פרשת תרומה התש"פ

"כי הַ ּתוֹרה כוֹ ֶל ֶלתֹ ,כל הַ ּטוֹבוֹת ֶשבעוֹלם" (ב')
א" .וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹּוָה אֶ ל מ ֶֹּשהֲ ,עלֵה אֵ לַי הָ הָ ָרה  -וֶ ְהיֵה ָשם ,וְ אֶ ְתנָה לְ ָך אֶ ת לֻחֹּת
הָ אֶ בֶ ן ,וְ הַ תו ָֹּרה וְ הַ ִּמ ְצוָ ה ,אֲ ֶשר כָתַ בְ ִּתי לְ ה ֹּורֹּתָ ם .וַ י ָָקם מ ֶֹּשה וִּ יהוֹּשֻ עַ ְמ ָש ְרת ֹּו ,וַ יַעַ ל
ֹלהים .וְ אֶ ל הַ זְ ֵקנִּים ָאמַ רְ ,שבּו לָנּו בָ זֶ ה ,עַ ד אֲ ֶשר נָשּוב אֲ לֵיכֶם ,וְ ִּהנֵה
מ ֶֹּשה אֶ ל הַ ר הָ אֱ ִּ
ַאהֲ רֹּן וְ חּור עִּ מָ כֶםִּ ,מי בַ עַ ל ְדבָ ִּרים  -יִּ גַש אֲ לֵהֶ ם .וַ יַעַ ל מ ֶֹּשה אֶ ל הָ הָ ר ,וַיְ כַס הֶ עָ נָן אֶ ת
יִּשכֹּן כְ בוֹּד יְה ֹּוָה עַ ל הַ ר ִּסינַי ,וַ יְ כַסֵ הּו הֶ עָ נָן ֵש ֶשת י ִָּמים ,וַ יִּ ְק ָרא אֶ ל מ ֶֹּשה בַ יוֹּם
הָ הָ ר .וַ ְ
א ֶכלֶת בְ רֹּאש הָ הָ ר ,לְ עֵ ינֵי בְ נֵי
הַ ְשבִּ יעִּ י ִּ -מתוְֹּך הֶ עָ נָןּ .ומַ ְראֵ ה כְ בוֹּד יְ הֹּוָה ,כְ אֵ ש ֹּ
ַארבָ עִּ ים יוֹּם
יְהי מ ֶֹּשה בָ הָ ר ְ -
יִּש ָראֵ ל .וַ ָיבֹּא מ ֶֹּשה בְ תוְֹּך הֶ עָ נָן ,וַ יַעַ ל אֶ ל הָ הָ ר ,וַ ִּ
ְ
ַארבָ עִּ ים לָיְ לָה"( ,סוף פרשת "משפטים" .שמות ,כד' ,יב'  -יח').
וְ ְ
יִּקחּו לִּ י ְתרּומָ ה ,מֵ אֵ ת כָל ִּאיש
יִּש ָראֵ ל ,וְ ְ
"וַ יְ ַדבֵ ר יְה ֹּוָה אֶ ל מ ֶֹּשה ֵלאמֹּרַ .דבֵ ר אֶ ל בְ נֵי ְ
אֲ ֶשר יִּ ְדבֶ נּו לִּ בוִֹּּ ,ת ְקחּו אֶ ת ְתרּומָ ִּתי .וְ זֹּאת הַ ְתרּומָ ה אֲ ֶשר ִּת ְקחּו מֵ ִּא ָתם ,זָ הָ ב וָ כֶסֶ ף
ַארגָמָ ן ,וְ ת ֹּולַעַ ת ָשנִּי ,וְ ֵשש וְ עִּ זִּ ים .וְ ֹּערֹּת אֵ ילִּ ם ְמאָ ָד ִּמים ,וְ ֹּערֹּת
ּות ֵכלֶת וְ ְ
ּו ְנח ֶֹּשתְ .
ְתחָ ִּשים ,וַ עֲצֵ י ִּש ִּטיםֶ .שמֶ ן לַמָ אֹּר ,בְ ָש ִּמים לְ ֶשמֶ ן הַ ִּמ ְשחָ ה ,וְ לִּ ְקט ֶֹּרת הַ סַ ִּמיםַ .אבְ נֵי
שֹּהַ ם ,וְ ַאבְ נֵי ִּמל ִֻּאים ,לָאֵ פֹּד וְ ַלח ֶֹּשן .וְ עָ שּו לִּ י ִּמ ְק ָדש ,וְ ָש ַכנ ְִּתי בְ ת ֹּוכָם .כְ כֹּל אֲ ֶשר אֲ נִּי
מַ ְראֶ ה או ְֹּתָך ,אֵ ת ַתבְ נִּית הַ ִּמ ְשכָן וְ אֵ ת ַתבְ נִּית כָל ֵכלָיו ,וְ כֵן ַתעֲשּו"( ,שמות ,כה' ,א' -
ט').

ב.

