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 "פ התש  תרומהפרשת 

 

עוֹל  ת ַהּטוֹבוֹ ל כֹ ת, כוֶֹללֶ ה ַהּתוֹר  י כ  "  '(ב) "םֶשב 

ֶשה" .א ְוֶאְתָנה ְלָך ֶאת לֻחֹּת  ,ֶוְהֵיה ָשם - ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ,ַויֹּאֶמר ְיהָֹּוה ֶאל מֹּ

ְצָוה ,ָהֶאֶבן ָרה ְוַהמִּ י ְלהוֹּרָֹּתם , ְוַהתוֹּ ֻשַע ְמָשְרתוֹּ  .ֲאֶשר ָכַתְבתִּ יהוֹּ ֶשה וִּ ַוַיַעל   ,ַוָיָקם מֹּ

ים ֶשה ֶאל ַהר ָהֱאֹלהִּ ים ָאַמר .מֹּ ֵנה   ,ַעד ֲאֶשר ָנשּוב ֲאֵליֶכם ,ְשבּו ָלנּו ָבֶזה ,ְוֶאל ַהְזֵקנִּ ְוהִּ

ָמֶכם ן ְוחּור עִּ ים ,ַאֲהרֹּ י ַבַעל ְדָברִּ ַגש ֲאֵלֶהם - מִּ ֶשה ֶאל ָהָהר  . יִּ ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת   , ַוַיַעל מֹּ

יַני .ָהָהר ה ַעל ַהר סִּ ְשכֹּן ְכבוֹּד ְיהוָֹּ ים ,ַויִּ ֶשה ַביוֹּם   ,ַוְיַכֵסהּו ֶהָעָנן ֵשֶשת ָימִּ ְקָרא ֶאל מֹּ ַויִּ

י יעִּ תוְֹּך ֶהָעָנן - ַהְשבִּ ֶכֶלת ְברֹּאש ָהָהר ,ּוַמְרֵאה ְכבוֹּד ְיהָֹּוה .מִּ ְלֵעיֵני ְבֵני   ,ְכֵאש אֹּ

ְשָרֵאל ֶשה ְבתוְֹּך ֶהָעָנן .יִּ ֶשה ָבָהר , ַוַיַעל ֶאל ָהָהר ,ַוָיבֹּא מֹּ י מֹּ ים יוֹּם   - ַוְיהִּ ַאְרָבעִּ

ים ָלְיָלה  יח'(.   -", )סוף פרשת "משפטים". שמות, כד', יב' ְוַאְרָבעִּ

ֶשה לֵ " ה ֶאל מֹּ יש  ַוְיַדֵבר ְיהוָֹּ י ְתרּוָמה, ֵמֵאת ָכל אִּ ְקחּו לִּ ְשָרֵאל, ְויִּ ר. ַדֵבר ֶאל ְבֵני יִּ אמֹּ

ָתם, ָזָהב ָוֶכֶסף   ְקחּו ֵמאִּ את ַהְתרּוָמה ֲאֶשר תִּ י. ְוזֹּ ְקחּו ֶאת ְתרּוָמתִּ , תִּ בוֹּ ְדֶבנּו לִּ ֲאֶשר יִּ

י, ְוֵשש וְ  ַלַעת ָשנִּ ֶשת. ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן, ְותוֹּ ים, ְועֹּרֹּת  ּוְנחֹּ ם ְמָאָדמִּ ים. ְועֹּרֹּת ֵאילִּ זִּ עִּ

ים. ַאְבֵני   ְקטֶֹּרת ַהַסמִּ ְשָחה, ְולִּ ים ְלֶשֶמן ַהמִּ ר, ְבָשמִּ ים. ֶשֶמן ַלָמאֹּ טִּ ים, ַוֲעֵצי שִּ ְתָחשִּ

י ְבתוָֹּכם.  ְקָדש, ְוָשַכְנתִּ י מִּ ֶשן. ְוָעשּו לִּ ד ְוַלחֹּ ים, ָלֵאפֹּ לֻאִּ י  שַֹּהם, ְוַאְבֵני מִּ ְככֹּל ֲאֶשר ֲאנִּ

ית ָכל ֵכָליו, ְוֵכן ַתֲעשּו", )שמות, כה', א'  ְשָכן ְוֵאת ַתְבנִּ ית ַהמִּ ְתָך, ֵאת ַתְבנִּ   -ַמְרֶאה אוֹּ

 ט'(.

