
  

  

  

  

קמיה  אמר ליה רב הונא לרבה בריה מאי טעמא לא שכיחת

   דרב חסדא דמחדדן שמעתיה?

שרב הונא שאל את רבה  מספרת )שבת פב, א( הגמרא

בנו מדוע הוא אינו רגיל להיכנס לשיעוריו של רב חסדא, 

  שידוע בלמדנותו הגדולה. 

אמר ליה מאי איזיל לגביה דכי אזילנא לגביה מותיב לי במילי 

א''ל מאן דעייל לבית הכסא לא ליתיב בהדיא ולא  דעלמא

ליטרח טפי דהאי כרכשתא אתלת שיני יתיב דילמא משתמטא 

  שיני דכרכשתא ואתי לידי סכנה. 

רבה עונה לו ואומר שכאשר הוא נכנס לשיעור, רב חסדא 

עוסק ב'מילי דעלמא', עצות בריאותיות הקשורות לבית 

ואה , רבה לא רכןהכסא, ואין הוא לומד ממנו תורה. על 

   טעם להכנס לשיעור.

  

 

 

לפעמים מוצאים את אור "לעיון הלומדים נביא את הפיסקה במלואה:  1

התורה דוקא במקום רחוק. כשאירע הדבר שהמחשבות נתכווצו 

ונצטמצמו, הצמצום הולך ומתגבר עד שחלקים רבים ויסודיים מן התורה 

נה, והננו צריכים לדרוש אותם במקום רחוק. בדרך כלל, הם מּוצאים ממ

אין המחיצה בין התורה והחכמה גדורה כראוי. הרינו צריכים לדעת כמעט 

את כל המדעים כדי לברר יפה את התורה, ומתי הוצאו אלה מן התורה, 

אין לנו בירור. עסק הרפואה כלול הוא בתורה, שהרי באגדות הש"ס 

א''ל הוא עסיק בחיי דברייתא ואת אמרת במילי דעלמא כ''ש 

  . זיל לגביה

רב הונא מסביר לבנו שרב חסדא עוסק בדברים הנוגעים 

לעצם חייהם של הבריות, ואי אפשר לקרוא להם 'מילי 

דעלמא'. אדרבה, העובדה שרב חסדא עוסק בדברים 

  החשיבות של הלימוד ממנו. כאלו רק מחזקת את

גמרא מופלאה זו התבארה על ידי מרן הרב זצ"ל בקבציו 

  (א, תתק):

בדרך כלל, אין המחיצה בין התורה והחכמה גדורה כראוי. 

הרינו צריכים לדעת כמעט את כל המדעים כדי לברר יפה 

את התורה, ומתי הוצאו אלה מן התורה, אין לנו בירור. עסק 

ורה, שהרי באגדות הש"ס הכניסו אותו, הרפואה כלול הוא בת

והעסק דחיי דברייתא היה העיקר שהזקיק את רב הונא, 

שיצוה לבריה למיזל לקמיה דרב חסדא, עוד יותר מהטעם 

   1של חידוד שמעתיה.

י דברייתא היה העיקר שהזקיק את רב הונא, הכניסו אותו, והעסק דחי

שיצוה לבריה למיזל לקמיה דר"ח, עוד יותר מהטעם של חידוד שמעתיה. 

במשלי הננו מוצאים את השבח של החכמה. בדרך כלל יוכל היות, 

שקלקולים מוסריים של חכמים אחדים גרמו להגדלת הרעיון של ההבדל 

ים לההכרה האלהית שבין התורה והחכמה. בכלל, מביאים כל המדע

ולאהבת אלהים, א"כ הם כלולים בציווי של שמע ואהבת, שע"ז סובב והיו 

הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך, ושננתם לבניך. אם יש 

  זהתשע" שבט 'כהבס"ד 

 משפטיםפרשת 



2  קדושת החיים  

 

הרב זצ"ל מבאר שהגבול בין תורה ובין חכמה, ובפרט 

היחס בין תורה ובין רפואה, אינו ברור ולכן אף שרב חסדא 

צות רפואיות בהנהגה בבית הכסא, רב הונא לא עסק בע

ראה בכך פחיתות ערך אלא אדרבה, כדבר שחשוב ללמדו 

  יותר מאשר שמועות מחודדות אחרות.  

