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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  ז"לפרשת חיי שרה תשס

מעלת לימוד התורה
  

 בגלל 
אריכות וכפילות בכמה מפרשיות התורה 
  חביבות העני�

התורה מאריכה לספר בפרשתנו על שליחותו של אליעזר 
ופיע הסיפור מ, למעשה. למצוא ולהביא אשה ליצחק אבינו

ופע� , פע� אחת בתאור המעשה עצמו; פעַמִי�ַ�פרשה 
למה .  כשאליעזר מספר את הדברי� ללב  ובתואלנוספת 

יפה ִ$יחת  של עבדי אבות לפני : "ל"אמרו חז? הכפילות הזו
לכ  . )מב, י בראשית כד"רש' עי(" מתורת  של בני�, המקו�

, אלמאריכה התורה בתאור שיחתו של אליעזר ע� לב  ובתו
 כהלכות שבת והלכות אחרות א( שגופי תורה חמורי�  

, כגו . [ולפעמי� רק ברמיזה, מובאי� בתורה בקיצור נמר*
 יתירה מאות אחת נלמדת ההלכה שד� שרצי� טמא 

. א, מעילה יז( )כט, ויקרא יא(" וזה לכ� הטמא בשר*"שבפסוק 

רה לא התו, ט מלאכות שבת"ל, כמו כ . )ה דכתיב"ש� ד' תוס' ועי
וה  נלמדות רק מסמיכות פרשת שבת למלאכת , טרחה לפרט 

  ].המשכ 
למשל . ג� בפרשות אחרות בתורה מצינו אריכות מיוחדת

כיצד היו נראי� קרשי המשכ  , התורה מתארת באריכות 
כיצד היו , )סוג הע* ממנו נעשו ועוד, מספר�, רוחב�, אורכ�(

שאר חלקי וכיצד היו נראי� כל , נראות יריעות המשכ 
התורה כופלת את הדברי� ,  ג� כא וא� לא די בזה ; המשכ 
ש� בא הציווי על ', תצוהתרומה'פע� אחת בפרשות ! פעַמִי�

ש� בא ', פקודיויקהל'ופע� נוספת בפרשות , מלאכת המשכ 
הרי : וג� כא  יש לשאול. כיצד בוצעה המלאכה, הפירוט

, � ויריעותהמקדש בירושלי� לא היה עתיד להבנות מקרשי
מדוע א� כ  מאריכה התורה בפרטי� שאינ� . אלא מאבני�

במקו� לכתוב , ומדוע לחזור על הכל פעַמִי�? נחוצי� לדורות
כאשר , ויעשו בצלאל ואהליאב וכל איש חכ� לב" בקצרה 

  ?"את משה' ִצ0ָה ה
ְמַצ0ֶה את משה למנות ' ה: כ1 ג� בעני  מניי  בני ישראל

כ כתוב באריכות מני  "אח, )גא, ר אבמדב(את בני ישראל 
שאי  לנו שו� נפקא  [)מגכ, ש�(הפקודי� בכל שבט ושבט 

כ כתוב מני  הפקודי� הכללי של בני "אח, ]מינה למעשה מזה
י סיכו� "שיכולנו לדעת אותו מעצמנו ע [)מומד, ש�(ישראל 

ְמַצוה את משה ' כ ה"אח, ]מני  הפקודי� של השבטי�
 כתוב מני  שובכ "ואח, )בא, � בש(שיסתדרו בדגלי� 
שג� [ )לאג, ש�(ומני  הפקודי� בכל דגל , הפקודי� בכל שבט

י סיכו� מני  הפקודי� של "אותו יכולנו לדעת מעצמנו ע
 ושוב מני  הפקודי� של כל ,]שלשת השבטי� שבכל דגל

למה כל . למרות שנכתב כבר למעלה, )לב, ש�(ישראל 
  ?פעַמִי�ועוד , האריכות הזאת

שני� עשר נשיאי ישראל מביאי� : כ1 ג� בחנוכת המשכ 
כשכל אחד מה� מביא , איש ביומו את קרבנ� לחנוכת המשכ 

היה אפשר אפוא לכתוב מה . בדיוקאת אות� הקרבנות 
: כ לכתוב"ואח, )המקריב הראשו (הקריב נחשו  ב  עמינדב 

וכ  הקריב אליאב ב  , וכ  הקריב נתנאל ב  צוער ביו� השני"
אלא , ואול� התורה לא כתבה כ1. 'וכו, "  ביו� השלישיֵחלֹ