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

ְקחּו " '  י ְויִּ יב הּוא  ֲהָדא - 'ְתרּוָמה לִּ ְכתִּ י ' ,('ב -' ד , משלי) דִּ י טוֹּב  ֶלַקח כִּ   , ָלֶכם ָנַתתִּ

י ָרתִּ בּו  ַאל תוֹּ    .'ַתֲעזֹּ

בּו ַאל' ָקח ֶאת  -'  ַתֲעזֹּ י   ַהמִּ    .ָלֶכם ֶשָנַתתִּ

ָקח   ֶשלוֵֹּקחַ  ָאָדם  ְלָך ֵיש  - מִּ

 ,  ֶכֶסף  בוֹּ  ֵאין  ,ָזָהב  בוֹּ  ֵיש

   . ָזָהב בוֹּ  ֵאין - ֶכֶסף  בוֹּ  ֵיש
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ל ח ֲאב  ק  י ַהמ  ַתּת  ְמרוֹּת' ,('ז -' יב ,ליםיתה) ֶשֶנֱאַמר .ֶכֶסף בוֹ  ֵיש ,ל ֶכם ֶשנ  '  ה  אִּ

  ,'ָצרּוף ֶכֶסף ,ְטהֹּרוֹּת  ֲאָמרוֹּת

ב בוֹ  ֵיש ה  ים' , ('יא -' יט ליםי תה )  ֶשֶנֱאַמר .ז  ָזָהב ַהֶנֱחָמדִּ ָפז  מִּ  .  'ָרב  ּומִּ

ים ֹלא ֲאָבל ,ָשדוֹּת לוֵֹּקחַ  ָאָדם ֵיש  ,  ְכָרמִּ

ים    .ָשדוֹּת ְוֹלא  ,ְכָרמִּ

ל ח ֲאב  ק  דוֹת בוֹ  ֵיש ,ַהֶזה ַהמ  ים בוֹ  ְוֵיש ש  מ  ,  ('יג -' ד , השירים שיר ) ֶשֶנֱאַמר .ְכר 

ְך' ים ַפְרֵדס ְשָלַחיִּ נִּ מוֹּ  .  'רִּ

ָקח לוֵֹּקחַ  ָאָדם ְלָך  ֵיש ין ֵאיָנן  ָאָדם  ּוְבֵני ,מִּ ְדעִּ ַכר  ֲאָבל  .ַמהּו יוֹּ שְֹּ ְתַוַדע  ,ַהַסְרסּור מִּ   ַמה  נִּ

 .  ָלַקח

ְך ה כ  ם ֵאין ,ַהּתוֹר  יא ַמה יוֵֹדעַ  ָאד  ר ֶאל א, ה  כ  ֹש    -'  לד  ,שמות) ֶשֶנֱאַמר .מֶשה ֶשל ַקח מ 

י ָיַדע ֹלא ּומֶשה' ,('כט תוֹּ  ְבַדְברוֹּ  ,ָפָניו עוֹּר ָקַרן כִּ  . 'אִּ

ח ְלָך ְוֵיש ק  י ,מ  רוֹ  ֶשמ  ר ,ֶשְמכ  ְמכ  מוֹ  נ   ,  ע 

דוֹש ָאַמר רּוְך ַהק  ֵאל הּוא  ב  ְשר  י,  ְלי  ַכְרּת  י ל ֶכם  מ  ת  ְבי כוֹל, ּתוֹר  י   כ  ְמַכְרּת  ה  נ  מ   ,ע 

ְקחּו'  ,ֶשֶנֱאַמר י ְויִּ    '.ְתרּוָמה לִּ

יָדה  ַבת  לוֹּ   ֶשָהָיה ְלֶמֶלְך ,ָמָשל ן  ֶאָחד ָבא, ְיחִּ ים מִּ  ,  ּוְנָטָלּה ַהְמָלכִּ

ֵקש טֹּל  ,ְלַאְרצוֹּ  לוֹּ  ֵליֵלְך בִּ ְשתוֹּ  ְולִּ  .  ְלאִּ

י ,לוֹּ  ָאַמר תִּ י בִּ ית ְלָך  ֶשָנַתתִּ ידִּ יא ְיחִּ  ,  הִּ

ְפרש ֶמָנה לִּ י  ,מִּ ל  ֵאינִּ  ,  ָיכוֹּ

ַמר ְטָלּה ַאל ,ְלָך  לוֹּ י  ,תִּ י ,ָיכוֹּל ֵאינִּ יא ְלפִּ ְשֶתָך  ֶשהִּ  ,  אִּ

ָבה  זוֹּ , ֶאָלא י ֲעֵשה  טוֹּ ן  ,הוֵֹּלְך ֶשַאָתה  ָמקוֹּם ֶשָכל , לִּ יטוֹּ י ֲעֵשה  ֶאָחד  קִּ   ֶשָאדּור , לִּ

י , ֶאְצְלֶכם יחַ   ָיכוֹּל ֶשֵאינִּ י ֶאת ְלַהנִּ תִּ  .  בִּ

ְך דוֹש  ָאַמר כ  רּוְך ַהק  ֵאל  הּוא  ב  ְשר   - ְלי 

י ַתּת  ה ֶאת  ל ֶכם נ   -  ַהּתוֹר 

ְפרש י   ֵהיֶמנ ה ל   ,  י כוֹל ֵאינ 
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ְטלּוה   ַאל  ל ֶכם לוַֹמר י ,ּת   ,  י כוֹל ֵאינ 

ל ,ֶאל א קוֹם ְבכ  ים  ֶשַאֶּתם מ  ת ,הוְֹלכ  ד   ַבי  י ֲעשּו ֶאח   , ְבתוֹכוֹ  ֶשָאדּור ל 

י ְוָעשּו' ,( 'ח -' כה ,שמות) ֶשֶנֱאַמר ְקָדש  לִּ  . ' "מִּ

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

ה מ'" ים יוֹם ... ּתוֹר  ע  יַבת ְבַאְרב  ְתְייה  ה ְדא   ". ּתוֹר 

 דהיינו:

 -שהמילה "תרומה", היא נוטריקון, של "תורה מ' " 

 כנגד מ' ימים, שהיה משה רע"ה, אצל הקב"ה, כשקיבל את התוה"ק. 

