
 

 

  

  

  

   תנאים ללימוד תורה בצורה נכונה

ָטר ִלְקִחי" רבא רמי: כתיב (ז' א') ּמָ ל ִאְמָרִתי", וכתיב "ַיֲערֹף ּכַ ּטַ ל ּכַ ּזַ  ,ואם לאו .כטל ,אם תלמיד חכם הגון הוא !"תִּ

  עורפהו כמטר. 

ים ִהיא " תורתו נעשית לו סם חיים, שנאמר ,רבי בנאה אומר: כל העוסק בתורה לשמה היה :תניא ֵעץ ַחּיִ

הּ  ֲחִזיִקים ּבָ ךָ " ,ואומר ".ַלּמַ ּרֶ ִהי ְלׁשָ ים" ואומר ".ִרְפאּות תְּ י מְֹצִאי ָמָצא ַחּיִ . וכל העוסק בתורה שלא לשמה "ּכִ

ָטר ִלְק "נעשית לו סם המות, שנאמר  ּמָ ם ֶאת ָהֶעְגָלה " , ואין עריפה אלא הריגה, שנאמר"ִחיַיֲערֹף ּכַ ְוָעְרפּו ׁשָ

ַחל ּנָ   . "ּבַ

  אמר ליה רבי ירמיה לרבי זירא: ליתי מר ליתני! 

  אמר ליה: חלש לבאי, ולא יכילנא.

  לימא מר מילתא דאגדתא. 

ֶדה" 1אמר ליה: הכי אמר רבי יוחנן: מאי דכתיב ָ י ָהָאָדם ֵעץ ַהׂשּ אלא משום דכתיב  !שדה הוא? , וכי אדם עץ"ּכִ

ּנּו תֹאֵכל ְואֹתֹו לֹא ִתְכרֹת" י ִמּמֶ ִחית ְוָכָרתָּ ", וכתיב "ּכִ ּנּו תֹאֵכל , א כיצד? אם תלמיד חכם הגון הוא. ה"אֹתֹו ַתׁשְ ִמּמֶ

ִחית ְוָכָרתָּ  ,ואם לאו .ְואֹתֹו לֹא ִתְכרֹת   . אֹתֹו ַתׁשְ

ְרזֶ " 2חנינא: מאי דכתיב יברברבי חמא  אמר ַבְרֶזל ָיַחדּבַ אף  ,מה ברזל זה, אחד מחדד את חבירו , לומר לך:"ל ּבְ

  שני תלמידי חכמים מחדדין זה את זה בהלכה. 

ֵאׁש ְנֻאם "אמר רבה בר בר חנה: למה נמשלו דברי תורה כאש, שנאמר  ך: מה אש לומר ל "? ה'ֲהלֹוא כֹה ְדָבִרי ּכָ

  די. אף דברי תורה אין מתקיימין ביחי ,אינו דולק יחיד

ים ְונָֹאלוּ " 3והיינו דאמר רבי יוסי בר חנינא: מאי דכתיב ּדִ חרב על שונאיהן של תלמידי חכמים ", ֶחֶרב ֶאל ַהּבַ

  . וכו'שעוסקין בד בבד בתורה, ולא עוד אלא שמטפשין, 

הּ " אמר רב נחמן בר יצחק: למה נמשלו דברי תורה כעץ, שנאמר ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ ר לך: מה עץ ומל "?ֵעץ ַחּיִ

  אף תלמידי חכמים, קטנים מחדדים את הגדולים.  ,קטן מדליק את הגדול

  והיינו דאמר רבי חנינא: הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי, ומתלמידי יותר מכולן. 

