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שריפו  ,מאי לשון רפידים .)סנהדרין קו(. פירשו חז"ל, ח)יז,  שמות(" ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידםכתיב "
מפני שרפו ידים מן התורה בא ן ידים הוא, כלומר רפיו "רפידים" :(על גמרא שם). וכתב רש"י עצמן מדברי תורה

  , ע"ש. וקשה, מה הקשר בין החטא שרפו ידים מהתורה, לעונש של "ויבא עמלק"?עליהם עמלק
  

: מה הייתה התביע על בני ישראל שרפו )ע"שנת תר (פרשת ויקראנראה לי בס"ד לפרש כך: הקשה השם משמואל 
, ולמה הגיע הבודאי רק מסיני נצטוו עלי ורהתלמוד מצות תו ,הלא עדיין לא ניתנה להם תורהידיהם מן התורה, 

   שלא נצטוו ללמוד? להם עונש על רפיון ידים מהתורה

  

בהוציאך את העם ממצרים " 'מאמר ה שה רבינוהודיע להם מ ,במצרים ישראל בעודמפרש השם משמואל: 
הזדככות רבה, וכמו  םהתורה צריכי והנה בודאי ידעו כי לקבלת. , יב)שמות ג(" תעבדון את האלקים על ההר הזה

חשבו שעד אז הם כבר  ,שהוא המסע האחרון קרוב לסיני ,כשהגיעו לרפידים לכן .שפסקה זוהמתן ה,שבאמת הי
עצמם עדיין רחוקים  את אבל כאשר עשו חשבון הנפש מצאו .מזוככים כראוי ומוכנים לקבלת התורה יהיו
וזה שרפו ידיהם מן התורה  .ים יגיעו להזדככות כראויורפו ידיהם כמתיאשים שבעוד ימים ספור ,מזה

ולעשות ככל אשר  יתברך 'כי יש לו לאדם לבטוח בה ,לחטא חשיבה זו נחשבה להםו. שעתידין לקבל
, הרי 'ה והוא שליח הוכי מאחר שהאדם עושה כמו שנצטו .להושיע ברגע אחד 'הכי אין מעצור ל ,נצטוה

הוא העושה, ובודאי סוף הכבוד לבוא ואין  ' יתברךהרי הוא כאלו השלוחו של אדם כמותו, וכל מה שעושה 
שבעוד זמן קטן יגיע לשלימות  ,ובכן איננו רחוק לאיש שעדיין איננו מזוכךשכירות משתלמת אלא לבסוף. 

, כי אולי בעוד זמן קטן זה יקבל שכרו בפעם אחת מכל בתמימות כמו שנצטוה 'אם הוא רק עושה מצוות ה

 "כי אין מעצור לה' להושיע ברגע אחד"



 

ולא יפה עשו החשבון  .היאיתברך  'כי גם זה מתנת ה נה, ואז ימצא עצמו מזוכך בפעם אחת,מה שעשה עד ה
 'ואיננה מתנה מה וחשבו שההזדככות צריכה לבוא מעצמם יתברך 'הבשבזה הסירו הבטחון  ,על להבא

  ., ע"כ דברי השם משמואלכשבאו לסיני פסקה זוהמתן ר כך. ובאמת שבעוד ימים מספר אחוזה שקר ,יתברך
  

בות שבעבורה יבה מן הסילא היתה לה שום סבישראל מלחמת עמלק , , ב)שמואל א טו, ח ,שמות יז(המלבי"ם  וכתב
קיימים וכולם לא היו  הבאות, כל עורכי מלחמות יהיו לאחד מחמש סבותהרי ש .ממלכה בממלכה ,ילחמו עם בעם

   במלחמת עמלק עם ישראל:
  

אם יקרב  )ב .אז בארץ נושבת ו ישראלהיה בדרך, כי לא הישילחם על ארץ לכבשה להרחיב את גבולו, וזה  א)
ממצרים,  ישראל מלחמת סיחון ועוג, וזה היה בצאתעם אל גבול ארצו ילחם עמו מיראתו פן יעבור בגבולו, כמו 

מחמת איזה מריבה ומׂשטמה שיש בין שני העמים הלוחמים, אבל הוא קרך בדרך, דרך  )ג רחוקים מארצו. ושהי
להראות כחו וגבורתו, ואז ילחם פנים אל פנים, אבל הוא זנב  )ד .ראלשן עמלק ליריב בימקרה, ולא היה שום 

בעבור הדת, שחושב שה' ירצה מעשיו  )ה כל הנחשלים ואתה עיף ויגע, בענין שלא כיון להראות כח בקרב.
  .הוא לא ירא אלהיםאבל שיכחיד אומה הבלתי מאמנת בדתו ואלהיו, 

  

באשר אז שמעו עמים ירגזון וכל העמים  ,יםקצד הכפירה באלבה העצמיית למלחמה זו היתה מיורק הס
רצה להראות  .ויאמר לא הוא 'והוא הקשיח לבו מיראת ה ,האמינו בנפלאותיו אשר עשה בים ובמצרים

היה  הזי ולפ ...ושכל הנסים היו מעשה להט וחכמת משה ,להושיעם מידו 'שאין ביכולת הלכל יושבי תבל 
  דברי המלבי"ם.ע"כ  ,'קר מלחמתו נגד היע
  

 'כי פקפקו ביכולת העתה הדברים מאירים כספירים. ישראל רפו ידיהם מן התורה שהיו עתידים לקבל 

