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 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

 שיחת הגאון הרב אביגדֹּר הלוי נבנצל שליט"א
 תשע"חבחוקותי  תפרשל

 ערך הזמן ולימוד התורה בשמחה
 

 למה קבעה התורה שני מיני שומא לאדם?
על אדם שרוצה לחייב את עצמו  נוהתורה מדברת בפרשת

 בנדר, לתת סכום כסף מסויים להקדש. אחת הדרכים להתחייבות
ֵמי ַבִית  ֵמי ׁשֹוִרי ָעַלי" ]להקדש[, או "דְּ כזו היא, שיאמר הנודר: "דְּ
ֶזה ָעַלי" ]להקדש[. כמו כן יכול הנודר לומר על אדם מסויים, 

ֵמי  ם"דְּ ד ]להקדש[. אבל יש גם אפשרות אחרת  פלוני עלי" א
לא בית, לא להתחייב בדמי אדם מסויים להקדש )ודוקא אדם! 

ך: "הנודר שיאמר ,איוה .(ם חפץ אחרסוס ולא פרה, ולא שו ֶר  ֵע
 .1אדם פלוני עלי"

םמה ההבדל בין ֵנֶדר בלשון " י מ ך" לנדר בלשון "ד "? ער
ההבדל הוא, שהנודר בלשון "דמים" חייב לתת להקדש את שוויו 
של האדם הנידר כפי שהיה נישום לּו היה עומד להמכר כעבד 

לו, ֹכחֹו, בשוק, כאשר הנתונים המשפיעים על מחירו הם: גי
נקבע דמיו של אדם שיעור מידת חריצותו, כשרונותיו ועוד. 

. לעומת זאת, הנודר אפוא כפי שוויו של אדם זה בשוק העבדים
הקדש סכום כסף קבוע שקצבה בלשון "ערך", חייב לתת לַ 

התורה לפי שנותיו של הנערך ולפי מינו )זכר או נקבה(. לזכר 
חמישים שקל כסף; לנקבה  -מבן עשרים שנה עד בן שישים שנה 

שלשים שקל כסף, וכן  -מבת עשרים שנה עד בת שישים שנה 
)ויקרא כז, לכל גיל וגיל הסכום הקצוב לו, כפי שכתוב בפרשתנו 

. אין שום נתון שמשפיע על "ערכו" של האדם, חוץ מגילו ח(-ב
ומינו, בין שיהיה חלש או חזק, חכם או טפש, חרוץ או עצלן, 

 ו בלתי מיומן.מיומן במלאכה א
אדם  "ערך" ו"דמים"?  -למה נתנה התורה שני סוגי מחירים לְּ

אדם אכן ישנם שני סוגי מחירים. יש בארנראה ל , שזהו מפני שלְּ
ומה שלו  העבודהלו "מחיר של עולם הזה", שנמדד לפי כח 

שניתן להפיק ממנו בעניני עולם הזה )לּו היה נמכר לעבד, כנ"ל(, 
 אדם, אך יש לו גם "מחיר של עולם הבא"וֵאלו הם "דמיו" של ה

שזהו "ערכו" של אדם.  - היינו ערכו הרוחני לחיי עולם הבא -
-ערך זה, כשהוא מתורגם למונחים ממוניים, הוא בעל שיעור אין

לתת  פואסופי, שהרי חיי עולם הבא הם נצחיים. כמה צריך א
הקדש, כאשר קבל עליו לתת להקדש את "ערכו" של הנודר לַ 

י? אליבא דאמת, היה עליו לתת ַלהקדש סכום כסף אין פלונ
סופי! שהרי אין גבול לערכו של האדם! אם נדרוש אפוא מאדם 
כזה לתת ַלהקדש את שווי נדרו, לא יספיקו לו כל אוצרותיו! 
יצטרך לתת להקדש את כל אשר לו, וגם זה לא יספיק. תמיד 

קצבה לו כן, חסה התורה על הנודר הזה, ול. 2יצטרך לשלם עוד
 סכום קבוע, שרק אותו יצטרך לתת ַלהקדש, ותו לא.

 גם בארץ ישראל -שני מיני שומא 
שהתורה קצבה לו ערך קבוע, חוץ בפרשתנו יש עוד דבר 
ַצוה:  -מבני אדם, והוא  שדה אחוזה בארץ ישראל! התורה מְּ

ִדיׁש ִאיׁש ַלה'  ֵדה ֲאֻחָזתֹו ַיקְּ ִאם ִמשְּ ָך לְּ  -"וְּ כְּ ָהָיה ֶערְּ עֹו, ֶזַרע וְּ ִפי ַזרְּ
ֹעִרים ַבֲחִמִשים ֶׁשֶקל ָכֶסף"  כלומר, הבא . )ויקרא כז, טז(ֹחֶמר שְּ

לפדות שדה זו מן ההקדש, צריך לשלם חמישים שקל כסף עבור 
ִדיׁש ָשֵדהּו", כל בית כּור שעורים שיש בה.  ַנת ַהֹיֵבל ַיקְּ "ִאם ִמשְּ