!  פעמי� מה הביא כל נשיאשתי� עשרהחזרה ופירטה 
!  פעמי�שתי� עשרה,  לכל נשיאזהי�ששה פסוקי� 

אמנ� לכל אחד מהנשיאי� היו 6ַוונות ? למה האריכות הזאת
אבל הכוונות הרי , )יד ואיל1, ר יג"במד(שונות בקרבנות שהביא 

 פעמי� שתי� עשרהכ לחזור "ומדוע א, בו בתורהלא נכת
הלכות חמורות שנוגעות למעשה נזכרות ? על אות  המילי�
ופרטי� שאינ� נוגעי� למעשה נכתבי� , בתורה ברמיזה

  ? מה הטע� לזהבאריכות פע� ופעַמִי� ושתי� עשרה פעמי� 
ל "את כל השאלות האלו אפשר לתר* כדר1 שתירצו חז

האריכות היא בגלל : ליעזר ורבקהאת האריכות שבפרשת א
 התורה ה "עני  שחביב במיוחד לקב. חביבות העני�

בפרשת אליעזר ורבקה האריכות . וחוזרת עליו, מאריכה בו
בבניית המשכ  , היא בגלל החביבות של שיחת עבדי אבות

, וחנוכתו האריכות היא בגלל החביבות המיוחדת למשכ 
וכ  החזרה , )כביכול (כא  בתחתוני�' שהוא מקו� מדורו ית

על מני  בני ישראל היא בגלל החיבה המיוחדת לכל אחד 
שמתו1 חיבת  לפניו הוא , י במדבר א א"רש' עי(ואחד מע� ישראל 

  .)מונה אות� כל שעה
כי , א� ילד שעשועי�, הב  יקיר לי אפרי�": הפסוק אומר

פירוש מה . )יט, ירמיה לא("  זכור אזכרנו עודִמ7ֵי 7ְַ�ִרי בו 
, א� הכוונה היא? "כי ִמ7ֵי 7ְַ�ִרי בו זכור אזכרנו עוד"המילי� 

 אי  זה סימ  שבכל פע� שאני מדבר עליו אני זוכר אותו 
בכל , ג� כל אד� אחר". ילד שעשועי�"ו" ב  יקיר"שהוא 
אפילו כשאני מדבר .  אני זוכר אותושאני מדבר עליו פע� 

 לא אומר שאני מחבב אותו וזה, אני זוכר אותו, על אבו מאז 
זכור ,  דברי בוִמ7ֵיכי ", מהו אפוא פירוש הפסוק... במיוחד

 שדיברתי אחרי ג� :נראה שההסבר הוא כ1? "אזכרנו עוד
לאד� ? משל למה הדבר דומה. אני מזכיר אותו עוד, בו די

מה : "ושואל את מארחו, האורח מנומס. שבא אליו אורח
"! טוב', ברו1 ה "קיצור האב יכול לענות ב? "שלו� בנ1

הוא יענה בסגנו  , אבל א� האב אוהב את בנו ומתגאה בו
! וכל כ1 מצליח בלימודי�! הב  כל כ1 מתמיד! אה ":אחר

את האורח ... 'וכו' וכו" ובגמרא עשר, הוא קיבל במשנה עשר
ולכ  הוא מארי1 , אבל האב אוהב את בנו, זה לא ממש מעניי 

 בכל פע� " ִמ7ֵי 7ְַ�ִרי בו": נביאזה מה שאומר ה. לדבר עליו
 אני ממשי1 להזכירו " זכור אזכרנו עוד "שאני מדבר בו 
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ב  "שאפרי� הוא , זה מוכיח באמת. ולדבר עליו עוד ועוד

שהתורה כ1 ג� בעני  הפרשיות ". ילד שעשועי�"ו, "יקיר לי
כי ִמ7ֵי ", האריכות היא בגלל חביבות העני . האריכה בה�

  ". זכור אזכרנו עודי בו 7ְַ�ִר

 בגלל 
אריכות וכפילות בכמה מפרשיות התורה 
  סודות שנרמזו בה�

יש פרשיות שהתורה האריכה בה  אריכות בלתי , והנה
ולגביה  אי אפשר לומר שהאריכות היא מחמת , מובנת

 פרשת אלופי למשל . ה"שהעני  הוא חביב במיוחד אצל הקב
 מפרטת ש� באריכות את שמות התורה. )יטט, בראשית לו(עשו 

שהאריכות נובעת , כא  אי אפשר לומר. בני עשו ואלופיה�
כ "מהי א... ה רוחש לאלופי עשו"מחביבות יתירה שהקב