להכחיש את , אשר כל כוונתו במלחמתו הייתה משכו על עצמם את מלחמת עמלק, ובזה גופא להושיעם
  . להושיעם מידו 'יכולת ה

  

עמלק  ויבאמדוע כתיב " (עיין במזרחי וגור אריה על הפסוק) שיםאך המשכיל יבין שיש כאן עומק נוסף. הקשו המפר
סיחון לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה"  ויצא, כדכתיב "עמלק "ויצא"ר ומה ליה", וילחם עם ישראל ברפידם

 "אהבי"לשון : )מאמרי חודש אדר מאמר ג, דרוש ד(. וכתב הבני יששכר , כ)במדבר כ(" אדום לקראתו ויצא, "(דברים ב, לב)

, ע"ש. וזה כפי שכתב בתרגום יונתן בן עוזיאל על פסוק זה: :)יבמות מחבגמרא הנלמד מו( הוא מהירות ,בלשון הקודש

נעשה . וכתב האילת השחר, שלפי זה ודילג בלילה ההוא אלף ושש מאות מיליןויבא עמלק מארץ דרום 
עשו חשבון  ישראלכשמשמואל, והרי כתב השם  , ע"כ.כדי להלחם עם ישראל לעמלק נס של קפיצת הדרך

יגיעו  ימים ספוריםשבעוד  ורפו ידיהם כמתיאשים ההזדככות הנצרכת,עצמם עדיין רחוקים מ את הנפש מצאו
ובכן איננו רחוק .. .ברגע אחדלהושיע  'הכי אין מעצור ל לחטא, חשיבה זו נחשבה להםו. להזדככות כראוי

, ע"ש. הרי כל פקפוקם של ישראל היה ביכולת ה' לשלימות יגיע זמן קטןשבעוד  ,לאיש שעדיין איננו מזוכך

נס של קפיצת על ידי שבא במהירות  –עמלק להלחם עם ישראל"  ויבא. ולכן "במהירות ,ברגע אחדלהושיעם 
עתה יאמינו ישראל ביכולתו מ על הטבע.מבמהירות שו לפעול ברגע קט ה' הדרך, להראות לישראל את יכולת

   הקרובה. , ולעולם לא יתרפו מלצפות לישועתםבכהרף עין ממש כל מצבב יתברך להושיעם
  

על  רש"י, על פי פרשת בשלח(קדושת לוי וכתב ה, )תהלים יח, ד( "ומן אויבי אושע 'מהולל אקרא ה"דוד המלך אמר: 

לפי שהיה בטוח , קודם התשועהעל כל צרה שבאה עליו היה אומר שירה  ,ה"מרוב בטחונו בהקבש )הפסוק
ומבואר עוד בספרים,  ע"ש. ,והיה אומר שירה על התשועה קודם התשועה ,יתברך שוודאי יושיע אותו 'בה
ההפך ממה שהיה עם ישראל, שחוסר וזה (. בפועלהישועה גופא מושכת את  'בישועת ההבטחון עצם ש

להתחזק בבטחון בישועת וללכת בדרכי דוד משיחנו יזכנו ה'  .)בטחונם בישועת ה' משך עליהם את מלחמת עמלק
  את כל הישועות הרוחניות והגשמיות!גופא למשוך עלינו  ובזה – מצבובכל עת בכל  –ה' 

  

   



 

א מורה ומלמדת לאדם. ישה ,מורה דרךנקרא לשון  "תורה: ")נט אות ,צדקת הצדיק(צדוק הכהן מלובלין ב רבי כת
 ".תורה"שהרי גם כשלומד סדר קדשים נקרא עוסק ב ,ואין רצונו לומר במה שמלמדת החוקים והמשפטים

 מה שהתורה הוא "אור התורה". ו"המאור שבה מחזיר למוטב" (מדרש איכה פתיחתא א')כמו שאמרו חז"ל  אלא הכוונה

מיימינים בה,  םהוא רק עאך להשיג אור התורה,  , וכך היא מחזירה את האדם למוטב.מן החטא מגינה ומצילה
שלא לשמה כשלומד . אבל )י) ,(תהלים לו" כי עמך מקור חיים באורך נראה אור"כמו שנאמר  ,הכל אחד ,שהוא סמא דחיי, וחיים ואור(

טטיא ירק הוא בכלל פ ",תורה"על זה שם  ואין ,אינה מורה לו ומחזירתו למוטבוממילא  ,אינו משיג האור

לעסוק " ם. ולכך אנו מברכיטוביםטטיא דאורייתא יפ (סוף ברכות)דאיתא בירושלמי  ,תורה) "דיבורי"( דאורייתא
(דהיינו ב"תורה" עצמה,  דמאן ספין ומאן רקיע להיות בטוח שיעסוק בה ",בתורה"לעסוק ולא  ,"תורה בדברי

שאותם הדיבורים הם תורה  ,טטיא דאורייתאיתורה ופ "דברי"כל פנים הוא רק על דזה רק אם לומד לשמה). 
  ., ע"כ דברי רבי צדוקבמקום אחר

  

שמתוך שלא לשמה בא לשמה, כי אין  )פסחים נ.( , הבטיחו חז"ל)דבין שער ג לשער שפרקים מה פרק ג(וכתב הנפש החיים 
שבכל פעם  ,אלא היינו ך יעסוק בה תמיד כל ימיו רק לשמה.הפירוש דווקא שיבא מזה ללשמה עד שאחר כ

