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  שליט"א מרדכי אלוןהרב 
  ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

 בדברי תורהלעסוק  -') (א קנין תורהפרק 
שבת 'במדבר' היא ערב זמן מתן תורתנו השנה, אנו מגיעים 

פרק קנין תורה.  -כעת אל הפרק השישי של פרקי אבות 
כידוע זהו פרק הברייתות שהצטרפו למסכת כדי שנלמד אותו 

  בשבת הזו ואשר ממנו ניכנס לחג השבועות.

חלקו הראשון עוסק ב'עסק של  -בשני מושגים עוסק הפרק 
   - התורה', כפי שפותחת המשנה הראשונה 

ָמּה, זֹוֶכה ִלְדָבִרים  ּתֹוָרה ִלׁשְ ל ָהעֹוֵסק ּבַ י ֵמִאיר אֹוֵמר ּכָ ַרּבִ
ה   1...ַהְרּבֵ

ובחלק השני מדברת המשנה על 'קנין התורה', מושג נפרד 
  ונוסף בו נעסוק אי"ה בהמשך.

  קול מהר חורבבת 
   - במשנה השניה שבפרק אומרים חז"ל 

ת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר  ָכל יֹום ָויֹום ּבַ ן ֵלִוי ּבְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ָאַמר ַרּבִ
ל  ִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה ׁשֶ חֹוֵרב ּוַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת אֹוי ָלֶהם ַלּבְ

ּתֹוָרה ִנְקָרא נָ  ,ּתֹוָרה ֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ֱאַמר ׁשֶ ּנֶ זּוף, ׁשֶ
ה ָיָפה ְוָסַרת ָטַעם" ָ ַאף ֲחִזיר ִאׁשּ , (משלי י"א, כ"ב) "ֶנֶזם ָזָהב ּבְ

ב ֱאֹלִהים  ב ִמְכּתַ ְכּתָ ה ְוַהּמִ ה ֱאֹלִהים ֵהּמָ חֹת ַמֲעׂשֵ ְואֹוֵמר "ְוַהּלֻ
ֹחת" ְקָרא ָחרּות (שמות ל"ב, ט"ז) הּוא ָחרּות ַעל ַהּלֻ , ַאל ּתִ

ֵאין  א ֵחרּות, ׁשֶ ַתְלמּוד ֶאּלָ עֹוֵסק ּבְ א ִמי ׁשֶ ן חֹוִרין ֶאּלָ ְלָך ּבֶ
ה,  ַתְלמּוד ּתֹוָרה ֲהֵרי ֶזה ִמְתַעּלֶ עֹוֵסק ּבְ ּתֹוָרה, ְוָכל ִמי ׁשֶ

מֹות ֲחִליֵאל ּבָ ָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמּנַ ּתָ ֱאַמר "ּוִמּמַ ּנֶ (במדבר כ"א, " ׁשֶ

  2.י"ט)

רבי יהושע בן לוי  - נשאל כמה שאלות יסוד על המשנה הזו 
מדבר על איזו 'בת קול' שיוצאת בכל יום מהר חורב. אנחנו 
מכירים בת קול מכל מיני סיפורים נוספים בחז"ל, הש"ס מלא 
בסיפורים כאלו, אך כמעט בכל המקומות האחרים הן יוצאות 
מהשמיים ולא מההר, מהארץ. 'בת קול' היא סוג של נבואה 

  שמגיעה מהשמיים. מהי בת הקול היוצאת מהר חורב?

                                                           
 אבות ו', א'. 1
  שם, ב'. 2

מדוע הבת קול הזו יוצאת כל יום? האם לא  -אלה שניה ש
מספיק שהיא אמרה את מה שיש לה לומר פעם אחת? למה 

מדוע היא 'מכרזת ואומרת'?  -לחזור על זה בכל יום? ועוד 
למה היא לא מסתפקת רק באמירה? מדוע היא צריכה 

  להכריז? 

מה פירוש עצם האמירה 'אוי להם לבריות  - שאלה שלישית
ונה של תורה'? זה נשמע כמו פשקוויל, כמו סיסמא, מעלב

והרי אנו משתדלים שחיינו לא יהפכו לערמה של פשקווילים, 
של סיסמאות שאי אפשר להבין אותן, אלא לבעלי תוכן 

  אמיתי! 

  עלבונה של תורה
האם  -מה הכוונה 'עלבונה של תורה'?  -שאלה רביעית 

אדם יודע מה  התורה היא כמו אדם שהיא יכולה להיעלב? כל
השפעתו של עלבון לאורך זמן, אבל התורה? איך מעליבים את 
התורה? וברור שאין הכוונה לפירוש שאינו ראוי של התורה, 
כי זה לא נקרא 'עלבונה של תורה' אלא 'המגלה פנים שלא 

  כהלכה'. 

לפי ההבנה הפשוטה, במילים 'שכל מי שאינו עוסק בתורה 
שכלל לא לומד תורה. אז למה נקרא נזוף' הכוונה היא לאדם 

הוא מעליב את התורה? איך הוא מעליב את התורה? הוא 
מה  -סתם 'עם הארץ', אחד לא למד ולא יודע את התורה 

  רוצים ממנו? מה מעליב בזה?

הפסוק שמביאה המשנה ללימוד דבריה  - והשאלה האחרונה 
הוא כאמור 'נזם זהב באף חזיר'. זה מעין נוטריקון, ראשי 

נזם זהב באף', אבל למה הוא נזוף?  -'נזו"ף  -כאלה  תיבות
אנחנו מכירים את הפסוק הזה אבל מתואר בו שהנזם בסופו 

אבל עשוי זהב,  - של דבר עשוי זהב. אמנם באף של חזיר 
ואילו המשנה מדברת על מי שכלל לא עוסק בתורה, כלומר 

  לאדם כזה אין נזם זהב כלל. 

