
 - אבותמסכת
 רוחני מנהיג שלספרו

וא[

 משה הוא הנקוב לנושא הקריב הרוחני שהמנהיגמסתבר
 הראשונים לרבותינו דמותו להם שנתפרשה כפי עצמורבנו

 נדרשת שהתורה המידות כל לפי המקראות, מדרשעל-פי
 סכסוכי ודרכיו, תפקידיו למדים הרבה ממקראותבהן.
 עם ובחול בקודש הליכותיו זה, מנהיג של אדם ולבטינפשו
 לחכמי להם ונדרשו שנתפרשו כפי הכל אלוהיו, ועםעדתו

 ושל תורה של דרכה את שהתוו תלמידיו, ותלמידיתלמידיו
 בשביל טוב אין דומה אבל ; דור מדור וישראל משהדת

 בפרשת ההסתכלות מן זה שבעניין דבר עיקר עללעמוד
 אין העדה". על "איש של החי ציורו עלה שבוהמעמד,

 קשובה ונאוזן הלב בעיון זו בפרשה ולקרוא לחזור אלאלנו
 דממה, רחש ולכל קול שינוי של גוון לכל ודיבור, קוללכל

 לבניינה חומר המשמש הרקע מן ; זו מפרשה ויוצאהבוקע
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 לפסה האמור מן נקבעה, שבו הפרק, ומיריעת מפה היא, שמאי בו ס"ההד"ר

 מעמית הלמד דבר של מידה מיצם בהשתדלות ולאתריה,1

 ז~ עמ' של בתעשו, והאחרומם הראשומם רבותינו שהעלו ומה מסימוככן ולמד1

]י[
 תאבתו ראש היה העדה" על "איש שהציור בידוע,והנה

 הזה העברים הר אל "עלה הגהרה דיבור על רבת משהשל

 אותה וראיתה ישראל לבס נתתי אשר הארך אתיאה

 ד-תא
מ

 ; ואילך( יב בז, )במדבר פינחס בסדר ככתוב הכללעיניהם",

 לכל הרוחות אלהי ה' "יפקד ואומר משה משיב '"ואי

- העדה" על אישבשר  ונמרד, נחרץ דיבור של לשון וה.וא 

 מח- וכפורק במענה כפורץ תקיפות, של נימה חסישאינו
 של בגופה.. הכרוכה .הגזירה, לעת לבו את שהחרידהשבה,

 מפני אלא הגזירה דיביר אותו כל בא לא כאילו ;גזירה
 לכו מסתר המחשבה את להוציא ,מחשבות יודעשנתכוון.

 לישועתו. לרווחתו לעצמו, סתרו גילוי לידן להביאו משה,של

 ..ל

]ג[

 שעלו הללו, הצדדים בשני יפה רבותינו הרגישוובאמת
 האחד ; דברים שני אמרו וכנגדפ זו, שיחה של3סגנינה

 מניחין העולם מן כשנפטרין צדיקים שבחן,,של"להודיע
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 רוחני מנהיג' של אבות,ספרו.מסכת

 "וידבר והשני ; רש"י( )על-פי צבור" בצרכי ועוסקין'צרכן
- לאמר ה' אל'משה  אתה אם. דבר השיבני לו: אמר 
 הזה, הדוחק כל ומה )שט,. לאו" אם פרנס להם.ממנה.

 הלמד דבר על-פי מדרשם להם עלה אפשר ו הבהלה'מה
 סימוכין, גם הניחו שלא ברור אבל ; מלשונו למדמעניינון

 ירושה ודיני צלפחד בנות לפרשת זו פרשה שנסמכה.ולפי
 נחלת תן המקום לו שאמר משה ששמע "כי111 :אמרו

 שיירשו צרני שאתבע השעה הגיעה אמר לבנותיו,צלפחד
 במחשבה עלתה' כך לא : הקב"ה לו אמר גדולתי. אתבני
 מתוך מש שלא שימושו שכר ליטול יהושע הוא כדאילפני,

 למשה לו היו שעה אותה : כלומר ; רש"י( )ע"פ-האוהל"

 לו גילה מיד לעצמו, גדולה בקשת .של עבירה""הרהורי

 סתרו, ויצרי רוחו תעלומות את ומכיר יודע שהוא.המקום,

 לג- )פש לעשות דואג והוא מהרהר הוא עצמושבפטירת
 והחזירו עילתה ואת הגזירה את לו הזכיר מיד ;דולתו
 מדברי אתה ושומע ריבונה. לפגי כאמיתה נפשולדעת

 על איש וגו' ה' "יפקד משה השיב שלא שעדרבותינו,

 יורש יהיה מבניו אחד שלא המקום, מפי לו נודעהעדה"
 אותוז למדו מניין זה ודבר הרוחנית. בהנהגהגדולתו

 של מסגנינו גם אבל למדו, מסימונין זה דבר גםדומה,
 "כיוון ואמרו דייקו לשונם, על הקפידו הם שהריהכתוב,
- לבנותיו" צלפחד נחלת תן המקום לו.שאמר  תלו ולא 

 הכמוס חפצו ובאמת ; ירושה הלכות בתלמוד הדבראת

 אצל עניינו עיקר. מבניו לאחד גדולתו את להנחיל משהשל

 אתה, שומע יורשת. בת אצל ולא הירושה, משפט של.כללו

 מח- דבקה .צלפחד ירושת של בציורה דווקא- דעתם)שעל
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 שמאי בן מעהתייר

 'סוד שימש אחר ולא הוא כאילו נתקעה, זה לציור,שבתה

 טענתן עיקר שהרי בדומה. הדומה כדיבוק יצרה1להרהורי
 והוא במדבר מת "אבודו היתה חכממות במת אוהןשל
 החטיא עא מת לבדו "בחטאו בספרי ,אמרו 1 " ,כק מת", בחטאו כי קרח בעדת ה' על המעדים העדה בתוך היה~לא
 מהומה בשום מעורב היה לא : כליסר עמיך אחדים את1

 המקום לפס חדועה גלחה שמחשבתו לו שהזכירו כיתן הרי, בפהיקה, כשלהבת זה בצאר שעה אותה ודבוקה קשורה, היתה רבת משה של נפשו ומשאת הואיל עדה.שבעסקי

 במריבת צע במדבר פי מריתם "כאשר לו ואמרו והוסיפו1
 העדה". על "איש של מינחו את וביקש עמד המקום, לפף, במחשבה" עלתה כל "לא משה ידע מיד העדה, הומת, במ- מעורב היה שעוונך לך, ידוע להוף י כלומרהעדה",

]דן

 ובמתכתתה כלשתותיה מדייקיט שאנו כל מזה,והיוצא
 בה, נדרשת שהתורה נכתה, מידה כל לפי זו פרשהשל

 תלמידו ליהושע משה ביד ההנהגה של מסירתה סיפורהרי
 הבנה שער הפותחת דרמאטית, ועמקות עצמהמוסיף
 של בדרכו הכרוכה הכבדה, ובספקות הנפש במבוכתרבה

 שעה ובכל עת בבל כמקריה א שדמות עד ; העדה עלהאיש
 ואיש, לאיש היא דרך הוראת ; היא תורה עצמהכל

 ותל- המצוקה, במצרף מוטל והוא זה מעלה בושהוטלה
 הנושא של מגופו זה והרי עליה מצוה זו תורה שלמודה
 של מעלתה מהות זו בה להסתכל שבאנו שבעמיההכולל

80
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 רוחני מנהיג של ספרו אבותמסכת

 מחשבתה וראשית היהדות, במחשבת הרוחניתההנהגה
 לבררו שבאגו שבעניין, המיוחד הצד שם אבל משה.בתורת
 זו. הגות . של בדרכה אבות מסכת של שימושה היהלנ4,
 משה בתורת מיסודו העניין בגירור לפתוח ראינו כן. .על

 תלמידיו על-פי שנתפרש כפי האיש של בספרווממקומו
 שבאו והחכמים, והסופרים הנביאים תלמידיוותלמידי
 ומקום אבות. במסכת וסדורים ערוכים שדבריהםאחריהם,

 שאין מניחים אגו זה; עתה שאמרנו משה של בספרוזה
 משה ביד ההנהגה במסירת שנאמר מה אלא אחרהוא

 האמו- גדר ,של מקומה כאן ; פינחס בסדר יתלמידוליהושע
 כשימושה אחת כל והמבוכה, ה.ספקות גדר כנגד והדעהנה

 השלט  הרוחני  המנהיג  דמות של בבניינה וככוחהבדרכה

 בפינה משמשת ישראל שבמחשבת וברור מידתו. מעלתושל
 ממו- הרוחני למנהיג מופת הוא ; רבנו משה של דמותוזו

 נאמן ועבד לעמו נאמן רועה הוא ; לו כראוי במעלתושלם
 מח- תכלית כבין אלא לזו זו .נאמנות בין ואיןלאלוהים,

