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ולא עוד אלא  ,זוכה לדברים הרבהרבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה  , א)אבות ו(משנה איתא ב
כתב על זה וכו'.  אוהב את הבריות ,וםאוהב את המק ,אהוב ,נקרא ריע ,שכל העולם כלו כדי הוא לו

ולא פירש מה המה : רבי מאיר סתם (הקדמתו לביאור הגר"א לספרא דצניעותא, ד"ה לזאת)רבינו חיים מוולאזין 

 , ע"ש.שזוכה להם" הדברים"אלה 
  

קיום תרי"ג מצוות התורה הוא חיוב פרטי על כל יהודי ויהודי. לכולנו רמ"ח נראה לי בס"ד לפרש כך: 
רים ושס"ה גידים, כנגד רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה, ורק על ידי קיום כולם באים אב

יהודי קיבל על עצמו לקיים תרי"ג מצוות, ובעבור כן ניתנה התורה לישראל. אך  כללשלמות. ובסיני, 
 קשה, הלא אין באפשרות לשום יהודי לקיים כל תרי"ג המצוות, שהרי חלקם שייכים רק לכהנים,

 מאת ה' ואיך בכלל נצטוונו ,תנוואיך נגיע לקיום חוב ,וחלקם רק ללויים, נשים, עבדים, וכו'. אם כן

  דברים שלא ניתן לקיימם?ב
  

. פירש רש"י, "כאיש אחד (שמות יט, ב)שם ישראל נגד ההר"  ויחןכתיב "ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר 

לדרגה  שהגיעולקבלת התורה, ולולא ישראל בלב אחד". האחדות בין כלל ישראל הוא תנאי הכרחי 
לא היו יכולים לקבל את התורה.  –" כאיש אחד בלב אחד" –של "ויחן שם ישראל נגד ההר" 

ג "אז ניתן לכל יחיד לקיים את כל תרי ",כאיש אחד"כשישראל מאוחדים ונעשים  והסיבה:
 ,ים, ישראלים, נשים וכו'. המצוות שהכהנים, לויכי המצוות של כל אחד עולות לחבירו, המצוות

היה לא ה' בני ישראל, ונחשב כאילו כל יחיד קיימם בעצמו. לכן, בלי אחדות,  כלמקיימים עולות ל
  את התורה, מאחר שלא היה ניתן לקיימה.לנו  נותן

  

זה כלל גדול בתורה", דהקשו המפרשים, הלא  ,"ואהבת לרעך כמוך שאמר רבי עקיבא תכוונואולי זו 
לא מצוות שבין אדם למקום, ואיך אמר וואהבת לרעך כמוך כולל רק מצוות שבין אדם לחבירו, מצוות 

שאי אפשר לשום אדם לקיים את כל המצוות שבין  אחרכלל גדול בתורה? אלא, מ הרבי עקיבא שז
הרי הוא כלל גדול בכל  – "כאיש אחד"לולא "ואהבת לרעך כמוך" העושה את ישראל  –אדם למקום 

  התורה. 
 

ואת כל המשפטים ויען כל העם קול אחד ויאמרו  ה'ויבא משה ויספר לעם את כל דברי " שכתוב וזה
, ולא "אעשה", בלשון יחיד. כי בלשון רבים" נעשה" – ג), שמות כד( "נעשה ה'כל הדברים אשר דבר 

אפילו  – "ה' הדברים אשר דבר כללקיים את " הםרק בהצטרפות כל יחיד עם שאר בני ישראל, ניתן ל
  .הםאלי ותשייכ לאהמצוות ש



    

 ,אוהב את המקום ,אהוב ,נקרא ריע ...זוכה לדברים הרבה י מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמהרב

ולהיות מאוחד עם . הרי לימוד התורה לשמה מביאה את הלומד לאהבת הבריות אוהב את הבריות

 כל, בבחינת: "ג המצוות"הלומד תורה לשמה זוכה לקיים את כל תרי. ממילא, הכלל ישראל

, הרבה" לדברים". ולזה כיון רבי מאיר כל הלומד תורה לשמה זוכה "נעשה ה'אשר דבר  הדברים

  . תרי"ג המצוותכל  – אשר דבר ה'" הדבריםדהיינו שזוכה לקיים את "כל 
  

מלמד שכפה  (שבת פח.), ופירשו חז"ל (שמות יט, יז)עתה נבין דבר נפלא. כתיב "ויתיצבו בתחתית ההר" 
הקב"ה עליהם הר כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהיה 

מדוע ישראל הוצרכו ל"כפיית ההר" במתן תורה, הלא  (שם, ד"ה כפה)קבורתכם, ע"כ. והקשו התוספות 
  כבר הקדימו ואמרו "נעשה ונשמע"?