כתבו רבותינו ז"ל (שמות רבה ,פרשה לג' ,א'):

" 'וְ יִּ ְקחּו לִּ י ְתרּומָ ה'  -הֲ ָדא הּוא ִּדכְ ִּתיב (משלי ,ד'  -ב')' ,כִּ י ל ֶַקח טוֹּב נָתַ ִּתי ָלכֶם,
תו ָֹּר ִּתי ַאל ַת ֲעזֹּבּו'.
'ַאל ַת ֲעזֹּבּו'  -אֶ ת הַ ִּמ ָקח ֶשנָתַ ִּתי ָלכֶם.
ָאדם ֶשלו ֵֹּקחַ ִּמ ָקח -
יֵש לְ ָך ָ
יֵש ב ֹּו זָ הָ ב ,אֵ ין ב ֹּו כֶסֶ ף,
יֵש ב ֹּו כֶסֶ ף  -אֵ ין ב ֹּו זָ הָ ב.
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כֶסףֶ .שנֶאֱ מַ ר (תהילים ,יב'  -ז')ִּ ' ,א ְמרוֹּת ה'
אֲ בל הַ מקח ֶשנתַ ּתי לכֶם ,יֵש בוֹ ֶ
אֲ מָ רוֹּת ְטהֹּרוֹּת ,כֶסֶ ף צָ רּוף',
ּומפָ ז ָרב'.
יֵש בוֹ זהבֶ .שנֶאֱ מַ ר (תהילים יט'  -יא')' ,הַ נֶחֱ מָ ִּדים ִּמזָ הָ ב ִּ
ָאדם לו ֵֹּקחַ ָשדוֹּת ,אֲ בָ ל ֹלא כְ ָר ִּמים,
יֵש ָ
כְ ָר ִּמים ,וְ ֹלא ָשדוֹּת.
אֲ בל הַ מקח הַ זֶה ,יֵש בוֹ שדוֹת וְ יֵש בוֹ כְ רמיםֶ .שנֶאֱ מַ ר (שיר השירים ,ד'  -יג'),
' ְשלָחַ יְִּך פַ ְר ֵדס ִּרמ ֹּונִּים'.
ָאדם אֵ ינָן יו ְֹּדעִּ ין מַ הּו .אֲ בָ ל ִּמ ְשֹּכַר הַ סַ ְרסּור ,נ ְִּתוַ ַדע מַ ה
ָאדם לו ֵֹּקחַ ִּמ ָקחּ ,ובְ נֵי ָ
יֵש לְ ָך ָ
ל ַָקח.
משהֶ .שנֶאֱ מַ ר (שמות ,לד' -
שכר ֶשל ַקח ֶ
כְך הַ ּתוֹרה ,אֵ ין ָאדם יוֹדֵ עַ מַ ה היא ,אֶ לא מ ֹ
ּומשה ֹלא י ַָדע כִּ י ָק ַרן עוֹּר פָ נָיו ,בְ ַדבְ ר ֹּו ִּאת ֹּו'.
כט')ֶ ' ,
וְ יֵש לְ ָך מקחֶ ,שמי ֶש ְמכרוֹ ,נ ְמכר עמוֹ,
ָאמַ ר הַ קדוֹש ברּוְך הּוא לְ י ְשראֵ ל ,מכַ ְרּתי לכֶם ּתוֹרתי ,כבְ יכוֹל נ ְמכַ ְרּתי עמה,
יִּקחּו לִּ י ְתרּומָ ה'.
ֶשנֶאֱ מַ ר' ,וְ ְ
ידה ,בָ א אֶ חָ ד ִּמן הַ ְמלָכִּ ים ּונְטָ לָּה,
מָ ָשל ,לְ מֶ לְֶך ֶשהָ יָה ל ֹּו בַ ת יְ ִּח ָ
ַארצ ֹּו ,וְ לִּ טֹּל לְ ִּא ְשת ֹּו.
בִּ ֵקש לֵילְֵך ל ֹּו לְ ְ
יְח ִּידית ִּהיא,
ָאמַ ר ל ֹּו ,בִּ ִּתי ֶשנָתַ ִּתי לְ ָך ִּ
לִּ פְ רש ִּממֶ נָה ,אֵ ינִּי יָכוֹּל,
לוֹּמַ ר לְ ָךַ ,אל ִּת ְטלָּה ,אֵ ינִּי יָכוֹּל ,לְ פִּ י ֶש ִּהיא ִּא ְש ֶתָך,
אֶ לָא ,ז ֹּו טוֹּבָ ה ע ֲֵשה לִּ יֶ ,שכָל מָ קוֹּם ֶשאַ ָתה ה ֹּולְֵךִּ ,קיטוֹּן אֶ חָ ד ע ֲֵשה לִּ יֶ ,שָאדּור
אֶ ְצלְ כֶםֶ ,שאֵ ינִּי יָכוֹּל לְ הַ נִּיחַ אֶ ת בִּ ִּתי.
כְך ָאמַ ר הַ קדוֹש ברּוְך הּוא לְ י ְשראֵ ל -
נתַ ּתי לכֶם אֶ ת הַ ּתוֹרה -
ל ְפרש הֵ ימֶ נה אֵ יני יכוֹל,
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לוֹמַ ר לכֶם ַאל ּת ְטלּוה ,אֵ יני יכוֹל,
אֶ לא ,בְ כל מקוֹם ֶשאַ ֶּתם הוֹלְ כים ,בַ ית אֶ חד עֲשּו לי ֶשָאדּור בְ תוֹכוֹ,
ֶשנֶאֱ מַ ר (שמות ,כה'  -ח')' ,וְ עָ שּו לִּ י ִּמ ְק ָדש' ".

ג.

