
 

 

 

 

 

 קנייני תורה

ן בידן, בני גליל נתקיימה תורת ,דדייקי לישנא, ומתנחי להו סימנאאמר רב יהודה אמר רב: בני יהודה  )נ"ג א'(
נתקיימה  ,ן בידם. בני יהודה גמרו מחד רבהלא נתקיימה תורת ,ימנאדלא דייקי לישנא ולא מתנחי להו ס

 לא נתקיימה תורתן בידם.  ,בני גליל דלא גמרי מחד רבה .תורתן בידם

 . ימה תורתן בידםלא נתקי ,בני גליל דלא גלו מסכתא .נתקיימה תורתן בידם ,בינא אמר: בני יהודה דגלו מסכתאר

 1ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה, בטשה ביה, אמרה ליה: לא כך כתוב )נ"ד א'(
ֻמָרה" ְׁ  אינה משתמרת.  , אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת, ואם לאו"ֲערּוָכה ַבּכֹּל ּוש 

היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי.  אמר ליה שמואל לרב יהודה: שיננא, פתח פומיך קרי, פתח פומיך תני, כי
ֵא " 2שנאמר מֹּצְׁ ים ֵהם לְׁ י ַחּיִּ אּכִּ ּפֵ רוֹּ ַמרְׁ ש ָ ָכל ּבְׁ  אלא למוציאיהם בפה. ,, אל תקרי למצאיהם"יֶהם ּולְׁ

, חש בגרונו. יעסוק בתורה, חש בראשו .לוי: המהלך בדרך ואין עמו לוייה יעסוק בתורהאמר רבי יהושע בן 
יעסוק בתורה, שנאמר  ,חש בכל גופו. יעסוק בתורה, חש בעצמותיו. בתורה יעסוק ,חש במעיו. יעסוק בתורה

 ולכל בשרו מרפא. 

רֶֹּתיךָ " 3מאי דכתיב :אמר רבי אלעזר ּגְׁ ַגרְׁ ים לְׁ שרף על הצואר, ונראה  אם משים אדם עצמו כענק זה"? ַוֲעָנקִּ
 אין תלמודו מתקיים בידו.  ,תלמודו מתקיים בידו. ואם לאו, ואינו נראה

ם" 4: מאי דכתיבבי אלעזררואמר  ֲערּוַגת ַהּבֹּש ֶ ָחָיו ּכַ אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה, "? לְׁ
 אין תלמודו מתקיים.  ,ואם לאו .תלמודו מתקיים ,ין בהוכבושם זה שהכל מתבשמ

תלמודו  ,את לחייו כאבן זו, שאינה נמחית אם אדם משים עצמו"? ֻלחֹּת ֶאֶבן" 5מאי דכתיב :ואמר רבי אלעזר
 אין תלמודו מתקיים בידו.  ,ואם לאו .מתקיים בידו

ָנה" 6אמר רב מתנה: מאי דכתיב ר ַמּתָ ּבָ דְׁ ּמִּ תלמודו  ,דם עצמו כמדבר זה, שהכל דשין בואם משים א"? ּומִּ
 אין תלמודו מתקיים בידו.  ,מתקיים בידו. ואם לאו

י" 7אמר רב הונא: מאי דכתיב כִּ בּו ָבּה ּתָ ְׁ ָך ָיש  תְׁ ים ןַחּיָ י ֱאלֹּהִּ ָך ֶלָענִּ ָבתְׁ טוֹּ אם אדם משים עצמו כחיה זו  ",ּבְׁ
למודו מתקיים בידו. אין ת ,ואם לאו .תלמודו מתקיים בידו ,כלת, ואיכא דאמרי שמסרחת ואוכלתשדורסת ואו
י"הקדוש ברוך הוא עושה לו סעודה בעצמו, שנאמר  ,ואם עושה כן כִּ יםּתָ י ֱאלֹּהִּ ָך ֶלָענִּ ָבתְׁ טוֹּ  ."ן ּבְׁ
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ה ֵצידוֹּ " 8אמר רב שיזבי משום רבי אלעזר בן עזריה: מאי דכתיב ()נ"ד ב' ּיָ מִּ לא יחיה ולא יאריך "? לֹּא ַיֲחרֹּךְׁ רְׁ
כי אתא רב דימי אמר:  .9. רב ששת אמר: צייד הרמאי יחרוך)שמרבה בגירסא, ואינו מחזר עליה( יימים צייד הרמא