   

נראה שניתן להוסיף פנים חדשות בדברי רב הונא העולות 

  מדברי הגמרא בבא מציעא (קז א): 

אחי, הני תחלי אמר ליה רב יהודה לרבין בר רב נחמן: רבין 

  דבי כתנא אין בהן משום גזל...

 -אמר ליה רב יהודה לרבין בר רב נחמן: רבין אחי, הני דילי 

  דילי... -דילך, ודילך 

אמר ליה רב יהודה לרבין בר רב נחמן: רבין אחי, לא תזבין 

  ארעא דסמיכא למתא...  

  : במקום רש"ימסביר וכך 

שחלים שקורין כרישי"ן, הגדילים בין  תחלי דבי כיתנא:

  הפשתן.

לכל הבא ועוקרן, לפי שהוא משביח את  -אין בהם משום גזל 

  הבעלים, שמפסידים פשתן יותר על דמיה.

יש באילנותי שהפירות שלך,  -דילי דילך דילך דילי

ובאילנותיך שהפירות שלי, ששדותינו זו לזו סמוכות, והמצרים 

גבוהים, ואילנות נטועין בהם, יש מהם נטועין בשלי ששרשיהן 

פו ונטו כולן לתוך שדך, ויונקים משלך, ויש בשלך שנוטין כפ

  לתוך שלי ויונקים מארצי.

לא תקנה שדה הסמוכה לעיר, שעין בני האדם  -לא תזבון  

  שולטת בה תמיד.

הגמרא מביאה שלש מימרות, שהמשותף להן הוא, דברי 

רב יהודה לרבין בר רב נחמן. אמנם, ניתן להבחין בשתי 

נות בדברי הגמרא. ראשית, בשלש יתופעות מעני

. 2נה לרבין בלשון קירבה 'רבין אחי'המימרות, רב יהודה פו

  

 

 

צורך לדעת את המעשה אשר יעשה, מה שאין החכמה מספקת ע"ז, 

מספיק הבדל זה גם ליתר המקצועות שבתורה שאינם מעשיים. ופשוט 

, שחובה היא הקדמת ידיעת המעשה, וגם הרגילות ברוח התורה שבא הוא

ע"י כל מה שעוסקים בה, היא מעלה את האדם לידי שלמות מעשית. 

וסגולה זו, יש ג"כ בכל חכמה בפנים ידועים, וכל חכמה באמת אור ד' היא, 

וההגדה הברורה המבדלת בין התורה להחכמה הכללית, היא שאלה 

 ."גדולה

שנית, בעוד ששתי המימרות הראשונות קשורות לנושאים 

רא האחרונה איננה הלכה אלא עצה הלכתיים, הרי שהמימ

טובה. נראה לומר שיש קשר בין שתי התופעות. רב יהודה 

מדריך את רבין הן בפן ההלכתי והן בפן המעשי. הדרכה 

בין  –זו איננה נובעת רק מהקשר בין ההלכה ובין המעשה 

התורה ובין החכמה, אלא היא נובעת מתחושת ה'אחוה'. 

שהתורה מחוברת  בצורה יותר מופשטת ניתן לומר,

מדעי, אלא במובן -לחכמה לא רק מהצד האינטלקטואלי

תורה שמדריכה את ההולכים  –חיים' -הפשוט של 'תורת

    3.בדרכה כיצד עליהם לנהוג

מתוך דברי רב יהודה ביחס לקנית קרקע הסמוכה לעיר 

וחשש עין הרע, ממשיכה הגמרא ודנה בנושאים מעשיים 

מתוך פרשת השבוע  ולומדת את מעלתה של 'פת שחרית'

  שלנו:  

ועבדתם את ה' אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך ועבדתם 

את ה' אלהיכם זו קריאת שמע ותפלה וברך את לחמך ואת 

מימיך זו פת במלח וקיתון של מים מכאן ואילך והסירותי 

  מחלה מקרבך 

חז"ל דורשים את הפסוק כמתייחס הן למצוות החשובות 

הן לעצה הרפואית של פת של קריאת שמע ותפילה, ו

שחרית, כאשר על ידי ההליכה בדרך זו, יתקיים 'והסירותי 

  מחלה מקרבך'. 

הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא שהרי אי אפשר 

שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה לפיכך צריך 

ת הגוף, ולהנהיג אדם להרחיק את עצמו מדברים המאבדים א

   .עצמו בדברים המבריאים והמחלימים

  א) (רמב"ם דעות ד,

דברי הרמב"ם מוסיפים נדבך חשוב בהבנת המשמעות של 

שמירת הבריאות. אין מדובר כאן רק ב'חיבור לחכמה' או 

'עצות טובות לחיים'. הבריאות עצמה היא בסיס הכרחי 

ירמיהו לעבודת ה' ובלשונו של בעל ה'דברי ירמיהו' (ר' 

 . ני תלמידי טל אזוביב הי"ולענין זה העיר 2

"אמר רב הונא: לשון חכמים ברכה, לשון חכמים עושר,  :א ,כתובות קג 3

יש ללמוד ממנה ברכה  - 'לשון חכמים'לשון חכמים מרפא". מפרש רש"י: 

 הועושר ורפואה.
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לעוו, מגדולי הונגריה לפני כמאתים שנה): "דחיי ושלימות 

הגוף והנפש נאגדים זה בזה והשומר נפשו ישמור גופו עבור 

נפשו" כמובן, שבכלל החובה לשמור על הבריאות, קיימת 

החובה הכללית לשמור על החיים, עד כמה שידו של 

האדם מגעת. אדם הנוהג שלא בזהירות, יוצא לדרך מתוך 

יפות וכו', עובר עבירה חמורה מאד. שמירה על בטיחות ע

בדרכים, על בטיחות בטיולים וכדו', אינה 'הדרכה בעלמא' 

אלא היא חלק בלתי נפרד מעבודת ה' שלנו. יתירה מכך, 

אדם המשקיע את כוחותיו בלימוד תורה, אך מזלזל 

בשמירה על חייו, מבטא בזה זלזול בקדושת החיים 

     ובמשמעותם הרוחנית.

  

אני רוצה להוסיף פן נוסף העולה ממדרש מאוד מעניין 

רבה לד, -העוסק בדמותו המיוחדת של הלל הזקן (ויקרא

  ג): 

גומל נפשו איש חסד (משלי יא יז) זה הלל הזקן, שבשעה 

שהיה נפטר מתלמידיו, היה מהלך והולך עמם. אמרו לו 

היכן אתה הולך? אמר להם: לעשות מצוה. תלמידיו: רבי, ל

אמרו לו: וכי מה מצוה זו? אמר להן: לרחוץ בבית המרחץ. 

אמרו לו: וכי זו מצוה היא?! אמר להם: הן! מה אם איקונין של 

מלכים שמעמידים אותו בבתי טרטיאות ובבתי קרקסיאות מי 

שנתמנה עליהם הוא מורקן ושוטפן והן מעלין לו מזונות, ולא 

לא שהוא מתגדל עם גדולי מלכות, אני שנבראתי בצלם עוד א

ובדמות, דכתיב "כי בצלם אלהים עשה את האדם" על אחת 

  כמה וכמה! 

חס להלל הזקן כ'איש חסד'. המדרש עושה יהמדרש מתי

זאת לא משום הצדקה והחסד שהלל הזקן עושה עם 

. הלל הזקן 4ם אלא משום היחס של הלל לגוף שלואנשי

ו בכך שעל ידי הרחיצה הוא יוכל לא מנמק את מעשי

חס יללמוד ולקיים מצוות בצורה טובה יותר. הלל הזקן מתי

לרחיצה כ'גמילות חסד'. היחס שלנו לגוף נובע מיחס חיובי 

כלפי העולם הזה. בהסתכלות חיצונית, גוף האדם אינו 

אלא 'קליפה', אך בהסתכלות פנימית יותר, יש משמעות 

ודאי לגוף שנברא ב'צלם ולכל דבר הנברא בעולם הזה וב

    5.אלקים'

  

 

 

 . תניא פרק כטה עיין בדבריו של בעל להרחבה נוספת 4

 ה בשיחתו של הרב גדעון לפרשת בשלח שנה זו.וראה בהרחב 5

 כח שבט. –לוח לחסידי חב"ד  –מובאת ב'היום יום'  6

  

פירוש חסידי על הפסוק בפרשתנו:  6מובא בשם הבעש"ט

"ּכִי ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשֹנֲַא רֵֹבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו" (שמות כג, ה). 