והנה ,ידועים ומפורסמים דברי הזוה"ק (פרשת "קורח" ,דף קעט' ע"א):

ַארבעים יוֹם".
"ּתוֹרה מ' ּ ...תוֹרה ְדא ְתיְ יהיבַ ת בְ ְ
דהיינו:
שהמילה "תרומה" ,היא נוטריקון ,של "תורה מ' " -
כנגד מ' ימים ,שהיה משה רע"ה ,אצל הקב"ה ,כשקיבל את התוה"ק.
וכעין זה ,מצינו בדברי ה"בעל הטורים" (בריש פרשתן) ,שכתב וז"ל:
" 'תרומה' ,אותיות מ' תורה,
שהתורה שניתנה למ' יום ,הוא לאוכלי תרומה -
כההיא דאמרינן (מדרש תנחומא ,פרשת "בשלח" ,כ') ,לא ניתנה תורה אלא
לאוכלי המן ...
וזהו 'ויקחו לי'  -לשמי ,שכל מי שעוסק בתורה ,כאילו לוקח לי -
שאין לו להקב''ה בעולם ,אלא ד' אמות של הלכה בלבד".
ובטעם הדבר שדייקו כך:
כתב ה"בעל הטורים" (שם) ,דכיוון שנסמך עניין ה"תרומה" (ריש פרשתן),
לעניין מ' ימים שהיה משה רע"ה אצל הקב"ה (סוף פרשת "משפטים") ,דייקנו
כך.

ד.

לשון "תרומה" ,מורה ומראה ,גם על עניין מידות תרומיות,

כיוון ,שהתורה הקדושה מעדנת את האדם,
וכפי שמצינו (מסכת אבות ,פ"ו מ"א):
" ַרבִּ י מֵ ִּאיר אוֹּמֵ ר כָל הָ עוֹּסֵ ק בַ תו ָֹּרה לִּ ְשמָ ּה ,ז ֹּוכֶה לִּ ְדבָ ִּרים הַ ְרבֵ ה.
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וְ ֹלא עוֹּד ,אֶ לָאֶ ,שכָל הָ ע ֹּולָם כֻל ֹּו כְ ַדי הּוא לוֹּ.
נ ְִּק ָרא ֵרעַ ָ ,אהּוב ,אוֹּהֵ ב אֶ ת הַ מָ קוֹּם ,אוֹּהֵ ב אֶ ת הַ בְ ִּריוֹּתְ ,מ ַשמֵ חַ אֶ ת הַ מָ קוֹּםְ ,מ ַשמֵ חַ
אֶ ת הַ בְ ִּריוֹּת.
ּומ ַרחַ ְקּתוֹ מן
ּומַ לְ בַ ְשּתוֹ עֲנוה וְ י ְרָאהּ ,ומַ כְ ַש ְרּתוֹ ל ְהיוֹת צַ דיק וְ חסיד וְ ישר וְ נֶאֱ מןְ ,
ּומק ַרבְ ּתוֹ לידֵ י זְ כּות ,וְ נֶהֱ נין ממֶ נּו עֵ צה וְ תּושיה בינה ּוגְ בּורה,
הַ חֵ ְטאְ ,
בּורה'.
תּושיָה ,אֲ נִּי בִּ ינָה ,לִּ י גְ ָ
ֶשנֶאֱ מַ ר (משלי ,ח'  -יד')' ,לִּ י עֵ צָ ה וְ ִּ
ּומגַלִּ ין ל ֹּו ָרזֵ י תו ָֹּרה ,וְ ַנע ֲֶשה כְ מַ עְ יָן הַ ִּמ ְתגַבֵ ר
וְ נוֹּתֶ נֶת ל ֹּו מַ לְ כּות ּומֶ ְמ ָשלָה וְ ִּחקּור ִּדיןְ ,
ּומרוֹמַ ְמּתוֹ עַ ל
ּומגַדַ לְ ּתוֹ ְ
ּוכְ נָהָ ר ֶשאֵ ינ ֹּו פוֹּסֵ ק ,וֶהֱ וֵי צָ נּועַ וְ אֶ ֶרְך רּוחַ ּ ,ומוֹּחֵ ל עַ ל עֶ לְ בוֹּנוְֹּ ,
כל הַ מַ עֲשים".
ורמזה בזה התורה הקדושה" ,וְ יִּ ְקחּו לִּ י ְתרּומָ ה",
מהיכן תדע ש"-לִּ י" ,הוא "לשמי" , 1
הוא ,כאשר תראה " ְתרּומָ ה" -
והיינו ,מידות תרומיות ,ומתוקנות.
וכאשר תראה תלמיד חכם ,שאין בו מידות ,אזי תדע שאינו "לשמי" , 2
וממילא ,אל תיקחנו ,ואל תלמד מתורתו , 3
כיוון שאותו תלמיד חכם ,אינו ראוי לפאר ולרומם את שמי.