 אין משתמר.  ,ואם לאו .משתמר ,רים, אם ראשון ראשון משבר כנפיומשל לצייד שצד צפ

ן ֵמֶהֶבל יִּ " אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא: מאי דכתיב ההוֹּ ּבֶ קֵֹּבץ ַעל ָיד ַירְׁ ָעט וְׁ ם עושה אדם א"? מְׁ
 קובץ על יד ירבה.  ,ואם לאו .מתמעט ,תורתו חבילות חבילות

 ידעי רבנן להא מילתא ועברי עלה.  :רבאאמר 

 . 10איקיים בידאיאמר רב נחמן בר יצחק: אנא עבדתה, ו

כיצד סדר משנה? משה למד מפי הגבורה, נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו. נסתלק אהרן וישב  :תנו רבנן
ואיתמר לשמאל אהרן.  ,לשמאל משה. נכנסו בניו ושנה להן משה פירקן, נסתלקו בניו, אלעזר ישב לימין משה

ושנה להן משה פירקן, נסתלקו זקנים, נכנסו כל נכנסו זקנים רבי יהודה אומר: לעולם אהרן לימין משה חוזר. 
העם ושנה להן משה פירקן. נמצאו ביד אהרן ארבעה, ביד בניו שלשה, וביד הזקנים שנים, וביד כל העם אחד. 

קנים פירקן. נסתלק משה, ושנה להן אהרן פירקו. נסתלק אהרן שנו להן בניו פירקן. נסתלקו בניו, שנו להן ז
 נמצא ביד הכל ארבעה.

שלמד מפי משה,  מכאן אמר רבי אליעזר: חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים. וקל וחומר, ומה אהרן
 על אחת כמה וכמה.  ומשה מפי הגבורה כך, הדיוט מפי הדיוט

נֵ " שנאמר ?ב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנורבי עקיבא אומר: מניין שחיי ָדּה ֶאת ּבְׁ ַלּמְׁ ָרֵאלוְׁ ש ְׁ  ומנין עד". י יִּ
יֶהם"שנאמר  ?שתהא סדורה בפיהם פִּ יָמּה ּבְׁ ּפָ " 11שנאמר ?. ומניין שחייב להראות לו פנים"ש ִּ ְׁ ש  ה ַהּמִּ ֵאּלֶ ים וְׁ טִּ

ֵניֶהם פְׁ ים לִּ ש ִּ ר ּתָ ֶ  . "ֲאש 

יֶהם"אמר רב חסדא: אין תורה נקנית אלא בסימנין שנאמר  פִּ יָמּה ּבְׁ  ימנה., אל תקרי שימה אלא ס"ש ִּ

 שיטות הראשונים

לעולם יהא החכם , המאיריוכן כתב  .מדו לאחריםילפירש, רש"י : נתקיימה תורתן בידם ,דגלו מסכתאבני יהודה 
מפרשין שמועותיהן  ,י"רשפירש  לישנא אחרינא. וב12שבזה למודו מתקיים ומצליח ,לזולתומשתדל להשפיע חכמתו 

  .ומדקדקים בטעמו של דבר עד שמתיישב בלבן

                                                

 משלי יב,כז. . 8

יתקיים בידו, כצייד הרמאי שמשבר גף ראשון  ,כלומר .הוא הרמאי וערום בדבר, והוא יחרוך ,והקובץ על יד .אין זה רמאי אלא שוטה . 9
 רש"י. לא יחרוך, לא יצלה ויאכל.וקרא אתמוהי מתמה:  .ראשון כשהוא לוכדו שלא יברח, הוא חורך עופות ואוכלן

 . רש"י.לקבוץ על יד, וחזרתי עליה עד שהחזקתי בה, ואחר כך חזרתי ושמעתי אחרת . 10

 שמות, משפטים, כא,א. . 11

 כדי ,נין ובאיזו מסכתא הם דורשיםמודיעין מקודם באיזה ע ,ברבים םכשהיו דורשי ,דגלו מסכתא ש מפרשיםויעוד כתב המאירי,  . 12
והרב מודה בדרך זה שנוח לו להיות תלמידיו  .ומתוך כך הענין יוצא לאמתו ,עד שידעו להשיב ,שירגישו השומעים ויעיינו בדבר

