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נאמר הזק� הלל של תלמידיו על להקשות: יש לכאורה

�1בגמרא שבכול� קט� עוזיאל; ב� יונת� � שבכול� "גדול

של בתורה שגדלותו אמת ה� ולכאורה, זכאי". ב� יוחנ� רב�

ומשנה מקרא הניח ש"לא עצומה, היתה זכאי ב� יוחנ� רב�

קט�" ודבר גדול דבר ואגדה.. הלכה מכלֿמקו�2גמרא אבל ,

א�ֿכ� מדוע שבכול�"; "קט� היה הלל תלמידי ער� לפי

ולא מהלל.." קיבל זכאי ב� יוחנ� ש"רב� מה רק כא� נאמר

גדול שהיה עוזיאל, ב� יונת� מרבי מימרא שו� הובאה

!? הלל של תלמידיו

אבות, מסכת עני� לכללות בהתא� שזהו לומר ויש

מסיני תורה קיבל ב"משה מסרוההמתחילה לאנשיומסרה..

והעמידו אמרו.. ה� הגדולה; הרבה";תלמידי�כנסת

התורה, מקבלי תנאי�, מימרות של הוא המסכת סגנו� כלומר,

אחריה�. הבאי� לדורות המסורה בהעברת שהמשיכו

דברי ורק א� הובאו זו שבמסכת לומר יש זה עלֿפי

תנאי� שהיו א�ֿעלֿפי התורה. מסירת היה שענינ� התנאי�

מכלֿמקו� ביותר, נפלא באופ� היה שלימוד� מה�, גדולי�

מסירת לעני� שייכי� היו שלא מכיו� הובאו לא דבריה�

התורה.

בגמרא מסופר עוזיאל ב� יונת� שיושב3על ש"בשעה

ומבואר ,"�נשר מיד עליו שפורח �עו כל בתורה, ועוסק

מסיני4בתוספות כנתינת� שמחי� "שהדברי� משו� שזהו

� לימודו של ההפלאה גודל מוב� מזה באש". תורה שניתנה

לא גופא זה מטע� שני, מצד א� ביותר, נפלא היה אחד שמצד

ל לא ובוודאי לאחרי� התורה להעברת שיי� ישראל.כללהיה

התורה העברת היה ענינו זכאי ב� יוחנ� רב� לעומתו,

בגמרא כמבואר וכמסופר5לאחרי�, לימד", שנה ש"ארבעי�

עוד שבזה6עליו וחכמיה", יבנה לי "ת� רומי ממל� שביקש ,

כולו. ישראל בע� התורה ולימוד קיו� המש� את הבטיח

התורה מסירת כאמור (שענינה אבות במסכת ולכ�

(ולא מהלל שקיבל זכאי ב� יוחנ� רבי דברי הובאו לישראל)

אחרי�). תלמידי� של דבריה�

שלח) פרשת � תנש"א קודש (שיחות

"תורה הלשו� משמעות א. להבי�: היאהרבהצרי� "

"כי נאמר מדוע כ� וא� מהמתחייב, יותר הוא לכ�שהלימוד

בזה, שמחוייב סימ� "לכ�" נוצר הוא א� � (הלוא נוצרת"

� הוא סתו� הרבה" "תורה הלשו� ב. "הרבה")? זה ובמה

"הרבה"? ומהו החיוב שיעור מהו נתפרש לא ומדוע

: בזה והביאור

שלמד מצאנו � זכאי ב� יוחנ� רב� � המאמר בעל על

שנה ארבעי� הדרוש7תורה השני� מספר הוא שנה ארבעי� .

הלכה להורות סמיכה שנות8לקבלת שבארבעי� יוצא זה לפי .

בלימוד מסויימת לשלימות זכאי ב� יוחנ� רב� הגיע לימודו

לבינה" ארבעי� ("ב� מכ�9התורה לאחר שלמד מה וכל (

עליו שאמרו היה10(כמו תורה") בלא אמות ארבע הל� ש"לא

שלימות. מאותה למעלה

ללמוד הוא החיוב � במשנתנו ג� הוא שכ� לומר ויש

"תורה נקרא לזה שמעבר ומה להוראה ".הרבהולהגיע

הרבה", תורה למדת "א� זכאי ב� יוחנ� רב� שאמר זהו

"אל � בו עסק בעצמו שהוא והדרגה מהסוג לימוד דהיינו

לכ� כי לעצמ�, טובה ".נוצרתתחזיק

עצ� היא ש"בריאה" הוא ל"יצירה" "בריאה" בי� ההבדל

כדבר שבאה הצורה זו "יצירה" ואילו המציאות, התהוות

המציאות. עצ� על �נוס

כדלהל�: הוא ליצירה בריאה בי� החילוק תורה בלימוד

אזי � האד� שכל מציאות (התהוות) עצ� � ה"בריאה" מצד

שנה, ארבעי� של הלימוד לאחר להוראה, מגיע הוא כאשר

ה � "יצירה" לגבי א� בריאתו. מטרת שלצורהנשלמה

עוד תורה וללמוד �להוסי ואפשר �סו לדבר אי� � המציאות

ועוד.

הרבה" תורה למדת "א� ג� משנתנו: פירוש א�ֿכ� זהו

כלומר, להוראה, והגעת שזכית כזו במידה תורה למדת �

כי � לעצמ� טובה תחזיק "אל בריאת�; מטרת את השלמת

הצורה),נוצרתלכ� (תוספת שב� ה"יצירה" עני� מצד ;"

הגבלה. בלי התורה, בלימוד ועוד עוד �להוסי עלי� מוטל

(150 עמ' ד, כר� תשמז, התוועדויות � (תורתֿמנח�

א.1) כח, ש�.2)סוכה עו�.4)ש�.3)בגמרא כל א.5)ד"ה מא, ב.6)סנהדרי� נו, א.7)גיטי� מא, כב,8)סנהדרי� סוטה ראה

כב.9)ב. משנה ה פרק א.10)להל� כח, סוכה
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