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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת חקת תשע"ז

האם  עליה",  עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימין 

בעמלה  הגוף  את  כביכול  להמית  שצריך  כוונתו 

של תורה במיעוט אכילה ובמיעוט שינה, או שמא 

כוונתו שצריך להמית כביכול את הנשמה שבמוח 

מן  ילמד  שלא  השכל,  ביגיעת  תורה  של  בעמלה 

השפה ולחוץ, אלא יאמץ את שכלו לעמול בהבנת 

התורה בעיון עד שיזכה להשיג השגות התורה.

ונראה לפתור חקירה זו ממה שמצינו במאמרי 

מוטלת  החובה  כי  מקומות,  בכמה  ז"ל  חכמינו 

מצד  יחד,  הדרכים  בשתי  בתורה  לעסוק  עלינו 

אחד צריך ללמוד תורה מתוך עמל הגוף החומרי 

לעמול  צריך  אחד  ומצד  ושינה,  אכילה  במיעוט 

השכל  שהיא  הרוחנית  הנפש  עמל  מתוך  בתורה 

להבין  עצומה  יגיעה  בשכלו  להתייגע  שבראש, 

ולהשכיל השגות התורה.

)אבות פ"ו מ"ד(:  פתח דברינו יאיר במה ששנינו 

ומים  תאכל,  במלח  פת  תורה,  של  דרכה  היא  "כך 

במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, 

ובתורה אתה עמל, ואם אתה עושה כן אשריך וטוב 

לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא". הרי 

לנו דברים ברורים שצריך להמית את הגוף במיעוט 

אכילה ושתיה ובמיעוט שינה.

שהסמיכו  מה  עם  להפליא  מתאים  זה  דבר 

של  למאמרו  סג:(  )ברכות  בגמרא  התלמוד  מסדרי 

במי  אלא  מתקיימת  התורה  שאין  לקיש  ריש 

מאי  ינאי,  רבי  דבי  "אמרי  עליה:  עצמו  שממית 

כי מיץ חלב יוציא חמאה... במי  )משלי ל-לג(  דכתיב 

חלב  שמקיא  במי  תורה,  של  חמאה  מוצא  אתה 

שינק משדי אמו עליה". ופירש רש"י: "המוציא את 

חמאה  התורה  דברי  על  אמו  משדי  שמצץ  החלב 

בתורה  שעוסק  ידי  על  כי  בזה  הביאור  לו".  היא 

מתוך מיעוט אכילה ושתיה, הרי הוא ממעט את 

החלב שינק מאמו.

דב"ים  וצבים להבו  את תל ה"מברם

אחד  שכל  הרמב"ם,  דברי  הם  נפלאים  ומה 

מישראל ובפרט לומדי תורה צריכים לשנן ולחזור 

בדרך  ליישבן  בה  שיש  הסתירות  כל  על  ועומד 

נכונה. דבר זה מתאים להפליא עם עדותו של רבי 

יוחנן רבו, שבכה במר נפשו על תלמידו ריש לקיש 

שנפטר בחייו והספידו )ב"מ פד.(:

"בר לקישא, כי הוה אמינא מילתא, הוה מקשי 

לי עשרין וארבע קושייתא, ומפריקנא ליה עשרין 

הוה  שמעתא...  רווחא  וממילא  פרוקי,  וארבעה 

קא אזיל וקרע מאניה וקא בכי ואמר, היכא את בר 

לקישא, היכא את בר לקישא".

פירוש: בן לקיש, כשאמרתי לו דבר תורה, היה 

כ"ד  לו  והייתי מתרץ  כ"ד קושיות,  כך  מקשה על 

ידי כך התבררה הסוגיה על בוריה.  ועל  תירוצים, 

הלך רבי יוחנן וקרע את בגדיו, והיה בוכה ואומר, 

איפה אתה בן לקיש, איפה אתה בן לקיש.

של  הגדול  כוחו  היה  ונורא  נפלא  מה  אולם 

בנוסף  כי  התורה,  ביגיעת  לקיש  בן  שמעון  רבי 

הרים  עוקר  בבחינת  בתורה  לפלפל  חריפותו  על 

וטוחנם זה בזה, עד כדי כך שעל כל חידוש של רבי 

נכנס  יוחנן רבו היה מקשה כ"ד קושיות, לא היה 

ללמוד תורה אצל רבי יוחנן רבו, רק אחרי שסידר 

לעצמו את משנתו ארבעים פעמים כנגד ארבעים 

יום שניתנה תורה, כמבואר בגמרא )תענית ז: ח.(: 

שלימודו  תלמיד  ראית  אם  אמר,  לקיש  "ריש 

סדורה  שאינה  משנתו  בשביל  כברזל,  עליו  קשה 

אם  שכן  כל  בישיבה...  ירבה  תקנתיה,  מאי  עליו... 