בלתי אפשר אף שבדרך כלל הייתה כוונתו שלא לשמה, עם כל זה  ,בקביעות זמן כמה שעות רצופות שהוא לומד
ומעתה כל מה שלמד עד  .כוונה רצויה לשמה זמן מועטכנס בלבו באמצע הלימוד על כל פנים כלל שלא י

  , עכ"ל.שכיון בו לשמה נתקדש ונטהר על ידי אותו העת קטןהנה שלא לשמה 
  

 שלא לשמה בא לשמה,כבר העידו לנו חכמים שמתוך : )עמוד צו ,תקנת השבין(צדוק הכהן מלובלין  בירוכעין זה כתב 

גם היא נותנת קדושה בלב האדם עד שעתיד ליפתח על ידי זה שערי  ,כי מעשה המצוה בעצמה בלא כוונה לשמה
ואפילו אם אין  .דודברי חכמים נאמנים וקיימים לע .וליכנס ללשמה הגמור ,קדושה בלבבו כפתחו של אולם

אם  ,או גם בגלגול זה ,יזכה בגלגול אחר ,אם לא זכה לזה בגלגול זה מפני איזה חטא הגורם ,רואים בפועל כן
וליראה את שמו יתברך יחול לבבו מוכן לאהבה  שימצא ובשעה ורגע אחת ,זוכה לזה באקראי ,לא זכה בקביעות

הוי כולו  ,דלשמה הרגעשהוא גרם להביאו לידי  כיון ,וממילא גם כל העסק שלא לשמה .ולעבדו באמת
בן יהוידע (שבת לב.), וזה לשונו "אם באמת למד כתב ה(ו, ע"כ. ומכשירי מצוה שנחשב כגוף המצוה ,נעשה כהכנה לכך

. ועיין עוד למרן לשמה, אז הקב"ה מטיב חסדו עמו שכל הלימוד שלמד מקודם שלא לשמה יהיה נחשב כאילו היה לשמה, כיון שבאמת עתה בא לשמה"

  .החיד"א בראשי אבות, פרק ד משנה ה, ד"ה נחזור)

  

, "רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה: ", א)אבות ו(איתה במשנה עתה נבין דבר נפלא. 

ולא פירש מה : רבי מאיר סתם (הקדמתו לביאור הגר"א לספרא דצניעותא, ד"ה לזאת)רבינו חיים מוולאזין  . וכתב על זה"שע
ונראה לי בס"ד לפרש שרבי מאיר גופא מגלה לנו שעל ידי לימוד התורה לשמה,  , ע"ש.המה אלה הדברים

. רבי צדוק הנ"ל כתב שלימוד התורה שלא לשמה אינו ונשלמד מהשלא לשאת כל התורה  לעלותקדש וזוכים ל

" תורה. וזו גופא כוונת דברי, וכמו שמברכים לעסוק ב"טטיא דאורייתאיפ" תורה, דברינקרא "תורה", אלא "

זכך מרה לשמה הלומד תו, דהיינו "הרבה לדברים )לשון זיכוךמ( זוכהכל הלומד תורה לשמה "רבי מאיר: 
" כלי רבי מאיר עד להפליא, באומרו ". ומדוקדקים דברתורה שלמד שלא לשמה "דברי"את כל ה קדשומ

. וע"ש מרבה רבי מאיר במילת "כל" קשה מהמגופא ועיין במדרש שמואל ש( "הרבההלומד תורה לשמה, וכן באומרו זוכה לדברים "

זמן . וכוונתו למה שכתב הנפש החיים: "בלתי אפשר כלל שלא תכנס בלבו באמצע הלימוד על כל פנים )פירושו
שכיון  העת קטןנתקדש ונטהר על ידי אותו  ומעתה כל מה שלמד עד הנה שלא לשמה כוונה רצויה לשמה. מועט

 כיון שהוא גרם להביאו לידי ,וממילא גם כל העסק שלא לשמהבו לשמה", ע"כ. וכן למה שכתב רבי צדוק: "

", ע"כ. וזה שאמר רבי מאיר, ומכשירי מצוה שנחשב כגוף המצוה ,הוי כולו נעשה כהכנה לכך ,דלשמה הרגע

, גם הוא מזכך לרגע אחדו לזמן מועט אפילו אדם הלומד תורה לשמה" הלומד תורה לשמה, דהיינו כל"

 תורה לשמה רגע של



 

אם למד  כי", הרבהאת כל דברי התורה שלמד שלא לשמה. ולכן דקדק רבי מאיר ואמר, זוכה לדברים " דשקומ
שמזדככים ומתקדשים על ידי אותו רגע של תורה לשמה. והדברים " הרבהרגע אחד, יש לו דבורים "ללשמה רק 

  משמחי לב.

  

  

יכול  ",קתי תלכוואם בח. פירש רש"י: "ג), ויקרא כו(" קתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתםוחאם בכתוב, "
קתי ואם בח"הא מה אני מקיים  .ת אמורו, הרי קיום המצו"ואת מצותי תשמרו"ת, כשהוא אומר וזה קיום המצו

המצוות, וכבר כלול לכאורה קשה, הלא תלמוד תורה הוא אחד מתרי"ג  , ע"כ.שתהיו עמלים בתורה, "תלכו
? ועוד קשה, מדוע , שתהיו עמלים בתורה"אם בחקתי תלכובמילים "ואת מצוותי תשמורו". אם כן, מה זה "

", היה לומר אם בחוקתי תכלו"? ועוד הקשו המפרשים, מדוע נאמר אם בחוקתי "חקעמלות בתורה נקראת "

  "תהגו" או כדומה. מה ענין "תלכו" אצל עמלות בתורה?
  