 1וכמו שכתב בזה ,רש"י הקדוש (שמות ,כה'  -ב').
 2וכדמצינו בדברי רבותינו ז"ל (ויקרא רבה ,פרשה א' ,טו'):
"כָּל תַּ לְ מִ יד חָּ כָּם שֶׁ אֵ ין ּבֹו ַּדעַּ תְ ,נבֵלָּ ה טֹובָּה הֵ ימֶׁ ּנּו".
 3וכדרשת רבותינו ז"ל (חגיגה ,טו' ע"ב):
"אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ,מאי דכתיב (מלאכי ,ב'  -ז')' ,כי שפתי כהן ישמרו דעת ,ותורה יבקשו
מפיהו ,כי מלאך ה' צבאות הוא',
אם דומה הרב למלאך ה' צבאות  -יבקשו תורה מפיהו,
ואם לאו  -אל יבקשו תורה מפיהו".
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והוא עניין" ,וְ עשּו לי מ ְקדש ,וְ שכַ נְ ּתי בְ תוֹכם",
שכאשר זוכה האדם לכתרה של תורה ,יחד עם מידות טובות ומתוקנות,
אזי ,הדבר הוא בבחינת "בְ תוֹכם" -
והיינו ,שילוב וצירוף של מידות ותורה ,בהדי הדדי,
ועל כך אומר הקב"ה ,בכדי שיתקיים "וְ שכַ נְ ּתי" ,צריך שה"וְ עשּו לי מ ְקדש",
יהיה בבחינת "בְ תוֹכם",
שכן ,בדרך זו ,יוצר האדם ,מקום מוכן ומכונן למשכן השכינה.
ולפיכך ,נאמר בפסוק" ,כְ כֹל אֲ ֶשר אֲ ני מַ ְראֶ ה או ְֹתָך",
דבדבר זה ,מלמד הקב"ה את כל עמלי התורה הקדושה,
דרך התורה ,היא ,בדוגמת "או ְֹתָך",
והיינו ,כמידת משה רע"ה ,סמל התורה והמידות ,מיום בריאת העולם ועד סופו.
ומעתה ,יובן מה שמצינו בגמרא " , 4משה שפיר קאמרת",
כיוון ,שאותם אמוראים ,גדולי ומאורי העולם ,זכו ולמדו את התורה הקדושה,
בקדושה ובטהרה,
ועל ידי כך ,זיככו ומירקו את מידותיהם והנהגותיהם,
ונעשו ,מעין בחינת משה רע"ה ,בדורם.

ה.

יש לעיין ,מהו שורש המילה "ּתוֹרה".

ָארץ ְשעָ ֶריהָ ִּ ,אבַ ד וְ ִּשבַ ר בְ ִּריחֶ יהָ  ,מַ לְ כָּה
והנה ,על הפסוק (איכה ,ב'  -ט')" ,טָ בְ עּו בָ ֶ
וְ ָש ֶריהָ בַ גוֹּיִּ ם  -אֵ ין תו ָֹּרה ,גַם נְבִּ יאֶ יהָ ֹלא מָ ְצאּו חָ זוֹּן מֵ יְ הוָ ה",
כתב רש"י ,וז"ל:
"אֵ ין ּתוֹרה  -אֵ ין בהֶ ם מו ֶֹרה הוֹרָאה".
 4כן מצינו בכמה מקומות בדברי רבותינו ז"ל (שבת ,קא' ע"ב .סוכה ,לט' ע"א .ביצה ,לח' ע"ב),
שהיו האמוראים קוראים לחבריהם" ,משה ,שפיר קאמרת".
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דהיינו ,שפירוש המילה "ּתוֹרה" ,הוא "הוֹרָאה".
וכעין זה ,כתב רבינו  5המהר"ל זיע"א ,וז"ל:
"שם 'תו ָֹּרה' אֵ ינ ֹּו נוֹּפֵ ל אֶ לָא עַ ל ִּמ ְצוֹּת הַ תו ָֹּרה,
ֵ
ֶשהָ ֵרי לָשוֹּן 'תו ָֹּרה' הּוא לְשוֹּן הו ָֹּרָאה  -לְ הוֹּרוֹּת לָנּו הַ מַ ע ֲֶשה אֲ ֶשר ַנע ֲֶשה.
ּולְ פִּ יכְָךַ ,דוְ ָקא תו ַֹּרת מ ֶֹּשה נ ְִּק ָרא 'תו ָֹּרה' (דברים ,לג'  -ד')ִּ ,מפְ נֵי ֶשבָ ּה כְ תּובִּ ים
הַ ִּמ ְצוֹּת.
וְ כֵן פֵ ֵרש הָ ַר ַד"ק (ספר השורשים ,שורש  -י.ר.הֶ ,).שלָשוֹּן 'תו ָֹּרה' הּוא לְ שוֹּן
הו ָֹּרָאה".
ואפשר ,שלפיכך התורה הקדושה ,מעדנת את האדם הלומדה ,בקדושתה
ובטהרתה,
כיוון ,שהלומדה בדרך של " 6למיימינים בה ,סמא דחיי",
דהיינו  , 7שעושה אותה עיקר חייו,
וכל ימיו ושנותיו ,מחפש וְ תָ ר ,היאך לקיימה כתיקונה,
הרי ,שהוא לומדה ,על מנת לקיימה,
וממילא ,שהוראותיה ,מתקנות ומעדנות אותו,
כי (משלי ,ג'  -יז')ְ " ,ד ָרכֶיהָ ַד ְרכֵי נֹּעַ ם ,וְ כָל נ ְִּתיבוֹּתֶ יהָ ָשלוֹּם".
במאמר "כִּ י הַ תו ָֹּרה כ ֹּו ֶללֶת ,כֹּל הַ טוֹּבוֹּת ֶשבָ ע ֹּולָם" (א') ,לפרשת "משפטים",
ו.
ביארנו:
שטעם הדבר ,שעלה משה רע"ה ,לַמָ ר ֹּום ,ארבעים יום וארבעים לילה,

 5בספרו "גור אריה" עה"ת .בראשית ,א'  -א'.
 6יעויין במסכת שבת ,פח' ע"ב.
 7יעויין שם בדברי רש"י.

