נבנים עם מסכת אבות פרק ד'

בס"ד

תורה לשמה
ּתֹורה עַ ל ְׁמנָת ְׁללַ ֵמד ,מַ ְׁס ִּפ ִּיקין
ּלֹומד ָ
 .1משנה ה ַ -ר ִּבי י ְִּׁשמָ עֵ אל ְׁבנֹו אֹומֵ ר ,הַ ֵ
ּוללַ ֵמד ִּל ְׁשמֹר
ּלֹומד עַ ל ְׁמנָת לַ עֲׂשֹותַ ,מ ְׁס ִּפ ִּיקין ְׁביָדֹו ִּל ְׁלמֹד ְׁ
ּוללַ ֵמד .וְׁהַ ֵ
ְׁביָדֹו ִּל ְׁלמֹד ְׁ
ֲׂשם עֲטָ ָרה ְׁל ִּה ְׁתג ֵַדל בָ הֶ ם ,וְׁל ֹא ַק ְׁרדֹם לַ ְׁחפֹר
וְׁלַ עֲׂשֹותַ .ר ִּבי צָ דֹוק אֹומֵ ר ,אַ ל ַּתע ֵ
בָ הֶ םְׁ .וכְָך הָ יָה ִּהּלֵ ל אֹומֵ רְּׁ ,וד ִּא ְׁש ַּת ֵמש ְׁב ָתגָא ,חָ לָ ף .הָ א לָ ַמ ְׁד ָּת ,כָל הַ נֶהֱ נֶה ִּמ ִּד ְׁב ֵרי
תֹורה ,נֹוטֵ ל חַ יָיו ִּמן הָ עֹולָ ם .
ָ

2

מפגש נכון עם התורה סם חיים (אורות התורה ו ,א')

ֹלהית בָ אָ ה
אֹורה הָ אֱ ִּ
ּלֹומ ִּדים ִּב ְׁקדֻ ָשהִּ ,מ ְׁתעַ ֵדן עַ ל יָדֹו הָ ָרצֹון וְׁהַ ֵשכֶל ְׁביַחַ ד ,וְׁהָ ָ
ַמה ֶש ְׁ
ּומ ַמ ְּׁלאָ ה אֶ ת כָל הֲ ָוי ָָתּה ,וְׁהַ חַ יִּ ים הָ רּוחָ נִּ יִּ ים ִּמ ְׁתפַ ְׁש ִּטים
ִּמ ָמקֹור הָ עַ צְׁ ִּמי ֶשל הַ נְׁ ָש ָמה ְׁ
עַ ל כָל ְׁקצֹות הַ ַמהּות ,כְׁ ֶד ֶרְך ֶש ִּמ ְׁתפַ ֵשט הַ ָדם ִּב ְׁמרּוצָ תֹו ְׁלכָל ְׁקצֹות הַ גּוף... .

3

מפגש שלילי עם התורה סם מות (אורות התורה ט ,ב')

הלמוד המעשי רצוף בו טל חיים גנוז של המגמות שיש בתוכיות המעשה,
והנשמה נזונה מזיו גנוז זה בתלמודה .אמנם אם הלמוד הוא שלא לשמה ,לשם
יהירות וקנטור ,מתרוקנת המחשבה ,והדברים נשארים יבשים ,ולפעמים
מתמלאים ארסיות פנימית .אפס במחשבה גלמית ,בלתי מפותחת ,אף על פי
שרק על יסוד מצות אנשים מלומדה היא מיוסדת ,מפכה בה איזה לח של חיים,
והוא הולך ומשתמר בה במדה שלא נתעוות עצם הלימוד מחיפוש האמת
והיושר שבדרכו .אכן עיקום השכל גורר אחריו כל אותן מכשולות הלב והיבשות
הנפשית ,עם העלילות של דבקות ארסיות מוסרית ,כדוגמתה של מדת
המחשבה הפגומה של מטרת הלמוד .אבל לפעמים חוזרת היא לטובה אם
החבה המוסרית של קדושת התלמוד תהיה הכח הפועל על הרגש ,אשר רק
מקוצר בירור שכלי מסתפק הוא באורחות עקלקלות ,וסוף עיקולים כאלה
להתישר על כל פנים במובנם המוסרי.

 4חוקים אחרים בלמוד תורה  -תנו רבנן :חסידים הראשונים היו שוהין
שעה אחת ומתפללין שעה אחת וחוזרין ושוהין שעה אחת .וכי מאחר
ששוהין תשע שעות ביום בתפלה ,תורתן היאך משתמרת ומלאכתן היאך
נעשית ? אלא מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת ומלאכתן מתברכת.
(ברכות לב):

