
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 'דמשנה 

ה ל ּתוֹרָּ ּה שֶׁ ְרכָּ ְך ִהיא דַּ ה :כך צריך לנהוג ,הרוצה להצליח בעמל התורה כָּ ְמשּורָּ ִים בַּ לַּח ֹּתאֵכל, ּומַּ מֶׁ ת בַּ כמות  פַּ

ן, קטנה ץ ִּתישָּ ָארֶׁ ל הָּ ה, ְועַּ ר ִּתְחיֶׁה ִּתְשּתֶׁ עַּ ֵיי צַּ אם  ואףגם אם אין לך מה לאכול ולשתות, ש :ההדרכה לעני הינה ְוחַּ

שגם אם  :/ הדרכה לעשיר וכל הדברים הללו גורמים לך עגמת נפש וצער בכל זאת תעסוק בתורה ,אין לך מקום מסודר לישון בו

ליהנות מהחיים ואתה  ית יכולם צורת חיים זו תגרום לך צער שהיואף א ,בכל זאת תחיה בצניעות ,יש לך כסף לחיות חיי תענוגות

ֵמל  לא עושה כן* בכל זאת ה עָּ ּתָּ ה אַּ ּתוֹרָּ וכן כבר נאמר )ברכות סג ע"ב(  .זו היא הדרך ,אם אתה רוצה להשיג עמל בתורהּובַּ

ה , :אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה" היינו במי שמסתפק במועט ולא מי שחי חיי תענוגות גשמיים ּתָּ ְוִאם אַּ
ה ֵכן ְש ועוסק בתורה גם אם אתה חי חיי צער עוֹֹשֶׁ יָך ְוטוֹב לְָּך" , "אַּ ה, )תהלים קכח, ב(רֶׁ זֶׁ עוֹלָּם הַּ יָך בָּ ְשרֶׁ לפי  אַּ

א ,שמי שרודף אחרי התאוות יכול הוא לבוא לידי חולי ואז גם לא זוכה לחיי עולם הזה בָּ עוֹלָּם הַּ ְך לָּ וכן יכול הוא  ְוטוֹב לָּ

אך מי שמסתפק במועט ועמל בתורה זוכה גם לחיות  .ליפול על ידי התאוות החומריות ברוחניות ואז יפסיד את חיי העולם הבא

ְך .בעולם הזה והן בעולם הבא ְצמָּ ה ְלעַּ ֵקש ְגֻדלָּ בוֹד אל תחפש להיות מנהיג על ציבור ַאל ְּתבַּ ְחֹמד כָּ ואל תרדוף  ְוַאל ּתַּ

ה .אפילו אם למדת הרבה תורה ,אחר הכבוד ְך ֲעֹשֵ כדי שיתקיים  ,ולא רק תלמד ,עשה גם הרבה מעשים טובים יוֵֹתר ִמִלמּודָּ

ִכים ,בך כל שמעשיו מרובים מחכמתו חכמתו מתקיימת ל ְמלָּ נָּם שֶׁ ה ְלֻשְלחָּ ּוֶׁ ְך  ,שחיים חיי תענוגות ְוַאל ִּתְתאַּ נָּ ֻשְלחָּ שֶׁ
נָּם דוֹל ִמֻשְלחָּ דוֹל , שהתענוג הרוחני שתקבל בעולם הבא על לימוד התורה הוא גדול יותר מתענוגי עולם הזה גָּ ְך גָּ ְוִכְתרָּ

ם ְך שכתר תורה גדול בערכו מכתר המלוכה**, ,כמו שנלמד במשנה הבאה ִמִכְתרָּ ל ְמלַּאְכּתָּ עַּ ן הּוא בַּ ֱאמָּ הקב"ה שציוה  ְונֶׁ

ְך, אותנו לעבדו ר ְפֻעלָּתָּ כַּ ְך ֹשְ לֶׁם לָּ ְישַּ   .כמו שכבר למדנו במשניות הקודמות ,כך יהיה השכר ,לפי הטורח והעמל שֶׁ

 

די שיוכל להרשות לעצמו * סיבה נוספת מדוע כדאי לעשיר לחיות בצניעות, שכן אם יוציא הרבה כסף על תענוגות, יגרם לו ביטול תורה, לפי שיצטרך לעבוד יותר זמן כ
 כלכלית לחיות ברמת חיים גבוהה 

 עיניו של הקב"הבעיני בני האדם והן ב בני האדם, ואילו כתר תורה נחשב** שכתר מלוכה נחשב רק בעיני  
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 'המשנה 

