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  'על ידי היגיעה ניתנת התורה במתנה'

'äøåðîä äùòú äù÷î øåäè áäæ úøåðî úéùòå' )àì ,äë(.  

  

מאליה, לפי שהיה משה מתקשה בה, אמר לו הקדוש ברוך הוא השלך את  -תיעשה המנורה ' -רש"י 

  .הככר לאור, והיא נעשית מאליה, לכך לא נכתב תעשה'

  

נתקשה משה במעשה המנורה, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא מנורה של 'ביא דברי רש"י להלן י �

קשה מדוע הקדימה תורה את הנס המאוחר שנעשתה המנורה מאליה, ואיחרה את הנס י �  אש'

 ,את המנורהשיעשה משה את ציווה הקב"ה קשה מדוע י � הקב"ה הראה מנורה של אשהמוקדם ש

ולשם מה הראה למשה  ,קשה דלא עביד קוב"ה ניסא בכדיי�  וביכולתו לעשותהביודעו שאין בכוחו 

  כציווי ה' שתיעשה על ידי משהולא נעשתה מאליה המנורה  כ"ססוקשה שי �  מנורה של אש

בדיבור רש"י מאי טעמא כתב דייק י �קשה איך לא נתקשה שלמה המלך בעשותו עשר מנורות י�

דקדק שבתחילה כתב רש"י י � 'תיעשה'המתחיל 'תיעשה המנורה' כשלא פירש רק את תיבת 

דברי חז"ל שהמנורה מרמזת על חכמת  אייב �  'נתקשה בה', ואח"כ כתב 'נתקשה במעשה המנורה'

 עמושחכמת התורה שלא כשאר החכמות יש בה תכלית מיוחדת לעמל אע"פ שאין  ראיב � התורה

שעל  השפ"אדברי  איבי �שרק העמל בתורה מקיים את חוקותיה רש"י דברי  איבי �ידיעה והשגה 

כ זוכה אח" ,ר שגם היגע בתורהאיב �משה במעשה המנורה נעשתה אח"כ המנורה מאליה  ידי יגיעת

להפיק רצון והארה בה די  ת בשר ודם איןעייגש חיהרי"םהיביא דברי  � לקבל את התורה כמתנה

ר עפי"ז שבכוונה תחילה איב  �  מתנהלמציאה ולזוכה ידי היגיעה השי"ת סידר כן, שעל משמים, רק 

ערך בכדי ללמד את בני ישראל שיש  ,ולא יצליח לעשותה במעשה המנורהיתייגע משה רצה הקב"ה ש

יבאר על פי זה את כל מסכת  � בפני עצמו, ושהעמל בתורה זוכה לקבל את התורה כמתנהלעמל 

שבימי הפורים ראו בני ישראל את האור  השפת אמתדברי  אייב � התמיהות הקושיות והדקדוקים

   � ה שימי הפורים הללו מסוגלים לריבוי אורה של תורה על ידי עמל התורהרושבתורה, וי
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  על ידי היגיעה ניתנת התורה במתנה
  

 '.ריה ופרחיה ממנה יהיווגביעיה כפת ,ירכה וקנה ,רת זהב טהור מקשה תעשה המנורהוועשית מנ' לא)כה, (כתיב 

מאליה, לפי שהיה משה מתקשה בה, אמר לו הקדוש ברוך הוא השלך את הככר  -תיעשה המנורה 'רש"י ופ

  '.והיא נעשית מאליה, לכך לא נכתב תעשה ,לאור

  

ראה כאן בהר  -וראה ועשה פרש"י 'שם '. ווראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהרנאמר ' מ)פסוק (והנה להלן 

  '.תבנית שאני מראה אותך, מגיד שנתקשה משה במעשה המנורה, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא מנורה של אש

  

  שני ניסים נעשו במנורה

  

על עשיית הקב"ה  ואירע בשעה שציווהלמדים, ששני ניסים נעשו במנורה, הנס הראשון אנו רש"י אלו מב' דיבורי 

כשמשה רבינו  ,אחר כךאירע הנס השני מנורה של אש, והראה לו הקב"ה עד ש ,משה בהאז נתקשה שהמנורה, 

  מאליה.נעשתה לאש, והמנורה  הזהבככר ך את ישללההקב"ה אז אמר לו  ,בפועל המנורה עשייתשעת התקשה ב

  

בתחילת כבר שהמנורה נעשתה מאליה,  -את הנס האחרון לרמז תורתינו הק' הקדימה צריך עיון גדול, מדוע ולפי זה 