 השנ ארבעים ותשע)עבור  את הסכום הנ"למשלם עבורה הקונה 
שעתידה השדה להיות ברשותו, עד שתצא ממנו בשנת היובל 
ִדיׁש ָשֵדהּו", הרי הוא  ִאם ַאַחר ַהֹיֵבל ַיקְּ הבאה ותשוב לבעליה(. "וְּ

ַנת ַהֹיֵבל"  . יח(-)שם, יזמשלם פחות, "ַעל ִפי ַהָשִנים ַהּנֹוָתֹרת ַעד ׁשְּ
ֹעִרים ַבֲחִמִשים  "ֶזַרע ֹחֶמר - אבל המחיר הבסיסי הוא קצוב שְּ

 ֶׁשֶקל ָכֶסף", ללא הבדל אם הקדיש שדה עידית או שדה זיבורית
 .(עי' רש"י שם, טז)

חושבני שגם כאן טמון אותו רעיון: אמנם ארץ ישראל היא 
ֵאָנה  -ארץ טובה מבחינה גשמית  ֶגֶפן ּותְּ ֹעָרה וְּ "ֶאֶרץ ִחָטה ּושְּ

בָ  ִרּמֹון, ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּודְּ ובתור שכזו, יש  - )דברים ח, ח(ׁש" וְּ
קרקעותיה מחיר כמו לכל קרקע אחרת, אבל חוץ מזה, יש לארץ  לְּ

יישראל גם ערך  חנ ו )ַבקינה "ציון יהודה הלוי  בי, כמו שאומר רר

ֵצְך"! שאויר ארץ ישראל הלא תשאלי"( ָׁשמֹות ֲאִויר ַארְּ : "ַחֵיי נְּ
ַחֶיה לא רק את הגוף, אלא גם את  המְּ מ נש ישנן מצוות רבות . ה

שאי אפשר לקיימן אלא ָבָארץ, ולפי מה שמסבירים רש"י בקיצור 
המקום האמיתי , )ויקרא יח, כה(והרמב"ן באריכות  )דברים יא, יח(

ןלקיום המצוות  ל , אפילו אלו שאינן תלויות בארץ )כמו שבת כו
ומה שמקיימים  ,3ופסח ותפלין ומזוזה(, הוא רק בארץ ישראל

)ירמיהו לארץ הוא רק בבחינת "ַהִציִבי ָלְך ִציִֻנים"  אותן גם בחוץ

כדי שלא נשכח איך מקיימים אותן לזכירה בעלמא, , לא, כ(
 .4ָבארץ

ן עזרא בפרשת וישלח, על הפסוק "ַוָיֹבא ַיֲעֹקב ָׁשֵלם ִעיר האב
ֶכם...  ןׁשְּ ֶק ִי ַקת ַהָשֶדה ֲאֶׁשר ָנָטה ָׁשם ָאֳהלֹו"  וַ , )בראשית לגֶאת ֶחלְּ

האומר: "והזכיר זה הכתוב ]שיעקב  יט(-יח נ את חלקת השדה  ק
, או ביקש לחנות בה חינםשכר אותה אשר נטה שם אהלו, ולא 

[, למרות שהתכוין לשהות שם רק באופן זמני ולהמשיך בדרכו
בה להודיע כי מעלה גדולה יש לארץ ישראל,  ו  ל יש  ש י  מ ו

ק  ל בא -ח ה ם  ל ו ע ק  ל כח א  ו ה ב  ו ש  ק, זהו רכמובן] ".ח
משתמשים בה כמו  אם לא .כמו שצריך א"ימשתמשים בכש

רּו מה עלול לקרות:  ים ביום, הרי אנו אומרים פעמַ שצריך "ִהָשמְּ
ֶכם ַבבְּ ֶתה לְּ ֵהָרה ֵמַעל ... ָלֶכם ֶפן ִיפְּ ֶתם מְּ ָחָרה ַאף ה' ָבֶכם... ַוֲאַבדְּ וְּ

אבל אם משתמשים בא"י כמו שצריך, אז היא  .ָהָאֶרץ ַהֹטָבה"
. כמה עולה "מגרש" בעולם הבא? ולם הבא[לע "טיס כניסהכר"

 נוכל!לא  -זה כמגרש מחירו המלא של לשלם את נרצה גם אם 
"יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם מפני שהמשנה אומרת, 

גם אם נאסוף כלומר, . )אבות פ"ד מי"ז(הבא מכל חיי העולם הזה" 
לאת  יתר וכל  ושקלים יּורודולרים והכסף שבעולם,  כ

שדות  ,אחריםהעוה"ז  יהמטבעות, ולא רק מטבעות אלא גם ערכ
ות, בארות נפט ומלבושים, יהלומים אמאכלים ומשק ,וכרמים

זה לא מגיע כל וכל מה שאפשר להעלות על הדעת בעוה"ז, 
. ממילא, לא נוכל "שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא"ל

ישראל לעולם לשלם עבור מגרש בעולם הבא. ואם ֵחֶלק בארץ 
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לק בעולם הבא, כפי שאומר האבן עזרא, הרי שגם חשוב כחֵ 

למחירו של  א ישר ץ  ר א ב דה  הוא אין סופי! גם אותו לא  ש
"ֶזַרע  -כן קבעה התורה גם כאן מחיר קצוב לנוכל לשלם לעולם! 