6

כי אע"פ ,שהיה משה רע"ה קדוש מרחם ,ולא רק שלא קלקל את מעשיו ,אלא,
שהשביחם עוד ועוד,
מכל מקום ,היות והוא היה השליח והצינור ,להורות ,ולצוות ,לעם ישראל את
חוקותיו ומצוותיו של הקב"ה,
והיות ,והיו עם ישראל ,משוקעים ומזוהמים ב-מט' שערי טומאה,
היה צריך משה רע"ה ,לעשות את עצמו ,כבְ ריה חדשה ,אשר לה שורש נשמות
עם ישראל כולם -
וזמן יצירת הולד ,ב ְריה חדשה ,הוא ,ארבעים יום . 8
והנה ,להמבואר בדברינו כאן ,ובדברינו במאמר הנ"ל ,נוכל לבאר ולומר כדלהלן:
מה שמצינו ש"תרומה" ,היינו תורה-מ',
הוא מחמת שהתורה מעדנת את האדם ,והופכתו ל"בְ ִּר ָיה חדשה" ,שנוצרה ב-מ'
יום.
וכשנדייק בדבר ,אין התורה מחזירה אותו לאותו מצב שבו נברא -
אלא ,עושה אותו ל"בְ ריה חדשה",
דבר "חדש" שלא היה כמותו בעולם.

 8במסכת סוטה (ב' ע"א) ,למדנו:
"אמר רב יהודה אמר רב ,ארבעים יום קודם יצירת הולד ,בת קול יוצאת ואומרת ,בת פלוני לפלוני".
ובמסכת יבמות (סט' ע"ב) ,מצינו:
שעד ארבעים יום מתחילת העיבור ,נחשב העובר כמים בעלמא,
ורק לסוף ארבעים יום ,נשלמת יצירתו ,ונחשב ליצור חי.
וממילא:
דברי רב יהודה בגמרא סוטה (הנ"ל)" ,ארבעים יום קודם יצירת הולד" ,היינו -
ארבעים יום הראשונים לתחילת העיבור -
שבאותה העת ,טרם נשלמה יצירת הולד ,ואז מכריז הקב"ה" ,בת פלוני לפלוני".
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יִּקחּו לִּ י"" ,לִּ י  -לשמי",
והוא רמז שרמזה התורה הקדושה ,באומרה "וְ ְ
כי כאשר האדם לוקח את עצמו בידיים ,ועולה ומתעלה לכבוד ה' יתברך,
אזי ,מגיע לבחינת "תרומה" ,תורה-מ',
כי אז ,הופכו הקב"ה ל"בריה חדשה".

ז.

כתב הט"ז (בפירושו "מגן דוד" על התורה  ,) 9וז"ל:

" 'אם בחוקתי תלכו'  - 10שתהיו עמלים בתורה  ...פירושו עמל ויגיעה".
ובביאור דבריו ,נראה כדלהלן:
דהנה ,בברכות התורה (שבברכות השחר) ,נוסח בני אשכנז ,הוא" ,אֲ ֶשר ִּק ְד ָשנּו
בְ ִּמ ְצוֹּתָ יו וְ ִּצּוָנּו ַלעֲסוֹק בְ ִּדבְ ֵרי תו ָֹּרה",
ובטעם הדבר ,שמזכירים בנוסח הברכה " ַלעֲסוֹק" ,כתב הב"ח (או"ח ,סי' מז'),
וז"ל:
"נראה ,דלפי שעיקר ההבטחה שהבטיחנו הוא יתברך  -לא היתה אלא על עסק
התורה ,הוא העמל והטורח ,כמו שכתוב 'אם בחקותי תלכו'  -שתהיו עמלים
בתורה  -שבעל פה ,על מנת לשמור ולקיים ...
לכך תקנו לברך לעסוק בדברי תורה ,וכן עיקר".
ומבואר בדבריו:
שעיקר ה"עמל" בלימוד תורה ,הוא ,על ידי ה"התעסקות" שמתעסק ומשתעשע
האדם בדברי תורה.
והטעם שלימוד התורה צריך "התעסקות" ,הוא ע"פ מה שכתב רש"י לבאר את
דברי הגמרא (קידושין ,מא' ע"א) " -מצוה בו יותר מבשלוחו" ,וז"ל:
"דכי עסיק גופו במצות ,מקבל שכר טפי" -