יִ ", וכתיב "ִלְקַראת ָצֵמא ֵהָתיּו ָמִים" רבי חנינא בר פפא רמי: כתיב ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ ! אם תלמיד הגון הוא "םהֹוי ּכָ

ִים ,ואי לא .ִלְקַראת ָצֵמא ֵהָתיּו ָמִים - ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ   . הֹוי ּכָ

                                                
י ִמ : כ- דברים, פר' שופטים, כ,יט  . 1 ְרֶזן ּכִ ִחית ֶאת ֵעָצּה ִלְנּדַֹח ָעָליו ּגַ ּה לֹא ַתׁשְ ֵחם ָעֶליָה ְלָתְפׂשָ ים ְלִהּלָ י ָתצּור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ ּנּו תֹאכֵ ּכִ ל ּמֶ

 ָ י ָהָאָדם ֵעץ ַהׂשּ צֹורְואֹתֹו לֹא ִתְכרֹת ּכִ ּמָ ֶניָך ּבַ ִחית ְוָכָרתָּ ּוָבִניָת ָמצֹור ַעל   .ֶדה ָלבֹא ִמּפָ י לֹא ֵעץ ַמֲאָכל הּוא אֹתֹו ַתׁשְ ַדע ּכִ ר תֵּ ַרק ֵעץ ֲאׁשֶ

ה  ר ִהוא עֹׂשָ הּ ָהִעיר ֲאׁשֶ ָך ִמְלָחָמה ַעד ִרְדתָּ   .ִעּמְ
  משלי כז,יז.   . 2
  מיהו נ,לו.יר  . 3
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ךָ ", וכתיב "ָיפּוצּו ַמְעְינֶֹתיָך חּוָצה"רבי חנינא בר חמא רמי: כתיב  יפוצו  ,הואאם תלמיד הגון  4!"ִיְהיּו ְלָך ְלַבּדֶ

  יהיו לך לבדך. , ואם לאו .מעינתיך חוצה

ִים"רבי חנינא בר אידי: למה נמשלו דברי תורה למים, דכתיב  אמר ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ לומר לך: מה מים  "?הֹוי ּכָ

  מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה. 

ל ָצֵמא ְלכּו "לב. דכתיב ואמר רבי אושעיא: למה נמשלו דברי תורה לשלשה משקין הללו: במים, וביין, ובח הֹוי ּכָ

ִים לֹוא ֶכֶסף ּוְבלֹוא ְמִחיר ַיִין ְוָחָלב", וכתיב "ַלּמַ ְברּו ּבְ ְברּו ֶוֱאכֹלּו ּוְלכּו ׁשִ שה משקין ו, לומר לך: מה של"ְלכּו ׁשִ

  הללו אין מתקיימין אלא בפחות שבכלים, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה. 

לה: אביך רמי חמרא  אמר ה: אי, חכמה מפוארה בכלי מכוער!ברתיה דקיסר לרבי יהושע בן חנני כדאמרה ליה

אזלה ואמרה  רמו במאני דהבא וכספא. ,מרה ליה: אלא במאי נירמי? אמר לה: אתון דחשביתוא במני דפחרא.

ן אמר לך הכי? ליה לאבוה. רמייא לחמרא במני דהבא וכספא, ותקיף. אתו ואמרו ליה. אמר לה לברתיה: מא

   אמרי לה. ,היכי דאמרה לי : כי"לא : אמאי אמרת לה הכי?הו, אמר ליהאמרה ליה: רבי יהושע בן חנניה. קריו

  טפי הוו גמירי.  ,אי הוו סנו והא איכא שפירי דגמירי! (ז' ב')

לא בהיסח אין משתכחין א ן אלא בהיסח הדעת, אף דברי תורהמה שלשה משקין הללו אין נפסלי ,דבר אחר

  הדעת. 

