
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 'במשנה 

י: ן ֵלוִּ ַע בֶּ י ְיהֹושֻׁ ת  מהר סיני שעליו ניתנה התורה ַבת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב ְבָכל יֹום ָויֹום ָאַמר ַרבִּ זֶּ ּוַמְכרֶּ
ת: רֶּ ּיאֹוי  ְואֹומֶּ ם ַלְברִּ ל ּתֹוָרהָלהֶּ ְלבֹוָנּה שֶּ שכן כשלא  ,שיעסקו בתורה האדם מתרה בבניהיינו שהבת קול  ֹות ֵמעֶּ

. ולא רק שיש בכך עלבון לתורה אחד לא חפץ בה והיא נעלבת מכך ל התורה מרגישה מוזנחת ועזובה שאףכביכו ,עוסקים בתורה

ָכל מִּ  אלא שאף יש לזה השלכות על בני האדם... ְקָרא ָנזּוףשֶּ ֵאינֹו עֹוֵסק ַבּתֹוָרה נִּ ֱאַמר  ,שהוא כמנודה לשמים י שֶּ נֶּ שֶּ
ָשה ָיָפה ְוָסַרת ָטַעם")משלי יא, כב(  יר, אִּ ם ָזָהב ְבַאף ֲחזִּ זֶּ פסוק זה כמשל לדברים יפים שנמצאים במקומות  "נֶּ

שיודעים הם להעריך את ערכה של  ,כך התורה צריכה להימצא אצל אנשים ראויים שמידותיהם טובות ,שאינם ראויים להם

ה  לוחות הברית "ְוַהלֹֻׁחת)שמות לב, טז( ְואֹוֵמר  .התורה ולא להשאירה עזובה וזנוחה יםַמֲעֹשֵ ְכָּתב  ֱאֹלהִּ ֵהָמה, ְוַהמִּ
ְכַּתב  יםמִּ ְקָרא "ָחרּות"ַאל  ַהלֹֻׁחת",-ָחרּות ַעלהּוא, ֱאֹלהִּ ָלא "ֵחרּות" מלשון חריטה ּתִּ  ,לשון חופשיות אֶּ

ין ן ֹחרִּ ֵאין ָלְך בֶּ עֹוֵסק ְבַתְלמּוד ּתֹוָרה אדם חופשי שאינו שבוי בידי האחר שֶּ י שֶּ ָלא מִּ היינו שרק אדם שעוסק  אֶּ

ממקרים רעים וממאורעות קשים ועוד שעל ידי התורה האדם ניצל  ,בתורה יכול להיות חופשי במעשיו ולא להיות שבוי בידי היצר

יר .הקורים בעולם עֹוֵסק ַבּתֹוָרה ָּתדִּ י שֶּ ה ,קבוע באופן, כל הזמן ְוָכל מִּ ְתַעלֶּ ה מִּ עולה ממדרגה למדרגה  ֲהֵרי זֶּ

ֱאַמר עד כי עולה לגדולה על ידי התורה ,בעבודת ה' נֶּ ַמָּתָנה)במדבר כא, יט( , שֶּ על ידי התורה שניתנה לעם ישראל  "ּומִּ

יֵאל במתנה יֵאל ,זוכים להתקרב לקב"ה ולהיות בנחלתו ַנֲחלִּ ַנֲחלִּ שכן גם  ,עולה לגדולה "ָבמֹות ומי שקרוב לקב"ה ּומִּ

 .במידות טובות, לפי שהוא גדוש הקב"ה אוהבו וגם בני האדם אוהבים אותו
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 'גמשנה 

ָחד, אֹו ֲהָלָכה ַאַחת, ואפילו.. ,תורה ַהלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ק אֶּ רֶּ ָחד פֶּ בּור אֶּ ָחד, אֹו דִּ לּו של תורה אֹו ָפסּוק אֶּ , ֲאפִּ
יְך . שלימד אותו בהלכה מסוימת דיוק של אות אחת*, שכאשר משנים אותה משתנה כל המשמעות של ההלכה אֹות ַאַחת ָצרִּ
ְנהֹוג בֹו  ָרֵאל, ,משום כבוד התורה ָכבֹוד באותו חבר שלימד תורהלִּ ֹשְ ְך יִּ לֶּ ד מֶּ ינּו ְבָדוִּ ֵכן ָמצִּ לֹא ָלַמד  שֶּ שֶּ