בדרשתו לומד הבעש"ט מפסוק זה את היחס הנכון שצריך 

  להיות בין החומר ובין הרוח: 

ר תסתכל בעיון טוב בהחומר שלך שהוא כאש -'כי תראה' 

שהוא שונא את הנשמה המתגעגעת  -'שונאך'  –הגוף, תראה 

 -רובץ תחת משאו  -לאלוקות ורוחניות, ועוד תראה שהוא 

שנתן הקב"ה להגוף שיזדכך ע"י תורה ומצוות והגוף מתעצל 

שיוכל  -וחדלת מעזוב לו  -בקיומם. ואולי יעלה בלבבך [ש:] 

, כי אם תתחיל בסיגופים לשבור את לקיים שליחותו

עזוב  -החומריות. הנה, לא בזו הדרך ישכון אור התורה, כי אם 

  לברר את הגוף ולזככו ולא לשברו בסיגופים.  -תעזוב עמו 

הבעש"ט אומר שהאדם עלול להגיע למסקנה לא נכונה 

ולחשוב שעליו לשבור את גופו על ידי סיגופים וזה מפני 

האלוקית להתחבר לקונה ולקיים  שהוא מקשה על הנשמה

תורה ומצות. הבעש"ט מלמד אותנו, שהדרך הנכונה אינה 

. 7ירת הגוף' אלא אדרבה בזיכוך הגוףבסיגופים ו'שב

במילים אחרות, הדרך לעבודת ה' אינה על ידי התעלמות 

מהגוף אלא אדרבה, על ידי הקשבה לצרכי הגוף מחד 

ף ובין הנשמה ומאידך שמירה והקפדה על האיזון בין הגו

אך מסביר הבעש"ט שלא בדרך של שבירת הגוף שורה 

אור התורה, אלא בדרך של קידוש החומר. כאשר האדם 

מתייחס לגוף שלו כפרט בתוך כלל העולם שברא ה', אז 

כשם שהוא מצווה לשמור על העולם, כך הוא מצווה 

  לשמור על גופו. 

הגמרא (ב"מ  אני מבקש לעלות קומה נוספת. מספרת לנו

פד.): "כי הוו מקלעי רבי ישמעאל ברבי יוסי ורבי אלעזר 

ברבי שמעון בהדי הדדי הוה עייל בקרא דתורי בינייהו, ולא 

הוה נגעה בהו". הגמרא מספרת שכאשר רבי ישמעאל 

ברבי יוסי ורבי אלעזר ברבי שמעון היו נפגשים והיו עומדים 

יניהם ולא זה מול זה, היה יכול צמד של בקר להיכנס ב

היה נוגע בהם, לפי שהיו כל כך שמנים. התיחסות הגמרא 

 הדברים תואמים לדברי הרב ב'מאמר הדור' ביחס למדרגת ה'ישר' 7

 . וה'כובש' ואכמ"ל
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לממדי גופם של התנאים הקדושים נראית במבט ראשון 

  מאד זרה.  

מבאר ר' צדוק הכהן מלובלין זצ"ל (תקנת השבים עמ' 

  קיב)

ושם מקודם בר' אלעזר בר' שמעון ור' ישמעאל בר' יוסי סיפרו 

מה שהיו בעלי בשר, נראה לי גם כן הכוונה להודיע מקדושת 

בשר גופם שגם כל גופניותם היה כולו קודש לה' לבדו דזולת 

זה מה שייך להזכיר בהם דבר זה דהיו בעלי בשר כלל והא 

ינו אלא ודאי ופשוט, דריבוי בשר הנעשה רימה ותולעה א

לגנאי וכדתנן באבות (ב', ז') מרבה בשר מרבה רימה, אבל ר' 