 9ויקרא ,כו'  -ג'.
" 10אִ ם בְּחֻ ק ֹּתי ֵּתלֵּכּו ,ו ְּאֶ ת מִ צְֹּותי ִתשְּ מְּ רּו ,ועֲ שִ יתֶ ם א ֹּתָ ם" (ויקרא ,כו'  -ג').
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וידוע לבאר בדבריו הקדושים ,שבשעה "שמתעסק" האדם בעצמו במצוותיו של
הקב"ה ,מראה שדברי הקב"ה חביבים ויקרים בעיניו עד למאוד,
ומשום כך  -מקבל שכר מרובה על קיום המצווה,
אך יתירה מזאת ,מקיים הוא דברי הקב"ה "כרצונם".
ח .על הפסוק (ירמיה ,ט' ,יא'  -יב')ִּ " ,מי הָ ִּאיש הֶ חָ כָם וְ יָבֵ ן אֶ ת זֹּאת ,וַ אֲ ֶשר
ָארץ ,נ ְִּצתָ ה כ ִַּמ ְדבָ רִּ ,מבְ לִּ י עֹּבֵ ר .וַ יֹּאמֶ ר
ִּדבֶ ר פִּ י יְ הֹּוָ ה אֵ לָיו  -וְ יַגִּ ָדּה ,עַ ל מָ ה ָאבְ ָדה הָ ֶ
יְ הֹּוָה ,עַ ל עָ זְ בָ ם אֶ ת תו ָֹּר ִּתי אֲ ֶשר נָתַ ִּתי לִּ פְ נֵיהֶ ם ,וְ ֹלא ָש ְמעּו בְ קוֹּלִּ י ,וְ ֹלא הָ לְ כּו בָ ּה",
דרשו רבותינו ז"ל (נדרים ,פא' ע"א):
"אמר רב יהודה אמר רב ,מאי דכתיב' ,מי האיש החכם ויבן את זאת',
דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ,ולא פירשוהו -
עד שפירשו הקב''ה בעצמו -
דכתיב' ,ויאמר ה' על עזבם את תורתי' וגו'  ...אמר רב יהודה אמר רב ,שאין
מברכין בתורה תחלה".
ובביאור עניין "שאין מברכין בתורה תחילה" ,כתב (שם) הר"ן ,וז"ל:
"מצאתי במגילת סתרים של ה''ר יונה ז''ל ...
ודאי עוסקין היו בתורה תמיד,
ולפיכך ,היו חכמים ונביאים תמהים ' -על מה אבדה הארץ',
עד שפרשו הקב''ה בעצמו ,שהוא יודע מעמקי הלב  -שלא היו מברכין בתורה
תחלה,
כלומר ,שלא היתה התורה חשובה בעיניהם כל כך -
שיהא ראוי לברך עליה,
שלא היו עוסקים בה לשמה ,ומתוך כך היו מזלזלין בברכתה ...
אלו דברי הרב החסיד ז''ל ,והם נאים ראויין למי שאמרם".
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ובאופן אחר ,ביאר עניין זה של "אין מברכין בתורה תחילה" 11 ,רבינו הרי"ח
הטוב זיע"א ,כדלהלן:
"נראה לי בס"ד ,דמצינו ,תיקנו שלשה ברכות  12בכל יום לתורה,
ופרשתי בס"ד ,במקום אחר -
ברכה ראשונה' ,אשר קדשנו במצוותיו ,וצונו על דברי תורה' ,היא כנגד חלק
הסוד,
לכן ,נאמר 'קדשנו' ,כי כל קודש  13הוא בחכמה .וחלק הסוד ,הוא בחכמה.
וברכת 'והערב' ,כנגד הגרסה של חלק הנגלה,
לכן אומרים' ,בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל' .כי הגרסה היא בפה.
 11בספרו הקדוש "בן יהוידע" ,שם.
תֹורה",
 12א" .אֲ שֶ ר קִ דְּ שָ נּו בְּמִ צְֹּותָ יו ,ו ְּ ִצּוָנּו על דִ ב ְֵּּרי ָ
תֹורתְּ ָך בְּפִ ינּו ּובְּפִ י ִפּיֹות עמְּ ָך בֵּית י ִשְּ ָראֵּ ל ,וְּנִהְּ יֶה אֲ נחְּ נּו ,וְּצֶאֱ צָאֵּ ינּו,
ָ
ב" .ו ְּהעֲ ֵּרב נָא ,י ְּהֹּו ָה אֱ ֹלהֵּ ינּו ,אֶ ת דִ ב ְֵּּרי
תֹורתְּ ָך לִשְּ מָ ּה .בָרּוְך אתָ ה י ְּהֹּו ָה ,המְּ למֵּ ד
ָ
ו ְּ ֶצאֱ צָאֵּ י צֶאֱ צָאֵּ ינּו ,וְּצֶאֱ צָאֵּ י עמְּ ָך בֵּית י ִשְּ ָראֵּ לֻ ,כלָנּו יֹודְּ עֵּ י שְּ מֶ ָך ,וְּלֹומְּ דֵּ י
תֹורה לְּעמֹו י ִשְּ ָראֵּ ל",
ָ
תֹורה".
תֹורתֹו .בָרּוְך אתָ ה יְּהֹּו ָה ,נֹותֵּ ן ה ָ
ג" .אֲ שֶ ר בָחר בָנּו מִ כָל הָ עמִ ים ,וְּנָתן לָנּו אֶ ת ָ
 13במסכת שבת (לא' ע"א) ,מצינו:
"אמר ריש לקיש ,מאי דכתיב 'והיה אמונת עתיך חסן ,ישועות חכמת ודעת' וגו',
'אמונת'  -זה סדר זרעים,
'עתיך'  -זה סדר מועד,
'חסן'  -זה סדר נשים,
'ישועות'  -זה סדר נזיקין,
'חכמת'  -זה סדר קדשים,
'ודעת'  -זה סדר טהרות.
ואפילו הכי' ,יראת ה' היא אוצרו' ".
ומבואר שם ,שסדר "קודשים" ,בגדר "חכמה" הוא,
וכמאמר רבינו זיע"א" ,כי כל קודש ,הוא בחכמה".
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וברכת 'אשר בחר בנו' ,כנגד העיון והסברא של חלק הנגלה ,אשר בחלק זה ישראל
משתבחים בפי האומות ...
והנה ,יש אינם מאמינים בחלק הסוד ,ולכן אלו לא ברכו בתורה תחלה ,שהיא
ברכה ראשונה אשר היא כנגד חלק הסוד,
ולזה אמר' ,על עזבם את תורתי' ,תורת  -יו"ד,
כי חלק הסוד ,הוא כנגד יו"ד דשם הוי"ה ,שהוא סוד חכמה ." 14
ומהנ"ל מבואר ,דהגדר של "אין מברכין בתורה תחילה" ,כך הוא:
לביאור רבינו יונה ,שהביאו הר"ן ,הוא חיסרון באהבת תורה,
שלעולם ,למדו תורה ,ועסקו בתורה,
אך לא היתה בהם" ,אהבת תורה".
ברם ,לביאור רבינו הרי"ח הטוב ,הוא חיסרון ,במה שלא הודו בחלק הנסתר
שבתורה.
אך לעולם אפשר ,שגם לשיטתו ,הוא חיסרון ב"אהבת תורה".