 כמנ- מידתו מעלת וזו אחד, שבעסק המלאכה לדרךשבה
 ועמלו, מלאכתו כל תכלית הם ורצונו נפשו שלא ; רוחניהיג
 והיא שעליו, ומצותו חפצו ועשיית מעלה של רבו דעתאלא

 ישראל של לבו קירוב : כלומר לעם, אלוהים ביןהעמידה
 זה תפקיד על מורים מקראות והרבה ; שבשמיםלאביהם
 הפרק לצורך זו ברמיזה כאן ונסתפק וגווניו, פניוכרוב
 המושלם הרוחני המנהיג דמות שהיא בו, עומדיםשאנו
 ההת- בסיפור להאירה תורה שראתה וכפי מידתו,ומעלת
 לשאת בחלקו שנפל האיש, לנפש הנכונה הדרמאטיתלבטות
 אף ניצל, לא רגנו משה שאף  ללמדך ;  זו.ומעלתהבמידה
 לפני הפוגם חטא, מהרהור גדולתו, ושיעור דרכו לפיהוא
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ן, שמאי בן ס"ה,ד"ר
 שה- הלב, פניית מחמת הרוחנית, ההנהגה במעלת המקוםן
 שאינו ראה ולא צלפחד, בנות לדין בניו ודין דינו את קיש,

 אתה ואי העדה. מהומת עניין את לו שהזכירו עד דומה,ו

 חטא הרהור רבותינו דעת על משה קיפל שלחינם אומר,,ן

 מפני אלא כל, לעיני הגלוי והמעשה המעמד בסיפורזהן,
 ואף ; בעליה בנפש מידתה של לקלקלתה המועד מקום, כאן הרוחנית, ההנהגה מעלת של מבוכתה מקוםשכאן

 וה- והנבואה התורה השגת לפי יצויר שלא עלינו, דומה(
 בכדי שלא בפועל, שבדרכה תורפתה מקום הוראת בלא, למטה טובה מידה של ודמותה גדרה הצבת בישראלחכמה

 מגופה שזו מפני אלא העולם אבות של עוונותיהם נכתבון

 אמיתה על עמדו לא הס ,מ'ה לדורות, והוראתם דרכםשל
 לבם ובהרהורי במעשיהם כשלונם מת71 אלא תורהשל

 דעתם את ליחן חייבים ותלמידיהם בניהם אף יוצרם,לפני

 ועוון חטא מכל ולטהרם לבם צפונות ועל מעשיהםעל

 כל תעלומות ורואה אדם לב מחשבות היודע קונם,לפני

 ונפש.רוח

]ה[

 זה ממום ניקה לא זו, מגבלה מכלל יצא לא רבנו משהאף

 מעולם. ובהוראה בחכמה ואב גדול כל של בדרכוהמוטל

 שבדור הרוחניים המנהיגים זוג על גזירה שנגזרהמשעה

 שב- ההנהגה לירושת הדאגה בלבם נתעוררה תורה,מתן
 בנוגע ספק כל שם היה ולא הנאמן. הרועה כטבעידם,

 נחלת מעיקרה היתה הכהונה שהרי הגדול, הכהןלאהרן

 תורה, של בכתרה משמש שהיה אחיו, כמשה שלא ;ביתו
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 רוחני מנהיג של ספרו אבותמסכת

 מש.ה נתאווה בלבו אבל בבית. ולא בגוף לא ירושהשאינת
 לבניו גדולתו את ולהנחיל אחיו לאהרן בזה להשתוותרבנו

 ; בשר לב איווי היה, מדעתו כולו זה שאיווי וברור,אחריו.
 גדולה בקשת ספק בניו, אהבת ספק באחיו, קנאהספק

 עצמו הוא אף בניו. בגדולת אחריו שמו השארתלעצמו,
 לבו. את ערב לא לנפשו, זה דבר להודות פנים החציףלא

 ששאל, כדרך בדינו ולשאול מעלה של דין בית לפנילבוא

 מח- שנתגברה כיוון אבל צלפחד. בנות של בדינן משל,דר7
 כל עם ומתגלגלת מהלכת היתה בו, ונתקעה בלבו זושבה

 הגיגיו. בכל ומתערבת דעתו את ומטרדת ששמעשמיעה
 בין גלויה בדעה בין זה, בדבר משה שהרהר הימים כלאף

 הוסחה דעתו תלמידו, יהושע את שכח כסויה,בדעה
 כפי שאמרו, מה וזה בניו, לצד והוסעה זה מעלובלאונסו
 לו שאמר משה ששמע "כיוון מסימוכין ולמדושראינו,

 שאתבע שעה הגיעה אמר לבנותיו, צלפחד נחלת תןהמקום

 עלתה כך לא : הקב"ה לו אמר גדולתי. את בני שיירשוצרכי
 שלא שימושו שכר ליטול יהושע הוא כדאי לפניבמחשבה

 לעיקרו כיוון ודומה, במ"ר(. ע"פ ירש"י האוהל" מןמש
 דבר", בעל'"העמק הוא .האחרונים, מן גדול'אחד דברשל

 לעיל "נתבאר ; לשונו וזה הנדון, לכתוב בפירושושכתב
 שהוא רוחו, אדם וכל הגוף, הנאות משמעו דבשר כב,טז,

 את להנהיג קשה הכי משום הנאתו. לפי נמשכתדעתו,
 הנאת שום בלי עזה דעתו אשר איש אלא באמת,ישראל
 האמורה עצמו )הנאת הגוף הנאת והנה עכ"ל.עצם)".
 בניו; וכבוד כבוד-עצמו והמעמד, הכבוד' הנאת היאכאן
 בגדר זה צד ונצרף נכחן 1כ7 כעצמו. אדם של בעיניושהם
 הוצג כך רבנו, משה של שממינו הרוחני המנהיג שלמידתו
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 שעה. אותה עז צוהבו כל ברור, היה שלא זה צד להוראה,
 "ומי ואמר ישראל בבית נבואתו כבוד על הקפיד ולא פחתו, במש- נבואתו בכבוד היה שוותרן למשה, לו שמענו שהרי,י
 )שם עליהם" רוחו את ה' יתן כי נביאים ה' עם כל יתן,ן

 וכבר רוחני. מנהיג של בדמותו ליתן תורה שביקשה 11ת,,1 עני- שבמידת צדדים שני כאן רואים אנו ובדין כס(. יא,'
 רבנו גמשה. זו מידה של בביאורה דבר" "העמק בעלהעיר
 על אופנים הרבה יש ענווה של בטעמו באמת "כיואמר
 ..ויתור,על כאן עניינה זו שמידה ברור חושש". שאינומה

 תורחו את רואה שאינו לפי התורה, במעלת יחידרשות
 המין ומן לתורתו, הבית בעל עצמו רואה אינו ידו,כקניין
 ואהרן, מרים כמעשה במשה האמורה העגיוות היתההזה
 פני על אשר האדם מכל מאד ענו משה שם."והאישאמר

 פני על אשר האדם "כל כנגד זו בעימות ורמז ;האדמה"
 נעלה רבנו משה היה ולתורתו לנבואתו שבזיקתוהאדמה",

 הגמורה. והבעלות הקניין איש שהוא אדמה, איש מכלמאד

 משה שגילה העניוות מידת אומר אתה שאם ברור, כןועל
 גדרה מגופי היא ומידד אלדד ובמעשה ואהרן מריםבמעשה

 הרוחני, המנהיג בדרך ליתן תורה שביקשה המעלה,של

 את אלא כולו, הגדר כל את כאן נתנה שלא ודאי,הרי
.

 הושלם ולא ; ובתורה בנבואה במושכלות, הכרוןהצד
 ליהושע, ההנהגה מסירת בסיפור אלא המעלה שלבניינה
 המושכל לצד ולא זו שבמידה המורגש לצד דוגמהשהיא
 כפי איש, של בשרו רוח בשם התורה שכינתה מהשבה,

 בלבד, המשכלת ולא המרגשת הנפש אצל שעניינושראינו,
 אינטלקטואליה ולא אמוציונאלית עניוות של מידהזו

 המושלם הרוחני המנהיג של מעלתו שבגדר זה וצדבלבד.