  ?הסיבה לאריכות בפרשה זו
' לפחות לפי דעת ר(יש כלל שמובא בגמרא : עוד קשה

לא נשנית אלא , שכל פרשה שנאמרה ונשנית, )ישמעאל
פרשת הבהמות : למשל. [)א, סוטה ג(ש בה בשביל דבר שנתחד

מופיעה ג� , והדגי� והעופות המותרי� והאסורי� באכילה
מפני , )דברי� יד( וג� בפרשת ראה )ויקרא יא(בפרשת שמיני 

]. שיש פרטי� שנוספו בפרשת ראה שלא נזכרו בפרשת שמיני
! ?פעַמִי�וכי בשביל זה כותבי� פרשה שלמה : וקשה

למה לכתוב בגללו פרשה שלמה ! וזהו, דוִי6ֵָתב החידוש לב
  ?פע� נוספת

בכל , כידוע: אחד הוא, נראה שהתירו* לשתי שאלות אלה
' ר. אות בתורה תלויי� עולמות עליוני� וסודות טמירי�

עקיבא היה דורש על כל קו* וקו* שבתורה תילי  תילי  של 
יש  "כותב בהקדמתו לתורה   "והרמב, )ב, מנחות כט(הלכות 

כי כל התורה כולה שמותיו של הקדוש , נו קבלה של אמתבידי
,  ממילא יתכ .)א, ב פז" בזוהר חומקור דבריו (" ברו1 הוא

 יש בדר1 הסוד . שהאריכות בתורה נובעת לפעמי� מסיבה זו
  .כנראה סיבה להארי1

ג� את עני  ההארכה בגלל חביבות העני  יש , ובעצ�
אלא , יבות יש כא לא סת� הארכה מתו1 חב: לפרש בדר1 זו

ה היה יכול לכתוב סודות מסויימי� בתורה "הקב: יותר מכ1
או בפרשות ,  להארי1 יותר בפרשת שבתבצורות אחרות 

אלא בחר לרמז ,  א1 הוא לא עשה כ1ב "כשרות וטומאה וכיו
על אות� סודות ועולמות עליוני� דווקא בפרשיות אליעזר 

עניני� אלו חביבי� משו� ש', הנשיאי� וכדו, המשכ , ורבקה
ועל כ  בחר לרמז על אות� סודות ועולמות עליוני� ', לפניו ית

  .בפרשיות אלו
וא� בעולמי� עליוני� התלויי� בפסוקי התורה עסקינ  [ 

הוא לא רק נוגע , שכאשר אד� עוסק בתורה, כדאי לציי 
אלא בורא עולמות עליוני� , קיימי�בעולמות עליוני� 

כאילו ... כל העוסק בתורה לשמה: "ל אמרו"חז! נוספי�
: שנאמר,  ושל מטהבנה פלטרי� של מעלה

ִלְנטַֹע ָ;ַמִי� ְוִליסֹד , ָו:ִ$� 7ְָבַרי ְ�ִפי1ָ 0ְבֵצל ָיִדי 9ִ6ִיִתי1ָ"
ָו:ִ$� 7ְָבַרי ("י שאד� לומד תורה "שע. )טז, ישעיהו נא(" :ֶר*
נפש "' ועי.  ב,צט' סנה( ויוסד אר* נוטע שמי�הוא , ")ְ�ִפי1ָ

י "היכ  ה� העולמות הללו שנבראי� ע. )ב"פי' שער ד" החיי�
. אי אפשר לראות אות� בעיני הבשר שלנו, כמוב ? הלימוד

שעולמות שלמי� , ל"אבל נאמני� עלינו דברי הנביא ודברי חז

כמו ! נבראי� מכל דיבור של תורה שאד� מוציא מפיו
לימוד התורה כ1 ג� ב, שתלויי� בתורה עולמות עליוני�

  ].נוצרי� ונבראי� עולמות עליוני� נוספי�

  ! עצו� ונורא
השכר עבור מצות תלמוד תורה 
עד שהלומד אותה , מאחר וכל כ1 רוממה היא התורה
 על כ  השכר עבור בורא בלימודו עולמות רוחניי� עליוני� 

: אנו אומרי� בכל בוקר. לימוד התורה הוא רב וגבוה כל כ1
והקר  קיימת , � אוכל פרותיה� בעול� הזהאלו דברי� שאד"

" ותלמוד תורה כנגד כול�... לו לעול� הבא
איננו יודעי� עד כמה רב הוא השכר עבור . )א"א מ"פאה פ(