: . ובאגרא דכלה, בחוקתי)שנת תרע"א, קתיובח . ועיין עוד בשם משמואלשבת ,דברים(אוהב ישראל י בס"ד לפרש כך: כתב הנראה ל

כמו שכתוב  ,בתורה עמל ויגעעם כל זה צריך להיות  ,כל התורה כולה וסוד מצותיהאת הגם שהאדם יודע 
מוצא יותר תענוג ותוספות ׂשכל  ,עמל ויגיעהכי בכל מה שלומד יותר ב. (יהושע א, ח)" והגית בו יומם ולילה"

, למה נמשלו דברי תורה (משלי ה, יט)" דדיה ירוך בכל עתעל הפסוק " ):(עירובין נד. וכמו שדרשו חז"ל חדש ׁשיׂשיג

מוצא בהן  ,אף דברי תורה, כל זמן שאדם הוגה בהן ,מה דד זה, כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב ,כדד
אם ולזה מורה הפסוק ". ולהוסיף בכל עת תענוג יותר להיות עמל ויגע בתורה – בפני עצמה וזו מצוהטעם. 

, ע"כ דברי האוהב ישראל. בזה מתורצת קושייתנו להוסיף תענוגהיינו תהיו עמלים בתורה ד, "קתי תלכוובח

  רו".הראשונה, שהרי עמלות בתורה מצוה בפני עצמה היא, ואינה כלולה במילים "ואת מצוותי תשמו
  

מחק , וזה לשונו: "האל יתברך הוא תכלית הטוב ודאי. ואמנם, (דעת תבונות, אות יח)נתעמק בדברים. כתב הרמח"ל 
, וזה הוא מה שרצה הוא יתברך שמו, לברוא נבראים כדי שיוכל להיטיב להם, כי אם אין הטוב הוא להיטיב

גבה שראוי שיהיו המקבלים ידע בחכמתו הנׂשמקבל הטוב, אין הטבה. ואמנם, כדי שתהיה ההטבה הטבה שלימה, 
אותה, מקבלים אותה ביגיע כפם, כי אז יהיו הם בעלי הטוב ההוא, ולא ישאר להם בושת פנים בקבלם הטוב, 

מאן דאכיל דלאו דיליה בהית לאסתכולי באפיה",  (ירושלמי ערלה פרק א, הלכה ג)כמי שמקבל צדקה מאחר. ועל זה אמרו 
  עכ"ל.

  

ל ידי עמלות בתורה הקב"ה מיטב לאדם ההטבה השלימה ביותר, שהרי האדם עמל ויגיע להשיגו. ויש לומר, שע
תהלים (" יהגה יומם ולילה ובתורתו' חפצו בתורת האך המשכיל יבין שיש כאן עומק נוסף. כתוב בפסוק "כי אם 

עבודה (ותה? מגלים חז"ל . פסוק זה סותר את עצמו, האם התורה היא תורת ה', או שהיא תורתו של הלומד א)ב ,א

 רש"יפירש  .של הלומד אותה ולבסוף נקראת על שמו ,ה"בנקראת על שמו של הקהתורה בתחילה : .)זרה יט

(ובפירושו על הגמרא, כתב רש"י: , ע"כ בה היא נקראת תורתו ומשעמל ,לה היא נקראת תורת ה'יבתח: (על הפסוק שם)

  . )בה שטרחנקראת על שמו של אותו תלמיד התורה 
  

אלא  –לחם חינם, לחם שאינו שלו  –הרמח"ל ביאר, שההטבה השלימה היא כשאין ההטבה בגדר נהמא דכסופה 
כשזוכה לאכול מהלחם שלו, מאחר והתיגיע בשבילו. והרי התורה נקראת "לחם", דכתיב "לכו לחמו בלחמי" 

 "לחם"העמל בתורה אינו אוכל  אדם, נמצא". לחמו", "תורתו"נעשית  התורה ,ועל ידי העמלות, (משלי ט, ה)

א העונג בכל הבריאה כולה הי תכלית. ולכן שלו "לחם"אלא זוכה לאכול את ה ,חינם או לחם של אחרים
אם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב : "(דברים כו,ח)העמלות התורה. וכלשונו של האור החיים הקדוש 

 והתענוג הגדול שבכל העולם כול



 

כי התורה כוללת  ,שב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומהולא יח ,התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה
המענגת את האדם בצורה המושלמת והעמוקה  –", ע"כ. לכן, דווקא על ידי עמלות בתורה כל הטובות שבעולם

  מתקיימת תכלית הבריאה, שהיא להיטיב לברואים הטבה שלימה.  –ביותר 
  

לא ימוש ספר התורה הזה "כשהוא אומר  :)סנהדרין צט(גמרא , ופירשו ב(איוב ה, ז)" יולדאדם לעמל וזה שכתוב "
כן לשל הבריאה היא להיטיב לברואים, ו הראשית, ע"ש. נקודת נבראלעמל תורה הוי אומר  ,(יהושע א, ח)" מפיך

. ומכיון שההטבה אל האדם בצורה המושלמת ביותר היא נקודת הראשית של בריאת האדם היא להיטיב אליו
  .ונולד נבראלעמל תורה י אומר הובעמלות התורה, 

  

". כתב הרמח"ל: "האל יתברך הוא תכלית הטוב בחוקתי" –" חקעתה נבין מדוע עמלות בתורה מכונה בשם "

, וזה הוא מה שרצה הוא יתברך שמו, לברוא נבראים כדי שיוכל להיטיב הטוב הוא להיטיב מחקודאי. ואמנם, 
גבה שראוי ם, כדי שתהיה ההטבה הטבה שלימה, ידע בחכמתו הנׂשלהם, כי אם אין מקבל הטוב, אין הטבה. ואמנ

  שיהיו המקבלים אותה, מקבלים אותה ביגיע כפם, ע"ש.
  