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 רוחני מנהיו של ספרו אג"תמסכת

 למכשול לו שהיה עד בו, שנכשל עד רבנו משה קנהולא
 ביקש לבניו, מרותה ומעמד רוחנית גדולה שביקשהלב,
 שימושו. שכר את ולקפח הנאמן תלמידו יהושע אתלעקור
 נעשה ודיבורו נבהל, מיד יצרו, בעצת בה שהרגיש1כי11ן
- וחרוץקשה  או פרנס להם ממנה אתה אם "השיבני 
 שום בלי עזה דעתו אשר "איש תקיפה בלשון וביקשלאו",
 "קח התשובה באה זה ועל דבר"(. )"העמק. . עצמו"הנאת
 "כאשר : כש"י ביאר ; בו" רוח אשר איש נון בן יהושעאת

 ובעל , ואחד" אחד כל של רוח כנגד להלוך שיוכלשאלת
 דעתו היינו "רוחו : ואומר לשיטתו משלים דבר".'העמק
 להנאת רצונית נטייה אחר נמשך ואינו עצמו בפניעומד
 : כלומר עצמי", בפני "עימד ואמר ; אחרים" אועצמו

 רוחו. וצפונות נפשו סתרי בפני עצמו, של יצרובפני

]1['- 
' ' 

 מעלתו בגדר שעלז הראשיים, הצדדיט שני הם אלודומה,
 לרבותינו להם כפי..שנצטייר המושלם הרוחני המנהיגשל

 והיא המידה, אחת רבנו. משה של דמותו תבניתעל-פ,
 פוסקת, שאינה בדעה הלב ענוות ; ובעולס בנפש הרוחענוות
 והבינה הדעה מעצמו ולא וההשכל הדעה בעל הואשלא
 הוא תמיד אלא עיניו, את ומאירה בלבו לשכוןהבאה

 לע- שעתיד או שעשה או העושה איש לא ; כמקבלעומד
 ואיש אלוהים עבד אלא ולרצונו, מכוחו עצמו אתשות

 עשהו שאלוהים איש- זה, בלא זה ואין כאחד,אלוהים-
 כלי הוא רצונו, את ולעשות ולשמשו לעבדו תמידועזשהו
 עצמו דעת ובין אמיתו חיי בין ואין רצונו, וכליעשייתך
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 שמאי בן מעה,ד"ר

 ובסתרה בנפש לא כך, בלבד בדעה ולא כלום. ולא זו כהוויהע

 אלא בעליהם, הוא ולא בידו הם קניין לא שבעין וגדולה, כבוד כל ; הגלוי במעשה בעין, בעולם, גם אלא כך, בלבד;

 כהוויתו עצמו את בהם לידע בידו, הם הזאת הדעה כלי,ן

 להוציא בידו הם לבושים עולם, של אמיתו לפני וכאמיתו,ן
 גדרה על-פי זו דמות של מדרשה במרקם שעלו הצדדים,, כל את מנינו שלא ואפשר זו. שבמידה הראשיים דדים, הצ- שני הס אלו הפועל. אל הכוח מן כאמיתן חפצו בהם;

 דיים השניים שאלו דומה, אבל האמורה. המעלה של,ן
 עיקר של בירורה לצורך 1 הנדון הנושא של העניין לצורךן

 טרחנו זה לשם בעדתו. הרוחני המנהיג ביד דרך הוראת של. ספר לשמש כוונה או מגמה אבות במסכת שניכרתההנחה,

 להם שנצטייר כפי הרוחני המנהיג של גדרו את והצבנו"

 דמותו על-סי משה של תורתו ותלמידי הראשוניםלרבותינו

 של עורכיה והם מחבריה הם הם שהרי הרוחני, אביהם שלן

 ן מתלמודה פטורים אינם אחריהם והבאים אבות,מסכת

 הסתם מן זה, שממין כוונה כל זו במסכת בה גנוזהואם
 אבל מעלתה. גדר ושל זו דמות של בחותמה טביעהתהא
 להס- יש המסכת, של בגופה זה לבירור לגשת שנוכלקודם
 וכבניינה. בעניינה זו במסכת בקיצור תחילהתכל

]ז[
-

 מאמרות של קובץ שהיא בידוע המסכת, של לעניינהובנוגע
 שלכאורה טובות, יהנהגות היגוייות מידות בעסקיידענה
 למנהיג וכמה כמה אחת ועל מישראל, אדם לכל הןנאות
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 לא שבאמת הראשונים, הרגישו כבר אבל בעדה.רוחני

 הם, חסידות דברי אלא אמורים, הדברים השורהבאנשי
 ל, )ב"ק אבות" דברי יקיים חסיד להיות "הרוצהואמרו
 שמים יראת של והנהגות מידות הן אלו : כלומרע"א(,
 הדין משורת שלפנים אדם של דרכו מופלגת, חטאויראת
 במקום להזכיר מוטב ושמא הפשוט. המוסר מןולמעלה

 שדבריו משום מברטנורא, עובדיה רבנו שאמר מהזה
 ; זה בעיון למועיל לנו שיהא בעניין, נכבד צדמאירים

 לשונו.; וזה המסכת של הראשונה למשנה בפירושוכתב

 מצוה ע"ס מיוסדת אינה זו שמסכת לפי אני"אומר
 כולם אלא שבמשנה, מסכתות כשאר התורהממצוות
 כמו ספרים חיברו ג"כ העולס וחכמי ומידות,מוסרים
 חברו, עט האדם יתנהג כיצד המוסר בדרכי מלבםשהמציאו
 מסיני תורה קבל משה זו במסכתא התנא התחיללפיכך
 אותם בדו לא המסכתא שבזו והמיסריפ שהמידות לדלזמר

 עכ"ל. בסיני". נאמרו אלו אף אלא מלבם המשנהחכמי
 כמש- פשוטם כולם לקבלם שקשה אף דבריו, אתנזכור
 ודיינו לאורו. ונאות נשוב ועוד מאור, בהם יש אבל ;מעם
 של כעיקרי זו מסכת של הכזלל לעניינה בנוגע בזה שעהלפי
 וברור. פשוט שהואדבר,

]ח[

 לחלוקה הכוונה ואין הבניין. צד עניין של כמותוולא
 לחמישה נחלקת שהיא שבידינו, המסגת שלהחיצוניה
 "קניין פרק בשם הנקרא שישי, פרק של תוספת עםפרקים
 שעריכתי קובץ הדעות לכל והואתורה",

 למסכת וצירזפ,
 המבנה אלא כאן, המכוון הבניין זה לא ; יותר מאוחריםזו
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, שמאי גו ס"ה,ן'י"ן
 המסכת של גופה את העושים הפרקים חמשת של הפנימי

 וכמה כמה בה הבחינו האחרונים והחוקרים שבידינו,ן
 על-פי והנה לעצמן: כחטיבות שהם וחבילות,קבצים

 רבנו ממשה התורה מסורת של זמניה סדר לפי הערוכה, ראשונה", "משנה כמין זו במסכת שיש הסכימו, זו הבחנהן
 והן המצוינים, תלמידיו וחמשת זכאי בן ייחגן רבןועד

 סעיף זה מכלל יוצא ן יד ב, עד א א, שמן המשניותן
 והן הנשיא, יהודה רבי ועד שמהלל הנשיאים בית שלן, הסעיף )זה ,הלל, על מכן לאחר אותו שהרגיבוצייי,

 זו תוספת נטילת לאחר ונמצא, ן ז טז-ב, א, המשניותן

 והן הנקייה, ראשונה משנה של גופה אח בידינו מעליםאנו
 והוכן שגידינו, המסנה של הראשון בפרק א-סו המשניות1

 ושורת הגדולה כנסת אנשי ועד ממשה הקבלה שלשלת1
 הלל עד אלו של מזמנם התורה גדולי מפי שנאמרומאמרות,

 של השגי בפרק זו ראשונה משנה של והמשכה ; ושמאי[ן

 הלל דברי ועניינן ד-יד, המשניות והן שבידינו,המסכת

 מס- וכד המשובחים, תלמידיו וחמשת זכאי בן יוחנןורבן
 ערד, בן אלעזר רבי של במאמרו ראשונה משנהתיימת
 פעו- שכר לך שישלם מלאכתך בעל הוא "ונאמןשסופו
 של הקדומה משתיתה היא זו ראשונה משנהלתך".
 העניין להרחבת יד עשוה הבאים הדורות אבות.מסבת
 מאמרות מרקם בדרך וה.יראה הדעה ולהעמקתוהבניין

 יוחנן רבן תלמידי אחר שהיו וגדולים, חכמים מפיושמועות
 הדבריפ את רקמו ; בזמנם או לפניהם אף או זכאי,בן

 עצמה היא שגם הראשונה, המשתית על והעלום יחדוכרכום
 הנספח הנזכר, וסעיפה היא היתה, זה ממין ראשוןמרקם
 קובץ הוא השני המרקם הראשון. שבפרק טז במשנהלהלל
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 רוהבי מנהיג של ספרו אבותמסכת

 ושלא ; ד פרק סוף עד סו ב, המשנה מן החלמאמנות,

 אין זו, מסכת של הקדומה המשתית זו הראשון,כמרקם
 רואה אתה .תמיד ולא עניינים, גדרי אלא זמנים, סדרבו

 בספר כמו ממש למאמר, מאמר בין עניין שלסמיכות
 שבמסכת חמישי פרק הוא השלישי המרקם וכדומה.משלי,
 סבורים מגיינימי סדרי לפי ערוד שהוא בו וניכרשלנו,

