
פרק ו

תורה לשמה

באותה	 עסוקים	 מדרש,	 בית	 באותו	 לומדים	 שניהם	 תורה.	 לומדים	 חברים	 שני	

ייתכן	כי	לאחד	התורה	מאירה	את	 סוגיא	ומתעמקים	בה	ברצינות.	למרות	זאת,	

הנשמה	ונותנת	חיים,	ולשני	עדיין	לא.	אחד	מהם	יכול	להשתנות	ולהתעדן	מתוך	

הלימוד	בעוד	השני	יוותר	כפי	שהיה.	

'לא	 או	 'לשמה'	 	- ללימוד	 נגשו	 הם	 שמתוכה	 בכוונה	 נעוץ	 השניים	 בין	 ההבדל	

לשמה'.	

הכוונה,	 בחשיבות	 	- לשמה'	 ל'שלא	 'לשמה'	 תורה	 בין	 בהבחנה	 עוסק	 זה	 פרק	

בהגדרות	השונות	לכוונת	ה'לשמה'	וביחס	ללימוד	תורה	'שלא	לשמה'.	
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"זכה	נעשית	לו	סם	חיים,	לא	

זכה	נעשית	לו	סם	מיתה"	)יומא	

עב	ע"ב(.	זכה	הוא	לשון	בהירות,	

לומד	 אדם	 אם	 השכל.	 זכות	

בשכל	זך	ובטהרה	נעשית	לו	

התורה	סם	חיים,	ואם	לא	ח"ו	

נעשית	לו	סם	המוות.	

)רבי	העניך	מאלכסנדר(

1. סם חיים

עיינו	בנוסח	ברכת	התורה.	נסו	להעלות	כמה	שיותר	תהיות,	שאלות,	קושיות	או	תובנות	

והערות	על	המיוחד	שבברכות	התורה	לעומת	ברכת	שאר	המצוות.

 בָרּוְך אַָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם ֲאשֶר ִקְדשָנּו בְִמצְוֹותָיו 
וְצִּוָנּו לַּעֲסֹוק בְִדבְֵרי תֹוָרה: 

וְהַּעֲֶרב נָא ה' ֱאֹלֵהינּו ֶאת ִדבְֵרי תֹוָרתְָך בְפִינּו ּובְפִּיֹות עְַּּמָך בֵית יִׂשְָרֵאל. 
וְנְִהיֶה ֲאנְַּחנּו וְצֱֶאצֵָאינּו. וְצֱֶאצֵָאי עְַּּמָך בֵית יִׂשְָרֵאל. ּכֻּלָנּו יֹוְדעֵי שְֶמָך 
וְלֹוְמֵדי תֹוָרתֶָך לִשְָמּה: בָרּוְך אַּתָה ה' הְַּמלֵַּּמד תֹוָרה לְעַּּמֹו יִׂשְָרֵאל: 

 בָרּוְך אַָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם. 
 ֲאשֶר בָחַּר בָנּו ִמּכָל ָהעִַּּמים וְנָתַׁן לָנּו ֶאת תֹוָרתֹו: 

בָרּוְך אַּתָה ה'. נֹותֵן הַּתֹוָרה:

"בְִרּכַּת הַּתֹוָרה ְמאֹד צִָריְך לִיזֵָהר בָּה, ּכְִדִאיתָא ]ּכַּּמּובָא[ בִנְָדִרים בְפֶֶרק "ֵאּלּו נְָדִרים" 
תַׁלְִמיֵדי  ִמבְנֵיֶהם  לָצֵאת  ְמצּויִין  ֵאין  ֲחכִָמים  תַׁלְִמיֵדי  ָמה  "ִמּפְנֵי  ע"א(:  פא  )דף 