  לא נעלב 
ננסה לענות על כולן. רבי יהושע בן לוי ו -שאלנו הרבה שאלות 

בא באמירה הזו לפתוח לנו את החיים. נפתח בהבנת המושג 

  תשע"ח במדברשבוע פרשת 
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'עלבונה של תורה'. נניח שאני הולך ברחוב, ומישהו צועק 
מאחורי 'אתה הרסת לי את החיים, אתה רשע!'. אני מסתובב 

'אוי, אני ממש  -לאחור אל האדם שצעק ואז הוא אומר 
. מאחור היית דומה למישהו אחר. מצטער, זה לא אתה

סליחה'. מן הסתם אני אקבל את הסליחה כי לא כלל נעלבתי 
  הוא לא מכיר אותי ואני לא מכיר אותו. -

אבל אם אני מגלה שזה שצעק הוא אדם שדאגתי לו כל ימי, 
 -האכלתי אותו והשקיתי אותו, נתתי לו את כל החיים שלי 

התורה יכולה  - ברור שאני איעלב ממנו. כך זה במשנה
להיעלב רק ממי שמכיר אותה. מי שבכלל לא למד תורה ולא 

  מכיר אותה לא יכול להעליב את התורה.

  לפתוח עסק
זהו הנוסח של ברכת  - מה ההבדל בין 'עסק' לבין 'לימוד'? 

   -התורה האשכנזי 

נוּ  ... ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ִדְבֵרי תֹוָרה ֲאׁשֶ   .ַלֲעסֹוק ּבְ

על ההבנה מדברים על הלימוד ורק לאחר מכן אנו ממשיכים ו
-   

ִפינוּ  ְבֵרי תֹוָרְתָך ּבְ ּוְבִפי  ְוַהֲעֵרב ָנא, ה' ֱאֹלֵהינּו, ֶאת ּדִ
ָרֵאל  ָכל ית ִיׂשְ ָך ּבֵ   ...ַעּמְ

התורה היא בעצם מצד אחד מדע מופלא שאפשר ללמוד 
היא  -וללמד לעומק ולרוחב בלי סוף, אבל מצד שני היא 'עסק' 

'חיינו ואורך ימינו' ובלעדיה אני לא יכול לחיות. גם מבלי שאני 
נמצא באיזו ידיעה גדולה ולימוד מעמיק. זוהי המשמעות של 

אדם שיש לו  -הביטוי 'לקבוע עיתים לתורה', לעסוק בתורה' 
עסק חייב לפתוח אותו כל יום, גם אם זה לזמן מועט, גם אם 

לא יהיה  -את העסק  זה בהיקף מצומצם. אם הוא לא יפתח
עסק. זוהי ההתעסקות התמידית, זה מה שמראה שאני לא 

  יכול מבלעדי זה.

'עלבונה של תורה' נגרם דווקא על ידי זה שיודע תורה, שלמד 
תורה ויכול לומר סברות מדהימות, אבל בכל יום ויום יוצאת 

בשיעור היומי, בדף היומי,  -הבת קול ומחפשת את אותו אדם 
ודווקא שם  -י, לא בהברקות ובחידושים הגדולים בחומש היומ

  היא לא מוצאת אותו, ולכן היא נעלבת. הוא לא נמצא בעסק... 

  ממש -כי הם חיינו 
בואו ננסה להעמיק במשמעות המושג 'עסק'. אדם שיש לו 

מזה הוא  -עסק והוא בעליו, אז ראשית זה מה שמחיה אותו 
גדולה, איזה אקזיט  מתפרנס. גם אם אין פה עכשיו איזו יזמות

  זו הפרנסה שלו. -גדול 

-יש בהלכות שבת ובנושאים נוספים מושג שאומר ש
פטור'. הכוונה היא אדם שעושה מלאכה שכלל  -'המתעסק 

לא התכוון לעשות יהיה פטור מחילול שבת שנגרם ממנה כי 
הוא כלל לא התכוון לעשות את אותה מלאכה, הוא התעסק 

  הזו נעשתה ממילא.  במשהו אחר לגמרי והמלאכה

בארנו בראשית הדברים את המושג 'לעסוק בדברי תורה', 
שמעבר לכך שהתורה היא הדבר הכי מעניין, עמוק ומחשבתי 

לפני הכל היא החיים שלנו. דברי התורה הם המזון  -בעולם 
הרוחני שלנו שמאפשר לנו להתקיים. זו ההבנה שצריכה 

של התורה. ממש להיות לנו, עוד לפני שנתאר את הטעמים 
כמו ההבנה שֶלֶחם מאפשר לנו את הקיום הגשמי הרבה לפני 

  שאנו נהנים מהטעמים שלו. 

אין מדע, אין מקצוע, אין דבר נפלא בעולם ועמוק יותר 
אך זה 'לימוד תורה', ולכן בתלמוד תורה יש לעמול,  -מהתורה 

'לעסוק בדברי תורה'. -יש את ה -להבין ולהשיג. אבל לפני כן 
יעה שבלי הלחם הזה אני פשוט לא חי. הנפקא מינה היד

זה בכלל לא משנה כמה למדתי וכמה אני גדול  -פשוטה 
בתורה, לא יכול לעבור יום בלי שלמדתי תורה. לא הברקות 

  וחידושים, אלא 'סתם' לימוד, קטן, פשוט. 'כי הם חיינו'.