 ברי ה"בעל הטורים" )בריש פרשתן(, שכתב וז"ל:וכעין זה, מצינו בד

  ,אותיות מ' תורה ',תרומה'" 

 -הוא לאוכלי תרומה   ,שהתורה שניתנה למ' יום

לא ניתנה תורה אלא   )מדרש תנחומא, פרשת "בשלח", כ'(, כההיא דאמרינן

  ...לאוכלי המן 

 -כאילו לוקח לי   ,שכל מי שעוסק בתורה  ,לשמי  - 'ויקחו לי'וזהו 

   ". אלא ד' אמות של הלכה בלבד ,ן לו להקב''ה בעולם שאי

 ובטעם הדבר שדייקו כך:

שנסמך עניין ה"תרומה" )ריש פרשתן(,   כתב ה"בעל הטורים" )שם(, דכיוון

דייקנו  לעניין מ' ימים שהיה משה רע"ה אצל הקב"ה )סוף פרשת "משפטים"(, 

 כך. 

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

 כיוון, שהתורה הקדושה מעדנת את האדם, 

 )מסכת אבות, פ"ו מ"א(:  וכפי שמצינו

ים ַהְרֵבה.  " ְדָברִּ ֶכה לִּ ְשָמּה, זוֹּ ֵמר ָכל ָהעוֵֹּסק ַבתוָֹּרה לִּ יר אוֹּ י ֵמאִּ  ַרבִּ
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.   ,ֶאָלא  ,ְוֹלא עוֹּד  ֶשָכל ָהעוָֹּלם ֻכלוֹּ ְכַדי הּוא לוֹּ

יוֹּת, ְמַשֵמַח ֶאת ַהָמקוֹּם, ְמַשֵמַח   ֵהב ֶאת ַהְברִּ ְקָרא ֵרַע, ָאהּוב, אוֵֹּהב ֶאת ַהָמקוֹּם, אוֹּ נִּ

יוֹּת.  אֶ   ת ַהְברִּ

ן   ן, ּוְמַרַחְקּתוֹ מ  ר ְוֶנֱאמ  יד ְוי ש  ס  יק ְוח  ְהיוֹת ַצד  ְרָאה, ּוַמְכַשְרּתוֹ ל  ו ה ְוי  ּוַמְלַבְשּתוֹ ֲענ 

ה,  ינ ה ּוְגבּור  ה ב  י  ה ְותּוש  ֶמנּו ֵעצ  ין מ  יֵדי ְזכּות, ְוֶנֱהנ  ַרְבּתוֹ ל   ַהֵחְטא, ּוְמק 

ָיה'  ,(יד' - 'ח  ,ֶשֶנֱאַמר )משלי י ֵעָצה ְותּושִּ יָנה  ,לִּ י בִּ י ְגבּוָרה ,ֲאנִּ  .  'לִּ

ין ין, ּוְמַגלִּ קּור דִּ ֶתֶנת לוֹּ ַמְלכּות ּוֶמְמָשָלה ְוחִּ ְתַגֵבר   ְונוֹּ ָרה, ְוַנֲעֶשה ְכַמְעָין ַהמִּ לוֹּ ָרֵזי תוֹּ

 , נוֹּ ּוְמַגַדְלּתוֹ ּוְמרוַֹמְמּתוֹ ַעל ּוְכָנָהר ֶשֵאינוֹּ פוֵֹּסק, ֶוֱהֵוי ָצנּוַע ְוֶאֶרְך רּוַח, ּומוֵֹּחל ַעל ֶעְלבוֹּ

ים ל ַהַמֲעש   . "כ 

ְקחּודושה, "ורמזה בזה התורה הק י  ְויִּ  ה", ְתרּומָ  לִּ

י " -מהיכן תדע ש  , 1, הוא "לשמי"  "לִּ

 -ה" ְתרּומָ הוא, כאשר תראה " 

 והיינו, מידות תרומיות, ומתוקנות. 

 , 2  , אזי תדע שאינו "לשמי" וכאשר תראה תלמיד חכם, שאין בו מידות

 , 3וממילא, אל תיקחנו, ואל תלמד מתורתו  

 אינו ראוי לפאר ולרומם את שמי.  כיוון שאותו תלמיד חכם,

 

 ב'(. -)שמות, כה' רש"י הקדוש וכמו שכתב בזה,  1

 בדברי רבותינו ז"ל )ויקרא רבה, פרשה א', טו'(:וכדמצינו  2

ּנּו"  ה ֵהימֶׁ ה טֹובָּ ת, ְנֵבלָּ עַּ ֵאין ּבֹו דַּ כָּם שֶׁ ְלִמיד חָּ  ".כָּל תַּ

  :וכדרשת רבותינו ז"ל )חגיגה, טו' ע"ב( 3

, 'כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו ז'( -)מלאכי, ב'  "אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, מאי דכתיב