הראה הקב"ה שהראשון הנס את אילו על עשיית המנורה, ורק נצטווה שעה שמשה רבינו אותה הענין בפסוק דידן, ב

  . לבסוףרק רמזה תורה זאת  ,למשה רבינו מנורה של אש

  

לתו, ומאי טעמא ויש להקשות מאי טעמא אמר לו הקב"ה למשה רבינו לעשות דבר שהוא מעבר לכוחו וליכ עוד

הרי קיימא לן דלא ש ,צ"ע ועוד על מנת שהמנורה תיעשה מאליההככר לאש את ך ישללהבתחילה מיד לא אמר לו 

לכאורה אותו נס שנעשה בתחילה, שהראה לו הקב"ה למשה מנורה של אש, היה אם כן עביד קוב"ה ניסא בכדי, ו

, והוצרך להשליך את הזהב לאש, ואם כן המראה בר משה רבינו לא הצליח לעשותהשל דשלא לצורך, שהרי בסופו 

  . אשר הראה בהר לא סייע לשום ענין

  

'ועשית מנורת זהב טהור', שהרי למשה הקב"ה של  וציווילא נתקיים אלו  םלפי דברילכאורה ד ,יש להקשות גם

לא קיים משה רבינו את מאמר הקב"ה 'ועשית', והוא פלא גדול שמש"ר יצטווה אם כן ומשה לא עשאה, סוף כל סוף 

  . מפי הגבורה ולא יעשה את הציווי, ולא מצינו כזאת בכל התורה כולה
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  מדוע לא נתקשה שלמה המלך במעשה המנורה

  

דהנה שלמה המלך בעת שהקים את בית המקדש עשה עשר מנורות, ולא מצינו שנתקשה בהם כלל עוד יש לעיין, 

מש"ר שהקב"ה בכבודו ובעצמו לימדו את מעשה המנורה, ואף הראה לו את המנורה אפשר להבין זאת, שוכלל, והיאך 

  לעשותה. ליח הצבאש, וידע כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הוא לא הצליח לעשותה, ואילו שלמה המלך 

  

י לי למיכתב אלא לכאורה לא הו'תיעשה המנורה', דרש"י שכתב  ,בדיבור המתחילקודם כל לדייק ובדברי רש"י יש 

  מאליה.  התורה נעשלמד שהמנה לבדתיבה זו מו ,הוא מפרשהתיבה הזו  אתהרי רק ש ,בלבד תיבת 'תיעשה'את 

  

שנתקשה במעשה להדיא ולא פירש , 'משה מתקשה בה שהיהשבתחילה כתב ' ,רש"י לשוןשינויי יש לדקדק ב גם

  '.שנתקשה משה במעשה המנורה'פירש להדיא בסוף ולהמנורה, 

  

  מנורה רומזת לאור תורה

  

 .)קטז(שבת , וכמו שאמרו חז"ל במסכת המנורה עם ז' נרותיה מרמזים על חכמת התורהדהנה לומר בזה, ונראה 

כמו שפירש ו'. אלו שבעה ספרי תורה - )משלי ט, א(חצבה עמודיה שבעה  ,רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יונתןאמר '

 ,המנורה עם ז' נרותיה מרמזים על חכמת התורה שהם ז' ספרים' .)מנחות כט(בזה"ל  ,דיליהחידושי אגדות ב מהרש"אה

  '.חכמות נשים וגו' חצבה עמודיה שבעהכמ"ש בפסוק 

  

ידרים, וסימניך מנורה  -הרוצה שיחכים  רבי יצחקאמר ' :)כה(מסכת בבא בתרא בחז"ל שאמרו להדיא מצינו כן ו

  '.כי נר מצוה ותורה אור )משלי ו, כג(כדכתיב  ,ומנורה בדרום. היינו חכמה' רבינו גרשוםוכמו שפירש שם  '.בדרום

  

  גם אם אינו משיג ידיעה והבנה בתורהעמל התורה יש לו ערך לעצמו 

  

ו ערך ליש עמל התורה , והוא שבעולםנתחדש דבר מיוחד, שלא מצינו כמותו באף חכמה והנה בחכמת התורה 

מכל מקום יש תכלית ידיעת התורה והבנת התורה, לכדי גם אם אינו בא  ,עמל בתורהמי שמיוחד לכשעצמו, כדי כך ש
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אין בה כל זמן שה, חסרתורתו מי שבא לידי ידיעת התורה והבנת התורה בלא יגיעה ובלא עמל,  ,ערך לעמלו, ואדרבא