  .א הענין לידי בירורוכדי שיב ,משיבין לו
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ם ", הרמב"םכתב : תענוגותעסק ובמיעוט ו רוח לימוד תורה בשפלות לֹּא ֵמֵעֶבר ַלּיָ יא ]...[ וְׁ ם הִּ ַמיִּ ָ ּ ָרה: "לֹּא ַבש  ּתוֹּ תּוב ּבַ ּכָ
יא" יא" יג(-)דברים ל,יב הִּ ם הִּ ַמיִּ ָ ּ יא"  -; "לֹּא ַבש  ם הִּ לֹּא ֵמֵעֶבר ַלּיָ צּוָיה; "וְׁ יא מְׁ י ָהרּוַח הִּ ַגּסֵ יא.  -לֹּא ּבְׁ ם הִּ ֵכי ֵמֵעֶבר ַלּיָ ַהּלְׁ מְׁ לֹּא ּבִּ
יכָ  פִּ ָרה לְׁ חוֹּ ה סְׁ ּבֶ רְׁ ל ַהּמַ ים: לֹּא ּכָ רּו ֲחָכמִּ ָרה. -ךְׁ ָאמְׁ ּתוֹּ ַעט ֵעֶסק, ַוֲעסֹּק ּבַ רּו: ֱהֵוי מְׁ ָאמְׁ ּוּו וְׁ צִּ ים. וְׁ ּכִּ  ַמחְׁ

ם"  יִּ כּו ַלּמַ ל ָצֵמא לְׁ י ּכָ ֱאַמר: "הוֹּ ּנֶ ֶ ם, ש  יִּ ּמַ לּו ּבַ ְׁ ש  מְׁ ָרה נִּ ֵרי ּתוֹּ בְׁ ם ֵאין מִּ  -)ישעיה נה,א( ּדִּ יִּ ָך: ָמה ַהּמַ ַמר לְׁ ם לוֹּ קוֹּ מְׁ ין ּבִּ סִּ ּנְׁ ּכַ תְׁ
ַגסֵּ  ין ּבְׁ ָצאִּ מְׁ ָרה ֵאיָנן נִּ ֵרי ּתוֹּ בְׁ ךְׁ ּדִּ ּבֶֹּרן, ּכָ ְׁ ם ֶאש  קוֹּ מְׁ ין ּבִּ צִּ ַקּבְׁ תְׁ ין ֵמָעָליו ּומִּ ָחלִּ זְׁ א נִּ ן, ֶאּלָ רוֹּ דְׁ א מִּ ַבּה ֵלב, ֶאּלָ ל ּגְׁ ֵלב ּכָ לֹּא ּבְׁ י ָהרּוַח, וְׁ

ֵלי הַ  ֲעַפר ַרגְׁ ק ּבַ ַאּבֵ תְׁ ּמִּ ֶ ַפל רּוַח, ש  ְׁ א ּוש  ַדּכָ ֵדי ּבְׁ ַעט ּכְׁ ם מְׁ ָכל יוֹּ ָלאָכה ּבְׁ ה מְׁ ש ֶ עוֹּ , וְׁ ּבוֹּ ּלִּ ַמן מִּ ַתֲענּוֵגי ַהּזְׁ ת וְׁ ֲאווֹּ יר ַהּתַ ים ּוֵמסִּ ֲחָכמִּ
ָרה. ּתוֹּ ֵסק ּבַ ֵלילוֹּ עוֹּ מוֹּ וְׁ ָאר יוֹּ ְׁ ם לֹּא ָהָיה לוֹּ ַמה ּיֹּאַכל, ּוש  יו אִּ  ַחּיָ

מוֹּ עֲ  ה ַעצְׁ ַרּפֶ ּמְׁ ֶ י ש  מִּ ין ּבְׁ מִּ ַקּיְׁ תְׁ ָרה מִּ ֵרי ּתוֹּ בְׁ י ֵאין ּדִּ מִּ א ּבְׁ ה, ֶאּלָ ּיָ תִּ ְׁ יָלה ּוש  ךְׁ ֲאכִּ ּתוֹּ ּדּון ּומִּ ךְׁ עִּ ּתוֹּ ין מִּ דִּ מְׁ ּלוֹּ ֶ ֵאּלּו ש  לֹּא ּבְׁ ֵליֶהן, וְׁ
נּוָמה. יו ּתְׁ ַעּפָ ַעפְׁ ֵעיָניו, לְׁ ַנת לְׁ ְׁ ן ש  ּתֵ לֹּא יִּ יד, וְׁ מִּ ַצֵער ּגּופוֹּ ּתָ מוֹּ ֲעֵליֶהן ּומְׁ ית ַעצְׁ מִּ ּמֵ ֶ  ש 

ֶרךְׁ ֶרֶמז: "זֹּאת ַהּת  ים ּדֶ רּו ֲחָכמִּ אֶֹּהל" ָאמְׁ י ָימּות ּבְׁ ָרה, ָאָדם ּכִּ מוֹּ  -)במדבר יט,יד( וֹּ ית ַעצְׁ מִּ ּמֵ ֶ י ש  מִּ א ּבְׁ ֶמת ֶאּלָ ַקּיֶ תְׁ ָרה מִּ ֵאין ַהּתוֹּ