  ,'מפיהו, כי מלאך ה' צבאות הוא

 יבקשו תורה מפיהו,  -אם דומה הרב למלאך ה' צבאות 

 ".אל יבקשו תורה מפיהו -ואם לאו 
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שּווהוא עניין, " י ְוע  ש  ל  ְקד  י ,מ  ַכְנּת   ם",ְבתוֹכ   ְוש 

 ,שכאשר זוכה האדם לכתרה של תורה, יחד עם מידות טובות ומתוקנות

 -ם" ְבתוֹכ  אזי, הדבר הוא בבחינת "

 והיינו, שילוב וצירוף של מידות ותורה, בהדי הדדי,

ַכְנּת  הקב"ה, בכדי שיתקיים "ועל כך אומר  שּוי", צריך שה"ְוש  י ְוע  ש ל  ְקד    ", מ 

 ם",ְבתוֹכ  יהיה בבחינת "

 זו, יוצר האדם, מקום מוכן ומכונן למשכן השכינה.שכן, בדרך 

י ֲאֶשר ְכֹכלנאמר בפסוק, "ולפיכך,   ",אוְֹתָך  ַמְרֶאה ֲאנ 

 ,זה, מלמד הקב"ה את כל עמלי התורה הקדושה דבדבר

 ",אוְֹתָךדרך התורה, היא, בדוגמת "

 והיינו, כמידת משה רע"ה, סמל התורה והמידות, מיום בריאת העולם ועד סופו.

 "משה שפיר קאמרת", ,  4  ומעתה, יובן מה שמצינו בגמרא

התורה הקדושה, כיוון, שאותם אמוראים, גדולי ומאורי העולם, זכו ולמדו את 

 בקדושה ובטהרה, 

 ועל ידי כך, זיככו ומירקו את מידותיהם והנהגותיהם,

 ונעשו, מעין בחינת משה רע"ה, בדורם.

ה".  .ה  יש לעיין, מהו שורש המילה "ּתוֹר 

יֶחיָה, ַמְלָכּה   -על הפסוק )איכה, ב' והנה,  ַבר ְברִּ ַבד ְושִּ ט'(, "ָטְבעּו ָבָאֶרץ ְשָעֶריָה, אִּ

ם   יִּ ן ֵמְיהָוה" -ְוָשֶריָה ַבגוֹּ יֶאיָה ֹלא ָמְצאּו ָחזוֹּ ָרה, ַגם ְנבִּ    ,ֵאין תוֹּ

 כתב רש"י, וז"ל: 

ה  ָאה".   -"ֵאין ּתוֹר  ֶהם מוֶֹרה הוֹר   ֵאין ב 

 
 קא' ע"ב. סוכה, לט' ע"א. ביצה, לח' ע"ב(, כן מצינו בכמה מקומות בדברי רבותינו ז"ל )שבת,  4

 שהיו האמוראים קוראים לחבריהם, "משה, שפיר קאמרת".



 

 

6 

ָאה". דהיינו,  ה", הוא "הוֹר   שפירוש המילה "ּתוֹר 

   המהר"ל זיע"א, וז"ל: 5וכעין זה, כתב רבינו  

ָרה,   ְצוֹּת ַהתוֹּ ָרה' ֵאינוֹּ נוֵֹּפל ֶאָלא ַעל מִּ  "ֵשם 'תוֹּ

ן הוָֹּרָאה  ָרה' הּוא ְלשוֹּ ן 'תוֹּ  ְלהוֹּרוֹּת ָלנּו ַהַמֲעֶשה ֲאֶשר ַנֲעֶשה.   -ֶשָהֵרי ָלשוֹּ

יָכְך, דַ  ָרה' )דברים, לג' ּוְלפִּ ְקָרא 'תוֹּ ֶשה נִּ ים   -ְוָקא תוַֹּרת מֹּ ְפֵני ֶשָבּה ְכתּובִּ ד'(, מִּ

ְצוֹּת.    ַהמִּ

ן   -ְוֵכן ֵפֵרש ָהַרַד"ק )ספר השורשים, שורש  ָרה' הּוא ְלשוֹּ ן 'תוֹּ י.ר.ה.(, ֶשָלשוֹּ

 הוָֹּרָאה". 

  ואפשר, שלפיכך התורה הקדושה, מעדנת את האדם הלומדה, בקדושתה 

 ובטהרתה, 

 "למיימינים בה, סמא דחיי",  6שהלומדה בדרך של   כיוון,

 , שעושה אותה עיקר חייו,  7דהיינו  

 לקיימה כתיקונה,   ר, היאךְותָ וכל ימיו ושנותיו, מחפש  

 הרי, שהוא לומדה, על מנת לקיימה, 

 וממילא, שהוראותיה, מתקנות ומעדנות אותו, 

ֶתיָה ָשלוֹּם ,םְדָרֶכיָה ַדְרֵכי נֹּעַ " יז'(,  -)משלי, ג'  כי יבוֹּ  ". ְוָכל ְנתִּ