  יגיעה.ועמל 

  

שתהיו עמלים  ,תי תלכווקומה אני מקיים אם בח'וז"ל  ,שכתב ג)כו, (קותי ופרשת בחברש"י למדנו מדברי זאת 

מי שאינו עמל בתורה, הגם שיש לו אבל עמל בתורה מקיים את 'בחוקותי תלכו', אדם הרק שזאת אומרת  '.בתורה

והוא אשר אמרנו שעמל התורה יש לו תכלית מיוחדת של 'בחוקותי תלכו', זה גדר באינו נכנס עדיין , ידיעת התורה

  .לעצמו

  

  רבינו במנורה זכה שתיעשה המנורה מעצמה על ידי יגיעת משה

  

 בפרשתן השפת אמתוכדברי  ,מאליה נעשיתזוכים לכך שתהא המנורה היגיעה, העמל ועבודת כל אחר באמת אמנם 

 ,ע"ה במעשה המנורהבינו רשה רש"י ז"ל שנתקשה מ תבכ' ת"דוז ,דבר נפלא ויסוד גדולשכתב  ,ד"ה בפסוק ראה) תרל"ז(

ואמר  ,ע"הבינו רשה שעוד נתקשה מ דרשברש"י ומ תאתיעשה המנורה. ואי בומקודם כתי ,והראהו הקדוש ברוך הוא

כי לא  ברךהלא ידע הבורא ית ,ה למה הראהוקש ןכם נעשה מעצמו. א הדוש ברוך הוא השלך ככר לאור ויהילו הק

מוכן  הע"ה בדעתו והיבינו רשה שהראהו והשיגו מ דייל רק ע ,אכן וודאי לא נעשה לגמרי מעצמו ,יוכל לעשותו

 ,נגמרה מעצמו הזדי יל ע ,ההכנה בדעת לעשותו דייל עבכל זאת  ,יכול לעשותו הלא היאף כי במעשה בפועל  ,לעשותו

 ,מייגע האדם עצמו להיות מוכן לקיים המצות כראויש ,ראיית הדעת והסתכלות הלב בתורה דייל שע ,וזה וראה ועשה

 )תהלים נז, ג( נאמרשו כמ ,הבטחה להיות נעשה מעצמו הזל ע ,אף כי כשבא לידי מעשה בפועל אינו יכול לעשותו

'. כנ"ל ןכם היגיעה בתורה ניתקן המעשה ג דייל שע ,אור ראתהשלך לאור הוא התורה שנק ומרלש לאל גומר עלי. וי

  ה"ק.תדעכ

  

בסופו שהיא היא שפעלה  ,עשיית המנורהורצונו לקיים את ציווי ה' בנו יבמשה ר תעישיג ,ביאור דבריו הקדושים

של משה ועמלו לולי יגיעתו באמת ו, ועמלכמתנה על יגיעתו ווזאת  ,מתוך האש מאליהתיעשה המנורה ששל דבר 

  .מאליהתיעשה המנורה לקבל את המתנה הזו שמש"ר היה זכאי לא בה, רבינו 

  

  היגע בתורה זוכה לקנותה במתנה

  

יכול תורה העמל על ידי  ,תורה הקדושההכוח היגיעה, כך גם בסופו של דבר כמתנה על נעשתה שהמנורה  כשםו

דושי החין הגיד וכה, את התור לקבלואילולי היגיעה אין לו זכות , כמתנה על יגיעתו את התורהלקבל והאדם לזכות 
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אחר  ,ככלותו לדבר אתו )זט תשאתנחומא כי ( שמעתי מפי מו"ז ז"ל על המדרשוז"ל ' ד"ה ומו"ז) ג"שפת אמת תשא תרמ( זיע"א הרי"ם

. 'יגעתי ומצאתי' :)ו (מגילהרא על פי לשון הגמ רשח מה שלמד עד שנתן לו במתנה. ופיע"ה מ' יום שכבינו רשה שלמד מ

כדאי להפיק רצון  םדושר כי אין יגיעת ב ,ושם מציאה הוא על דבר הבא בהיסח הדעת לא ביגיעה. אבל הענין הוא

ויתן כו' ככלותו  )א, יחשמות ל( נאמרש הווז ,היגיעה ניתן לו במציאה ומתנה דייל שע ,רק שהשי"ת סידר כן ,ארה משמיםוה