ֹעִרים ַבֲחִמִשים ֶׁשֶקל ָכֶסף"  כדי שניַתן יהיה בכל זאת  -ֹחֶמר שְּ
 דש.לגאול את השדה מן ההק

 להעריך את החיים
. כי האדם הוא אין גבול לערכו של האדםכפי שהזכרנו, 

נצחי. הוא בן עולם הבא. ובכל רגע שהוא חי בעולם הזה, הוא 
יכול לקנות לעצמו עוד ועוד "נצח" ועולם הבא, אם הוא חי נכון, 

 ומנצל את הזמן בצורה הנכונה. 
יך צר .שווים הרבה .שהחיים שלנו יקרים ,צריך לדעת

"זמן  - אצל הגויים אומרים. ה' נתן לנולהעריך את המתנה הזו ש
םהוא כסף". אבל זה לא נכון! הזמן איננו כסף. הזמן הוא  י ! חי

אלא שמי שהחיים אצלו הם כסף, ממילא גם הזמן אצלו הוא 
םאבל למבינים, הזמן הוא  !כסף י . ממילא, אדם שמשחית חי

זמןאת זמנו, לא את  ות הוא משחית, אלא א ה י הוא משחית.  חי
צריך להרגיש את ההרגשה הזאת, שהזמן הוא דבר יקר, והחיים 

בכל רגע של חיי הם דבר יקר, וצריך לנצל מהם כל רגע ורגע. 
לרכוש חיי עוה"ב, חיי נצח, להשיג קרבת עולם הזה יש אפשרות 

את  רקצריך ליַ  ע"י לימוד תורה וקיום מצוות. -אלקים, וזאת 
 ת המתנה הטובה שה' נתן לנו.ולא לבזבז א ,הזמן

ם שבת ויומותר לחלל  בשביל רגע אחד של חייםלכן, 
 זה דוחה כמעט .כי רגע אחד של חיים שווה בלי סוף, הכפורים

שמה שמחללים שבת  ,מראזצ"ל . הרב מבריסק את כל המצוות
עומד לא רק אם הוא זה פיקוח נפש של חולה, בשביל "כ הויו

ימות הוא "כ היושל בגלל הצום  אם ממש עכשיו. אפילו למות
 לצום.גם אז אסור לו  - עוד שבעים שנהב וקדםמ קצת יותר

בעצמו שהיה , זצ"ל שתלמיד של הרב מבריסק ,היה מעשה
אם היה  :נפטר בחודש שבט, והרב מבריסק אמר למיד חכם,ת

 " זהפיקוח נפש" .לא היה נפטר עכשיו ,"כהשומע לי ואוכל ביו
אדם, זה פיקוח של  ואלא כל קיצור ימי ,לא רק פיקוח נפש מידי

אנו  .. לנצל את הזמןכל רגע של החיים ריךעצריך לה .נפש
צריך להראות לקב"ה מה עשינו  ,מתפללים בר"ה "זכרנו לחיים"

יש יותר מקום לתקוה עכשיו, איך ניצלנו אותם, אז  עם החיים עד
 חיים.יתן לנו עוד ה "הקבש

 ערך הזמן בגלל -פועל חוזר בו בחצי היום 
בסוף הפרשה  בענין ערך הזמן, ישנו דין מעניין שמופיע

ָרֵאל ֲעָבִדיםִכי "התורה אומרת:  .הקודמת ֵני ִישְּ ֲעָבַדי ֵהם  ,ִלי בְּ
ָרִים ֲאֶׁשר . אומרים חז"ל: )ויקרא כה, נה(" הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמצְּ

פועל ל ולכן מותר ,(י, א)ב"מ  "ולא עבדים לעבדים - ֲעָבַדי ֵהם"
אדם שהבטיח לבעל כלומר, . (שם)היום  חצילחזור בו אפילו ב

הבית: "אעבוד אצלך היום, או השבוע, או החודש, תמורת כך 
להודיע שהוא מפסיק את המדובר וכך שקלים", יכול בתוך הזמן 

עבודתו, ולדרוש תשלום מלא עבור הזמן שעבד )בחישוב יחִסי 
כפי שסיכם עם לזמן העבודה המלא ולמשכורת המלאה, 

מעסיקו(. אמנם יש מקרים שאסור לעשות זאת, כגון שיש מזה 
הפסד לבעל הבית, שאינו יכול למצוא פועלים שישלימו את 
ָמקום שאין הפסד כזה, מותר לפועל לחזור בו  העבודה, אבל בְּ

ָרֵאל ֲעָבִדים, ֲעָבַדי ֵהם" -מדוע? אפילו בחצי היום.  ֵני ִישְּ  ,"ִכי ִלי בְּ

ולכן אין הסכמתו של אדם לעבוד כפועל  ,ים לעבדיםולא עבד
 כובלת אותו, שלא יוכל לחזור בו בחצי היום.

וקבלן  .כך דיןה, אצל קבלן אין הפועללעומת והנה,  נ  אי
ידו על התחתונה  -אם הוא חוזר בו יכול לחזור בו באמצע היום. 

