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3 2

Published and Copyright 2021 by

Shluchim Office International

816 Eastern Parkway, Brooklyn, NY 11213

718.221.0500

5781 - 2021

לזכות חברי המערכת של סדרת ‘תובנות לחיים’
 נתרם על ידי 

 הרב חיים עזרא וזוגתו מרת מחלה רבקה 
ומשפחתם שיחיו דרוקמן, 

לוצרן, שווייץ

פרשת עקב

 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע”נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי”ד הולצברג
שלוחי הרבי במומבאי, הודו

jewishinsights@shluchim.org :לתרומות והקדשות, צרו קשר



3

מקור 1  חומש דברים פרק י"א, פסוק י"ט
ֶרְך  ַבדֶּ ָך  ּוְבֶלְכתְּ ֵביֶתָך  בְּ ָך  ְבתְּ שִׁ בְּ ם,  בָּ ר  ְלַדבֵּ ֵניֶכם  ֶאת־בְּ אָֹתם  ם  ְדתֶּ ְוִלמַּ

ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוְבׁשְכבְּ

מקור 2  תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף כ"א עמוד א' )על פי ביאור אבן ישראל(
מוֹ,  ְמָלא שְׁ ן גַּ ַע בֶּ ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב: ָאֵכן ָזכּור אוֹתוֹ ָהִאיׁש ְלטוֹב ִויהוֹשֻׁ

ָרֵאל. שְׂ ח ּתוָֹרה ִמיִּ כַּ תַּ ִאְלָמֵלא הּוא ִנשְׁ שֶׁ

– לֹא  ָאב  ֵאין לוֹ  ִמי שֶׁ ּתוָֹרה,  דוֹ  ְמַלמְּ ָהָאב  ָהָיה   – ָאב  יֵּׁש לוֹ  ִמי שֶׁ ה,  ִחלָּ תְּ בַּ שֶׁ
יּוּוי  ְך? – ֶאת ַהצִּ ְגַלל ֶזה ָנֲהגּו כָּ בִּ ְרׁשּו שֶׁ יִרים: ָמה דָּ ָלל. ּוַמְסבִּ ָהָיה ָלֵמד ּתוָֹרה כְּ
ם  ְדתֶּ "ְוִלמַּ וָּוָנתוֹ  כַּ שֶׁ ירּו  ִהְסבִּ יט(  יא,  ָבִרים  )דְּ ֵניֶכם"  בְּ ֶאת  אָֹתם  ם  ְדתֶּ "ְוִלמַּ

ֵניֶכם. דּו ֶאת בְּ ַלמְּ ם, ַההוִֹרים ַעְצָמם – תְּ ַאתֶּ ם", שֶׁ ַאתֶּ

ֵניֶהם, ּוִמְתַמֶעֶטת ַהּתוָֹרה  ד ֶאת בְּ ּלֹא ַהּכֹל ָיְכלּו ְלַלמֵּ ָראּו ֲחָכִמים שֶׁ יָון שֶׁ ֲאָבל כֵּ
יִרים: ָמה  ַלִים, ּוַמְסבִּ ירּושָׁ ינוֹקוֹת בִּ ֵדי תִּ יִבין ְמַלמְּ הּו מוֹשִׁ יְּ ָרֵאל, ִהְתִקינּו שֶׁ ִישְׂ בְּ
יֵּׁש לוֹ  ְעָיה ב, ג(; ַוֲעַדִיין ִמי שֶׁ ֵצא תוָֹרה" )ְישַׁ ּיוֹן תֵּ י ִמצִּ ְך? – "כִּ ָעשּׂו כָּ ְרׁשּו שֶׁ דָּ
ֵאין לוֹ ָאב – לֹא ָהָיה עוֶֹלה ְוָלֵמד,  דוֹ, ִמי שֶׁ ַלִים ּוְמַלמְּ ִלירּושָׁ ָאב – ָהָיה ַמֲעלוֹ 
ֶלְך )ָמחוֹז( ּוֶפֶלְך;  ָכל פֶּ ִעיר ַאַחת בְּ ינוֹקוֹת בְּ ֵדי תִּ יִבין ְמַלמְּ הּו מוֹשִׁ יְּ ִהְתִקינּו שֶׁ