י"במאמר  .ו ָרה כִּ ֶלֶלת ַהתוֹּ ָלם  ַהטוֹּבוֹּת כֹּל, כוֹּ , לפרשת "משפטים", '(א" )ֶשָבעוֹּ

 ביארנו: 

 ם, ארבעים יום וארבעים לילה, ַלָמרוֹּ עלה משה רע"ה, ששטעם הדבר, 

 
 א'. -בספרו "גור אריה" עה"ת. בראשית, א'  5

 יעויין במסכת שבת, פח' ע"ב. 6

 יעויין שם בדברי רש"י. 7
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שלא קלקל את מעשיו, אלא,  כי אע"פ, שהיה משה רע"ה קדוש מרחם, ולא רק 

 שהשביחם עוד ועוד,

מכל מקום, היות והוא היה השליח והצינור, להורות, ולצוות, לעם ישראל את  

 חוקותיו ומצוותיו של הקב"ה,

 מט' שערי טומאה,-והיות, והיו עם ישראל, משוקעים ומזוהמים ב

י  היה צריך משה רע"ה, לעשות את עצמו,  ְבר  שורש נשמות  ה חדשה, אשר לה כ 

 -  עם ישראל כולם

ְרי  וזמן יצירת הולד,   . 8 ה חדשה, הוא, ארבעים יוםב 

 : והנה, להמבואר בדברינו כאן, ובדברינו במאמר הנ"ל, נוכל לבאר ולומר כדלהלן

 , מ'-מה שמצינו ש"תרומה", היינו תורה

יָ הוא מחמת שהתורה מעדנת את האדם, והופכתו ל" מ'  -ב , שנוצרה ה חדשה"ְברִּ

 יום. 

 -  ה מחזירה אותו לאותו מצב שבו נבראוכשנדייק בדבר, אין התור

י  אלא, עושה אותו ל"  ה חדשה", ְבר 

 דבר "חדש" שלא היה כמותו בעולם.

 
 במסכת סוטה )ב' ע"א(, למדנו: 8

 ".ארבעים יום קודם יצירת הולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני"אמר רב יהודה אמר רב, 

 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:

 -)הנ"ל(, "ארבעים יום קודם יצירת הולד", היינו  דברי רב יהודה בגמרא סוטה

 -ארבעים יום הראשונים לתחילת העיבור 

 שבאותה העת, טרם נשלמה יצירת הולד, ואז מכריז הקב"ה, "בת פלוני לפלוני".
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ְקחּווהוא רמז שרמזה התורה הקדושה, באומרה "  לשמי",   -י לִּ "י", לִּ   ְויִּ

 לכבוד ה' יתברך, האדם לוקח את עצמו בידיים, ועולה ומתעלה כי כאשר  

 מ', -"תרומה", תורה  אזי, מגיע לבחינת 

 כי אז, הופכו הקב"ה ל"בריה חדשה". 

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

 . "פירושו עמל ויגיעה.  .. שתהיו עמלים בתורה - 10  'קתי תלכו ואם בח" '

 ובביאור דבריו, נראה כדלהלן:

ְדָשנּו  )שבברכות השחר(, נוסח בני אשכנז, הוא, "דהנה, בברכות התורה  ֲאֶשר קִּ

ָּונּו   ָתיו ְוצִּ ְצוֹּ ָרה  ַלֲעסוֹקְבמִּ ְבֵרי תוֹּ  ", ְבדִּ

, כתב הב"ח )או"ח, סי' מז'(,  ק"ַלֲעסוֹ "ובטעם הדבר, שמזכירים בנוסח הברכה 

 וז"ל:  

לא היתה אלא על עסק   - דלפי שעיקר ההבטחה שהבטיחנו הוא יתברך ,נראה"

שתהיו עמלים   -' אם בחקותי תלכו'כמו שכתוב  ,הוא העמל והטורח ,התורה

  ... על מנת לשמור ולקיים  ,שבעל פה - בתורה

 . "וכן עיקר  ,לכך תקנו לברך לעסוק בדברי תורה

   :ומבואר בדבריו

על ידי ה"התעסקות" שמתעסק ומשתעשע   ,שעיקר ה"עמל" בלימוד תורה, הוא

 האדם בדברי תורה. 

והטעם שלימוד התורה צריך "התעסקות", הוא ע"פ מה שכתב רש"י לבאר את  

 "מצוה בו יותר מבשלוחו", וז"ל:  -דברי הגמרא )קידושין, מא' ע"א( 

 -" מקבל שכר טפי  ,דכי עסיק גופו במצות"

 
 ג'. -ויקרא, כו'  9

ֹּת   ִאם"  10 ֻחק כּו יבְּ לֵּ י וְֶּאת ,תֵּ ֹות  רּו ִמצְּ מְּ ָֹּתם ו ֲעִשיֶתם ,ִתשְּ  ג'(. - " )ויקרא, כו'א
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" האדם בעצמו במצוותיו של  וידוע לבאר בדבריו הקדושים, שבשעה "שמתעסק

 הקב"ה, מראה שדברי הקב"ה חביבים ויקרים בעיניו עד למאוד,  

  ,מקבל שכר מרובה על קיום המצווה  -ומשום כך 

 אך יתירה מזאת, מקיים הוא דברי הקב"ה "כרצונם".