. וליתר דקדוק, מאחר והוא יתברך החק שלו הוא להיטיב ,מאחר והוא טוב": חק"הרי להבורא יתברך יש 
. והרי ההטבה השלימה ביותר לאדם היא גופא העונג החק שלו הוא להיטיב הטבה שלימה"תכלית הטוב", 

להיטיב  –" חוקו"לקיים את  'האדם מאפשר לה ,על ידי עמלות בתורה ,נמצאהמגיע לו מעמלות בתורה. 

 ,כי על ידי עמלות בתורה –' דהיינו החק של ה –" בחוקתי"ולכן עמלות בתורה מכונה בשם ! הטבה שלימה

  .לקיים את חוקו 'האדם מאפשר לה
  

 יכםקאחרי ה' אלכתיב " מה ענין "תלכו" אצל עמלות בתורה? ", שקשהתלכועתה נבין מדוע כתוב "אם בחוקתי 

 .אף אתה היה כן ,מה הוא רחום וחנון –ה "בזו דרכיו של הק: )פסיקתא זוטרתא(, ופירשו חז"ל (דברים יג, ה)" תלכו

הרי הוא חש את העונג הגדול ביותר שניתן  , ע"ש. אדם העמל בתורה באמת,אף אתה כן ,מה הוא גומל חסדים
 אחרי ה' אלהיכםלהשיג בכל הבריאה, ומתחבר לה' כאלוה מטיב, מרחם וחונן. מזה הוא יבוא לקיים את הפסוק "

ללכת  יכול ",מה הוא רחום"בעצמו חש את השאדם רק  .אף אתה ,גומל חסדיםו מה הוא רחום וחנון – "תלכו

וזה  אתה". אף"קיום האין מקום לה"מה הוא",  את אדםל חסראם אבל  ."אף אתה"לקיים את הו 'בדרכי ה
זכה לקיים ת –" תלכו" אזתחבר לה' כאלוה מטיב, ות תורהה ותלעמתענג בת אםדהיינו  –" אם בחוקתישכתוב "

  ."אף אתה ,מה הואבבחינת ", " להיטיב לאחריםתלכומצוות "אחרי ה' אלקיכם 

  

  

מלמד שכפה הקב"ה עליהם הר כגיגית ואמר  (שבת פח.), ופירשו חז"ל , יז)(שמות יטכתיב "ויתיצבו בתחתית ההר" 
 (שם, ד"ה כפה)להם, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם, ע"כ. והקשו התוספות 

  מדוע ישראל הוצרכו ל"כפיית ההר" במתן תורה, הלא כבר הקדימו ואמרו "נעשה ונשמע"?
  

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

, ללא שום חשבון ציווה ללמוד תורה 'מפני שהש"תורה לשמה" אינה אלא מי שלומד תורה  הלכות תשובה פרק י')

לשמה, דסוף סוף אינו לומד לשם אחר. הלומד תורה לקנות שלימות או מדרגות בעבודת ה', אינו לימוד תורה 
  "תורה". 

  

 גית לשמהיכפה עליהם הר כג



 

כשישראל אמרו "נעשה ונשמע", הם קשרו את עשיית המצוות ("נעשה"), ללימוד התורה ("ונשמע"). דהיינו 
שקיבלו על עצמם ללמוד תורה מפני שהלימוד מביא לידי מעשה. לימוד כזה כרוך עם חשבון, ואינו בגדר תורה 

רק למען הוצרכו ישראל לכפיית ההר כדי שיקבלו על עצמם ללמוד תורה  לשמה, תורה לשם "תורה". ועל כן
  .מאוסטראווצא, עכ"ד הרבי לעסוק בתורה' אשר ציווה ה

  

בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבונו של עולם  (שבת פח:)יש להתעמק בדברים. איתא בגמרא 
בקש ליתנה לבשר ודם? "מה אנוש כי תזכרנו ובן מה לילוד אשה ביננו. אמר להם לקבל תורה בא. אמרו לפניו, אתה מ

  ", ע"ש.תנה הודך על השמיםאדם כי תפקדנו, ה' אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר 
  

השרת , טענת מלאכי , ועוד)תרנ"ח יתרופ'  שפת אמת, מרי חודש סיון מאמר במא, בני יששכר כסא דוד דרוש ד' לשבת כלה(החיד"א בכתבו המפרשים 
א" (פירוש, אדם שמכר את שדהו, יש לשכן שלו זכות לקחת ָר צְ ר מֵ שתינתן להם התורה ולא לישראל, היא מדינא ד"בַ 

את השדה מהקונה). התורה בשמים, המלאכים בשמים, ולכן טענו שזכותם לקבלת התורה קודמת לישראל היושבים 
  בארץ.

