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 "דבס
 מנת ... ללמוד על

  הרב מואיז נבון
 

ם:   פרק כאשמות  ְפֵניהֶּ ים לִּ שִּ ר תָּ ים ֲאשֶּ טִּ ְשפָּ  )א( ְוֵאלֶּה ַהמִּ
 
 .מסינימוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני, אף אלו  "ואלה" – ש"יר

 
  א פרק תורה תלמוד הלכות ם"רמב

 בין יסורין בעל בין בגופו שלם בין עשיר בין עני בין תורה בתלמוד חייב מישראל איש כל: ח הלכה
 ... כחו שתשש גדול זקן שהיה בין בחור
 וכל, חייך ימי כל מלבבך יסורו ופן שנאמר ,מותו יום עד ?תורה ללמוד חייב אימתי עד: י הלכה

 . שוכח הוא בלימוד יעסוק שלא זמן
  ג הלכה ג פרק

 המצות כל כנגד תורה תלמוד אלא תורה תלמוד כנגד שקולה שהיא כולן המצות בכל מצוה לך יןא
 . מקום בכל למעשה קודם התלמוד לפיכך, מעשה לידי מביא שהתלמוד כולן

 
  אדם הקדמהחיי 

כי התורה כלולה ב' מצוות, חלק א', ללמוד תורה, כמו שכתוב "ולמדתם את בניכם" )וכמוהו 
הרבה(. ובזה אין חילוק אם ילמוד מסכת ברכות ומועד או סדר קדשים, כי הכל הוא דברי אלהים 

 .חיים
כי אם הב' הוא שיהיה הלימוד על מנת לעשות הוא קודם לחלק הא', כי בזה מקיים שניהם. וחלק 

 , "קודם שהלמוד נמנו", אמרו זה ועל לא ילמוד, לא ידע מה לעשות.
 

  ב עמוד מ דף קידושין מסכת בבלי תלמוד
: בפניהם זו שאילה נשאלה, בלוד נתזה בית בעלית מסובין וזקנים טרפון רבי היה וכבר

 תלמוד: ואמר ע"ר נענה, גדול מעשה: ואמר טרפון רבי נענה? גדול מעשה או גדול תלמוד
 .... מעשה לידי מביא שהתלמוד, גדול תלמוד: ואמרו כולם נענו, גדול

 

 . לעשות מה שיודע לומר רצה, מעשה לידי מביא שהלמוד
 

 , תורה לשמהאלייקים קרמבייןרב 
 מגדיר" לשמה"]לימוד[  םא. בולטן בחיסרו לוקה...  זו תפיסה ..."ותאליטריווי"הבעית 

 נמצאנו, למעשה להביא ץהנחו הידע השגת היא זו ומטרה, הלימוד מטרת את בעיקר
 כל לוואין  ,כשלעצמו בלימוד םמעוניני איננו. הלימוד של העצמי ערכו את םממעטי

: להפך להיות אמור היה לכאורה. תורה מתלמוד ץחו אחרות מצוותלקיים  אלא משמעות
 .תורה תלמוד של משמעותו אתם ולרומל להעצים צרי" לשמה"

 
  בבלי מסכת ברכות דף יז עמוד אתלמוד 

מרגלא בפומיה דרבא: תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים; שלא יהא אדם קורא ושונה ובועט 
באביו ובאמו וברבו ובמי שהוא גדול ממנו בחכמה ובמנין, שנאמר: ראשית חכמה יראת ה' שכל 

לעושים לשמה, ולא לעושים שלא  - "לעושיהם"לא נאמר אלא  "לעושים"טוב לכל עושיהם. 
 . נבראלשמה. וכל העושה שלא לשמה נוח לו שלא 

 
 , תורה לשמהרב אלייקים קרמביין

שמי שלומד שלא על מנת לעשות עלול דווקא לבעוט באביו  ךבכ ןדוע רואה רבא סיכומ
קורא  םשלא יהא אד"מדוע לא אמר ? לא לעבור על עברות אחרות ךא ,וברבו הגדול ממנו 

 "על מנת לעשות"ברור שהלימוד ?" וגגבשויושב בסוכה פסולה ואוכל נבלה ושונה 
רבא מדבר  ".לא ידע מה לעשות לא ילמד םשא" ךרק לכ ןהמתואר בדברי רבא אינו מכוו

הלימוד מבטא  ,אמורלֵ . מעשי ןהזדהות שהיא בעלת כיוו ,התורה םעל הזדהות נפשית ע
הלימוד הוא פעולה של איחוד  .לבצע בפועל ןורצו ,מסירות לאידיאלי המעשיי של התורה 

 .ואיחוד זה אמור להתבטא בכל הליכותיו ואורחות חייו של הלומד ,התורה םרוחני ע
לא  םשהלכות כבוד חכמי ךאינו נובע מכ ,עליו מדבר רבא  ,ממנו םלבעוט בגדולי ןהרצו

 ןשהלומד רואה את התורה כמאדיר את מעמדו שלו ולא כמצפ ךאלא מכ ,ןנלמדו על בוריי
 םאת התורה ג םיה אמור לחזק בו את הלהט המניע אותו להגשיהלימוד ה .םערכיי םלחיי

  .בחיי המעשה
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 סולוביציקהרב 
יו ֵלאֹמר  - יטמד:ברא' ] דָּ ת ֲעבָּ ַאל אֶּ י שָּ    [:ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאב אוֹ ָאחֲאֹדנִּ

 אבות", מסתורי אב על אלא ",דאתגלין אבות", גלוי אב על דבר לא יוסף: אמר]המלמד[  ואה
 הם אם לגלות להוט היה יוסף. תביולוגי הורות על לא קיומית הורות על שאל יוסף. "דאתכסין
על  יםמסתכל נפיםעמו שכ אביך על יםמסתכל םאת האם... שלהם  מוצאל ותמחויב מרגישים