 שב- לוודאי; וקרוב ג-ד. הפרקים לחיבור קודםשחיבורו
 שינויי איזה ושם פה הללו הקבצים לכל חלו הזמניםמשך
 ולא מעתיקים, מידי או וחכמיט, סופרים מידי ונוסחלשון

 אבל ; עצורה בסגנון וצמצומים הרחבות זה מכלליצאו
 כדי בהם שיש חותכים, שינויים בהם חלו שלאהנראה,
 הפרק את הזכרנו וכבר בבניין. או שבעניין דבר עיקרלהפוך

 רגילים אבל אבות, מסכת של מגופה שאינו תורה","קניין
 ולומ- התורה שבחי ועננינו לימוד, לצורך כהמשלהלראותו
 מסכת של לטיבה בנוגע לזכור שיש מה כל אמרנו ובזהדיה.
 וכבניינה. כעניינהזו

]ט[

 "מס- הנדון הנושא של שמו במשמע שזה ברור,מעהה,
 מגמה 11 במסכת יש : תהני" מנהיג של אבות-ספרוכת

 בין בישראל, הרוחני המנהיג כנגד עזר לשמש כותהאו
 או כולה -זה, לשם תחילה במחשבה נערכה אושנכתבה
 שדרכו לומר, צריך אין זה מנהיג והנה לאו. ביןמקצתה,
 ויש- משה בדת שנתלבשה כפי ויראה אמונה שלבחסידית

 ההנהגה הווית של מגופה הוא )ה שדבר דור, מדורראל
 הוויה של כינוסה בית שהיא המידה, גדר אבלהרוחנית.

 מעולם; לישראל להם שהיו המנהיגים בכל אחת אינהזו,
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, שמאי ב1 מ"ח ד"רן
 אומר, אתה אי שהרי המנהיג. טיפוס קם המידה ולפי
 רוחניים מנהיגיט שני משל, דרך הכהן, ואהרן רבנו שמשה,ן
 מזה זה האבות נשתנו בזה כיוצא היו. אחד טיפוס בנין
 משל, דרד ונתקבצו, נתכנסו זה ובכגון ; אחת מידה בעיקר)

 בעבודה דרכו חותט היתה זו אורחים, הכנסת של מצוה, וב- במידה אבינו אברהם של והאהבה העבודה שבילי כל"
 בעניין כאן להאריך ואין ; לרבותינו להם שנצטיירה כפי-'

 לידע, ודיינו לעצמה. גדולה סוגיה שהיא אחת, מצוה.בעל

 ונבואתו משה של דמותו סגנון היה זה הנראהשלפי

 הכתוב על-פי להם שעלתה בישראל, הרוחנית והנהגתו,ן
 גדולתו זו הדעתנית, והוותרנות העניוות מעלת שלבזיווה

 אין עצמו משה האיש שוה וברור, יוצרו. לפני גבורתווזו
 של מעמד בחלקו שנפל מי לכל ממנו משובחת דוגמהן

 משה, של תלמידו להיות שנקרא בישראל, רוחניתהנהגה
 י החותכת הבעיה ,ו מעתה )דרכ). תורתו בהוראתלשמש
 במ- לנו שנצטיירה כפי משה, של דמותו חותט ניכרגמה
 כעניינם בין אבות, מסכת של חלקיה בגופי הזה, העיוןהלך
 כבניינם.בין

]י[
 שבה. ראשונה משנה זו המסכת, של במשתיתהנסתכל
 גדולי לכל ושווה אחד נוסח וחטוב, ברור בניינהכלל

 ; מקבלים בגדר כולס מגה, קיבל זה הקבלה, ועמודיהתורה
 משה אף זה מכלל יצא ולא לקבל, פשוטה שידםתלמידים,

 קיבל "משה הפתיחה של רושמ,ה גבורת ווו עצמו,רבנו
 ומקבל. קיבול אלא נותן, ולא נתינה איו מסיני".תורה
 וככל מתנה כקיבול לא שלם, ולא מלא אינו זה קיבולאף
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 רוחני מנהיג של ספרו אביתמסכת

 אדנות רשות קובעת שהיא ליד, מיד וקניין חפץהעברת
 לשעה קבלה זוהי אלא ; המקבל ביד מוחלטתובעלות_
 מסיהה- לשם קבלה ותפקיד, מצוה קבלת בלבד,אחת

 מסיני. תורה משה קיבל כן מנת על ; ליהושע""ומסרה
 נעשה לא תורה שקיבל ולאחר בסיני, עמד מקבלכתלמיד

 יהושע לתלמידו התורה למעירת שליח מוסר, אלארב
 מתוך מש שלא לאיש אלא ירכו, יוצא לבנו לאששימשו,
 שקרא המדרשי בבית תלמיד לשער קשה  ובאמתאוהלו.
 כפי רבנו משה של דמותו אצל רגיל והוא ולמדושנה

 כזה תלמיד לשער קשה ראשונים, חכמים .בסגנוןשעלתה
 שבמשנה ההלכה למקרא ודרכה זו דמות נזכר יהאשלא

 ציורי את בלבו מסמיך על-כורחו  יהא שלא ;  זוואשונה
 אצל זו בהלכה הערוכים זיווגיהם ועסקי והלשונותהנפשוונ
 ; שם המעשה סיפור באותו לעומתם המקביליםהציורים

 משמשת מידתה וכדרך מעלתה כגדר דמות אותה תהאשלא
 לתלמודה, הראוי רקע זו משנה על דעתו .את הנותןביד

 .יודע למשנה שנכנס מי שהרי הלכתה. .כהוראתלהבינה
 קצרה ותמצית אחרון סיכום אלא שאינה זו, של טיבהאת
 ובקבלה בכתוב אריך ומתן משא  ושל מרובה תלמזזשל

 שאין לו, ברור ועל-כן ; בהן נדרשת המידות,'שהתורהעל-פי
  והוראה הלכה תמצית אלא גאן כזיווגם ויהושעמשה

 שבהן השווה שהצד שם, האמור והמעמד המעשהממדרש
 חומר משמשת זו דמות נמצא, עליו. מוכיח ובבנייןבעניין

 הרא- משנה של ביסודה שהונחה אחת, הלכהלמדרשה.של
 וה  לדבר  גדול .וזכר  משתיתה, ביסוד אבות, מסכת שלשונה
 תורה קיגל "משה זו משנה של פתיחתה בצורתעלה

  והוא התלמיד של בלבו שנקבעה ניוון זו ודעה ;מסיגי"
 מתעורר הוא הרי זו, משנה של תלמודה את פיה עלמכוון

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



1,

 שמאי ב1 מ.יחו[י,,ו

 הנוהגת זו של ; בה תעובר ההלכה של נתיבה את ורואה;

 תורת של לתלמודה הראויה הנכונה, המידה של בגדרה;

, בעדה הרוחנית בהנהגה חלקו את ליטול המקום לפני;
 וכמצוה. כתורה

]יא[

 דבריו את להעמיד שיש אלא נכונה, עובדיה רבנו ראהוכאן
 במשנה שיש שבדבריו, רעיון עיקר על:פי המכוון האופןעל
 הנדון' הנושא מצד מסיני. למשה והלכה מצוה של יסודזו

 דעת שעל וזה דבר, של במיעוטו להסתפק יכוליםאנו
 שבא כפי .ליהושע ההנהגה מסירת סיפור איןרבותינו
 של העברתה דרך את ללמד משה שבנה אב, אלאבתורה
 ירושה אינו התורה שכתר להגיד לדור, מדור התורההנהגת
 הרוחני המנהיג של שכשרותו כהונה, וככתר מלכותככתר
 מעלה ושל מידה של גדר פנים בשום אינה התורהעל-פי
 יחיד ומינוי תפקיד אלא בשר, קניין של שממינו מעמדושל

 לכל הרוחות אלהי מטעם."אל בדורו ואיש לאישומיוחד
 בו" רוח אשר "איש הוא זה לתפקיד הראוי והאישבשר",

 אב בניין משה הציב שבה זו, בפרשה ממדרשם שעלהכפי
 שהציבו כאן, אב בניין ואם המכוונת. הכשרות שללנדרס
 ;, הלכה למדרש. מקום הניח הרי לדורות, הוראהמשה

 ממצוה' הלמדה אחרת, ובין ,מכאן הלמדה הלכה ביןואין
 היא זו-היא והלכה כלום. ולא בתירה, הכתובהברורה

 של בפתיחתה וגלויים ברורים לשונות זכרי על-ידישנטבעה
 של בניינה בכלל ונתקפלה וחזרה הנקייה, הראשונהמשגה

 סופה( ועד. מתחילתה לנו, שנתגדרה כפי המסכת,משתית.
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..]יב[