ובעול� הזה , שכר תלמוד תורה הוא עול� הבא! תלמוד תורה
יפה שעה ": ל אומרי�"חז. ב"אי  לנו כלי� להבי  את העוה
אבות (" בא מכל חיי העול� הזהאחת של קורת רוח בעול� ה

ר "הסביר מו? " חיי העול� הזהמכל"מה פירוש . )ז"ד מי"פ
שא� ניקח יחד את כל , שהכונה היא, ל"א דסלר זצ"צ רא"הגה

מאכילה ושתיה , ז"ההנאות והתענוגי� שיש לבני אד� בעוה
ולא רק , ז"ודירה ומלבושי� וכס( וזהב וכל מה שיש בעוה

 הברואי� שהיו ושיהיו במש1 אלא של כל, של אד� אחד
ונִ$י� את כול� על כ( , ששת אלפי שנות קיו� העול� הזה

ובכ( שכנגדה נניח שעה אחת של קורת רוח של , מאזני� אחת
מוב  . )4' א עמ"מכתב מאליהו ח' עי( תכריע את כול  ב "העוה
ובלתי נתפס , שהשכר על תלמוד תורה הוא רב ועצו�, אפוא

  .במושגי העול� הזה
כדי לקרב מעט את הדברי� אל עול� המושגי� , ובכל זאת

ננסה לַחשב מהו גובה השכר עבור תלמוד תורה , שלנו
בי  הדברי� שמוזכרי� בברייתא . !..בשקלי� או בדולרי�

ביקור ? מהו ביקור חולי�. ישנה ג� מצַות ביקור חולי�, ל"הנ
ולאחל לו " מה שלומ1"חולי� איננו רק לשאול את החולה 

ביקור חולי� כולל ג� . ה שלמה בתו1 שאר חולי ישראלרפוא
לדאוג לחולה לרופא מומחה או לאחות צמודה א� הוא צרי1 

ל לניתוח במידת הצור1 ולדאוג לכל "להטיסו לחו, לכ1
עלולות " ביקור חולי�" הוצאות הסידורי� הנצרכי� לזה 

כ1 ג� בנוגע למצַות . אפוא להסתכ� במאות אלפי שקלי�
זה לא " הכנסת כלה. "המוזכרת ש� בברייתא" ההכנסת כל"

" הכנסת כלה. "רק לרקוד קצת בחתונה ולאכול ש� רבע עו(
, קניית בגדי�, קניית רהיטי�, כוללת ג� קניית דירה לכלה

וכ  לדאוג , מכונת כביסה וכל שאר הדברי� שהכלה צריכה
 ג� כא  עשויות ההוצאות להסתכ� ' לאול� ותזמורת וכו

ה משל� "ברור שהשכר שהקב, והנה. שקלי�במאות אלפי 
אינו פחות מ  ההוצאה שהוציא , לאד� עבור מצָוה שעשה

, שהשכר עבור ביקור חולי� והכנסת כלה, נמצא אפוא. עבורה
תלמוד "וא� . איננו פחות מער1 של כמה מאות אלפי שקלי�

עבור כל פירושו של דבר הוא שהשכר , "תורה כנגד כול�
אפילו בשיעור הקט  , צַות תלמוד תורהפע� שאנו מקיימי� מ

  !מגיע לכמה מאות אלפי שקלי�, ביותר
שבדקה אחת של , עושה חשבו " חפ* חיי�"ה, והנה

לימוד תורה אפשר לקיי� כמאתי� פעִמי� מצַות תלמוד 
מגיעי� לי אפוא כמה וכמה , על כל דקה של לימוד! תורה

 סכו�  של לימוד מגיע לי כברשעהועל כל , מיליוני שקלי�
וכדי לחשב כמה מגיע לי עבור יו� של� של לימוד . עצו�
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יש כבר צור1 במחשב מיוחד כדי לערו1 את , תורה

הבנק כבר מזמ  היה ! החשבו  הוא עצו� ונורא!... החישוב
א� היה צרי1 לשל� לי בכל יו� סכומי� , פושט את הרגל

. ז"זהו שכר תלמוד תורה במושגי� של עוה... כאלה
אפילו ההסתדרות מרשה לעבוד שעות , ר כזהכשמקבלי� שכ

" ד( חשבו "א� אד� היה מקבל מפע� לפע� ... נוספות
והיה רואה למשל שביו� ראשו  נוספו לו כ1 , מהעול� הבא

וביו� שני ירדו ל1 , וכ1 מיליוני� על מה שלמד באותו יו�
,  היה מתרגש יותרמהחשבו  כמה מיליוני� כי ביטל תורה 