  

(שולחן ערון, חושן משפט סימן א"? אפשר בס"ד לפרש כך: לפי ההלכה מדוע באמת לא ניתנה התורה למלאכים מדינא ד"בר מצר

. לכן, אדם הרוצה למכור נכס, אם יש לו שותף המעוניין לקנות את הנכס, השותף קודם שותף קודם לבר מצרא, קעה)

א עוד אלא ול ,זוכה לדברים הרבה לשמהרבי מאיר אומר כל העוסק בתורה  , א)אבות ו(והרי איתא במשנה לבר מצרא. 
, בהיותו ה במעשה בראשית"שותף להקב –וכו'. פירש הספורנו: "נקרא ריע"  נקרא ריע ,שכל העולם כלו כדי הוא לו

 רבינו חיים מוולאזין, עכ"ל. ו(תהלים קלט, ו)עוזר להשיג התכלית המכוון מאיתו יתברך, כאמרו "ולי מה יקרו רעיך אל" 

נעשה וכביכול כיון שהוא המקיים עתה בעסק תורתו כל העולמות,  – "ריענקרא " :ירשפ קרא ריע אהוב)ד"ה נ שם, רוח חיים(

, אף על גב שעיקר הדבר על אחד מהם. והעוסק "רעים": "שנים המשתתפים בדבר אחד נקראים והחסיד יעב"ץ כתב( , ע"כ.שותף ליוצר בראשית

נמצא משתתף בקיום העולם כל העולם אינו ניזון אלא בשביל חנינא בני.  ):זיברכות בתורה לשמה צדיק יסוד עולם, ובשבילו ה' מקיים את העולם, כאומרו (
  )וכן פירש במדרש שמואל, ע"ש. עם ה', ולזה נקרא "ריע".

  

עתה נבין עומק נוסף מדוע ה' כפה על ישראל הר כגיגית במתן תורה, אף על פי שכבר אמרו "נעשה ונשמע". המלאכים 
"תנה הודך על השמים". אבל למעשה, הקב"ה  –באו להקב"ה בטענה חזקה שזכותם לקבל את התורה מדינא דבר מצרא 

מה יעשה ה' עם טענת המלאכים? כפה על ישראל הר כגיגית כדי חפץ לתת את התורה לישראל ולא למלאכים. אך 
לתת את  לה' אליו במעשה בראשית, והרי השותף קודם לבר מצרא, ושפיר יששותפים יהיו בזה ו תורה לשמהשילמדו 

  את התורה לישראל ולא למלאכים.

  
  

  

 לעסוק בדברי תורה בברכת התורה אנו מברכים "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו

מברכים "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את  על דברי תורה". אחר כך /
על דברי  / "לעסוק בדברי תורה –תורתו, ברוך את ה' נותן התורה". כתב הברוך שאמר: הברכה הראשונה 

התורה היא כנגד  –ה' נותן התורה"  "ברוך אתה –. והברכה השניה התורה שבעל פההיא כנגד  –תורה" 
(דברים , שהיא נקראת בשם סתמי "תורה". כמו שכתוב "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל" שבכתב

  . (דברים לא, יא), וכן "תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם" ד, מד)
  

 ישראל עם ברית ה"הקב כרת לא: (ס:)יטין ובדרך כלל, ענין תורה שבעל פה נוסד על הלשון "דבור", כדאיתא בג

, (שמות לד, כז)ישראל"  ואת ברית אתך כרתי האלה הדברים פי על "כי שנאמר, פה שבעל דברים בשביל אלא

 ותורתך ודבריךע"כ. הרי מפורש דשם "דברים" על תורה שבעל פה. ולפי זה יתפרש הלשון ב"אמת ויציב": "

" בדברי תורה, לעסוקתורה שבעל פה. לכן מברכים " –" ודבריךתב, "תורה שבכ –" תורתךישים על לבו", "

שענינו משא ומתן, וחקירות וסברות בבאורים ופירושים שונים. וכל אלו בתורה שבעל פה, ולא בתורה שבכתב, 

 ?מתעסקים בבנין לפני היסוד



 

" לעסוק בדברי תורה(ורמז לדבר: "כי בתורה שבכתב באו הדברים כמו שהם בפשטות, ומתבארים בתורה שבעל פה. 

תיבות,  י"גשבברכת "לעסוק בדברי תורה" יש  ידורכתב הרוקח בפירושו לסעוד, ו .)1098(" תורה שבעל פהעולה בגימטריא " הכוללים) (עם

  .. והרי זה תורה שבעל פה)י"ג מידות שהתורה נדרשת בהםוזה כנגד 

  

רה", כי התורה על דברי תו / לפי זה קשה, היה ראוי להקדים ברכת "נותן התורה", לברכת "לעסוק בדברי תורה
  שבכתב היא עיקרית ויסודית, ועליה נבנית התורה שבעל פה. ואיך נתעסק בבנין קודם שהונח היסוד?

  

, קטרגו מלאכי את התורהכשעלה משה למרום לקבל , (מדרש שוחר טוב, ח)איתא בחז"ל נראה לי בס"ד לפרש כך: 

ועכשיו אתה נותן להם התורה. השיב להם  השרת ואמרו, אתמול עברו ישראל על "לא יהיה לך" (בחטא העגל),
ויתן  ויקח חמאה וחלב ובן הבקרשנאמר " הקב"ה, ואתם אתמול ירדתם לבית אברהם ואכלתם בשר בחלב,

" כתב לך את הדברים האלה"למשה,  הקב"הבאותה שעה אמר . ולא מצאו מענה, ח) ,(בראשית יח "ויאכלו לפניהם...