ְלכּות, מַּ ְכֻהנָּה ּוִמן הַּ ה יוֵֹתר ִמן הַּ ֲעלוֹת ְגדוֹלָּה ּתוֹרָּ ְלכּות ִנְקֵנית ִבְשלִשים מַּ מַּ הַּ ישנם שלושים דברים  שֶׁ

ע ,לא דן ולא דנים אותו וכו' כגון: שנוהגים במלך ִרים ְוַאְרבַּ ֹשְ ְכֻהנָּה ְבעֶׁ  ,מתנות כהונה יש לתת לכוהנים עשרים וארבע ְוהַּ

ה ִנְקֵנית ,נות, פדיון הבן וכו'בקרב כגון:תרומה גדולה מן התבואה, זרוע לחיים וקיבה ּתוֹרָּ יש  אבל כדי לזכות בתורה ְוהַּ

ִרים:  צורך.. ִעים ּוְשמוֹנָּה ְדבָּ ְלמּוד ְבַאְרבָּ ןללמוד מרב / השקעה בלימוד ְבתַּ ֹאזֶׁ ת הָּ להקשיב היטב למה  , ִבְשִמיעַּ

ִיםרבותיו / ללמוד בקול רם שאוזניו ישמעו את שלומד שמלמדים תַּ פָּ ת ֹשְ ֲעִריכַּ כדי שיהיו  ,לחזור על לימודו כמה פעמים , בַּ

ֵלב ,הדברים שלמד ערוכים ומסודרים בפיו , כדי שיוכל ללמוד מהם דברים נוספים היטבשילמד את הדברים  ְבִבינַּת הַּ
ֵלב ְכלּות הַּ ה ,שיתעמק במה שלמד ְבֹשִ וָּהשתהיה לו יראת שמים , ְבִיְרָאהשתהיה לו יראה מרבו ְבֵאימָּ ֲענָּ שיהיה  , בַּ

העניו ושפל רוח ְמחָּ סוף זונח  ,לפי שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, ועוד שאם לא לומד בשמחה ,שיהיה בשמחה , ְבֹשִ

ִמים ,הוא את תלמודו ושוכח גם את מה שלמד שעל ידי כך לומד איך לקיים את  ,תלמידי חכמיםצריך שישמש*  ְבִשמּוש ֲחכָּ

שבוחר לעצמו רק חברים  , ְבִדְקדּוק ֲחֵבִריםהמצוות למעשה ולא רק בתאוריה, שעל זה נאמר גדול שימושה יותר מלימודה

ְלִמיִדיםעם יראת שמים ּתַּ תחדדת נותן לתלמידיו לשאול אותו שאלות וכתוצאה מכך הסוגיה מתלבנת ומש , ּוְבִפְלפּול הַּ

אשיהיה לו ישוב הדעת ולא פזיזות ְבִישּוב ,אצלו יותר טוב שיהיה בקיא  , ְבִמְשנָּהשיהיה בקיא בתורה שבכתב , ְבִמְקרָּ

השלא יישן הרבה ְבִמעּוט ֵשנָּה ,תורה שבעל פהב יחָּ ֲענּוג ,שימעט בשיחות בטלות , ְבִמעּוט ֹשִ שימעט בצרכי  ְבִמעּוט ּתַּ

חוֹקאכילה ושתיה :כגון ,הגוף ץשלא ירבה להתבדח מתוך קלות ראש , ְבִמעּוט ֹשְ רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ שימעט לעסוק בענייני  , ְבִמעּוט דֶׁ

ִים ,פרנסה פַּ ְך אַּ רֶׁ  ,"כל אדם שכועס, אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנולפי שנאמר )פסחים ס"ו ע"ב( " ,שממעט לכעוס ְבאֶׁ
ת  ,גשמיים שיש לאחריםשאינו מקנא וחומד בדברים  ְבֵלב טוֹב ֱאמּונַּ ִמיםבֶׁ  ,שמתבטל לתלמידי חכמים גדולים ממנו ֲחכָּ

ִיסּוִריןומקבל את דבריהם גם אם לא מבין אותם בשכלו לַּת הַּ בָּ  .מקבל את הייסורים באהבה ולא מתרעם כלפי שמים , ּוְבקַּ
 

 רואה ולומד כיצד רבו נוהג בכל דבר ודבר. לרב*כעין משרת שעוזר לרבו בכל מה שצריך.ואגב כך היות והוא קרוב 

 