  מזון חיוני לנפש
הרי  -סתם אוכל יכול להיות יום בלי אכילה? לא אוכל גורמה, 

מי שלא  -אי אפשר לאדם להתקיים בלעדיו. כך גם בתורה 
עוסק בתורה כל יום, לא יכול לחיות. יש מי שלמד תורה ומבין 
את ערכה ויודע כמה היא מתוקה, ולכן דווקא ממנו נגרם 

שבמקום לומר את העיקר שבה,  -העלבון של התורה 
לעדיה ולכן יש ימים שהוא חי ב  -שבלעדיה אי אפשר לחיות 

  אדם כזה נקרא 'נזוף'.

זה לא למלש"ב,  -כשהרמטכ"ל מחליט לתת למישהו 'נזיפה' 
אחד שעוד לא לבש מדים. זה לחייל, לקצין בכיר שמכיר בערך 
השירות אך לא עשה את המוטל עליו. על זה אנחנו אומרים לו 

בישיבה התיכונית, ובבית  -'הרי כמה שנים השקענו בך  -
דר. נו, אז מה עם הלימוד היומי שלך? ובמכינה או בהס

המשנה היומית? הרמב"ם היומי? החומש היומי? ומה עם זה 
  שהתורה היא חיינו?'

לא פעם אחת, אלא כל  -לכן הבת קול הזו יוצאת כל יום ויום 
היא מכרזת כי היא צריכה לתפוס  -יום. ו'היא מכרזת ואומרת' 

ה, ובאמת את תשומת הלב שלנו. אנחנו כל כך חיים בשגר 
אבל מחכים לחידושים הגדולים,  -אוהבים את התורה 

ואז מפספסים את העיקר, את זה  -למהלכים הגדולים 
שהתורה היא החיים שלנו. לכן הבת קול הזו לפני הכל 

'אתה, זה  -'מכרזת' ואחר כך פונה אלי באופן אישי ואומרת לי 
איך  שלמדת תורה ולומד תורה ואולי אפילו אפילו מלמד תורה,

  זה שאתה לא עוסק בתורה?'

  עולם חרוב –עולם ללא תורה 
שאלנו איך זה שהבת קול הזו יוצאת מהר חורב ולא מן 

שם מהר חורב, עוד לפני שהוא בכלל היה הר סיני,  -השמיים 
כל העולם הזה היה יכול  -עוד לפני שהייתה בעולם תורה 

 -ואומרת להיות חורבן אחד גדול. מהר חורב יוצאת בת הקול 
'מבחינת אותו אדם, העולם יכול להימשך ולהיות בלי תורה. 

זה 'נזם זהב', איזה  -אם תשאלו אותו מהי התורה הוא יגיד 
אבל מה שווה כל היופי הזה אם  -יופי, אילו רעיונות גדולים 

  הוא לא הגורם שמחייה אותך?!'.
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לא כתוב שם 'אין לך בן  -מעתה נבין את המשך המשנה 
י שלומד תורה', אלא 'אין לך בן חורין מי שעוסק חורין מ

בתלמוד תורה', שתלמוד התורה שלו, ההבנה וההשגה, הם 
בבחינת 'התעסקות'. הוא חש שאלו החיים שלו ואז הוא בן 
חורין כי אין שום דבר שיכול להעיב עליו אף פעם. זה העסק 

  ואי אפשר לקחת ממנו את זה. -שלו, אלו החיים שלו 

שלא הספקת ללמוד משהו, יכול להיות שקרה  יכול להיות
אי אפשר לקחת את  -אבל מי שעוסק בתלמוד תורה  -משהו 

זה ממנו, ולכן הוא מתעלה. ההתעלות היא שאתה ממשיך 
  להיות בזה כל הזמן כ'עסק'.

  פירוש זה מובא על ידי הרב חרל"פ.

  כל בוקר מחדש -להיכנס לגן עדן 
   -סם בחג השבועות, נזמר את השיר המפור 

כד יתבין ישראל ועסקין בשמחת התורה, קודשא בריך 
הוא אומר לפמליא דיליה חזו בני חביבי דמשכחין בצערא 

  3.דילהון ועסקין בחדוותא דילי

יושבים ישראל, משכחים מעצמם כל צער שלהם ועוסקים 
והופכים את זה לחיים שלהם. רק  -בשמחתו של הקב"ה 

היא עצם חיינו, יבוא לאחר הבנה זו, שהתורה היא עסק, ש
ארבעים ושמונה הדברים בהם התורה נקנית, כי  -החצי השני 

כדי שהיא תוכל להיקנות האדם צריך להתקין את עצמו להיות 
  להפוך את התורה לעסק שלו. -כלי מוכן לכך 

ומילה אחרונה על אומר הדברים, רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע 
האמוראים. מסופר עליו בן לוי חי ממש בגבול שבין התנאים ו

שהוא נכנס לגן  4שהוא היה לומר בחברותא עם אליהו הנביא,
זהו אותו רבי יהושע בן לוי שפוגש את המשיח,  5עדן בחייו.

'היום, אם  - שואל אותו מתי הוא מגיע ומקבל את התשובה 
אבל זהו גם אותו רבי יהושע בן לוי שהגמרא  6בקולו שמעו'.

ללמוד תורה עם המצורעים מספרת עליו שהיה הולך 
והטמאים על אף אזהרות הרופאים שהזהירו שהוא עלול 

'איך אפשר  -על כך היה אומר רבי יהושע  7להידבק מהם.
להידבק במחלות כשאתה לומד תורה? הרי התורה היא 

  החיים!'.

