
 

  

 התיבון דיהא לשון מורשה שנאמר מקום כל הושעיה ר"א
 מן. מיניה סוגין דיהא לית אמר יעקב קהלת מורשה והכתיב

 :כולה משכח היא לעי דו

 שנאמר מקום דכל ליה מספקא הוה דמורשה לישנא האי. הושעיה ר"א
 הספק על לפרש יש כאן ואף וספק כהה לשון הוא דיהא לשון מורשה

 באו שלא בעצמן יורשין אינם והם לבניהם שמורישין נמי משמע דמורשה
 לשון דאף הוא ברוך הקדוש ליה ופשיט למשה ליה דמספקא והיינו. לארץ

 :היא ומוחזקת משמע ירושה

 ומה יעקב קהלת מורשה והכתיב הושעיה' ר דאמר הכלל על. התיבון
 ממנה יותר וספק דיהא דלית אין ומשני התורה על דיהא לשון שייך

 ואין לו יבאו ספיקות וכמה כמה בתורה וללמוד להתעסק כשבא בתחלה
 :בוריה על מבין
 טעמה עם כולה את מוצא הוא בה הרבה יגע שהוא ואחר. לעי דהוא מן

 :ונימוקה

ה  ה מֹשֶׁ שָּ ר עָּ דֹול ֲאשֶׁ א ַהגָּ ה ּוְלכֹל ַהּמֹורָּ קָּ ד ַהֲחזָּ )יב( ּוְלכֹל ַהיָּ
ֵאל: ל ִיְשרָּ  ְלֵעיֵני כָּ

, ט לעיל) שנאמר, לעיניהם הלוחות לשבור לבו שנשאו - ישראל כל לעיני
 שנאמר, לדעתו הוא ברוך הקדוש דעת והסכימה, לעיניכם ואשברם( יז
 :ששברת כחך יישר, שברת אשר( א, לד שמות)

ת ְשֵני לּוֹחת ִנים ְכֻתִבים  )י( ַוִיֵתן ה' ֵאַלי אֶׁ ֲאבָּ הָּ
ְצַבע ֱאֹל ר ה' ִק ְבאֶׁ ר ִדבֶׁ ִרים ֲאשֶׁ ל ַהְדבָּ ם ְככָּ ים ַוֲעֵליהֶׁ

ל: הָּ ֵאש ְביֹום ַהקָּ ר ִמתֹוְך הָּ הָּ ם בָּ כֶׁ  ִעּמָּ

ה ֵלאמֹר:ִק ַדֵבר ֱאֹל)א( ַויְ  ֵאלֶׁ ִרים הָּ ל ַהְדבָּ  ים ֵאת כָּ

ִנים  ל ְלָך ְשֵני ֻלחֹת ֲאבָּ ה ְפסָּ ל מֹשֶׁ ר ה' אֶׁ )א( ַויֹאמֶׁ
ַתְבִתי ַעל הַ  ִראשִֹנים ְוכָּ יּו כָּ ר הָּ ִרים ֲאשֶׁ ת ַהְדבָּ ֻלחֹת אֶׁ

: ר ִשַבְרתָּ ִראשִֹנים ֲאשֶׁ  ַעל ַהֻלחֹת הָּ

 חרות דכתיב מאי[ אלעזר( ]אליעזר) רבי ואמר
 הראשונות לוחות נשתברו לא אלמלי - הלחת על
 מישראל תורה נשתכחה לא

שדמ. "אמרי דבי ר"י: מאי דכתיב )משלי ל לג(: "כי מיץ 

במי אתה מוצא חמאה של  -חלב יוציא חמאה וגו'" 

 במי שמקיא חלב שינק משדי אמו עליה" -תורה? 