 בריווח לראות אפשר שממנו למקום, הגענו שבזהודומה
 מסכת של זה בחלק הראשונה ההנחה של אחיזתהאת

 שבתוכו עליו, מוכיחה צורתו מגופה. ודאי שהואאבות,
 ואוהב משה של תלמידו ביד לסייע כוונה ושמורהכמוסה
 של גדרה את למצוא הראשון תלמידו כיהושעתורתו
 הרב שקבע אב, בניין על-פי לתלמידותו לה הראויההמידה
 אתה אבות שבמסכת זה חלק של מבניינו בגופו.הראשון
 בעסקי גדולה הלכה הוראת של קולה את ברורשומע
 אבות י אומרת והיא. הזאת, התורה על-פי רוחניתהנהגה
 תפשו, רוחו מזג לפי אחד כל היו, גדולים תלמידיםהעולם
 כמשה, בישראל גדול תלמיד קם ולא יוצרו, מידי לושניתן
 הדעה עומק על הוא אף עמד לא באמה אבל מסיני.,שקיבל
 שטעה עד יוצרו לפני כאמיתה לו הראויה מידתובגדר
 חי אל תורת של כתרה לו שנתחלף עד כוזב, ערד כה.ונתן

 קרוב היה וכד הבטלים, דברים של בכתרם אמתואלוהים
 להפקיעה חולין, לעשותה קרוב מסיני, שקיבל תורהלחילול
 מתלמידותיו, עצמו ואת שמסיני הראשונה קדושתהמגדיר

 אחריו ולבניו לעצמו לבנות בה, לההגדל עטרהלעשותה
 מתיישנים שאינם דביים יולט ; בישראל גדולה שלמעמד
 רבנו, משה המושלם הרוחני המנהיג דמות של מידתהעפ

 מפי מסיני, .שקיבל בו שדעה בו", רוח אשר "איש.שהוא
 איש, בשר רוח מפי ולא בשר", לכל הרוחות אלהי"אל
 הנאתו טובת מבקש הוא כורחו ועל בו שולטים בשרשיצרי
 המ- לעת משה של. בטעותו שעלה מה כל הבטל. דברשל

 כל הרוחנית שבהנהגה הנגעים מראות מגופי הואסירה
 כולם כנגד איש. בשר כל לרוח משתעבדת שהיאאימת
 הוראתה אבות שבמסכת הראשונה משנה של מבניינהעולה
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 שמאי גן ס"הד"ו

 "תלמי- בשם לה שקראנו אחת, מידה של אחת, הלכהשל
 להם'לישראל שקמו תורה, של גדוליה שלשלת בכל :דות"

 לא דבר, איש הורה לא זכאי, בן יוחנן רבן ועד רבנוממשה

 גדול ממנו, גדול מפי שקיבל מפני אלא שאמר מה"אמר"

 באמת הגדולה שלו - מפי שקיבל רבנו, משה עד גדולמפי

 ותורת אמת תורת של סמטה עצמו שעשה מפני ;לאמיתה

 דרך את וביקש תורה של שימושה את כיבד הוא חי,אל
 דרכו את "אומר", שהיה מה וזה בגופו, לקיימושימושה

 אלא באמת גדול רוחני מנהיג אין אומר. היהבתלמידות

 לה, הרבה פנים- זו ומידה שבו, תלמידות של מידהבשיעור

 המנויים המקבלים, גדולי שאמרו ומה לה, עומקיםהרבה
 מראותיה אלא אינם אבות, מסכת של הראשונהבמשנה

 איש כל למזגיהם, בנפשותם שנשתקפה כפי זו מידהשל
 בגופו, אותה לקיים בינתו בעין אותה שראה כפיואיש

 שאמר וכמו לדרכה, הוראה כלי גופו את לעשותנתנהגו,

 "צאו המצוינים תלמידיו לחמשת זו שבשלשלתהאחרון
 האדם". בה שידבק ישרה דרך היא איזווראו

]יג[
 שב- האחד הצד של גבולו את עברנו כבר דומה,ובאמת
 של ספרו לשמש טונה גנוזה אבות שבמסכת לכך,הוכחה
 על נתייסד שבהוכחה האמור הצד בישראל. רוחנימנהיג
 ; זו במסכת הראשונה משנה בשם שמכונה מה שלבניינה

 נגענו כבר אנו אבל שבה. דפוס ושל צורה של צדהוא
 במושג השימוש זה ובכלל שבה, ותוך עניין שלבצדדים

 אבות, במסכת כצורתו זה בשם עולה שאינו"תלמידות",
 שב- אחר למושג יפה המטון "תרגום" שהוא דומה,אבל
 חלקי בשאר נכבדות תוצאות לו שיש הראשונה,משנה
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 רוחני מנהיג של טמרו אבותמסכת

 שמעיה של המכורטס במאמרו עולה זה אחר מושגהמסכת.
 המ- את "אהב שאמר הלל, של ורבו אבטליון של זוגובן

 כאן המפרש שכל וכמדומה, הרבנות". את ושנאלאכה
 שלא אומרה, לדעת כיוון לא כמשמעה, פשוטה.מלאכה,

 וספק ממגה, והיוצא הראשונה במשנה שימושה דרךזה
 של במאמרו זו. משגה של בסעיפה אף במשמעה זהאם

 אינה זו ומה ; רבנות של היפוכה אלא מלאכה איןשמעיה
 לעסק הנפש זיקת של אופן אלא מעשה, של גופו אצלעניין

 ואס כך. המלאכה אף שהיא, צורה בכל הרוחניתההנהגה
 הת- הכבוד, ורדיפת הגדולה תאוות שהיא מרגנות,אמרת
 מידה בכל ורודה בעדתו שורר ולהיות רב להיקראשוקה
 הנהגתו של למרותה הנתונים העלובים, בנפשותפסולה

 בהם, וכיוצא תורתו תלמידי בין ביתו בני ביןהרוחנית,
 אלא שמעיה, מדבר שבה זו, מלאכה אין מעתהאמור
 מידה כל בלא ההנהגה, עבודת של בגופה הראויהעשייה

 ובנפש טהור בלב רבנות, של מנהג מחמה בההפוסלת
 קיבלו שמידו מי, לפני ולשרת לעמוד חפצט שכלתמימה,

 עליהם הוטלה ולטובתם שלשלומם מי, ולפני ההנהגה,את
 חפצם שכל י דבר של כללו הרוחנית, וההנהגההמשימה
 בתלמודה בין תמיד לשמשה והמצוה, התורה לפגילשמש

 אמיתה אהבת שחפצם ; ובכיבודה בהוראתה ביןובשמועתה
 נפשו וטבע היא אמיתה דעת אף אמיתה, ודעת תורהשל
 קוצר כנגד זו של מושגה עומק דעת זו, מול זו לומדהשל
 שי- בדרך היא נכבדה בחינה זו שאף זו, של המשיגכוח

 אלו שכל מאד, וברור הרוחנית. ההנהגה .ובעסקמושה
 עניוות מידת של אופניה אלא אינם בהם וכיוצאהדברים
 חילו- וכל "תלמידות", גופי הן הן אמת, לתלמידהראויה
 "מלאכה" אין כן שעל רבנות, של מידה גופי הן הןפיהם

 דחי. מיהי של סרי אביתמסכת

 בזי- נפשו שבדעת שבדעה, מושכלת מידה האחת, ;עולט
 אמת תלמיד שיודע הכל, ויוצר חיים אלוהים לתורת.קתה

 תורה, של עומקה לסוף לירד האדם דעת בקוצרתמיד

 להוסיף יש כן ועל לתלמודה, סוף ולא קד אין .כןועל

 כאמיתה, "ותה דעת לשם לשננה, לימודה על ולשקודתמיד

 מים כדולה אמיתה, חיי את ולטעים אמיתה אתלהביט

 מבאיחיים
 נפשו, את ומשיב המתגבר וממעיין עמוקה

 הפועלת, והיא הדעתנות, המושכלת, האחת, המידהוזו

 ממקראות הלמד ועשה קום בגדר והלכה, מצוה. בגדההגא

 מן כאן נפליג ולא ובכתובים, ובנביאים .שבתורההרבה.

 עניין היא השנית והמידה ; ובמדרשם בהבאתםהעניין
 שמירת והיא השורה, וקלקול בשר לב איית ורגש, יצראצל

 תלמודה בדרך מהן מנוס שאין ונסיונות, מתקלותהנפש

 בה, הכרינה הרוחנית ההנהגה בדרך ובייחוד תורה,של

 ובהנהגתה, ובתלמודה בתורה רע משימוש הנפששמירת

 כלי תלמודו את לעשות אמת תורת של הלמידה ייתפסשלא
 תמיד היא שיהא הכ,זנים, וקניינים הבטלים דבריםהמחזיק
 עצמו להנאת שימוש כלי בידו היא ההא ולא לפניהמשמש

 העוברים. המראות בעולם למעמדו לכבודו, לבשרו,ילמועיל
 של כלי ועשאה עליה התנשאות בעצמו הנוהג כלובייחוד.