אצל שלא כמו בכמה וכמה מקרים )לגבי התשלום המגיע לו(, 
. התוצרתקבלן הוא מי שמקבל את משכורתו לפי ] פועל.ה

יקבל סכום מוסכם מראש, ללא  -אם יחרוש שדה למשל, 
. לעומת זאת הפועל הוא מי שמקבל עבדכמה זמן התחשבות 

 [.לפי שעות או לפי ימים - זמןמשכורת לפי 
פועל נחשב ל"עבד" אם לא יוכל מדוע ? סיבת ההבדלמה 

 -אם לא יוכל לחזור בו?  לחזור בו, וקבלן לא נחשב ל"עבד"
רתהקבלן מוכר לחברו חושבני שההבדל הוא זה:  וצ  ת

, שבט כשישראל ישבו על אדמתם)עתידית(, ובכך אין כל רע. 
, )עי' רש"י דברים לג, יט(צר זכוכית ומכר לשאר השבטים ייזבולון 

על מנת כן  -יצר יין או שמן ומכר לשבטים אחרים יושבט אחר 
זו איננה ץ ישראל, שנמכור תוצרת זה לזה. הושיב אותנו ה' באר

עבדות, אלא דרך מקח וממכר, ואין בזה כל רע. ואולם פועל לא 
ןהוא מוכר  .מוכר תוצרת מ ן, ואת ז מ התורה לא רצתה  הז

שנמכור, כי הזמן הוא הבסיס לעבדות לה'. אמנם גם קבלן 
שקיבל על עצמו לעשות איזו עבודה אינו פנוי כל כך לעבוד את 

בל בכל זאת, ברגע שהוא רוצה, הוא רשאי ליטול פסק זמן א ה',
לעבודתו. אבל פועל  מעבודתו, ולעיין בספר. אחר כך ישוב

ןשמכר את  זמ לבעל הבית, אסור לו לעיין בספר. הוא חייב  ה
לעבוד לבעל הבית במשך כל הזמן שהתחייב לו. לכן הקפידה 

תהיה  באמצע היום, שלא אפילו התורה, שפועל יוכל לחזור בו
לכן פועל  מכירת הזמן מכירה מוחלטת. כי הזמן קנוי לקב"ה.

הזמן צריך להיות כי יכול לחזור בו וקבלן לא יכול לחזור בו, 
 .5ך לה'ישי

לבטלה וביטול תורה היא זמן איבוד הלכן החומרה של 
מדה טובה מרובה , כמובן ., כי הזמן שייך לקב"המאד גדולה

מנצל את הזמן לתורה אדם אם ו, )סוטה יא, א( ממדת פורענות
כל רגע ורגע עבור ש ,באגרת שלואומר הגר"א . מאד גדול ושכר

זוכה שאדם חוסם את פיו שלא לדבר בו דברים בטלים, הוא 
אבן מובא גם ב") !6לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכולים לשער

אבל אם לא חוסם את  .את פיו חוסםרק זה אם  .פ"ז אות א'( "שלמה
הרבה יותר מזה. השכר גדול עוד א לומד תורה בפיו, אז לא ,פיו

כמאתים מילים להוציא מפיו אדם יכול , שבדק ומצא החפץ חיים
מאתים כלקיים ; וממילא, אם הוא לומד תורה, הוא יכול בדקה

בלתי זה שאר המצות ב )"תורת הבית" פרק ב'( בדקה! מצוות עשה
בר: לקיים שאר ועוד ד. זה קל מאד למוד תורהבת , אבלאפשרי

ת סוכה ומצות מצה ועוד מצו מצוות עולה לפעמים הרבה כסף.
 -למוד תורה אבל ת .כורכות לפעמים בהוצאה מרובה מצוות

 וזה !לקיים מאתים מצוות עשה בלי כסףאפשר בדקה אחת 
 ללמוד תורה. ,טוב העסק הכי
 .צאות מפיולפי מספר המילים שיו השכר לא נמדד רק, כמובן

 ,בלימוד אלסבור סבר ,ך זמן כדי לחשוב ולהביןצריאדם אם 
על  .ציא באותו זמן מילים מפיוומקבל שכר גם אם לא השודאי 

יותר שכר מאשר על לימוד  יםקבלודאי מי ומעמיק איכותלימוד 
טוב. וכמה שהלימוד כך יותר  ,כמה שהלימוד עמוק יותר .שטחי
יתי ה' וש" וכמה שיש בלימוד .יותרעוד רב  שכרהלשמה, יותר 

 .עוד יותרגדול  שכרה, "לנגדי תמיד
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)בהקדמתו  שאמר ה'אבני נזר'להזכיר את דברי כאן המקום 

שטועים אותם הסבורים "כי הלומד ומחדש , ל"אגלי טל"(
חידושים ושמח ומתענג בלימודו, אין זה לימוד תורה כ"כ לשמה 
כמו אם היה לומד בפשיטות, שאין לו מהלימוד שום תענוג והוא 

שם מצוה". ומדוע אין זה חסרון ב"לשמה"? מסביר ה"אבני רק ל
ת נזר": " ו הי ל  , רה ו הת ד  ו מ י ל ת  ו צ מ קר  י ע א  ו ה ה  ז י  כ

ו ד מו י ל ב ג  נ תע מ ו ח  שמ ו ש  וראיה לדבריו, שהרי אנו  7"!ש
רבמבקשים בכל יום: " ע ה ה' אלקינו את דברי תורתך  נא ו