ים ָלא ְשֵני ְדָברִּ ל אֶּ יֹתפֶּ ְלַבד הלכות ֵמֲאחִּ  דודּוְקָראֹו  ,א. שלא ילמד תורה לבדו ב. שיש ללכת בבית ה' באימה וחרדה בִּ

ֱאַמר  פללאחית המלך נֶּ י )תהלים נה, יד(ַרבֹו, ַאלּופֹו ּוְמיָֻׁדעֹו, שֶּ ְרכִּ י**שהינך חשוב כמוני "ְוַאָּתה ֱאנֹוש ְכעֶּ  , ַאלּופִּ
י שר שלי  .חכם שלי "ּוְמיָֻׁדעִּ

ר: ים ַקל ָוֹחמֶּ ָרֵאל, ַוֲהלא ְדָברִּ ֹשְ ְך יִּ לֶּ ד מֶּ ל ּוַמה ָדוִּ יֹתפֶּ לֹא ָלַמד ֵמֲאחִּ ְלַבד שהיה רשע שֶּ ים בִּ ָלא ְשֵני ְדָברִּ  אֶּ
 שאינו מלך שלומד.. ,אדם פשוט ַהלֹוֵמד ַרבֹו ַאלּופֹו ּוְמיָֻׁדעֹו לאחיתופל מלך ישראל,, שהיה דוד המלךְקָראֹו  ,כמו שביארנו

ָחד, אֹו ֲהָלָכה ַאַחת, ובפרט שאינו רשע כמו אחיתופלֵמֲחֵברֹו  ק אֶּ רֶּ לּו  פֶּ ָחד, ֲאפִּ בּור אֶּ ָחד, אֹו דִּ אֹו ָפסּוק אֶּ
ְנהֹוג בֹו ָכבֹודְוַכָמה שֶּ  ַעל ַאַחת ַכָמה כמו שבארנו, אֹות ַאַחת יְך לִּ הן  ,מביאו על ידי כך, שמשום התורה שלימדו ָצרִּ

ָלא ּתֹוָרה, לחיי עולם הזה והן לחיי העולם הבא , והכבוד היחיד שיש לתת הוא לתורה וללומדיה ומלמדיה ְוֵאין ָכבֹוד אֶּ
ֱאַמר  נֶּ ְנָחלּו", )משלי ג, לה(שֶּ ים יִּ ומפסוק זה למדים שמי שיזכה לכבוד נצחי הם החכמים לומדי ומקיימי  "ָכבֹוד ֲחָכמִּ

ים ,התורה*** ימִּ ְנֲחלּו ותלמידי החכמים המוליכים בדרך הישר "ּוְתמִּ ומהו הטוב שיקבלו התמימים  ,)משלי כח, י(טֹוב" -יִּ

ֱאַמר  ... נֶּ ָלא ּתֹוָרה, שֶּ ַקח טֹוב  התורה כמו שנאמר ...היינו שהמילה טוב רומזת על  )שם ד, ב(ְוֵאין טֹוב אֶּ י לֶּ "כִּ
י ַאל ם, ּתֹוָרתִּ י ָלכֶּ בכל זאת הם צריכים  ,ואע"פ שעתידים תלמידי החכמים לקבל כבוד על התורה שלומדים ַּתֲעֹזבּו"-ָנַתּתִּ

 .להיות ענווים ולכבד את כל מי שמלמד אותם דברי תורה
 

 .*כגון שיש פעמים שיש צורך להוסיף את ו החיבור 
 .והוא בעצמו יש לו חשיבות רבה ,זאת לפי שהיה דוד מלך ** ואמר

ה שהיא פחיתת וקי החכמה ינחלו כבוד, כי כבוד הנפש מאיר בם להתרומם מן הקלון שהיא התאווהחכמים הם הנוהגים בח" *** וכך כותב המלבי"ם בפירושו על הפסוק
 ."נצחיתהנפש ובזיונה, והכבוד הזה יהיה להם לנחלה עולמית כמו שהנפש היא 

 