ִנים. ֵרה שָׁ ַבע ֶעשְׂ ֶבן שְׁ ֵרה כְּ ׁש ֶעשְׂ ֶבן שֵׁ ָהיּו כְּ שֶׁ ּוַמְכִניִסין אוָֹתן ִלְלמוֹד כְּ

ָהָיה ַרּבוֹ  ר, ִמי שֶׁ אוֶֹפן ְמסּודָּ דוִֹלים ְולֹא ָלְמדּו קוֶֹדם בְּ ְלִמיִדים גְּ ָהיּו ַהתַּ ְוֵכיָון שֶׁ
ר ָהָיה ְלַהֲחִזיק אוָֹתם  ִאי ֶאְפשָׁ ְלִמיד ַמְבִעיט ּבוֹ ְויוֵֹצא, שֶׁ ּכוֵֹעס ָעָליו – ָהָיה ַהתַּ

ֶפר.  ֵבית ַהסֵּ כוַֹח בְּ בְּ

ָכל ְמִדיָנה  ינוֹקוֹת בְּ ֵדי תִּ יִבין ְמַלמְּ הּו מוֹשִׁ יְּ ן, שֶׁ ְמָלא ְוִתיקֵּ ן גַּ ַע בֶּ א ְיהוֹשֻׁ בָּ ַעד שֶׁ
ׁש  ֶבן שֵׁ ֵהם כְּ שֶׁ ָבר כְּ ִלְלמוֹד כְּ ּוַמְכִניִסין אוָֹתן  ָוִעיר,  ּוְבָכל ִעיר  ּוְמִדיָנה  )ֵאזוֹר( 

ִנים. ַבע שָׁ ֶבן שֶׁ כְּ

א. חינוך זמין לכולם

רבי יהושע בן גמלא

הסנהדרין  וחבר  הגדול  הכהן  היה 
המקדש.  בית  חורבן  לפני  קצר  זמן 
בקניית  הואשם  זאת,  למרות 

הכהונה הגדולה.
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<< הרבי 
החינוך מגיל צעיר גורם שלא תשתכח תורה מישראל 

מובא במסכת בבא בתרא1: "זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו", ש"תיקן 
שיהיו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר", ו"אלמלא הוא 
נשתכחה תורה מישראל". ומובן, שזוהי זכות מיוחדת - "זכור אותו האיש לטוב", 

שלכן קובעים זאת בתורה שבעל פה, שהתורה היא נצחית, לזכרון על כל הדורות.

והגמרא מספרת פרטי המעשה – שאין הכוונה שלפני יהושע בן גמלא לא קיימו חס 
ושלום הציווי "ושננתם לבניך"; חס ושלום לומר כן, ובפרט כשמדובר בזמן שבית 
המקדש היה קיים, וכמובא שם הפסוק2 "כי מציון תצא תורה )ודבר ה' מירושלים(", 
ששם שימש יהושע בן גמלא בכהונה גדולה3; אלא "שבתחלה )היה הסדר ש(מי שיש 
למד  היה  לא  אב  לו  מי שאין  לבניך"(,  "ושננתם  )כמו שכתוב  תורה  אב מלמדו  לו 

תורה".

ולכאורה, במצב כזה לא שייכת כבר המציאות ש"תשתכח תורה מישראל", כי, על 
דרך הרגיל, כשילד הוא בגיל חינוך ]שאז ישנו הציווי "ושננתם לבניך", כיון שעדיין 
בזמן שבית  וכמה  כמה  ]ועל אחת  דרובא  ברובא  הנה  את עצמו[,  לחנך  יכול  אינו 
אביו,  חי  הגלות[  בזמן  מאשר  יותר  בגלוי  ה'  ברכות  היו  שאז  קיים,  היה  המקדש 

ובמילא מובן שאצל רוב ישראל היו הבנים במעמד ומצב ש"אביו מלמדו תורה".

תורה",  למד  היה  לא  אב  לו  שאין  ש"מי  שכשראו  הגמרא,  מוסיפה  מזה  ויתירה 
"התקינו שיהיו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים", בסמכם על הפסוק "כי מציון 
תצא תורה )ודבר ה' מירושלים(", ולשם הביאו ילדים מכל ארץ ישראל. וכיון שכן, 

הרי רחוק עוד יותר המעמד ומצב שיש לחשוש ש"תשתכח תורה מישראל".