הרי שאנו מבקשים מה', שדברי התורה שנלמד יהיו  !בפינו"
ם י ב ר אלא  ,לא כמו עול שהקב"ה כפה עלינו ללמוד ינו!על ע

נהנה כמה שיותר  .לחדש חידושיםללמוד ו שיהיה נעים לנו
 יותר מצוה.יש בזה מהלימוד, 

ָבע  בעצרת הכל מודים "  מדוע? - נמי לכם" יַנןדְּ
ָבִעיַנן נמי לכם" ,ל הרי אמרו"חז  "הכל מודים בעצרת דְּ

נאים תַ נחלקו ימים טובים שאר למרות שבכלומר,  .)פסחים סח, ב(
בלי  - החג באופן של "כולו לה'"שמחת אם אפשר לקיים את 

"מאי  !"לכם"גם מודים שצריך הכל  בשבועות - 8אכילה ושתיה
ביום כזה, אי אפשר  .)שם(יום שניתנה בו תורה הוא"  -טעמא? 

 לשמוח בלי אכילה ושתיה. 
שניתנה  יום !הפוך, שלכאורה היה צריך להיות כךושאלו על 

בו תורה, היה צריך להרבות בו בתלמוד תורה, ולא באכילה 
תורה התירוץ הוא, שאם היינו רק לומדים אבל ! ושתיה

היינו באמת מראים בזה שאנו נכנעים בלי לאכול, בשבועות, 
 אנותורה, ורצה שנלמד לרצון ה' ומקיימים את התורה. ה' 

חג ב להראותו אנ. אבל לא זה מה שרוצים ים תורהולומד יםיושב
םשאנו , אנו רוצים להראות בשבועות !שבועותה י ח מ בתורה  ש

לשקבלנו! אמנם התורה ניתנה לנו  ו )רש"י ר"ה כח, על ַצוארנו  כע

םעול הזה הוא עול ה, אבל א( עי יםאנו  !נ ח מ , ולא עול הזהב ש
ש בקצת מקומות לאכוללכן נהגו ]. , ח"ועצובים בו ב בחג  ד
להראות שהתורה מתוקה , ("ק י"גמשנ"ב סי' תצ"ד ס)השבועות 

טעם המ אוכלים בשבועות מאכלי חלבכדבש. גם  בה עלינוערֵ ו

ַבׁש , כמו שכתוב מפני התורה שנמשלה לדבש וחלב, "זהה דְּ
ׁשֹוֵנְך ָחָלב ַתַחת לְּ ָבעֵ כן [. ל(משנ"ב שם)" וְּ יַנן "הכל מודים בעצרת דְּ

וח להראות שישמח בו במאכל ומשתה, נמי לכם", " נ ש
ק מ לו , )רש"י פסחים סח, ב(יום זה לישראל שניתנה תורה בו"  וב

רוצים אנו  .)חידושי רבינו דוד שם( 9"ואינה עליו כעול על צוארו"
חייבים לשמוח גם באכילה  לכן .10שמחים בתורהובתורה, 

הכל מודים " ושתיה בחג השבועות, ולא רק בלימוד התורה.
ָבעֵ בעצרת   .נמי לכם" יַנןדְּ

פלפל בכל סוגיה שהיה לומד, היה מ ,לזצ" אלישיב גרי"שה
יוצאות נפקמינות  לוונותן עם חברו, א עם עצמו כאדם שנושא

 -מי שיכול לעשות את זה  .סוגיה, איך יוצא להלכה, כך או כךמה
 קודשא -סוגיא לא עושה את זה, אבל מפלפל במי שגם  .זה טוב

כשמפלפלים ה שמח "הקב .11לפולא דאוריתאבריך הוא חדי בפ
, וגם אם החידושים להלכה למעשה יםאם לא מגיעגם , בתורה

 שנאמרים ע"י הלומד אינם ישרים ואמיתיים כל כך.
ופיטטיא דאוריתא  ,כל פיטטיא בישין" ,אמרוהרי חז"ל 

חוץ  ים הם רעים,פטפוטהכל  .סוף מס' ברכות(ירוש' ) "טבין
. גם אם מצד תוכנו אין לו ערך, טוב ואתורה שהבדברי מפטפוט 

כי אינו אמת, בכל זאת הוא טוב, כי מקיימים בו מצות תלמוד 
ולא  ,עקיבא אייגר ביר ינניאתורה, ומקבלים עליו שכר. הרי 

דורשים ממני ללמוד אך עקיבא אייגר,  בידורשים ממני להיות ר
, ואם אני עושה כך, גם אם חידוַׁשי אינם תורה לפי מה שאני יכול

ניסיתי להבין, לא אמרתי הרי  .12הםשמח בהקב"ה  ,כל כך נכונים
 הגמרא, ניסיתי לכוון למה שרש"י אומר, תניסיתי להבין א .תםס

טיא דאוריתא כל פיטטיא בישין בר מפט .סיתילא זכיתי, אבל נ
גם אם  ,למודן ה'. כשאדם משתדל בכל כוחו לוזה רצ .דטבין