ט.

והנה ,תינוק המגלה כעת את העולם,

מוחו ,עיניו ,וליבו .מתפעלים ,ומתרשמים ,מכל דבר ודבר.
מה שאין האדם הגדול עושה ,כאשר הוא רגיל לראות את הדברים בתיקונם,
כיוון ,שעינו סיימה לבחון ולסקור ,את הדברים.
ברם ,גם האדם הגדול ,פעמים שעינו מתפעלת,
והוא ,כאשר רואה דבר ,שלא ראה מעולם,
או ,כאשר חשק בדבר מסויים ,זמן רב .וכעת ,השיגו.
והנה ,כל דבר חדש ,המיסב לאדם עונג ונחת,
14

השווה למאמר הגה"ק רבי שמעון לביא זיע"א ,בפיוט הקדוש "בר יוחאי" ,וז"ל:

"בר יֹוחָ אי ,יֹו"ד חָ כמָ ה קדּומָ ה ,הִ שְּ קפְּתָ ִלכְּבֹודֹו ּפנִימָ ה".
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מחייב אותו בברכת "שהחיינו",
ברכת "שהחיינו" ,הינה ,ברכת ההודאה -
שבה מודה האדם ליוצרו ,על אותה השמחה שיש לו באותה העת.
ובברכה זו ,אפשר לראות כמה סוגי בני אדם:
האחד ,רח"ל ,מנוער מן התורה ומן המצוות ,ולא שם את ליבו ,להודות ולהלל את
יוצרו,
השני ,מברך את הברכה כלאחר יד .ובבחינת (ישעיה ,כט'  -יג')" ,וַ יֹּאמֶ ר אֲ ֹּדנָי ,יַעַ ן
כִּ י ִּנגַש הָ עָ ם הַ זֶ ה ,בְ פיו ּוב ְשפתיו כבְ דּוני ,וְ לבוֹ רחַ ק ממֶ ני ,ו ְַּתהי י ְרָאתם אֹתי -
מצְ וַת אֲ נשים ְמלֻמדה",
השלישי ,מברך את הברכה ,בכוונה גדולה ועצומה ,ובהודאה והודיה נשגבה.
והצד השווה ,שבין כל אותם אנשים ,שמעשיהם מוכיחים עליהם:
מי שאינו מברך ,מראה ומגלה ,שאינו מכיר בערך הדבר שנתנו לו .וכמו כן ,אינו
מכיר בנותן הדבר,
ומי שמברך ,מראה ומגלה בצורת ברכתו ,עד כמה הוא מכיר בערך הדבר שנתן לו.
וכמו כן ,היאך הוא מכיר את נותן הדבר.
באופן ,שכאשר אנו מברכים את ברכות התורה,
אנו מודים לנותן התורה.
והודאה זו ,תלויה באופן שאנו מברכים:
כאשר אנו מברכים ,ללא דביקות ,וללא כוונה ושמחה,
אזי ,אין ההודאה ,הודאה .אלא ,בבחינת "בְ פִּ יו ּובִּ ְשפָ תָ יו".
אך כאשר אנו מברכים ,בדביקות ,בכוונה ,בשמחה ,בערגה ובכיסופים,
אזי ,אין לך הודאה גדולה מזו.
וממילא ,כאשר אין אנו מברכים,
גם אם נתייגע בתורה,
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אנו כפויי טובה ,גדולים עד למאוד,
משום ,שאין אנו מודים ,משבחים ומפארים ,את נותן התורה ,שנתן לנו את
תורתו  -ואף נמכר עמה ,מרוב חיבתו אלינו,
והיינו ,שיוצרינו מחבב אותנו -
וח"ו ,כביכול ,אנו אומרים לו" :אין רצונינו בכך" ...
וכשאין אנו מברכים,
אנו אומרים להבורא יתברך -
אין אנו כ"בְ ריה חדשה" ,המתפעלת מראיותיה ...
ולפיכך ,נחשב הדבר ,ל"עזְ בם אֶ ת ּתוֹרתי",
כי בזה ,אין לך עזיבה גדולה הימנה.
ולפיכךָ" ,אבְ ָדה הָ ָא ֶרץ",
כי בשעה שאין האדם יוצר מציאות חדשה ,עולם כמנהגו נוהג,
ומה שאין כן אצל הקב"ה ,שהוא בבחינת "הַ ְמחַ ֵדש בְ טּוב ֹּו ,בְ כָל יוֹּם ָת ִּמיד ,מַ ע ֲֵשה
אשית".
בְ ֵר ִּ