ועוד מוסיפה הגמרא, ש"התקינו שיהיו . . מכניסין אותן כבן ט"ז כבן י"ז" – וטעם 
על  להשגיח  שיוכל  עד  המתינו  מהבית,  לשלחם  שהוצרכו  דכיון  בפשטות,  הדבר, 

עצמו – "ומי שהיה רבו כועס עליו, מבעיט בו ויצא".

ונמצא, שגם לפני תקנת יהושע בן גמלא למדו תורה לא רק ילדים שיש להם אב, 
אלא גם אלו שאין להם אב, שהרי היתה אפשרות להעלותם לירושלים וכו' )מלבד 

"מי שהיה רבו .. מבעיט בו ויצא"(.

ואז "בא יהושע בן גמלא ותיקן שיהיו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה 
ובכל עיר ועיר, ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע" )ולא להמתין עד שיהיו "כבן ט"ז 

כבן י"ז"(.

ואף על פי כן אומרת הגמרא, שתקנה זו הצילה לא רק את מי שהיה רבו מבעיט בו 
ויצא, או את מי שאין לו אב ואין אפשרות להעלותו לירושלים וכו', אלא תקנה זו 

פעלה "שלא תשתכח תורה מישראל"!

1( כא, א.
2( ישעי' ב, ג. 

3( פרש"י ב"ב שם – מיבמות סא, א.
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או  זה  לילד  רק  לא   – שבע"  כבן  שש  "כבן  של  החינוך  נוגע  כמה  עד  רואים  ומכן 
למשפחה וחוג שלו, אלא שעל ידי זה מבטיחים "שלא תשתכח תורה מישראל".

גם ילדים מבית טוב  
ויש להוסיף בזה: בנוגע להתחלת הלימוד אצל מלמדי תינוקות "כבן שש כבן שבע" – 
מבאר רבינו הזקן בהתחלת הלכות תלמוד תורה, שגם לפני כן היו אצל התינוק עניני 
לנו משה  )אביו( תורה צוה  בן שנתיים4( מלמדו  )בהיותו  יהדות: "משיתחיל לדבר 
)ו(בשנה הרביעית מלמדו   .  . "ואחר כך מלמדו מעט מעט פסוקים בעל פה  וגו'", 
אותיות התורה כדי שירגיל עצמו לקרות בתורה" – כיון ש"בימיהם שהיו מספרים 
הרוב בלשון הקודש )שהיתה השפה המהלכת בבית וברחוב( . . לא היו צריכין ללמד 
הנקודות  היו  לא  כי   .  . וטעמים  בנקודות  הקריאה  רק  המלות,  פירוש  התינוקות 
שנתיים  שמגיל  פי  על  ואף  שלנו".  תורה  כספר  אלא  בימיהם  כתובים  והטעמים 
התחיל כבר החינוך באופן ש"מלמדו תורה" – הנה אם לא יהיה מוכן עבורו "חדר" 

כשיהיה "כבן שש כבן שבע", קיימת סכנה "שתשתכח תורה מישראל" חס ושלום!

ועל אחת כמה וכמה בימינו אלו, שכדי שיהיה "אביו מלמדו תורה", צריך תחילה 
ללמד את האב... ועם האב קשה יותר "להסתדר" מאשר עם הילד, וכפי שרואים 
מאשר  והמצוה,  התורה  בדרך  לילך  שיתחיל  צעיר  על  לפעול  יותר  שנקל  בפועל 

לפעול זאת אצל מי שכבר עברו רוב שנותיו והתנהג באופן אחר.