משנתו סדורה לו מעיקרא, כי הא דריש לקיש הוה 

יום  ארבעים  כנגד  זמנין,  ארבעין  מתניתיה  מסדר 

שניתנה תורה, ועייל לקמיה דרבי יוחנן".

 רכך היא ד"כה תל  ו"ה
ז  במל   אכלר

חשבתי דרכי לבאר מה שהספיד רבי יוחנן את 

"היכא  לשון:  בכפל  לקיש  בן  שמעון  רבי  תלמידו 

את בר לקישא, היכא את בר לקישא" - איפה אתה 

שיש  מה  פי  על  לקיש,  בן  אתה  איפה  לקיש,  בן 

לחקור במאמרו של ריש לקיש: "שאין דברי תורה 

טוב  מה  בעתו  דבר  חוקת  פרשת  בפרשתנו 

"זאת  יט-יד(:  )במדבר  שכתוב  במקרא  להתבונן 

התורה אדם כי ימות באהל". שנינו על כך בגמרא 

)ברכות סג:( מה שדרש אחד מגדולי חכמי התלמוד 

רבי שמעון בן לקיש, יסוד גדול שנקבע לאבן יסוד 

השגות  ולהשיג  לעסוק  חשקה  שנפשו  מי  לכל 

תורה  דברי  שאין  מנין  לקיש,  ריש  "אמר  התורה: 

מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר 

זאת התורה אדם כי ימות באהל".

ו.(:  )שבת  ירושלמי  בתלמוד  שנינו  גדול  כלל 

בעל  רואה  יהא  אומרה,  מפי  שמועה  האומר  "כל 

טעמא  ומה  כנגדו,  עומד  הוא  כאילו  השמועה 

"שיח  בספר  איש".  יתהלך  בצלם  אך  לט-ז(  )תהלים 

כך  על  ביאור  מביא  לך(  לך  )פרשת  קודש"  שרפי 

בשם החידושי הרי"ם זי"ע: "כי השמועה והחידוש 

השמועה,  בעל  של  נשמתו  לשורש  שייך  ההוא, 

ולכן נקרא בעל השמועה, וכאשר לומד ויודע שהם 

דברי תורה, מאיר בו נשמתו של בעל השמועה, וזה 

שיראה כאילו בעל השמועה עומד כנגדו".

הנה כי כן כאשר נתבונן בדמותו המיוחדת של 

לו  כי  נראה  לקיש,  בן  שמעון  רבי  השמועה  בעל 

נאה לדרוש: "שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי 

שממית עצמו עליה", כי בכך היה )חגיגה יד:(: "נאה 

כי  פד.(  )ב"מ  בגמרא  כמבואר  מקיים",  ונאה  דורש 

בראשית דרכו היה מנהיגם של שודדי דרכים, עד 

שבא רבי יוחנן וקירבו תחת כנפי השכינה ולימדו 

תורה. אצל רבי יוחנן רבו המית עצמו באהלה של 

תורה, עד שנתעלה לרבם של ישראל מגדולי חכמי 

תורה שבעל פה, אשר מאמריו הקדושים מפוזרים 

בכל קצווי תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי.

רשות" ה"ים וטו נן פה בפהר

לפלפל  לקיש  ריש  של  העצומה  חריפותו  על 

ממה  למדים  אנו  תורה  של  מלחמתה  וללחום 

הרואה  עולא,  "אמר  כד.(:  )סנהדרין  בגמרא  שמצינו 

הרים  עוקר  כאילו  המדרש,  בבית  לקיש  ריש  את 

וטוחנן זה בזה". כלומר בוחן כל שמועה לעומקה, 

רפא  ה ו"ה אדם כי ימו  באהלר

 ה ו"ה מ תיימ  במי תממי  שצמו שליה
בכמו  ובאיכו  בב ינ  סיני ושות" ה"ים
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ריש  עליהם תמיד, שהביא בהרחבה הדרשה של 

שממית  במי  אלא  מתקיימת  התורה  שאין  לקיש 

סימן  דעה  )יורה  הטור  נמשכו  ]ואחריו  עליה  עצמו 

רמו( שהביא כל דברי הרמב"ם, והמחבר )שם סעיף 

כא( שהביא מקצת דבריו[, ומדבריו למדנו שכוונת 

ריש לקיש היא שצריך אדם להמית עצמו ביגיעת 

הגוף, והנה דבריו )הלכות תלמוד תורה פ"ג הי"ב(:

"אין דברי תורה מתקיימין במי שמרפה עצמו 

ומתוך  עידון  מתוך  שלומדין  באלו  ולא  עליהן, 

עליהן  עצמו  שממית  במי  אלא  ושתיה,  אכילה 

ומצער גופו תמיד, ולא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו 

אדם  התורה  זאת  רמז,  דרך  חכמים  אמרו  תנומה. 