  .'ע"ש ודפח"ח ,שכל היגיעה עמד לו שתנתן לו במתנה ,לדבר

  

בא בהיסח שדבר מורה על  'מציאה'לשון הלא הינם תרתי דסתרי, ש'יגעת ומצאת', לכאורה שביאור דבה"ק הוא, 

ואחד מהן הוא  ,שלשה באין בהיסח הדעת (סנהדרין צז.), וכענין שאמרו וכלל הכנה כללבלא יגיעה ובלא הדעת, בלא עמל 

היגעת והמצאת שהם ב' הפכים, וכיצד יתיישבו אהדדי ב' הענינים על יזע, על עמל ואילו יגיעה מורה על טורח מציאה, 

מי שהתייגע על דברי תורה ולבסוף הגיע להבנה כל שהיא, בל יחשוב שהרי"ם ביסוד נפלא, דושי החיביאר בזה ו

 אינה בעלת ערך כה גדולגדולה ככל שתהא, יגיעת בשר ודם וזאת לפי ש, זכה לקנין תורה מחמת עבודתו ויגיעתוש

, שכאשר את דרכי העולם סידר כןברוב רחמיו וחסדיו הקב"ה וחשוב שבעבורה יזכה האדם לקנות את התורה, אך 

   .תינתן לו התורה במתנה וכמציאהאז או , אדם יתייגע על דברי תורה

  

  על ידי הקושי זוכים להורות ש ,'תיעשה'ות 'מקשה' וסמכה תורה תיב

  

להבין ולהשכיל, שבשעה שציווה הקב"ה את משה רבינו על עשיית המנורה שהיא מעתה על פי יסוד זה נוכל 

הורות למשה רבינו ולכל מרמזת על חכמת התורה, רצה הקב"ה שמשה רבינו יתקשה בה ויתייגע בה הרבה, בכדי ל

יוחדת בפני יש לו תכלית משבפני עצמו, ווערך את היסוד הנכבד והגדול הזה, שעמל התורה הוא עיקר  בני ישראל

בתורה שלהורות בכדי הגם שידע שאינו יכול לעשותה,  ,משה רבינו שיעשה את המנורהאת , ועל כן ציווה הקב"ה עצמו

  הקדושה ובמצוותיה יש ערך לעמל בפני עצמו, ללא שייכות להצלחת או אי הצלחת עשיית המנורה.

  

בשעת לפי שמאליה,  התהשני שהמנורה נעש זה תורה את הנסועל כן מבואר היטב מדוע כבר בשעת הציווי רימ

זה גופא על הקושי שהיה למשה רבינו לעשותה, ולמדו חז"ל  'מקשה'תיבת מו ,תיעשה המנורה' מקשההציווי נאמר '

, ואילולי הקושי מאליהתיעשה זכה משה רבינו שהמנורה  ,הקושי הגדול הזהרק מחמת ש ,התורה"ק לרמז לנורצתה 

'תיעשה', להורות שרק על לתיבת  'מקשה', ועל כן הסמיכה התורה את תיבת המנורה נעשית מאליה הזה לא היתה

  .ידי 'מקשה' זוכים ל'תיעשה'
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שתכלית הכוונה לפי על ידי משה רבינו, נעשתה מאליה ולא המנורה פגם בכך ששום ח"ו שאין ר נמי היטב ומבוא

  .ברצון ה' כמצוותה בסוף נעשתה כך המנורה, ואכן ה'תיעשה' תבוא על ידי היגיעה של מש"רהיתה ש

  

  להורות שרק על ידי קישוי זוכים ,רק משה רבינו נתקשה במנורה

  

מה שנתקשה  מבואר השתא שפיר, שהרי כל, כלל בעשיית המנורהגם מה שהקשינו היאך שלמה המלך לא נתקשה 

שעמל התורה יש לו ערך בפני  ,הזהוהנכבד הגדול וד הנחיל לעם בני ישראל את היסלמען היה אך ורק  ,בה משה רבינו

משה רבינו, אחר שכבר גילה הקב"ה סוד זה על ידי התורה אפשר לזכות למתנת התורה, אמנם  עצמו, ושעל ידי עמל

  ., ואדרבא ה'יגעת' של מש"ר הביא את ה'מצאת' של שלמה המלךשלמה המלך להתקשות בזהשוב לא הוצרך 

  