  ע"ש. כז) ,(שמות לד (דהיינו את התורה)
  

מבואר, הסיבה שאנחנו זכינו לקבל את התורה, ולא המלאכים, הייתה בגלל שהמלאכים חטאו באכילת בשר 
 את לך כתב משה אל אמו. ויאמר ה' בחלב גדי תבשל בחלב בבית אברהם. וזה ביאור סמיכות הפסוקים: "לא

. בגלל שהמלאכים עברו כז)-כו (שמות לד,ישראל"  ואת ברית אתך כרתי האלה הדברים פי על כי האלה, הדברים

 (ולא למלאכים) לך כתב משה אל אמו", זכינו לקבל את התורה, דהיינו "ויאמר ה' בחלב גדי תבשל על איסור "לא

  האלה", דהיינו את התורה. הדברים את
  

", כלוויא הבקר אשר עשה ויתן לפניהם...ויקח חמאה וחלב ובן , כתיב "(בחידושיו לחולין קה.)מקשה החתם סופר 

ומפשטות הפסוק נראה שהמלאכים קודם אכלו חלב, ורק אחר כך אכלו בשר. והרי באופן זה אין איסור של 
ללא קינוח הפה מתרץ החתם סופר, שחטאם היה שאכלו בשר אחר חלב  בשר בחלב, ומדוע נחשב שחטאו?

(בבא מציעא פז., הובא ברש"י בחז"ל ". ומבואר אין קינוח הפה אלא בפת "אמר רבי זירא, (קה.). איתא בחולין ביניהם

רה פירסה נידה ונטמאה העיסה. נמצא, חטאו שאברהם לא הביא למלאכים לאכול פת, משום שׂש בראשית יח, ח)
המלאכים באכילת בשר אחרי חלב ללא קינוח הפה בפת. לפי זה, ממשיך החתם סופר לפרש את סמיכות הפסוקים 

 הדברים את לך כתב משה אל אמו" לפסוק "ויאמר ה' בחלב גדי בשלת הנ"ל באופן נפלא. ביארנו שנסמך "לא

חטאו באיסור בשר בחלב. אבל לכאורה כי הם זכינו לקבל את התורה,  –ולא המלאכים  –האלה", ללמד שאנחנו 
קודם אכלו חלב, ורק אחר  אמו", שהרי בחלב גדי תבשל קשה על זה, הלא המלאכים לא עברו על האיסור "לא

ישראל". ואיתא בגמרא  ואת ברית אתך כרתי האלה הדברים פי על ל כן ממשיך הפסוק "כי. עכך אכלו בשר
 שנאמר, פה שבעל דברים בשביל אלא ישראל עם ברית ה"הקב כרת לא יוחנן, על פסוק זה: אמר רבי ס:) (גיטין

רה שבעל כי רק בעבור תוישראל", ע"כ. ובזה מובן הדבר,  ואת ברית אתך כרתי האלה הדברים פי על "כי
, ע"כ דברי זכינו לקבל את התורה, שבכללה האיסור מדרבן לאכול בשר אחר חלב ללא קינוח הפה בפת, פה

  החתם סופר.
  

עתה נתרץ את קושייתנו בטוב טעם. הקשנו: היה ראוי להקדים ברכת "נותן התורה" (שהיא על התורה שבכתב), 
רה שבעל פה), כי התורה שבכתב היא עיקרית על דברי תורה" (שהיא על התו / לברכת "לעסוק בדברי תורה

ויסודית, ועליה נבנית התורה שבעל פה. ואיך נתעסק בבנין קודם שהונח היסוד? והתירוץ, לולי התורה שבעל 
כתב כל עיקר, מחמת קטרוג המלאכים. לכן, למרות שהתורה שבכתב היא בפה, לא היינו מקבלים את התורה ש
 –ולא למלאכים  –התורה לנו נתינת ן, כשבאים לברך את ה' ולהודות לו על היסוד, והתורה שבעל פה היא הבני

  . לנתינת התורה לנו שהיא היסוד, על פהה שבלברך ולהודות על התור מקדימים
  

דהא יצאו  ה,עוד דהתורה ניתנה ביום נ"א לספירומה שקשה : )סימן תצד(מגן אברהם עתה נבין דבר נפלא. כתב ה
 .שני של גליות ום טובדבא לרמוז לנו י עשרה מאמרות,ה רץכבר תי ,והתורה ניתנה בשבת ,מישיחממצרים ביום 

 ,הדברים נפלאים לפי דברי החתם סופרו, עכ"ל המגן אברהם. הוסיף משה מדעתו חדואפשר דהיינו דקאמר יום א

אכלו , שדרבנןאיסור  שהמלאכים עברו על קבלנו את התורה ולא המלאכים הייתה בגללאנו כל הסיבה ש שהרי
גופא ניתנה ביום טוב  התורה יון שכל קבלת התורה הייתה "בזכות" דרבנן,בשר אחר חלב ללא קינוח הפה. ומכ

  .מדרבנןשני שהוא 

  



 

שריפו עצמן מדברי  ,מאי לשון רפידים .)סנהדרין קו(. פירשו חז"ל, ח)יז,  שמות(" ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידםתיב "כ
, ע"ש. מפני שרפו ידים מן התורה בא עליהם עמלקרפיון ידים הוא, כלומר  "רפידים" :(על גמרא שם)כתב רש"י . ותורה

  וקשה, מה הקשר בין החטא שרפו ידים מהתורה, לעונש של "ויבא עמלק"?
  