רבי יהושע מן הסתם הגיע להשגות גבוהות מאד בחברותא 
לות הלא מתורצות שלו עם אליהו הנביא, הרי את כל השא
אבל לזה הגיע רבי  -אנחנו שומרים לאליהו שיבוא ויתרץ לנו 

יהושע כי הוא לא הבין איך יש מציאות של מחלות מדבקות 
  כשכל כולך מדובק בתורה.  

'נכנס לגן עדן בחייו' אולי הפירוש הוא שגן עדן זה לא איזה 
רעיון עתידי, אלא כאשר אתה עוסק בתלמוד תורה, דבוק 

                                                           
  . וכן בביאור 'באר אברהם' לרבי אברהם חלק ג, ויקרא כב, א, ע"פ הזוה"ק 3

  בן הגר"א, בנוסח מעט שונה.   
 ירושלמי, תרומות, פרק ח', הלכה ד'. 4
 כתובות ע"ז: 5
  סנהדרין צ"ח. 6
 כתובות, שם. 7

הרי שאתה כל בוקר נכנס לגן עדן, ואז אתה בן חורין  -ה בתור 
  בגן עדן, עוד בחייך.
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פתיחה -') (ב קנין תורהפרק 
  מורשה או קנין? -תורה 

ארבעים ושמונה דברים בהם נקנית התורה מתוארים 
בברייתא השישית שבפרק השישי של מסכת אבות. הפרק 
כולו, העוסק בגדולתה ועוצמתה של התורה, נקרא 'פרק קנין 
תורה' ועלינו להבין את המושג הזה 'קנין'. וכך פותחת 

   -הברייתא 

ה ּוִמן ַהמַּ  הּוּנָ דֹוָלה ּתֹוָרה יֹוֵתר ִמן ַהּכְ ְלכּות ּגְ ַהּמַ ְלכּות, ׁשֶ
ע, ְוַהּתֹוָרה  ִרים ְוַאְרּבַ ֶעׂשְ ה ּבְ ֻהּנָ ים ַמֲעלֹות, ְוַהּכְ לֹׁשִ ׁשְ ִנְקֵנית ּבִ

מֹוֶנה ְדָבִרים ִעים ּוׁשְ ַאְרּבָ   8...ִנְקֵנית ּבְ

ברור שמשמעו איננו כפשוטו.  -המושג 'קנין' המופיע כאן 
כהונה הרי עוברת בירושה מאב לבן, לפי ייחוס שבטי. היו אלו 
ימים אפלים בהיסטוריה של עמנו בהם נקנתה כהונה בכסף 
מן השלטון. גם מלכות לא נקנית כפשוטה, והאמת היא שגם 

   -תורה לא נקנית שהרי היא 

ה ה ִצּוָ נוּ  ּתֹוָר֥ ב ָל֖ ת ַיֲעֹקֽ ֥ ֖ה ְקִהּלַ ֑ה מֹוָרׁשָ   9.ֹמׁשֶ

  התורה היא מורשה לכולנו. אז מה פירוש 'תורה נקנית'? 

  'עם זו קנית'
הפרק נקרא 'קנין תורה' גם בגלל שהוא עוסק בדרכי קנין 

הקב"ה.  -התורה אבל  גם בגלל שהוא עוסק בעוד ָקניין אחד 
   -משנה שלמה תאמר בהמשך 

ה ִקְנָיִנים קָ  עֹוָלמֹו, ְוֵאּלּו ֵהן, ֲחִמׁשָ רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ָנה לֹו ַהּקָ
ַמִים ָוָאֶרץ ִקְנָין ֶאָחד, ַאְבָרָהם ִקְנָין ֶאָחד,  ּתֹוָרה ִקְנָין ֶאָחד, ׁשָ

ׁש ִקְנָין ֶאָחד ְקּדָ ית ַהּמִ ָרֵאל ִקְנָין ֶאָחד, ּבֵ   10...ִיׂשְ

הלא מעולם לא היו בעלים קודמים לארץ  -גם כאן יש להבין ו
לפני הקב"ה. הוא ראשון, הוא אחרון. אז מה כוונת המשנה? 

  ממי הקב"ה קנה כביכול את הארץ ואת השמים? 

ברור שהמשמעות פה היא הרבה יותר עמוקה. קנין 
משמעותו היא שדבר שקנוי לאדם נמצא בבעלותו הבלעדית. 

ורק לו, והוא יכול לעשות בו הכל. זה לא הוא שייך לו ואך 
בהשכרה, אין לו שותפים. יש אמנם שישים ריבוא שותפים 

אבל יש בתורה משהו אחד ששייך לכל  -כל ישראל  -בתורה 
אחד ואחד באופן בלעדי, לאישיות של כל אחד ואחת. ועוד 

את קנייניו של הקב"ה יש שמסבירים כמו הביטוי  -דבר 
   -בפסוק 

ד... ר ַעם ַעֽ יתָ  ַיֲעֹב֖    11.֥זּו ָקִנֽ

   -ורש"י מסביר שם במקום 

                                                           
 אבות ו', ו'. 8
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משאר אומות כחפץ הקנוי בדמים  [יותר] בבתַ חִ ת. קני
  .יקרים שחביב על האדם

צריך להבין כי החביבות הזו איננה חביבות של שוקולד, אלא 
אתה, ריבונו של עולם, והוא  -גם כאשר עם ישראל בגלות 
אליך. הוא ממליך אותך ואתה אחד. אתה קשור אליו והוא 

  אלוקיהם של ישראל. דרכו אתה מגלה בעולם את מה שאתה.