 יםמסתכל םאת האם? כםשל הקיום כבסיס אביך על יםמסתכל םאת האם? העץ ם שלשורשיה
 ? כםשל הקיום כמספק ומקיים עליו

 
ם את האם? יםויוענ יםצנוע םאת האם: מרומם קולב איתנו לדבר התחיל ... ]המלמד[ הוא פתאום

 משהו ,חדש משהו לך לספר מסוגל הוא, הישנה המסורת את המייצג, הזקן כםאבי כי ניםמאמי
ים עצמאות דרושש, שחצנים, פיםחצו, יםיהיר האם אתם או ?תםדעי לאש מאתגר משהו, מרגש
 ? מהאב

 
ח היה שאביוו עילוישל  ם מוניטיןע אחד אל פנה]המלמד[  הוא  שיודעיציק,  :יותר יודע מי...  ַנפָּ
חה יעקב ,אביו או, פה בעל גמרא דפי 150  האם? להתפלל יכול בקושיש, עברית קורא שבקושי ,ַנפָּ

 את גם מכיר שהוא משמע אביו בעליונות מודה יהודי אם? עניו אתההאם , אביךב גאה אתה
  ."יומין עתיק" ונקראזקן  מאוד, מאוד, מאוד שהוא, האוניברסלי האב של עליונותו

 
MAN: Eglin AFB engineer: “You are so lucky.” 

 
ם ָאב] שאלהל סמלי פירוש הייתה אשר, זו גישהב כֶּ  האם: השנייה שאלהאת ה לפרשאפשר , [ֲהֵיש לָּ

]אלא[  .כלום ולא בכך אין? זה מהורה זהה גנטי קוד עם ביולוגי אח לך יש האם]לא[ ? אח לך יש
, הורים חבקמ ךמציאות האם? עתידגם את ה או הווהאת הרק  קיףמשלך  ןזמה מודעות האם

 של העולםאו את , היום של העולם את מתכננים אתם האם? קודמות דורותו חברים, משפחה
 סביר-בלתין לגרום לזוחיש לכם  האם? בפנטסטי, סביר-בלתינים במאמים את האם? מחר

 ? להביא יכול העתידש מהב ניםמאמים את האם? למציאותכך שיהפוך  ,לקרות פנטסטיול
 

 .בו עמוק מושרשים כולנו כי מרגישים אנו. מאוד זקן אב לנו יש, אדוני כן: הגיבו האחים
ד " ןְויֶּלֶּ טָּ ים קָּ  את המייצגות נוצצות עיניים עם ומוכשר צעיר מבריק ילד לנו יש, ניאדו ןכ ."ְזֻקנִּ

 פנטסטיהאת ולהפוך  הבאים הדורות אתלהביא  אותנו מאתגר הוא הזה הילד. המחר עולם
 .למציאותי

 
 סולוביציקהרב 
ואינני יודע מה תהיה המסקנה. ברגע שאני מתחיל את השיעור הדלת נפתחת  מתחיל שיעוראני 

זקן נכנס ומתיישב. הוא מבוגר ממני. הוא סבו של הרב; שמו הוא הרב חיים מבריסק, שבלעדיו ו
הרב חיים. הוא חי מעוד זקן נכנס. הוא מבוגר והדלת נפתחת בשקט שוב אי אפשר ללמוד היום. 

המפורסם שחייב להיות נוכח כאשר דיני ממונות הש"ך  ,כהן שבתאי? השם שלו. 17-במאה ה
, כמה מימי קדם: רבי עקיבא, 13-, וה12-, ה11-מאה הה, כמה מיםופיעמנידונים ... יותר מבקרים 

 . עוד ועוד מגיעיםהרשב"א, רש"י, ר"ת, הראב"ד, 
 

משיג אומר משהו והראב"ד . הרמב"ם מתחיל תלמידיי והדיאלוגלמה עלי לעשות? אני מציג אותם 
לפעמים זה מאוד מגעיל; הראב"ד משתמש בשפה מאוד חדה. ילד קופץ להגן על הרמב"ם  עליו.

כך אני מתקן בוהוא משתמש בשפה לא נאותה  .יםצעיר מכיר. אתה חצוףנגד הראב"ד והילד הוא 
שהילד כוונתו של תח את . אני מנסה לנבחביבותרעיון חדש, הרשב"א מחייך  מביא אותו. ילד אחר

ות של דור סימפוזיוןופתאום ר"ת להביע את דעתו לצעיר ... עוד נער מתערב ... אנו קוראים ה
מבני הדור של הרב  ותעשרים ושתיים או עשרים ושלוש, דורכ. דורות, נערים צעירים מתגשם

זר בן עזריה ורבי ... של רבנו תם, רב האי גאון, רבי עקיבא, ורבי אלע הש"ך חיים מבריסק, של 
 ם. כולנו פורצים בצחוק. כולנו נהניאחת בשיחהכולנו דוברי שפה אחת ... כולנו יוחנן בן זכאי ... 

 . ... כולנו חותרים לאותה מטרה. כולנו מחויבים לחזון משותףמהידידות
 

קדם וימי ביניים ימי בין זקנים וצעירים בין  אדיבותשל , ותידידשל , תמסור של הבורחיש 
 ,ומגיעים עד ימינו ... אחדות זו של דורות, המצעד הזה של מאות שנים, השיחה הזאת של דורות

 .היהודיביא את הגאולה של יבסוף  ,הווהין הקדם ובימי הדיאלוג הזה בין 
 

   -א:מסכת אבות אמשנה 
ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי  ומסרהמשה קבל תורה מסיני 

 ... כנסת הגדולה
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