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מביא  )א"ג ה"פובמועד קטן  ,א"ט ה"פנדרים ( ירושלמיה
והתחרט עליו ובקש לבקש ר דנדר נשזקן אחד מעשה ב

אף חכם לא הצליח למצוא אולם . שיתירו לו את הנדר
שהגמרא (רבי שמעון בן אלעזר עד שהגיע , פתח לנדרו

 )אומרת שהיה תלמידו המובהק של רבי מאיר. בחולין ו
כשבא ו שלבחו על  .ובחכמתו הצליח למצוא לו פתח

מקלו של רבי "מתו אלא ין זה מחכא כי, חכמתו הגיב
  ."א היתה מבינתו דעתיוהלי מאיר היתה 

ויש להבין מה מעלת מקלו של רבי מאיר המועיל 
  ? לתוספת דעת וחכמה

כי במקלי עברתי את : "מצינו אצל יעקב אבינו שאמר
ארי יחידי עברית ית : "מסביר התרגום". הירדן הזה

אדם שאין לו כל דבר כלומר המקל מסמל על ". ירדנא
כך גם מצינו אצל שלמה המלך בגיטין . מהעולם הזה

די אשמדאי מלך שר הושלך מארמונו על יאכ, :)חס(
, "מקלו"הוא מעיד על עצמו שהוא מלך רק על , יםדהש

      . מהעולם הזההיינו שלא היה לו שום דבר 

בא מקלו של רבי מאיר ומלמדנו שבכדי לצמוח 
, "מקל"רק מהעולם הזה לתלמיד חכם צריך שיהיה לך 

וכל תענייני העולם הזה ורק כך כל לנתק את עצמך מ
ת משיב "ב בשו"וכמו שכתב הנצי. לתלמיד חכםלצמוח 

באשר זו דרכה של תורה שאין : ל"וז) ד"א סימן מ"ח( דבר
עמלה ותכליתה מתקיים אלא במי שמפנה כל ראשו 

ואי אפשר , ומסייעו לזכות בה, ונפש עמל עמלה לו, בה
. כ"ע. להיות גדול בתורה שעה שעוסק בדברים אחרים

אין  :)כא(דברי הגמרא בסוטה מה ויש להביא מקור לז
מו ערום צדברי תורה מתקיימין אלא במי שמעמיד ע

שפירש מכל עסקים ונעשה עליה , י"ופירש רש. עליהן
  . עני וחסר כל

אילו אמרה לי האומנת , אמר אביי .)סה(וכן בעירובין 
כל אותו , לא שניתי, תגיש לי ספל לבן מן החנות, שלי

מחמת . לתי ללמוד טובהיום הייתי מבולבל ולא יכו
ורבא אומר שאם . הדבר הזה שהסיח דעתי מהלימוד

ינה כבר לא הייתי לומד טוב אותו כ אותי היתה עוקצת
    . בגלל הסחת הדעת של עקיצת הכינה, יום

 עולה תורה תלמוד שיהא שמכוין כל: המאירי שם וכתב
 שיהיה וישתדל עצמו יטריד שלא יזהר, בידו ומצליח

 שוים והעסק התלמוד שאין, עסקים שאר מכל פנוי
 אמר וכבר. שוקע זה עולה כשזה אלא, אחת במדרגה

 לא כותת לה להגיש אם לי אמרה אם: החכמים אחד
 קלה טירדה אמי אפילו הטרידתני כלומר, לומד הייתי

 נטרד הייתי, זאת עושה והייתי כותח לה להביא
, אמר החכמים ואחד, לשם חוזר הייתי ולא מגירסתי

 כלומר, לומד הייתי לא כינה אותי עוקצת היתה אם
 לידי אותי מביאה היתה הכינה עקיצת טרדת שאפילו

 שישמרהו במה להשתדל הערה זה וכל תורה ביטול
  .כ"ע. תורה מביטול

 כשעקצה מלימודו נטרד היהעל דברי רבא שאלא ש
 הנהגת' ע( תלפיות מדרש בספר ההקש, כינה אותו

 אמרו והרי רבא את עוקצות הכינים היו כיצד ,)העבור
' ה ברצות" הפסוק על )נד פרשה רבה בראשית(מדרש ב

 זו אמר יוחנן רבי, "אתו ישלים אויביו גם איש דרכי
 לוי בן יהושע רבי. הנחש זה אמר שמואל רבי, אשתו
 לרבות ,"אויביו גם" ברכיה רבי אמר. הרע יצר זה: אמר