אלעזר בר' שמעון שהיה בטוח דבשרו ישכון לבטח כמו 

שאמרו שם (פ"ג סוף ע"ב) וכן ר' ישמעאל בן ר' יוסי מסתמא 

היה כיוצא בו דמה שאירע לזה אירע לזה וזיככו גופם כל כך 

יך לספר שהיו עד שהיה בשר גופם כולו קדוש לה' אצלם שי

בעלי בשר שתוספת בשר הגוף הוא אצלם תוספת קדושה 

ומה שהוא אצל כל אדם בעולם הזה לגנאי, וכמו שאמרו 

(סוטה ה' סוף ע"א) בשר בושה סרוחה וכו' דזה עיקר הבושה 

של האדם מה שהוא בשר ואצלם היה לשבח וכמו לעתיד 

כם לב שנאמר לשבח (יחזקאל י"א, י"ט) והסירותי וגו' ונתתי ל

בשר וכן יבוא כל בשר להשתחוות וגו' כיון שכל גופניותיו 

  קדוש לה':

ר' צדוק מסביר שהגמרא מספרת סיפורים מעין אלה כדי 

ללמד אותנו שיש מציאות של בשר קדוש. לא מדובר כאן 

רק בעין טובה ביחס לגוף אלא על הסתכלות אחרת 

ל לגמרי. הגוף עצמו הוא קדוש. כל חייהם של רבי ישמעא

ור' אלעזר היו נתונים בקודש, כל מהותם היא קודש, ולכן 

כל פעולה שלהם היתה מחוברת לקודש. ביחס למדרגה 

זו כתב הרמח"ל במסילת ישרים (כו): "והנה, האיש 

המתקדש בקדושת בוראו, אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים 

להיות ענייני קדושה ממש, וסימנך אכילת קדשים, שהיא 

ואמרו ז"ל (פסחים נ"ט): "כוהנים  עצמה מצוות עשה.

  אוכלים ובעלים מתכפרים". 

  מרחיב את הדברים מרן הרב (אורות ישראל ט, ג): 

אות ה' אות ברית הוא, קדושת הגוף בברית בשר ממש... 

אומות העולם אינם יכולים להשיג איך נעשה הבשר מקודש, 

איך נעשו התפקידים הגשמיים בעצמם אידיאליים. הערלה 

. יוכל השכל לשוט, להקיף, אבל לחדור לעומק מעכבת

הבשר, לעדן את הרצון היסודי שיהיו ערכיו ערכים מלאים 

קושט אמת וצדק, זה א"א כ"א בעצת ד' הבאה על נחלת 

זרע אברהם אוהבו כרות עולמים אשר לו, ישראל עם קרובו, 

  .ברית הקודש

אצל אומות העולם, מעשים דתיים, מעשים רוחניים, נועדו 

רומם את שכלו של האדם, את הצד הגבוה שבו, אך הצד ל

הנמוך, החומרי, נותר כפי שהוא. לעומת זאת, התורה 

בכללה, כפי שמסומל במצוות ברית המילה, מטרתה 

 –'לחדור לעומק הבשר', היינו 'לעדן את הרצון היסודי' 

  לרומם ולקדש את הנטיות הכי בסיסיות של האדם.  

   

'קדושת הגוף בברית בשר ממש' באה לידי ביטוי ביחס 

המתאים אל הגוף.  יחס זה תובע שמירה על בריאות הגוף, 

אך יחס זה גם תובע קדושה וטהרה. השבוע המוני בית 

ישראל, מציינים את סיום ימי השובבי"ם אשר מוקדשים 

לתיקון קדושת הבשר. גם בישיבה החלטנו לעסוק השבוע 

ים האלו, ולאור דברינו עד כה אני רוצה לעמוד על בנושא

  נקודה אחת. 