שאחד המרבה אבל חז"ל הרי אמרו הוא לא נהיה גדול הדור, 
 .)משנה מנחות קי, א( ובלבד שיכון לבו לשמיםד הממעיט ואח

 ונזכה לקבלת התורה בשמחה. ,ישתדל להרבות כפי כוחו
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                           
ִכי ָעַלי". וכן  -ַהֶּנֱעָרְך  -ופלוני זה . 1 ֵמי עצמו, , יכול לנדובנודר דמיםיכול להיות גם הנודר עצמו, כגון שיאמר: "ֶערְּ  .מר: "ָדַמי ָעַלי"ולור את דְּ
. כלוםהחזו"א כתב להפך מזה. לדעתו, אלמלא התחדשה בתורה פרשת ערכין, האומר "ערכי עלי" או "ערך פלוני עלי" היה דינו שאינו משלם . 2

ים"[. דהמובן של "ערך" בלשון הקדש הוא והטעם, כיון שלמילה "ערך" אין משמעות ממונית בלשון הקודש ]ואין זו מילה נרדפת ל"שווי", או ל"דמ
רוחני שלו, המוגדר בערכים ומושגים מופשטים, ואין לו ולא כלום עם הערך הממוני של הדבר. ולכן, -"כבוד הדבר ומציאותו", היינו הערך הערכי

א שהתורה חידשה פרשת ערכים וקבעה, האומר "ערכי עלי" או "ערך פלוני עלי" לא חייב עצמו בשום ממון, ולא היה צריך לתת להקדש כלום. אל
אין  - בעצםשהאומר "ערכי עלי" או "ערך פלוני עלי" יהיה חייב לתת להקדש שיעור ממון מסויים כפי לו שקצבה התורה. וגזרת הכתוב היא. אבל 

 ל"ערך" שום משמעות ממונית )חזו"א ערכין סי' כ"ט סק"א. ועי' בדבריו שהוכיח כן מהמשנה ריש מס' ערכין(.
אלא שבס"ה נמצא, שהחזו"א זצ"ל והרב שליט"א אמרו דבר אחד. והוא, ש"ערכו" של אדם אינו בר מדידה במונחים של ממון. או מפני ש"ערך" 

 הוא ענין ומושג אחר לגמרי מ"דמים" )החזו"א(, או מפני שכל דמים שבעולם לא ישוו לערכו של אדם אחד )הרב שליט"א(.
עיקר הכל  ,ושם הקרבנות ,כי שם עיקר הכפרהוכן משמע בחינוך, שכתב על א"י: " שגם הוא כתב כן. (' קל"דח"א סי)ועי' שו"ת הרשב"א . 3 ו
גע " )חינוך מצוה שס"ד(. ועי' מור וקציעה )סי' א'( שהכריח כן גם ממה שכתבו המקובלים שחצות הוא עת רצון גדול מאד. וזה קשה, שהרי בכל רבה

הו מקום בעולם, וא"כ כל העתים שוים לטובה. וכתב: "לכן לא מצאתי מקום בשכלי להכיל דבר זה, אם לא ע"פ משעות היממה הוא זמן חצות באיזש
 מה שכתב הכוזרי... שנחלת ה' היא העיקר, ושאר ארצות טפלות, וכן דעת הרמב"ן בפירוש התורה וכמה מחברים עמו... וכן יראה דעת המקובלים,

אינו אלא זכרון בעלמא, על דרך אם אשכחך  -. א"כ מה שעושים תקון חצות בשאר מקומות בחוץ לארץ שכל שאר מקומות יונקים מנקודת ציֹון
 ירושלים". וכתב, שלכן נראה לו, שלא הטיל הזוהר חיוב זה של תיקון חצות, "אלא לשוכני הארץ הקדושה".

 הבנתו של העורך,שטחיות השיחה נערכה לפי 

 וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.
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רק בבחינת ביחס לעבודת ה' בא"י, עבודת ה' בחו"ל היא כמובן, אין הכונה שאין חיוב מן התורה לקיים מצוות בחו"ל. אלא הכונה היא, ש. 4
 .""ַהִציִבי ָלְך ִציִֻנים

אינו יכול  -כגון: אדם שנשכר להיות בעל תפילה בקהילה מסויימת למשך כמה שנים  -ואכן, כאשר אדם "מכר" את זמנו לעסוק בעבודת ה' . 5
הואיל שמכבד  ...ציבור ולעבדו בפלחן הראויהשכל עצמו אינו רק להוציא ון "לחזור בו באמצע הזמן, ולבטל את ההתקשרות עם אותה קהלה. כי

]אבל  .(מ"שו"ת חוות יאיר סימן ק", ולכן לא יכול לחזור בו )לא נקרא בכך עבד לעבדים -ומשמח אלהים ואנשים  ,ממה שחננו ,בקולו ה' מהונו
ויכול  ,אבל מה שהתקשר לאחרים אינו עבד שלהםד ה' מיקרי בחזנותו, "הקצוה"ח חלק על זה וכתב, דהגם שעבודת החזנות היא עבודת ה', ועב

 ." )קצוה"ח סי' של"ג סק"ז([לחזור
רוֹ זה בפסוק "רמז נו ,אדםהשדיבור מיותר מקצר חיי מובא בסה"ק בשם האר"י ז"ל, ולאידך גיסא . 6 ַדבְּ ָאה בְּ ִׁשי ָיצְּ (. וכן מביא ו ,ה )שה"ש "ַנפְּ