  . ללמודוהיה משתדל יותר
החומרה של ביטול תורה , בגלל ערכה הגדול של התורה

 זה מי  )לא, במדבר טו(" ָ�ָזה' 6ִי ְדַבר ה". היא גדולה כל כ1
למה זה . )א, צט' סנה(" שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק"

כי א� מונחי� לפני אד� אל( דולר בצד אחד ? בזיו  לתורה
� לו רשות ליטול מה� מה ונותני, וצעצוע של ילדי� בצד שני

ובמקו� ליטול את שטרי הכס( הוא נוטל את הצעצוע , שירצה
 הרי הוא מראה בזה שהוא אינו מאמי  בערכ� של שטרי 

מראה שאינ� חשובי� בעיניו יותר , הוא מבזה אות�. הכס(
א� נותני� לאד� אפשרות למלא את שקו , ממילא. מצעצוע

 זהו א אותו בשטויות ובמקו� זה הוא ממל, בתורה ובמצוות
ִה6ֵָרת ִ<6ֵָרת הנפש ַהִהוא " והעונש על כ1 . בזיו  גדול לתורה

  .)ש�' סנה(ב "ִ<6ֵָרת לעוה, ז"ִה6ֵָרת בעוה, )במדבר ש�(" ֲע@ָנה ָב?
כלולי� בו , )'ג' תנחומא פקודי סי(האד� הוא עול� קט  
 כשאד� בורא עולמות, ממילא. בזעיר אנפי  כל העולמות

את החלקי� בעול� , עצמוהוא בורא את , )כפי שדיברנו(
למה ? למה הוא צרי1 להגדיל את נשמתו. שנוגעי� לנשמתו

 כדי ? לא להישאר ע� אותה הנשמה כפי שקיבל אותה
ב בלי "א� אד� יבוא לעוה. ב"לעשות אותה כלי קיבול לעוה

כול� יקבלו ש� מה . הוא יהיה מסכ , כלי קיבול מתאי�
, ממילא. והוא יקבל בכלי� קטנטני�, לי� גדולי�שיקבלו בכ

, הוא עושה לעצמו כלי קיבול חדש, כל מילה שאד� לומד
זה מה שאד� בורא בעצמו . ב"שבעוה' לקבל עוד מהשפעת ה

  .ומה שהוא מפסיד כשהוא אינו לומד, כשהוא לומד

  החיוב לחדש חידושי תורה
יש ג� , כמו שיש מצוה של תלמוד תורה בכמות, והנה

מה . לא לבטל תורה באיכות; מצוה של תלמוד תורה באיכות
 א� אד� יכול ללמוד תורה ? נקרא ביטול תורה באיכות

א� אד� . זהו ביטול תורה באיכות, ולומד בשטחיות, בעומק
, ס ופוסקי� ומסתפק בלימוד חומש ועי  יעקב"יכול ללמוד ש

ול אד� צרי1 ללמוד עד כמה שיכ. ג� זהו ביטול תורה באיכות
' מילד קט  לא דורשי� ללמוד ר. כל אחד כפי מדרגתו, בעומק

' יכול כבר ללמוד ר, אבל כשאד� נמצא בישיבה, עקיבא אייגר
והוא אכ  נתבע , ושאר גדולי ישראל, חיי�' ר, עקיבא אייגר

  .לעשות כ 
אד� צרי1 עד כמה שאפשר להתחדד ולהיות , חו* מזה

מה שאחרי� לא רק ללמוד .  מחדש חידושי תורהבעצמו
לעול� ישלש אד� שנותיו שליש : "ל אמרו"הרי חז. חידשו
" מקרא. ")ב, ז יט"ע(" שליש בתלמוד, שליש במשנה, במקרא 
1 הוא ספר שבהחלט "שהתנ, וכא  המקו� להעיר. [1"זה התנ

1 רק כדי "לא נת  לנו את התנ' ה... ללמוד אותו" מומל*"

.  ונדע אותואלא כדי שנלמד אותו, שיעמוד בארו  הספרי�
1 "ל לא היה מקבל לישיבה שלו מי שלא ידע תנ"א ז"הגר

אנחנו איננו מנהיגי� כא  בישיבה . פחות או יותר בעל פה
כמעט ואי  היו� !... כי אז נצטר1 לסגור את המוסד, מנהג כזה

קצת , אבל בכל זאת. 1 פחות או יותר בעל פה"מי שיודע תנ
רבנו ת� ? "תלמוד"ו" משנה"ומה ה� ...]. 1 כדאי לדעת"תנ

