונה מכפי שהעתיק המחבר ז"ל כאן)ַ 251 :רב יוֹ ֵסף
ְּב ֵר ּה ְּד ָר ָבא ׁ ַש ְד ֵר ּה ֲאב ּו ַּה ְל ֵבי ַרב ַק ֵּמ ּה ְּד ַרב יוֹ ֵסףָ ּ .פ ַסק
ביאורים

יז .ואף על גב דלא
ידע מאי קאמר .היינו,

אפילו אם רבו יודע
רק ללמדו את לשונה
של סוגיא מסויימת
ואינו יודע לפרשה לו,
אעפ"כ על התלמיד
ללמוד ממנו את גירסת
הסוגיא (רש"י ,ע"ז יט.).
וצריך לומר ,שהכוונה
שרבו אינו יודע לתרץ
לו קושיות שהקשה
לו ממקום אחר ,אבל
בודאי יודע לבאר לו
הפשט הפשוט של
הסוגיא (עץ יוסף בשם
הגר"א בביאור כוונת
רש"י .אולם ראה מג"א

יה ׁ ִשית ׁ ְשנִ יןִּ .כי ֲה ָוה ְּת ָלת ׁ ְשנִ ין,
ֵל ּ
ְמ ָטא ַמ ֲע ֵלי יוֹ ָמא ְּד ִכ ּפ ּו ָראָ ,א ַמר:
יתיָ ׁ .ש ַמע
ֵאזִ יל ְו ֶא ֱחזֵ י ְל ַאנְ ׁ ֵשי ֵּב ִ
יהָ .א ַמר
ֲאב ּו ַּהָ ׁ ,ש ַקל ָמנָ א נָ ַפק ְל ַא ּ ֵפ ּ
יה :יוֹ נָ ָת ְך נִ זְ ַּכ ְר ָּת?! ְו ָא ְמ ֵרי ָל ּה:
ֵל ּ

ז ּוגָ ָת ְך נִ זְ ַּכ ְר ָּת?! ִא ְטר ּודָ ,לא ָמר
ִא ְפ ִסיק ְו ָלא ָמר ִא ְפ ִסיק.

252

ְר ֵאה

ְו ָה ֵבן זֶ ה ָה ִענְ ָיןַּ ,כ ָּמה ָהי ּו ְּד ֵב ִקים
ה ּק ֶֹד ׁש.ל-כן זָ כ ּו ְלר ּו ַח ַ
ַּב ּתוֹ ָרהַ ,ע ֵּ

 .246גדול בקביעות .בהתמדה גדולה .247 .בקביעות שאם .בכת"י :בקבע
גדול ,וכל כך היו קבועים ,שאם .248 ...אסותא' .מרפא' ,או 'לבריאות'
בימינו[ .המקור למנהג זה הוא בפרקי דרבי אליעזר (פרק נ"ב ,הביאו רבי
עקיבא איגר בגליון הש"ס)" :מיום שנבראו שמים וארץ לא היה אדם חולה,
אלא אם היה בדרך או בשוק והיה עוטש ונשמתו יוצאת מנחיריו ,עד שבא
יעקב אבינו ובקש רחמים ואמר :רבון כל העולמים ,אל תקח נפשי ממני עד
שאצוה את בני ובנותי ,ונעתר לו .לפיכך חייב אדם לומר בעטישתו" ,חיים"
(כמו "אסותא" או "לבריאות" בימינו) ,שמהפך המות הזה לאור וכו'"].
 .249מפני ביטול בית המדרש .שאין נכון לבטל את בית המדרש מלימודם
על כך .250 .רוב קביעותם .כמה היו הם קבועים ושקועים בלימוד התורה.
 .251רב יוסף וכו' .רב יוסף בנו של רבא ,שלחו אביו לבית המדרש ללמוד
תורה לפני רב יוסף .קבעו לו שיוכל לצאת ללמוד בבית המדרש שש שנים.
לאחר שעברו שלש שנים ,הגיע ערב יום הכיפורים ,אמר רב יוסף בנו של
רבא :אלך לראות את בני ביתי .שמע אביו שהוא בא ,לקח כלי זיין ויצא
לקראתו כאילו בא להילחם בו .אמר לו אביו :הקדמת לבוא מפני שנזכרת
באשתך ונתאוית לה?! ויש אומרים שאמר לו :יונתך [אף זה כינוי לזוגתו
של אדם; ראה שיר השירים ה ,ב" :רעיתי יונתי"( ,וראה רש"י שם ד ,א)]
נזכרת .נטרדו רבא ורב יוסף מאותה מריבה ,לא זה ולא זה אכלו סעודה
מפסקת [היינו ,סעודה האחרונה של ערב התענית ,שבה מפסיקים מאכילה
ומתחילים להתענות (רש"י ,עפ"י תענית ל.]).

 .252ראה והבן זה הענין .להשתומם מדרגתם הגבוהה של חכמי התלמוד,
שרבא יצא להלחם בבנו על שחזר לביתו לאחר שלש שנים רצופות
שהיה בבית המדרש ולמד תורה .253 .במקום אחד .מחוץ לביתם.
 .254הראשונים .חכמי התלמוד .255 .לעולם ליגרס וכו' .לעולם יהיה
אדם רגיל לקרוא את התלמוד ולשנן אמרותיו ,למרות שהוא עתיד לשכוח
ואפילו אם אינו מבין כלל מה שהוא אומר.
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ְו ֵכן ְּב ֶא ֶרץ ָצ ְר ַפת ָהי ּו עוֹ ְס ִקים ְּב ֵע ֶסק
יוֹ ׁ ְש ִבים

ָּגדוֹ ל ּוזְ ַמן ַרבְ ,ו ָהי ּו
ְּ 253ב ָמקוֹ ם ֶא ָחד ִל ְלמֹד ָּכל ַה ַּת ְלמ ּוד,