ייב'(, " -על הפסוק )ירמיה, ט', יא'  .ח יש  מִּ  ַוֲאֶשר  ,זֹּאת ֶאת ְוָיֵבן ֶהָחָכם ָהאִּ

ֶבר י דִּ ָדּה - ֵאָליו ְיהָֹּוה פִּ ְצָתה ץ,ָהָאֶר  ָאְבָדה ָמה ַעל ,ְוַיגִּ ְדָבר נִּ י ,ַכמִּ ְבלִּ   ַויֹּאֶמר . עֵֹּבר  מִּ

י ֶאת ם ָעְזבָ  ַעל ,ְיהָֹּוה ָרתִּ י  ֲאֶשר תוֹּ ְפֵניֶהם ָנַתתִּ י ָשְמעּו  ְוֹלא  ,לִּ  ", ָבּה  ָהְלכּו ְוֹלא   ,ְבקוֹּלִּ

 )נדרים, פא' ע"א(: דרשו רבותינו ז"ל 

   ',זאת את  ויבן  החכם  האיש מי ' , דכתיב מאי ,רב  אמר  יהודה רב  אמר"

 - פירשוהו ולא   ,ולנביאים  לחכמים  נשאל  זה דבר

 - בעצמו ה'' הקב  שפירשו עד

  שאין  ,רב אמר יהודה רב אמר ...' וגו  'תורתי את עזבם על' ה ויאמר'  ,דכתיב

 ". תחלה  בתורה מברכין

 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

  ',על מה אבדה הארץ' - היו חכמים ונביאים תמהים ,ולפיכך

בתורה   שלא היו מברכין - שהוא יודע מעמקי הלב ,עד שפרשו הקב''ה בעצמו

   ,תחלה

 - ךכל  שלא היתה התורה חשובה בעיניהם כ ,כלומר

   ,שיהא ראוי לברך עליה

  ... ומתוך כך היו מזלזלין בברכתה ,שלא היו עוסקים בה לשמה

 ". והם נאים ראויין למי שאמרם ,אלו דברי הרב החסיד ז''ל
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רבינו הרי"ח   11 ",עניין זה של "אין מברכין בתורה תחילהובאופן אחר, ביאר 

 הטוב זיע"א, כדלהלן: 

 ,  לתורה יום בכל 12  ברכות  שלשה תיקנו ,דמצינו ,ד"בס  יל ראה נ"

 - אחר במקום ,ד"בס  ופרשתי

  חלק  כנגד היא  ',תורה דברי על  וצונו  , במצוותיו קדשנו  אשר ' , ראשונה ברכה

 , הסוד

 . בחכמה הוא   ,הסוד וחלק . בחכמה הוא 13  קודש  כל כי ',קדשנו'  נאמר  ,לכן

 ,  הנגלה חלק   של הגרסה כנגד   ',והערב'  וברכת

   .בפה היא  הגרסה כי '.ישראל בית  עמך  ובפיפיות  בפינו' ,אומרים לכן
 

 בספרו הקדוש "בן יהוידע", שם. 11

ָשנּו ֲאֶשר. " א 12 ֹוָתיו ִקדְּ ִמצְּ ל וְִּצּוָנּו ,בְּ י ע  רֵּ  ",תֹוָרה ִדבְּ

ב. "ב ֲערֵּ ינּו יְּהֹּוָה, נָא וְּה  י ֶאת, ֱאֹלהֵּ רֵּ ָך ִדבְּ ִפינּו תֹוָרתְּ ִפיִפּיֹות בְּ ָך ּובְּ מְּ ית ע  ל בֵּ ָראֵּ יֶה, יִשְּ נּו וְּנִהְּ ינּו, ֲאנ חְּ , וְֶּצֱאָצאֵּ

יוְּצֶ  ינּו ֱאָצאֵּ י, ֶצֱאָצאֵּ ָך וְֶּצֱאָצאֵּ מְּ ית ע  ל בֵּ ָראֵּ י ֻכָלנּו, יִשְּ עֵּ ֶמָך יֹודְּ י, שְּ דֵּ ָך וְּלֹומְּ ָמּה תֹוָרתְּ ָתה ָברּוְך. ִלשְּ ד, יְּהֹּוָה א  מֵּ ל  מְּ  ה 

מֹו תֹוָרה ע  ל לְּ ָראֵּ  ",יִשְּ

ר ֲאֶשר" . ג ִמים ִמָכל ָבנּו ָבח  ן ,ָהע  ָתה ָברּוְך. תֹוָרתֹו ֶאת ָלנּו וְּנָת  ֹּוָה א  ן ,יְּה תֹוָרה נֹותֵּ  ".ה 

  מצינו: (,א" ע' לא) שבתבמסכת  13

  ',וגו 'ודעת חכמת ישועות ,חסן עתיך אמונת והיה' דכתיב מאי, לקיש ריש אמר" 

 , זרעים סדר זה - 'אמונת'

 , מועד סדר זה - 'עתיך'

 , נשים סדר זה - 'חסן'

 , נזיקין סדר זה - 'ישועות'

 , קדשים סדר זה - 'חכמת'

 . טהרות סדר זה - 'ודעת'