  מעלות אישיות
הכהונה, המלכות והתורה אינן נקנות  -נחזור למשנה שלנו 

לא בכסף ולא בזהב. הן באות בירושה. מה שהמשנה שואלת 
בעצם הוא איך הכהונה באה לידי ביטוי בעצמותו של הכהן, 

ונה שמאפיינת את הקשר האישי, הפרטי, בינו באישיותו, ככה
  לבינה (הכהונה)? כך היא גם השאלה לגבי התורה.

לגבי הכהונה התשובה פשוטה. יש עשרים וארבע מתנות 
תרומה, תרומת מעשר,  -כהונה, עשרים וארבע מעלות 

דברים שנותנים לכהנים, ובזה בא לידי  -קרבנות, ביכורים וכו' 
אל מול ישראל. אלו המעלות שלו ביטוי התפקיד של הכהן 

ביחס אל האיש הישראלי, ובזה בא לידי ביטוי גם הכהן 
הספציפי כי אותו כהן מקבל את המיוחד שבו על ידי זה 
שהישראל נותן לו את התרומה המיוחדת לו ושייכת רק לו, לא 

  לכהן אחר. זהו הביטוי של כהונתו.

מה  יםגם למלכות יש שלושים מעלות משל עצמה וחז"ל דנ
   -הן בדיוק ואף מציינים אותם 

המלך לא דן ולא דנין אותו לא מעיד ולא מעידין אותו לא 
חולץ ולא חולצין את אשתו לא מייבם ולא מייבמין את 

  12...אשתו

. אלו הם דיני כבוד שלושים מעלות -והרשימה עוד ארוכה 
כיצד אני עושה אותו מלך וכיצד הוא מקבל את  -המלכות 

לא הירושה שהוא ירש מאבותיו אלא איך זה בא  מהותו כמלך.
  לידי ביטוי אצלו. מעלותיו הוא.

  קניינים אוביקטיביים
החידוש הוא לגבי התורה. התורה איננה נקנית בארבעים 

וזו  - דבריםושמונה מעלות כי אם בארבעים ושמונה 
המהפכה. התורה איננה נרכשת לי במעלה שהינה יחסית 
למישהו אחר. התורה היא אני באופן אמיתי, אובייקטיבי. היא 

מעלות בעברית הן  -לא נקנית במעלות על גבי אחרים. ויותר 
מדרגות. מלך הוא מלך בכל רמ"ח איבריו. אין חצי מלך. אם 

. כך גם לגבי הוא מלך אני חייב כלפיו בכל שלושים המעלות
אני חייב כלפיו בכל עשרים  -אין חצי כהן. אם הוא כהן  -כהן 

  וארבע המעלות.

אבל התורה אינה כן. אדם לא רוכש את התורה רק אחרי 
שעלה ורכש את כל ארבעים ושמונה הדברים. מחשבה כזו 
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'אם יש כל כך  -יכולה לרפות את ידי האדם הבא ללמוד תורה 
מתי  -את התורה ולהגיע אליה הרבה מדרגות כדי להשיג 

אזכה לכך, אם בכלל?!'. התורה איננה כמו המלכות והכהונה, 
בתורה, גם אם הגעתי למדרגה אחת  -ובזה סוד גדולתה 

בחיים. התורה נעשית  בלבד, הרי שזכיתי בכתר התורה. זכיתי
  -שלי, קנייני הפרטי 

ת ה תֹוַר֥ י ִא֥ם ּבְ ֤ ְבתֹוָר֥תֹו ֶיהְ  'ּכִ ְפ֥צֹו ּוֽ ְיָלהֶח֫ ה יֹוָמ֥ם ָוָלֽ   13.ּגֶ֗

לפני שלמדתי הייתה זו תורת ה' ואחרי שלמדתי הרי היא 
הופכת לתורתי, לקנייני. כל אחד מארבעים ושמונה הדברים 
הוא בפני דבר עצמו. זה לא כמו אדם שגר בקומה עשירית 
וצריך לעלות את כל עשר הקומות כדי להגיע אליו. במקרה 

הגעתי רק לחדר המדרגות  - כזה אם עליתי לקומה שלישית
כל קומה, כל מדרגה, כל דבר כבר  -ולא לאדם עצמו. בתורה 

מביא אותי לקניין התורה. ויש ארבעים ושמונה דברים כאלו 
  שמביאים אותי לכתר התורה.

  

  'אמת קנה ואל תמכור'
בל נטעה. יש דברים ברשימה שמובאת  -ונקודה אחרונה 

שיש להשתמש בה במשנה שנראים כמעין מתודה נחמדה 
בשלב מסוים בחיים; חלקן מתאימות לכיתה א', אחרות לגיל 

ממש לא. כל דבר, כל מעלה,  -תיכון ויש שמתאימות לפנסיה 
הוא עולם שלם ועלינו לפעול בכל דבר מארבעים השמונה 
הדברים הללו בכל רגע בחיים. בתלמוד, בשמיעת האוזן, 

ושמונה דברים  המכיר את מקומו, השמח בחלקו וכו'. ארבעים
  שהופכים את התורה לקניינך.

ֵנה ְוַאל ת ְק֭ ר ֱאֶמ֣ ְמּכֹ֑   14...ּתִ

היא ירושתך, אם תרצה או לא תרצה. וכל מעלה הופכת  -כן 
  אותנו לאחד. ישראל ואורייתא חד.
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בתלמוד - ')(ג קנין תורהפרק 
  ללמוד, בלי דיונים מוקדמים

הדבר הראשון שהמשנה מונה כאחד מארבעים ושמונה 
  -הדברים בהם התורה נקנית הוא 

ַתְלמּוד   15...ּבְ

זה מאד ברור שכדי לקנות תורה יש ללמוד אותה אבל יש כאן 
לכאורה היינו מצפים שהמשנה תפרט לנו תחילה  -דבר מוזר 

בשמיעת האזן,  -הלימוד הזה, למשל איך בא לידי ביטוי 
  בעריכת שפתיים, בסידור הכיתה וכיו"ב.