יהםְ ,ו ָהי ּו עוֹ שִׂ ים
ְו ָהי ּו חוֹ זְ ִרים ָּת ִמידְ ,ול ֹא ּ ָפ ְס ָקה ּתוֹ ָרה ִמ ּ ִפ ֶ
ְּכמוֹ ַמ ֲעשֵׂ י ָ 254ה ִר ׁ
אשוֹ נִ יםִּ ,כ ְד ָא ְמ ִרינַ ןְ 255 :לעוֹ ָלם ִלגְ ַרס
ִאינִ ׁ
יש ְו ַא ַ
ל-גב ְּד ָלא ָי ַדע ַמאי
ל-גב ְּד ַמ ׁ ְש ַּכח( ,יז) ְו ַא ַ
ף-ע ַּ
ף-ע ַּ
ביאורים

שבוע ה’ יום ג’

שבוע ה’ יום ב’

ְויוֹ ֵתרְ ,ו ָה ָיה ִל ּמ ּו ָדם ָּ 246גדוֹ ל ִּ 247ב ְק ִביע ּותֶ ׁ ,ש ִאם ָה ָיה ֶא ָחד

עיונים

ארחות

שער התורה

צדיקים

או"ח נ ,סק"ב .שו"ע
ָק ָא ַמר (ע"ז יט ,א)ְ ,ו ַא ְמ ֵרי:
הרב יור"ד הלכות ת"ת,
(256יח) ֵמ ִע ָּק ָרא ִלגְ ַמר ֱאנָ ׁשְ ,ו ָה ַדר
ב ,יב-יג).
יש שפירשו באופן
אחר :על התלמיד להמשיך בתלמודו ולעמול ולהתייגע בו .אפילו אם אינו
נשמר בידו והוא שוכח מה שהוא לומד ,מכל מקום אל יתייאש ואל יפסיק
מלגרוס ,שאין התורה נקנית אלא ביגיעה ,שכך אמרו (מגילה ו" :):אם יאמר
לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין [שיגע כל צרכו]".
להלכה למעשה ישנן דעות שונות:
ב'כד הקמח' כתב שמקיימים מצות תלמוד תורה אף על פי שאין מבינים,
אולם רק בתורה שבכתב ("מקרא") ,ואילו בלימוד תורה שבעל פה יש להבין
מה שאומרים ,ואם אינו מבין  -אין לימודו נחשב לכלום ,וכן פסק בשו"ע
הרב ,יור"ד הלכות ת"ת ב ,יג[ .ועיין בהקדמה לספר 'אשר לשלמה' תנינא].
והגר"י קמנצקי זצ"ל (במבוא ל'אמת ליעקב' עה"ת אות ד) כתב ש"מקרא"
(תורה שבכתב) לענין זה ,כולל רק את חמשה חומשי תורה ,אבל נביאים
וכתובים יש להבין מה שקורא (ראה קידושין ל .ורש"י שם ד"ה תורה ,שכתב
"ולא נביאים וכתובים"! וראה פני יהושע קידושין שם ד"ה שם מיתבי).
והנה כתב ב'מגן אברהם' (או"ח נ ,ב) שאם אדם אומר משנה ואינו מבין
את מה שאומר ,אין זה נקרא לימוד .וב'מראית עין' לחיד"א ביאר כוונתו,
שכשיש ללומד שכל להבין אלא שאינו עמל להבין ,אז אינו כלום .אבל
הגמרא מדברת במקרה שהלומד אינו יכול להבין .ומיהו ,מוסיף החיד"א,
נראה שאם מבין פירוש התיבות ,נחשב לו ללימוד אף על פי שאינו מבין
את הענין לפי פירושו האמיתי .וראה לעיל (בתחילת ההערה זו) מה שהביא
העץ יוסף בשם הגר"א.
יח .מעיקרא ליגמר איניש והדר ליסבר .יש לאדם ללמוד תחילה את התלמוד
מרבו ,אף שאינו מבין את הטעם של כל מאמר שמלמדו ,ולאחר מכן כאשר

ִל ְס ַּבר (שבת סג ,א)ְ .ו ָכל זֶ ה ֵאינָ ם

יתאפשר לו ישתדל
להבין את הטעמים,
ולא ימנע מלקבל תורה עוֹ שִׂ ים ַע ָּתהִּ ,כי ָּכל ֶא ָחד רוֹ ֶצה
מרבו רק משום שעדיין ִל ְלמֹד ּתוֹ ָספוֹ ת ְו ָכל ִח ּד ּו ׁ ִשים ְו ִח ּד ּו ׁ ֵשי
אינו מבין את כל טעמי
ְּד ִח ּד ּו ׁ ִשים ק ֶֹדם ׁ ֶש ֵ ּי ַדע 257צ ּו ַרת
הדברים .הטעם לכך
הוא ,שלטעמי הדברים
ְ
ם-כן ֵאיך ַי ְצ ִליח ּוֵּ ,כ ָיון
ַה ַּת ְלמ ּודִ ,א ֵּ
יוכל להגיע לאחר
העיון בכחות עצמו,
ׁ ֶשעוֹ שֶׂ ה ְל ֶה ֶפ ְך ִמ ַּמה ּׁ ֶש ָא ְמר ּו ַח ְכ ֵמי
ואילו את הידיעות
ַה ַּת ְלמ ּודִּ ,כי ָּכל ַמה ּׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
שלא יקבל מרבו עתה
יתכן שלא ישמע אחר ַּב ַּת ְלמ ּוד ַה ּכֹל ֱא ֶמתְ ,ו ֵאין ְל ָה ׁ ִשיב
כך .ועוד ,אחרי שידע
את כל התלמוד ,יגיע ָע ָליו אוֹ ְל ׁ ַשנּ וֹ תוֹ ְ ,ול ֹא ְלהוֹ ִסיף ְול ֹא
ל-כן ֵמרֹב ט ַֹרח ַה ִּל ּמ ּוד
לסברות אמיתיות יותר ִלגְ ר ַֹעְ .ו ַע ֵּ
[ראה סנהדרין מב' .במי
258
ָה ִעיּ ּון ְו ַה ּ ִפ ְל ּפ ּול
ַר ִּבים ּפוֹ ְר ׁ ִשים
אתה מוצא מלחמתה
של תורה? במי שיש
ִמן ַה ִּל ּמ ּוד ֵמרֹב ט ַֹרח ַה ּׁ ְשמוּעוֹ ת
בידו חבילות חבילות
ל-פהִּ ,כי
של משנה'] .רב כהנא ְו ַה ִּד ְק ּד ּוק ׁ ֶשאוֹ ֵמר ַע ּ ֶ
עצמו משמש דוגמא
לכלל זה ,שהרי למד מרבותיו את כל התלמוד כבר בגיל שמונה עשרה,
אף על פי שהתקשה איך שימש הפסוק מקור לשיטת רבי אליעזר ,ולא ידע
את הטעם שנאמר בגמרא [שאין מקרא יוצא מידי פשוטו] עד ששמע זאת
לאחר שנים רבות (רש"י ,שבת סג .ד"ה והדר).