  שיטות הראשונים

בעל הגדירו כי לימוד לשמה היינו ללמוד כי כך ציוה ה'. באופן דומה ביאר  רש"י ותוספות: מהלימוד תורה לש

כי לימוד  ,ביאר רבי יהודה החסידביארו כי לימוד תורה לשמה היינו לימוד מאהבת ה'.  הרמב"ם והמאירי 5.העיקרים

רבי ביאר כי לימוד תורה לשמה היינו לקיים מה שכתוב בה.  רד"קללמד לשמור ולעשות. לשמה היינו ללמוד על מנת 

  6ביאר כי לימוד לשמה הוא שלומד לבקשת האמת.אברהם בן הרמב"ם 

אם לומד בשביל  משא"כ. , נעשה לו סם המוותלומד בכדי לקנטרשאם כתבו  רש"י ותוספות: לימוד תורה שלא לשמה

הוא כאשר לאחר  ,ביאר כי הלימוד שלא לשמה הרע המכתם 7.בדומה כתב הר"ן יקרא רבי.כגון לה ,מטרות חיצוניות

דכל שלא לשמה חד הוא, וכולם עבירה, אלא כתב,  מהר"ח אור זרועהלימוד עדיין לא מרגיש שראוי לעשות לשמה. 

   ,לומד להנאת עצמואו ש ,אם לומד מיראה ולא מאהבהשביאר  המאירי 8.שאותה עבירה הותרה שסופה לבא לידי מצוה

                                                
  יז.- משלי ה,טז  . 4
ואולם המקיים המצות ליראת השם ואהבתו והיותו נכנע למצותיו, הוא שקראוהו רבותינו ז"ל עוסק בתורה לשמה, רוצה לומר שאינו   . 5

. ספר נע לעשות רצונומקיים המצות ליראת העונש ואהבת השכר אלא מאשר יצייר בלבבו רוממות השם ומעלתו, ובעבור זה הוא נכ

  העיקרים.
תשובה י,ה). מאירי (פסחים  הל'). ספר העיקרים (מאמר ג פרק לב). רמב"ם (, ד"ה לעולם'ב'). תוספות (סוטה כ"ב אמקורות: רש"י (ז'   . 6

  פב). 'סייז). רד"ק (ירמיה ב,ח). ר' אבהם בן הרמב"ם (שו"ת  'סי). רבי יהודה החסיד (ספר חסידים 'בנ' 
  נעשה לו סם המוות. ,כוונתו לדבר עבירה כגון לקנטר ולהתגדר שאם  . 7
  אותה למעשה דיעל.שמדמה  (כ"ג ב'), וכן משמע בנזיר כמו מציל אשה בנהר ומפקח גל בשבת.  . 8
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סתם  השו"עונעשה לו סם המות.  ,אם לומד להתגאות ולהתגדל על שכניוומתוך שלא לשמה יבוא לשמה. בלימוד זה 

  9.דבריו

תלמיד הגון , שביאר הרמב"ם 10תלמיד תלמיד הגון הוא תלמיד שרוצה ללמוד מהרב., שביאר רש"י: תלמיד שאינו הגון

  11הוא תלמיד שמעשיו נאים.

ואחד עוסק לקנטר את הרב ואת  ,תלמידים (יש) ֶלָחָכםואם , בספר חסידים: כתב לגרש תלמיד שאינו הגוןראוי האם 

ֵרׁש ֵלץ ְוֵיֵצא ָמדֹון" )ב,י(משלי כ אמרשנ ,ת האחרים הטוביםמוטב לגרש את האחד לתקנ ,התלמידים חביריו   12".ּגָ

ְבֵרי ּתֹוָרה " הרמב"ם: כתב נמשלו דברי תורה למים ִים" ּדִ ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ ֱאַמר: "הֹוי ּכָ ּנֶ ִים, ׁשֶ ּמַ לּו ּבַ לֹוַמר ְלָך: ָמה  -ִנְמׁשְ

בְ  ְך ּדִ ּבֶֹרן, ּכָ ְמקֹום ֶאׁשְ ִצין ּבִ א ִנְזָחִלין ֵמָעָליו ּוִמְתַקּבְ ְמקֹום ִמְדרֹון, ֶאּלָ ִסין ּבִ ּנְ ִים ֵאין ִמְתּכַ י ָהרַהּמַ ַגסֵּ ּוַח, ֵרי ּתֹוָרה ֵאיָנן ִנְמָצִאין ּבְ