מספרים על אחד מגדולי ישראל ששאלו אותו פעם איך הוא 
'זה בגלל שלא הייתי  -הגיע להיות כזה גדול בתורה, והוא ענה 

כל כך מוכשר. כל החברים שלי בכיתה בישיבה היו יותר 
ותות, ורק לי לא היתה מוכשרים ממני ומיד מצאו לעצמם חבר

חברותא. כל שני ילדים מהחברים שלי, החברותות, התחילו 
מסכת זו או  -לדון בינם לבין עצמם במה להתחיל ללמוד 

לא  -אחרת, עיון או בקיאות וכיו"ב, ואני, בגלל שהייתי לבדי 
היה לי עם מי לדון אז פשוט התחלתי ללמוד...'. כך היא 

כל בתלמוד. פשוט שב ללמוד. התורה נקנית קודם  -משנתנו 
  בלי דיונים מיותרים.

'בתלמוד'. יש שאמרו  -ועדיין המפרשים דנים למה הכוונה 
שהכוונה היא לגמרא, לסברות, כמו המשנה בפרק הקודם 

   -שאמרה 

בן חמש שנים למקרא, בן עשר למשנה, בן שלש עשרה 
   16.למצות, בן חמש עשרה לתלמוד

נה, כי בהמשך משנתנו אגב, זה באמת מתאים לפשט המש
   -אכן יהיה פירוט 

  ...במקרא, במשנה, במיעוט סחורה...

כי זה הדבר בו פותחים  -אבל לא יהיה מפורט שם 'בתלמוד' 
לימוד גמרא. אבל לפי ביאור זה קשה,  -את קנייני התורה 

למה זה מופיע כדרך הראשונה? הרי ילד קודם כל צריך ללמוד 
  לים התלמוד.את הפסוקים לפני שהוא צולל 

  תלמיד בן מאה וארבע

המילה 'בתלמוד' היא הכותרת של כל  -ויש כאן עוד משהו 
הארבעים ושמונה דברים. התלמוד לא הפך סתם להיות שמו 

ללמוד.  -של הספר המרכזי של לימוד התורה. תלמוד פירושו 
ספר  -אין זה שם רגיל של ספר. כל ספר הוא תלמוד 

היסטוריה, ספר מתימטיקה, ספר רפואה. אבל איזה מן ספר 
אלא שזהו, רעי ואהובי, כל הסיפור.  -ספר תלמוד'? הוא '
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התורה נקנית קודם כל בתלמידות, ביכולת שלנו להיות 
  תלמידים. 

לאחרונה נפטר מן העולם הרב שטיינמן זצ"ל, וכולם התפעלו 
יהודי בן מאה וארבע שנים,  -כשראו אותו בשנותיו האחרונות 

ד בשיור א'. שהוא עדיין תלמיד. כאילו הוא עכשיו הולך ללמו
כן, חוץ מזה הוא גם היה מנהיג, היה גדול, היה חושב. אבל 

  הוא תלמיד. -ראשית כל 

  הרצון להתקדם

כאשר אנו אומרים שהתורה נקנית 'בתלמוד', משמע 
מי שלא יכול לעשות את עצמו כתלמיד, מי  -שבהיפך מזה 

 -שלא מבטל את עצמו כלפי התורה ומוכן לקלוט ממנה לתוכו 
אך  -לקנות אותה. היא אמנם נשארת לך 'מורשה' אי אפשר 

היא לא הופכת להיות קניין שלך ואתה והיא לא הופכים להיות 
  אחד.

ההיפך מ'תלמוד' הוא להרצות, לדרוש, לנאום. אם אתה לומד 
לא תצליח לקנות  -בשביל אלו, אם אתה לומד בשביל התואר 

ות תורה. התפיסה של העולם המערבי היא 'תלמד ותגיע להי
מישהו, תלמד ותקבל תואר ואז תמשיך ותתקדם עוד הלאה'. 

'לאן אתה חושב  -לעומת זאת התפיסה של התורה היא 
להתקדם? הקידום הגדול ביותר שלך הוא להיות תלמיד. 

  תגיע להיות תלמיד חכם!'.  -כשתתקדם מאוד מאוד מאוד 

אחד הדברים שהכי יכולים לעצור אותי בקנין התורה הוא 
יכה לרבנות ובזה לסיים את הלימוד. 'לא, ברור לעשות סמ

שאחרי זה אני אלמד עוד, אבל אני כבר לא אהיה תלמיד. אז 
אני כבר אדע הכל, אני לא אהיה במציאות של תלמיד'. זה כל 

  כך עמוק.