מדברים  לא  שברחוב  וכמה  כמה  אחת  ועל  זו,  הכרה  חסרה  האב  שאצל  ובשעה 
האל"ף־בי"ת  מהתחלת  אלא(  וטעמים,  נקודות  רק  )לא  ללמד  צורך  ויש  "יהדות", 
של יהדות – אזי מודגש יותר הצורך להבטיח "שלא תשתכח תורה מישראל", על 
ידי זה שלא יסתפקו בכך שישנם ישיבות עבור "כבן ט"ז כבן י"ז", ולא יסמכו על 
כך שמסתמא יש לילד אב שסבו היה שומר תורה ומצוה וכו', אלא חובה לזכור מה 
שפעל יהושע בן גמלא – ש"זכור אותו האיש לטוב", היום ואתמול ומחר – ש"תיקן 
בעיר  גם  ועיר",  עיר  ובכל  ומדינה  מדינה  בכל  תינוקות  מלמדי  מושיבין  שיהיו 
)כפי  בירושלים  לדור  צריך  דין  פי  גדול שעל  כהן  להיותו  בה,  ביקר  לא  שמעולם 
ואף  תורה,  שילמדו  אב  לו  שאין  מי  עבור  "חדרים"  יש  ששם  הרמב"ם5(,  שמביא 
על פי כן נגע לו לתקן תקנה – שנשארה תקנה קבועה לכל הדורות עד לימינו אלו, 
מלמדי  מושיבין  "שיהיו   – בישראל  קהילה  כל  לחיוב  בנוגע  בפועל  לדין  שהובאה 

תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר".
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כולנו יהושע בן גמלא 

וכאמור לעיל, שזכרון זה אינו כדי שיתוסף אצלו סיפור יפה, אלא זהו חלק מהתורה 
זו  – הוראה בנוגע לפועל, שעליו להשתדל לעשות כל התלוי בו שתתקיים תקנה 
בסביבתו, ובכל עיר ועיר שיכול לפעול בה באיזה אופן שיהיה, אפילו בעיר שמעולם 

לא ביקר בה.

ועל פי המדובר כמה פעמים אודות דברי רבינו הזקן6 שציוויי התורה נכתבו בנוסח 
וסגנון שיש בו שני פירושים: לשון ציווי ולשון הבטחה – ישנם שני פירושים אלו גם 

בענין "ושננתם לבניך".

ואין הדבר תלוי אלא ברצונו: באם רק ירצה – בודאי יצליחו הקב"ה לא רק לקיים 
)כמו  התלמידים"  אלו  לבניך  "ושננתם  לקיים  רק  ולא  כפשוטו,  לבניך"  "ושננתם 
שכתוב בספרי(, אלא גם לקיים תקנת יהושע בן גמלא, ש"בכל עיר ועיר" שנודע לו 
שדרים בה יהודים, עליו לברר אם יש גם "חדר" עבור תינוק בן שנתיים ש"מתחיל 
לדבר", שילמדו עמו "תורה צוה לנו משה", ואחר כך ילמדו עמו את האל"ף־בי"ת של 

יהדות, וכאמור לעיל, שהיסודות לזה צריכים להקבע כבר "מפי עוללים ויונקים".

וזכות  עוזרו"7  כיון ש"הקב"ה   – יצליח  בודאי  גמלא,  בן  יהושע  כמו  יתנהג  וכאשר 
הרבים מסייעתו – להיות נכלל בין אלו שהם "זכורים לטוב" לכל הדורות.

חובה על כל אחד לא רק ללמד את ילדיו שלו, אלא להשתדל שכל ילדי עירו יקבלו 
חינוך יהודי, ואפילו לנהוג כרבי יהושע בן גמלא, להשתדל שבכל מקום בעולם יקבל 

כל ילד חינוך יהודי.

 משיחת י"ב תמוז, ה'תשל"ג, רשימת השומעים בלתי מוגה 
תורת מנחם חלק ע"ג, עמוד 13

6( ראה תו"א ס"פ תשא )פו, ג(.
7( ראה סוכה נב, ריש ע״ב. וש״נ.
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מקור 3 תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף פ"ה, עמוד ב' )על פי ביאור אבן ישראל(
לּו ּכֲֹהִנים  שְׁ ּלֹא ִיכָּ "י – שֶׁ ל ֲחָכִמים )ַרשִׁ בּוָרה שֶׁ ֵריׁש ָלִקיׁש ָהָיה ְמַציֵּין ֶאת ְמָערוֹת ַהקְּ
יַע ֶאל ְמָעָרתוֹ  ר ִהגִּ ֲאשֶׁ יִקים(. כַּ ָלה ַעל ְיֵדי ַצדִּ קָּ ֱאַרע תַּ ּלֹא תֶּ ַלֲעבוֹר ֲעֵליֶהן ּוְלַהֲאִהיל שֶׁ
ה ַמּדּוַע ֵאינוֹ  ְעּתוֹ ִמּבּושָׁ ה דַּ ּנּו ְולֹא ָיכוֹל ָהָיה ְלמוְֹצָאּה. ָחְלשָׁ ל ר' ִחיָּיא ֶנֶעְלָמה ִממֶּ שֶׁ
קוֹל  ת  בַּ ָיְצָתה  מוֹתוֹ?  כְּ ּתוָֹרה  י  ְלתִּ ְלפַּ פִּ לֹא  ְוִכי  עוָֹלם!  ל  שֶׁ ִרּבוֹנוֹ  ָאַמר:  ְלָכְך.  זוֶֹכה 