 ".' אוצרו היא' ה יראת' ,הכי ואפילו

 בגדר "חכמה" הוא, ומבואר שם, שסדר "קודשים",

 וכמאמר רבינו זיע"א, "כי כל קודש, הוא בחכמה".
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  ישראל  זה בחלק אשר , הנגלה חלק של והסברא  העיון  כנגד ',בנו  בחר אשר' וברכת

 ... האומות בפי משתבחים 

  שהיא , תחלה בתורה ברכו לא אלו ולכן, הסוד בחלק  מאמינים אינם יש ,והנה

 ,  הסוד חלק כנגד היא  אשר ראשונה ברכה

 , ד"יו  - תורת, 'תורתי את   עזבם על' ,אמר ולזה

 . " 14  חכמה סוד שהוא  ,ה"הוי דשם ד"יו  כנגד הוא ,הסוד חלק כי

 בתורה תחילה", כך הוא:  ומהנ"ל מבואר, דהגדר של "אין מברכין

 לביאור רבינו יונה, שהביאו הר"ן, הוא חיסרון באהבת תורה, 

 למדו תורה, ועסקו בתורה, שלעולם,

 אך לא היתה בהם, "אהבת תורה".

ברם, לביאור רבינו הרי"ח הטוב, הוא חיסרון, במה שלא הודו בחלק הנסתר  

 .שבתורה

 . ת תורה"אך לעולם אפשר, שגם לשיטתו, הוא חיסרון ב"אהב

 והנה, תינוק המגלה כעת את העולם,  .ט

 עיניו, וליבו. מתפעלים, ומתרשמים, מכל דבר ודבר.  מוחו,

 בתיקונם, מה שאין האדם הגדול עושה, כאשר הוא רגיל לראות את הדברים

 כיוון, שעינו סיימה לבחון ולסקור, את הדברים. 

 , פעמים שעינו מתפעלת, ברם, גם האדם הגדול

 והוא, כאשר רואה דבר, שלא ראה מעולם, 

 או, כאשר חשק בדבר מסויים, זמן רב. וכעת, השיגו. 

 , המיסב לאדם עונג ונחת, והנה, כל דבר חדש

 
 השווה למאמר הגה"ק רבי שמעון לביא זיע"א, בפיוט הקדוש "בר יוחאי", וז"ל: 14

ָת ִלכְּבֹודֹו ּפנִיָמה"  פְּ ק  ר יֹוָחאי, יֹו"ד ָחכָמה קדּוָמה, ִהשְּ  ".ב 
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 מחייב אותו בברכת "שהחיינו", 

 -ברכת "שהחיינו", הינה, ברכת ההודאה 

 , על אותה השמחה שיש לו באותה העת. שבה מודה האדם ליוצרו 

 ה סוגי בני אדם: ובברכה זו, אפשר לראות כמ

האחד, רח"ל, מנוער מן התורה ומן המצוות, ולא שם את ליבו, להודות ולהלל את  

 יוצרו,

ָני ַויֹּאֶמר" יג'(, - )ישעיה, כט' ובבחינתהשני, מברך את הברכה כלאחר יד.    ַיַען  ,ֲאדֹּ

י ַגש כִּ יו ,ַהֶזה ָהָעם נִּ י ְבפ  ת  ְשפ  י וּוב  ְבדּונ  בוֹ  ,כ  ַחק ְול  י ר  ֶמנ  י  ,מ  ם ַוְּתה  ְרָאת  י י    - ֹאת 

ְצַות ים מ  ה ֲאנ ש  ד   , "ְמלֻמ 

 מברך את הברכה, בכוונה גדולה ועצומה, ובהודאה והודיה נשגבה. השלישי,

 : מעשיהם מוכיחים עליהםש, שבין כל אותם אנשים, והצד השווה

וכמו כן, אינו   , מראה ומגלה, שאינו מכיר בערך הדבר שנתנו לו.מי שאינו מברך

 מכיר בנותן הדבר,

ומי שמברך, מראה ומגלה בצורת ברכתו, עד כמה הוא מכיר בערך הדבר שנתן לו.  

 היאך הוא מכיר את נותן הדבר. וכמו כן,

 , 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

יו אזי, אין ההודאה, הודאה. אלא, בבחינת " ְשָפָתי  ְבפִּ  . ו"ּובִּ

 ,אך כאשר אנו מברכים, בדביקות, בכוונה, בשמחה, בערגה ובכיסופים

 דאה גדולה מזו.אזי, אין לך הו

 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  

 ,מרוב חיבתו אלינו ואף נמכר עמה, - תורתו

 -אותנו  והיינו, שיוצרינו מחבב

 : "אין רצונינו בכך" ...ומרים לווח"ו, כביכול, אנו א 

 וכשאין אנו מברכים, 

 -אנו אומרים להבורא יתברך 

י  אין אנו כ"  , המתפעלת מראיותיה ...ה חדשה" ְבר 

םך, נחשב הדבר, ל" ולפיכ ְזב  ת   ֶאת  ע     י",ּתוֹר 

 .יבה גדולה הימנהכי בזה, אין לך עז

 ץ", ֶר ָהָא ָאְבָדה ולפיכך, " 