במי  אלא  מתקיימת  התורה  אין  באהל,  ימות  כי 

שממית עצמו באהלי החכמים".

הרמב"ם מסמיך להלכה זו החשיבות הגדולה 

זה  גם  הנראה  כפי  אשר  בלילה,  תורה  ללמוד 

נפרד מהצורך להמית עצמו על  הוא חלק בלתי 

התורה )שם הלכה יג(:

אין  ובלילה,  ביום  ללמוד  שמצוה  פי  על  "אף 

אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה, לפיכך מי שרצה 

יאבד  ולא  לילותיו,  בכל  יזהר  התורה  בכתר  לזכות 

ושיחה  ושתיה  ואכילה  בשינה  מהן  אחד  אפילו 

וכיוצא בהן, אלא בתלמוד תורה ודברי חכמה. אמרו 

שנאמר  בלילה,  אלא  תורה  של  רינה  אין  חכמים 

בתורה  העוסק  וכל  בלילה,  רוני  קומי  ב-יט(  )איכה 

שנאמר  ביום,  עליו  נמשך  חסד  של  חוט  בלילה 

)תהלים מב-ט( יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי 

תפלה לאל חיי".

 צ"יך להמי  שצמו 
לשסות ב ו"ה בזלזול ובשיון

הרמב"ם  מדברי  שלמדנו  מה  לעומת  אולם 

פירוש דברי ריש לקיש: "שאין דברי תורה מתקיימין 

את  לייגע  שצריך  עליה",  עצמו  שממית  במי  אלא 

אכילה  במיעוט  ולילה  יומם  בתורה  לעסוק  גופו 

זהב"  ה"טורי  הגדול  הפוסק  מדברי  למדנו  ושינה, 

שאין  לקיש,  ריש  דברי  פירוש  א(  ס"ק  מז  סימן  )או"ח 

עליה,  עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימת  התורה 

שבמוח  השכל  שהיא  הרוחנית  הנפש  את  לייגע 

לעסוק בתורה בפלפול ובעיון. והנה לשון קדשו: 

שממית  במי  אלא  מתקיימת  אינה  "שהתורה 

ומתן  ומשא  בפלפול  שעוסק  דהיינו  עליה,  עצמו 

בחקותי  כו-ג(  )ויקרא  על  שדרשו  כמו  תורה,  של 

שאין  מה  בתורה,  עמלים  שתהיו  מנת  על  תלכו, 

כן באותם שלומדים דברי תורה מתוך עונג ואינם 

ונמשך  אצלם...  מתקיימת  התורה  אין  בה,  יגעים 

דרך  דוקא  בתורה,  עוסקים  מעלת  שעיקר  ממנו 

טורח ויגיעה".

הטעם  זהב"  ה"טורי  מבאר  האמור  פי  על 

"וצונו  התורה:  בברכת  לברך  ז"ל  חכמינו  שתיקנו 

"ללמוד  לברך:  תיקנו  ולא  תורה",  בדברי  לעסוק 

דברי תורה". כדי ללמדנו בכך שעיקר מצות לימוד 

מורה  זה  ועל  ויגיעה,  בעמל  דוקא  הוא  התורה 

בתורה  שנעסוק  "עסק",  מלשון  שהוא  "לעסוק" 

דרך פלפול ויגיעה כאדם שעוסק במשא ומתן.

לך  יאמר  "אם  ו:(:  )מגילה  וזהו ששנינו בגמרא 

יגעתי  לא  תאמן,  אל  מצאתי  ולא  יגעתי  אדם, 

ומצאתי אל תאמן, יגעתי ומצאתי תאמן". הכוונה 

בזה על יגיעת השכל להבין דברי תורה על בוריים, 

כמבואר בהמשך הגמרא )שם(: "ולדברי תורה לא 

אמרן אלא לחדודי", לחדד את דברי התורה, "אבל 

לאוקמי גירסא ]שלא תשתכח ממנו[ סייעתא מן 

שמיא היא".

ריש  בדברי  הפירושים  שני  כי  נראה  למעשה 

לקיש עולים בקנה אחד כפתור ופרח, כי מה שאמר: 

שממית  במי  אלא  מתקיימין  תורה  דברי  "שאין 

עצמו עליה", כולל שני פירושים, פירוש א', שצריך 

לקדש ולזכך את הגוף לעמול בתורה מתוך מיעוט 

"כך היא דרכה של  אכילה ושינה, שעל כך שנינו: 

תורה, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל 

שצריך  ב',  פירוש  תחיה".  צער  וחיי  תישן,  הארץ 

השכל  ביגיעת  שבמוח  הנשמה  את  ולזכך  לקדש 

זיכוך  ובזכות  הט"ז,  כפירוש  פלפול  בדרך  בתורה 

הגוף והנשמה נזכה להשיג השגות התורה.