: ָמתוֹּ ָחכְׁ לֹּמֹּה ּבְׁ ְׁ ָכךְׁ ָאַמר ש  ָמה. וְׁ ָאֳהֵלי ַהָחכְׁ יָת " ּבְׁ ַרּפִּ תְׁ ם הִּ יוֹּ ד. (י,כד משלי)" ּכֶֹּחָכה ַצר - ָצָרה ּבְׁ עוֹּ י ַאף: "ָאַמר וְׁ ָמתִּ ָדה ָחכְׁ  ָעמְׁ
י י. -ב,ט(  קהלת" )ּלִּ ָדה לִּ 'ַאף', ָעמְׁ י ּבְׁ ּתִּ ַמדְׁ ּלָ ֶ ָמה ש   ָחכְׁ

ֶנֶסת  ֵבית ַהּכְׁ מּודוֹּ ּבְׁ ַתלְׁ ֵגַע ּבְׁ ל ַהּיָ ּכָ ֶ רּוָתה, ש  ית ּכְׁ רִּ ים: ּבְׁ רּו ֲחָכמִּ ָעה  -ָאמְׁ נְׁ צִּ מּודוֹּ ּבְׁ ַתלְׁ ֵגַע ּבְׁ ָכל ַהּיָ ַח; וְׁ ּכֵ ַ ש  ֵהָרה הּוא מְׁ מְׁ  -לֹּא ּבִּ
ֱא  ּנֶ ֶ ים, ש  ּכִּ ָמה" ַמחְׁ ים ָחכְׁ נּועִּ ֶאת צְׁ מּודוֹּ )משלי יא,ב(ַמר: "וְׁ לְׁ ַעת ּתַ ְׁ ש  לוֹּ ּבִּ יַע קוֹּ מִּ ְׁ ש  ָכל ַהּמַ ; ֲאָבל  -. וְׁ ָידוֹּ ם ּבְׁ ַקּיֵ תְׁ מּודוֹּ מִּ לְׁ ּתַ

ַלַחש   ֵרא ּבְׁ ֵכַח. -ַהּקוֹּ וֹּ ֵהָרה הּוא ש  מְׁ  13"ּבִּ

 שולחן ערוך

 )יו"ד, הלכות מלמדים, סימן רמו(

ךְׁ כא.  ּתוֹּ ּדּון ּומִּ ךְׁ עִּ ּתוֹּ ים מִּ דִּ מְׁ לוֹּ לֹּא ּבְׁ מוֹּ ֲעֵליֶהם, וְׁ ה ַעצְׁ ַרּפֶ תְׁ ּמִּ ֶ י ש  מִּ ים ּבְׁ מִּ ַקּיְׁ תְׁ ָרה מִּ ֵרי ַהּתוֹּ בְׁ י ֵאין ּדִּ מִּ א ּבְׁ ה, ֶאּלָ ּיָ תִּ ְׁ יָלה ּוש  ֲאכִּ
מוֹּ ָעֶליהָ  ית ַעצְׁ מִּ ּמֵ ֶ ֵעיָניו ּותְׁ  ש  ָנה לְׁ ֵ ן ש  ּתֵ לֹּא יִּ יד, וְׁ מִּ ַצֵער ּגּופוֹּ ּתָ יוּומְׁ ַעּפָ ַעפְׁ  ... נּוָפה לְׁ

עָ כב.  נְׁ צִּ מּודוֹּ ּבְׁ ַתלְׁ ֵגַע ּבְׁ ָכל ַהּיָ ַח, וְׁ ּכֵ ַ ש  ֵהָרה הּוא מְׁ מְׁ ֶנֶסת לֹּא ּבִּ ֵבית ַהּכְׁ ֵמד ּבְׁ ל ַהּלוֹּ ּכָ ֶ רּוָתה ש  ית ּכְׁ רִּ ֶאת ּבְׁ ֱאַמר: וְׁ ּנֶ ֶ ים, ש  ּכִּ ה ַמחְׁ
נּועִּ  ָמה צְׁ ֵלי יא,ים ָחכְׁ ְׁ ש  ֵכַח.  .ב()מִּ וֹּ ֵהָרה הּוא ש  מְׁ , ּבִּ ַלַחש  ֵרא ּבְׁ . ֲאָבל ַהּקוֹּ ָידוֹּ ם ּבְׁ ַקּיֵ תְׁ , מִּ מּודוֹּ לְׁ ַעת ּתַ ְׁ ש  לוֹּ ּבִּ יַע קוֹּ מִּ ְׁ ש  ָכל ַהּמַ  וְׁ
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