ביאורים

ביאורים
 .257צורת התלמוד .תוכן הענין שלומד .258 .רבים פורשים מן הלימוד.

 .256מעיקרא ליגמר וכו' .שילמד אדם את שמועות רבו מתחילה וישנן אותן
(לדעת היטב את הגירסא) ,אף על פי שאינו מבין את כל טעמי הדברים ,ורק
לאחר מכן יחקור להבין את טעמי הדברים שלמד.

דהיינו תלמידים הבאים ללמוד תורה ושומעים מרבותיהם הרבה פלפולים
וסברות ,מתיאשים מן הלימוד ,כי את הגירסא אינם יודעים ולפיכך אינם
מבינים היטב את הפלפולים ונמצאים קרחים מכאן ומכאן ('עלי אורח').
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שער התורה

אוֹ ְמ ִריםַ :מה נּ ּו ַכל ְל ָה ִבין ְס ָברוֹ ת ִמ ַּבח ּוץַ ,ה ְל ַואי ׁ ֶש ָה ִיינ ּו
יוֹ ְד ִעים ַמה ּׁ ֶש ְּבתוֹ ְך ַה ְּס ָפ ִריםְ .ו ִאם ָהי ּו לוֹ ְמ ִדים ִּב ְק ִביע ּות

א-ר ָּבה (כה ,א) :נִ ְכ ׁ ַשל ָא ָדם ַּב ֲע ֵב ָרה ַא ַחת
ְו ָא ְמר ּו ְּב ַו ִ ּי ְק ָר ַ
265
264
ַמה ַ ּי ֲעשֶׂ ה ְו ִי ְח ֶיה?
יתה ַל ּׁ ָש ַמ ִים,
ְונִ ְת ַח ֵ ּיב ִמ ָ
ִאם ָה ָיה

יאים ַּב ַּת ְלמ ּודְ ,ו ָהי ּו
יוֹ ָמם ָו ַל ְי ָלהָ ,אז ָהי ּו לוֹ ְמ ִדים ְו ָהי ּו ְּב ִק ִ
ִמ ְת ַא ִ ּוים ִל ְלמֹדִּ ,כי ָה ָיה ָל ֶהם ֵלב ְל ָה ִבין ְּב ַקלְ ,ו ָה ָיה ָא ָדם

ָרגִ יל ִ 266ל ְקרוֹ ת ַּ 267דף ֶא ָחדִ ,י ְק ָרא ְ ׁ 268שנֵ י ַּד ּ ִפים; אוֹ

ָּ 259בא ִל ְלמֹד ְלעוֹ ָלם260 ,נִ ים ְול ֹא נִ יםִּ ,תיר ְול ֹא ִּתירְ ,ו ָהי ּו
ת-ש ַמ ִים ׁ ְש ֵל ָמהְ ,וגַ ם ָהי ּו ִמ ְת ַר ִּבים
יפים ְּב ָכ ְך ִי ְר ַא ׁ ָ
מוֹ ִס ִ
ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְו ָהי ּו עוֹ ְס ִקים ָּת ִמיד ַּב ּתוֹ ָרהֲ .א ָבל ַע ָּתה ֵמרֹב
יהם ַה ֲה ָל ָכה ְּכ ַמ ּ ָׂשא ָּכ ֵבדְ ,ול ֹא
ט ַֹרח ַה ּׁ ְשמוּעוֹ ת נַ ֲעשֵׂ ית ֲע ֵל ֶ
ְ
ְ
י ּו ְכל ּו עוֹ ד ְל ַה ִּביט ָּב ּהּ ,ו ִמ ּתוֹ ך ָּכך עוֹ ְס ִקים ְּב ׁ ִש ָ ּגעוֹ ן
יצנ ּותּ ,ו ְמ ַב ְל ְּב ִלים ּו ְמ ַב ּ ְט ִלים ְועוֹ ְס ִקים ְּב ִמינֵ י ַּת ְח ּבוּלוֹ ת
ְּב ֵל ָ
ת-ש ַמ ִים.
ְ 261ו ֵאין ָל ֶהם ִי ְר ַא ׁ ָ

ְו ָא ְמר ּו

שוֹ ֵכר ֶאת ַה ּפוֹ ֲע ִלים (ב"מ פה ,א)ַ :ר ִּבי
ְּב ֶפ ֶרק ַה ּ ׂ
זֵ ָירא

262

ָי ִתיב ְּב ַת ֲענִ ית ַא ְר ָּב ִעים [י"ג ֵמ ָאה] יוֹ ם

יכי ְּד ָלא נִ ְט ְר ֵד ּה.
ְּ 263ד ִל ׁ ְש ַּת ַּכח ִמ ֵּנ ּה ַּת ְלמ ּו ָדא ְּד ַב ְב ִליִּ ,כי ֵה ִ
ביאורים
 .259בא ללמוד .בכל מצב .בכת"י הגירסא :יכול ללמוד .260 .נים ולא נים
תיר ולא תיר .אף במצב עייפות ,שהוא ישן אבל אינו ישן לחלוטין ,והוא
ער אבל אינו ער לחלוטין .261 .ואין להם יראת שמים .כי אם אין תורה אין
יראה ('עלי אורח') .262 .יתיב בתעניתא .ישב בתענית כשעלה מבבל לארץ
ישראל .263 .דלשתכח וכו' .שישתכח ממנו תלמוד בבלי ,כדי שהתלמוד

בבלי לא יטריד אותו בבואו ללמוד את הגמרא של ארץ ישראל [-ירושלמי]

64

ּ ַפ ַעם ַא ַחתִ ,י ׁ ְשנֶ ה

271

269

ּ ֶפ ֶרק ֶא ָחדִ ,י ְל ַמד ׁ ְשנֵ י ּ ְפ ָר ִקיםַ .א ְל ָמא

272

ִל ׁ ְשנוֹ ת ּ ֶפ ֶרק

270

ּ ַפ ֲע ַמ ִים; אוֹ ִל ְלמֹד
רֹב ִ ּג ְר ָסא ִע ָּקרִּ ,כי

ִאם ָה ָיה ַה ּ ִפ ְל ּפ ּול ִע ָּקרִ ,ל ְצעֹק ּו ְל ָה ִרים קוֹ ל ֲח ִצי יוֹ ם ְּב ִד ּב ּור
ֶא ָחדָ ,אז ָה ָיה לוֹ לוֹ ַמרִ :אם ִמ ְּת ִח ָּלה ָה ָיה ָרגִ יל ְל ַה ְק ׁשוֹ ת
ֻק ׁ ְש ָיא ַא ַחתַ ,י ְק ׁ ֶשה ׁ ְש ֵּתי ֻק ׁ ְשיוֹ תּ .ו ְב ֶפ ֶרק ָה ִא ׁ
יש ְמ ַק ֵּד ׁש
ביאורים

מפי רבי יוחנן[ .רבי זירא עלה מבבל לארץ ישראל ,כדי ללמוד תורה מפי
רבי יוחנן ושאר האמוראים שהיו בארץ ישראל .באותו הזמן היתה דרך
הלימוד בישיבות שבארץ ישראל שונה מדרך הלימוד בישיבות של בבל;
בארץ ישראל היו החכמים נוחים זה לזה ,ולא היו מתעצמים במחלוקת,
אלא אף כשהיו מקשים אחד על השני ,היו מקשיבים ומסייעים זה לזה
כׁש ֶמן ,כלומר קולחים בנחת.
להעמיד את הדברים על בורים ,והיו דבריהם ֶ
בניגוד לכך ,החכמים בבבל היו מתעצמים במחלוקת ,וכל אחד ִחזק את
דעתו בהרבותו קושיות על שיטת חבירו ,עד שהיה מקום לחוש שמרוב
התנצחות וקושיות לא היו מגיעים לבירור ההלכה על בוריה ואמיתתה
(רש"י על פי מהרש"א ובן יהוידע; ראה סנהדרין כד ;.ראה גם ריטב"א יומא
נז .ד"ה אמטול דדיירי) .רבי זירא חשש שדרך הלימוד בבבל שהיה רגיל בה,
תפריע לו ללמוד מהאמוראים של ארץ ישראל ,ולכן התענה כדי לשכוח
את שיטת הלימוד שנהגה בבבל] .264 .מה יעשה .שיתכפר לו ויחיה.
 .265אם היה רגיל .קודם שנכשל בעברה .266 .לקרות .במקרא .267 .דף
אחד .פרשה אחת ,או דיבור אחד בכל יום ,מעתה יקרא .268 ...שני דפין.
בכל יום .269 .לשנות .במשנה .270 .פעם אחת .בכל יום ,מעתה ישנה...
 .271פעמיים .בכל יום .272 .רוב גירסא .להרבות בשינון התלמוד.
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ֵמ ִאירָ ,א ַמר ַר ִּבי ְיה ּו ָדהַ :אל ִי ָּכנְ ס ּו
ַּת ְל ִמ ֵידי ַר ִּבי ֵמ ִאיר ְ 273ל ָכאן,

יט .לבן של ראשונים
כפתחו של אולם ושל
אחרונים כפתחו של
היכל .במסכת עירובין

(כג ).למדנו שהנביא
ֶ ׁ 274ש ַּקנְ ְּת ָרנִ ים ֵהםְ .ו ָכל זֶ ה ֶ ׁ -ש ּל ֹא
זכריה ראה מגילה
שכללה
מקופלת
ָה ָיה רוֹ ֶצה ְ 275ל ִה ְת ַּב ּ ֵטל ִמ ִ ּג ְר ָסתוֹ ִּ ,כי
את כל התורה כולה.
כשהמגילה פשוטה,
ַר ִּבי ֵמ ִאיר ָה ָיה ָח ִריףְ 276 ,ול ֹא ָע ְמד ּו
וכל חלקיה גלויים לכל,
ֲח ֵב ָריו ַעל סוֹ ף ַּד ְע ּתוֹ (ערובין נג ,א).
מדותיה הן ארבעים
אמה על עשרים
ְועוֹ ד ָה ָתם ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן( :יט) ִל ָּבן
אמה ,והן הן גם מדות
ׁ ֶשל ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ְּ 277 -כ ִפ ְתחוֹ ׁ ֶשל
פתח האולם .ולכן,
כשהגמרא אומרת על
א ּו ָלםְ ,ו ׁ ֶשל ַא ֲחרוֹ נִ ים ְּ -כ ִפ ְתחוֹ ׁ ֶשל
החכמים הראשונים
שלבם רחב כפתחו של אולם ,הכוונה היא שהם שלטו על חדרי התורה,
כולל גם החלקים הנסתרים שאינם גלויים לכל ,דהיינו סודות התורה [ולכן
ביאורים