ת י הד"כים תל סיני ושות" ה"ים

שני  את  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הפירושים בדברי ריש לקיש, שצריך איש ישראל 

להמית את גופו ואת נפשו, לעסוק בתורה בעמל 

כנגד  מכוונים  שהם  לומר  ויש  השכל,  ועיון  הגוף 

שהן  וחריפות,  בקיאות  של  הלימוד  שיטות  שתי 

ועוקר  סיני  של  בתארים  חכמינו  בדברי  מכונות 

הרים, כמו ששנינו בגמרא )הוריות יד.(:

בן  שמעון  רבן  בה  פליגו  יוחנן,  רבי  "אמר 

רש"י:  פירש  עדיף".  סיני  אמר  חד  ורבנן,  גמליאל 

כנתינתן  לו  סדורין  וברייתא  משנה  ששנה  "מי 

מהר סיני". כלומר תלמיד חכם שבקי בכל התורה 

כנתינתה מסיני, עדיף מתלמיד חכם שהוא חריף 

רש"י:  ופירש  הרים".  עוקר  אמר  "וחד  בתורה, 

משנה  שאין  אע"פ  בתורה,  ומפולפל  "דחריף 

וברייתא סדורין לו כל כך", הוא עדיף ממי שרק בקי 

בתורה. מספרים לנו בגמרא כי שאלה זו באה לפני 

החכמים כשביקשו למנות ראש ישיבה בבבל:

יוסף היה בקי בכל התורה  ]רב  יוסף סיני  "רב 

]רבה היה מחודד  רבה עוקר הרים  בבחינת סיני[, 

ארץ  לבני  ]שלחו  לתמן  שלחו  התורה[.  בפלפול 

]למנותו כראש  איזה מהם קודם  ישראל לשאול[ 

ישיבת בבל[, שלחו להו סיני עדיף ]רב יוסף הבקי 

חיטיא  למרי  צריכין  הכל  מר  דאמר  קודם[,  הוא 

]כולם צריכים לבעל החיטים לקנות ממנו לאפיית 

לחם, כך צריכים כולם למי שבקי בהלכות[, ואפילו 

ראש  תפקיד  ]את  עליה  יוסף  רב  קביל  לא  הכי 

הישיבה[, מלך רבה עשרין ותרתין שנין ]רבה מלך 

יוסף"  רב  מלך  והדר  שנים[,  כ"ב  הישיבה  כראש 

]אחרי שנפטר רבה מלך אחריו רב יוסף[.

ריש  בדברי  הפירושים  שני  כי  נראה  מעתה 

לקיש, מכוונים כנגד שתי הדרכים של סיני ועוקר 

לעסוק  שצריך  הרמב"ם  של  הפירוש  כי  הרים, 

הוא  ושינה  אכילה  במיעוט  ולילה  יומם  בתורה 

בבחינת סיני, כדי להשיג בכך בקיאות בכל התורה 

זהב"  ה"טורי  של  הפירוש  ואילו  בסיני,  כנתינתה 

בבחינת  הוא  פלפול  בדרך  בתורה  לעמול  שצריך 

הבקי  המסקנה  שלפי  אף  כן  כי  הנה  הרים,  עוקר 

לעסוק  צריך  זאת  כל  עם  עדיף,  סיני  בבחינת 

בתורה גם בעיון ובפלפול בבחינת עוקר הרים, כי 

בלי יגיעת השכל אין התורה מתקיימת.

המאמר  בעל  כי  נראה  נתבונן  כאשר  והנה 

ונאה  דורש  נאה  בבחינת  היה  לקיש,  ריש  עצמו 

בתורה  לעסוק  שזכה  הפירושים,  שני  את  מקיים 

 ת י ד"כים בלימוד ה ו"ה: “סיני” - הבתי ב ו"ה
כנ ינ ה מסיני, “שות" ה"ים” -  "יף ומזלזל ב ו"ה

 גמ"א: כ  הזלזול תל "ית לתית: “ה"ואה א  "ית לתית
בבי  המד"ת, כאילו שות" ה"ים וטו נן פה בפה”

 "ית לתית סיד" מתנ ו מ’ זשמים כנגד מ’ ימי תבל  ה ו"ה
לזני תנכנס ללמוד  ו"ה אצל "בי יו נן

 "בי יו נן הסזיד א  "ית לתית: “היכא א  ב" לתיתא,
היכא א  ב" לתיתא”, כנגד תני הכו ו  סיני ושות" ה"ים
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בשתי הדרכים של סיני ועוקר הרים, כי מצד אחד 

את  "הרואה  עולא:  של  כעדותו  הרים  עוקר  היה 

ריש לקיש בבית המדרש, כאילו עוקר הרים וטוחנן 

לפניו  סדורה  משנתו  היתה  שני  ומצד  בזה".  זה 

ללמוד  שנכנס  לפני  פעם  כל  שהרי  סיני,  בבחינת 

אצל רבי יוחנן, סידר את משנתו ארבעים פעמים 

כנגד ארבעים יום שניתנה תורה בהר סיני.