ים(.  ַרבִּ ְדתָּ בָּ ְצתָּ )ִלימַּ מוֹתוֹ לֹא ִריבַּ , ְואּוָלם ּתוָֹרה כְּ ְלתָּ ְלפַּ מוֹתוֹ פִּ ְוָאְמָרה לוֹ: ּתוָֹרה כְּ

ר ָהיּו ָרִבים ר' ֲחִניָנא ּוְר' ִחיָּיא, ָאַמר לוֹ ר' ֲחִניָנא ְלר' ִחיָּיא:  ֲאשֶׁ ר: כַּ סּופָּ מְּ ּוְכֵעין ָמה שֶׁ
ִפְלּפּוִלי,  ָרֵאל ַאֲחִזיר אוָֹתּה בְּ שְׂ ח ּתוָֹרה ִמיִּ כַּ תַּ שְׁ ה ַרב? ַחס ְוָחִליָלה, ִאם תִּ י ַאתָּ ְוִכי ִעמִּ
י ְסָבָרִתי. ָאַמר לוֹ ר' ִחיָּיא ְלר'  חּו, ַעל פִּ כְּ תַּ שְׁ נִּ ְבֵרי ַהּתוָֹרה שֶׁ ל דִּ ְחֵזר ֶאת כָּ אּוַכל ְלשַׁ שֶׁ

ָרֵאל. שְׂ ח ִמיִּ כַּ תַּ שְׁ ּלֹא תִּ יִתי ַלּתוָֹרה שֶׁ ָעשִׂ ה ַרב? שֶׁ י ַאתָּ ֲחִניָנא: ִעמִּ

תוֹת, ְוַצד ְצָבִאים ּוַמֲאִכיל  ּנּו ְרשָׁ ן ְוׁשוֵֹזר ִממֶּ תָּ שְׁ ה? – ֲאִני הוֵֹלְך ְוזוֵֹרַע פִּ ָמה ֲאִני עוֹשֶׂ
י ּתוָֹרה ֲעֵליֶהם, ַוֲאִני  ה חּוְמשֵׁ ה ְמִגיּלוֹת ֵמעוָֹרם ְוכוֵֹתב ֲחִמשָּׁ ָרם ִליתוִֹמים, ְועוֹשֶׂ שָׂ ִמבְּ
ׁש  י ּתוָֹרה, ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם חּומָּ ה חּוְמשֵׁ ֲחִמשָּׁ ינוֹקוֹת בַּ ה תִּ ד ַלֲחִמשָּׁ הוֵֹלְך ְלִעיר ּוְמַלמֵּ
ֶאֱחזוֹר  ה ְסָדִרים ַוֲאִני אוֵֹמר ָלֶהם ַעד שֶׁ שָּׁ ינוֹקוֹת שִׁ ה תִּ שָּׁ ָנה ְלשִׁ ד ֲאִני ִמשְׁ ֶאָחד, ּוְמַלמֵּ
ֲאִני  ה  עוֹשֶׂ ְך  כָּ ְיֵדי  ְוַעל  ָלֶזה  ֶזה  ָנה  ִמשְׁ דּו  ְוַלמְּ ָלֶזה  ֶזה  ִמְקָרא  ְלְמדּו  תִּ ְלָכאן  ְוָאבוֹא 

ָרֵאל. שְׂ ח ִמיִּ כַּ תַּ שְׁ ּלֹא תִּ ַלּתוָֹרה שֶׁ

י ִחיָּיא! דוִֹלים ַמֲעשֵׂ ה גְּ מָּ י: כַּ ָאַמר ַרבִּ ּוְמִעיִרים, ְוֶזהּו שֶׁ

<< הרבי 
כמה גדולים מעשי חייא 

אודות הנהגתו של רבי חייא בהרבצת תורה )שעליו אמרו "תורה כמותו לא ריבצת"1( 
– מצינו בגמרא2, שרבי חייא אמר על עצמו "עשיתי לתורה שלא תשתכח מישראל", 

ועל זה אמרו "כמה גדולים מעשי חייא".