 קדושתה את וחילל מעליו פרק מלכותה עול .אתיהירות,

 המי- שתי את לכרוך הלל ראה אף תלמידה. מלהיותופסק.
 זו עם זו חיבורן דרך את ולהורות כאחת בזי זו הללודות

 מלימו- הפרישה : כלומר החיי האדם בנפש וכהוויתןכדרכן
 שעל-פי-ריב עצמו, לכבוד בכתרה והשימוש תורה שגדה.

 בו שנכנסה הרוח גסות וזו התלמיד, בנפש להם אחדשורש

 דעתה ואת לכוחו כוחה את לכבודו, כבודה אתוהשווה

 כמדומה דעת זחיחות של מידה בו ששלטה שכיוון ןלדעתו
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 שמאיבן

 של "הלמידות" שי מידה אלא שמעיה מדבי שבהזו,

 עם הרוחני המנהיג של הלמודו, עם התלמידהזדהות
 ולא הנהגתו, ותכלית הנהגתו דרך שהיא והמצוה,התוהה

 ותועלה גופו הנאת עם לא לה, הזרה תכלית או דרך כלעם
 של שימושה שימוש, אלא זו מלאכה אין נמצא,בשרו.

 לעצמו וכבוד גדולה של מעמד בקשת כל עמה שאיןתורה

 הסתפק הזה, השימוש באהבת דייך י ואמר זה, שימושכשכר

 נפשו בזיקת הרוחני, המנהיג בדרך מפורשת הוראה וזובה.

 כקמטה עצמו רואה תמיד שיהא שבידו, ההנהגה מעשהאל
 יהא וזה בידו, שימוש ככלי התורה את ולא תורהשל

 האופן 11ה התורה. לפגי תלמיד-תמיד מנהג תמיד,מנהגו

 והמידה, ההלכה של קיומה דרך את שמעיה הורהשבו
 11 וכצורתה, כבניינה הראשונה משנה של מכללההעולה

 התלמיד שדיגמתן מעלתו, כגדר הרוחני המנהיגמידת
 מסיני.שקיבל

],ד[
 הארמי במאמר שמעיה רבו תורת את הלל פירשלמעשה
 ודלא יסוף מוסיף ודלא שמא( : )נ"א קמה אבד טמא"נגד

- יג( )א, חלף" בתגא ודטהמט חייב קטלאיליף  המגדל 

 יסוף בתלמודו מוסיף שאינו ומי שמו את מאבד שמואת
 בתלמוד )עוסק לומד שאינו ומי תלמודו( או הוא)יכלה,

 )של בכתר והמשתמש בנפשו( )מתחייב מיתה חייבתורה(

 מפרש הוא אף עולמו(. את מאבד העולם, )מן עוברתורה(

 זו "מלאכה" של טיבה מה מפרש כתוכה, רבו תורתאת

 תלמי- של בדרכה מספר שהוא אתה, ושומע ; דרכהומה
 שהן שבה, עיקריות בחינות בשתי מספר הוא אמת.דות

 של אמיתו תורה תלמיד של .תלמידות-תמיד, שלמידותיה

ו
 טמאי בו דיהד"י

 כלום, גה שייר ולא תורה של תלמודה לסוף שהגיעלו,
 מן בהם וכיוצא גתלמודה, דבר להוסיף יכול אינוושובן

 בתלמוד. שנכנסה רבנות של רוח מחמת הרוח, גסותמחמתן תלמידות של קלקלתה מגופי שהם הכוזבים,הדמיונות
 "המלאכה" של טיבה את זה במאמר הלל פירש מקוםומכל
 ן האחת ; דרכים בשתי הרגנות את שפירש זה על-ידיכתוכה
 בלא תלמוד תוספת על הוויתור הלימוד, מןהפרישה
 ; גופו לצורך תורה של בכבודה השימוש והשנית ;הפסק
 הן אלו מידות של היפוכן כן שעל רבנות, של גדרה גופין 1 והן בתורה. תלמידות-אמת של היפוכה שהן מידות,שתיהן

 שמעיה. מדבר שבה המלאכה, גופיהן

 ולא גה להתגדל עטרה תעטה "ואל אמר המסכת,של השני בקובץ עלו ודבריו צדדים, משני הלל שאמרתורה שי בכתרה השימוש את ופירש צדוק רבי חזר בוכיוצא
 חלף בתגא ודאשתמש אומר הלל היה וכך בה לחפרקרדום

 אלא לו ואין אמת, חיי עולנ!, חיי מאבד : כלומר ה(,זד, העילם" מן חייו נוטל תורה מדברי הנהנה כל למדתהא
 האחד האופן שורת הנראה לפי וזה כוזבים. חיים שעה,חיי

 שהתביננו כפי המדרש בבית שמעיה של תורתובפירוש
 כהווי- תוכה הרבנות, מידת על-פי המלאכה במידתודרשו
 תלמוד אלא זו מלאכה אין ; מלאכה השם הזכרת בלאתה

 הקלקלות, חבילת אלא רבנות ואין רבנות, בלאתורה
 תחילה צדוק. רבי ואחריו תורה, של בתלמידה הללשמנה
 אחריו בו והחזיק שמעיה של תלמידו הלל זה בנתיביצא
 זכאי, בן יוחנן רבן תלמידי של זמנם בן שהיה צדוק,רבי

 בלא תורה" "קניין בפרק גדולה בהרחבה. העניין עלהולסוף
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 רוחני מנהיג של טמרו אבותמסכת

 שמעיה של המכורטס במאמרו עולה זה אחר מושגהמסכת.
 המ- את "אהב שאמר הלל, של ורבו אבטליון של זוגובן

 כאן המפרש שכל וכמדומה, הרבנות". את ושנאלאכה
 שלא אומרה, לדעת כיוון לא כמשמעה, פשוטה.מלאכה,

 וספק ממגה, והיוצא הראשונה במשנה שימושה דרךזה
 של במאמרו זו. משגה של בסעיפה אף במשמעה זהאם

 אינה זו ומה ; רבנות של היפוכה אלא מלאכה איןשמעיה
 לעסק הנפש זיקת של אופן אלא מעשה, של גופו אצלעניין

 ואס כך. המלאכה אף שהיא, צורה בכל הרוחניתההנהגה
 הת- הכבוד, ורדיפת הגדולה תאוות שהיא מרגנות,אמרת
 מידה בכל ורודה בעדתו שורר ולהיות רב להיקראשוקה
 הנהגתו של למרותה הנתונים העלובים, בנפשותפסולה

 בהם, וכיוצא תורתו תלמידי בין ביתו בני ביןהרוחנית,
 אלא שמעיה, מדבר שבה זו, מלאכה אין מעתהאמור
 מידה כל בלא ההנהגה, עבודת של בגופה הראויהעשייה

 ובנפש טהור בלב רבנות, של מנהג מחמה בההפוסלת
 קיבלו שמידו מי, לפני ולשרת לעמוד חפצט שכלתמימה,

 עליהם הוטלה ולטובתם שלשלומם מי, ולפני ההנהגה,את
 חפצם שכל י דבר של כללו הרוחנית, וההנהגההמשימה
 בתלמודה בין תמיד לשמשה והמצוה, התורה לפגילשמש

 אמיתה אהבת שחפצם ; ובכיבודה בהוראתה ביןובשמועתה
 נפשו וטבע היא אמיתה דעת אף אמיתה, ודעת תורהשל
 קוצר כנגד זו של מושגה עומק דעת זו, מול זו לומדהשל
 שי- בדרך היא נכבדה בחינה זו שאף זו, של המשיגכוח

 אלו שכל מאד, וברור הרוחנית. ההנהגה .ובעסקמושה
 עניוות מידת של אופניה אלא אינם בהם וכיוצאהדברים
 חילו- וכל "תלמידות", גופי הן הן אמת, לתלמידהראויה
 "מלאכה" אין כן שעל רבנות, של מידה גופי הן הןפיהם

 דחי. מיהי של סרי אביתמסכת

 בזי- נפשו שבדעת שבדעה, מושכלת מידה האחת, ;עולט
 אמת תלמיד שיודע הכל, ויוצר חיים אלוהים לתורת.קתה

 תורה, של עומקה לסוף לירד האדם דעת בקוצרתמיד

 להוסיף יש כן ועל לתלמודה, סוף ולא קד אין .כןועל

 כאמיתה, "ותה דעת לשם לשננה, לימודה על ולשקודתמיד

 מים כדולה אמיתה, חיי את ולטעים אמיתה אתלהביט

 מבאיחיים
 נפשו, את ומשיב המתגבר וממעיין עמוקה

 הפועלת, והיא הדעתנות, המושכלת, האחת, המידהוזו

 ממקראות הלמד ועשה קום בגדר והלכה, מצוה. בגדההגא

 מן כאן נפליג ולא ובכתובים, ובנביאים .שבתורההרבה.