  טז) -אומר הנביא ישעיהו (לג, טו

ָּפי֙ו  ר ּכַ צַע ַמֲעַׁשּ֗קֹות נֵֹע֤ ס ְּבֶב֣ ים מֵֹא֞ יָׁשִר֑ ר ֵמֽ ָד֔קֹות וְדֵֹב֖ הֵֹל֣ צְ

יו מֵ  ם ֵעינָ֖ ים וְעֵֹצ֥ ַע ָּדִמ֔ ֹ֣ ם ָאזְנֹ֙ו ִמְּׁשמ ַחד אֵֹט֤ ֹ֔ ֹ֣ ַּבּׁש ְר֥אֹות ִמְּתמ

ן  ים ִמְׂשּגַּ֑בֹו לְַח֣מֹו נִָּת֔ ִע֖ ן ְמצָ֥דֹות ְסלָ ֹ֔ ים יְִׁשּכ ע: ֚הּוא ְמרֹוִמ֣ ְּבָרֽ

ים: יו נֱֶאָמנִֽ   ֵמיָמ֖

בקריאה ראשונית, היינו מפרשים את המילים 'עוצם עיניו  

מראות ברע' כענין שבין אדם לחבירו, וכהמשך טבעי 

ונמנע  לתחילת הפסוק המשבח את מי ש'דובר מישרים'

מלקחת שוחד. הגמרא (מכות כד, א) מפרשת מילים אלו 

בכיוון אחר לגמרי:  "כדרבי חייא בר אבא, דאמר ר' חייא 

בר אבא: זה שאינו מסתכל בנשים בשעה שעומדות על 

הכביסה." הגמרא מתייחסת לשמירת העיניים כשקולה 

לאי לקיחת שוחד והליכה בצדק ומישרים. ניתן לומר, 

ר נרתע מלקיחת שוחד ומהליכה שלא שכפי שאדם היש

ביושר, כך גם הוא נרתע מראית נשים במצבים פחות 

צנועים. ברובד יותר עמוק ניתן לומר, שנכון  להכניס את 

הנושא של שמירת העיניים לתחום שמירה על הבריאות 

שלנו. כשם שאדם צריך להקפיד ולשים לב איזה אוכל הוא 

יד ולשים לב על מה מכניס לגופו, כך גם אדם צריך להקפ

ובמה הוא נותן את עיניו. לעיתים אדם השומר את עיניו 

נתפס כאדם פנאט וחשוך, אך חשוב לדעת ששמירה על 

העיניים היא שמירה על מי שאנחנו. אני רוצה לשמור על 

עיניי כי אני לא רוצה שמראות אסורים יסיחו את דעתי 

וראי מהיעוד שלי, יסיחו את דעתי מהברית ביני ובין ב

ומהברית ביני ובין אשתי. אמנם אנו לא במדרגתם של 

התנאים הקדושים אבל גם אצלנו קיימת 'עבודת ה' בבשר'. 

כאשר אדם מתרגל להסיט את עיניו ממראות לא צנועות, 

זו קדושה. זה אומר שהוא קדש את גופו, את בשרו. הוא 

'תכנת', הוא הטביע בגוף שלו את ההפך מטבעו. כמובן 

גדול, ואין הוא בא בקלות. יש מאבקים, לפעמים  זהו אתגר

יש גם נפילות למרבה הצער, אבל המתמיד בזה, זוכה 

  וההרגל נהפך לו ל'טבע שני'.



   5 החייםקדושת 

 

התורה מחוברת לחכמה, התורה מחוברת לעולם, מחיה 

את העולם. איננו עוינים את העולם שאנחנו חיים בו אלא 

עולם ואנו שוקדים להתחבר אדרבה, אנחנו אוהבים את ה

אליו בצורה בריאה. כשם שעל האדם לעשות מאמץ לצאת 

מחדר שבו מעשנים, כך עליו להתאמץ ולהימנע משהייה 

  במקום שיש בו מראות שאינן צנועות. שנזכה בע"ה בזכות 

  

הרגלים אלו לנבואתו של יחזקאל (לו, כו): "וֲַהִסרִֹתי ֶאת 

  ”.ִּתי לָכֶם לֵב ָּבָׂשרלֵב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרכֶם וְנָתַ 

  

יותם קניגסבוך, אורי פירסט  אינטרנט: | דיין נאור: ריכהע|

: הפצה| אלירז טרבלסי וליאור קטריבסתמלול:  |ואלעד לוי 

.ראביאור קהלני ויאיר ברוי

  