אני  חייא עצמו: מה  רבי  – מספר  חייא  רבי  ובמה התבטאה הנהגתו המיוחדת של 
וצד צבאים ומאכיל מבשרם  וזורע פשתן ושוזר ממנו רשתות,  – אני הולך  עושה? 
ליתומים, ועושה מגילות מעורם וכותב חמשה חומשי תורה עליהם, ואני הולך לעיר 
ומלמד לחמשה תינוקות בחמשה חומשי תורה, לכל אחד מהם חומש אחד, ומלמד 
אני משנה לששה תינוקות ששה סדרים, ואני אומר להם עד שאחזור ואבוא לכאן 
תלמדו מקרא זה לזה ולמדו משנה זה לזה, ועל ידי כך עושה אני לתורה שלא תשתכח 

מישראל.

ב. עשה זאת בעצמך!

1( ב"מ פה, ב. 
2( כתובות קג, ב. ב"מ פה, ב. 

רבי שמעון בן לקיש
250 - 290 לספירה בקירוב

למד תורה בצעירותו ולאחר מכן 
הצטרף לחבורת שודדים. רבי יוחנן 

הכיר ביכולתו ושכנעו ללמוד 
תורה, והשניים למדו יחד במשך 

שנים רבות, עד שריש לקיש הגיע 
למדרגתו של רבי יוחנן. עם זאת, 
מחלוקת שפרצה ביניהם, הביאה 

למותו של ריש לקיש בטרם עת.

רבי חנינא בר חמא
220 - 250 לספירה בקירוב

עלה מבבל לארץ ישראל כדי 
ללמוד עם רבי יהודה הנשיא. עד 

מהרה הוכר כתלמיד חכם יוצא 
מן הכלל, אך דרכיו גרמו לאחרים 

להתרחק ממנו, ובשל כך דחה רבי 
יהודה הנשיא את מינויו לתקופה 

מסוימת. בסופו של דבר, עמד 
בראשות הישיבה בציפורי.

 רבי חייא 
200 - 220 לספירה בקירוב

עלה מבבל לארץ ישראל כדי 
ללמוד עם רבי יהודה הנשיא, 

היה לגדול תלמידיו בבית מדרשו 
ועמד בראש ישיבה בטבריה. 

דמות מפתח בקיבוץ הברייתא 
והתוספתא ובעריכתן. נודע 

בחוכמתו ובצדקותו, ונאמר עליו 
שכל תפילותיו נענו.
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וענין זה אמר רבי חייא לרבי חנינא, שאמר על עצמו "חס וחלילה, אם תשתכח תורה 
מישראל אחזיר אותה בפלפולי", כלומר, שעל ידי פלפולו בתורה ביכלתו להחזיר 
תורה לישראל )אם תשתכח חס ושלום(, ועל זה ענה לו רבי חייא: "עמי אתה רב? 
זה  ולאחרי  האמורה(.  ההנהגה  ידי  )על  מישראל"  תשתכח  שלא  לתורה  שעשיתי 

מסיימת הגמרא – "היינו דאמר רבי כמה גדולים מעשי חייא"!

זאת אומרת: אף על פי שרבי חייא היה עסוק בלימוד התורה לעצמו, ועד שבתור 
תלמידו של רבי )מסדר המשנה( סידר את הברייתות, וכפי שאומרת הגמרא3 "כל 
ברייתא שאינה שנויה בבית מדרשם של רבי חייא ורבי אושעיא . . אל תקשו ממנה 
בבית המדרש", מכיון שהם "סדרו את הברייתות ודקדקו בדברי כל חכם כו'" – אף 
כן, לא הסתפק רבי חייא בזה, אלא השתדל בעצמו ללמד תורה לתינוקות  על פי 

בישראל, ועל ידי זה "עשיתי לתורה שלא תשתכח מישראל".