ֲאווֹ  ֲעַפר ַרְגֵלי ַהֲחָכִמים ּוֵמִסיר ַהתַּ ק ּבַ ְתַאּבֵ ּמִ ַפל רּוַח, ׁשֶ א ּוׁשְ ַדּכָ א ּבְ ַבּה ֵלב, ֶאּלָ ל ּגְ ֵלב ּכָ ה ְולֹא ּבְ ּבֹו, ְועֹוׂשֶ ַמן ִמּלִ ת ְוַתֲענּוֵגי ַהּזְ

ָא  יו ִאם לֹא ָהָיה לֹו ַמה ּיֹאַכל, ּוׁשְ ֵדי ַחּיָ ָכל יֹום ְמַעט ּכְ ּתֹוָרה.ְמָלאָכה ּבְ   13"ר יֹומֹו ְוֵלילֹו עֹוֵסק ּבַ

   שולחן ערוך

( יו"ד הלכות תלמוד תורה, סימן רמו )  

ֶדֶרְך ְיׁשָ   ז א ַמֲחִזיִרין אֹותֹו ַלּמּוָטב ּוַמְנִהיִגין אֹותֹו ּבְ ֵאינֹו ָהגּון, ֶאּלָ ִדין ּתֹוָרה ְלַתְלִמיד ׁשֶ ָרה ּובֹוְדִקין אֹותֹו, ְוַאַחר ֵאין ְמַלּמְ

ְך ַמכְ  ִדין אֹותוֹ ּכָ ְדָרׁש ּוְמַלּמְ   .ִניִסין אֹותֹו ְלֵבית ַהּמִ

נּ   ח דֹול הּוא ְוָכל ָהָעם ְצִריִכים לֹו, ֵאין ְלֵמִדין ִמּמֶ ָחָכם ּגָ י ׁשֶ ֶדֶרְך טֹוָבה, ַאף ַעל ּפִ ֵאינֹו הֹוֵלְך ּבְ ֲחזֹר ְלמּוָטב.ָהַרב ׁשֶ ּיַ  ּו ַעד ׁשֶ

ָמהּ  כ א ִלׁשְ ָמּה ּבָ ּלֹא ִלׁשְ ּתֹוְך ׁשֶ ּמִ ָמּה, ׁשֶ ּלֹא ִלׁשְ ּתֹוָרה, ֲאִפּלּו ׁשֶ   .ְלעֹוָלם ַיֲעסֹק ָאָדם ּבַ

  

                                                
', בן (חי' פסחים נ' י"ז א'; סוטה כ"ב ב'). ר" ; ברכות'א). תוספות (ז' 'את: רש"י (ברכות י"ז . מקורו(ור' ברכי יוסף, אות יב) יו"ד רמו,כ  . 9

 הל'; 737, הוצ' י. בלוי, עמ' התנ 'סירמב"ם (שו"ת ור'  קסג). '"ת סי). מהר"ח אור זרוע (שו'בומאירי (פסחים נ'  ). מכתםד"ה כאן בעושין

  תלמוד תורה ג,ה). 
  אך בספר המנוחה (הלכות שביתת עשור ג,ו) כתב בשם רש"י שתלמיד הגון הוא "תלמיד נאה במעשיו".  . 10
  רמב"ם (הלכות תלמוד תורה ד,א).מקורות:   . 11
שהרי דוד  ;א לרעה אם לא ידיחוהוויותר יב ,במקום שחב לאחרים !והלא אמרו חכמים תהא דוחה בשמאל ומקרב בימין ,ואל יאמר'  . 12

  .' מקורות: חסידים (סי' קפט).הרי כמה נפשות נהרגו בשבילו ,שלוםלפי שקרב את אב
   . תלמוד תורה ג,ט)רמב"ם (הל' מקורות:   . 13
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