' תוס(הוא הגמרא " תלמוד"ו, ה  המשניות" משנה"ש, פירש

אי  , שאמרו" משנה"שְ�, � פירש"אבל הרמב. )ה ישלש"ש� ד
 התורה שבעל פה שנמסרה לכלאלא , הכוונה רק למשניות

י "רש, גמרא, משניות: היינו, עד לדורו של הלומד, מדור לדור
ועד חידושי , "החוש קצות "עד , תוספות ושאר הראשוני�

כי כל זה , "משָנה"כל זה הוא בכלל . ל"ר חיי� מבריסק זצ"הג
, �"לפי הרמב" תלמוד"ומהו אפוא ה. נמסר לנו כבר מרבותינו

לדעת " תלמוד"? שג� לו צרי1 אד� להקדיש שליש מזמנו
ויוציא , שיבי  וישכיל אחרית דבר מראשיתו"הוא , �"הרמב

יבי  במידות שהתורה נדרשת ו, וידמה דבר לדבר, דבר מדבר
 חידושי תורה כלומר . )א"י' א הל"תלמוד תורה פ' הלכ(" בה 

אד� חייב : הוא אשר אמרנו. שאד� מפלפל ומחדש בעצמו
  .להקדיש מזמנו ג� כדי לחדש חידושי תורה

ב  "ו, היות וכא  בישיבה כול� למעלה מבני חמש עשרה
ר כבר לחדש הרי שאפש, )ו"ה מכ"אבות פ(" חמש עשרה לגמרא

אלא , לא רק ללמוד מה שכתבו גדולי� אחרי�. חידושי תורה
להשתדל להיות בעצמנו גדולי� ובעצמנו מחדשי� עד כמה 

מה שאד� עבד עליו וחידש . זהו קניי  גדול בתורה. שאפשר
ממה שילמד חידושי תורה , נכנס יותר טוב לזכרו , בעצמו

בל א� הוא א, ג� אות� צרי1 לדעת ולזכור. שחידשו אחרי�
שיכול , מי שהוא בר הכי.  זה עוזר ַלזכרו בעצמו מחדש 

יהיה לו מזה , והוא אינו עושה כ , לחדש חידושי תורה בעצמו
להשיג ' כי לא ניצל את כל הכלי� שנת  לו ה, ב"חסרו  בעוה

  .בה� את התורה

  מעלת הלומד תורה מתו� צער
 שיצטערלפחות , ג� כשאד� כבר מוכרח לבטל תורה

אני פטור מללמוד ' ברו1 ה, יופי, או: "שלא יאמר. כ1על 
הוא מקבל , כשאד� מצטער על שאינו יכול ללמוד"! היו�

חישב אד� לעשות מצוה ונאנס "בבחינת [שכר כאילו למד 
]. )א, ברכות ו(" מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה, ולא עשאה

לא מגיע ,  מצטער על שאינו יכול ללמודאינואבל כשאד� 
אבל א� הוא אינו מצטער על , אמנ� הוא אנוס. [שכרלו כל 

חישב לעשות "כנראה שהוא לא ממש , האונס שבא עליו
  "...].מצוה
ממאה , טוב לו לאד� דבר אחד בצער: "ל אומרי�"חז
שכרו1 במאמ* , לימוד תורה מועט. )ו, אבות דרבי נת  ג(" ברווח

1 שאינו כרו, שקול יותר ממאה פעמי� לימוד כזה, ובנסיו 
ל בש� "א דסלר זצ"צ רא"ר הגה"והסביר מו. במאמ* ובנסיו 

שהדברי� אמורי� אפילו , )1514' ג עמ"ח" מכתב מאליהו("אביו 
אפילו א� היה נדרש מאמ* קט  בלבד , כלומר. במאמ* קט 

כבר שווה אותו לימוד מאה פעמי� , כדי להגיע לאותו לימוד
 מאמ* וא� נדרש. יותר ממה שהיה שווה בלי אותו מאמ*

ה "ובס(הרי שער1 הלימוד גֵדל שוב פי מאה , קצת יותר גדול
. ממה שהיה שווה אותו לימוד בלי מאמ*)  פי עשרת אלפי�
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גֵדל ער1 הלימוד שוב פי , וא� נצר1 מאמ* עוד יותר גדול

מאותו הלימוד שהיה נלמד בלי !)  פי מליו ה "ובס(מאה 
ושי� לכ1 שכדאי ללמוד תורה ג� א� דר, מכא . מאמ* כלל

השכר ג� , ככל שהמאמ* גדול יותר, אדרבה. מאמצי� רבי�
וגדל פי מאה על כל תוספת קטנה , הוא גדול עוד הרבה יותר