 עניין היא השנית והמידה ; ובמדרשם בהבאתםהעניין
 שמירת והיא השורה, וקלקול בשר לב איית ורגש, יצראצל

 תלמודה בדרך מהן מנוס שאין ונסיונות, מתקלותהנפש

 בה, הכרינה הרוחנית ההנהגה בדרך ובייחוד תורה,של

 ובהנהגתה, ובתלמודה בתורה רע משימוש הנפששמירת

 כלי תלמודו את לעשות אמת תורת של הלמידה ייתפסשלא
 תמיד היא שיהא הכ,זנים, וקניינים הבטלים דבריםהמחזיק
 עצמו להנאת שימוש כלי בידו היא ההא ולא לפניהמשמש

 העוברים. המראות בעולם למעמדו לכבודו, לבשרו,ילמועיל
 של כלי ועשאה עליה התנשאות בעצמו הנוהג כלובייחוד.

 קדושתה את וחילל מעליו פרק מלכותה עול .אתיהירות,

 המי- שתי את לכרוך הלל ראה אף תלמידה. מלהיותופסק.
 זו עם זו חיבורן דרך את ולהורות כאחת בזי זו הללודות

 מלימו- הפרישה : כלומר החיי האדם בנפש וכהוויתןכדרכן
 שעל-פי-ריב עצמו, לכבוד בכתרה והשימוש תורה שגדה.

 בו שנכנסה הרוח גסות וזו התלמיד, בנפש להם אחדשורש

 דעתה ואת לכוחו כוחה את לכבודו, כבודה אתוהשווה

 כמדומה דעת זחיחות של מידה בו ששלטה שכיוון ןלדעתו
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 שמאיבן

 של "הלמידות" שי מידה אלא שמעיה מדבי שבהזו,

 עם הרוחני המנהיג של הלמודו, עם התלמידהזדהות
 ולא הנהגתו, ותכלית הנהגתו דרך שהיא והמצוה,התוהה

 ותועלה גופו הנאת עם לא לה, הזרה תכלית או דרך כלעם
 של שימושה שימוש, אלא זו מלאכה אין נמצא,בשרו.

 לעצמו וכבוד גדולה של מעמד בקשת כל עמה שאיןתורה

 הסתפק הזה, השימוש באהבת דייך י ואמר זה, שימושכשכר

 נפשו בזיקת הרוחני, המנהיג בדרך מפורשת הוראה וזובה.

 כקמטה עצמו רואה תמיד שיהא שבידו, ההנהגה מעשהאל
 יהא וזה בידו, שימוש ככלי התורה את ולא תורהשל

 האופן 11ה התורה. לפגי תלמיד-תמיד מנהג תמיד,מנהגו

 והמידה, ההלכה של קיומה דרך את שמעיה הורהשבו
 11 וכצורתה, כבניינה הראשונה משנה של מכללההעולה

 התלמיד שדיגמתן מעלתו, כגדר הרוחני המנהיגמידת
 מסיני.שקיבל

],ד[
 הארמי במאמר שמעיה רבו תורת את הלל פירשלמעשה
 ודלא יסוף מוסיף ודלא שמא( : )נ"א קמה אבד טמא"נגד

- יג( )א, חלף" בתגא ודטהמט חייב קטלאיליף  המגדל 

 יסוף בתלמודו מוסיף שאינו ומי שמו את מאבד שמואת
 בתלמוד )עוסק לומד שאינו ומי תלמודו( או הוא)יכלה,

 )של בכתר והמשתמש בנפשו( )מתחייב מיתה חייבתורה(

 מפרש הוא אף עולמו(. את מאבד העולם, )מן עוברתורה(

 זו "מלאכה" של טיבה מה מפרש כתוכה, רבו תורתאת

 תלמי- של בדרכה מספר שהוא אתה, ושומע ; דרכהומה
 שהן שבה, עיקריות בחינות בשתי מספר הוא אמת.דות

 של אמיתו תורה תלמיד של .תלמידות-תמיד, שלמידותיה

ו
 טמאי בו דיהד"י

 כלום, גה שייר ולא תורה של תלמודה לסוף שהגיעלו,
 מן בהם וכיוצא גתלמודה, דבר להוסיף יכול אינוושובן

 בתלמוד. שנכנסה רבנות של רוח מחמת הרוח, גסותמחמתן תלמידות של קלקלתה מגופי שהם הכוזבים,הדמיונות
 "המלאכה" של טיבה את זה במאמר הלל פירש מקוםומכל
 ן האחת ; דרכים בשתי הרגנות את שפירש זה על-ידיכתוכה
 בלא תלמוד תוספת על הוויתור הלימוד, מןהפרישה
 ; גופו לצורך תורה של בכבודה השימוש והשנית ;הפסק
 הן אלו מידות של היפוכן כן שעל רבנות, של גדרה גופין 1 והן בתורה. תלמידות-אמת של היפוכה שהן מידות,שתיהן

 שמעיה. מדבר שבה המלאכה, גופיהן

 ולא גה להתגדל עטרה תעטה "ואל אמר המסכת,של השני בקובץ עלו ודבריו צדדים, משני הלל שאמרתורה שי בכתרה השימוש את ופירש צדוק רבי חזר בוכיוצא
 חלף בתגא ודאשתמש אומר הלל היה וכך בה לחפרקרדום

 אלא לו ואין אמת, חיי עולנ!, חיי מאבד : כלומר ה(,זד, העילם" מן חייו נוטל תורה מדברי הנהנה כל למדתהא
 האחד האופן שורת הנראה לפי וזה כוזבים. חיים שעה,חיי

 שהתביננו כפי המדרש בבית שמעיה של תורתובפירוש
 כהווי- תוכה הרבנות, מידת על-פי המלאכה במידתודרשו
 תלמוד אלא זו מלאכה אין ; מלאכה השם הזכרת בלאתה

 הקלקלות, חבילת אלא רבנות ואין רבנות, בלאתורה
 תחילה צדוק. רבי ואחריו תורה, של בתלמידה הללשמנה
 אחריו בו והחזיק שמעיה של תלמידו הלל זה בנתיביצא
 זכאי, בן יוחנן רבן תלמידי של זמנם בן שהיה צדוק,רבי

 בלא תורה" "קניין בפרק גדולה בהרחבה. העניין עלהולסוף
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 ריחני מנהיג של. ספרו אבותמסכת

 אורה של דרכה היא "כך : שם אמרו אומרו. שםהזכרת
 וחיי תישן הארץ ועל תשתה במשורה ומים תאכל במלחפת
 אשריך כך עושה אתה אם עמל אתה ובתורה תחיהצער

 לעצמך גדולת תבקש אל הבא. לעולם לד וטוב זהבעולם
 לשול- תתאווה ואל עשה מלימודך יותר כבוד, תחמודואל
 מכת- גדול וכתרך משולחנם גדול ששולחנך מלכים שלחנם
 ד(. )י, פעולתך" שכר לד שישלם מלאכתך בעל הש ונאמןרם

 קרדום התורה את פנים בשום לעשות שאין אתה,שומע
 לפרנס במה לו ואין שבעניים עני הוא אפילו בהלחפור
 ואפילו בה, לההגדל עטרה ולא גדול, בדוחק אלא נפשואת

 לשולחן 1התא11ה החמדה אפילו שבלב, הגדולהבקשת
 בכשרותו פוגמת היא אף בכתרם, בגמלתם, הקנאהמלכים,

 מת- אינה רבנות אהבת של מידה כל התורה. תלמידשל
 שהיא כאמיתה, התוהה אהבת עם פנים בשוםיישבת
 מלא- אומר אתה שאם : שמעיה שאמר המלאכהאהבת
 מת- זו של אהבתה אין כלום כמשמעה, פשוטהכה

 התורה שאהבת ברור, אבל 1 זו של אהבתה עם יפהיישבת
 הנפש ובהתפשטות הרוח בענוות הבאה זו כאן,הנתבעת

 אינה זו- אהבה והבשר, העין בקמני וקנאה תאווהמכל
 מזה, והיוצא הגמורה. רבנות שנאת עם אלאמתיישבת
 בנפשו רבנות של היפוכה שהיא שמעיה, שאמר 11,שמלאכה

 מסכת של קבציה בכל ועולה חוזרת התורה, תלמידשל
 אחר מרקס בה נרקמת היא ן מכוסות בפנים שבידינואבות
 תלמיד דבק שבה וכמידה, כדרך וכהוויתה, כתוכהמרקם
 האח- למרקם זה בנתיב מגעת שהיא עד תזרה, שלאמיתה