כנס לבית המדרש ותפגוש שם  -התורה נקנית 'בתלמוד' 
תף ביהודים בני חמש, בני עשרים וחמש ובני שמונים והמשו

לכולם הוא התלמוד. זו הסיבה שבאמת באים המפרשים 
לא  -ואומרים שהתלמוד הוא התלמוד הזה, הגמרא 

שמתחילים ללמוד בספר הזה מבחינה מתודית. אלא הוא 
  המשותף לכולם ובו קונים תורה קודם כל;

  להיות תלמיד - השאיפה של החיים 

המשניות אלו ההלכות. בתלמוד הירושלמי, כידוע, במקום 
'משנה א', 'משנה ב', כתוב 'הלכה א', 'הלכה ב'. רבי יהודה 

אבל בעצם אלו  -הנשיא קרא להן משניות כי שונים אותם 
המסקנות להלכה של כל הדיונים, של כל הלימוד. בלימוד 
הלכה יודעים מה צריך לעשות, יודעים את המסקנה וזה 

אבל בכך התורה לא נקנית. התורה לא הופכת על ידי  -חשוב 
  זה לקניינך.
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השאלה היא האם אני מחנך ומחדיר לילד הקטן שלי את 
'דמות מופת', כשאיפה של החיים. -התפיסה של התלמוד כ

נחשוב על יהודי חסיד, שמסתכל על תמונה של דמותו של 
הדבר המרכזי שהוא שואב מדמותו היא להיות  - הרבי שלו 

זו כל  חסיד. לשמוע את הרבי ולרצות איך הוא יהיה חסיד שלו.
 -שאיפתו, וגם אם הוא עצמו יהיה רב חשוב או איש עסקים 

  קודם כל הוא רואה את עצמו כחסיד של הרבי.

  לשנות את התפיסה

אם  -בעולם המערבי שלנו אנחנו תמיד חושבים על הקידום 
אתה מורה אתה רוצה להיות מורה של כיתה יותר גבוהה, 

תה שואף א -ואחר כך להיות מנהל ומפקח, אם אתה מפקד 
להיות מג"ד ואחר כך אלוף ואחר כך פוליטיקאי. אפילו 

אתה שואף להיות רב של עיר  -כשאתה רב של יישוב קטן 
גדולה ואולי אחר כך רב ראשי. נכון? העולם שואף להתקדם 

  אבל בגלל זה הוא כל כך תקוע...

הדבר הראשון שהתורה נקנית בו היא לשנות את התפיסה 
 געוואלד.הזו. בתלמוד. זה 
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בשמיעת הֹאזן - (ד')  קנין התורהפרק 
  דבר שלא שמעתי מפי רבותי

שנקנית בו התורה  כדברהדבר השני אותו מציינת המשנה 
  -הוא 

  17.ִּבְׁשִמיַעת ָהֹאֶזן

לבין שמיעת האזן  -'תלמוד'  -החיבור בין הדרך הראשונה 
  -ברור מאוד ונפתח אותו בסיפור ידוע שמביאים חז"ל 

מעשה ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון תנו רבנן: 
ושאלוהו שלשים הלכות בהלכות סוכה; שתים עשרה אמר 

... להם "שמעתי", שמונה עשר אמר להם "לא שמעתי
 - אמר להם? נן אלא מפי השמועהאמרו לו: כל דבריך אי

לומר דבר שלא שמעתי מפי רבותי; מימי לא הזקקתוני 
קדמני אדם בבית המדרש, ולא ישנתי בבית המדרש לא 
שינת קבע ולא שינת עראי, ולא הנחתי אדם בבית 
המדרש ויצאתי, ולא שחתי שיחת חולין, ולא אמרתי דבר 

 18.שלא שמעתי מפי רבי מעולם

א אמר מעולם דבר רקנוס מעיד על עצמו שלרבי אליעזר בן הו
איך יתכן שהוא לא  -הקושי מפורסם  שלא שמע מפי רבו!

אמר אלא דברים ששמע מפי רבו? הרי הוא דרש הרבה שנים 
לאחר שרבותיו הסתלקו והגמרא אף אומרת שהוא היה דורש 

  19דברים 'שלא שמעתן אוזן מעולם'!

  והיו עיניך רואות את מוריך

שמואלביץ זצ"ל, מגדולי בעלי המוסר של הדורות רבי חיים 
האחרונים, מבאר שרבי אליעזר בוודאי חידש דברי תורה ואמר 
דברים שלא אמר אותם רבו, אלא שבכל פעם שעמד לפניו 

'מה היה רבי,  - משהו לברר, הוא היה חושב ושואל את עצמו 
 רבן יוחנן בן זכאי, אומר על זה', ואם הוא לא היה יכול להכריע

'אין לי  -למסקנה מה היה אומר רבו בענין, היה משיב לשואל 
  תשובה. את זה לא שמעתי מפי רבי'.

הסיפור המדהים הזה שייך עדיין לענ"ד למושג 'תלמוד'. הדרך 
הראשונה בקנין תורה היא להישאר תלמיד כל ימיך. אני 

הצלחות חינוכיות וחושב -מתבונן בנו ורואה הצלחות או אי
ְוָה֥יּו ֵעיֶנ֖י ' -זה הדבר שהכי חסר לנו בדורנו לעצמי שאולי 

י ֹר֥אֹות ֶאת  - להיות תלמיד. העצמאות היא דבר מצוין  20'.מֹוֶרֽ
עצמאות של חשיבה, אוטונומיה של חשיבה, אבל בעומק, 
היא יכולה לבוא רק מתוך אחריות. אין זו חכמה לזרוק רעיונות 

חרת יותר, או להיות 'בעל דעה' כשלעיתים, במחשבה מאו
האחריות היא  -היא יכולה גם להתגלות כלא מוצלחת מדי 

                                                           
 אבות ו', ו'. 17
  סוכה, כ"ח. 18
  אבות דרבי נתן ו'. 19
 ישעיהו ל', כ'. 20

שמשה קיבל תורה מסיני ואני תלמיד במערכת הזו בת מיליוני 
  החוליות, בת שלשת אלפי השנים בתלמוד.