שמפסיד בהם חלק  ,שלא לדבר דברים בטלים הולכן נצטו ,כל מה שמדבר האדם הדיבור הוא חלק מחיות נשמתוש ,רבי חיים ויטאל םחיד"א בשה
שיש שיעור לאדם כמה  ,קבלנו מרבותינו על הפסוק נפשי יצאה בדברו" ,דינובממהרצ"ה כן כתב הו (.מערכת ד' סימן כ"א "מדבר קדמות)" מנשמתו

גוזר עליו כמה  ,בשעה שאדם עולה במחשבה ליבראות" (:ט ,פרשת שמות ז) (, וכן מבואר במדרש הגדולד"ה לומצ ודיךפיק ךדר" )"ידבר כל ימי חייו
יותר מן הנשים ממהרות למות ". ולכן המרבה לדבר שלא לצורך, מקצר את חייו ח"ו. ]ויש מבארים, שלכן שיחות הוא ישיח וכמה דברים הוא ידבר

ונטלו ט' קבין של הן )ברכות מח, ב(, דברניות  "ה רצה(, ובפיהמ"ש לרמב"ם )נדה פ"ה מ"ו(, משום שהנשיםד אב, בות נוכת)ס' וכמובא בת ,אנשיםה
 )קידושין מט, ב([. דיבור

. וכן כתב רבינו אברהם מן ההר ]שחי בימי הרשב"א והמאירי[ בפירושו למס' נדרים )מח, א ד"ה ספרים(, בביאור הטעם שהמודר הנאה מחבירו, 7
תמש בספרי תורה נביאים וכתובים שלו, וז"ל: "ואיכא מאן דמקשה, והיאך נאסרים לקרות בספרים, והלא מצוה היא, ומצוות לאו אסור לו להש

ליהנות ניתנו. ולאו קושיא היא. דלא שייך טעמא דמצוות לאו ליהנות ניתנו אלא במצוה שהיא תלויה במעשה, שכשאדם עושה אותה אינו מתכוין 
עיקר שה אותה להנאת גופו, אלא לעשות מה שנצטוה מאת ה'... אבל מצות לימוד, שהוא ענין ציור הלב וידיעת האמת, לדבר הנאה. שאינו עו

וליהנות במדע, לשמח לבבו ושכלו ג  יר האמת ולהתענ כדי לצי י הוא  וו ... הלכך לא שייך למימר במצות תלמוד דלא ניתן ליהנות, הצי
ג במה שמשי והתענו ". ]וחידושי הר"א מן ההר לא היו לפני ה"אבני נזר", כיון שנדפסו ג ומבין בלימודושעיקר מצותו היא ההנאה 

 לראשונה מכת"י רק בשנת תשכ"ב[.
 (.ד"ה אוס' שם תוובעי' ביצה טו, ב )כדמוכח בגמ'  ,אליעזר מודה בזה ביחוץ מאכילת סעודה כלשהי לכבוד היום, שגם ר. 8
מודיעין אותן כובד עול  ...א הגר או הגיורת להתגיירוכשיבעמי הארצות! כמבואר ברמב"ם: " -ו? . ומי כן מרגיש שהתורה היא כעול על צוואר9

הרמב"ם חילק בין תלמידי חכמים (. הרי שד"איסורי ביאה הי 'הלכמג "רמב"ם פי" )כדי שיפרושו ,על עמי הארצותהתורה וטורח שיש בעשייתה 
. לעומת ומצער אותםאותם מעייף  ,המצוות מכביד עליהםומשא התורה  ה, ו"טורח" בעשייתה.מרגישים "כובד" בעול התורעמי ארצות  .לעמי ארצות

, ואינם מרגישים לא "כובד" בעול התורה, ולא "טורח" ששים ושמחים לעשות רצון קונםהם  .את נושאיונושא הארון  - אצל תלמידי חכמים זאת,
 בעשייתה.

תּועי' רמב"ן על הפסוק שנאמר במתן תורה: "וַ . ו10 תּו" )שמות כד, יא(, שכתב: "וטעם ַוִיׁשְּ לּו ַוִיׁשְּ שעשו שמחה ויום טוב,  - ֶיֱחזּו ֶאת ָהֱאֹלִקים ַוֹיאכְּ
חכי כן  מו לש ה  ב ]ובחלק מן המהדורות מופיע ברמב"ן עוד קודם )שם, א(, שאחרי שקבלו התורה, בו ביום נאמרה להם פרשת  בקבלת התורה". חו

השמחה", ואח"כ "שבו לאהליהם משפטים, "וקבלו הכל ב ר תו ה ת  ל ב ק ם  ו י ב ב  טו ם  ו י ו ה  ת מש ו ה  ח מ ו ש עש ". ומה שכתב הרמב"ן אח"כ ו
מתן תורה, שאז בנו המזבח והעלו עולות ושלמים וכרתו ברית  שאחריזה היה ביום  - שעשו שמחה ויום טוב, כי כן חובה לשמוח בקבלת התורה""