, כנגדך אם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה ,רבי מאיר אומר :)י, אבות ד(נראה לי בס"ד לפרש כך: איתא במשנה 

: )כתובים(שפתי צדיקים . וכן כתב השיסייעו לבטלך -יש לך בטלים הרבה כנגדך : עובדיה מברטנורא בירע"ש. פירש 

ולא בדברי  ,קאושרודפים אותך בעל כרחך לעסוק בהם דוהיינו דאם ביטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך, 
יש לך בטלים הרבה (והתפארת ישראל כתב: ובבים שיבטל עוד תורה. , ע"כ. הרי עונשו של המבטל תורה, שמן השמים מסתורה

  . ):)כסוכה כח(שיענשוך מדה כנגד מדה, שאפילו כשתרצה בסוף לעסוק בתורה, ישפכו לך קיתון על פניך  – כנגדך
  

הוא כשישראל בטלים " תמאסו קתיובחואם . ממילא, "שתהיו עמלים בתורה –תלכו", פירש רש"י  בחוקתי כתיב "אם
. כתב האור )טז-טו ,ויקרא כו(" בהלהוהפקדתי עליכם  אף אני אעשה זאת לכם... תמאסו קתיובחואם " מהתורה. והרי כתיב

, ע"כ. הרי לנו העונש תשהוא ישוב הׂשכל והתכוננות הדע ,שהוא הפך המושג מעסק התורה "בהלה"הזכיר החיים: 

. וזה שכתוב "אף אני המבטלת את האדם מתלמוד תורה בתכלית הביטול ,בהלה הראשון למבטל תורה, שלוקה במכת
דהיינו, כפי שאתם התבטלתם מן התורה ("אם בחוקתי תמאסו"), אבטל אותכם מן התורה יותר  –אעשה זאת לכם" 

  ").בהלהוהפקדתי עליכם (
  

מדוע  יין במזרחי וגור אריה על הפסוק)(ע עתה נבין את הקשר בין רפיון ידים מהתורה לעונש של "ויבא עמלק". הקשו המפרשים
סיחון לקראתנו הוא וכל עמו  ויצא, כדכתיב "עמלק "ויצא"ר ומה ליה", עמלק וילחם עם ישראל ברפידם ויבאכתיב "

: )מאמרי חודש אדר מאמר ג, דרוש ד(. ויש לומר כך: כתב הבני יששכר , כ)במדבר כ(" אדום לקראתו ויצא, "(דברים ב, לב)למלחמה" 

, ע"ש. ולכן, ישראל שהתבטלו מן התורה, עונשם הוא :)גמרא יבמות מחהנלמד מו( הוא מהירות ,בלשון הקודש "ביאה"ון לש

אם בטלת מן התורה , ובלבל דעתם במכת בהלה. הוי אומר "ובפתע פתאום עמלק", שבא על ישראל במהירותויבא גופא "
  .שיסייעו לבטלך –" יש לך בטלים הרבה כנגדך

  

 הבטליםהדובים והאריות  הרשעיםאלו  – "יש לך בטלים הרבה כנגדך: "רבינו יונהכתב  .עוד פירוש למשנה זואך יש 

כי לא בידו רוצה לשלם אך על ידי אחרים  ,בתלמוד תורה הבטליםנפרע מן  ב"הובהם הק ,שהם שבט מוכיח ,ממלאכה
  .להפרע ממנו הרשעים הבטלניםבאים עליו שהרי עונשו של המבטל תורה, , ע"כ. במדת הפורענות

  

על ו .עו של עשיועמלק הוא מזר על שרפו ידיהם מן התורה.ישראל להלחם עם בא  עמלק דווקאמדוע  עודנבין עתה 
הרי  , ע"כ.אדם בטלכמשמעו  -איש שדה ". פירש רש"י: דהאיש ׂשו איש ידע ציד יויהי עש" )בראשית כה(כתיב  עשיו

  . בא לעניש את הבטל מדברי תורה –שהוא עמלק  –הבטלן  קיום דברי המשנה:
  

הם בהתאם  – שיסייעו לבטלךדהיינו  –" התורה יש לך בטלים הרבה כנגדךאם בטלת מן דברי רבי מאיר "ונראה ש
לבטלו דהיינו  –" נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ ,כל הפורק ממנו עול תורה: ")ה, אבות ג(לדברי הלל, שאמר 

י שירבה בלימוד אמת, שאם אדם לומד תורה, מן השמים יסירו ממנו המפריעים כד ההפך הואגם ש. והמשכיל יבין יותר
  ".מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ ,כל המקבל עליו עול תורההתורה מתוך מנוחת הנפש. וזה שאמר הלל: "

  

כשנוסעים והולכים  –" ויסעו מרפידים: ". פירוש(במדבר לג, טו)" ויסעו מרפידים ויחנו במדבר סיניעתה נפלא הפסוק "
המפריעים כדי שנרבה בלימוד התורה מתוך מנוחת הנפש.  איתנון השמים יסירו ממרפיון התורה ומתחילים ללמוד, אז מ

מקום (זוכים להחנות בקביעות במדבר סיני . דהיינו מנוחה, וגם לשון חנייה" לשון ויחנו" –" ויחנו במדבר סיניוזה "

 .מתוך במנוחת הנפש )נתינת התורה
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