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דבריֿתורה) (אפילו לדבר מותר כיצד השאלה: נשאלת

למדנו הרי הסעודה, יקדי�1בעת שמא בסעודה מסיחי� ''אי�

אותו נפתח הקול ("כשיוצא סכנה" לידי ויבוא לוושט קנה

ומשתה מאכל ומסתכ�.. המאכל בו ונכנס הקנה פי שעל כובע

רש"י)? � הושט" דר� הול�

אמוראי�: בכ� נחלקו אמנ� כי לומר ויש

בגמרא בסעודתא;2נאמר יתבי הוי יצחק ורב נחמ� "רב :

אדוני (יאמר מילתא' מר 'לימא יצחק, לרב נחמ� רב ליה אמר

מסיחי� אי� � יוחנ� רבי אמר 'הכי ליה, אמר דברֿמה);

סכנה". לידי ויבא לוושט קנה יקדי� שמא בסעודה

מסיחי� ש"אי� ידע לא נחמ� רב וכי לתמוה, יש ולכאורה

בסעודה"?!

בשעת לדבר שאסור סבר יצחק שרב מכיו� ועוד: זאת

היה מוכרח כי נאמר א� �וא שאמר? מה אמר כיצד הסעודה,

עליו היה � מסיחי�" ש"אי� הדי� את נחמ� לרב להשמיע

הטע� את ואילו ההלכה עצ� את רק ולומר בדבריו לקצר

מכ�! לאחר לדחות היה יכול וכו"') יקדי� ("שמא לכ�

ש"אי� ההלכה את ידע נחמ� רב ג� שבאמת לבאר, ונראה

היתה מילתא" מר "לימא באומרו כוונתו בסעודה". מסיחי�

רב שלדעת משו� זאת תורה. לדברי אלא דברי�, לסת� לא

ורק א� חל הסכנה מפני בסעודה" מסיחי� ש"אי� הדי� נחמ�

רב סובר � בדבריֿתורה דבריֿתורה. על ולא חולי� שיחת על

ומצלא" מגנא "תורה שכ� לסכנה לחוש אי� � מפני3נחמ�

אפשרית. סכנה כל

ש"אי� הדי� שטע� מכיו� כי � יצחק רב לו השיב כ� על

לידי ויבא לוושט קנה יקדי� "שמא הוא, בסעודה" מסיחי�

כדוגמת דבריֿתורה. על ג� חלה זו שהלכה הרי � סכנה"

הגמרא לא4דברי מצוה "שומר כי �שא � מצוה עשיית לגבי

רע" דבר �5ידע בכלֿזאת נזוקי�", אינ� מצוה ו"שלוחי

שונה מצוי, שההיזק (במקו� שאני" הזיקא, דשכיח "היכא

רב הארי� לכ� מצוה). לצור� לא �א להסתכ� ואי� הדבר

לוושט" קנה יקדי� "שמא � לאיסור הטע� את �והוסי נחמ�

הזיקא" "שכיח של הגדר חל זה שבמקרה להדגיש כדי �

לא אפילו הסעודה, בשעת מסיחי� אי� ולכ� מצוי) (הנזק

בדבריֿתורה.

המג�ֿאברה� כתב אי�6להלכה, בדבריֿתורה �שא

עליו אמרו שלא שולח� "כל כתב זאת וע� בסעודה, מסיחי�

שכוונתו לומר וצרי� מזבחיֿמתי�". אכלו כאילו דבריֿתורה,

לאחריה או האכילה קוד� האליהוֿרבה7היא, כדברי או

המשנהֿברורה לדבר.8שהביא מותר לתבשיל תבשיל שבי�

(225 עמ' לה, כר� (ליקוטיֿשיחות,

ולא יחדיו שאכלו ששלושה התנא, דברי את להבי� יש

ביטול הלוא � מזבחיֿמתי� אכלו כאילו דבריֿתורה, אמרו

יותר חמור עליו והעונש מאוד חמור עני� הוא תורה

שלמדנו וכפי מזבחיֿמתי�") אכלו שאפשר9(מ"כאילו "כל ,

עליו נאמר עוסק" ואינו בתורה ואת10לעסוק בזה ה' דבר "כי

תכרת"! הכרת � הפר מצותו

"שלושה ואומרת, ממשיכה המשנה � גיסא ולאיד�

של משלחנו אכלו כאילו תורה דברי עליו ואמרו שאכלו..

דבריֿ אמירת בעבור השכר כל זהו הא� להבי�: וצרי� מקו�",

באי�ֿערו� ונעלה רב תורה לימוד על השכר והרי !11תורה,

יש "כ� הלשו� את דוקאשלושהלהבי� מדוע שאכלו",

"שלושה"?

את לתאר באה לא משנתנו העני�: עלהשכרביאור

את להשמיענו אלא תורה, ביטול על העונש ואת תורה לימוד

לנומעלתגודל אומרת האכילה. על והשפעתו הלימוד

עצמו המאכל � דבריֿתורה עליו שנאמרו שולח� כי המשנה

מקו�". של מ"שלחנו חלק נעשה

לפחות השתתפו בסעודה א� רק קיימת זו מיוחדת מעלה

ובדוגמת "זימו�" לעני� כמו קביעות; יש אז שכ� "שלושה",

"חזקה"). זו הרי פעמי� (בשלוש חזקה" הווי זימני "בתלת

על ג� ומשפיע פועל � "קביעות" בו שיש רוחני עני� כל

בזמ� "קביעות", של באופ� שלומדי� תורה לכ�, הגשמיות.

מ"שלחנו לחלק אותה ועושה האכילה את מעלה הסעודה,

מקו�". של

נאמרו לא האכילה קביעות בעת א� � גיסא ולאיד�

מכיו� זאת מזבחיֿמתי�". אכלו "כאילו זה הרי דבריֿתורה,

חיי�" "תורת היא לכ�12שהתורה "חיות"; אי� ובלעדיה

של (היפוכה מתי�" מ"זבחי כאכילה שכזו אכילה מוגדרת

חיי�"). "תורת דבריֿתורה עמה שנאמרו אכילה

שלח) פרשת � תשכ"ח קודש (שיחות

ב.1) ה, א.3)ש�.2)תענית כא, ב.4)סוטה ח, ה.5)פסחי� ח, א.6)קהלת ס"ק קע סימ� ה"ערו�7)אורחֿחיי� שכתב כמו

ש�. א.8)השלח�" ס"ק א.9)ש� צט, לא.10)סנהדרי� טו, א.11)שלח משנה פ"ו להל� לדוגמה שלו�"12)ראה "שי� ברכת

שמונהֿעשרה. בתפילת
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