לפי זה יש לומר כי זהו שהספיד רבי יוחנן רבו 

בכפל  לקיש  בן  שמעון  רבי  הנאמן  תלמידו  את 

לשון: "היכא את בר לקישא, היכא את בר לקישא". 

גדול  כח  לך  שהיה  לקיש,  בן  אתה  איפה  כלומר 

בידיעת התורה בבקיאות בבחינת סיני. זאת ועוד, 

גדול  כך  כל  כח  לך  שהיה  לקיש,  בן  אתה  איפה 

גם בחריפות התורה בבחינת עוקר הרים, עד כדי 

כ"ד  שאלת  לך  שאמרתי  תורה  דבר  כל  שעל  כך 

קושיות, ותירצתי לך כ"ד תירוצים. 

 שתי"  הה" בתש  מ ן  ו"ה
ל"מפ של סיני ושות" ה"ים

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה שכתוב 

העם  את  משה  "ויוצא  יט-יז(:  )שמות  תורה  במתן 

בתחתית  ויתיצבו  המחנה  מן  האלקים  לקראת 

"ויתיצבו  פח.(:  )שבת  בגמרא  כך  על  ודרשו  ההר". 

בתחתית ההר, אמר רבי אבדימי בר חמא בר חסא, 

כגיגית  ההר  את  עליהם  הקב"ה  שכפה  מלמד 

ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם 

לאו שם תהא קבורתכם". ותמהו התוספות לשם 

הלא  כגיגית,  ההר  את  עליהם  הקב"ה  כפה  מה 

הטוב  מרצונם  התורה  את  לקבל  הסכימו  כבר 

כשהקדימו נעשה לנשמע.

לפי האמור יש לומר בזה רעיון חדש, כי בהר 

סיני קיבלו ישראל את התורה בבחינת סיני, להיות 

בקיאים בכל מצוות התורה כנתינתן מסיני, אולם 

פלפול  בדרך  גם  בתורה  שיעסקו  רצה  הקב"ה 

בבחינת עוקר הרים, כי בלי יגיעת השכל אי אפשר 

יגעתי  "לא  כמאמרם:  התורה,  השגות  להשיג 

לעקור  הקב"ה  התחכם  לכן  תאמן".  אל  ומצאתי 

את הר סיני ממקומו, כדי לשלב בכך יחד את שתי 

הדרכים סיני ועוקר הרים, לרמז בכך כי בנוסף על 

העסק בבקיאות התורה בבחינת סיני, צריך גם כן 

לעסוק בתורה בפלפול בבחינת עוקר הרים.

"עוקר  בזה התואר  ויש להוסיף תבלין לבאר 

בילקוט  המבואר  פי  על  רבים,  בלשון  הרים" 

תורה  מתן  בשעת  כי  נ(  אות  יתרו  )פרשת  ראובני 

שתינתן  כדי  סיני  הר  על  ובא  המוריה  הר  נעקר 

התורה גם עליו. נמצא לפי זה כי כשעקר הקב"ה 

הר  ההרים  שני  את  עקר  ממקומו,  סיני  הר  את 

המוריה והר סיני שנתחברו יחד, והרי זה בבחינת 

"עוקר הרים" שני הרים.

את  ישראל  על  הקב"ה  שכפה  הענין  וזהו 

מקבלים  אתם  "אם  להם:  ואמר  שנעקר  סיני  הר 

ועוקר  סיני  של  הללו  הבחינות  בשתי  התורה", 

בדרך  ובחריפות  בבקיאות  בתורה  לעסוק  הרים, 

בידכם,  התורה  תתקיים  אז  כי  "מוטב",  פלפול, 

התורה  אין  כי  קבורתכם",  תהא  שם  לאו  "ואם 

מתקיימת רק בשתי דרכים הללו.

 מתה "בינו למד מהתברה
למסו" כ  הזלזול לית"אל

מה  להבין  פתח  לנו  יפתח  האמור  פי  על 

את  מסר  שהקב"ה  לח.(,  )נדרים  בגמרא  ששנינו 

כח הפלפול בתורה רק למשה רבינו: "ומשה נהג 

בה טובת עין ונתנה לישראל, ועליו הכתוב אומר 

)משלי כב-ט( טוב עין הוא יבורך". ויש לומר שמסר 

אם  יכריע  שהוא  למשה  ההכרעה  את  הקב"ה 

טוב לעסוק בתורה רק בבקיאות בבחינת סיני, או 

בבחינת  פלפול  בדרך  גם  בתורה  לעסוק  שצריך 

עוקר הרים.