לפו� צערא : "ל במקו� אחר"וכמו שאמרו חז, של מאמ*
אנו מקווי� , לא שצרי1 לחפש צער. )ב"ה מכ"אבות פ(" אגרא

ד כמה  ותפקידה של הישיבה הוא למנוע עשלא יהיה צער 
שלא , לדאוג שיהיה לה� אוכל, שאפשר צער מהלומדי�

שלא יהיה קר מדי או ח� מדי בבית המדרש , תחסר לה� שינה
; יש לשמוח ג� בצער,  אבל א� קורה פע� ויש צער' וכד

  .לדעת שטובה פע� אחת בצער ממאה פעמי� שלא בצער
כשאד� היה רוצה .  לא מוכרח להיות חיצוניוהצער 

ובכל זאת מתגבר על , יה רוצה לעשות משהו אחראו ה, לישו 
, טוב לו לאד� דבר אחד בצער" ג� על זה נאמר עצמו ולומד 

אינני אומר בגלל זה שלא ללכת , כמוב ". ממאה ברווח
. אבל צרי1 לדעת מתי. אד� הרי מוכרח ג� לישו . לישו 

, פת במלח תאכל: כ1 היא דרכה של תורה": הבריתא אומרת
, וחיי צער תחיה, ועל האר* תיש , תשתהומי� במשורה 

שהמשנה , אני רגיל לומר. )ד"ו מ"אבות פ(" ובתורה אתה עמל
, א� מישהו אצלנו יאכל רק פת במלח. הזאת איננה בשבילנו

הסו( יהיה שהוא ייש  לא רק על , וישתה רק מי� במסורה
אנו צריכי� . ולא יוכל ללמוד, האר* אלא ג� על הסטנדר

כמו שמארי1 , י שלגו( שלנו יהיה כח ללמודלאכול כהוג  כד
בכל "שזהו מה שנאמר , )ג"דעות פ' הלכ(� להסביר "הרמב

שאד� בכל מעשיו יתכוו  לעבודת , )ו, משלי ג(" דרכי1 דעהו
וייש  כדי שיהיה לו כח , יאכל כדי שיהיה לו כח ללמוד', ה

תלוי למה . אפשר ג� על המטה, ולאו דווקא על האר*, ללמוד
א� הוא עושה אות� בשביל עבודת . שה את הדברי�אד� עו

והוא מקבל שכר ג� ', ג� ה� עצמ� נחשבי� לעבודת ה', ה
  .עליה�

ל "חז. שזהו הפשט בגמרא במסכת פסחי�, אני רגיל לומר
שלוחי מצוה אינ  "מאיזה פסוק נלמד הכלל ש, נחלקו ש�

, הנפקא מינה בי  שני הלימודי� היא. )ב, פסחי� ח(" ניזוקי 
' עי(או ג� בחזירת  , � רק בהליכת  מובטחי� שאינ  ניזוקי הא

הא� תלמידי� , ששאלו את רב, הגמרא מביאה ש�, והנה. )ש�
הגרי� בריחוק מקו� מבית המדרש רשאי� לבוא לבית 

או שצריכי� , )כשעדיי  חשו1 בחו*(המדרש מוקד� בבוקר 
. לחשוש לסכנת הדרכי� ולא לצאת מבית� עד שיאיר היו�

, ודאי לא ינזקו: כלומר! (עלי ועל צוארי! שיבואו: באמר ר
הא� ג� : הוסיפו ושאלו אותו). כיו  שהולכי� לדבר מצוה

על שאלה ? לשוב לבית� בסו( היו� יוכלו בשעת החשכה
  . איני יודעזאת ענה רב 

א� סבר שרק בהליכת  ? כמו איזו דעה סבר רב: וקשה
וא� סבר . שכההיה לו לומר שלא יחזרו משח, אינ  ניזוקי 

היה לומר שיכולי� לחזור , שג� בחזירת  אינ  ניזוקי 
כי [זהו דוחק , ולומר שהסתפק בי  שתי הדעות. משחשכה

לומר שרב לא ידע מאיזה פסוק הוא לומד ששלוחי קשה 
רב : ועל כ  נראה לעניות דעתי לבאר כ1]. מצוה אינ� ניזוקי�

אבל על , כת הוא רק בהלי" שלוחי מצוה אינ  ניזוקי "סבר ש
לא תמיד היא , אלא שהחזרה.  אי  הבטחה שלא יוזקוחזרת  