רבים הם הפדגוגים המתנשאים להביא דרכים להקל את 

עול הלימוד, וחושבים שיביאו ברכה לעולם בהקנותם 

את הידיעות והלימודים התוריים באופן קל, שלא יצטרך 

האדם להיות עמל בהם. תועלת הדבר אינה אלא מתעה, 

כי הידיעות לא תימדדנה על פי כמותם כי אם על פי 

ה וחריפות השימוש בהם איכותם, על פי עומק ההבנ

לכל חפץ. ביותר לימודי התורה, על פי גודל הרושם 

שפועלים על הלומד, לענין התכונה של המוסר 

המעשים הטובים ויראת ה' הטהורה. ובזאת יהיה מועיל 

רק הלימוד שאינו בא בדרכים קלים ונוחים לקלוט, כי 

ידי היגיעה ועבודה שכלית מתעלה האדם למידות -על

להיות נוטה אל השכל ואל כל דברי קודש נעלות, ו

באהבה וחפץ לב, והלימוד פועל עליו להיות כולו נתון 

ידי היגיעה -כן תצא מהלמוד שעל-ומסור ללימודיו. על

דווקא עומק ההבנה והידיעה הברורה עם הפעולה 

הרצויה לעבודת ה' ויראתו וכל טהרת המדות. אבל 

ועבודה הלימודים הנכנסים באופן קל, בלא יגיעה 

כבירה, ישארו לעולם שטחיים וקפויים, עומדים מחוץ 

לנפשו של אדם הפנימית, ופועלים מעט על מעשיו ועל 

יצרי לבבו. ע"כ חמאה של תורה, הברור והמובחר שבה, 

העיקרי, המחוור בעומק רעיון ושום שכל והמרבה אומץ 

הנפש ביראת ה' ודרכי קודש במי תמצא, רק במי 

תורה בעמל, וקנה אותה בדרכים שנתגדל על עבודת ה

כבושים שע"י יגיעה ועבודה רבה, שעמדו לו להתרחק 

מן הילדות וכל געגועיה, לבלתי קנותם בדרך שעשועי 

ילדים, כ"א מקיא חלב שינק משדי אמו עליה, ע"י רב 

עמל ויגיעה, יהיה לו המזון הקל והנח למורת רוח. וכמו 

ות עיכולו שיקוץ הגדול בהמזון של היונק, עם כל קל

ומהירות השגתו, כן יקוץ המתרגל ביגיעה ועבודת עיון, 

שישמח בזה והוא כל תענוגו ומשוש נפשו, בלימודים 

הנקנים כולם ע"י דרכים קלים, אבל עם זה הם מחוסרים 

עומק וכח רושם חזק בנפש

 שבירת הלוחות
 תורה עמלה שלו



 
 ונוראותיו גבורותיו הן הן כולנה על והעולה

 בעמלו רק טוב נפשו את הראה לא כי
 ואחר ובכשרון ובדעת בחכמה עמל אשר
 השמים מן עליו חסו וכאשר יגיעותיו רוב

 וסתרין דרזין רזין החכמה מעינות לו ונתגלו
 אלקים מתת אצלו היה זו דסתרין

 רצו כי אף בם רצה לא נפשו זה וזולת
 ויגיעת עמל שום בלא השמים מן לו למסור
 מגידים ידי על עליונין וסתרין רזין בשר
 לזה עיניו נשא לא התורה ושרי דרזין מארי
 וריחקה היתה עמו

כי שמעתי מפיו הקדוש שפעמים רבות 
השכימו לפתחו כמה מגידים מן השמים 
בשאלתם ובקשתם שרוצים למסור לו רזין 
דאורייתא בלא שום עמל ולא הטה אזנו 

 אליהם כלל

ואחד מן המגידים הפציר בו מאוד עם כל 
זה לא הביט אל מראהו הגדול וענה ואמר 
לו איני רוצה שתהיה השגתי בתורתו יתברך 
שמו על ידי שום אמצעי כלל וכלל רק עיני 

מה שרוצה לגלות לי  ,נשואות לו יתברך שמו
בעמלי  ,וליתן לי חלקי בתורתו יתברך שמו

והוא יתברך שמו  ,אשר עמלתי בכל כוחי
שיתן לי  .מפיו ודעת ותבונה ,יתן לי חכמה

ואדע  ,ינותלב מבין וכליותי יעשו כשתי מעי
ואיני רוצה אלא ממה  ,כי מצאתי חן בעיניו

וההשגות על ידי מלאכים  .שבתוך פיו
המגידים ושרי התורה אשר לא עמלתי ולא 

 .חכמתי אין לי בהם חפץ

 שהוא והעלינו שנים מכמה מדרשנו בבית הקודש רוח הופיע כבר א"א. כשר ראשו שנקטם הדס
 כשרין קטומים שלשתן אפילו( )סוכה לד שאמר טרפון' ר ודברי( )סוכה לב משנתינו כסתם פסול
 . השמים מן לי הניחו ומקום בחבורנו ברור והכל ראשו שנקטם ולא הוא אחר ענין

 בבית ק"רוה הופיע כבר [ה"ה ח"פ] לולב בהלכות ד"הראב ש"מ כי מעלתו דיבר אשר והיטב

 אבל, וחביריו ה"לדע שהיה כמו ק"רוה לומר רוצה אין, פעמים כמה בזה וכיוצא, מדרשינו

 חכמתם טבע לפי אם אפילו האמת לכוון זוכים אשר לשמה תורה עוסקי על' ה רוח היינו

 לחכימא חכמתא יהיב בחסדו הוא ברוך הקדוש מ"מ כזו' תושי ידיהם ישיגו לא ושכלם

 מה [א"ע ז"ט כתמורה] ש"וגז ו"וק פלפול י"ע האמת לכוון קנז בן עתניאל זכה וכזה. שעה לפי

 הנבואה שניטלה י"אעפ [א"ע ב"י] ב"דב ק"פ ל"אחז ז"ועד, זה להשיג חכמתו בטבע' הי שלא

 ניטלה לא מחכמים הנביאים מן

. נטלה לא החכמים מן הנביאים מן נבואה שנטלה פי על אף המקדש בית שחרב מיום' דאמרי הא
 המראה שהוא הנביאים נבואת שנטלה פי על אף קאמר הכי אאל, נוחה דעתי .... ואין ל"ז י"פרש

 .שבקרבם הקדש ברוח האמת יודעים אלא, נטלה לא החכמה בדרך שהיא החכמים נבואת, והחזון

 כל תעלומה.מה שלא הספיק להם בו ההיקש והסברא, לפעמים היתה הנבואה מבררת להם 

אף ישוע הנצרי שדמה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל שנאמר 
י יש מכשול גדול מזה. שכל הנביאים ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו. וכ

דברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק מצותן. וזה גרם לאבד 
ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם 
לעבוד אלוה מבלעדי ה'. אבל מחשבות בורא עולם אין כח באדם להשיגם כי לא 

בותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של ישוע הנצרי ושל זה דרכינו דרכיו ולא מחש
הישמעאלי שעמד אחריו אינן אלא לישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו 
לעבוד את ה' ביחד. שנ' כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' 

תורה ולעבדו שכם אחד. כיצד. כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי ה
ומדברי המצוות ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב והם 
נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה אלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר 
בטלו בזמן הזה ולא היו נוהגות לדורות ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם ואינן 

שיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח כפשוטן וכבר בא משיח וגלה נסתריהם. וכ
נחלו אבותיהם ושנביאיהם ששקר וירום וינשא מיד הם כולן חוזרין ויודעים 

 ואבותיהם הטעום.

 