  קנה לך חבר

אחרי היותי תלמיד בפני רבי גם אם הוא כבר מזמן בעולם 
ר אל האמת, אפשר לעבור אל המושג 'שמיעת האזן', שעוב

'בין אדם לחברו', 'קנה לך חבר'. אם ה'תלמוד' עוסק -עולם ה
הרי ששמיעת האזן עוסקת בעיקר בחברות.  - ב'עשה לך רב' 

את הקושי בלהיות תלמיד הגדרנו לעיל אבל כאשר הרב עומד 
לפניך אין זה כל כך מורכב להקשיב לו, ללמוד ממנו ולהיות 

אמת את מה תלמיד שלו. הקושי היותר גדול הוא לשמוע ב
  שאומר החבר שמתווכח איתי.

'דיאלוג' הוא -אמר פעם מישהו בחיוך שההבדל בין 'מונולוג' ל
שמונולוג הוא שעומד אדם, מדבר ושומע את עצמו ואילו 
דיאלוג הוא שעומדים שני בני אדם, מדברים ושומעים רק את 

  עצמם... זו בדיחה נכונה ולצערנו לא כל כך מצחיקה.

א יכולת מוגבלת שכמעט ונוגדת את הטבע היכולת לשמוע הי
האנושי. אדם רוצה להשמיע, לבטא את עצמו, להביא את מה 

ואין  -והשמיעה בריכוז מלא, בזהירות  -שיש לו ולומר אותו 
מבעל הדעה  -הכוונה לשמיעה מהרב אלא דווקא מהחבר 

השניה, שמיעה שאני משתדל לקלוט מבלי לאבד את מה 
בת. כל כך הרבה פעמים אנחנו שיש לי לומר, היא מורכ

  מפסיקים את השני באמצע דבריו. 

  חכם אוהב ֹחכמה

   -המשנה באבות מבדילה בין 'הגולם' לבין 'החכם' 

ָחָכם ְבָעה ּבֶ ּגֶֹלם ְוׁשִ ְבָעה ְדָבִרים ּבַ ְוֵאינֹו ִנְכָנס ְלתֹוְך ... ׁשִ
ְבֵרי ֲחֵברוֹ  ּגֶֹלם... ּדִ   21.ְוִחּלּוֵפיֶהן ּבַ

איך הדבר הזה, שלא להיכנס  - 22שואל על זההרב מברטנורא 
לדברי חברו, מעיד על חכמה? זה נראה יותר כשייך לקטגוריה 

החכם  -של נימוסין ולא של חכמה. והוא עונה באופן מופלא 
הוא זה שקודם כל אוהב את החכמה, הוא רוצה שהיא תבוא 
לידי ביטוי בעולם ולא משנה ממי היא יוצאת, ממנו או 

הוא גם לא בטוח שהוא זה שיש לו את כל  ממישהו אחר.
כדי לתת  -החכמה ולכן הוא מקשיב לחברו ולא נכנס לדבריו 

אוהב את עצמו ולא  -לו לבטא חכמה. מי שנכנס לדברי חברו 
את החכמה. מה אתה קופץ? אתה יודע איזה תענוג זה 

  !לשמוע?

  

  

                                                           
 אבות ה', ז'. 21
 "גולם"ב "רעעיין  22
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  לשמוע ולאזן

אבל אז באה המשנה ומחדדת שהכוונה היא לא סתם 
'שמיעת האזן' דווקא. האוזן נקראת בעברית -מיעה אלא ללש

'אוזן' כי בה נמצאת נקודת שיווי המשקל, האיזון, של האדם. 
להאזין זה לשמוע את את המילים עצמן, לשמוע בנוסף גם 
את הצלילים של מה שנאמר אבל גם לדעת לאזן את הדברים 

ר, לשמוע ויחד עם זה להיות מאוזן. לא לשמוע באופן עיוו -
לדעת לשמוע אך לדעת שיש לי מנגנון פנימי כזה שנקרא 

   -אפרכסת 

עשה אזניך כאפרכסת וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי 
מטמאים ואת דברי מטהרים את דברי אוסרין ואת דברי 

  23.מתירין את דברי פוסלין ואת דברי מכשירין

יש לך שני  -לא, אין זה סותר את התלמוד המוחלט מהרב 
  ליך לאזן את המערכת הזו.כוחות וע

להיות  -אלו שני הדברים הראשונים בקנייני התורה. 'תלמוד' 
חברות, לשמוע באמת את  -תלמיד מוחלט, 'שמיעה' 

החברותא אך לדעת את מערכת האיזון שבשמיעה, איך לקבל 
  את הדברים ומה הפילטר שלהם מתוך היותי אדם שומע.

 - ורה, הוא השלב השלישי, הדבר השלישי בו נקנית הת
'עריכת שפתיים'. לא רק להוציא בפה, אלא אף לערוך את 

  .בשיחה הבאהאי"ה הדברים בשפתיים, אך על כך 

  

  

                                                           
 חגיגה ג': 23

  : החגאת יצ יו השבתזמני כניסת 
   20:12|  18:56 -ירושלים 
   20:15|  19:11 -תל אביב 

 20:16|  19:04 -חיפה 
  20:15|  19:10  - ומגדלטבריה 

 20:13|  19:12 -באר שבע 

  "מדי שבוע במייל הרשמה לקבלת "טועמיה - 
  http://eepurl.com/bC0OHn בכתובת:

 :מידע ושיעורים נוספים של הרב באתר 
https://haravelon.co.il/  

  פרשה בוואטסאפ, הלקבלת שיעור יומי קצר על
  052-6071400-לנייד  שם ושם משפחהשלחו 

 !בפייסבוק גם -' ארגון התחברות'