והנה ,בעוונותינו הרבים ,כאשר" ,חָ ַרב בֵ ית הַ ִּמ ְק ָדש ּ -ובֻטַ ל הַ ָת ִּמיד ,וְ אֵ ין
י.
יִּש ָראֵ ל בְ מַ עֲמָ ד ֹּו",
לָנּו ֹלא כֹּהֵ ן בַ עֲבו ָֹּדת ֹּו ,וְ ֹלא לֵוִּ י בְ דּוכָנ ֹּו ,וְ ֹלא ְ
וממילא ,אין אנו יכולים לתרום ,תרומות לבית המקדש,
וכמו כן ,אין אנו יכולים להקריב קורבנות.
כאשר חפץ האדם להתקרב להקב"ה ,גילו לנו רבותינו ז"ל במסכת מנחות (קי'
ע"א):
"  15כל העוסק בתורה ,אינו צריך לא עולה ,ולא חטאת ,ולא מנחה ,ולא אשם",
תֹורה ,לָע ֹּ ָלה למִ נְּחָ ה ו ְּלחטָ את וְּלָאָ שָ ם ,וְּלמִ לּואִ ים ּו ְּלזֶבח
 15כדרשת רבא ,על הפסוק (ויקרא ,ז'  -לז')" ,ז ֹּאת ה ָ
השְּ לָמִ ים".
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דהיינו ,שהתורה הקדושה ,מעלתה מעל הכל -
גבוה מעל גבוה,
התורה הקדושה ,היא התרומה הגדולה ,שיכול האדם לתת להקב"ה,
טהרת התורה הקדושה ,גורמת לאדם ,שיהיו מידותיו ,תרומיות ,מעודנות
ומתוקנות,
כ"בְ ריה חדשה" ...
כי התורה הקדושה ,מחברת ומקרבת ,בין נותן התורה למקבלה -
כיוון ,שנמכר הקב"ה עם תורתו ...
וממילא ,העוסק בתורה הקדושה ,בטהרתה ,דבוק וחבוק בכל עת ,ביוצרו ית"ש.
והוא אומרם ז"ל (ברכות ,יז' ע"א):
"אַ ְש ֵרי מי ֶשגדֵ ל בַ ּתוֹרהַ ,ועֲמלוֹ בַ ּתוֹרה ,וְ ע ֶֹשה נַחַ ת רּוחַ לְ יוֹצְ רוֹ",
שכשם שבמעשה הקורבנות ,שתפקידם לקרב את האדם ליוצרו .נאמר (ויקרא,
א'  -ט')" ,א ֵשה ֵריחַ ניחוֹחַ " .ופירש רש"י ,וז"ל" :נחת רוח לפני ,שאמרתי,
ונעשה רצוני",
כך בלימוד התורה הקדושה ,בטהרתה ,ובדקדוקה עד להלכה למעשה ,גורם
האדם ל"נחת רוח" לפניו יתברך -
ש"אמר ,ונעשה רצונו",
כי הלומד את התורה הקדושה ,בטהרה ,ובשמחה .ומברך בתורה תחילה,
וממילא ,שעושה אותה לעיקר .גורם ,לקיום ולהתחדשות כל העולמות,
ֲשה בְ ֵראשית".
כעין מעשיו של הקב"ה ,ש" ְמחַ דֵ ש בְ טּובוֹ ,בְ כל יוֹם ּתמיד ,מַ ע ֵ
אשית" ,נגזר מן התורה הקדושה .על ידי
כי "מַ ע ֲֵשה בְ ֵר ִּ
באורייתא ,וברא עלמא".
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 ,שהקב"ה "אסתכל

יזכינו ה' יתברך ,שנקבל על עצמינו ,את כל האמור במאמר זה,
 16זוה"ק ,פרשתן ,דף קסא' ע"א.
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וממילא ,יזכינו ה' יתברך ,לקיום דבריו של רבינו ה"אור החיים" הקדוש זיע"א,
בתחילת פרשת "כי תבוא" ,על הפסוק (דברים כו'  -יא')" ,וְ ָשמַ ְח ָת בְ כָל הַ ט ֹּוב".
שכתב ,וז"ל:
"שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה,
היו משתגעים ומתלהטים אחריה,
ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה,
כי התורה כוללת  -כל הטובות שבעולם",
כי כך היא דרכה של התורה הקדושה ,עריבה ומתוקה ,עד למאוד,
ו"כ ֹּו ֶללֶת ,כֹּל הַ טוֹּבוֹּת ֶשבָ ע ֹּולָם".
יהי רצון ,שנזכה לזה ,אמן.
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