 סתרה מנתיב ויוצאת כחוזרת היא וכאן זו. שבמסכתרון
 הוא שגם היאשין, ולניגויה לשמה חוזרת גילויה,לנתיב_
 בפי שמעיה של תורתו במסורת לעצמו נתיב כנראההתווה
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 שמאי גו ס"הד"ו

 תורה" "קניין ~על מסיים שכן המדרש, בביתתלמידיו
 פעולתך". שכר לך שישלם מלאכתך בעל הוא "ונאמןואומר
 חוזר עמל". אתה "ובתורה קודם שאמר שמה אתה,שומע

 של אמיתה תלמיד על שהוטל מה ן מלאכה בשםומתכנה

 "מלאכה". השם בגדר הואתורה

 .]טז[

 שהרי שבידינ,. המסכת חלקי בכל עובר זה נתיב גםובאמת
 אלא חיברו, תורה" "קניין בעל לא זו הבטחה שלנוסח

 תל- ערך בן אלעזר רבי של במאמרו עולה יסודולראשונה
 משנה של גופה מסתיימת שבו זכאי, בן יוחנן רבן שלמידו

 "הוי ; אומר הוא ; גבולותיה לנו שנתגדרו כפיהראשונה,
 )כינוי לאפיקורוס שתשיב מה ודע. תורה ללמודשקוד
 הוא ומי עמל אתה מי לפני ודע ותלמידיה( תורהלמבזה

 שאין הרי יד(. )ב, פעולתל.' שכר לל שישלט מלאכתךבעל
 בכדי לא הרי הדבר, כד ואם לתורה. כינוי אלאמלאכה
 האחרון של לדבריו זו מסכת של האחרון עירכההסמיל

 של משתיתה את המסיים זכאי, בן יוחנן רבןשבתלמידי

 של זמנם בן שהיה טרפון, רבי של מאמריו את זו,מעכת
 צד שיש מפני אלא חבורתם, בן לא אבל הללוהתלמידים

 של ובדבריו ערך בן אלעזר רבי של בדבריו שבענייןהשווה

 בשניהם המשמש מלאכה הציור של גופו וזה .טרפון,רבי

 מעגלו את ומשלים מרחיב טרפון ורבי לתורה, נכבדכינוי
 הוא ; כדרכם אליו המצטרפים אחרים בו ותולה הציורשל

 וה- עצלים והפועלים מרובה והמלאכה קצר "היים יאימר
 עליך לא אומר היה הוא דוחק. הבית ובעל הרבהשכר

 עם ממנה להיבטל חורין בן אתה ולא לגמורהמלאכה
 בעל הוא ונאמן הרבה שכר לד נותגין הרבה תורהלמדת
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 רוחני מנהיג של ספרו איותמסכת

 אמור סו-טזי. )ב, פעולתך" שכר לך ששילםמלאכתך
 השם מדרש יצא זכאי בן יוחנן רבן של מדרשו מביתמעתה,
 של כניגודה שמעיה של בהוראתו תחילה שעלתהמלאכה,
 לתל- וזו כתיקונה תורה של לתלמידותה כינוי שזורבג,ת,
 רבי מדברי ברור אתה ושומע הרוח. בגסות שקלקלהמידות
 מלאכה של דרכה את ומפרש דורש שהוא ערך, בןאלעזר

 תל- של מידותיה שהן ראשיות, בחינות שתי בה וקובעזו
 שקידה והן אמת, אלהים לתורת לה כראוי אמיתיתמידות

 יקרה והצלת כבודה שמירת דרכי על דאה ונתינתבתלמודה
 העיקריות המידות שתי הן והרי ומחלליה. מבזיהמיד

 באמונה בה העוסק תורה, של הנאמן לתלמידההראויות
 שעוסק כמי לא נותנה, לפני ומשמש באמתכהווייתה

 כאילו עצמו להנאת חומר אותה עושה או לעצמו,בתורה
 הראויה נכונה מידה בכל בה כלומד אלא ידו, קנייןהיתה
 עולם של ריבונו למצוות וכדורש תמיד וקיים חי אללתירת

 תלמיד, של רוח בענוות רבנו משה בה שעסק כמוורצונו,
 התלמיד, הווית שתפקידו הוא, שתלמיד בעצמו בושיודע
 לא שעדיין עוד, ללמוד וצריך צורכו כל יודע אינושעדיין

 וב- ; זו ממלאכה להיבטל חורין בן ואינו תלמידו אתגמר
 ירגשהבידו,שלא אינה שתורתו שיודע, מי של רוחענוות
 בשרו, ויגיעת רו,חו עמל נלא מאביתיו בירושה לידותביא

 בירושה יקננה שלא וכשם תורה, של תלמודה שקידתשהנא

 של מעמד בה לעשות לבניו, ירושה זכות בה קונה אינוכד

 לפני זו בדעה שמחזיק .מי שהרי ; אחריו ולבניו לעצמוכבוד

 המלאכה, ובשנאת רבנות באהבת ודרכו עמל היאעצמי
 נותנה, לפני ושימוש תורה של תלמידותה תלמידות,שהיא

 עמל ולפניו התורה, זו המלאכה, בעל הוא מלאכתו,היא
 עליו מצוה ; האמיתי התלמיד של דרכו וזו הנאמן.תלמידו
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 של עמלה שהוא זו, לעבודה עצמו לזמן זה, דברלידע
 לחזק מבזיהם, מחרפת שומריה את להציל זה ובכללתורה,
 ובאמת וביראתה. בדרכה ועלובים ענווים של לבםאת

 תלמיד שכל רוחנית, להנהגה דוגמה אלא אינו זהתפקיד
 שעה, ובכל עת בכל אליה עצמו לזמן חייב ותורתו משהשל

 נתבע שהוא מה שהרי ; לידו כשתבוא לכך עצמולהכין
 המביאות כוזבות דעות הבריות מלב להוציא אלא אינוכאן

 של בשלומה הפוגעות במצוותיה, וזלזול התורה ביזוילידי
 המחלוקת את מרבות בתורה, המחזיקים המאמיניםעדת

 אביהן לבין והנפשות הלבבות בין ומבדילות פנימהבקרבה
 בחינותיה, לשתי זו מלאכה עצמם. לבין ועיניהםשבשמים

 ערך, בן אלעזר רבי מפי כאן מדרשה את שומעים שאנוכפי
 רבנו משה דרך של מתכונתה עיקר אלא אינה היאאף

 שקוד הוא ימיו כל ; לישראל שליחותו עליו שהוטלהמיום
 להדריך ולהורות, ללמד מנת על חי אל מפי תורהללמוד
 ועם הבשר כל רוחות עם ,ונאבק נפתל הוא ימיו וכלוליישר,

 ומש- תורתו ועל עליו וממרידים ה.מורדים המרי, כליצרי
 אותו ופוסלים העם בעיני כבודו את ובוז בגאווהפילים

 עצמו לטובת אלא עמל שאינו בו, וחושדיטבמומיהם
 שאמרו וכמו רבנות, במידת נוהג שהוא עצמו,ולכבוד
 השתרר" גם עלינו תשתרר "כי קרח שבעדתהרשעים
 ואמרו שבדור צדיקים בו שטעו כפי אף או ; יג( טז,)במדבר
 וכך ב(. יב, )שם דבר" בנו גם הלא ה' דבר במשה אך"הרק
 בן יוחנן רבן של מדרשו מבית מלאכה השם מדרשיצא

 להורותינו דבר שט ונעשה שמעיה של תלמידו תלמידזכאי
 על מוטלת שהיא מקום כל הרוחנית ההנהגה של גדרהעל

 לו הראויה המידה את בו לציין ; משה תורת שלתלמידה
 רבנות של בחינה ומכל מידה מכל הרחוקה זה,בעסק
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 רוחני מנהיג של ספרו אבותמסכת

 משה של דרכו על-פי רוח ענ11ת של למידה וקרובהושררה
 עמל הוא מי לפני עמוקה בדעה הבאה רוח ענוותרבו,

 ועל הנפש כל ועל העם על בשימתה תורה, שלבשימושה
 גופו להנאת ולא עמל היה לעצמו שלא ; איש בשר רוחכל

 קיבל שמידו מי לפני אלא בשר, לכל רוח נחת לעשותולא
 כאן שנידונו המועטות בדוגמאות שיש ודומה, בסיני.תורה
 אבות מסכת של ביסודה גנוזה שבאמת הדעה, אתלקרב

 ביש- הרוחני המנהיג בידי הדרכה ספר להיות כוונהכמין
 למצוא בידו לסייע ; תורה של סמטה להיות המבקשראל
 אפשר ונפשו. רוחו למזג השווה זו מידה של שיעורהאת

 אבות, שבמסכת זו בבחינה, הבנה פתח לפתוח בידינועלה
 להיבטל חורין גני אנו שאין בה, להפוך לעיון, היאשראויה

 מלאכה לגמור עלינו ולא בידינו אין אפילומהסתכלותה,
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