  

, מבואר ספר "מאיר עיני חכמים" מהדורא תליתאי, עמ' פט)(מתרץ הגאון רבינו מאיר יחיאל הלוי מאוסטראווצא 

ציווה ללמוד  'מפני שה" אינה אלא מי שלומד תורה תורה לשמהש" (עיין הלכות תשובה פרק י')ברמב"ם 
, ללא שום חשבון אחר. הלומד תורה לקנות שלימות או מדרגות בעבודת ה', אינו לימוד תורה תורה

כשישראל אמרו "נעשה ונשמע", הם קשרו את עשיית ו"תורה".  , דסוף סוף אינו לומד לשם"לשמה"
המצוות ("נעשה"), ללימוד התורה ("ונשמע"). דהיינו שקיבלו על עצמם ללמוד תורה מפני שהלימוד 
מביא לידי מעשה. לימוד כזה כרוך עם חשבון, ואינו בגדר תורה "לשמה", תורה לשם "תורה". ועל כן 

רק למען  בלי שום הבנה על מה, די שיקבלו על עצמם ללמוד תורההוצרכו ישראל לכפיית ההר כ
   ..)נדרים פאלחתם סופר ב כעין זה (ועייןהרבי מאוסטראווצא. ל , ע"שלעסוק בתורה' אשר ציווה ה

  

. וזה היה הכרחי הר כגיגיתעליהם כפה על ידי ש הרי ביום מתן תורה קבלו ישראל ללמוד תורה לשמה

, "דברים הרבהל"אים לאהוב את הבריות וזוכים לכל הדורות הבאים, כי על ידי לימוד התורה לשמה ב

  לקיים את כל התרי"ג מצוות אשר דיבר ה'.
  

 ,רב יוסף ביומא דעצרתא אמר עבדי לי עגלא תלתא. אמר: :)פסחים סח(עתה ניתן לפרש את דברי הגמרא 

, כי ודע: (שער הגלגולים, הקדמה יא). כתב האריז"ל אי לא האי יומא דקא גרים, כמה יוסף איכא בשוקא
האדם צריך שיקיים כל התרי"ג מצות. ואם חסר אחת מהם, עדיין נפשו חסירה, כפי שעור המצות 

לידו, כגון תרומות  יםשאין חובה עליו לקיימם, אלא אם כן באוכתב שישנם מצוות שחסרו ממנו. 
 כדילחזור בגלגול מוכרח הוא  ,ואם לא קיימן .הקן, שאינו מחוייב לרדוף אחריהם חומעשרות ושלו

  , ע"ש.יצטרך לחזור בגלגול לקיימן ,וכן יש עוד מצוות שאם לא קיימן. ןלקיימ
  

דהיינו לולי יום מתן תורה שכפה ה' עלינו  :"אי לא האי יומא דקא גרים"אמר רב יוסף זה לואפשר ש

. ג המצוות"לקיים כל תריבזה ו לא הייתי בא לאהוב את הבריותד תורה לשמה, ולמלהר כגיגית 

את  להשליםיוסף היה צריך לחזור בגלגול כמה פעמים כדי ", כמה יוסף איכא בשוקאוממילא "
  .ג המצוות"כל תרי

  מאמר החכם
  

  

  
  

  

  יש המתלהב באמירת "ובהם נהגה יומם ולילה", ואחר התפילה שוכח שיש תורה בעולם.
  

  החיד"א
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

“MeAfar Kumi” is printed and distributed to Shuls every week.  

Sponsorships are greatly appreciated! To sponsor future editions please call  

(303) 437-9210.  
  

MAIL PLEASE SEND A REQUEST TO -TO RECEIVE THIS DVAR TORAH IN A WEEKLY E

MEAFARKUMI@GMAIL.COM  