והנה נהג משה רבינו טובת עין ומסר את כח 

עין  "טוב  אומר:  הכתוב  ועליו  לישראל,  הפלפול 

שעקר  מה  כי  להבין  עין  טוב  שהיה  יבורך",  הוא 

הקב"ה את שני ההרים הר סיני והר המוריה וכפה 

שצריך  בזה  ללמדם  כדי  הוא  ישראל,  על  אותם 

לעסוק בתורה בבחינת סיני ובבחינת עוקר הרים, 

ולכן מסר לישראל גם את כח הפלפול. 

יומתק להבין בזה מה ששיבח יעקב אבינו את 

"יששכר  מט-יד(:  )בראשית  התורה  עמוד  יששכר 

חמור גרם רובץ בין המשפתים, וירא מנוחה כי טוב 

למס  ויהי  לסבול  שכמו  ויט  נעמה  כי  הארץ  ואת 

חמור  גרם,  חמור  "יששכר  רש"י:  ופירש  עובד". 

בעל עצמות סובל עול תורה כחמור חזק שמטעינין 

כחמור  המשפתים,  בין  רובץ  כבד.  משא  אותו 

וכשהוא  בבית,  לינה  לו  ואין  ובלילה  ביום  המהלך 

העיירות  בתחומי  התחומין  בין  רובץ  לנוח  רוצה 

שהוליך שם פרקמטיא".

של  הבחינות  שתי  על  כאן  שרמז  לומר  ויש 

גרם"  "חמור  הראשונה  המעלה  כי  התורה,  עסק 

שנושא על גבו משא כבד, היא רמז על עסק התורה 

באיכות בפלפול ובעיון רב בדברים הקשים להבנה 

"רובץ  ואילו המעלה השניה  בבחינת עוקר הרים, 

ובלילה,  ביום  המהלך  כחמור  המשפתים",  בין 

היא רמז על עסק התורה בכמות יומם ולילה כדי 

שתהיה משנתו סדורה בבקיאות בבחינת סיני.

 הטשם תהפכי" "בינו התדות
ה נא ה"אתון "בי אלישפ"

חדש,  רעיון  מלכים  שלחן  על  להעלות  והנני 

במשניות   להזכיר  הקדוש  רבינו  שבחר  מה  לבאר 

שמו  פה  שבעל  התורה  בכל  הראשון  התנא  את 

)ברכות  במשנה  ששנינו  כמו  אליעזר,  רבי  של 

משעה  בערבית,  שמע  את  קורין  "מאימתי  ב.(: 

סוף  עד  בתרומתן,  לאכול  נכנסין  שהכהנים 

וכבר  אליעזר".  רבי  דברי  הראשונה  האשמורה 

נאמרו ונשנו בזה הרבה טעמים. ויש לבאר הענין 

בזה על פי מה ששנינו במשנה )אבות פ"ב מ"ח(:

זכאי,  בן  יוחנן  לרבן  לו  היו  תלמידים  "חמשה 

בן  יהושע  ורבי  הורקנוס,  בן  אליעזר  רבי  הן,  ואלו 

חנניה, ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי 

אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שבחן. רבי אליעזר בן 

הורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. רבי יהושע 

בן חנניה, אשרי יולדתו. רבי יוסי הכהן, חסיד. רבי 

ערך,  בן  אלעזר  ורבי  חטא.  ירא  נתנאל,  בן  שמעון 

מעין המתגבר.

ישראל  חכמי  כל  יהיו  אם  אומר,  היה  הוא 

שניה,  בכף  הורקנוס  בן  ואליעזר  מאזנים,  בכף 

אם  משמו,  אומר  שאול  אבא  כולם.  את  מכריע 

אליעזר  ורבי  מאזנים  בכף  ישראל  חכמי  כל  יהיו 

בכף  ערך  בן  אלעזר  ורבי  עמהם,  אף  הורקנוס  בן 

שניה, מכריע את כולם".

 מ פו" ויט"י: "בן יו נן בן פכאי הגדי" א  "בי אלישפ":
“בו" סוד תאינו מאבד טיזה” בב ינ  סיני

 "בי אלשפ" בן ש"ך: “משיין המ גב"”, תיודש לזלזל
ולהשלו   ידותים ב ו"ה בב ינ  שות" ה"ים

 "בינו התדות הפכי" א  "בי אלישפ" "אתון
ב ו"ה תבשל זה ללמדנו תב ינ  סיני שדיף משות" ה"ים

 במ ן  ו"ה שת" התב”ה א  ה" סיני וכזה של ית"אל
ל"מפ תצ"יך לשסות ב ו"ה בב ינ  סיני ושות" ה"ים
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ב"רוח  זי"ע  מוולאז'ין  חיים  רבי  הגה"ק  וביאר 

בזה  קדמו  וכבר  )שם(,  אבות  מסכת  על  חיים" 

נחלקו  במה  )שם(  המשנה  על  ויטרי"  ב"מחזור 

זכאי  בן  יוחנן  רבן  אם  שאול,  ואבא  קמא  התנא 

אמר כי רבי אליעזר בן הורקנוס מכריע את כולם, 

או שאמר כי רבי אלעזר בן ערך מכריע את כולם, 

כי רבי אליעזר בן הורקנוס שהיה: "בור סוד שאינו 

בכל  בקי  שהיה  סיני  בבחינת  היה  טיפה",  מאבד 

אלעזר  רבי  אבל  מסיני,  כנתינתןם  הלכות  סדרי 

"מעין המתגבר", היינו שהיה יודע  בן ערך שהיה: 

המתגבר  כמעין  הלכות  חידושי  ולחדש  לפלפל 

בבחינת עוקר הרים.