לצאת לצייד 

ולא  התינוקות,  עם  בעצמו  ללמוד  השתדל  חייא  שרבי  בלבד  זו  לא  מזו:  ויתירה 
הסתפק לשלוח את תלמידיו שהם ילמדו עם התינוקות ]שהרי פשיטא שהיו לו הרבה 
תלמידים, כפי שמצינו בכמה מקומות "תני דבי רבי חייא", כלומר, תלמידי הישיבה 
של רבי חייא[, אלא הוא בעצמו התעסק בציד הצבאים כדי לעבד מעורותיהם קלף 

לכתוב עליו חמשה חומשי תורה!!

דהנה, בשלמא בנוגע ללימוד עצמו – יכולים להבין שרצה ללמוד בעצמו עם התינוקות, 
ולא הסתפק לשלוח את תלמידיו ללמוד עם התינוקות. אבל לצוד צבאים כדי לעבד 
את  לשלוח  יכול  בודאי  היה   – תורה  חומשי  חמשה  עליו  לכתוב  קלף  מעורותיהם 
תלמידיו שהם יעשו זאת עבורו. ואף על פי כן השתדל רבי חייא בעצמו לצוד צבאים 
תינוקות  עם  ולימוד  דחינוך  והנחיצות  גודל החשיבות  בכך את  להראות  כדי  וכו', 

מישראל!

ללמד אחד את השני

ופעולתו של רבי חייא בלימוד עם התינוקות היתה באופן שהורה להם תיכף ומיד: 
"תלמדו זה לזה ולמדו זה לזה", כלומר, שכל אחד מחמשה התינוקות ילמד עם שאר 
ילמד עם  וכן כל אחד מששת התינוקות  התינוקות את החומש שלמדו רבי חייא, 
שאר התינוקות את סדר המשניות שלמדו רבי חייא, זאת אומרת, שבהתחלת החינוך 

כבר הורה להם שהנהגתם צריכה להיות באופן ד"נרות להאיר".

3( חולין קמא, סע"ב ואילך. 
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את  לומד  בעצמו  שהוא  בזה  מסתפק  שאינו   – חייא  רבי  של  הנהגתו  כללות  וזוהי 
תורתו של רבינו הקדוש, ועד שהוא מסדר את הברייתות כו', אלא הוא בעצמו יוצא 
עם  וילמדם  תורה  חומשי  חמשה  יכתוב  עורותיהם  גבי  שעל  צבאים  לצוד  לשדה 

חמשה תינוקות...

ועל זה אומר רבי: "כמה גדולים מעשי חייא"!

כללות  להיות  צריך  כיצד  לפועל,  בנוגע  הוראה  למדים  חייא  רבי  של  ...מהנהגתו 
הענין דהרבצת תורה – מכיון שעליו אמרו "תורה כמותו לא ריבצת" )שהוא הסמל 
להרבצת התורה( – שצריכים להשתדל לעסוק ולפעול על כל סוגי התלמידים, אפילו 
על אלו שנמצאים במעמד ומצב נמוך עד שלומדים תורה שלא לשמה ממש ]ולא 
כאותם שלומדים תורה ועוסקים רק עם התלמידים שקמים לכבודם וכו', ועם השאר 
– אין להם כל עסק![ , ועד שצריכים לצאת וללמוד תורה )מקרא ומשנה וכו'( גם עם 

אלו שמקודם לכן לא היתה להם שייכות כלל ללימוד התורה.

 – וכו'(, "ריבצת  )ומכל הסוגים  – לימוד עם אחרים  וכללות הענין דהרבצת התורה 
"תרביצא"5, שפירושו  – קשור עם הלשון  לאחרים, לשון המרביץ שדהו, משקה"4 

גינה. וענינה – ענין התענוג )כי גינה מיועדת עבור טיול לשם תענוג כו'(.

זאת אומרת: הלימוד וההשפעה על הזולת )כל סוגי התלמידים( צריך להיות מתוך 
תענוג דוקא, כלומר, באופן של קירוב כו', ופשיטא – לא באופן של כעס ורוגז חס 
– "דברי  ושלום! וכפי שנתבאר לעיל אודות הדגשת דברי התוספות בסיום הש"ס 

שבח ותנחומין" דוקא.

 משיחת שבת פרשת וישב, ה׳תשמ"ג. רשימת השומעים בלתי מוגה
תורת מנחם, ה'תשמ"ג, חלק ב' עמוד 807

4( פרש"י ב"מ שם. 
5( ראה מו"ק ו, ב.