  .וזבובים ופרעושים יתושים כגון ,ביתו מזיקי

' ה לפני רצויות היו בודאי רבא של שדרכיו ומאחר
 יתושים בו שלטו איך ביאור צריך כן אם, יתברך

 אף אויביו בכלל הם ניםיכ גם והרי, ניםיוכ ופרעושים
 מיתושים קשה שעקיצתם לפי במדרש מוזכר שאינו

  ? ופרעושים

 המקום לפני רצויות דרכיהם והיו שבהיות ,לתרץ וכתב
 חלוקם להחליף יכולת להם מזמין היה מהחכמים לאיזה

 ונמצא, בעקיצתם ירגישו שלא עושה היה מהם ולאיזה
 היו והכנים והפרעושים היתושים שהם שאויביהם
  . ד"עכ. עימהם משלימים

 צדיקים והיו אותם עקצו לא שכלל צדיקים שיש, כלומר
 עוקצים היו זאת ובכל למקום רצויים דרכיהם שהיו

 מזמן היה יתברך' שה אלא והיתושים הפרעושים אותם
 יותר אותם יצערו שלא, להחלפה אחרים בגדים להם
  .מדי

 



 ת"בשו שכתב מה פי על אחרת בדרך לתרץ ונראה
 שלא הזהיר י"האר שרבינו ,)ז"שצ סימן( לשמה תורה
 ראוי שאין, הזיעה מן נבראים שהם הכנים את להרוג

 האדם מותרי הם אלו כי, כלל בהם לקוץ ולא להורגם
 ותועלת ותיקון, הכנים אלו נבראים שמהם שלו והסיגים

 יוצאים כי, גופו מזיעת נבראים הכנים כשאלו לאדם
. בהם לקוץ לו אין ולכן לחוץ וקליפותיו ומותריו סיגיו

  .ש"ע

 כי, הכינים את דוקא והזכיר בלשונו דקדק רבא זה לפי
 רבא וכוונת, מהאדם היוצאים למותרות מרמזים הם

, הכינים לדבר וכדוגמא מותרות שהוא דבר שכל לומר
ומילא  הקדושה מהתורה דעת להסחת גורמים הםש הרי

 מצריכהכי התורה , סר לו מהצלחה בלימודוכבר ייח
  .הקדושה בתורה ורק אךועיונו יהיה  דעתו שכל

למה בימינו לא  ,ל"ש אלישיב זצוק"פעם נשאל הגרי
, רואים תלמידי חכמים גדולים כמו שהיו בדורות עברו

  . וניסו לתלות זאת בכל מיני דברים

שהסיבה היא : ל השיב"ש אלישיב זצוק"אבל הגרי
פעם ידעו שלומדים ולומדים , שלומדים אבל מפסיקים

 וצריכים להתמיד וכשמוכרחים להפסיק אז מפסיקים
היום כשגומרים ללמוד מסיחים , ומיד חוזרים ללימוד

תורה שלומדים אותה . את הדעת לעניינים אחרים
בצורה כזאת שמסיחים ממנה את הדעת לא יכולה 

  .להצמיח תלמידי חכמים

כתוב : השיב? כשנשאל מה השיעור של היסח הדעת
, דברי תורה נקראים עוף, "התעיף עיניך בו ואיננו"

זה נקרא : ואמר, צם ופתח את עינוהוא ע, כהרף עין
  .      היסח הדעת כהרף עין ממש

שרבן , מספרת )ז"ג מ"פ(המשנה במסכת כריתות 
גמליאל נשיא שיראל הלך לקנות בהמה למשתה בנו 

, באיטליז של עמאום ורבי יהושע אב בית הדין היה עמו
ובא רבי עקיבא ושאל אותו שאלה שרחוקה 

זו לא שמענו , ואמר לו ורבן גמליאל השיב, מהמציאות
  .      אבל שמענו שאלה אחרת

לשם מה נכתב , )ב"אות מ(שואל התפארת ישראל 
הסיפור הזה במשנה היכן היה רבן גמליאל ומי הלך 

שמדובר בנשיא ישראל אשר היה טרוד , ומסביר? עמו
בחתונת בנו ועוד במקום המוני של שוק המלא בצעקות 

ובכל זאת לא חשש רבי עקיבא לבוא ולשאול , ואנשים
לא יקפיד עליו בידעו ש, אותו דינים שאינם מצויים

כי אין זמן בו , להורות. וילמד עמו גם בזמנים כאלה
  .  פטורים מלהסיח דעת מהתורה הקדושה
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