ם, י ד"ה ויראו( משמע שיש חשיבות רבה לשמוח במתן התורה )ע"ש(. וגם הר"ן כתב, שמצות ספירת עם השכינה )עי' רמב"ן שם, א([. גם ברש"י )ש
ההעומר בזמן הזה, היא "להיות מחשבין נ' יום  ר תו ה ת  ח מ , כמו שמנו ישראל באותו זמן" )ר"ן על הרי"ף, סוף מס' פסחים, ד"ה ובהגדה(. גם לש

תתים" )רמ"א או"ח סי' תצ"ד ס"ג(, כתב הרמ"א שהוא "זכר מה שנהגו "לשטוח עשבים בשבועות בבתי הכנסת והב ח מ וגם  .מתן תורה" )שם( לש
י השקבלו ישראל את התורה, כשרק הגיעו להר סיני, כתב הרמב"ן שהיה זה " לפנ ח מ בלהם  ש טו ם  ו י , ומעת צאתם ממצרים נכספים אליו, כי ו

דּון ֶאת ָהֱאֹלִקים ַעל ָהָהר ַהֶזהַתעַ  :ידעו ששם יקבלו את התורה, כי משה הגיד להם מה שנאמר לו ". וגם לפני כן, כשעוד היו במרה, יב( ,ג שמות) בְּ
ָׁשם ִנָסהּו ...ַוָיֹבאּו ָמָרָתהנאמר: " ָפט וְּ ". במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהםכה(. ופירש רש"י: "-" )שם טו, כגָׁשם ָשם לֹו ֹחק ּוִמׁשְּ

 עתיד :ולימד אותם ,הודיעם החקים ההםלא "פרשיות". ולא כדי "לקיימן", אלא רק כדי ש"יתעסקו" בהם. ופירש הרמב"ן: "לא "מצוות" נתן להם, א
". הרי מבואר , והוא הנסיון שאמר ושם נסהובשמחה ובטוב לבב ןולדעת אם יקבלו אות ,והיה זה להרגילם במצות ...הקב"ה לצוות אתכם בכך

 הוא ענין חשוב וגדול.מכל זה, שהשמחה בקבלת התורה 
שירתא דא לא אמר לה דוד " -. מימרא ידועה, ומוזכרת הרבה בספרים הקדושים, אך מקורה אינו ידוע. ורק בזוהר מוזכרת לשון דומה לזה קצת 11

כנסת ישראל בשמחת  (, שהקב"ה משמח אתא לה,רח"ב זוהר " )דאורייתא ידּוחֵ בְּ  ּהי לַ דֵ דקודשא בריך הוא חַ  ,אלא על תושבחתא דכנסת ישראל
 התורה. ועי' בהערה הבאה מה שאמר המגיד לבית יוסף.

. ב"בית יוסף" )יו"ד סי' קצ"ח( הביא שני פירושים בענין חציצה בצפורן המדולדלת. וכתב שנראה בעיניו יותר הפירוש השני. ובספרו "מגיד 12
 יְךיִ דקב"ה חָ  יָךיֶ חַ  ,רשת וכתבת שני דרכיםישפ ,ובההיא דצפורןזה: " מישרים" )פרשת ויקהל, מהדורה בתרא( הביא הב"י, שאמר לו המלאך בענין

קדמאה .אבל אורחא בתראה הוא ברירו דמלה ,בפלפולא דילך גב דלאו  ,ומ"מ לא תמחוק  על  דקב"ה סליק מיניה אף  דיקריה 
איהו  ".א דבטש בפרזלא ונצוצין מתנציצין לכל עברחָ פָ דוגמת נַ  ,כיון דאיהו חריפא ,קושטא 

שנאמר  ,( שני תלמידי חכמים המדגילין זה לזה בהלכה הקב"ה אוהבן, אבמה אשה )שבת סג רקההוא דפועי' תוס' )ע"ז כב, ב ד"ה רגלא( שכתבו: "
". הרי שהקב"ה חדי בפלפולא דאוריתא אע"פ אפי' הכי הקב"ה אוהבן ,ר"ת המכחישין זה לזה ואינם עומדים על העיקרפרש מו ,ודגלו עלי אהבה

 ו אמת. ]ובלבד שמטרת הלומד תהיה לחתור אל האמת, ולא לסלף דברי אלקים חיים בכוונה תחילה[.שאינ
(. כלומר, שכנגד כל איסור שישנו בתורה, חולין קט, ב" )שרא לן כוותיה - כל דאסר לן רחמנאואמרו בשם הגאון מטשעבין זצ"ל: הרי אמרו חז"ל, "

"ש כמה דוגמאות בגמרא(. ושאל הגאון מטשעבין, איזה דבר היתר יש בעולם שהוא דומה בטעמו יש איזה דבר היתר הדומה לו בריחו וטעמו )ע
"... ]וכוונתו רצויה, שלפעמים ה"דיבור בלימוד" אינו רחוק והתיר לנו לדבר בלימוד ,דברים בטליםלן אסר להאיסור של דברים בטלים. ואמר, "

 ם היתר. ולהאמור כאן, אדם אף מקבל שכר עליהם כעוסק בתורה[.מלהיות "דברים בטלים". אלא ש"דברים בטלים" כאלו ה
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