קמא  התנא  התנאים,  נחלקו  בכך  כן  כי  הנה 

אליעזר  רבי  כי  אמר  זכאי  בן  יוחנן  שרבן  סובר 

בקי  שהוא  מי  כי  כולם,  את  מכריע  הורקנוס  בן 

בבחינת סיני עדיף מכולם, אבל אבא שאול סובר 

ערך  בן  אלעזר  רבי  כי  אמר  זכאי  בן  יוחנן  שרבן 

ומפולפל  חריף  שהוא  מי  כי  כולם,  את  מכריע 

בבחינת עוקר הרים עדיף מכולם.

הקדוש  רבינו  הזכיר  זה  מטעם  כי  לומר  ויש 

בלי  בסתם  קמא  התנא  את  המשניות,  מסדר 

חכמי  כל  יהיו  אם  אומר,  היה  "הוא  שמו:  להזכיר 

בכף  הורקנוס  בן  ואליעזר  מאזנים,  בכף  ישראל 

בכך  להכריע  ביקש  כי  כולם".  את  מכריע  שניה, 

כסתם משנה, שהעיקר להלכה הוא שרבי אליעזר 

בן הורקנוס שהיה בקי בבחינת סיני הכריע גם את 

רבי אלעזר בן ערך.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין הטעם 

שבחר רבינו הקדוש להזכיר ראשון בתורה שבעל 

כי תלמיד חכם  פה את רבי אליעזר, ללמדנו בכך 

שהוא בבחינת סיני עדיף מעוקר הרים. ויש לומר 

לבני  ושלחו  ישראל  ארץ  חכמי  שהכריעו  מה  כי 

העוקר  על  עדיף  סיני  בבחינת  שהוא  מי  כי  בבל, 

הרים, היינו שלמדו כן מדברי רבינו הקדוש שהיה 

שרבי  קמא  כתנא  וסתם  ישראל,  בארץ  הנשיא 

אליעזר בן הורקנוס מכריע את כל חכמי ישראל, 

וגם הזכיר את שמו של רבי אליעזר לתנא הראשון 

בתורה שבעל פה.

סמיכו  סיום המתניו  ל  יל ן

הנה מה טוב ומה נעים לקשר בזה סיום ששה 

סדרי משנה עם תחילתן, כי הסיום של ששה סדרי 

מי"ב(:  פ"ג  )עוקצים  האחרונה  במשנה  הוא  משנה 

"אמר רבי שמעון בר חלפתא, לא מצא הקב"ה כלי 

מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר )תהלים 

ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".  כט-יא( 

הראשונה  במשנה  היא  פה  שבעל  תורה  ותחילת 

)ברכות ב.(: "מאימתי קורין את שמע בערבית".

טוב"  יום  ה"תוספות  שביאר  מה  נקדים 

המשניות  לסיים  הקדוש  רבינו  שבחר  הטעם 

במאמר על השלום:

פי  על  שאף  הלבבות,  ולעורר  להמתיק  "בא 

שהמשניות מלאים ממחלוקת שהיה בין החכמים, 

היתה  מחלוקותיהם  כי  הנמהר  הלב  על  יעלה  ופן 

התורה  שעוז  הוא,  כן  לא  כי  אמר  ומצה,  מריבה 

ריב  שמץ  בה  אין  השלום,  הוא  ה'  ברכת  מלא  כלי 

וחילוק לבבות, וכמאמרם )קידושין ל:( בפסוק )תהלים 

קכז-ה( כי ידברו את אויבים, נראים כאויבים ונעשים 

ולומדים  בה  למיימינים  הוא  שכן  ובודאי  אוהבים, 

לשמה, לא להתייהר או להתגדל בפני אחרים".

בזה,  ללמדנו  שבא  להוסיף  יש  האמור  לפי 

חכמי  בין  ממחלוקות  מלאות  שהמשניות  אף  כי 

המשנה, כי יש מהם שהלכו בדרכו של רבי אליעזר 

מהן  ויש  סיני,  בבחינת  התורה  בבקיאות  לעסוק 

שבחרו ללכת בדרכו של רבי אלעזר בן ערך שהיה 

בבחינת  התורה  בפלפול  לעסוק  המתגבר  כמעין 

עוקר הרים, עם כל זה שרר השלום ביניהם כי אלו 

ואלו דברי אלקים חיים, שצריך להתייגע בתורה הן 

בכמות בבקיאות והן באיכות בחריפות.