מנורה' ולא הסתפק בתיבת 'תיעשה' שאותה האת תיבת 'גם שרש"י בדיבור המתחיל כתב לכך נמי והיינו טעמא 

, בכדי משה זה שנתקשה בה נעשה עניןמנורה המרמזת לתורה רק בבזה שביאר פירש שנעשית מאליה, לפי שרש"י 

  וכנ"ל. ,להורות לנו על גודל ערך עמל התורה

  

בתחילה כתב שנתקשה בה, ולבסוף כתב שנתקשה במעשה המנורה, ונראה ש, רש"ישינוי לשון מעתה נבאר את 

, כלי כולולא היה דבר שכזה בעולם עד לציווי הקב"ה לעשות מנורה, שמשה רבינו נתקשה במנורה לפי ש, דבריומ

י כלל מהו הכלמשה רבינו לא ידע  ,ת מנורהכשאמר הקב"ה למשה רבינו לעשועל כן ו ,חזיק נרות רביםמיוחד להה

 היאך נראיתשיראה בכדי  ,באש, ועל כן בתחילה הוצרך הקב"ה קודם כל להראות לו את המנורה ומהי צורתו הזה

קניה ואת מקשה אחת מתוך לעשותה ניסה בכל כוחו התחיל להתייגע במעשיה ו ,, ואחר שראה משה רבינומנורה

  .עד שאמר לו הקב"ה השלך ככר לאור נתייגע בה יגיעות רבות ולא הצליחוכפתוריה ופרחיה, 

  

בא להורות לכל בר ישראל באשר כי מעשה המנורה , 'הרוצה להחכים ידרים וסימנך מנורה'וזהו מה שאמרו חז"ל 

עיקר התורה וידיעת התורה, כי הרוצה להחכים בחכמת התורה, שאל לו להתייאש אם אינו מגיע לתכלית הבנת ש הוא

ככל ימשיך להתייגע ולעמול בכל כוחו, ושום השגה בתורה,  יגשאינו משנראה לו , והגם שבתורה הוא העמל והיגיעה

  .מאת הקב"הכך יזכה אחר כך לקבל את התורה כמתנה  ,שימשיך להתייגע
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  ימי הפורים יש בהם ריבוי אור של תורה

  

בימים אלו קיבלו כלל הרי שהוא הזמן המסוגל לקבל את אור התורה, עתה כשימי הפורים ממשמשים ובאים, 

כי נר  ,)משלי ו, כג( , וכן הוא אומרזו תורה אורהאמר רב יהודה ' :)טז(מגילה גמרא באיתא דוכתורה, אור הישראל את 

  . 'ותורה אורמצוה 

  

לא פירש ליהודים  דועמ ,וצריך ביאור'וזת"ד  ,שהקשה על הגמרא הנ"ל )פורים תרמ"ח( שפת אמתבעוד יותר מזה מצינו ו

כי התורה היא  ,זאת בנפשותםישראל שהרגישו בני  ,הענין הוא שזה עצמו היה הגאולה והישועהאבל  ,תורה תההי

דייק וכמו שהתורה, אור המנורה המרמזת על  ן פרשתמפרשתנמשך הרי של התורה האור הזה הנה ו. "לכע. 'האורה

בזה לרמז לאש, לפי שרצה  ךיר שישלהככר 'לאור', ולא אמאת ך יישלה אמר למשה רבינו שהקב"רש"י בלשונו ואמר ש

  .אורשל ריבוי שיש בה מן המנורה בוקע על אור התורה ה

  

גם מתוך  ,ואת אור התורה אנו יכולים לקבל על ידי יגיעת התורה ועמל התורה, ללמוד גם מתוך קושי של הבנה

ו ובלבבנו לטוב קבל את התורה כמתנה שתהיה נמסכת בדמנשנעמול בכל כוחינו כך נזכה לקושי של פרנסה, וככל 

  .אכי"רלנו כל הימים, 

  

  

  

  

ææææúàúàúàúà    úøåúúøåúúøåúúøåú    íãàäíãàäíãàäíãàä        

אין זוכים להשגה בידיעת והבנת כשאף  ,בחכמת התורה יש ערך מיוחד ליגיעה ולעמל לכשעצמם

ועל ידי העמל הוא חסר את מהות התורה,  ,התורה, ואדרבא המשיג את ידיעת התורה בלא עמל

והם  ,ריבוי של אור תורהבהם וימי הפורים יש והיגיעה זוכים אח"כ לקבל את התורה במתנה, 

 .ימים המסוגלים לעמל תורה
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