 , כי בשעה שאין האדם יוצר מציאות חדשה, עולם כמנהגו נוהג

יד ,ְבטּובוֹּ ַהְמַחֵדש מה שאין כן אצל הקב"ה, שהוא בבחינת "ו ַמֲעֵשה   ,ְבָכל יוֹּם ָתמִּ

ית  ". ְבֵראשִּ

ְקָדש" עוונותינו הרבים, כאשר, והנה, ב  .י יד, ְוֵאין   - ָחַרב ֵבית ַהמִּ ּוֻבַטל ַהָתמִּ

ָדתוֹּ  י  ,ָלנּו ֹלא כֵֹּהן ַבֲעבוֹּ ְשָרֵאל ְבַמֲעָמדוֹּ   , ְוֹלאְבדּוָכנוֹּ ְוֹלא ֵלוִּ  , "יִּ

 וממילא, אין אנו יכולים לתרום, תרומות לבית המקדש,

 בנות. רואין אנו יכולים להקריב ק   וכמו כן,

במסכת מנחות )קי'  "ה, גילו לנו רבותינו ז"ל כאשר חפץ האדם להתקרב להקב

   :ע"א(

 ", ולא אשם ,ולא מנחה ,ולא חטאת ,אינו צריך לא עולה ,כל העוסק בתורה 15  "

 
תֹוָרהלז'(, "  -)ויקרא, ז'  הפסוק על ,רבא תדרשכ 15 ֹּאת ה  ֹּלָ  ,ז ָטאת וְָּלָאָשם הָלע ח  ִמנְָּחה וְּל  ִמלּוִאים ,ל  ח  וְּל  זֶב  ּולְּ

ָלִמים שְּ  ." ה 
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 -  דהיינו, שהתורה הקדושה, מעלתה מעל הכל

 גבוה מעל גבוה, 

 , התורה הקדושה, היא התרומה הגדולה, שיכול האדם לתת להקב"ה

מת לאדם, שיהיו מידותיו, תרומיות, מעודנות  טהרת התורה הקדושה, גור

 ,ומתוקנות

י  כ"  ה חדשה" ...ְבר 

 -כי התורה הקדושה, מחברת ומקרבת, בין נותן התורה למקבלה 

 כיוון, שנמכר הקב"ה עם תורתו ...

 , דבוק וחבוק בכל עת, ביוצרו ית"ש. וממילא, העוסק בתורה הקדושה, בטהרתה

 : ומרם ז"ל )ברכות, יז' ע"א(והוא א

י " דֵ ַאְשֵרי מ  לוֹ ה, ַבּתוֹר  ל ֶשג  ה ַוֲעמ   , "ְוֹעֶשה ַנַחת רּוַח ְליוְֹצרוֹ  ,ַבּתוֹר 

)ויקרא,   שכשם שבמעשה הקורבנות, שתפקידם לקרב את האדם ליוצרו. נאמר 

ֵשה" ט'(, - א' יחוֹחַ  ֵריחַ  א   , שאמרתינחת רוח לפני, . ופירש רש"י, וז"ל: ""נ 

 ", ונעשה רצוני

גורם ובדקדוקה עד להלכה למעשה,  בטהרתה, ,כך בלימוד התורה הקדושה

 -ל"נחת רוח" לפניו יתברך  האדם

 ",אמר, ונעשה רצונוש"

תחילה,  בתורה . ומברך , ובשמחהי הלומד את התורה הקדושה, בטהרהכ

 , גורם, לקיום ולהתחדשות כל העולמותוממילא, שעושה אותה לעיקר. 

יד ,ְבטּובוֹ ְמַחֵדש ש"כעין מעשיו של הקב"ה,  מ  ל יוֹם ּת  ית ,ְבכ   ".ַמֲעֵשה ְבֵראש 

ית ַמֲעֵשה כי "  כל  , שהקב"ה "אסת 16, נגזר מן התורה הקדושה. על ידי  "ְבֵראשִּ

 .באורייתא, וברא עלמא" 

 , את כל האמור במאמר זה, עצמינויזכינו ה' יתברך, שנקבל על 

 
 , דף קסא' ע"א.ןזוה"ק, פרשת 16
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' יתברך, לקיום דבריו של רבינו ה"אור החיים" הקדוש זיע"א,  וממילא, יזכינו ה

.  "בַהטוֹּ  ְבָכל ְוָשַמְחָת " , '(יא -' כו דברים ) סוקהפל ע ", תבוא כי " פרשת בתחילת

 :  ל" וז ,שכתב

 , התורה טוב  ועריבות במתיקות מרגישין אדם בני  היו שאם"

 ,  אחריה ומתלהטים משתגעים  היו

 , למאומה  וזהב כסף עולם מלוא  בעיניהם יחשב ולא

 , "שבעולם הטובות  כל - כוללת התורה כי

 קה, עד למאוד, ורה הקדושה, עריבה ומתוכי כך היא דרכה של הת

ֶלֶלתו" ָלם ַהטוֹּבוֹּת  כֹּל,  כוֹּ  . "ֶשָבעוֹּ

 יהי רצון, שנזכה לזה, אמן. 

 