פעמי� שהחזרה עצמה נחשבת להליכה לדבר . רק חזרה
ה הסדר נגמר "א� אד� חוזר הביתה מפני שב? כיצד. מצוה

.  זו איננה הליכה לדבר מצוהואפשר ללכת לאכול ולישו  
 לו כח אבל א� אד� חוזר הביתה לאכול ולישו  כדי שיהיה

הוא ! בשבילו ג� החזרה היא הליכה לדבר מצוה, ללמוד מחר
, לדבר מצוה" הול1"אלא , כעת מדבר מצוה" חוזר"אינו 

שלגבי לבוא , זהו שאמר רב! להכי  עצמו ללימוד של מחר
לא משנה מה תהיינה ". עלי ועל צוארי "לבית המדרש 

 בי  א� באי� ללמוד לשמה ובי  א� באי� ללמוד, הכוונות
ומובטחי� , בכל מקרה זוהי הליכה לדבר מצוה, שלא לשמה

 זה כבר מסור ללבו אבל בחזרה הביתה . שלא ינזקו בדר1
כי בזה . על זה אי אפשר להבטיח כלו�. של כל אחד ואחד 

או , א� חוזר כדי ללמוד מחר, הדבר תלוי בלבו של כל אד�
  .שחוזר סת�

  !לשמוח בלימוד התורה
ממאה , ו לאד� דבר אחד בצערטוב ל", כפי שהזכרנו

שכרו1 במאמ* , לימוד תורה מועט. )ו, אבות דרבי נת  ג(" ברווח
שאינו כרו1 , שקול יותר ממאה פעמי� לימוד כזה, ובנסיו 

היעוד שלנו איננו לחפש לימוד , ובכל זאת. במאמ* ובנסיו 
', מי שגדול בעבודת ה. שמחהאלא לימוד מתו1 , מתו1 צער

אבל מי שאינו כל ; ימוד ג� כשיש לו צרותמצליח לשמוח ַ�ל
כי אז לא , כדאי שהלימוד אצלו לא יהיה מתו1 צער, כ1 גדול
 לשמוחפ קשה לשער שיוכל "ועכ, כ ללמוד"יוכל כ
זה "ש, ")אגלי טל"בהקדמתו ל(כתב ' אבני נזר'והרי ה. בלימוד

להיות שש ושמח , הוא עיקר מצַות לימוד התורה
� מי שלא נהנה אמנ� ג"! ומתענג בלימודו
אבל המדרגה היותר גבוהה היא , מהלימוד חייב ללמוד תורה

יהנה למצוא תירו* יפה על ,  מהלימודיהנהשאד� ג� 
, ו"ולא ילמד כמי שכפאו שד ח, � או פשט יפה בסוגיה"הרמב

 והערב: "אנו מבקשי� הרי בכל יו�. ציוה' רק מפני שכ1 ה
שאנו מתפללי� הרי ". אלקינו את דברי תורת1 בפינו' נא ה

שנהנה מהתורה ,  עלינועֵרבי�שדברי התורה שנלמד יהיו 
  .ומ  הסברות שבתורה

שנדע שאי  לנו , אמנ� הלימוד צרי1 להיות עול עלינו
ואנו , ציוה ללמוד' אלא ה, ברירה א� ללמוד או לא ללמוד

עלינו להיות ,  אבל יחד ע� זהחייבי� לקיי� את דבריו 
' ברו1 אתה ה"לבר1 בשמחה , שמחי� ומאושרי� בעול הזה

, "שלא עשני עבד", "אלקינו מל1 העול� שלא עשני גוי
ואילו , שכל אלו פטורי� מתלמוד תורה, "שלא עשני אשה"ו

  !וחייב בלימוד תורה' שאני עבד ה' אני מודה לה
שהיתה בליטא בימי , ל"סיפרה הרבנית רחל סרנא ז

ת ראתה פע� אח. וראתה ש� צרות נוראות, הכיבוש הגרמני
שלא ', ברו1 אתה ה: "אמרה. גוי מתעלל ביהודי והורג אותו

ולא מהע� של ,  טוב שאני מהע� של הנרצחי�" עשני גוי
לא מאלה שנאמר '; אנו שמחי� להיות עבדי ה! הרוצחי�
על חרב1 "ולא מאלה שנאמר עליה� , "פרא אד�"עליה� 

שזוכי� לשבת כא  בירושלי� עיר ', אלא עבדי ה, "תחיה
, ה בנחת בלי גרמני� ובלי רוסי�"ללמוד תורה ב, ודשהק

בסברה , ס ובפוסקי�"בש, ומשתדלי� להיות גדולי תורה
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