אולם מאחר שרבינו הקדוש סבר שסיני עדיף 

במצות  המשניות  את  פתח  לכן  הרים,  מעוקר 

קריאת שמע: "מאימתי קורין את שמע בערבית, 

עד  בתרומתן,  לאכול  נכנסין  שהכהנים  משעה 

סוף האשמורה הראשונה דברי רבי אליעזר". כדי 

עליו  שהעיד  אליעזר  רבי  של  שמו  את  להזכיר 

שאינו  סוד  בור  שהוא  רבו,  זכאי  בן  יוחנן  רבן 

מאבד טיפה, והוא מכריע את כל התנאים כי סיני 

עדיף מעוקר הרים.

 רליגמ" איניתר  ו"  ה'
רוהד" ליסב"ר  לת  ו" ו

לעסוק  שצריך  הוכחנו  כבר  למעשה  אולם 

סיני  בבחינת  בבקיאות  הדרכים  בשתי  בתורה 

לכך  כי  ונראה  הרים.  עוקר  בבחינת  ובפלפול 

"קא  סג.(:  )שבת  בגמרא  ז"ל  חכמינו  התכוונו 

ופירש  ליסבר".  והדר  איניש  דליגמר  לן  משמע 

מרביה,  שמעתא  לגרוס  איניש,  "דליגמר  רש"י: 

ואף על גב דלא ידע לכולהו טעמיה. והדר ליסבר, 

כל  לסדר  תחילה  שילמד  בזה  הכוונה  טעמיה". 

השמועות בדרך בקיאות בבחינת סיני, ואחר כך 

בבחינת  פלפול  בדרך  הדברים  להסביר  יתעמק 

עוקר הרים.

בהקדמתו  ה"הפלאה"  דברי  הם  נפלאים  ומה 

על מסכת כתובות )אות כא(, שמבאר את המאמר: 

ללמוד  צריך  שמתחילה  ליסבר",  והדר  "ליגמר 

פה,  שבעל  בתורה  החכמים  משנת  את  ולסדר 

ואחר כך יפלפל בהבנת דבריהם כדי לחדש ולברר 

את חלקו בתורה, והנה הדברים בלשון קדשו:

מה  ידוע  הלימוד.  מענין  מעט  נבאר  "ועתה 

את אשר  )דברים כט-יד(  שאמרו חכמינו ז"ל בפסוק 

שכל  היום,  אתנו  פה  איננו  אשר  ואת  פה  ישנו 

סיני,  הר  על  עמדו  כולם  ישראל  של  הנשמות 

ופירשו בזה את אשר איננו פה, הם הנשמות שלא 

מה  והוא  היום.  אתנו  הם  הכי  אפילו  לעולם,  באו 

שתיקנו חז"ל בתפלה )בסיום שמונה עשרה( שכל אדם 

והוא בכלל מה שאמר  ותן חלקינו בתורתך,  יאמר 

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא...

חלקו,  את  לחדש  אדם  לכל  ראוי  כן  על 

ולהוציאה מכח הנשרש בנשמתו אל הפועל, ואמרו 

אדם  צריך  שבתחילה  לסבור,  והדר  אינש  לגמור 

קדמונינו,  חכמים  משנת  משנתו  ולסדר  לגמור 

ואחר כך יתבונן בחסדי ה' עליו להמציא את חלקו 

אשר חננו ה', ולכך היא בטוחה באדם שאם יתייגע 

יגעתי ולא מצאתי  ו:(  )מגילה  ימצאנה, כמו שאמרו 

אל תאמין, וקאמר הני מילי לחדודי אבל לאוקמא 

חלקו  שהיא  כיון  והטעם  דשמיא,  סייעתא  גירסא 

שבשביל זה בא אל העולם לחדש חלקו בתורה אם 

כן בודאי ימצאנה.

)משלי  הכתוב  שאמר  מה  פירשתי  זה  דרך  ועל 

לא-י( אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה, בטח 

בה לב בעלה ושלל לא יחסר. כי החלק שיש לאדם 

נז.(  )ברכות  נקרא ארוסתו, כמו שדרשו  בתורה היא 

כל  ליתן  וצריך  מאורסה,  אלא  מורשה  תקרי  אל 

ימות  כי  בה, כמו שכתוב אדם  ויגיעתו  וחילו  כוחו 

שממית  במי  אלא  מתקיימת  התורה  אין  באהל, 

ליתן  שצריך  חיל,  אשת  נקרא  ולכך  עליה...  עצמו 

וחילך  פד.(  )ב"מ  שאיתא  כמו  בה,  וחילו  כוחו  כל 

לאורייתא, וצריך יגיעה עד שימצאנה".

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

'  - נדבת משפחת מהדב הי"ו - לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי


