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

המתוקים.

מה  ה"ג):  פ"א  שבת  (בירושלמי  לברכה  זכרונם  חכמינו  אמרו  וכבר 
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. 

עינינו נשואות למרומים בתפילה ובתחינה, שלא נבוש ולא נכלם ולא 
בדרך  עינים  ולהעיר  לבאר  לאמת,  לכוון  שנזכה  ועד,  לעולם  נכשל 
כבוד  להרבות  ומיושרות,  נכונות  לבנו  והגיון  שפתינו  ויהיו  הנכונה, 
שמים, להגדיל תורה ולהאדירה. זכות רבנו המחבר זצוק"ל, וברכותיו 
ונזכה  ואדם,  אלקים  בעיני  חן  למצוא  לנו  יעמדו  שליט"א,  מרן  של 
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.

בברכת התורה 
מערכת ”אורחות המוסר“

פ˙ח „בר

על כל פסיעה ופסיעה
למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמור (משלי ב' פסוק כ')

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

תשמור“.

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

הנפלא של רבנו שליט"א, "אורחות יושר".

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

כאילו נכתבו בימינו והוא פלא גדול.

והנה גודל חשיבות והכרחיות תיקון המידות, כבר ביאר מרן החזון איש 
כי  דבריו:  בין  כותב  וכה  ד'),  (פרק  ובטחון"  "אמונה  בספרו  בהרחבה 
תיקון המידות הן יסוד המוסד למצוות החוקיים ולמצוות המשפטיים 
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צדיקים שער התורהארחות  עיונים

ְבָעה ִרים ְוׁשִ ַער ָהֶעׂשְ ׁשַ

ַער ַהּתֹוָרה ׁשַ

רּו  ָתִרים ִנְכּתְ ה ּכְ לֹשָׁ ׁשְ ַהּתֹוָרה. 1ּבִ
ּתֹוָרה,  ֶתר  2ּכֶ ָרֵאל:  ִיׂשְ

ַמְלכּות ֶתר  4ְוּכֶ ה  ֻהּנָ ּכְ ֶתר   3ּכֶ

ָזָכה ה  ֻהּנָ ּכְ ֶתר  ּכֶ מי"ג(.  פ"ד   )אבות 

"ְוָהְיָתה ֱאַמר:  ּנֶ )א(ׁשֶ 5ַאֲהרֹן,   ּבֹו 

לו  והיתה  שנאמר  א. 
זה  פסוק  וגו'.  ולזרעו 
בן  פנחס  לגבי  נאמר 
הכהן  אהרן  בן  אלעזר 
זמרי  את  שהרג  לאחר 
מעשה  על  סלוא  בן 
רש"י  ופירש  המדינית. 
יג(, אע"פ  כה,  )במדבר 
כהונה  ניתנה  שכבר 
לזרעו של אהרן, הוצרך 
מיוחדת  לברית  פנחס 
לא  כי  עצמה,  בפני 
ובניו  לאהרן  רק  ניתנה 

שנמשחו לכהונה ולזרעם שנולד להם אחר המשחתן )ראה שמות כח, מא(, 

ביאורים
1. בשלשה כתרים נכתרו ישראל. שלוש מעלות טובות ניתנו לעם ישראל 
ממעלות  אחת  בו  שיש  ומי  אבות(.  ומגן  )רמב"ם  התורה  נתינת  בתחילת 
2. כתר תורה. אשר  אלו חייבה התורה לנהוג בו כבוד )מגן אבות ורע"ב(. 
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(. 
פני  'והדרת  לב(  יט,  )ויקרא  כבוד, שנאמר  בו  לנהוג  חייבים  והלומד תורה 
'זה  של  נוטריקון  הוא  ]'זקן'  לב:(,  )קידושין  חכמה  שקנה  זהו  ו'זקן'  זקן', 
שיבה  'מפני  זה,  פסוק  בתחילת  תרגם  ואונקלוס  )רש"י(.  חכמה'  שקנה 
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

א’
ם 

יו
 ’
א

ע 
בו

ש

סדר הלימוד היומי בשיעורים

שבוע א' 

שבוע ב' 

שבוע ג' 

שבוע ד'

שבוע ה'

שבוע ו'

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

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

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

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

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

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

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.

לתשומת לב:

חוברת זו חולקה למשך חמשה שבועות.

החוברת הבאה תצא במהדורה מיוחדת לימי ”בין הזמנים“.
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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 
מלכים   .21 התורה.  בחכמת  בי.   .20 עב:(.  יומא  אליקים,  )רבינו  הכתרים 
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 

ביאורים
שאינו מזרע אהרן אינו יכול לזכות בכהונה. 6. ברית כהונת עולם. הבטחה 
7. דוד ע"ה. וזרעו אחריו, ואדם  שיהיו הוא וזרעו בקדושת כהונה לעולם. 
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 
10. הרי הוא מונח ועומד. ולא  השמש שהוא קיים לעולם - לפני תעמוד. 
נמסר לאיש להיות מיוחד לו ולזרעו. 11. מונח ועומד. דאף שזכו בו הרבה, 
מוכן  ועדיין  לעצמו,  זכיה  אחד  כל  צריך  אלא  לבניהם,  ירושה  אינו  מ"מ 
ישראל. כל אדם  ומוכן לכל   .12 יב(.  ב,  )הגר"א, אבות  לכל הרוצה לזכות 
 מישראל יכול לזכות לכתר תורה אם ימסור עצמו עליה. 13. צוה. אשר צוה.
 14. מורשה. ירושה ונחלה עולמית היא לקהלת יעקב. 15. קהלת יעקב. לכל

גדול  תורה  שכתר  ב. 
ומכתר  כהונה  מכתר 
הבדל  יש  מלכות. 
כהונה  כתר  בין  מהותי 
תורה,  לכתר  ומלכות 
יעב"ץ  החסיד  אומר 
בעוד  יג(.  ד,  )אבות 
וכתר  כהונה  שכתר 
חשיבותם  מלכות 
מה  לפי  תלויה 
האנשים,  שיכבדום 
אינו  תורה  כתר  הרי 

לכתר  צריכים  הכתרים  כל  ועוד,  זאת  יכבדוהו.  לא  אם  אף  מאומה  חסר 

שנולד  פנחס  אבל 
קודם  אביו  לאלעזר 
)לפי  נמשח  ולא  לכן 
גו"א(,  קטן.  אז  שהיה 
לא בא לכלל כהונה עד 
וכן שנינו  זמרי.  מעשה 
)קא:(  זבחים  במסכת 
עד  פינחס  נתכהן  'לא 

שהרגו לזמרי'. 
שהפסוק  ביאור,  וצריך 
ולא  בפנחס  מדבר 
דמ"מ  וי"ל  באהרן? 
זכיה  שהיתה  רואים 
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".

ת  ֻהּנַ ּכְ ִרית  6ּבְ ַאֲחָריו  ּוְלַזְרעֹו  לֹו 

ַמְלכּות  ֶתר  ּכֶ יג(,  כה,  )במדבר  עֹוָלם" 

ֱאַמר:  ּנֶ לֹום, ׁשֶ ָ ִוד ָעָליו ַהּשׁ ָזָכה ּבֹו 7ּדָ

ֶמׁש  ֶ אֹו ַכּשׁ "ַזְרעֹו ְלעֹוָלם 8ִיְהֶיה, 9ְוִכּסְ

ּתֹוָרה  ֶתר  ּכֶ לז(,  פט,  )תהלים  י"  ֶנְגּדִ

12ּומּוָכן  ְועֹוֵמד  ח  11ֻמּנָ הּוא  10ֲהֵרי 

ה  ֱאַמר: "ּתֹוָרה 13ִצּוָ ּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ ְלָכל ִיׂשְ

ת ַיֲעקֹב"  ה 15ְקִהּלַ ה, 14מֹוָרׁשָ ָלנּו ֹמשֶׁ

ְרֶצה,  ּיִ 16ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ  - ד(  לג,  )דברים 

אֹוָתן  א ּתֹאַמר, 18ׁשֶ ּמָ 17ָיבֹוא ְוִיּטֹל. ׁשֶ

ֶתר ּתֹוָרה, ֲהֵרי  דֹוִלים ִמּכֶ ָתִרים 19ּגְ ּכְ

ִיְמלֹכּו,  21ְמָלִכים  י  "20ּבִ אֹוֵמר:  הּוא 

ִרים  ׂשָ י  23ּבִ ֶצֶדק.  ְיחְֹקקּו  22ְורְֹזִנים 

 , ָיׂשֹרּו" )משלי ח, טו-טז(; 24ָהא ָלַמְדּתָ

ה  ֻהּנָ ּכְ ֶתר  ִמּכֶ דֹול  ּגָ ּתֹוָרה  ֶתר  ּכֶ )ב(ׁשֶ
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ביאורים
27. שנאמר. על יקרת ערך התורה. 28. יקרה היא מפנינים. חכמת התורה 
גדול  מכהן  זאת:  לדרוש  ויש  מ"פנינים",  אפילו  היא  ומכובדת  חשובה 
הנכנס לשמש לפני ולפנים. 29. לפני ולפנים. כלומר לקדש הקדשים ביום 

הכיפורים. הרי שחכם בחכמת התורה חשוב יותר מכהן גדול.

ביאורים
דבלא  משום  והיינו  )כנ"ל(.  הממליך  או  המולך  גדול  דמי  וכו'.  גדול  תורה 
מלך',  עליך  תשים  'שום  תורה  שחייבה  כיון  ורק  למלך,  תוקף  אין  התורה 
'וקדשתו'  תורה  שחייבה  בכהונה  וכן  לכבדו.  חייבים  עליך,  אימתו  שתהא 
יג(  ד,  )במדבר  רבה  ובמדרש  )ויקהל(  תנחומא  ובמדרש  אבות(.  מגן  )ע"פ 
אפשר  שאי  כתב,  רמ"ו(  )יו"ד,  ובפרישה  לכולן".  זכה  לתורה  "זכה  כתבו: 
להיות מלך וכהן גדול כי אם כשיודעים דינים השייכים להם. 25. תלמיד חכם. 
26. קודם. הקדימה שיש להקדים ממזר ת"ח לכה"ג  אם הוא תלמיד חכם. 
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 
]אם  לכסות  ע"ה[,  הכה"ג  אבידת  פני  על  ת"ח  הממזר  אבידת  השבת  את 
וליתן  גופם, עליו להקדים  וזקוקים לבגד לכסות את  שניהם עומדים לפניו 
לממזר ת"ח, ולהוציא מבית השבי ]אם שניהם שבויים יש להקדים ולפדות 
אין  כאשר  צדקה  מכספי  ולפדותו  להקדימו  יש  כן  כמו  ת"ח,  הממזר  את 
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[.

ג. לכהן גדול עם הארץ. 
יתמנה  כיצד  לעיין,  יש 
גדול,  לכהן  הארץ  עם 
להזהר  צריך  והלא 
בעת  טהרה  בדיני 
ועם  במקדש  שימושו 

הארץ רוקו טמא!
גמור  הארץ  בעם  המדובר  שאין  לומר  דיתכן  כתב,  יב.(  )הוריות  במאירי 
אלא בזה המשמר עצמו בטהרה, ואף על פי כן חכם קודמו. ועיין באר שבע 
דווקא אם הכהן הוא עם הארץ, אלא כל שאינו שוה  שכתב שאין מדובר 
לדייק מלשון  יש  ]וכן  לפניו.  יש להקדים את הישראל   - לישראל  בחכמה 
הרמב"ם )בפירושו שם(, שכתב: אבל כשיש יתרון בחכמה – החכם קודם[, 

ולפי זה אין צריך להעמיד דווקא בזמן בית שני. 
ממון  ידי  על  הגדולים  הכהנים  מתמנים  היו  שני  בית  שבזמן  י"ל,  עוד 
)תפארת  הארץ.  עם  גדול  כהן  שימנו  להיות  יכול  וכך  למלכים,  שנותנים 

ישראל, הוריות פ"ג(.
ד. מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים. לכאורה מדוע דרשו חז"ל שהכוונה לכהן 
"מפנינים"  כפשוטו,  זאת  למדו  לא  מדוע  הקדשים,  לקודש  שנכנס  גדול 

ממש, דהיינו מאבנים יקרות? 
זה לדרשה הוא בא, שאם לפשוטו הרי  ביאר, שבהכרח מקרא  המהרש"א 
כבר נאמר בהמשך הכתוב 'וכל חפציה לא ישוו בה', ולא הוצרך לומר 'יקרה 
לפני  הנכנס  גדול  מכהן  היא  שיקרה  זו,  דרשה  לצורך  אלא  מפנינים'  היא 

ולפנים. 
האור שמח )הלכות ת"ת ג, ב( ביאר: המלה "מפנינים" הינה צורת ה"קרי". 
מסתמכת  ולפנים"  "לפני  של  הדרשה  "מפניים".  הוא  המלה  של  ה"כתיב" 

צריך  אינו  והוא  תורה 
שדוד  מצינו  וכן  להם. 
למלכות  זכה  המלך 
כנאמר  התורה,  מצד 
"זאת  קיט(:  )תהלים 
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.

ב(. עב,  )יומא  ַמְלכּות  ֶתר   ּוִמּכֶ

ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו 

26קֹוֵדם ְלִמיד-ָחָכם  25ּתַ  ַמְמֵזר 

ֱאַמר:  ּנֶ דֹול ַעם-ָהָאֶרץ, 27ׁשֶ )ג(ְלֹכֵהן ּגָ

ִניִנים" )משלי ג, טו(,  "28ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ

ְכָנס 29ִלְפַני ְוִלְפִנים  דֹול ַהּנִ )ד(ִמּכֵֹהן ּגָ

)הוריות יג, א(.
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ביאורים
א(  פ"א  )שם  המשנה  כוונת  בארו  )ז:(  פאה  בירושלמי  כולם.  כנגד   .34
אינן  תורה  של  מצוותיה  כל  "אפילו  כולם"  כנגד  תורה  "ותלמוד  באומרה 
טו(  ג,  )משלי  הכתוב  את  ודרשו  התורה".  מן  אחד  דבר  ל)לימוד(  שוות 
"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. 
36. לשמור. ממה שנצטוינו בלא תעשה. 37. ולעשות. מה שנצטוינו במצות 
עשה. 38. ולקיים. את כל הדברים הנלמדים מהתורה. 39. קביעתו בתורה. 
40. אינו יכול לקיים כל המצוות. כי למצוות  קובע עתים ללימוד התורה. 
שאפשר להעשות על ידי אחרים, אסור לו להפסיק מתלמודו. ועוד, כי ע"י 
גמילות  כגון  מסוימות  מצוות  לפניו  מזדמנות  לא  ממילא  בתורה  שעוסק 
חסדים עם אחרים וכדומה. 41. כל מה. כל המצוות. 42. יש לו שכר כאילו 
עשה  ולא  נאנס  שאם  וקימ"ל  המצוה,  קיום  על  אנוס  בגדר  והוא  קימה. 
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

ביאורים
30. בכל 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(.

הכתיב  צורת  על 
"פנים"  שמשמעותה 

כפול – ְּפִנִיים.
פי  על  שביארו  ויש 
בידו  שיש  לאדם  משל 
אלפי  ששוה  יהלום 
אלפים דינרי זהב, ובידו 
השניה מחזיק דבר פעוט שאינו שוה אלא כמה פרוטות בודדות. האם שייך 
כל  אין  הלא  השניה?!  בידו  שמחזיק  ממה  יותר  שוה  שהיהלום  להתבטא 
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 
יום  הוא  ביותר  הקדוש  והיום  הגדול,  הכהן  הוא  ישראל  בכלל  ביותר 
אם  וראה  צא  הקדשים.  קדש  הוא  ביותר  המקודש  והמקום  הכיפורים, 
יתאחדו שלש קדושות הללו יחדיו, כהן גדול הנכנס לקודש הקדשים ביום 
הכיפורים מה נורא היא הקדושה ]ואיתא בחז"ל )ויק"ר ריש פרשת אחרי, 
וגו'( דבאותה שעה גדולה דרגתו של הכהן גדול ממלאכי  וכל אדם  עה"פ 
השרת[, ועם כל זאת אמרו חז"ל כי גדולה מזה היא קדושת התורה!!! )אור 

ישראל, ליקוטים(.  

ְצוֹות  ַהּמִ ָכל  30ּבְ ִמְצָוה  ְלָך  ֵאין 
ֶנֶגד  ּכְ קּוָלה  ׁשְ ִהיא  ׁשֶ

ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ ַרק  ּתֹוָרה,  ְלמּוד  31ּתַ

33ְלִפי  ְצוֹות,  ַהּמִ ל  32ּכָ ֶנֶגד  ּכְ קּוָלה  ׁשְ

ּוַמה א(.  יז,  )ב"ק  ה  ַמֲעׂשֶ ִליֵדי  ֵמִביא  ְלמּוד  ַהּתַ  ׁשֶ

מ"א( פ"א  )פאה  ם"  ּלָ ּכֻ ֶנֶגד  34ּכְ ּתֹוָרה  ְלמּוד  "ּתַ ָאְמרּו  ֶ  ּשׁ

ֹמר 36ִלׁשְ ד,  ּוְלַלּמֵ 35ִלְלֹמד  ַעל-ְמָנת  ַהּלֹוֵמד   ֶזה 

40ֵאינֹו  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ 39ְקִביָעתֹו  ֵני  ּוִמּפְ ם,  38ּוְלַקּיֵ 37ְוַלֲעׂשֹות 

ה עֹוׂשֶ לֹוֵמד  ֵאינֹו  ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ ְצוֹות,  ַהּמִ ל  ּכָ ם  ְלַקּיֵ  ָיכֹול 

ָחֵפץ  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ ַמְרֶאה  ּוָבֶזה  ַלֲעׂשֹות,  ּיּוַכל  ֶ ּשׁ ַמה  ל  41ּכָ

הּוא  ׁשֶ י ּכְ ם, ּכִ ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ְלמּוד ּתֹוָרה ּכְ ְצָוה, ְוָאז ּתַ ת ַהּמִ ּיַ ֲעׂשִ ּבַ

ָמּה,  ִאּלּו ִקּיְ ָכר ּכְ ָמּה ָאז 42ֵיׁש לֹו ׂשָ ְצָוה ְוָחֵפץ ְלַקּיְ לֹוֵמד ַהּמִ
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צדיקים שער התורהארחות  עיונים

ביאורים
דברי  כל  והבנת  בידיעה  דהוא  וכו',  הוא  אחד  דבר  השנים  דאלו  התורה, 
התורה בחכמה ובהשכל שזהו כתר התורה כדאיתא בקידושין )מט:( שהוא 
התנאים,  בזמן  וחביריו  כר"ע  וטעם  בסברא  שהוא  בחכמה  התורה  ידיעת 
כאחד  וטעם  בסברא  שהוא  בחכמה  התורה  דברי  רוב  בידיעת  הזה  ובזמן 
לה.  כראוי   .51 עכ"ל.  כראוי.  המצוה  קיום  הוא  שבדורינו  התורה  מגדולי 
אבל  שלומד.  ואיך  שלומד  מה  בכל  הוא  ת"ת  מצות  קיום  אמנם  כלומר, 
הוא  והמושלם(,  הטוב  באופן  דהיינו  לה'  )'כראוי  זו  מצוה  קיום  שלימות 
כאשר זוכה להיות מוכתר בכתר תורה. 52. לא יסיח דעתו. מלימוד התורה 
כדי  לצורך  כשאינם  הזה  העולם  עניני  היינו  בטלים.  לדברים   .53 ועמלה. 
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 
וכבוד כאחד. אין להקשות מהא דאיתא בברכות  56. עושר  העולם הזה". 
)טז:( דרב בתר צלותיה אמר הכי: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו שתתן לנו 
שבת  בכל  כן  לומר  ישראל  בקהילות  ונהגו  וכבוד",  עושר  של  חיים  וכו', 
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

ביאורים
קרבן פסח "וילכו ויעשו", וכי כבר עשו, והלא מראש-חדש נאמר להם )ואז 
מעלה  לעשות,  עליהם  שקבלו  מכיון  אלא  המצוה(?  זמן  הגיע  לא  עדיין 
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 
קביעתו.   .44 ככל התרי"ג.  לימודו  ולכן שקול  כל התרי"ג  לקיים  שברצונו 
התורה. ולימוד  המצוות  עשיית  ולמוד.  עשיה   .45 לתורה.  עתים   שקובע 
46. בטל. מלימוד התורה. 47. ואינו חושש לעשותה. אינו דואג אם יעשנה 
פרטיה  בכל  כהלכתה  לעשותה  כראוי.  בה  מדקדק  אינו   .48 לאו.  אם 
ודקדוקיה. 49. מצוה זו. של תלמוד תורה. 50. ולקיימה כראוי לה ולהיות 
ג(. ומבואר  ג,  מוכתר בכתרה של תורה. הם מדברי הרמב"ם )הלכות ת"ת 
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 
בכתר  מוכתר  להיות  הוא  כראוי,  התורה  לימוד  מצות  שקיום  ברמב"ם 

של  דרכה  היא  כך  ה. 
תאכל  במלח  פת  תורה 
תשתה.  במשורה  ומים 
)יב.(  מגילה  במסכת 
הפסוק  על  אמרו 
'והשתיה  ח(  א,  )אסתר 
מאי  אונס',  אין  כדת 
חנן  רבי  אמר  כדת, 
מאיר  רבי  משום 

כדת של תורה, מה דת של תורה אכילה מרובה משתיה, אף סעודתו של 

ה  ּיָ ַכר 45ֲעׂשִ ּשְׂ ב ֵמֲחַמת 44ְקִביָעתֹו, ְוִנְמָצא ׁשֶ ְתַעּכֵ ּנִ יָון ׁשֶ 43ּכֵ

ָעִמים ַרּבֹות, ְוָהָיה  ֵטל ּפְ הֹוֵלְך 46ּבָ ָידֹו; ֲאָבל ִמי ׁשֶ ְוִלּמּוד ּבְ

ׁש ַלֲעׂשֹוָתּה,  ּטּול 47ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ֵעת ַהּבִ ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה ּבְ

ָראּוי,  ּה ּכָ ק ּבָ ה ׁשּום ִמְצָוה 48ֵאינֹו ְמַדְקּדֵ עֹוׂשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ אֹו ּבְ

ם. ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ְלמּוד ּתֹוָרה ּכְ ַעל ֶזה לֹא ֶנֱאַמר ּתַ

ָמּה 50ּוְלַקּיְ זֹו  49ִמְצָוה  ַלֲעׂשֹות  ִלּבֹו  אֹו  ׂשָ ּנְ ׁשֶ  ִמי 

ִכְתָרּה  ּבְ ר  ְוִלְהיֹות ֻמְכּתָ ָראּוי ָלּה  51ּכָ

ְעּתֹו  ּדַ יַח  ַיּסִ 52לֹא  ּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ

ים ָיׂשִ 54ְולֹא  ֵטִלים,  ּבְ  53ִלְדָבִרים 

55ִעם ּתֹוָרה  ְקֶנה  ּיִ ׁשֶ ִלּבֹו   ֶאל 

ְך  57)ה(ּכָ א  ֶאּלָ ֶאָחד,  ּכְ ְוָכבֹוד  ר  56עֹשֶׁ
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ביאורים
שמענו בזה מפי רבינו האר"י ז"ל, לכך אמר ועל הארץ לרמוז דמיהא צריך 
61. וחיי צער. בשאר ענייני העולם- שיהיה דבר חוצץ בינו ובין הקרקע[. 
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, 
איצל'ה  ר'  בשם  קכ"ט  עמ'  ח"א  אליהו  )לב  עמל.  אתה  ובתורה  ואעפ"כ 
 זצ"ל(. 62. ובתורה אתה עמל. ועם כל זה אין אתה נמנע מלעסוק בתורה.

63. אם תעלה מחשבה זו בלבך. משמע שבמחשבה כזו בלבד, אף אם עדיין 
תורה,  של  לכתרה  לזכות  יכול  לא  כבר  מחשבתו,  את  לפועל  הוציא  לא 
 משום שעצם מחשבה כזו תמנעהו מלהיות דבוק בתורה בכל גופו ונפשו,
שאינו נמצא  ספק,  לידי  ובא  זו  למחשבה  עצמו  את  שהכניס  כיון   כי 
לזכות לכתרה של תורה לעולם.  יכול  הוא  אין  ולכן  קבוע בתורתו כראוי, 
מציאות שום  שאין  משמע  לעולם.   .64 פ"ו(.  חן  דברי  עולם,   )בנין 
אם  העולם,  בעניני  שאיפות  לו  כשיש  תורה  של  לכתרה  לזכות  בעולם 
שיהיה קבע.  תורתך  עשה   .65 )שם(.  זה.  באופן  גם  ת"ת  מצות  מקיים   כי 

מהלימוד  יגע  תהיה  כאשר  ורק  בתורה,  ובלילה  ביום  עסקך  עיקר 
הן לקבע  התורה  את  עושה  הוא  ]ובכך  לפרנסתך  במלאכה  מעט   תעסוק 
מבחינת הזמן והן מבחינת החשיבות[, אך לא שיהיה עיקר עסקך במלאכה 
):על יט  )יומא  שדרשו  וכמו  )רע"ב(.  בתורה  תעסוק  ממנה   וכשתפנה 
הפסוק )דברים ו, ז( 'ודברת בם' וגו', עסוק בהן בקביעות ולא בדרך עראי 

)הגר"א(.

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 
58. במלח. בלא  לו רק פת חריבה מטובלת במים ומלח )עפ"י רוח חיים(. 
לפתן ופירות. 59. במשורה. במדה מצומצמת. 60. ועל הארץ. ע"י הפסק 
ברכות  במסכת  אמרינן  דהא  ממש,  הקרקע  על  לפרש  אין  ]כי  דבר.  איזה 
סי' שמ"א(.  )שו"ת שלמת חיים  )סב:( על כל משכב שכב חוץ מן הקרקע 
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 

ו. ואל תאמר לכשאפנה 
אשנה, שמא לא תפנה. 
חיים  רבי  הגאון  ביאר 
חיים,  )רוח  מוולאז'ין 

אכילה  אחשורוש 
ופירש  מרובה משתיה. 
של  כדת  ז"ל:  רש"י 
תורה - אכילת המזבח. 
משתיה  מרובה  אכילה 
עשרונים  ושלשה  פר   -
סולת לאכילה ונסך חצי ההין עיי"ש. וקשה, מאי דת של תורה הוא, הוי ליה 

למימר כדת של 'קרבנות', דדת של 'תורה' משמע התורה גופה!
די"ל  ביכורים(  מס'  סוף  אליהו  שנות  בראשית,  אליהו  )קול  הגר"א  וביאר 
במלח  פת  תורה  של  דרכה  היא  'כך  אבות  במסכת  דאיתא  פרושו,  דהכי 
תאכל ומים במשורה תשתה'. ואמרינן בעלמא )ב"מ סא:( 'משורה' הוא אחד 
משלשה ושלשים מלוג, והוא קטן מאד. נמצא דעל אכילה לא אמר השיעור 
פת  אבל  תענוגים,  במיני  יתענג  שלא  במלח'  'פת  שאמר  רק  יאכל,  כמה 
חריבה יכול לאכול כמה שירצה, אולם במים שהוא לשתיה אמר 'במשורה 
יותר. א"כ חזינן דדרך של תורה הוא אכילה מרובה משתיה,  ולא  תשתה' 
פירושו, מפני שהיה קשה  והשתא הכי  יותר מאכילה.  שעל השתיה קפיד 
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.    

ת ּפַ ּתֹוָרה:  ל  ׁשֶ ּה  ְרּכָ ּדַ  ִהיא 

ׂשּוָרה  ּמְ 59ּבַ ּוַמִים  ּתֹאַכל,  ַלח  ּמֶ 58ּבַ

ן, יׁשַ ּתִ ָהָאֶרץ  60ְוַעל  ה,  ּתֶ ׁשְ  ּתִ

ה  ַאּתָ 62ּוַבּתֹוָרה  ְחֶיה,  ּתִ ַצַער  י  61ְוַחּיֵ

ָעֵמל )אבות פ"ו מ"ד(. ְוִאם ּתֹאַמר: ַעד 

ֶנה ֵמֲעָסַקי ָאז  ֶאּפָ ֶאְקּבֹץ ָממֹון ּוְכׁשֶ ׁשֶ

ָך, ָאז  ִלּבְ ָבה זֹו ּבְ ֲעֶלה ַמֲחׁשָ ֶנה - 63ִאם ּתַ ֶאֱחזֹר ְוֶאְקָרא ְוֶאׁשְ

ה  א 65ֲעׂשֵ ל ּתֹוָרה 64ְלעֹוָלם, ֶאּלָ ה זֹוֶכה ְלִכְתָרּה ׁשֶ ֵאין ַאּתָ

ָך ֲעַראי )עיין אבות פ"א מט"ו(. )ו(ְוַאל  ּתֹוָרְתָך ֶקַבע, ּוְמַלאְכּתְ
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צדיקים עיוניםשער התורהארחות 

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

ביאורים
66. לכשאפנה. כשאתפנה מעסקי וטרדותי. 67. אשנה. אשב ואלמד תורה. 
68. שמא לא תפנה. לעולם, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל 
שילמד  שחושב  דעתו  לפי  נאמרה  זו  ]תשובה  חייך.  ימי  כל  תורה  מדברי 
כאשר יתפנה, לפיכך אמרו לו שיתכן ולא יתפנה לעולם. אבל לפי האמת, 
יוכל לתקון, שכן בכל שעה  זה מעוות שלא  יתפנה למחר, הרי  אפילו אם 
מוטל עליו ללמוד תורה, ומה שילמד מחר אינו מתקן את מה שיכול היה 
תמצא  לא  הרוח.  בגסי   .70 התורה.  היא.   .69 אבות([.  )מגן  היום  ללמוד 
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 

תאמר  לא  ד(:  ב,  אבות 
מלוכלך  היום  אני  הן 
און,  ומחשבת  בחטאים 
אעסוק  כי  בצע  ומה 
בחלאת  ואטנף  בתורה 
יפיה. הוד   טומאתי 

דרך,  לכשאפנה  אך 
תורה  ללמוד  ואטהר 
אינו, זה  אבל   לשמה. 

לשמה  שלא  לימוד  כי 
גדול  מפתח  הוא 
כי לשמה,  לידי   לבוא 

ירים  לא  זה  מבלעדי 
היצר  נגד  ידו  את  איש 

הזקן וכסיל.  

ֶנה,  67ֶאׁשְ ֶנה  ֶאּפָ 66ִלְכׁשֶ ּתֹאַמר 

ֶנה )אבות פ"ב מ"ד(. א לֹא ִתּפָ ּמָ 68ׁשֶ

ַמִים  ָ ַבּשׁ "לֹא  ּתֹוָרה:  ּבַ ִתיב  ּכְ
 - יב(  ל,  )דברים  69ִהיא" 

ֵמֵעֶבר  "ְולֹא  ָהרּוַח;  י  ַגּסֵ 70ּבְ רּוׁש,  ּפֵ

רּוׁש,  ּפֵ  - יג(  פסוק  )שם  ִהיא"  ם  ַלּיָ

ם  ַלּיָ ֵמֵעֶבר  הֹוְלִכים  ׁשֶ אֹוָתם  71ּבְ

)ערובין נה, א(. ְלִפיָכְך ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו 

ה  ְרּבֶ ַהּמַ ל  ּכָ 72ְולֹא  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם 

ֲחָכֵמינּו: ְוָאְמרּו  מ"ה(.  פ"ב  )אבות  ים  ַמְחּכִ ְסחֹוָרה   ּבִ

ּוִמּתֹוְך  ּתֹוָרה )שם פ"ד מ"י(.  ּבַ ֵעֶסק 74ַוֲעֹסק  ּבְ 73ֱהֵוי ְמַמֵעט 

ַמִים, ָאז  ם ׁשָ ָמּה, ְוָטַרח ְוָיַגע ְלׁשֵ ּתֹוָרה ִלׁשְ ָאָדם עֹוֵסק ּבַ ׁשֶ

ֵני ַמְעָינֹות, ּומֹוִציא ַטַעם ַוֲהָלכֹות  ׁשְ ְליֹוָתיו ּכִ י ּכִ ּתֵ ַנֲעׂשּו ׁשְ

ה  ן ֲאִפּלּו ְלֹמשֶׁ ּלֹא ִנּתַ ֶ ּלֹא ָלַמד ֵמעֹוָלם ּוַמה ּשׁ ֶ ֵמַעְצמֹו ַמה ּשׁ

ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ּבְ ָמִצינּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ יַני,   ִמּסִ

ֵמַעְצמֹו  ַאְך  ָאָדם,  ּום  ִמּשׁ ֵמעֹוָלם  ָלַמד  ּלֹא  ׁשֶ ג(,  צה,  )ב"ר 

ל ּכָ ּבֹו  ִמּלִ ְוָלַמד  ְצוֹות,  ַהּמִ ַאַחר  ב  ֵ ּוְמַחּשׁ ב  יֹוׁשֵ  ָהָיה 

ֹמר  ׁשְ "75ַוּיִ תּוב:  ַהּכָ ָעָליו  ֵהִעיד  ׁשֶ ַעד  ְצוֹות,  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה 

ה(.  כו,  )בראשית  78ְותֹורָֹתי"  77ֻחּקֹוַתי  76ִמְצֹוַתי  י,  ַמְרּתִ ִמׁשְ
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צדיקים שער התורהארחות  עיונים

ביאורים
85. אמרו. בכת"י: עשו. 86. חכמי הדור. חכמי דור ודור. )'עסק התורה' לרבי 

יחיאל אבי הרא"ש(.

ביאורים
79. שאפילו 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, 
זרה, ועל כן היה אברהם  שם( שבימי אברהם היו הרבה סוגים של עבודה 
השונות  העבודות  דיני  כל  את  לקבוע  פרקים,  מאות  ארבע  לחבר  צריך 
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 ִנתנה התורה? 82. שתי כליותיו. לפי שהכליות 
יועצות והלב מבין וא"כ ההתחלה הוא מהכליות, אחז באבר הראשון שממנו 
מעצמו  מבין  שהיה  עד  העליונה  החכמה  עליו  ששפע  וכלומר  ההתחלה, 
יהושע  ובבנין  ליקוטים במדרש(.  )פי'  דברי תורה העליונה משכל האנושי 
כתב: הא דלא קאמר לבו או שכלו, ירצה שאע"פ שהלב מבין, בחינת האמת 
ל"ג הגירסא:  פ'  דר"נ  83. כשני מעינות. באבות  ובירורה תתיחס לכליות. 
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(.

ז. שנתגלה לו מה שלא 
מסיני.  למשה  נתגלה 
היינו טעמי פרה אדומה 
למשה  נתגלו  שלא 
אליעזר,  לרבי  ונתגלו 
חוקת  ברבה  וכמ"ש 
ובפסיקתא פרה )ביאור 
דר"א  בפרקי  הרד"ל 

פ"ב(.
אליעזר  דרבי  בפרקי 
שאמר  מובא  ב'(  )פרק 
רבי יוחנן בן זכאי לרבי 
אליעזר: "כך אתה יכול 
יותר  תורה  דברי  לומר 
מסיני".  שקבלו  ממה 

ובהגהות המיוחסות להגר"א גרס )במקום שקבלו מסיני( שקיבל ממני, ור"ל 
ז"ל לגרוס  לו  "נראה שלא הונח  וביאר הרד"ל:  זכאי.  בן  יוחנן  רבן  מן רבו 
ופ"ה  "יותר ממה שקיבל מסיני" שהרי אמרו בויק"ר ר"פ כ"ב וקה"ר פ"א 
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 
וכן  וחביריו,  לר"ע  נגלו  למשה  נגלו  שלא  דברים  הנ"ל  ובפסיקתא  ברבה 
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 
ותיק עתיד  בסיני אפילו מה שתלמיד  נאמרו למשה  כולן  עיקרי ההלכות 
בזה  ]וע"ע  בסיני...".  פסוקה  בהלכה  למשה  נאמרו  הכל  מפלפולו  לחדש 

לקמן בעיונים ד"ה מימות משה[. 

יִלין  ְבׁשִ ֲאִפּלּו ֵערּוֵבי-ּתַ ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, 79ׁשֶ

ִלְבָרָכה: ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ְוַגם  יֹוֵדַע.   ָהָיה 

ָרִקים  ּפְ ע ֵמאֹות  לֹום 80ָלַמד ַאְרּבַ ָ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ

א ַנֲעׂשּו  ל ֶזה? ֶאּלָ ד לֹו ּכָ ִהְלכֹות ֲעבֹוָדה ָזָרה[. 81ּוִמי ִלּמֵ ]ּבְ

ָחְכָמה  לֹו  84ְונֹוְבעֹות  ַמְעָינֹות  ֵני  ׁשְ 83ּכִ ְליֹוָתיו  ּכִ י  ּתֵ 82ׁשְ

ָעַסק  ׁשֶ ִמּתֹוְך  דֹול,  ַהּגָ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ּבְ ָמִצינּו  ְוֵכן  ְותֹוָרה. 

ִלְבָרָכה, ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָעָליו  ֵהִעידּו  ה,  ַהְרּבֵ ּתֹוָרה   ּבַ

ה  ּלָ ִנְתּגַ לֹא  ֶ ּשׁ ַמה  לֹו  ה  ּלָ ְתּגַ ּנִ )ז(ׁשֶ

ְוֵכן  פ"ב(.  ר"א  )פרקי  יַני  ִמּסִ ה  ְלֹמשֶׁ

ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  85ָאְמרּו 

לֹום  ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ל ֹמשֶׁ ִמּדֹורֹו ׁשֶ

ַע  ּוִמיהֹוׁשֻ ַע,  ְיהֹוׁשֻ ל  ׁשֶ ּדֹורֹו  ַעד 

ֶנֶסת  ּכְ י  ּוְלַאְנׁשֵ ְוִלְנִביִאים  ִלְזֵקִנים 

ְוָלָאמֹוָרִאים  ִאים  ּנָ ְוַלּתַ דֹוָלה  ַהּגְ

ַהּדֹור,  86ַחְכֵמי  ּוְלָכל  אֹוִנים  ְוַלּגְ

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

"שלו" ממש.

ביאורים
87. נתגלו להם רזי תורה וסודי חכמה. במסכת סנהדרין )צט:( "נפש עמל 
במקום  )בתורה(  עמל  הוא  כו(,  טז,  )משלי  פיהו"  עליו  אכף  כי  לו,  עמלה 
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 
וכל כך למה, מפני שאכף פיהו על דברי תורה – שהכפיף  תורה וסדריה", 
88. רזי  וכפה את פיו לעסוק בתורה )המלה 'אכף', נגזרת מלשון 'כפייה'(. 
יצירה,  ספר  מרכבה,  ומעשה  בראשית  מעשה  כגון  התורה,  סתרי  תורה. 
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 
ובמסכת  נבואה.  יותר ממראות  ודומיהן,  בסודות התורה כמעשה מרכבה 

כלה )פ"ח( נאמר, ש'רזי תורה' היינו דבר מתוך דבר.

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

רזי  להם  נתגלו  ח. 
חיים  רבי  הגאון  תורה. 
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 
בנגלות  וגם  עינינו.  מראות  טח  אבל  ממש,  ונגלין  מפורשין  המה  התורה, 
התורה, לפעמים אדם יגע על דבר קטן וקל, מה שלאחר שהוא מבין הוא 
דבר  והלא  בזה,  הרבה  טרח  זה  מה  על  עצמו  על  ומתמה  ומשתאה  עומד 
פשוט הוא. אך האדם לפעמים מוכה בסנוורים, ואם יעסוק בה לשמה יגל 
'גל  יח(  )תהלים קיט,  דוד  וכמו שאמר  ויסיר ממנו מסך העוורון.  עיניו  ה' 
בתורתך'.  עינינו  'והאר  וכמו שמתפללים  נפלאות מתורתך'.  ואביטה  עיני 

וזה שאמר 'ומגלין לו רזי תורה'. 
בה.  עמל  שלא  מה  גם  סודות  לו  דמגלין  כתב:  יתרו(  )פרשת  הלוי  ובבית 
לנו  דלידע סודות התורה לא שייך שיהיה אדם עמל להשיגם אחרי שאין 
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.    

ּתֹוָרה  88ָרֵזי  ָלֶהם  ּלּו  87)ח(ִנְתּגַ ָיכֹול ָעֶליָה,  ָאָדם  ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ָחְכָמה  ְוסֹוֵדי 

ִלְמֹצא 89ֵמַעְצמֹו. ּוְכָבר ָמנּו ֲחָכֵמינּו 

)פ"ו  ָאבֹות  ִפְרֵקי  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ָבִרים  90ּדְ מֹוָנה  ּוׁשְ ִעים  ַאְרּבָ מ"ו( 

ֲעֶלה  ּיַ ֶהם. ּוִמי ׁשֶ ְקֵנית ַהּתֹוָרה ּבָ ּנִ 91ׁשֶ

ַעל ִלּבֹו ִלְהיֹות זֹוֶכה ְלֶדֶרְך ַהּתֹוָרה, 

ִעים  ַאְרּבָ אֹוָתם  ם  ְלַקּיֵ ַיְטִריַח 

ְלָכל  ַיֲעֶלה  ְוָאז  ָבִרים,  ּדְ מֹוָנה  ּוׁשְ

טֹוב.

ְמֶלאֶכת  י  ּכִ ִלְלֹמד,  ְוָזִהיר  ָזִריז  ִלְהיֹות  ַהּלֹוֵמד  ְוָצִריְך 
י ַהּלֹוֵמד  ָאר ְמָלאכֹות, ּכִ ַהּתֹוָרה ֵאיָנּה ּדֹוָמה ִלׁשְ

ה,  ֶחּנָ ּכָ ִנים לֹא ִיׁשְ ה ׁשָ ּמָ ה ּכַ ּנָ ֵטל ִמּמֶ ָאר ְמָלאכֹות ֲאִפּלּו ִיּבָ ׁשְ

ד ׁשֹוֵכַח; ַוֲאִפּלּו ִאם  ּלֹוֵמד ּתֹוָרה ְוֵאינֹו חֹוֵזר ִמּיָ ׁשֶ ֲאָבל )ט(ּכְ
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ביאורים
תסגור  אם  כלומר:   – "התעיף"  הוא  הפסוק  ]ופירוש  האדם,  מן  מיד  הם 
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, 
94. לכוון שמועתו. להתבונן  גם לאחר שכבר למד פעם ראשונה.  כלומר, 
במה שלומד. 95. מה שטרח. את התורה שלמד ביגיעה ועמל. 96. שעמום. 
וניאוף(. )-פריצות  זימה  עבירה.   .97 )רע"ב(.  ובהלה  פחד  )רש"י(.   שיגעון 

98. שיהא. כדי שיהא )כת"י(. 99. אינו בא לידי חטא. כיון שמחשבתו ועסקו 

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

הזורע  פעולת  הוא  וכן 
)שהוא  קוצר  ואינו 

מעשה חסר תועלת(.
על הפסוק "התעיף עיניך בו ואיננו" )משלי כג, ה( ביאר המהרש"א )סוטה 
'מבינתך  מיניה  לעיל  דכתיב  תורה  בדברי  דאיירי  בו,  עיניך  התעיף  לה.(: 
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( 
"וֶאל בינתך ַאל תישען" כלומר: ַאל תישען על בינתך לומר, "חכם גדול אני 
שאין   – ממני"  חברתה  תשתכח  לא  זו,  מסכת  או  זה  פרק  וכאחזור  וזכרן, 

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 
אינו  "אם  בהיסח הדעת,  רש"י:  ופירש  בהיסח הדעת.  אין משתכחין אלא 

מחזירם תמיד".
ובעירובין )נד.( אמר רבי אלעזר, מאי דכתיב )שמות לא, יח( "לוחות אבן", 
נמחית, תלמודו מתקיים  זו שאינה  לחייו כאבן  אם אדם משים עצמו את 
זו שאינה נמחית  בידו. ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו. וברש"י: כאבן 

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 
יפנה לבבך שוב לא תשמע. וברש"י: אם שמוע בישן,  תשמע בחדש, ואם 
)ס.( "אשרי אדם מפחד  וכו'. ובמסכת ברכות  מחזר על תלמודך ששמעת 
אדם  אשרי  רש"י:  וכתב  כתיב,  תורה  בדברי  ההוא  יד(,  כח,  )משלי  תמיד" 

מפחד שמא תשכח ממנו, שמתוך כך מחזיר לשנותם תמיד. 

יַח  ַיּסִ 92ִאם  ָעִמים,  ּפְ ֵמָאה  ל ְמָלאכֹות ֵאיָנן ַיֲחזֹר  י ּכָ ין נֹוֵתן, ּכִ ח ַהּכֹל. ְוַהּדִ ּכַ ה ִיׁשְ ּנָ ְעּתֹו ִמּמֶ ּדַ

ֲאָבל  ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָלאָכה  ַהּמְ ּלֹוֵמד  ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ ֵלב  ְצִריכֹות 

ב  ְוחֹוׁשֵ ְמַלאְכּתֹו  ה  עֹוׂשֶ ַאְך  ֵלב,  ְצִריכֹות  ֵאיָנן  ָתן  ּיָ ֲעׂשִ ּבַ

ַעם ּוַפַעם ָצִריְך  ל ּפַ י ּכָ ן, 93ּכִ ּמּוד ֵאינֹו ּכֵ ה; ֲאָבל ַהּלִ ה ָוֵהּנָ ֵהּנָ

י ִאם  ָבר ַאֵחר ּכִ ׁשּום ּדָ מּוָעתֹו, ְולֹא ַלְחׁשֹב ּבְ ן ׁשְ ִלּבֹו 94ְלַכּוֵ

ׁשֹוֵכַח  הּוא  ד  ִמּיָ ָלה  ְלַבּטָ ִלּבֹו  ה  ַפּנֶ ּיְ ׁשֶ ִמי  ָלֵכן  מּוָעתֹו,  ׁשְ ּבִ

ל ָיָמיו. ַרח ּכָ ּטָ ֶ 95ַמה ּשׁ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ִאם ֵאין ָאָדם ׁשֹוֵכַח  ְוַגם 
ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ לֹוֵמד  ָהָיה  ן  ִאם-ּכֵ ַמד,  ּלָ ֶ ּשׁ ַמה 

ֲעמּום  ָלה ְמִביָאה ִליֵדי 96ׁשִ ּטָ ֵטל, ְוַהּבַ ְך ָהָיה הֹוֵלְך ּבָ ְוַאַחר-ּכָ

ְכָחה,  ִ ַהּשׁ ֵזַרת  ּגְ ִנְגְזָרה  ְלָכְך  ב(,  נט,  )כתובות  97ֲעֵבָרה  ְוִליֵדי 

א  ְך 99ֵאינֹו ּבָ ל ָיָמיו, ּוִמּתֹוְך ּכָ ּתֹוָרה ּכָ ֵהא ָאָדם עֹוֵסק ּבַ ּיְ 98ׁשֶ
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ביאורים
109. ובלכתך 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 
בכת"י  אדם.  כי  עת,  בכל   .113 בלימודם.  דעתם  היה  או  בכת"י:  בלמודם. 
הגירסא: בכל עת ובכל שעה ותמצא חיים וכבוד ותזכה לפרי רב בעולם-הזה 
)כת"י(.  התורה  מתוך  בתורה.   .114 אדם.  כי  שבעולם,  טובות  מדות  ולכל 
116. ומן השמים  115. חכמה ודרך ארץ. חכמה ויראה ודרך ארץ )כת"י(. 
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'". 
זה כאילו  יש לדרוש פסוק  לו חפצו.  ה' עושה  ה',  היינו, הלומד את תורת 
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 

ביאורים
)סוף הלכות  בתורה אין לבו פנוי למחשבות אחרות, כמו שכתב הרמב"ם 
איסו"ב(: "יתירה מכל זאת אמרו, יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב 
דעתו בחכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה". 
קידושין  ובמסכת  החטא.  מן  ומצילתו  שומרתו  התורה  קדושת  כי  ועוד, 
)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: והֹוֶגה עונש. 101. וזכות. ושכר 
)כת"י(. 102. לעשות הטוב. מיראת העונש ומתוך רצון לקבל שכר המצוות. 
103. הבטלה. מלימוד התורה. 104. לשאול. לגהינם. 105. על שמועתו. על 
)רש"י(.  והתבוננת  והגית.   .107 דעתו. מחשבתו.   .106 דברי תורה שלמד. 
לבי".  "והגיון  טו(  יט,  )תהלים  שכתוב  כמו  בלב.  אלא  אינו  והגיון   .108

ובישעיה )לג, יח( "לבך יהגה".

ּוְזכּות,  ים טֹוִבים  ַמֲעׂשִ ִליֵדי  ְמִביָאה  ְוַהּתֹוָרה  ֵחְטא.  ִליֵדי 

ָהֲעֵברֹות  עֶֹנׁש  לֹו  ד  100ְוֻהּגַ ּתֹוָרה  ּבַ עֹוֵסק  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ

ַהּטֹוב.  102ַלֲעׂשֹות  ִלּבֹו  ֶאל  נֹוֵתן  ָאז  ְצוֹות,  ַהּמִ 101ּוְזכּות 

ֲאָבל  ֶהָעֹון,  ִמן  אֹותֹו  ּומֹוַנַעת  ַחת  ּכַ ְמׁשַ ַהּתֹוָרה  ִויִגיַעת 

ָלֵכן  אֹול.  ְ 104ַלּשׁ ּומֹוִריָדתֹו  ֶהָעֹון  ֶאת  ּגֹוֶרֶרת  ָלה  ּטָ 103ַהּבַ

הּוא  ׁשֶ ּכְ ְוַאף  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ִמיד  ּתָ ּתֹוָרה  ּבַ ַלֲעֹסק  ָזִריז  ְיֵהא 

ה,  ּפֶ תֹו. ְוִאם ֵאינֹו ָיכֹול ִלְלֹמד ּבַ ִמּטָ ֶרְך אֹו ׁשֹוֵכב ּבְ ּדֶ הֹוֵלְך ּבַ

ִלּמּודֹו  ַעל  ְעּתֹו  106ּדַ ּוְתֵהא  מּוָעתֹו,  ׁשְ 105ַעל  ִלּבֹו  ּבְ ַיְחׁשֹב 

יֹוָמם  ּבֹו  "107ְוָהִגיָת  ם  ִקּיֵ ְוָאז  ּמּודֹו,  ִמּלִ ְעּתֹו  ּדַ יַח  ַיּסִ ּלֹא  ׁשֶ

יֹוָמם  ּבֹו  ְרּתָ  "ְוִדּבַ אֹוֵמר  ֵאינֹו  י  ּכִ ח(,  א,  )יהושע  ָוַלְיָלה" 

ב. ְוַעל  ּלֵ א ּבַ יֹון ֵאינֹו ֶאּלָ א "ְוָהִגיָת ּבֹו", 108ְוִהּגָ ָוַלְיָלה", ֶאּלָ

ָך ּוְבקּוֶמָך" )דברים  ְכּבְ ֶרְך 110ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֶזה ֶנֱאַמר: "109ּוְבֶלְכּתְ

ּלֹא ָהְלכּו  חּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ו, ז(. ְוֶזהּו ׁשֶ

לֹא ּתֹוָרה: אֹו ָהיּו לֹוְמִדים ְוגֹוְרִסים, אֹו  ע ַאּמֹות 111ּבְ ַאְרּבַ

ִלּמּוָדם. מּוָעָתם 112אֹו ּבְ ׁשְ ם ּבִ ִלּבָ ִבים ּבְ ְ ָהיּו ְמַחּשׁ

י  ּכִ ֵעת,  ָכל  113ּבְ ַהּתֹוָרה  ַעל  ָך  ְעּתְ ּדַ ְוָכל  ָך  ִלּבְ ן  ּתֵ ּתִ ָלֵכן 
ּתֹוָרה 115ָחְכָמה ְוֶדֶרְך-ֶאֶרץ ַוֲעָנָוה  ָאָדם לֹוֵמד 114ּבַ

לֹו  ים  עֹוׂשִ ַמִים  ָ ַהּשׁ 116ּוִמן  טֹוִבים,  ים  ַמֲעׂשִ ְוָכל  ּוְצִניעּות 
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ביאורים
123. עין 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 
125. הימנה.  – לגן, אבל עדן – עין לא ראתה אלהים זולתך. ואין למעלה. 
כנגד  ותלמוד תורה  א, א(  )פאה  וכמו שאמרו חז"ל  לקבלת שכר בעוה"ב. 
126. מהו דכתיב כי זנתה אמם. במדרש נוסף: "אפשר )שיאמר כן(  כולם. 
ששרה אמנו זונה היתה?!" 127. אמר 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 
בכך הדברים,  את  אותה.  מבזים   .130 הוראותיהם.  ומורי   ומלמדיהם 
לעשות. ומורים  משמיעים  שהם  מה  את  מקיימים  לא  עצמם   שהם 
 131. חכם. המלמד ומורה הוראות. 132. לא תכיר פנים. אף בשעת הטענות.

ביאורים
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 
קדשים  קודש  נתקדש  זה  הרי  וכו',  ה'  לפני  לעמוד  להבדל  מדעו  והבינו 
ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר 
לא  לשמה. לשם התורה,   .117 ללויים...".  לכהנים  כמו שזכה  לו  המספיק 
שלימה  שהיא  התורה  את  לאהבתו  אלא  ממון,  או  כבוד  תועלת  בעבור 
118. זוכה לדברים הרבה. הם המעלות  בתכלית השלימות )מילי דאבות(. 
צדיק  להיות  האדם  את  מכשרת  שהתורה  במשנה,  שם  להלן  המבוארות 
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(.

120. ֵרַע. לשכינה, כמאמר הכתוב )תהלים קכב, ח( 'למען אחי ורעי' )מסכת 
'ולי מה  יז(  כלה רבתי פ"ח. ורש"י הביא על כך את המקרא )תהלים קלט, 
שרואים  מאחר  הבריות,  על  הוא  אהוב  ואף  אהוב.   .121 אל'(.  רעיך  יקרו 
ומרוממתו  ומגדלתו   .122 לשמה.  בתורה  ועוסק  העולם  מענייני  שפורש 
על כל המעשים. מגדלתו - לעולם הבא שהוא עולם הנשמות. ומרוממתו 
- לתחיית המתים ויום הדין שלעתיד לבא. על כל המעשים - בשכר מעשיו 
מעל  ומרוממתו  שמגדלתו  כתב:  יעב"ץ  והחסיד  דאבות(.  )מילי  הטובים 
שמואל,  מדרש  בספר  כתב  זה  וכעין  השמש.  תחת  שנעשים  המעשים  כל 

שמגדלתו מעל כל הנעשה בששת ימי בראשית, ואף מעל המלאכים.

מֹו  ּכְ ּוְמרֹוַמְמּתֹו,  ְלּתֹו  ּוְמַגּדַ ַמְרּתֹו  ְמׁשַ ְוַהּתֹוָרה  ְצָרָכיו, 

ל ָהעֹוֵסק  י ֵמִאיר אֹוֵמר: ּכָ נּו ֲחָכִמים )אבות פ"ו מ"א(: ַרּבִ ָ ּשׁ ׁשֶ

א  ה; ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ָמּה, 118זֹוֶכה ִלְדָבִרים ַהְרּבֵ ּתֹוָרה 117ִלׁשְ ּבַ

ַדאי הּוא לֹו. ִנְקָרא 120ֵרַע, 121ָאהּוב  ּלֹו 119ּכְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ּכָ ׁשֶ

ַכר  ים. ֲהֵרי ׂשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ְלּתֹו ּוְמרֹוַמְמּתֹו ַעל ּכָ וכו', 122ּוְמַגּדַ

ָרָאָתה  א "123ַעִין לֹא  ַהּבָ ֲאָבל ָלעֹוָלם  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ְרָיּה  ּפִ

ה  125ֵהיֶמּנָ ְלַמְעָלה  ְוֵאין  ג(,  סד,  )ישעיה  124זּוָלְתָך"  ֱאלִֹהים 

א. ָלעֹוָלם ַהּבָ

ַצְלֵאל:  י ּבְ ַאל ְלַרּבִ י ׁשָ ְדָרׁש )רות רבה א, ב(: ַרּבִ ּמִ ּבַ ִאיָתא 
ז(?  ב,  )הושע  ם"  ִאּמָ ָזְנָתה  י  "ּכִ ְכִתיב  ּדִ 126ַמהּו 

ְזַמן  ּבִ זֹוָנה?  128ּכְ ְבֵרי-ּתֹוָרה  ּדִ ית  ַנֲעׂשֵ ֵאיָמַתי  לֹו:  127ָאַמר 

ב ְודֹוֵרׁש  יַצד? 131ָחָכם יֹוׁשֵ ים אֹוָתּה. ּכֵ ָעֶליָה 130ְמַבּזִ ּבְ 129ׁשֶ

ט;  ּפָ ִמׁשְ ה  ַמּטֶ ְוהּוא  יט(,  טז,  )דברים  ט"  ּפָ ִמׁשְ ה  ַתּטֶ "לֹא 

ח  ִתּקַ "ְולֹא  ִנים;  ּפָ יר  ַמּכִ ְוהּוא  )שם(,  ִנים"  ּפָ יר  ַתּכִ "132לֹא 

ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ׁשַֹחד" )שם(, ְוהּוא לֹוֵקַח ׁשַֹחד. ְוֵכן ּדָ
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ביאורים
אבויה. בן  אלישע  כשנמול.   .138 רעה.  לתרבות  שיצא  למינות.   .137 
אותם. הקיפה  השמים  מן  שירדה  האש  סביבם.  האש  שבאה  עד   .139 
שמחים  "והדברים  הגירסא:  בכת"י  בינותינו.  מעידים  והדברים   .140
ומתוך  נתנו  סיני  שמהר   .141 מסיני".  כנתינתם  ועריבותם[  ]בבהירותם 
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 
142. שכך כח התורה.  תורה נאמרים בבהירות וחביבות כבשעת נתינתם. 
גדול. 143. נתקיים. יחיה. 144. אני נותנו לתורה. שלא כשאר הבנים הגדלים 
מתכוון.  שהיה   .145 ה"א(.  פ"ב  חגיגה  )ירושלמי,  ומתן  ולמשא  למלאכה 
146. אלא לכבוד. וגדולה, שייעשה לו כמו שנעשה לרבי  מתחילת הדבר. 

ביאורים
לפי  יושב,  ואחד  עומד  אחד  לזה,  וקשה  לזה  רך  יהא  שלא  לדיין  אזהרה 
שכשרואה שהדיין מכבד את חברו מסתתמין טענותיו. )רש"י(. 133. וחכמת 
ולקיימה.  מלקבלה  שומעיה  בעיני  בזויה  העני  של  חכמתו  בזויה.  המסכן 
134. איזה חכמת מסכן בזויה. לשון המדרש: "וכי חכמתו של רבי עקיבא, 
שהיה מסכן )-עני( בזויה היתה?!" פירוש: רבי עקיבא שהיה עני וחסר כל. 
כאשר  לבסוף  שהעשיר  עד  עוני  מתוך  בתורה  עסק  שנים  וארבע  עשרים 
נ.(. וכי  חותנו כלבא שבוע העניק לו הון רב )עיין כתובות סב-סג. ונדרים 
כל אותן שנים ראשונות אלו בזויה היתה חכמתו מלקבלה?! וכן שאר חכמי 
ישראל כשהיו עניים הכי לא נשמעו ונתקבלו דבריהם בקרב העם בישראל?! 
135. זה שהוא עני במעשים טובים. כלומר, משמעות "מסכן" האמור כאן, 
לא עני ברכוש וממון, אלא שהוא מבזה ועושה את הדברים שהוא משמיע 
וגם  אינו מקיים,  והוא בעצמו  וחסרי משמעות, שמלמד לאחרים  מסכנים 
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'.

ְלִמי  ירּוׁשַ ָאְמִריַנן ּבִ ָמּה ַלּסֹוף ֶנֱהַפְך 137ְלִמינּות. ּדְ ּלֹא ִלׁשְ ׁשֶ

ה  ּמֹול, ָעׂשָ ּנִ ׁשֶ ֲחִגיָגה )פ"ב ה"א( ּוְבִמְדַרׁש קֶֹהֶלת )ז, יח(: 138ּכְ

ֱאִליֶעֶזר  י  ְלַרּבִ ְלַרּבֹוֵתינּו,  ְוִהְזִמין  ַלֲחָכִמים  ְסעּוָדה  ָאִביו 

עּוָדה  ּסְ ּבַ ִבים  יֹוׁשְ ְוָהיּו  ֲחָכִמים,  ָאר  ּוׁשְ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ְוַרּבִ

א  ּבָ ְסִביָבם.  ָהֵאׁש  ָאה  ּבָ ׁשֶ 139ַעד  ְבֵרי-ּתֹוָרה,  ּדִ ִרים  ּוְמַדּבְ

רֹף  ִלׂשְ אֶתם  ּבָ ְוִכי  ַרּבֹוַתי,  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ע  ֱאִליׁשָ ל  ׁשֶ ָאִביו 

ָאנּו חֹוְזִרים  ֵני ׁשֶ ּפְ ּמִ א ׁשֶ ִית?! ָאְמרּו לֹו: ֵאינֹו ֵכן, ֶאּלָ ֶאת ַהּבַ

ְמִעיִדים  ָבִרים  140ְוַהּדְ ּוְכתּוִבים,  ּוְנִביִאים  ִדְבֵרי-ּתֹוָרה  ּבְ

ָאַמר:  נּו.  ִנּתְ ָהֵאׁש  ּוִמּתֹוְך  נּו  ִנּתְ ַהר-ִסיַני  ּמֵ 141ׁשֶ ינֹוֵתינּו  ּבֵ

ן  ם ִלי ּבֵ ְך ּכַֹח ַהּתֹוָרה, ִאם 143ִנְתַקּיֵ ּכָ ֲאִני רֹוֶאה 142ׁשֶ יָון ׁשֶ ּכֵ

ּלֹא  ׁשֶ ן  ּוֵ ִמְתּכַ ָהָיה  145ׁשֶ ִביל  ּוִבׁשְ ַלּתֹוָרה.  נֹוְתנֹו  144ֲאִני  ֶזה 

י- נֹו ְלִמינּות. ְוַאף-ַעל-ּפִ ְך ּבְ א ְלָכבֹוד, ֶנְהּפַ ָמּה, 146ֶאּלָ ִלׁשְ

זּוָיה" )קהלת ט, טז( - 134ֵאיֶזה  ן ּבְ ְסּכֵ ִלְבָרָכה: "133ְוָחְכַמת ַהּמִ

ים טֹוִבים ָאז  ַמֲעׂשִ הּוא ָעִני ּבְ זּוָיה? 135ֶזהּו ׁשֶ ן ּבְ ָחְכַמת ִמְסּכֵ

ּיֹוֶרה הֹוָראֹות ַלֲעׂשֹות טֹוב ְוהּוא ֵאינֹו  זּוָיה. ּוְכׁשֶ ָחְכָמתֹו ּבְ

א  ר, ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ ִלים. 136ְולֹא ַהּמִ ָבָריו ְמֻקּבָ ה, ָאז ֵאין ּדְ עֹוׂשֶ

ה )אבות פ"א מי"ז(. ֲעׂשֶ ַהּמַ

ַמִים. ּוְרֵאה ְוָהֵבן  ם ׁשָ יו ְלׁשֵ ן ַמֲעׂשָ ֵיׁש ְלָכל ָאָדם ְלַכּוֵ ָלֵכן 
ּתֹוָרה  ָאִביו  דֹו  ּמְ ּלִ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ֲאבּוָיה,  ן  ּבֶ ע  ֵמֱאִליׁשָ
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ביאורים
רבא  אמר  עליו  לעשות,  מנת  על  לומד  ואינו  בהלכה  חברו  את  ולקפח 
בברכות )יז.( "כל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא" )תוספות פסחים 
יגיע  דבר  של  בסופו  לשמה.  בא   .149 התורה.  לימוד  שמתוך.   .148 נ:([. 
היינו שלומד  לימוד תורה לשמה  150. לשמה.  לידי תלמוד תורה לשמה. 
ג',  פרק  ד'  שער  החיים,  )נפש  ופלפול.  לקח  ולהוסיף  ולהבין,  לידע  כדי 
דברי  את  בקיצור  המחבר  מביא  ואילך  מכאן  המצוות.  כל   .151 עיי"ש(. 
 הרמב"ם בהקדמתו ל"משנה תורה". 152. בפרושן נתנו. בתורה שבעל פה.
153. ואתנה לך וגו'. לאחר מתן תורה אמר ה' למשה 'עלה אלי ההרה ֶוְהֵיה 
זו תורה שבכתב. חמשה חומשי   .154 וגו'.  לך  ואתנה  יום,  – ארבעים  שם' 
פה,  בעל  לאומרן  רשאי  אתה  ואי  שבכתב.   .155 ה.(.  ברכות  )רש"י  תורה 
והטעם  ס:(.  )גיטין  הדברים האלה"  לך את  "כתוב  כז(  לד,  )שמות  שנאמר 
הכתב, מתוך  הנדרשים  רבים  דברים  בתורה  שיש  לפי  הריטב"א,   כתב 
לדרשם. ניתן  לא  פה  בעל  ובקריאה  וכתיב,  וקרי  ויתירות  חסירות   כגון 
והם: ההלכות שב"תורה שבעל פה" הכלולות  פרושה. של תורה.  זו   .156

במשנה.

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 
לימוד  אין שכר  וכמובן  כדי שיכבדוהו.  או  הבא,  לעולם  לזכות בשכר  כדי 
התורה שוה בין כל האופנים האלה. ]אולם הלומד בכוונה רעה, כדי לקנטר 

אדם  ילמד  לעולם  י. 
לשמה,  שלא  אפילו 
לשמה  שלא  שמתוך 
אלא  שמים  לשם  נעשים  ומצוותיו  לימודו  שאין  אדם  חש  אם  לשמה.  בא 
לשם תועלת עצמית, כגון להתהדר בעיני אחרים, לא ימנע מעשייתם משום 
עשייה  למדרגת  לעלות  הדרך  וזוהי  מאחר  בהם,  יתמיד  לעולם  אלא  כך, 
מעלות  על  לעלות  בלא  בית  עליית  אל  לעלות  ניתן  שלא  כשם  "לשמה". 
"לשמה",  דברים  עשיית  למדרגת  לעלות  כלל  בדרך  ניתן  לא  כך  הסולם, 
אם לא יעשם תחילה שלא לשמה ]כי באמת כמעט בלתי אפשר לבא תכף 
בתחילת קביעת למודו למדרגת לשמה כראוי[. ולזה אמרו לעולם יעסוק 
אינו  למודו  שבתחילת  היינו  בקביעות,  לומר,  רוצה  "לעולם"  אמרם  וכו', 
מחוייב רק שילמד בקביעות תמיד יומם ולילה, ואז בודאי יבוא מזה לשמה. 
במחשבתו  יהיה  לשמה,  שלא  למודו  שבעת  לומר  דרצה  לפרש,  יש  עוד 
שלא  ימיו  כל  שילמוד  ולא  לשמה,  מדרגת  לידי  יבוא  כך  שמתוך  וכוונתו 
לשמה ח"ו. )ענף יוסף סנהדרין קה: נפש החיים שער ד' פ"ב. רוח חיים א, 

יג. ג, א(.   
אינו  לקנטר  יהיה  שלימודו  שיודע  מי  "שגם  כ"ז(  )סי'  ישראל  באור  וכתב 
פטור מללמוד שרק אמרו נח לו שלא נברא, אולם מאחר שנברא אינו בן 
שמים  יראת  בו  שאין  מי  כל  כי  לומר  וחלילה  מצוה,  משום  להבטל  חורין 
ודאי  "כי  פ"ג(  ד'  )שער  החיים'  ב'נפש  ביאר  והטעם  ילמד".  שלא  מוטב 
שבאמצע הלימוד זמן מועט ילמד לשמה, ואז נתקדש ונטהר כל לימודו ע"י 

אותה העת הקטן שכיון בו לשמה". 

ָמּה  150ִלׁשְ א  149ּבָ ָמּה  ִלׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ּתֹוְך  ּמִ 148ׁשֶ ָמּה,  ִלׁשְ ּלֹא  ׁשֶ

)פסחים נ:(.

ל  151ּכָ ְצוֹות:  ְוַהּמִ ְלמּוד  ַהּתַ ִעְנְיֵני  ִלְכּתֹב  ִלי  ֵיׁש  ה  ְוַעּתָ
ן  ֵפרּוׁשָ 152ּבְ  - ִסיַני  ּבְ ה  ְלֹמשֶׁ לֹו  נּו  ּתְ ּנִ ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ

ְוַהּתֹוָרה  ָהֶאֶבן  לּוחֹת  ֶאת  ְלָך  ָנה  "153ְוֶאּתְ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ נּו,  ִנּתְ

ְכָתב,  ּבִ 155ׁשֶ ּתֹוָרה  154זֹו   - ּתֹוָרה  יב(;  כד,  )שמות  ְצָוה"  ְוַהּמִ

נּו ַלֲעׂשֹות ַהּתֹוָרה  ּה )ברכות ה, א(. ְוִצּוָ רּוׁשָ ְצָוה - 156זֹו ּפֵ ְוַהּמִ

ה.  ַעל-ּפֶ ּבְ ְקֵראת ּתֹוָרה ׁשֶ ְצָוה, ּוִמְצָוה זֹו ִהיא ַהּנִ י ַהּמִ ַעל-ּפִ

147ֲאִפּלּו  ָאָדם  ִיְלַמד  )י(ְלעֹוָלם  ֵכן, 
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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. 
הדבר.  כל   .165 המשניות(.  לפירוש  בהקדמתו  )רמב"ם  הזקנים  לשבעים 
כגון  עליו.  תוסף  לא   .166 )רש"י(.  כבחמורה  קלה  במצוה  האדם  שיזהר 
 הנותן חמש פרשיות בתפילין במקום ארבע שאמרה תורה, או חמשה מינין
בלולב במקום ארבעה שאמרה תורה, וכהן המברך ארבע ברכות בברכת-
)רש"י  בתורה  האמורים  הפסוקים  שלשת  על  יתירה  אחת  ברכה   – כהנים 

דברים יג, א(.

ביאורים
157. כל התורה כתבה משה רבינו. ולגבי שמונה פסוקים אחרונים שבתורה 
)העוסקים בענין מיתתו של משה(, נחלקו בגמרא )ב"ב טו.( אם יהושע כתבן 
או משה כתבן בדמע, עיי"ש. 158. לֵעד. לעדות שבני ישראל הוזהרו לקיים 
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 
ויש  הצד.  מן  אלא  בתוכו  מונח  היה  שלא  ה'',  ברית  ארון  'מצד  הכתוב 
אומרים, מצד הלוחות היה מונח בתוך הארון, ונאמר 'מצד' לפי שלא היה 
 מונח באמצע הארון בין הלוחות, אלא מִצדם. 162. לא כתבה. משום שנאמר

כן  על  השכחה,  וגברה 
משום 'עת לעשות לה'' 
וגו' התירו לכתוב תורה 
לומר  ויש  פה.  שבעל 
'ועתה',  שמרמז  שזהו 
דייקא 'עתה כתבו לכם 
הזאת'  השירה  את  רק 
זמן  יבוא  אבל  וגו', 
פה  שבעל  התורה  שגם 

תצטרכו לכתוב. 

משום  כתבה.  לא  יא. 
פה  שבעל  שדברים 
לאמרן  רשאי  אתה  אי 
יד:(.  )תמורה  בכתב 
ה'קיצור  בעל  כתב 
ערוך'  שולחן 
פרשת  )ב'אפריון' 
)דברים  כתיב  האזינו(: 
כתבו  'ועתה  יט(  לא, 
לכם את השירה הזאת', 
חז"ל  למדו  מכאן 
מצות  כא:(  )סנהדרין 
כתיבת ספר תורה )עיין 
ה"א(.  פ"ז  ס"ת  רמב"ם 
נראה  בפיהם',  'שימה 
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 

ַע  ֵקִנים ְוִליהֹוׁשֻ ּה 164ַלּזְ ה ּבָ א 163ִצּוָ ֶאּלָ

"ֵאת  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ָאר  ְוִלׁשְ

ה  ְמַצּוֶ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ ל  165ּכָ

ְמרּו ַלֲעׂשֹות, 166לֹא  ׁשְ ֶאְתֶכם אֹתֹו ּתִ

ּנּו" )שם יג,  ֹתֵסף ָעָליו ְולֹא ִתְגַרע ִמּמֶ

ַעל- ּבְ ֵני ֶזה ִנְקֵראת ּתֹוָרה ׁשֶ א(; ּוִמּפְ

ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ּוִמימֹות  ה.  ּפֶ

יא,  ׂשִ ַהּנָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ הּוא  ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ְוַעד  לֹום  ָ ַהּשׁ

נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ָתָבּה  ּכְ ַהּתֹוָרה  ל  157ּכָ

ְכַתב ָידֹו,  ת ּבִ ּמֵ לֹום קֶֹדם ׁשֶ ָ ָעָליו ַהּשׁ

ְוֵסֶפר  ֶבט,  ְוׁשֵ ֶבט  ׁשֵ ְלָכל  ֵסֶפר  ְוָנַתן 

158ְלֵעד,  ָארֹון  ּבָ ְנָתנֹו  ֶאָחד 

ַהּתֹוָרה  ֱאַמר: "ָלקַֹח ֵאת ֵסֶפר  ּנֶ 159ׁשֶ

ֲארֹון  ד  161ִמּצַ אֹתֹו  ם  ְמּתֶ ְוׂשַ ה  160ַהּזֶ

ָך  ּבְ ם  ׁשָ ְוָהָיה  ֱאלֵֹהיֶכם  ה'  ִרית  ּבְ

ִהיא  ְצָוה, ׁשֶ ְלֵעד" )דברים לא, כו(. ְוַהּמִ

ָתָבּה,  ּכְ 162)יא(לֹא  ַהּתֹוָרה,  רּוׁש  ּפֵ
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צדיקים שער התורהארחות 

ביאורים
172. עד רבנו הקדוש. והוא קיבץ כל השמועות וכל הדינים וכל הביאורים 
בכל  ודור  דור  כל  של  דין  בית  ושלמדו  רבינו  ממשה  ששמעו  והפירושים 
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. 
174. והולכים לקצוות להשתעבד. בכת"י:  173. כך. שחבר את המשניות. 
והולכים לקצה הארצות מפני הצרות והשעבוד. 175. רב חיבר ספרא וספרי. 
 ואע"פ שמדרשים הללו הם ביסודם מדברי רבי שמעון ורבי יהודה )מדרש

ביאורים
פה  שבעל  תורה  דברי  מלהעלות  נמנעים  היו  וכו'.  חבור  חברו  לא   .167
 על הכתב ]מכח ההלכה של "דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבם"[.
על-פה  מלמד   .169 סתרים.  מגילת  הנקרא  והוא  לעצמו.  כותב   .168
ברבים. מדברים אלו מדייקים האחרונים שהאיסור לכתוב תורה שבעל פה 
)חידושי  הכתב  מתוך  הדברים  ומסירת  בלימוד  אלא  הכתיבה  בעצם  אינו 
משמע  וכן  הרמב"ם(.  הקדמת  על  האזל  אבן  גם  ראה  יד:  תמורה  הגרי"ז 
שכתבו  שלאחר  סתרים(  מגילת  ד"ה  צב.  ב"מ  ו:  )שבת  רש"י  שכתב  ממה 
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, 
יד: בהוספתו  )ריטב"א תמורה  יעיינו במה שנכתב  ישתכחו הדברים  שאם 
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(.

י  ַרּבִ הּוא  ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ 172ַעד  ִמיד  ּתָ ָבר  ַהּדָ ָהָיה  ְוָכְך 

יַח  ְך, ְולֹא ִהּנִ דֹוׁש 173ּכָ נּו ַהּקָ ה ַרּבֵ ה ָעׂשָ יא. ְוָלּמָ ׂשִ ְיהּוָדה ַהּנָ

ִמְתַמֲעִטים  ְלִמיִדים  ַהּתַ ׁשֶ ָרָאה  י  ּכִ ָהָיה?  ׁשֶ מֹות  ּכְ ָבר  ַהּדָ

רֹוִמי  ּוַמְלכּות  ּוָבאֹות,  ׁשֹות  ִמְתַחּדְ רֹות  ְוַהּצָ ְוהֹוְלִכים, 

ִלים 174ְוהֹוְלִכים  ְלּגְ ָרֵאל ִמְתּגַ ֶרת, ְוִיׂשְ ּבֶ עֹוָלם ּוִמְתּגַ ֶטת ּבָ ּפֹוׁשֶ

ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ׁשֶ ֶזה,  ִעְנָין  ָרָאה  ׁשֶ ּכְ  - ד  ְעּבֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָצוֹות  ַלּקְ

ר  ִחּבֵ ָאז  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ַחת  ּכַ ּתַ ִמׁשְ ּתֹוָרה  ְוָהְיָתה  ִלים  ְמֻבְלּבָ

ְמֵהָרה  ְלְמדּו ּבִ ּיִ ֵדי ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּכְ ַיד ּכָ ָניֹות ִלְהיֹות ּבְ ׁשְ ַהּמִ

דּו  ְוִלּמְ ינֹו,  ּוֵבית-ּדִ הּוא  ָיָמיו  ל  ּכָ ב  ְוָיׁשַ חּו.  ּכְ ּתַ ִיׁשְ ְולֹא 

ּנּו,  לּו ִמּמֶ ּבְ ּקִ דֹוֵלי ַהֲחָכִמים ׁשֶ ים, ְוָהיּו ְלָפָניו ּגְ ַרּבִ ָנה ּבָ ׁשְ ַהּמִ

ל  ׁשֶ ְוַתְלִמיָדיו  ַהֲחָכִמים.  ָאר  ְ ִמּשׁ ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ֶהם  ְוִעּמָ

ר  ִחּבֵ 175ַרב  ִחּבּוִרים:  רּו  ִחּבְ ן  ם-ּכֵ ּגַ יא  ׂשִ ַהּנָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ

ַעל- ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ ים ּבַ ַרּבִ ִדים אֹותֹו ּבָ ַלּמְ ּמְ רּו ִחּבּור ׁשֶ 167לֹא ִחּבְ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָנִביא  ין אֹו  ית-ּדִ ָודֹור רֹאׁש-ּבֵ ּדֹור  ָכל  ּבְ א  ֶאּלָ ה,  ּפֶ

ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ מּועֹות  ְ ַהּשׁ ִזְכרֹון  ְלַעְצמֹו  168ּכֹוֵתב  ַהּדֹור  אֹותֹו  ּבְ

ֶאָחד  ל  ּכָ ְוֵכן  ים.  ַרּבִ ּבָ ה  ַעל-ּפֶ ד  169ְמַלּמֵ ְוָהָיה  ֵמַרּבֹוָתיו, 

אּור ַהּתֹוָרה ּוֵמִהְלכֹוֶתיָה  ִפי ּכֹחֹו ִמּבֵ ְוֶאָחד ּכֹוֵתב ְלַעְצמֹו ּכְ

ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשּו  ְתַחּדְ ּנִ ׁשֶ ָבִרים  170ּוִמּדְ ַמע,  ָ ּשׁ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ה  ִמּדָ 171ּבְ א  ֶאּלָ מּוָעה,  ְ ַהּשׁ י  ִמּפִ ְלָמדּום  ּלֹא  ׁשֶ ִדיִנים  ּבְ

דֹול.  ַהּגָ ין  ית-ּדִ ּבֵ ֲעֵליֶהם  ימּו  ְוִהְסּכִ ִמּדֹות,  ֵרה  לֹשׁ-ֶעׂשְ ְ ִמּשׁ
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ביאורים
181. שנאמר. בסוף פרשת עריות. 182. עשו וגו'. בפסוק זה מצוה התורה 

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 
המקראות  מדרשי  היינו  וספרי.  ספרא   .176 'ספרי'(.  ערך  ספרים  מערכת 
כהנים,  תורת  בשם  גם  ונקרא  ויקרא  חומש  על  הוא  ספרא  הלכה.  בעניני 
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 
ולדברי  ויקרא.  על  הוא  הגדול  דספר  רב'  דבי  ספרי  'שאר  קכד:(  )ב"ב  גם 
נקראים  אלו  מדרשים  וספרא,  ספרי  המדרשים  את  חיבר  שרב  הרמב"ם 
המשנה.  עיקרי   .177 מחברם.  שם  על   – רב  של  מדרשו  מבית   – רב'  'דבי 
מקורות דיני המשנה – מהיכן נלמדים מפסוקי התורה. 178. עניני המשנה. 
באור  הברייתות.   .179 המשנה.  בדברי  הוזכרו  שלא  נוספות  דעות  ומביא 
 השם 'ברייתות' הוא: חיצוניות, שלא נכנסו בפנים חבורו של רבנו הקדוש.

180. דברי המשנה. בהרחבה ובאריכות יתר.

התוספתא...  יב. 
מדברי  הברייתות. 
מבואר  כאן  הרמב"ם 
ותוספתא  שברייתות 
למשנה.  פרושים  הם 
שמואל  רבי  כתב  וכן 
)במבוא  הנגיד 
כיון  וז"ל:  התלמוד(, 
במשנה  רבי  שדברי 
ורב  הכמות  מעט 
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.

ֵפרּוׁש  ּבְ ַמֲחלֹוקֹות  ָלֶהם  ְוָהיּו  ָהָאמֹוָרִאים  אּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ְך,  ּכָ

יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ר  ִחּבֵ ׁשֶ ַעד  ַרְיתֹות,  ְוַהּבָ ְוַהּתֹוֶסְפּתֹות  ָניֹות  ׁשְ ַהּמִ

ִית  ַהּבַ ן  ֻחְרּבַ ַאַחר  ָרֵאל  ֶאֶרץ-ִיׂשְ ּבְ ְלִמי  ְירּוׁשַ ְלמּוד  ַהּתַ

ִביל  ׁשְ ּבִ ְלִמי"  "ְירּוׁשַ ְוִנְקָרא  ָנה,  ׁשָ ֵמאֹות  לֹשׁ  ׁשְ ֵקרּוב  ּבְ

ר ַרב  ָנה ִחּבֵ מֹו ֵמָאה ׁשָ ְך ּכְ ַלִים. ְוַאַחר-ּכָ ירּוׁשָ ר ּבִ ָהָיה ּדָ ׁשֶ

ְלמּוִדים  ַהּתַ ֵני  ׁשְ ְוִעְנַין  ְבִלי.  ּבַ ְלמּוד  ַהּתַ ָבֶבל  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ י  ָאׁשֵ

ּוְדָבִרים  ַעְמקּוָתּה,  ּוֵבאּור  ָנה,  ׁשְ ַהּמִ ְבֵרי  ּדִ רּוׁש  ּפֵ הּוא 

דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ִמימֹות  ין  ּוֵבית-ּדִ ין  ית-ּדִ ּבֵ ָכל  ּבְ ׁשּו  ְתַחּדְ ּנִ ׁשֶ

א  ַהּתֹוֶסְפּתָ ּוִמן  ְלמּוִדים  ַהּתַ ֵני  ְ ּוִמּשׁ ְלמּוד.  ַהּתַ ִחּבּור  ְוַעד 

ֵאר  ִיְתּבָ ם  ּלָ ִמּכֻ ַהּתֹוֶסְפּתֹות,  ּוִמן  ְפֵרי  ַהּסִ ּוִמן  ְפָרא  ַהּסִ ּוִמן 

סּול  טּור, ַהּפָ הֹור, ַהִחּיּוב ְוַהּפְ ֵמא ְוַהּטָ ר, ַהּטָ ּתָ ָהָאסּור ְוַהּמֻ

נּו  ה ַרּבֵ י ֹמשֶׁ י ִאיׁש ַעד ִמּפִ יקּו ִאיׁש ִמּפִ ֶהְעּתִ מֹו ׁשֶ ר, ּכְ ׁשֵ ְוַהּכָ

יַני. ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִמּסִ

ָכל  ּבְ ׁשֶ ּוְנִביִאים  ֲחָכִמים  ְזרּו  ּגָ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵמֶהם  ֵאר  ִיְתּבָ ם  ּגַ
י  ִמּפִ ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַלּתֹוָרה,  ְסָיג  ַלֲעׂשֹות  ָודֹור  ּדֹור 

ם  ַמְרּתֶ ֱאַמר: "ּוׁשְ ּנֶ ֵפרּוׁש, 181ׁשֶ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ה ַרּבֵ ֹמשֶׁ

י  ַמְרּתִ ֶמֶרת ְלִמׁשְ י" )ויקרא יח, ל( - 182ֲעׂשּו ִמׁשְ ַמְרּתִ ֶאת ִמׁשְ

ּוְלהֹוִדיַע  ְלָבֵאר  ְוִסְפֵרי,  176ִסְפָרא 

ר ִחּבֵ א  ִחּיָ י  ְוַרּבִ ָנה,  ׁשְ ַהּמִ ֵרי   177ִעּקְ

178ִעְנְיֵני  ְלָבֵאר  א  )יב(ַהּתֹוֶסְפּתָ

ּוַבר  ְעָיא  הֹוׁשַ י  ַרּבִ ְוֵכן  ָנה,  ׁשְ ַהּמִ

ְלָבֵאר  ַרְיתֹות  179ַהּבָ רּו  ִחּבְ ָרא  ַקּפָ

ָבר  ַהּדָ ל  ְלּגֵ ְוִנְתּגַ ָנה.  ׁשְ ַהּמִ ְבֵרי  180ּדִ
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צדיקים עיוניםשער התורהארחות 

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

עליהן )רמב"ם, הל' ממרים א, א(.

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. 
כדי  דבר לחבירו  בלבד כאדם המראה  ראיה  בדרך  וזה  אבל אמרו שהראהו 
תלמיד  כל  ולדבריו  עכ"ד.  ואמיתי,  נאה  דקדוק  וזה  לו,  נותנו  ואינו  לראותו 
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 
מגילה.  מקרא  כגון  לחדש  העתידות  מצוות  )לט.(  שבועות  במסכת  אמרו 

ולהנ"ל מיושב ד"ז.
ליישב מאמרי  וראיתי  וז"ל:  לז( שכתב  יג,  ויקרא  )עה"ת  ב'אור החיים'  ועיין 
שתלמיד  מה  ואפילו  בסיני  למשה  נמסר  שלא  דבר  היה  שלא  ז"ל  רבותינו 
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 
תורה  כל  שבכתב  בתורה  רשם  יתברך  בחכמתו  הוא  ברוך  האדון  והנה  פה, 
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.     

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

183ֵמֶהם  ֵאר  ִיְתּבָ ְוֵכן  א(.  ה,  )מו"ק 

ִהְתִקינּו ׁשֶ נֹות  ּקָ ְוַהּתַ ְנָהגֹות   ַהּמִ

מֹו ּכְ ָודֹור,  ּדֹור  ָכל  ּבְ ֲהגּו  ּנָ ׁשֶ  אֹו 

ַהּדֹור, אֹותֹו  ל  ׁשֶ ין  ית-ּדִ ּבֵ ָראּו   ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ֵמֶהם,  ָלסּור  ָאסּור  ׁשֶ ְלִפי 

ר 184ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ ִמן  ָתסּור   "לֹא 

יז,  )דברים  ֹמאל"  ּוׂשְ ָיִמין  ְלָך  ידּו  ַיּגִ

ִטים ְוִדיִנים ֻמְפָלִאים,  ּפָ יא(. ְוֵכן ִמׁשְ

נּו ַרּבֵ ה  ִמּמֹשֶׁ לּום  ִקּבְ ּלֹא   ׁשֶ

ין  ית-ּדִ ּבֵ ֶהן  ּבָ ְוָדנּו  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו 

ּדֹות ּמִ ּבַ ַהּדֹור  אֹותֹו  ל   ׁשֶ

ּוָפְסקּו ֶהן,  ּבָ ת  ִנְדֶרׁשֶ ַהּתֹוָרה   ׁשֶ

ְך ּכָ ין  ַהּדִ ׁשֶ ְוָגְמרּו  ֵקִנים  ַהּזְ  אֹוָתם 

ְוַעד  ה  )יג(ִמימֹות ֹמשֶׁ ְלמּוד,  ּתַ ּבַ י  ָאׁשֵ ר ַרב  ִחּבֵ ַהּכֹל  הּוא - 

ָיָמיו.
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ביאורים
187. יחידות. בודדות. 188. למדע. בכת"י: להשיג ידיעת המצוות.

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

הנעלמים והצפונים שבתלמוד. ובד"ר הגירסא: החמורות של התלמוד.

ֵעת ּבְ ָבֶבל  ּבְ ם  ְלֻכּלָ רּוָרה  ּבְ ָהְיָתה  ׁשֹון  ַהּלָ אֹוָתּה   ׁשֶ

אֹוִנים  ַהּגְ ּוִביֵמי  ְמקֹומֹות  ָאר  ׁשְ ּבִ ֲאָבל  ְלמּוד,  ַהּתַ ר  ֻחּבַ ׁשֶ

ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  ׁשֹון  ַהּלָ אֹוָתּה  יִרים  ַמּכִ ָהיּו  לֹא  ָבֶבל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ

ִעיר ל  ּכָ י  ַאְנׁשֵ ׁשֹוֲאִלים  ָהיּו  ַרּבֹות  ֵאלֹות  ּוׁשְ  אֹוָתּה. 

ָבִרים  ּדְ ָלֶהם  ְלָפֵרׁש  יֵמיֶהם  ּבִ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ אֹון  ּגָ ְלָכל  ָוִעיר 

ָחְכָמָתם.  ִפי  ּכְ ָלֶהם  יִבים  ְמׁשִ ָהיּו  ְוֵהם  ְלמּוד,  ּתַ ּבַ ׁשֶ ים  ָקׁשִ

ים ְועֹוׂשִ ׁשּובֹות  ַהּתְ ִצים  ְמַקּבְ ָהיּו  ֹוֲאִלים  ַהּשׁ  ְואֹוָתם 

ָכל ּבְ ׁשֶ אֹוִנים  ַהּגְ רּו  ִחּבְ ם  ּגַ ֵמֶהם.  ְלָהִבין  ְסָפִרים   ֵמֶהם 

ֵרׁש ּפֵ ׁשֶ ִמי  ֵמֶהם  ְלמּוד,  ַהּתַ ְלָבֵאר  ִחּבּוִרים  ָודֹור   ּדֹור 

ְיִחיִדים  ָרִקים  ּפְ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ ִמי  ּוֵמֶהם  187ְיִחידֹות,  ֲהָלכֹות 

ּוְסָדִרים.  ְכּתֹות  ַמּסֶ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ ִמי  ּוֵמֶהם  ָיָמיו,  ּבְ ׁשּו  ּקְ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ

ר, ְוַהִחּיּוב  ּתָ ִעְנַין ָהָאסּור ְוַהּמֻ סּוקֹות ּבְ רּו ֲהָלכֹות ּפְ ְועֹוד ִחּבְ

ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָלֶהם,  ְצִריָכה  ָעה  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ְדָבִרים  ּבִ טּור,  ְוַהּפְ

ל  ׁשֶ ְלָעְמקֹו  ֵליֵרד  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ע  ּדָ 188ַלּמַ ְקרֹוִבים 

ְלמּוד. ּתַ

]להשלמת הענין אנו מביאים את המשך דברי הרמב"ם ז"ל בהקדמתו 

ל"משנה תורה"[:

ּוְגָמרֹו,  ְלמּוד  ַהּתַ ר  ִחּבֵ ׁשֶ י,  ָאׁשֵ ַרב  ל  ׁשֶ ינֹו  ית-ּדִ ּבֵ ְוַאַחר 
ּזּור  ּפִ ָהֲאָרצֹות  ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ רּו  ּזְ ִנְתּפַ נֹו,  ּבְ יֵמי  ּבִ

ְקָטָטה  ְוָרְבָתה  ָהְרחֹוִקים,  ים  ְוָלִאּיִ ָצוֹות  ַלּקְ יעּו  ְוִהּגִ ָיֵתר, 

ְלמּוד  ּתַ ְוִנְתַמֵעט  ְגָיסֹות,  ּבִ ָרִכים  ַהּדְ ׁשּו  ּבְ ּתַ ְוִנׁשְ עֹוָלם,  ּבָ

ֲאָלִפים  יבֹוֵתיֶהם  יׁשִ ּבִ ִלְלֹמד  ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְכְנסּו  ְולֹא  ּתֹוָרה, 

ְיִחיִדים,  ִצים  ִמְתַקּבְ א  ֶאּלָ ִמּקֶֹדם,  ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְרָבבֹות 

ְמִדיָנה  ּוְבָכל  ָוִעיר  ִעיר  ָכל  ּבְ ר ה' קֹוֵרא  ֲאׁשֶ ִריִדים  185ַהּשְׂ

ַהֲחָכִמים  ִחּבּוֵרי  ּבְ ּוְמִביִנים  ּתֹוָרה,  ּבַ ְועֹוְסִקים  ּוְמִדיָנה, 

רּוְך  ּבָ ַהּכֹל  ה ֲאדֹון  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ְויֹוְדִעים ֵמֶהם  ם,  ּלָ ּכֻ

הּוא.

ל  ּכָ ָיְדעּו  ר  ֲאׁשֶ אֹוִנים,  ַהּגְ ָעְמדּו  ָהָאמֹוָרִאים  ַאַחר 
ְוִסְפֵרי  ְוִסְפָרא  ְלִמי  ִוירּוׁשַ ְבִלי  ּבַ ְלמּוד,  ַהּתַ

ְלמּוד  ל ַהּתַ ֲעלּומֹוָתיו ׁשֶ א, ְוֵהם הֹוִציאּו ָלאֹור 186ּתַ ְותֹוֶסְפּתָ

ְלמּוד ָעֹמק הּוא ְמאֹד, ְועֹוד,  ֶרְך ַהּתַ ּדֶ ּוֵבֲארּו ִעְנָיָניו, ְלִפי ׁשֶ

ְלִפי  ֲאֵחרֹות,  ְלׁשֹונֹות  ִעם  ְמעָֹרב  י,  ֲאַרּמִ ָלׁשֹון  ּבְ הּוא  ׁשֶ
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ביאורים
189. ואבדה חכמת חכמינו ובינת נבונינו נסתתרה. עדה"כ )ישעיה כט, יד(, 

והכוונה: אבדה חכמת החכמים, וצפון ונסתר בינת הנבונים.

ֵמא ְוַהּטָ ר  ּתָ ְוַהּמֻ ָהָאסּור  ִעְנַין  ּבְ ַהִחּבּוִרין,  ֵאּלּו  ל   ִמּכָ

ְוֶדֶרְך  רּוָרה  ּבְ ָלׁשֹון  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ּתֹוָרה:  יֵני  ּדִ ָאר  ׁשְ הֹור ִעם  ְוַהּטָ

ִפי ּבְ ְסדּוָרה  ּה  ּלָ ּכֻ ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ֵהא  ּתְ ׁשֶ ַעד   ְקָצָרה, 

ְוֶזה ֹכה  ּבְ אֹוֵמר  ֶזה  ְולֹא  רּוק,  ּפֵ ּוְבלֹא  ָיה  ֻקׁשְ לֹא  ּבְ  ַהּכֹל 

י  ַעל-ּפִ ְנכֹוִנים  ְקרֹוִבים,  רּוִרים,  ּבְ ָבִרים  ּדְ ֵאָלא  ֹכה,  ּבְ

ין  רּוׁשִ ְוַהּפֵ ַהִחּבּוִרין  ֵאּלּו  ל  ִמּכָ ֵאר  ִיְתּבָ ר  ֲאׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ְהיּו ּיִ ׁשֶ ַעד  ו.  ַעְכׁשָ ְוַעד  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ִמימֹות  ְמָצִאים   ַהּנִ

ּוְבִדין ִמְצָוה,  ל  ּכָ ִדין  ּבְ דֹול,  ְוַלּגָ טֹן  ַלּקָ לּוִיין  ּגְ יִנין  ַהּדִ ל   ּכָ

ָבר, ּדָ ל  ׁשֶ ָללֹו  ּכְ ּוְנִביִאים.  ֲחָכִמים  נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל   ּכָ

ִדין ּבְ עֹוָלם  ּבָ ַאֵחר  ְלִחּבּור  ָצִריְך  ָאָדם  ְיֵהא  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי   ּכְ

ַלּתֹוָרה ץ  ְמַקּבֵ ֶזה  ִחּבּור  ְיֵהא  א  ֶאּלָ ָרֵאל;  ִיׂשְ יֵני   ִמּדִ

ֵזרֹות ְוַהּגְ ְנָהגֹות  ְוַהּמִ נֹות  ּקָ ַהּתַ ִעם  ּה  ּלָ ּכֻ ה  ּפֶ ַעל  ּבְ  ׁשֶ

ּוְכמֹו  ְלמּוד,  ַהּתַ ִחּבּור  ְוַעד  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ִמְימֹות  ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ

ַאַחר  רּו  ִחּבְ ׁשֶ ִחּבּוֵריֶהם  ָכל  ּבְ אֹוִנים  ַהּגְ ָלנּו  ְרׁשּו  ּפֵ ׁשֶ

תֹוָרה",  ֵנה  "ִמׁשְ ֶזה  ִחּבּור  ם  ׁשֵ ָקָראִתי  ְלִפיָכְך  ְלמּוד.  ַהּתַ

ְך ּכָ ְוַאַחר  ה,  ִחּלָ ּתְ ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ קֹוֵרא  ָאָדם  ׁשֶ  ְלִפי 

ְוֵאין ּה,  ּלָ ּכֻ ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּנּו  ִמּמֶ ְויֹוֵדַע  ֶזה,  ּבְ  קֹוֵרא 

יֵניֶהם. ָצִריְך ִלְקרֹות ֵסֶפר ַאֵחר ּבֵ

]עד כאן דברי הרמב"ם ז"ל בהקדמתו ל"משנה תורה"[

ָרֵאל, ִיׂשְ אֹוֵני  ּגְ ל  ּכָ ּה  ּבָ ָעׂשּו  ׁשֶ ה'  ְמֶלאֶכת  ִהיא   ְוזֹו 
ָנה  ׁשָ הּוא  ׁשֶ ֶזה,  ְזַמן  ְוַעד  ְלמּוד  ַהּתַ ר  ֻחּבַ ׁשֶ ִמּיֹום 

ְוִהיא ִית,  ַהּבַ ן  ְלֻחְרּבַ ְוֶאֶלף  ֵמָאה  ַאַחר  ִמיִנית   ׁשְ

ַבע  ָוׁשֶ ים  לֹשִׁ ּוׁשְ ֵמאֹות  ע  ּוְתׁשַ ֲאָלִפים  ַעת  ַאְרּבַ ַנת  ׁשְ

ְיֵתרֹות, ָצרֹות  ְכפּו  ּתָ ה  ַהּזֶ ַמן  ּוַבּזְ ָהעֹוָלם.   ִלְבִריַאת 

ֲחָכֵמינּו, ָחְכַמת  189ְוָאְבָדה  ַהּכֹל,  ֶאת  ָעה  ָ ַהּשׁ  ְוָדֲחָקה 

ים רּוׁשִ ַהּפֵ אֹוָתם  ְלִפיָכְך  ָרה.  ּתְ ִנְסּתַ ְנבֹוֵנינּו   ּוִביַנת 

ֵהם ׁשֶ ְוָראּו  אֹוִנים,  ַהּגְ רּו  ִחּבְ ׁשֶ ׁשּובֹות  ְוַהּתְ  ְוַהֲהָלכֹות 

ֵמִבין ְוֵאין  ָיֵמינּו,  ּבְ ּו  ִנְתַקּשׁ ְמֹבָאִרים,  ָבִרים   ּדְ

לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין  ר,  ִמְסּפָ ּבְ ְמַעט  ֵאָלא  ָראּוי  ּכָ ִעְנְיֵניֶהם 

ְוִסְפֵרי  ְוִסְפָרא  ְלִמי,  ְוַהְירּוׁשַ ְבִלי  ַהּבַ ַעְצמֹו  ְלמּוד  ַהּתַ

ֲחָכָמה ְוֶנֶפׁש  ְרָחָבה  ַעת  ּדַ ְצִריִכין  ֵהן  ׁשֶ  ְוַהּתֹוֶסְפּתֹות, 

ְדָבִרים  ּבִ כֹוָחה  ַהּנְ ֶרְך  ַהּדֶ ֵמֶהם  ַדע  ִיּוָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ּוְזָמן ָארְֹך, 

הּוא. ֵהיַאְך  ּתֹוָרה  יֵני  ּדִ ָאר  ּוׁשְ ִרים  ּתָ ְוַהּמֻ  ָהֲאסּוִרים 

ן ּבֶ ה  ֹמשֶׁ ֲאִני  ָמְתַני,  י  ְסּתִ ּנַ ׁשִ ָחְצִני,  י  ִנַעְרּתִ ֶזה  ֵני   ּוִמּפְ

ּוִבינֹוִתי  רּוְך-הּוא,  ּבָ ַהּצּור  ַעל  י  ַעְנּתִ ְוִנׁשְ י,  ָפַרּדִ ַהּסְ ַמְימֹון 

ְרִרים ְתּבָ ַהּמִ ָבִרים  ּדְ ר  ְלַחּבֵ ְוָרִאיִתי  ָפִרים;  ַהּסְ ֵאּלּו   ּבְ
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ביאורים
– המכונה ר"י הזקן, בן אחותו של רבנו תם ותלמידו. סתם "בעל התוספות" 
בסדר  גדולים.  היו  ושם   .200 תלמידיו.  היו  הבא  הדור  וכל  אליו,  מכוון 
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. 
שיודע   – "גבור  בתורה  דוד  של  גדלותו  על  נאמר  )צג:(  סנהדרין  ]במסכת 
שמועות".  בעל  זה   – "גבור  נאמר  )יד.(  חגיגה  ובמסכת  ]כהלכה[".  להשיב 
ופירש רש"י: "ששמע הלכות פסוקות מרבותיו ושגורות בפיו"[. 204. ופתוח 
כאולם. כלומר, כח שכלם היה רחב ועצום כרוחב פתחו של האולם בבית 
לחפש. צורך  בלא  עיון.  בלא   .205 אמה.  עשרים  רוחבו  שהיה   המקדש 

206. האחרונים. בכת"י: המרובים והארוכים.

ביאורים
מימוני.   .191 גדול.  מצוות  ספר   - ה"סמ"ג"  הוא  אחד.  ספר  וחבר   .190
הרמב"ם. 192. הרוקח. ספר הלכה ומוסר לרבנו אלעזר מגרמיזא. 193. ורבי 
– מגדולי בעלי התוספות, בעל "היראים".  אליעזר ממיץ. המכונה הרא"ם 
הראבי"ה. המכונה  הלוי,  יואל  ב"ר  אליעזר  לרבנו  העזרי.  ואבי   .194 
195. ואור זרוע. לרבנו יצחק מוינא. 196. רבנו שלמה. יצחקי - הוא "רש"י". 
197. מתמעטים והולכים. בידיעת התורה. 198. רבנו תם. הוא רבנו יעקב, 
בן רבנו מאיר חתנו של רש"י. 199. ורבנו יצחק. הוא רבנו יצחק בר שמואל 

י  ַרּבִ ל  ׁשֶ יָבתֹו  יׁשִ ּבִ ַהּתֹוָספֹות  רּו  ִחּבְ ׁשֶ ַעד  דֹול  ּגָ ְלּפּול  ּפִ

גֹון  ּכְ דֹוִלים,  ּגְ ָהיּו  ם  200ְוׁשָ ַהּתֹוָספֹות.  ַעל  ּבַ ָהָיה  ׁשֶ ִיְצָחק, 

ְלַבד  ּתֹוָספֹות,  ן  ם-ּכֵ ּגַ ר  ִחּבֵ 202ׁשֶ אְנץ,  ַ ִמּשׁ ְמׁשֹון  ׁשִ י  201ַרּבִ

ּבֹוִרים  203ּגִ ָהיּו  ְוֵהם  ְמאֹד,  ָלרֹב  ָהיּו  ׁשֶ ְלִמיִדים  ּתַ ָאֵרי  ְ ִמּשׁ

אּוָלם, ְוָלְמדּו  דֹול ְמאֹד 204ּוָפתּוַח ּכְ ּגָ ּתֹוָרה, ְוָהָיה ְלָבָבם  ּבַ

לֹא ִעּיּון  ם ַעל ַהּתֹוָרה, ְוָיְדעּו 205ּבְ דֹול, ּוָמְסרּו ַנְפׁשָ ֵעֶסק ּגָ ּבְ

"י ְותֹוָספֹות. ִ רּוׁש ַרּשׁ ְלמּוד ּפֵ ל ַהּתַ ּכָ

ְוִנְתַמֲעטּו  רֹות  ַהּצָ ַרּבּו  ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ְך  ְוַאַחר-ּכָ
ַהּתֹוָספֹות  אֹוָתם  ְוָהיּו  יבֹות,  ַהְיׁשִ

ּוָבאּו  את,  ָלׂשֵ ָיְכלּו  ְולֹא  ֲעֵליֶהם  ֵבִדים  ּכְ 206ָהַאֲחרֹוִנים 

ר ֵסֶפר ַאֵחר,  ה ִמּקּוִצי 190ְוִחּבֵ נּו ֹמשֶׁ ָעַמד ַרּבֵ ְך  ְוַאַחר-ּכָ
ר  ְוִחּבֵ 191ַמְימֹוִני  ל  ׁשֶ ֵסֶפר  ֵמאֹותֹו  ט  ְוִלּקֵ

ה  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָעׂשָ ל ַאֲחרֹוִנים. ְוֵכן ּכָ ָבִרים ׁשֶ ָאר ּדְ ָעָליו ׁשְ

רּו  ִחּבְ ְוֵכן  ּבֹו.  ָהָיה  ׁשֶ ַהּדֹור  ִעְנְיֵני  ָרָאה  ֶ ּשׁ ַמה  ְלִפי  ֵסֶפר 

ֱאִליֶעֶזר  י  193ְוַרּבִ 192ָהרֹוֵקַח  גֹון  ּכְ ָסקֹות,  ּפְ ים  ַרּבִ ִנים  ַרּבָ

ִנים  ַרּבָ ָעׂשּו  ְוֵכן  ָזרּוַע.  195ְואֹור  ָהֶעְזִרי  194ַוֲאִבי  יץ  ִמּמִ

ַהּדֹור  ִעְנְיֵני  ָרָאה  ֶ ּשׁ ַמה  ְלִפי  ֵסֶפר  ר  ִחּבֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ים,  ַרּבִ

ְיִדיַעת  ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ְתַמֵעט  ּנִ ׁשֶ ָראּו  י  ּכִ ּבֹו,  ָהָיה  ׁשֶ

ֵסֶפר  ִמּתֹוְך  לֹא  ִאם  ֵליַדע  ָיכֹול  ָאָדם  ְוֵאין  ְלמּוד,  ַהּתַ

ָיָמיו  ָרָאה ּבְ לֹום, ׁשֶ ָ לֹֹמה ָעָליו ַהּשׁ נּו ׁשְ ּפֹוְסִקים. ְוַגם 196ַרּבֵ

ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ַהּדֹורֹות  ָהיּו  ׁשֶ ָבבֹות,  ַהּלְ ִמעּוט 

ְלָפֵרׁש  ִלּבֹו  ִנְתעֹוֵרר  ן  ְוַעל-ּכֵ ְוהֹוְלִכים,  197ִמְתַמֲעִטים 

ְך ָעְמדּו יֹוְצֵאי  ָעה. ְוַאַחר-ּכָ ָרֵאל ּדֵ ֵני-ִיׂשְ ד ּבְ ְלמּוד ְלַלּמֵ ַהּתַ

לּו  ִנים, ּוִפְלּפְ ָאר ַרּבָ נּו ִיְצָחק ּוׁשְ ם 199ְוַרּבֵ נּו ּתָ ְיֵרכֹו - 198ַרּבֵ
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ביאורים
215. ארבעים 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 
)מהרש"א(. התורה  את  לקבל  כדי  בשמים  ששהה  יום  בכל  אחת  פעם   – 

שעיקר   .217 גמרא.  ממנו  ללמוד  כדי  יוחנן.  רבי  לפני  שבא  קודם   .216
שרגיל  הוא  חכם  תלמיד  "אם  ה.(:  )ברכות  רש"י  ז"ל  חזרה.  היה  לימודם 

ביאורים
יודעים  והיו   .208 שבידינו.  התוספות  והם  ההם.  התוספות  וקצרו   .207
המצוות מתוך התלמוד. ידעו לפסוק הלכה למעשה מתוך יגיעתם בלימוד 
הסוגיא. 209. אשר שם היו מחזיקים בתורה. בכת"י: שהיו בקיאין בתורה. 
210. בעסק גדול. שכל עסקם היה רק בתורה. 211. ושננתם. לשון "שינון" 
פירש רש"י  וכן  ל.  )רמ"ה, קידושין  "חידוד".  גם  "חזרה"(  )מלבד  שמשמעו 
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.

לליקוטי  )בהקדמה 
הלכות, דף ז:( פירש על 
פי הפסוק )משלי ג, טו( 
מפנינים',  היא  'יקרה 
כיצד  לכאורה  שקשה 
את  הכתוב  השוה 
תכלית  שהיא  התורה 
לדבר  העולמות  כל 
שנמוך  ודומם,  גשמי 
מבעלי  אף  במדרגתו 
שהרי  ותירץ,  חיים? 

ידוע שהפנינים ערכן לפי משקלן, וכל שנוסף משקל - הערך עולה פי כמה 
וכמה. דהיינו, אם למשל עשרה גרם שוה עשרה רובלים, עשרים גרם ישוו 
הלומד  שכל  לפנינים,  התורה  את  להמשיל  הכתוב  שהביא  וזהו  חמישים. 
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.
'לפום צערא  )פ"ה מכ"ג( על המשנה  ב'מגן אבות' להרשב"ץ  גם  כתב  וכן 
אגרא', דשכרו של השונה מאה ואחד כפול מהשונה מאה, שהרי צא ולמד 

משוק של חמרין, שלעוד פרסה מכפילים השכר. 

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

)ח,  ֲעִנית  ּתַ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ְוָאְמִריַנן  ְוֶאָחד. 

ַהֲהָלָכה  ֵריׁש-ָלִקיׁש ָהָיה חֹוֵזר  ׁשֶ א(, 

א  ּבָ ׁשֶ 216קֶֹדם  ָעִמים  ּפְ ִעים  215ַאְרּבָ

יֵמי  ם ּבִ ּלָ י יֹוָחָנן. ְוֵכן ָעׂשּו ּכֻ ִלְפֵני ַרּבִ

ִלּמּוָדם  ר  ִעּקַ 217ׁשֶ ְלמּוד,  ַהּתַ ַחְכֵמי 

ה  ֶכת ְמִגּלָ ַמּסֶ ָהָיה ֲחָזָרה. ְוָאְמִריַנן ּבְ

רּו ַהּתֹוָספֹות  דֹוִלים ֲאֵחִרים 207ְוִקּצְ ּגְ

ְלָהֵקל  ָחְכָמתֹו,  ִפי  ּכְ ֶאָחד  ל  ּכָ ָהֵהם, 

ִמים  ּיָ ּבַ ַוֲעַדִין  ּמּוד.  ַהּלִ ּדֹורֹו  י  ְלַאְנׁשֵ

ְצוֹות  ְלמּוד, 208ְוָהיּו יֹוְדִעים ַהּמִ ָכל ַהּתַ ִקיִאים ּבְ ָהֵהם ָהיּו ּבְ

ר  ְרַפת, 209ֲאׁשֶ ְרׁשּו ִמּצָ ְתּגָ ּנִ ל ׁשֶ ְלּגֵ ְתּגַ ּנִ ְלמּוד, ַעד ׁשֶ ִמּתֹוְך ַהּתַ

דֹול,  ּגָ ֵעֶסק  210ּבְ לֹוְמִדים  ְוָהיּו  ּתֹוָרה  ּבַ ַמֲחִזיִקים  ָהיּו  ם  ׁשָ

ר  ָהָיה ִעּקַ ְלמּוד, ׁשֶ יֵמי ַחְכֵמי ַהּתַ ָעׂשּו ִראׁשֹוִנים ּבִ ִעְנָין ׁשֶ ּכְ

ם  ְנּתָ ּנַ ָאְמרּו: "211ְוׁשִ ֶ ם ַמה ּשׁ ֵדי ְלַקּיֵ ְלמּוד ּכְ ִלּמּוָדם ַלֲחזֹר ַהּתַ

ִאם  ׁשֶ ִפיָך,  ּבְ ִדים  212ְמֻחּדָ ְבֵרי-ּתֹוָרה  ּדִ הּו  ּיְ ׁשֶ  - ְלָבֶניָך" 

א ֱאֹמר לֹו  ֶאּלָ ְוֹתאַמר,  ם  ַגְמּגֵ ּתְ ָבר, ַאל  ָאְלָך ָאָדם 213ּדָ ִיׁשְ

ְהיּו  ּיִ ׁשֶ הּוא  ר  ִאי-ֶאְפׁשָ ָבר  ַהּדָ ֶזה  י  ּכִ א(,  ל,  )קדושין  ד  ִמּיָ

ֹוֵאל, ִאם  יב ַלּשׁ ִפי ָהָאָדם ְלָהׁשִ ִנים ּבְ נּוִנים ּוְמֻזּמָ ְצוֹות ׁשְ ַהּמִ

ֲחִגיָגה )ט, ב(: )יד(ֵאינֹו ּדֹוֶמה  ָאְמרּו ּבַ מֹו ׁשֶ רֹב ֲחָזרֹות, ּכְ לֹא ּבְ

ֹוֶנה אֹותֹו ֵמָאה  ּשׁ ָעִמים, ְלִמי ׁשֶ ְרקֹו ֵמָאה ּפְ ֹוֶנה ּפִ ּשׁ ִמי 214ׁשֶ
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ביאורים
שאכלה  פורים  "סעודת  רבא  שאמר  ההלכה  מאד.  קל  דבר  היה  זה   .232
בלילה לא יצא ידי חובתו" היא הלכה ברורה ופשוטה מאד. 233. אין שום 
234. או שתי פעמים. במסכת עירובין  אדם. בכת"י: אין כמעט שום אדם. 
יודעים  פירוש:  עלה".  ועברי  מלתא  להא  רבנן  ידעי  רבא,  "אמר  )נד:(: 
התלמידים דבר זה, שהדרך לקיום התורה היא על ידי חזרת הלימוד, ואף על 

פי כן עוברים עליו, ואינם חוזרים כפי הצורך.

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 
221. אמר  220. אמר ליה. רב כהנא לרב אשי.  התלמידים לבית המדרש. 
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?! 225. למר. להרב. 226. ימי משתה ושמחה כתיב. ומשמע 
אמר   .227 בלילה.  ולא  ביום  דוקא  היא  בפורים  ושמחה  משתה  שמצות 
 ליה. רב כהנא. 228. אמר רב הכי. האמנם אמר רבא כך?! 229. אין. אכן!
230. תנא 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.

ואחת",  מאה  אותו 
פרקו  והשונה  ומאחר 
מרבו  פעמים  ארבעים 
בכיסו,  הוא כמונח  הרי 
צריך  ענין  לאיזה  וא"כ 

להגיע למאה ואחד?
'כמי  שלשון  ותירצו, 
שמונח בכיסו' לא באה 
זוכר  שכבר  להורות 
כמו  אלא  הלימוד,  את 
ב'אלו מציאות'  שאמרו 
עשוי  'אדם  כא:(  )ב"מ 
כל  בכיסו  למשמש 

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.  
"חייב אמרו  )שם(  עירובין  במסכת  בחזרה.  רגילים  כולם  שהיו   טז. 
פי"א( )ח"ב  עולם  החיי  וכתב  פעמים".  ארבעה  לתלמידו  לשנות   אדם 
שחיוב זה ללמוד ארבע פעמים אינו כחזרה על מנת לזכור, שלזה צריכים 
שיבין כדי  היא  זו  חזרה  אלא  פעמים,  ואחת  מאה  או  פעמים  מאה   לחזור 
מבין ואינו  בידו  מעורפל  לימודו  כן  עושה  אינו  ואם  שלמד,  מה   היטב 
אם  )ח.(  תענית  במסכת  אמרו  בזה  כיוצא  ועל  לאשורם.  הדברים  את 

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

ָבר  ה ְרֵאה, 232ֶזה ָהָיה ּדָ ִכיֵסּה. ְוַעּתָ ּבְ

ַקל ְמאֹד, ַוֲאִפּלּו ָהִכי ָהָיה חֹוֵזר אֹותֹו 

ׁשּום  233ֵאין  ו  ְוַעְכׁשָ ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ

יֹוֵתר  ֶזה  ּכָ ָבר  ּדָ חֹוֵזר  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָאָדם 

ָעִמים.  ּפְ י  ּתֵ ׁשְ 234אֹו  ַאַחת  ַעם  ִמּפַ

ה  ַכּמָ ּבְ רּורֹות  ּבְ דֹולֹות  ּגְ ְרָאיֹות  ְוֵיׁש 

ם  ּלָ ּכֻ ָהיּו  )טז(ׁשֶ ְלמּוד,  ּתַ ּבַ ְמקֹומֹות 

לֹו  ָהָיה  ֶאָחד  ּוְלָכל  ֲחָזָרה,  ּבַ ְרִגיִלים 

ּה  ַקּמֵ ָיִתיב  218ֲהָוה  י  ָאׁשֵ ַרב  ב(,  )ז, 

ָנן.  ֲהָנא. 219ָנַגּה ְוָלא ָקָאתּו ַרּבָ ָרב ּכָ ּדְ

ָאתּו  ָלא  ַטֲעָמא  ַמאי  ֵליּה:  220ָאַמר 

ְלָמא ְטִריֵדי  ָנן? 221ָאַמר ֵליּה: 222ּדִ ַרּבָ

ֵליּה:  223ָאַמר  ּפּוִרים.  ְסעּוַדת  ּבִ

ְלֵמיַכל  ר  ֶאְפׁשָ ֲהָוה  224ְולֹא 

ִמיַע ֵליּה  א? ָאַמר ֵליּה: ָלא ׁשְ ֵמאּוְרָתּ

ת  ְסֻעּדַ ָרָבא:  ָאַמר  ּדְ ְלָהא  225ְלַמר 

ְיָלה, לֹא ָיָצא ְיֵדי  ּלַ ֲאָכָלּה ּבַ ּפּוִרים ׁשֶ

ִתיב )אסתר  ְמָחה" ּכְ ה ְוׂשִ ּתֶ חֹוָבתֹו; ַמאי ַטֲעָמא? "226ְיֵמי ִמׁשְ

ט, כב(. 227ָאַמר ֵליּה: 228ָאַמר ָרָבא ָהִכי?! ָאַמר לֹו: 229ִאין! 

ח  ֻמּנָ ָמאן ּדְ ִעין ִזְמִנין, 231ְוָדֵמי ֵליּה ּכְ ּה ַאְרּבְ ָנא ִמּנֵ 230)טו(ּתָ
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ביאורים
הפוסקים. לספרי  נזקקים  ולכן  מאד.  מאד  הלמוד  נתמעט   .238 
כמו הראשונים. המה   .240 רבנו המחבר.  בדור של  הללו.  הלומדים   .239
בעלי התוספות חכמי צרפת. 241. וידעו וכו'. בכת"י הגירסא: וידעו ופלפלו; 
ואנשי הדור הזה רוצים לפלפל כמותם אבל אינם יכולים, כי אלו מבלבלים 
והלימוד  הזמן,  בחצי  הלימוד  מן  ופוסקים  היום,  רוב  ומבטלים  זה  את  זה 
שלהם... 242. מבלבלים זה את זה. בפלפולי שוא ללא שיבינו וידעו היטב 
244. כחצי היום.  243. ומבטלין רוב היום. על כך.  את הסוגיא על בוריה. 
בכך  משיגים  ואינם  תורה  של  לאמיתה  אינו  פלפולם  שכל  מלבד  כלומר, 
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 
ומניחין  יוצאים ממקומם ללכת ללמוד תורה בבית המדרש רחוק מביתם 

את נשותיהן.

ביאורים
על הגמרא  מספרת  )סה.(  עירובין  במסכת  בלילה.  פורעים  היו  אז   .235 
יום מדי  פרקים  וכך  כך  ללמוד  לעצמו  קובע  שהיה  יעקב  בר  אחא   רב 
במזונותיו טרוד  היה  וכאשר  היום.  בשעות  לימודו  חק  את   ומשלים 
ועוסק ללימוד,  ביום  קבועות  שהיו  שעות  מאותן  ומחסר  "לווה"   היה 
"פורע" היה  לימודו  מזמן  החסרות  השעות  את  פרנסתו.  בצרכי   בהן 
היו יום  שלושים  וכל   .236 ברש"י(.  )עיי"ש  בלילה  כך  אחר   ומשלים 
אבא בר  חייא  רבי  על  מסופר  )לח:(  ברכות  במסכת  תלמודם.   חוזרים 

ופירשו  רבו,  יוחנן  רבי  לפני  לימודו  על  חוזר  היה  יום  שלושים  שכל 
פירושו כאן  אבל  שלמד;  מה  כל  הוא  כלל  בדרך  "תלמודיה"   התוספות: 
עליהם חוזר  היה  יום,  בשלושים  אבא  בר  חייא  רבי  שלמד  מה  כל   הוא 

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 
237. המצוות. לקיים הלכה  לומר שאכן הכוונה כאן הוא לכל מה שלמד. 

למעשה.

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

בטעמם  היטב  אצלו 
ונימוקם.  

ּמּוד ְמאֹד ְמאֹד. ַהּלִ

י 239ַהּלֹוְמִדים  ָחה ַהּתֹוָרה, ֵמֲחַמת ּכִ ּכְ ּתַ ה ִנׁשְ ּדֹור ַהּזֶ ְועֹוד ּבַ
מֹו ָהִראׁשֹוִנים ְלַהֲחִזיק  לּו ְסבּוִרים ַלֲעׂשֹות 240ּכְ ַהּלָ

ָלל ּוְכָלל לֹא,  ְלּפּוִלים, ַאְך ֵאיָנם ּדֹוִמים ְלַחְכֵמי ָצְרַפת ּכְ ּפִ ּבַ

ְוָהיּו  נּוָתם,  אּוָלם, ְותֹוָרָתם ָהְיָתה ָאּמָ ּכְ תּוַח  ּפָ ם ָהָיה  ּבָ ּלִ ׁשֶ

241ְוָיְדעּו  יגּו  ִהּשִׂ ָלֵכן  ָוַלְיָלה,  יֹוָמם  ָעֶליָה  ַעְצָמם  ְמִמיִתים 

ִלים  א 242ְמַבְלּבְ ן, ֶאּלָ ו ֵאיָנם יֹוְדִעים ּכֵ ִפְלּפּוָלם; ֲאָבל ַעְכׁשָ ּבְ

ִלּמּוד  אֹותֹו  ּבְ ְועֹוְסִקים  ַהּיֹום  ִלים רֹב  243ּוְמַבּטְ ֶזה,  ֶזה ֶאת 

ּטּול ֶקַבע.  ֲעַראי ְוַהּבִ ֶהם ֲעַראי ּדַ ּלָ ּמּוד ׁשֶ ֲחִצי יֹום, ְוַהּלִ 244ּכַ

ִנים  ׁשָ ר  ֶעׂשֶ ִלְלֹמד  245ָהְלכּו  ְלמּוד  ַהּתַ ַחְכֵמי  יֵמי  ּבִ ֲאָבל 

ַלּיֹום,  ָרִקים  ּפְ ְוָכְך  ְך  ּכָ ִמְנָין  ְסכּום 

ָהיּו  235ָאז  ּיֹום,  ּבַ ְטרּוִדים  ָהיּו  ּוְכׁשֶ

א(,  סה,  )ערובין  ְיָלה  ּלַ ּבַ ּפֹוְרִעים 

חֹוְזִרים  ָהיּו  יֹום  ים  לֹשִׁ ׁשְ 236ְוָכל 

לֹוְמִדים  ָהיּו  ָהִעְנָין  ּוְבֶזה  ְלמּוָדם.  ּתַ

יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  ָצְרַפת,  ּבְ ן  ם-ּכֵ ּגַ

דֹוָלה,  ּגְ ְוִליִדיָעה  ַרּבֹות  ְלַמֲעלֹות 

י ָהיּו  ְולֹא ֻהְצְרכּו ְלִסְפֵרי ּפֹוְסִקים, ּכִ

ְלמּוד  ַהּתַ ִמּתֹוְך  ְצוֹות  237ַהּמִ יֹוְדִעים 

238ִנְתַמֵעט  ְרַפת  ִמּצָ ְרׁשּו  ְתּגָ ּנִ ׁשֶ ִמּיֹום  ֲאָבל  ְוַהּתֹוָספֹות; 
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ביאורים
252. ראה והבן זה הענין. להשתומם מדרגתם הגבוהה של חכמי התלמוד, 
רצופות  שנים  שלש  לאחר  לביתו  שחזר  על  בבנו  להלחם  יצא  שרבא 
לביתם. מחוץ  אחד.  במקום   .253 תורה.  ולמד  המדרש  בבית   שהיה 
יהיה  לעולם  וכו'.  ליגרס  לעולם   .255 התלמוד.  חכמי  הראשונים.   .254
אדם רגיל לקרוא את התלמוד ולשנן אמרותיו, למרות שהוא עתיד לשכוח 

ואפילו אם אינו מבין כלל מה שהוא אומר.

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

ִנין,  ָלת ׁשְ י ֲהָוה ּתְ ִנין. ּכִ ית ׁשְ ֵליּה ׁשִ

ָאַמר:  ִכּפּוָרא,  ּדְ יֹוָמא  ַמֲעֵלי  ְמָטא 

ַמע  ׁשָ יִתי.  ּבֵ י  ְלַאְנׁשֵ ְוֶאֱחֵזי  ֵאִזיל 

יּה. ָאַמר  ַקל ָמָנא ָנַפק ְלַאּפֵ , ׁשָ ֲאבּוּהַ

ָלּה:  ְוָאְמֵרי   !? ְרּתָ ִנְזּכַ יֹוָנָתְך  ֵליּה: 

ָמר  ָלא  ִאְטרּוד,   !? ְרּתָ ִנְזּכַ זּוָגָתְך 

252ְרֵאה  ִאְפִסיק.  ָמר  ְוָלא  ִאְפִסיק 

ֵבִקים  ּדְ ָהיּו  ה  ּמָ ּכַ ָהִעְנָין,  ֶזה  ְוָהֵבן 

ְלרּוַח-ַהּקֶֹדׁש.  ָזכּו  ן  ַעל-ּכֵ ּתֹוָרה,  ּבַ

ֵעֶסק  ֶאֶרץ ָצְרַפת ָהיּו עֹוְסִקים ּבְ ְוֵכן ּבְ

ִבים  יֹוׁשְ ְוָהיּו  ַרב,  ּוְזַמן  דֹול  ּגָ

ְלמּוד,  ל ַהּתַ ָמקֹום ֶאָחד ִלְלֹמד ּכָ 253ּבְ

ים  יֶהם, ְוָהיּו עֹוׂשִ ְסָקה ּתֹוָרה ִמּפִ ִמיד, ְולֹא ּפָ ְוָהיּו חֹוְזִרים ּתָ

ִלְגַרס  255ְלעֹוָלם  ְדָאְמִריַנן:  ּכִ 254ָהִראׁשֹוִנים,  י  ַמֲעׂשֵ מֹו  ּכְ

ָלא ָיַדע ַמאי  ב ּדְ ח, )יז( ְוַאף-ַעל-ּגַ ּכַ ַמׁשְ ב ּדְ ִאיִניׁש ְוַאף-ַעל-ּגַ

ביאורים
246. גדול בקביעות. בהתמדה גדולה. 247. בקביעות שאם. בכת"י: בקבע 
'לבריאות'  או  'מרפא',  אסותא.   .248 שאם...  קבועים,  היו  כך  וכל  גדול, 
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" 
וכו'"[. לאור  הזה  המות  שמהפך  בימינו(,  "לבריאות"  או  "אסותא"   )כמו 

249. מפני ביטול בית המדרש. שאין נכון לבטל את בית המדרש מלימודם 
על כך. 250. רוב קביעותם. כמה היו הם קבועים ושקועים בלימוד התורה. 
251. רב 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 
ויצא  זיין  כלי  לקח  בא,  אביו שהוא  ביתי. שמע  בני  לראות את  רבא: אלך 
לקראתו כאילו בא להילחם בו. אמר לו אביו: הקדמת לבוא מפני שנזכרת 
לזוגתו  כינוי  זה  ]אף  יונתך  לו:  אומרים שאמר  ויש  לה?!  ונתאוית  באשתך 
א([  ד,  שם  רש"י  )וראה  יונתי",  "רעיתי  ב:  ה,  השירים  שיר  ראה  אדם;  של 
זה אכלו סעודה  ולא  זה  לא  מריבה,  יוסף מאותה  ורב  רבא  נטרדו  נזכרת. 
מפסקת ]היינו, סעודה האחרונה של ערב התענית, שבה מפסיקים מאכילה 

ומתחילים להתענות )רש"י, עפ"י תענית ל.([.

ִאם ָהָיה ֶאָחד  ְקִביעּות, ׁשֶ דֹול 247ּבִ ְויֹוֵתר, ְוָהָיה ִלּמּוָדם 246ּגָ

ּטּול  ּבִ ֵני  249ִמּפְ "248ָאסּוָתא"  אֹוְמִרים  ָהיּו  לֹא  ׁש  ִמְתַעּטֵ

250רֹב  ָלַדַעת  ֵיׁש  ָהִעְנָין  ה  ִמּזֶ א(.  נג,  )ברכות  ְדָרׁש  ית-ַהּמִ ּבֵ

ְכֻתּבֹות )סג, א: עיין שם כל הענין, כי שם  ְקִביעּוָתם. ְוָאְמִריַנן ּבִ

יֹוֵסף  251ַרב  כאן(:  ז"ל  המחבר  שהעתיק  מכפי  משונה  הגירסא 

ַסק  ּפָ יֹוֵסף.  ַרב  ּדְ ּה  ַקּמֵ ַרב  ְלֵבי  ֲאבּוּהַ  ְדֵרּה  ׁשַ ָרָבא  ּדְ ֵרּה  ּבְ
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ביאורים
258. רבים פורשים מן הלימוד.  257. צורת התלמוד. תוכן הענין שלומד. 
דהיינו תלמידים הבאים ללמוד תורה ושומעים מרבותיהם הרבה פלפולים 
ולפיכך אינם  יודעים  כי את הגירסא אינם  וסברות, מתיאשים מן הלימוד, 

מבינים היטב את הפלפולים ונמצאים קרחים מכאן ומכאן )'עלי אורח'(.

ביאורים
256. מעיקרא 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.

ישתדל  לו  יתאפשר 
הטעמים,  את  להבין 
ולא ימנע מלקבל תורה 
מרבו רק משום שעדיין 
אינו מבין את כל טעמי 
לכך  הטעם  הדברים. 
הדברים  שלטעמי  הוא, 
לאחר  להגיע  יוכל 
עצמו,  בכחות  העיון 
הידיעות  את  ואילו 
עתה  מרבו  יקבל  שלא 
אחר  ישמע  שלא  יתכן 
שידע  אחרי  ועוד,  כך. 
יגיע  התלמוד,  כל  את 
לסברות אמיתיות יותר 
]ראה סנהדרין מב. 'במי 
מלחמתה  מוצא  אתה 
שיש  במי  תורה?  של 
חבילות  חבילות  בידו 
כהנא  רב  משנה'[.  של 
דוגמא  משמש  עצמו 

עשרה,  שמונה  בגיל  כבר  התלמוד  כל  את  מרבותיו  למד  שהרי  זה,  לכלל 
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(. 

שו"ע  סק"ב.  נ,  או"ח 
הרב יור"ד הלכות ת"ת, 

ב, יב-יג(.
באופן  שפירשו  יש 
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 
מיתבי(.  שם  ד"ה  שם  קידושין  יהושע  פני  וראה  וכתובים"!  נביאים  "ולא 
מבין  ואינו  משנה  אומר  אדם  שאם  ב(  נ,  )או"ח  אברהם'  ב'מגן  כתב  והנה 
את מה שאומר, אין זה נקרא לימוד. וב'מראית עין' לחיד"א ביאר כוונתו, 
אבל  כלום.  אינו  אז  להבין,  עמל  שאינו  אלא  להבין  שכל  ללומד  שכשיש 
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 

ֵאיָנם  ֶזה  ְוָכל  א(.  סג,  )שבת  ר  ִלְסּבַ

רֹוֶצה  ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ ה,  ַעּתָ ים  עֹוׂשִ

י  ים ְוִחּדּוׁשֵ ִלְלֹמד ּתֹוָספֹות ְוָכל ִחּדּוׁשִ

257צּוַרת  ַדע  ּיֵ ׁשֶ קֶֹדם  ים  ִחּדּוׁשִ ּדְ

יָון  ּכֵ ַיְצִליחּו,  ֵאיְך  ן  ְלמּוד, ִאם-ּכֵ ַהּתַ

ָאְמרּו ַחְכֵמי  ֶ ּשׁ ה  ה ְלֶהֶפְך ִמּמַ עֹוׂשֶ ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ י  ּכִ ְלמּוד,  ַהּתַ

יב  ְלָהׁשִ ְוֵאין  ֱאֶמת,  ַהּכֹל  ְלמּוד  ּתַ ּבַ

ּנֹותֹו, ְולֹא ְלהֹוִסיף ְולֹא  ָעָליו אֹו ְלׁשַ

ּמּוד  ַהּלִ טַֹרח  ֵמרֹב  ן  ְוַעל-ּכֵ ִלְגרַֹע. 

ים  ּפֹוְרׁשִ ים  258ַרּבִ ְלּפּול  ְוַהּפִ ָהִעּיּון 

מּועֹות  ְ ַהּשׁ טַֹרח  ֵמרֹב  ּמּוד  ַהּלִ ִמן 

י  ּכִ ה,  ַעל-ּפֶ אֹוֵמר  ׁשֶ ְקּדּוק  ְוַהּדִ

ְוַאְמֵרי: א(,  יט,  )ע"ז   ָקָאַמר 

ְוָהַדר  ֱאָנׁש,  ִלְגַמר  ָרא  256)יח(ֵמִעּקָ ם ג’
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ביאורים
מפי רבי יוחנן. ]רבי זירא עלה מבבל לארץ ישראל, כדי ללמוד תורה מפי 
דרך  היתה  הזמן  באותו  ישראל.  בארץ  שהיו  האמוראים  ושאר  יוחנן  רבי 
בבל;  של  בישיבות  הלימוד  מדרך  שונה  ישראל  שבארץ  בישיבות  הלימוד 
במחלוקת,  מתעצמים  היו  ולא  לזה,  זה  נוחים  החכמים  היו  ישראל  בארץ 
לזה  זה  ומסייעים  מקשיבים  היו  השני,  על  אחד  מקשים  כשהיו  אף  אלא 
להעמיד את הדברים על בורים, והיו דבריהם כֶׁשֶמן, כלומר קולחים בנחת. 
את  ִחזק  אחד  וכל  במחלוקת,  מתעצמים  היו  בבבל  החכמים  לכך,  בניגוד 
שמרוב  לחוש  מקום  שהיה  עד  חבירו,  שיטת  על  קושיות  בהרבותו  דעתו 
ואמיתתה  בוריה  על  ההלכה  לבירור  מגיעים  היו  לא  וקושיות  התנצחות 
)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, 
כדי לשכוח  ולכן התענה  ישראל,  ארץ  ללמוד מהאמוראים של  לו  תפריע 
ויחיה. לו  שיתכפר  יעשה.  מה   .264 בבבל[.  שנהגה  הלימוד  שיטת   את 

265. אם היה רגיל. קודם שנכשל בעברה. 266. לקרות. במקרא. 267. דף 
אחד. פרשה אחת, או דיבור אחד בכל יום, מעתה יקרא... 268. שני דפין. 
ישנה... יום, מעתה  270. פעם אחת. בכל  269. לשנות. במשנה.  יום.   בכל 

271. פעמיים. בכל יום. 272. רוב גירסא. להרבות בשינון התלמוד.

ביאורים
259. בא ללמוד. בכל מצב. בכת"י הגירסא: יכול ללמוד. 260. נים ולא נים 
והוא  ישן לחלוטין,  ישן אבל אינו  תיר. אף במצב עייפות, שהוא  ולא  תיר 
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 
וכו'. שישתכח ממנו תלמוד בבלי, כדי שהתלמוד  263. דלשתכח  ישראל. 
בבלי לא יטריד אותו בבואו ללמוד את הגמרא של ארץ ישראל ]-ירושלמי[ 

ַאַחת  ֲעֵבָרה  ּבַ ָאָדם  ל  ִנְכׁשַ א(:  )כה,  ה  ְקָרא-ַרּבָ ַוּיִ ּבְ ְוָאְמרּו 

ָהָיה  265ִאם  ְוִיְחֶיה?  ה  ֲעׂשֶ ּיַ 264ַמה  ַמִים,  ָ ַלּשׁ ִמיָתה  ב  ְוִנְתַחּיֵ

אֹו  ים;  ּפִ ּדַ ֵני  268ׁשְ ִיְקָרא  ֶאָחד,  ף  267ּדַ 266ִלְקרֹות  ָרִגיל 

ֲעַמִים; אֹו ִלְלֹמד  ֶנה 271ּפַ ַעם ַאַחת, ִיׁשְ ֶרק 270ּפַ נֹות ּפֶ 269ִלׁשְ

י  ר, ּכִ ְרָסא ִעּקָ ָרִקים. ַאְלָמא 272רֹב ּגִ ֵני ּפְ ֶרק ֶאָחד, ִיְלַמד ׁשְ ּפֶ

ִדּבּור  ר, ִלְצעֹק ּוְלָהִרים קֹול ֲחִצי יֹום ּבְ ְלּפּול ִעּקָ ִאם ָהָיה ַהּפִ

ה ָהָיה ָרִגיל ְלַהְקׁשֹות  ִחּלָ ֶאָחד, ָאז ָהָיה לֹו לֹוַמר: ִאם ִמּתְ

ׁש  ְמַקּדֵ ָהִאיׁש  ּוְבֶפֶרק  יֹות.  ֻקׁשְ י  ּתֵ ׁשְ ה  ַיְקׁשֶ ַאַחת,  ָיא  ֻקׁשְ

ָהִיינּו  חּוץ, ַהְלַואי ׁשֶ אֹוְמִרים: ַמה ּנּוַכל ְלָהִבין ְסָברֹות ִמּבַ

ְקִביעּות  ָפִרים. ְוִאם ָהיּו לֹוְמִדים ּבִ תֹוְך ַהּסְ ּבְ ֶ יֹוְדִעים ַמה ּשׁ

ְלמּוד, ְוָהיּו  ּתַ ִקיִאים ּבַ יֹוָמם ָוַלְיָלה, ָאז ָהיּו לֹוְמִדים ְוָהיּו ּבְ

ַקל, ְוָהָיה ָאָדם  י ָהָיה ָלֶהם ֵלב ְלָהִבין ּבְ ים ִלְלֹמד, ּכִ ִמְתַאּוִ

יר, ְוָהיּו  יר ְולֹא ּתִ א ִלְלֹמד ְלעֹוָלם, 260ִנים ְולֹא ִנים, ּתִ 259ּבָ

ים  ִמְתַרּבִ ָהיּו  ְוַגם  ֵלָמה,  ׁשְ ַמִים  ִיְרַאת-ׁשָ ָכְך  ּבְ מֹוִסיִפים 

ֵמרֹב  ה  ַעּתָ ֲאָבל  ּתֹוָרה.  ּבַ ִמיד  ּתָ ְוָהיּו עֹוְסִקים  ְלִמיִדים  ַהּתַ

ֵבד, ְולֹא  א ּכָ ַמּשָׂ ית ֲעֵליֶהם ַהֲהָלָכה ּכְ מּועֹות ַנֲעׂשֵ ְ טַֹרח ַהּשׁ

עֹון  ּגָ ׁשִ ּבְ עֹוְסִקים  ְך  ּכָ ּוִמּתֹוְך  ּה,  ּבָ יט  ְלַהּבִ עֹוד  יּוְכלּו 

ְחּבּולֹות  ִמיֵני ּתַ ִלים ְועֹוְסִקים ּבְ ִלים ּוְמַבּטְ ֵליָצנּות, ּוְמַבְלּבְ ּבְ

ַמִים. 261ְוֵאין ָלֶהם ִיְרַאת-ׁשָ

י  ַרּבִ א(:  פה,  )ב"מ  ַהּפֹוֲעִלים  ֶאת  ֹוֵכר  ַהּשׂ ֶפֶרק  ּבְ ְוָאְמרּו 
ִעים ]י"ג ֵמָאה[ יֹום  ַתֲעִנית ַאְרּבָ ֵזיָרא 262ָיִתיב ּבְ

ָלא ִנְטְרֵדּה.  י ֵהיִכי ּדְ ַבְבִלי, ּכִ ְלמּוָדא ּדְ ּה ּתַ ח ִמּנֵ ּכַ ּתַ ִלׁשְ 263ּדְ
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ביאורים
278. כפתחו 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 
)עיין מגדים חדשים([.  בו קרעי הבגדים  בבגד כשמתקנים  שהמחט עושה 
הדורות.  במשך  מתקטן  החכמים  של  שכלם  ורוחב  הבנתם  עומק  כלומר, 
הדורות  ]כלומר: של  כח שכלנו  אנחנו,  לגמרא.  בגודא  כסכתא  ואנן   .280
כך קשה  צר בכותל,  יתד בחור  הוא כמו שקשה לתקוע  היותר אחרונים[, 
לנו להבין את מה שאנו לומדים. 281. כאצבע בקירא לסברא. כמו שקשה 
להכניס אצבע בגוש של שעוה קשה, כך קשה לנו לחדש סברות מעצמנו. 
גדול; להכניס  יתד בכותל, אבל רק בקושי  ניתן לקבוע  וביאר המהרש"א: 
אצבע בשעווה קשה הוא כמעט מן הנמנע, לכל היותר אפשר לעשות רק 
רושם קטן בשעווה. רבא בא לומר, שיכולתנו לחדש סברות מעצמנו היא 
282. כי אצבעתא  יותר חלושה מיכולתנו להבין מה שאנו לומדים.  הרבה 
בבירא לשכחה. כמו ֶשַּקל לשים אצבע בפתח הבור, ואין בכך שום קושי, כך 

קל לנו לשכוח מה שאנו לומדים.

ביאורים
273. לכאן. לבית מדרשי. 274. שקנתרנים הם. דרכם להקניט אחרים, ולא 
ללמוד תורה הם באים אלא לקפחני בהלכות הם באים. כלומר, לקצץ את 
)רש"י,  חריפותם  מתוך  נגדם  לעמוד  יכול  שאיני  להראות  בהלכות,  רגלי 
קידושין נב:(. ואחרים פירשו ש"לקפחני" פירושו לצערני )תוספות ורא"ש 
של  הקושיות  מחמת  מגרסתו.  להתבטל   .275 אלא(.  ד"ה  מט:  נזיר  על 
שסברותיו  כיון  דעתו.  סוף  על  חבריו  עמדו  ולא   .276 מאיר.  רבי  תלמידי 
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.

מסבירה  שם  הגמרא 
לרבי  היא  שהכוונה 
ידוע  שהיה  עקיבא, 
בסודות  כמומחה 
חגיגה  )עיין  התורה 
חוקת  תנחומא,  יד: 
פתח  מדות  פ"ח([. 
עשרים  הן  ההיכל 
אמות,  עשר  על  אמה 
של  מידותיו  גם  הן  והן 

כשהיתה אפילו  לעין  נראה  תמיד  שהיה  זכריה,  מגילת  של  הגלוי   החלק 
האחרונים החכמים  על  אומרת  כשהגמרא  ולכן,  מקופלת.   המגילה 
שלבם רחב כפתחו של היכל, הכוונה היא שהיו מומחים בחלק הנגלה של 

התורה. 

ראשונים  של  לבן  יט. 
ושל  אולם  של  כפתחו 
של  כפתחו  אחרונים 
עירובין  במסכת  היכל. 
שהנביא  למדנו  )כג.( 
מגילה  ראה  זכריה 
שכללה  מקופלת 
כולה.  התורה  כל  את 
פשוטה,  כשהמגילה 
וכל חלקיה גלויים לכל, 
ארבעים  הן  מדותיה 
עשרים  על  אמה 
מדות  גם  הן  והן  אמה, 
ולכן,  האולם.  פתח 
על  אומרת  כשהגמרא 
הראשונים  החכמים 
התורה,  חדרי  על  שלטו  שהם  היא  הכוונה  אולם,  של  כפתחו  רחב  שלבם 
כולל גם החלקים הנסתרים שאינם גלויים לכל, דהיינו סודות התורה ]ולכן 

ְמלֹא ֶנֶקב ַמַחט  278ֵהיָכל, 279ְוָאנּו - ּכִ

י  ּכִ 280ַוֲאַנן  י:  ּיֵ ַאּבַ ְוָאַמר  ִסְדִקית. 

ָרָבא:  ְוָאַמר  ִלְגָמָרא.  גּוָדא  ּבְ ָתא  ִסּכְ

ִלְסָבָרא.  ִקיָרא  ּבְ ע  ֶאְצּבַ 281ּכְ ַוֲאַנן 

ָעָתא  י ֶאְצּבְ י: ַוֲאַנן 282ּכִ ְוָאַמר ַרב ָאׁשֵ

י  ֲעִנּיֵ ֲאָנן  ו  ְוַעְכׁשָ ְכָחה.  ְלׁשִ ֵביָרא  ּבְ

י  ַרּבִ ת  ּמֵ ׁשֶ ּכְ ָאְמִריַנן:  ב(  נב,  )קדושין 

ְנסּו  ִיּכָ ַאל  ְיהּוָדה:  י  ַרּבִ ָאַמר  ֵמִאיר, 

273ְלָכאן,  ֵמִאיר  י  ַרּבִ ְלִמיֵדי  ּתַ

ּלֹא  ׁשֶ  - ֶזה  ְוָכל  ֵהם.  ָרִנים  ְנּתְ ּקַ 274ׁשֶ

י  ְרָסתֹו, ּכִ ל ִמּגִ ּטֵ ָהָיה רֹוֶצה 275ְלִהְתּבַ

י ֵמִאיר ָהָיה ָחִריף, 276ְולֹא ָעְמדּו  ַרּבִ

נג, א(.  )ערובין  ְעּתֹו  ּדַ סֹוף  ַעל  ֲחֵבָריו 

ן  )יט(ִלּבָ יֹוָחָנן:  י  ַרּבִ ָאַמר  ָהָתם  ְועֹוד 

ל  ׁשֶ ִפְתחֹו  277ּכְ  - ִראׁשֹוִנים  ל  ׁשֶ

ל  ׁשֶ ִפְתחֹו  ּכְ  - ַאֲחרֹוִנים  ל  ְוׁשֶ אּוָלם, 
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ביאורים
אדם  של  כרם  וליד  עברתי,  עצלן  איש  של  שדה  ליד  וגו'.  שדה  על   .290
חסר דעה. 291. והנה עלה כולו וגו'. וראיתי כי צמחו על כל השדה קוצים 
דוקרים, והתכסו פני השדה בחוחים עוקצניים, וגדר האבנים שסביב לשדה 
עליו  לחזור  תלמודו  על  שוקד  אינו  תלמודו.  מחזיר  שאינו   .292 נהרסה. 
ראשי-פרקים.  משכח  בכת"י:  פרקים.  ראשי  מחליף   .293 רבות.  פעמים 
 כלומר, בתחילה שוכח קצת מתלמודו. 294. דברי חכמים. זה בזה. 295. על

ביאורים
אבן  לתוך  לחדור  אפשרות  שאין  כמו  ולסברא.  לגמרא  שיש  כאבן   .283
ַשִיש 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? 286. שמקשינן. שחכמי 
בכת"י:  טעמו.  ומוצא   .287 לברייתות.  התלמוד מקשים סתירה מהמשנה 
בתנאי  אבל  פלפול,  יכולת  גם  לו  יהיה  וממילא  כלומר,  טעמים.  ומוצא 
שירכוש את הסברות והחילוקים מרוב גירסא והתמדה בתורה )'עלי אורח'(. 

288. לפטפט. לפלפל בדברי תורה. 289. הפטפוטים. הפלפולים.

יגּו ִלְלֹמד לֹא ּתֹוָרה ְולֹא ְנִביִאים ּוְכתּוִבים  ְלַגְמֵרי, ְולֹא ַיּשִׂ

רֹב  ֵמֲחַמת  ָחְכָמה,  ׁשּום  ְולֹא  ים  ִמְדָרׁשִ לֹא  דֹות,  ַאּגָ ְולֹא 

ַעל  ו(  כד,  דר"נ  )אבות  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ְחּבּולֹות  ּתַ

ֶרם ָאָדם  י ְוַעל ּכֶ ֵדה ִאיׁש ָעֵצל ָעַבְרּתִ סּוק ֶזה: "290ַעל ׂשְ ּפָ

ים,  סּו ָפָניו ֲחֻרּלִ ׁשֹוִנים, ּכָ ה ָעָלה ֻכּלֹו ִקּמְ ֲחַסר ֵלב. 291ְוִהּנֵ

ֵאינֹו ַמֲחִזיר  ְוֶגֶדר ֲאָבָניו ֶנֱהָרָסה" )משלי כד, ל-לא( - ִמי 292ׁשֶ

ַמֲחִליף  סֹוף  ָרִקים,  ּפְ י  ָראׁשֵ 293ַמֲחִליף  ה  ִחּלָ ִמּתְ ְלמּודֹו,  ּתַ

אֹוֵמר ַעל ָטֵמא ָטהֹור, ַוֲהֵרי הּוא  ְבֵרי ֲחָכִמים, סֹוף ׁשֶ 294ּדִ

ְלמּודֹו לֹא  ּתַ ֵאינֹו חֹוֵזר  ַמֲחִריב ֶאת ָהעֹוָלם. ַאְלָמא, ִמי ׁשֶ

רֹב ַההֹוָראֹות. ְוָאְמִריַנן  א טֹוֶעה ּבְ ין, ֶאּלָ ּדִ יּוַכל ְלהֹורֹות ּכַ

ה  ּמָ ָמֵעאל: ּבֹוא ּוְרֵאה ּכַ י ִיׁשְ ֵלי )י, א(: ָאַמר ַרּבִ ִמְדַרׁש ִמׁשְ ּבְ

ל  ּכָ ָלדּון  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ָעִתיד  ׁשֶ ין,  ַהּדִ יֹום  ה  ָקׁשֶ

ְלִמיד-ָחָכם  ּתַ ׁשֶ ְוֵכיָון  ָפט,  ְיהֹוׁשָ ֵעֶמק  295ַעל  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם 

לֹו: אֹוֵמר  ּתֹוָרה?  ּבַ ָעַסְקּתָ  לּום  ּכְ לֹו:  אֹוֵמר  ְלָפָניו,  א   ּבָ

ְלָפַני, ְוהֹוֵדיָת  הֹוִאיל  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ לֹו  אֹוֵמר   ֵהן! 

ֶאֶבן  283ּכְ ִאם  י  ּכִ ע,  ֶאְצּבַ ּכְ לֹוַמר  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ֵאין  ַעת  ַהּדַ

ַמְדִליִקין  ה  ּמֶ ּבַ ֶפֶרק  ּבְ ָאַמר  ּדְ ְוָהא  ְוִלְסָבָרא.  ִלְגָמָרא  ִיׁש  ׁשַ

284ְלִדין  ָאָדם  ְכִניִסים  ּמַ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָרָבא:  ָאַמר  א(  )שבת לא, 

ָחְכָמה?  ְלּתָ ּבְ ְלּפַ ֱאמּוָנה? ּפִ אָת ְוָנַתּתָ ּבֶ ׁשֹוֲאִלין אֹותֹו: 285ָנׂשָ

ָמָרא,  ַהּגְ ִלּמּוד  ֶזה  ל,  ְלַפְלּפֵ ָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָמע  ַמׁשְ

ִאי  ְלהּו.  ּוְמָתְרִציַנן  ַרְיתֹות  ַהּבָ ַעל  ָניֹות  ִמׁשְ יַנן  ְקׁשִ ּמַ 286ׁשֶ

ק  ְעּתֹו ְלַדְקּדֵ ִמיד נֹוֵתן ּדַ ּתֹוָרה ּתָ יֹון ּבַ י, ַעל-ְיֵדי ֵעֶסק ְוִהּגָ ַנִמּ

יָטא  ׁשִ ט, ּפְ ל ַהּיֹום 288ְלַפְטּפֵ ב ּכָ 287ּומֹוֵצא ַטְעמֹו. ֲאָבל ֵליׁשֵ

ן. ּלֹא ַלֲעׂשֹות ּכֵ ׁשֶ

לֹוְמִדים  ֵאין  ׁשֶ ַעְצָמם  ּבְ מֹוִדים  ַהּלֹוְמִדים  רֹב  ה  ַעּתָ ְוֵכן 
י  ּכִ ר,  ׁשָ ַהּיָ ֶדֶרְך  ּבְ לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ׁשֶ ְויֹוְדִעים  ֹהֶגן,  ּכַ

ִלים  ּטְ ִטים ֵהם ִמְתּבַ ֵהם ְמַפְטּפְ ְטּפּוִטים ׁשֶ ֵמרֹב טַֹרח 289ַהּפִ
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צדיקים שער התורהארחות 

70

צדיקים עיוניםשער התורהארחות 

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

בוקר, אערוך ואסדר לפניך בעל פה כל תלמודי". 

ביאורים
יהושפט"  עמק  "אל  הכתוב:  ]על  )כת"י(.  יהושפט  בעמק  יהושפט.  עמק 
הדין,  בעומק  עמהם  ארד   - יהושפט  עמק  "אל  רש"י:  פירש  ב(,  ד,  )יואל 
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.

297. שלא 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' 

ין.  ה ְליֹום ַהּדִ ה ּוְכִלּמָ ּבּוׁשָ ִניָת ָ ּשׁ ּוַמה  ִריָת  ּקָ ַמה  ִלי   )כ(ֱאֹמר 

אן ִמּכָ יָבה.  ְיׁשִ ּבַ ַמְעּתָ  ָ ּשׁ  ּוַמה 

ָאָדם, ָרא  ּקָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ  ָאְמרּו: 

יֵגהּו  ּשִׂ ּתַ ּלֹא  297ׁשֶ ָידֹו,  ּבְ 296ִיְתּפֹס 

קרית  מה  לי  אמור  כ. 
שמעת  ומה  שנית  ומה 
ה"חפץ  כתב  בישיבה. 
)שמיה"ל  חיים" 
פ"ז(:  התורה  שער 
ובעונותינו הרבים כמה 
מרפים  אנשים  וכמה 
עבור  לבוא  המעותד  הגדול  העונש  על  חושבים  ואינם  התורה,  מן  ידיהם 
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 
לו:  אומר  הקב"ה  שלשה,  או  סדרים  שני  בידו  שיש  מי  בא  לגיהנום.  אותו 
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.   
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ארגון
"ארחות יושר"

נוסד בהכוונתו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, על מנת 
כל                 בקרב  עקבי  ובאופן  יסודית  בצורה  המוסר  לימוד  את  להנחיל 

חלקי העם. 
זה,  בנושא  מגוונת  פעילות  הארגון  מקיים  זו  מטרה  להגשים  כדי 
תורה  בשיעורי  המוסר"  "ארחות  בחוברות  הלימוד  הפצת   – ובראשה 
ובבתי              תורה  בתלמודי  והכוללים,  הישיבות  בהיכלי  הארץ,  ברחבי 

חינוך לבנות.
לפניכם סקירה קצרה על פעולות הארגון:

ארגון להפצת שיעורי תורה ומוסר

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



צוות תלמידי חכמים מופלגים, אשר ניחונו בידע רב 
הוצאה                    על  שוקד  הענפה,  התורנית  בספרות  ומעמיק 

עיניים,   ומאירת  חדשה  בעריכה  מוסר  ספרי  של  לאור 
מבוארים בטוב טעם, ומעוטרים ב"עיונים" מתוך דברי רבותינו - 
חדשיות                     חוברות  בצורת  מוגש  החומר  ואחרונים.  ראשונים 

עם חלוקה יומית, המופצות בכעשרים אלף עותקים, בשיעורי 
ובבתי                      תורה  בתלמודי  והכוללים,  הישיבות  בהיכלי  תורה, 

הכנסת.

הקיימים  תורה  בשיעורי  ולשלב  תורה,  שיעורי  להקים  בס"ד  זכינו 
בכל רחבי הארץ את לימוד המוסר, כאשר בסוף כל שיעור לומדים בצוותא 

קטע יומי אחיד מתוך חוברות "ארחות המוסר". מעבר למעלת הקביעות אשר 
בספרים  מקיף  ידע  רכישת  על  ובנוסף  מוסר,  לימוד  בלי  יום  יעבור  לא  בגינה 
קדושים אלו, קיים גם "כח הציבור" באשר לומדים אלפי יהודים, גדולים וקטנים, 

המהוה  חדשית  מילגה  מקבלים  שליט"א  הרבנים  הקטע.  אותו  את  יום  בכל 
הלימוד  רציפות  על  החודש  בסוף  במשוב  ומדווחים  ועידוד,  תמריץ 

ועקביותו.

מכון
"ארחות
המוסר"

שיעורי תורה ברחבי הארץ 206
שעורים

מרן שליט“א  בכנס סיום ספר ”ארחות יושר“

עוסקים  הארץ,  ברחבי  התורה  בתלמודי  גם 
הלימודים,  בתכניות  המשולב  המוסר  בלימוד  צאן-קדשים 

הוראתו  כפי  צעיר,  מגיל  טובות  ומידות  שמים  יראת  להחדרת 
זצוק"ל. אין כמו חוברות  יעקב"  הידועה של מרן בעל ה"קהילות 
צעירי  על  להאהיב  ונעימה,  נוחה  חדשנית,  בצורה  הערוכות  אלו, 

הצאן את לימוד המוסר אשר נחקק בקרבם כ"גירסא דינקותא", 
והשפעתו - אשר ניצניה ניכרים כבר עתה - תלך ותגבר לאורך 

ימים ושנים.

"סדר מוסר" הנהוג בישיבות מקדמת דנא, קיבל חיזוק 
יצאו לאור חוברות אלו. רבים רבים בחורי  רב ומשמעותי מאז 

בהשתוקקות  מוסר  בסדר  לימודם  את  בהן  קובעים  אשר  החמד 
קנקן  ובצורה,  בתוכן  מרענן  רוח  משב  עבורם  בהיותן  ובהתלהבות, 
אשר  מפז  יקרים  עליה  בני  לראות  לב  מרנין  מחזה  ישן.  מלא  חדש 

נושאים באמתחתם חוברות אלו גם מחוץ לכתלי הישיבה, והוגים 
במקומות  בהמתנה  באוטובוס,  בנסיעה  בדרך,  בלכתם  בהם 

שונים ובכל עת מצוא.

שיעורי מוסר
בתלמודי התורה

חיזוק המוסר
בהיכלי הישיבות

77
ישיבות

104
ת“ת



חוברות ”ארחות המוסר“ ללימוד מוסר יומי

עד עתה יצאו לאור:

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

בית מדרש גבוה למגידי שיעורים

סדרי מוסר בכוללי האברכים

ע"
שב

ת-
 ב

שת
דר

"מ

של  הדגול  לזכרה  יעקב".  לבית  תאמר  "כה 
הרבנית מרת בת שבע קניבסקי ע"ה, אשר נתפרסמה 

מסלול  הקמנו  המופלאים,  ובמעשיה  בצדקתה  ביראתה, 
ובשיעורים  בסמינרים  הספר,  בבתי  ישראל,  לבנות  מיוחד 
הן  נעשה  המוסר"  "ארחות  חוברות  מתוך  לימוד  לנשים. 

במסגרת הלימודים בבתי הספר והן בפעילויות שונות, וכן 
בחוגים לנשים, תוך שימת דגש על נושאים כמו: אהבת 

תורה, יראת שמים, צניעות ומידות טובות.

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

ללגיון של מלך.

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

עיוניות  בסוגיות  והן 
והלכתיות. 

64
כוללים