 .273לכאן .לבית מדרשי .274 .שקנתרנים הם .דרכם להקניט אחרים ,ולא
ללמוד תורה הם באים אלא לקפחני בהלכות הם באים .כלומר ,לקצץ את
רגלי בהלכות ,להראות שאיני יכול לעמוד נגדם מתוך חריפותם (רש"י,
קידושין נב .):ואחרים פירשו ש"לקפחני" פירושו לצערני (תוספות ורא"ש
על נזיר מט :ד"ה אלא) .275 .להתבטל מגרסתו .מחמת הקושיות של
תלמידי רבי מאיר .276 .ולא עמדו חבריו על סוף דעתו .כיון שסברותיו
היו עמוקות מאד .רבי מאיר היה נותן טעמים הגונים ומיושבים לדבריו ,בין
כשאמר כהלכה – על טמא טמא ועל טהור טהור ,ובין כשאמר להיפך – על
טמא טהור ועל טהור טמא ,ולא ידעו להבין מתי דבריו נכונים להלכה ומתי
לא .277 .כפתחו של אולם .כרוחב פתחו של האולם בבית המקדש ,שהיה
רוחבו עשרים אמה.
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יכלְ 279 ,ו ָאנ ּו ִּ -כ ְמל ֹא נֶ ֶקב ַמ ַחט
ֵ 278ה ָ

הגמרא שם מסבירה
שהכוונה היא לרבי
עקיבא ,שהיה ידוע ִס ְד ִקיתְ .ו ָא ַמר ַא ַּב ֵ ּייַ 280 :ו ֲאנַ ן ִּכי
כמומחה
בסודות ִס ְּכ ָתא ְּבג ּו ָדא ִלגְ ָמ ָראְ .ו ָא ַמר ָר ָבא:
התורה (עיין חגיגה
יד :תנחומא ,חוקת ַו ֲאנַ ן ְּ 281כ ֶא ְצ ַּבע ְּב ִק ָירא ִל ְס ָב ָרא.
פ"ח)] .מדות פתח ְו ָא ַמר ַרב ָא ׁ ֵשיַ :ו ֲאנַ ן ִּ 282כי ֶא ְצ ְּב ָע ָתא
ההיכל הן עשרים
אמה על עשר אמותְּ ,ב ֵב ָירא ְל ׁ ִש ְכ ָחהְ .ו ַע ְכ ׁ ָשו ֲאנָ ן ֲענִ ֵ ּיי
והן הן גם מידותיו של
החלק הגלוי של מגילת זכריה ,שהיה תמיד נראה לעין אפילו כשהיתה
המגילה מקופלת .ולכן ,כשהגמרא אומרת על החכמים האחרונים
שלבם רחב כפתחו של היכל ,הכוונה היא שהיו מומחים בחלק הנגלה של
התורה.
ביאורים

 .278כפתחו של היכל .כרוחב פתחו של ההיכל בבית המקדש ,שרוחבו היה
רק עשר אמות .279 .ואנו כמלא נקב מחט סדקית .כח שכלנו גדול רק כגודל
הנקב של מחט שמתקנים בו קרעים בבגדים[ .יתכן גם לפרש :כמלא הנקב
שהמחט עושה בבגד כשמתקנים בו קרעי הבגדים (עיין מגדים חדשים)].
כלומר ,עומק הבנתם ורוחב שכלם של החכמים מתקטן במשך הדורות.
 .280ואנן כסכתא בגודא לגמרא .אנחנו ,כח שכלנו [כלומר :של הדורות
היותר אחרונים] ,הוא כמו שקשה לתקוע יתד בחור צר בכותל ,כך קשה
לנו להבין את מה שאנו לומדים .281 .כאצבע בקירא לסברא .כמו שקשה
להכניס אצבע בגוש של שעוה קשה ,כך קשה לנו לחדש סברות מעצמנו.
וביאר המהרש"א :ניתן לקבוע יתד בכותל ,אבל רק בקושי גדול; להכניס
אצבע בשעווה קשה הוא כמעט מן הנמנע ,לכל היותר אפשר לעשות רק
רושם קטן בשעווה .רבא בא לומר ,שיכולתנו לחדש סברות מעצמנו היא
הרבה יותר חלושה מיכולתנו להבין מה שאנו לומדים .282 .כי אצבעתא
בבירא לשכחה .כמו ֶש ַּקל לשים אצבע בפתח הבור ,ואין בכך שום קושי ,כך
קל לנו לשכוח מה שאנו לומדים.
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(קדושין נב ,ב) ָא ְמ ִרינַ ןְּ :כ ׁ ֶש ֵּמת ַר ִּבי
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ַה ַּד ַעת ֵאין ָאנ ּו ְיכוֹ ִלים לוֹ ַמר ְּכ ֶא ְצ ַּבעִּ ,כי ִאם ְּ 283כ ֶא ֶבן
ׁ ַש ִי ׁש ִלגְ ָמ ָרא ְו ִל ְס ָב ָראְ .ו ָהא ְּד ָא ַמר ְּב ֶפ ֶרק ַּב ֶּמה ַמ ְד ִל ִ
יקין
(שבת לא ,א) ָא ַמר ָר ָבאְּ :ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַּמ ְכנִ ִ
יסים ָא ָדם ְ 284ל ִדין

ֶ ׁ 286ש ַּמ ְק ׁ ִשינַ ן ִמ ׁ ְשנָ יוֹ ת ַעל ַה ָּב ַר ְיתוֹ ת ּו ְמ ָת ְר ִצינַ ן ְלה ּוִ .אי

יאים ּו ְכת ּו ִבים
ְלגַ ְמ ֵריְ ,ול ֹא ַי ּ ִׂשיג ּו ִל ְלמֹד ל ֹא ּתוֹ ָרה ְול ֹא נְ ִב ִ
ְול ֹא ַא ָ ּגדוֹ ת ,ל ֹא ִמ ְד ָר ׁ ִשים ְול ֹא ׁש ּום ָח ְכ ָמהֵ ,מ ֲח ַמת רֹב
ַּת ְח ּבוּלוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהםְ .ו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו (אבות דר"נ כד ,ו) ַעל
ּ ָפס ּוק זֶ הַ 290" :על שְׂ ֵדה ִא ׁ
יש ָע ֵצל ָע ַב ְר ִּתי ְו ַעל ֶּכ ֶרם ָא ָדם
ֲח ַסר ֵלבְ 291 .ו ִה ֵּנה ָע ָלה ֻכ ּלוֹ ִק ְּמ ׁשוֹ נִ יםָּ ,כס ּו ָפנָ יו ֲח ֻר ִּלים,
ְוגֶ ֶדר ֲא ָבנָ יו נֶ ֱה ָר ָסה" (משלי כד ,ל-לא) ִ -מי ֶ ׁ 292ש ֵאינוֹ ַמ ֲחזִ יר
אשי ּ ְפ ָר ִקים ,סוֹ ף ַמ ֲח ִליף
ַּת ְלמוּדוֹ ִ ,מ ְּת ִח ָּלה ַ 293מ ֲח ִליף ָר ׁ ֵ

ל-י ֵדי ֵע ֶסק ְו ִה ָ ּגיוֹ ן ַּב ּתוֹ ָרה ָּת ִמיד נוֹ ֵתן ַּד ְע ּתוֹ ְל ַד ְק ֵּדק
נַ ִּמיַ ,ע ְ
287וּמוֹ ֵצא ַט ְעמוֹ ֲ .א ָבל ֵל ׁ ֵ
יטא
ישב ָּכל ַהיּ וֹ ם ְ 288ל ַפ ְט ּ ֵפטְ ּ ,פ ׁ ִש ָ

ִּ 294ד ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ,סוֹ ף ׁ ֶשאוֹ ֵמר ַעל ָט ֵמא ָטהוֹ רַ ,ו ֲה ֵרי ה ּוא

ׁ ֶש ּל ֹא ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵּכן.

ַמ ֲח ִריב ֶאת ָהעוֹ ָלםַ .א ְל ָמאִ ,מי ׁ ֶש ֵאינוֹ חוֹ זֵ ר ַּת ְלמוּדוֹ ל ֹא
י ּו ַכל ְלהוֹ רוֹ ת ַּכ ִּדיןֶ ,א ָּלא טוֹ ֶעה ְּברֹב ַההוֹ ָראוֹ תְ .ו ָא ְמ ִרינַ ן

ְו ֵכן

ַע ָּתה רֹב ַה ּלוֹ ְמ ִדים מוֹ ִדים ְּב ַע ְצ ָמם ׁ ֶש ֵאין לוֹ ְמ ִדים
ַּכהֹגֶ ןְ ,ויוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ֵאינָ ם לוֹ ְמ ִדים ְּב ֶד ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשרִּ ,כי

ֵמרֹב ט ַֹרח ַ 289ה ּ ִפ ְט ּפ ּו ִטים ׁ ֶש ֵהם ְמ ַפ ְט ּ ְפ ִטים ֵהם ִמ ְת ַּב ּ ְט ִלים
ביאורים

ְּב ִמ ְד ַר ׁש ִמ ׁ ְש ֵלי (י ,א)ָ :א ַמר ַר ִּבי ִי ׁ ְש ָמ ֵעאלּ :בוֹ א ּו ְר ֵאה ַּכ ָּמה
בר ּו ְך-ה ּוא ָלד ּון ָּכלָק ׁ ֶשה יוֹ ם ַה ִּדיןֶ ׁ ,ש ָע ִתיד ַה ָּקדוֹ ׁש ָּ
יד-ח ָכם
ָ
ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ַ 295על ֵע ֶמק ְיהוֹ ׁ ָש ָפטְ ,ו ֵכ ָיון ׁ ֶש ַּת ְל ִמ
ָּבא ְל ָפנָ יו ,אוֹ ֵמר לוֹ ְּ :כל ּום ָע ַס ְק ָּת ַּב ּתוֹ ָרה? אוֹ ֵמר לוֹ :
ית ְל ָפנַ י,
בר ּו ְך-ה ּוא הוֹ ִאיל ְוהוֹ ֵד ֵָהן! אוֹ ֵמר לוֹ ַה ָּקדוֹ ׁש ָּ

 .283כאבן שיש לגמרא ולסברא .כמו שאין אפשרות לחדור לתוך אבן
ַשיִ ש ואף רושם אינו עושה ,כך לבנו אטום וקשה לנו מאד להבין את מה
שאנו לומדים ולחדש סברות מעצמנו .284 .לדין .לאחר מותו .285 .נשאת
ונתת באמונה .כלומר ,האם ניהלת עסקיך ביושר?  .286שמקשינן .שחכמי
התלמוד מקשים סתירה מהמשנה לברייתות .287 .ומוצא טעמו .בכת"י:
ומוצא טעמים .כלומר ,וממילא יהיה לו גם יכולת פלפול ,אבל בתנאי
שירכוש את הסברות והחילוקים מרוב גירסא והתמדה בתורה ('עלי אורח').
 .288לפטפט .לפלפל בדברי תורה .289 .הפטפוטים .הפלפולים.

 .290על שדה וגו' .ליד שדה של איש עצלן עברתי ,וליד כרם של אדם
חסר דעה .291 .והנה עלה כולו וגו' .וראיתי כי צמחו על כל השדה קוצים
דוקרים ,והתכסו פני השדה בחוחים עוקצניים ,וגדר האבנים שסביב לשדה
נהרסה .292 .שאינו מחזיר תלמודו .אינו שוקד על תלמודו לחזור עליו
פעמים רבות .293 .מחליף ראשי פרקים .בכת"י :משכח ראשי-פרקים.
כלומר ,בתחילה שוכח קצת מתלמודו .294 .דברי חכמים .זה בזה .295 .על
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את ְונָ ַת ָּת ֶּב ֱאמ ּונָ ה? ּ ִפ ְל ּ ַפ ְל ָּת ְּב ָח ְכ ָמה?
ׁשוֹ ֲא ִלין אוֹ תוֹ 285 :נָ שָׂ ָ
ַמ ׁ ְש ָמע ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך ָא ָדם ְל ַפ ְל ּ ֵפל ,זֶ ה ִל ּמ ּוד ַה ְ ּג ָמ ָרא,
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שער התורה

ית
ית ּו ַמה ּׁ ָשנִ ָ
(כ) ֱאמֹר ִלי ַמה ָּק ִר ָ

כ .אמור לי מה קרית
ומה שנית ומה שמעת
בישיבה .כתב ה"חפץ

(שמיה"ל
חיים"
ָא ְמר ּוָּ :כל ַמה ּׁ ֶש ָּק ָרא ָא ָדם,
שער התורה פ"ז):
ִ 296י ְת ּפֹס ְּב ָידוֹ ֶ ׁ 297 ,ש ּל ֹא ַּת ּ ִׂשיגֵ ה ּו
ובעונותינו הרבים כמה
וכמה אנשים מרפים
ידיהם מן התורה ,ואינם חושבים על העונש הגדול המעותד לבוא עבור
בטול תורה ,כמו שכתוב במדרש (משלי פ"י ,והוא המשך למדרש שהזכיר
כאן המחבר) :בא מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה ,הקב"ה הופך את פניו
ממנו ומצירי גיהנום מתגברים בו כזאבי ערב ,והם נוטלים אותו ומשליכים
אותו לגיהנום .בא מי שיש בידו שני סדרים או שלשה ,הקב"ה אומר לו:
בני ,כל ההלכות – למה לא שנית אותם? כו' .בא מי שיש בידו הלכות ,אומר
לו :בני ,תורת כהנים – למה לא שנית? שיש בו וכו' .בא מי שיש בידו תורת
כהנים ,הקב"ה אומר לו :בני ,חמשה חומשי תורה – למה לא שנית? שיש בהם
קריאת שמע ,תפילין ומזוזה .בא מי שיש בידו חמשה חומשי תורה ,אומר לו
הקב"ה :למה לא למדת אגדה? כו' .בא מי שיש בידו אגדה ,הקב"ה אומר לו:
בני ,תלמוד – למה לא למדת? וכו' .בא מי שיש בידו תלמוד ,הקב"ה אומר
לו :בני ,הואיל ונתעסקת בתלמוד ,צפית במרכבה כו' ,כסא כבודי – האיך
הוא עומד? כו' חשמל – האיך הוא עומד? וכו' ,ובכמה פנים הוא מתהפך?
כו' .מכאן היה רבי ישמעאל אומר ,אשרי תלמיד חכם שמשומר למודו בידו
כדי שיהא לו פתחון פה להשיב להקב"ה ליום הדין .עיין שם באורך.

ּב ּו ׁ ָשה ּו ְכ ִל ָּמה ְליוֹ ם ַה ִּדין.
ביאורים

בוקר תשמע קולי וגו'" .וביאר בפירוש מהר"י כהן" :תשמע קולי וגו' .פירוש,
וכתיב אחריו בוקר אערוך לך ,וסבר המדרש ביאורו שיאמר על זה אני
מבקש ומתפלל ,שלענין בוקר תשמע קולי על שביום הדין שלעתיד הנקרא
בוקר ,אערוך ואסדר לפניך בעל פה כל תלמודי".

שבוע ו’ יום א’

שבוע ו’ יום א’

ּו ַמה

ּׁ ָש ַמ ְע ָּת

יבה.
ַּב ְי ׁ ִש ָ

ִמ ָּכאן

עיונים

ארחות

שער התורה

ביאורים

עמק יהושפט .בעמק יהושפט (כת"י)[ .על הכתוב" :אל עמק יהושפט"
(יואל ד ,ב) ,פירש רש"י" :אל עמק יהושפט  -ארד עמהם בעומק הדין,
יהושפט  -משפטי יה" ,עכ"ל] .296 .יתפוס בידו .יהא תפוס בידו ,ומה ששנה
תהא תפוס בידו( .כת"י) .כלומר ,ירבה בחזרה ,שלא ישכחם לעתיד לבוא.
 .297שלא תשיגהו בושה וכלימה ליום הדין .במדרש משלי (שם) נוסף כאן:
"היה רבי ישמעאל אומר ,אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה .ועל זה בקש
דוד מלך ישראל בתפלה ובתחנונים לפני המקום ,ואמר (תהלים ה ,ד) :ה'
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צדיקים
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ארגון

"ארחות יושר"
ארגון להפצת שיעורי תורה ומוסר

מיסודו והכוונתו של שר התורה מרן הגר�ח קניבסקי שליט�א

נוסד בהכוונתו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ,על מנת
להנחיל את לימוד המוסר בצורה יסודית ובאופן עקבי בקרב כל
חלקי העם.
כדי להגשים מטרה זו מקיים הארגון פעילות מגוונת בנושא זה,
ובראשה – הפצת הלימוד בחוברות "ארחות המוסר" בשיעורי תורה
ברחבי הארץ ,בהיכלי הישיבות והכוללים ,בתלמודי תורה ובבתי
חינוך לבנות.
לפניכם סקירה קצרה על פעולות הארגון:

צוות תלמידי חכמים מופלגים ,אשר ניחונו בידע רב
ומעמיק בספרות התורנית הענפה ,שוקד על הוצאה
לאור של ספרי מוסר בעריכה חדשה ומאירת עיניים,
מבוארים בטוב טעם ,ומעוטרים ב"עיונים" מתוך דברי רבותינו -
ראשונים ואחרונים .החומר מוגש בצורת חוברות חדשיות
עם חלוקה יומית ,המופצות בכעשרים אלף עותקים ,בשיעורי
תורה ,בהיכלי הישיבות והכוללים ,בתלמודי תורה ובבתי
הכנסת.

מכון

"ארחות
המוסר"

גם בתלמודי התורה ברחבי הארץ ,עוסקים
צאן-קדשים בלימוד המוסר המשולב בתכניות הלימודים,
להחדרת יראת שמים ומידות טובות מגיל צעיר ,כפי הוראתו
הידועה של מרן בעל ה"קהילות יעקב" זצוק"ל .אין כמו חוברות
אלו ,הערוכות בצורה חדשנית ,נוחה ונעימה ,להאהיב על צעירי
הצאן את לימוד המוסר אשר נחקק בקרבם כ"גירסא דינקותא",
והשפעתו  -אשר ניצניה ניכרים כבר עתה  -תלך ותגבר לאורך
ימים ושנים.

104
ת“ת

שיעורי מוסר

בתלמודי התורה
מרן שליט“א בכנס סיום ספר ”ארחות יושר“

חיזוק המוסר
206

שעורים

שיעורי תורה ברחבי הארץ

זכינו בס"ד להקים שיעורי תורה ,ולשלב בשיעורי תורה הקיימים
בכל רחבי הארץ את לימוד המוסר ,כאשר בסוף כל שיעור לומדים בצוותא
קטע יומי אחיד מתוך חוברות "ארחות המוסר" .מעבר למעלת הקביעות אשר
בגינה לא יעבור יום בלי לימוד מוסר ,ובנוסף על רכישת ידע מקיף בספרים
קדושים אלו ,קיים גם "כח הציבור" באשר לומדים אלפי יהודים ,גדולים וקטנים,
בכל יום את אותו הקטע .הרבנים שליט"א מקבלים מילגה חדשית המהוה
תמריץ ועידוד ,ומדווחים במשוב בסוף החודש על רציפות הלימוד
ועקביותו.

בהיכלי הישיבות
"סדר מוסר" הנהוג בישיבות מקדמת דנא ,קיבל חיזוק
רב ומשמעותי מאז יצאו לאור חוברות אלו .רבים רבים בחורי
החמד אשר קובעים בהן את לימודם בסדר מוסר בהשתוקקות
ובהתלהבות ,בהיותן עבורם משב רוח מרענן בתוכן ובצורה ,קנקן
חדש מלא ישן .מחזה מרנין לב לראות בני עליה יקרים מפז אשר
נושאים באמתחתם חוברות אלו גם מחוץ לכתלי הישיבה ,והוגים
בהם בלכתם בדרך ,בנסיעה באוטובוס ,בהמתנה במקומות
שונים ובכל עת מצוא.

77

ישיבות

בית מדרש גבוה למגידי שיעורים

בית מדרש גבוה "אורחות
יושר" מאגד בתוכו קבוץ נבחר
של מגידי שיעורים ,אשר להם
נסיון רב של שנים במסירת
שיעורים בבקיאות ובעיון,
בהלכה ובמוסר ,בהסברה
בהירה וקולחת .בביהמ“ד
עוסקים הרבנים שליט"א
בהכנת השיעורים הנאמרים
על ידם ,הן בדף היומי
והן בסוגיות עיוניות
והלכתיות.

חוברות ”ארחות המוסר“ ללימוד מוסר יומי

סדרי מוסר בכוללי האברכים

64

כוללים

הוקמה על ידינו מסגרת ללימוד
חוברות "ארחות המוסר" בכוללי
האברכים ,לאחר סדרי הלימוד הקבועים ,על
מנת להטמיע את חשיבות העיסוק בספרי
מוסר באופן מיוחד לעמלי תורה ,בבחינת
"ראשית חכמה יראת ה'" ,לחיזוק ביראת
שמים ובתיקון המעשים והמידות כיאה
ללגיון של מלך.

"מדרשת בת-שבע"

"כה תאמר לבית יעקב" .לזכרה הדגול של
הרבנית מרת בת שבע קניבסקי ע"ה ,אשר נתפרסמה
ביראתה ,בצדקתה ובמעשיה המופלאים ,הקמנו מסלול
מיוחד לבנות ישראל ,בבתי הספר ,בסמינרים ובשיעורים
לנשים .לימוד מתוך חוברות "ארחות המוסר" נעשה הן
במסגרת הלימודים בבתי הספר והן בפעילויות שונות ,וכן
בחוגים לנשים ,תוך שימת דגש על נושאים כמו :אהבת
תורה ,יראת שמים ,צניעות ומידות טובות.

עד עתה יצאו לאור:

י“א חוברות של ספר ”ארחות יושר“
וכ‘ חוברות מספר ”ארחות צדיקים“