ֲחכִָמים? ָרבִינָא ָאמַּר: ִמּפְנֵי שֵֶאין ְמבְָרכִין בַּתֹוָרה תְִחּלָה. ְדָאמַּר ַרב יְהּוָדה ָאמַּר 
ָרב: מַּאי ִדכְתִּיב ]מַּהּו ׁשֶּכָתּוב[ "ִמי ָהִאיש ֶהָחכָם וְיָבֵן ֶאת זֹאת וֲַאשֶר ִדבֶר ּפִי ה' ֵאלָיו 
וְלַּּנְבִיִאים  לֲַּחכִָמים  נִשְאַּל  זֶה  ָדבָר  יא(,  ט,  )ירמיהו  ָהָאֶרץ"  ָאבְָדה  ָמה  עַּל  וְיַּגִָדּה, 
ּולְמַּלְֲאכֵי הַּשֵָרת וְֹלא ּפְֵרשּוָה, עַּד שֶּפְֵרשֹו הַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא בְעַּצְמֹו, שֶנֱֶאמַּר: 
"וַּיֹואֶמר ה' עַּל עָזְבָם ֶאת תֹוָרתִּי ֲאשֶר נָתַׁתִּי לִפְנֵיֶהם וְֹלא שְָמעּו בְקֹולִי וְֹלא ָהלְכּו 
 בָּה". מַּאי נִיהּו ]מַּהּו[ "וְֹלא שְָמעּו בְקֹולִי וְֹלא ָהלְכּו בָּה"? ָאמַּר ַרב יְהּוָדה ָאמַּר ָרב: 

לֹומַּר שֵֶאין ְמבְָרכִין בַּתֹוָרה תְִחּלָה"". 
)טור אורח חיים סימן מז(

מדוע	דווקא	בברכת	התורה	צריך	להיזהר	מאוד?	מדוע	לא,	לדוגמא,	בברכת	הדלקת	

נרות	שבת	או	בברכת	התפילין?	יתירה	מכך:	כלל	ידוע	בהלכה	אומר	כי	"ברכות	אינן	

מעכבות".	אם	מישהו	לבש	ציצית,	בדק	חמץ	או	תקע	בשופר	מבלי	לברך	על	כך,	הוא	

אמנם	הפסיד	את	הברכה	אך	את	המצווה	קיים.	ודאי	שאין	איסור	לתקוע	בשופר	ללא	

ברכה.	משום	מה,	במצוות	לימוד	התורה	הדבר	אסור.	כלומר,	הברכה	מהווה	כרטיס	

כניסה	אל	הלימוד,	ובלעדיה	אסור	ללמוד.	לפי	זה,	לימוד	תורה	הוא	לא	תמיד	מצווה,	

בסיטואציות	בעייתיות	הלימוד	יכול	להפוך	לעבירה!

"תַׁנְיָא ָהיָה ר' בַּנָָאה אֹוֵמר ּכָל ָהעֹוֵסק בַּתֹוָרה לִשְָמּה תֹוָרתֹו נַּעֲׂשֵית לֹו סַּם חַּּיִים 
ָמצָא  מֹצְִאי  "ּכִי  וְאֹוֵמר  יח(...  ג,  )משלי  בָּה"  לַּּמֲַּחזִיִקים  ִהיא  חַּּיִים  "עֵץ  שֶנֱֶאמַּר 
חַּּיִים" )משלי ח, לה(. וְכָל ָהעֹוֵסק בַּתֹוָרה שֶֹּלא לִשְָמּה נַּעֲׂשֵית לֹו סַּם הַָּּמוֶת שֶנֱֶאמַּר 
"יַעֲֹרף ּכַָּּמָטר לְִקִחי" )דברים לב, ב(, וְֵאין עֲִריפָה ֶאּלָא ֲהִריגָה שֶנֱֶאמַּר "וְעְָרפּו שָם 

ֶאת ָהעֶגְלָה בַּּנָחַּל" )דברים כא, ד(".
)תלמוד בבלי מסכת תענית דף ז ע"א(

האם	שמעתם	פעם	על	קידוש	והבדלה	לשמה,	או	על	ארבעת	המינים	לשמה?	האם	

שמעתם	פעם	על	מצווה	שיכולה	להיות	סם	המוות?	דווקא	לימוד	התורה,	ששקול	כנגד	

כל	המצוות	-	"תלמוד	תורה	כנגד	כולם"	)פאה	א,	א(	עלול	להזיק.	תפילין	זה	תמיד	טוב,	

צדקה	זה	תמיד	טוב,	ולימוד	תורה	-	תלוי.	

נוכל	למצוא	הסבר	לתהיות	שהעלנו,	מתוך	עיון	בדברי	ה'בית-חדש'	המובאים	בתורת	

החסידות	כמקור	יסודי	בנושא	זה:

"וְִאּכָא לִתְמֹוּהַּ טּובָא לָָמה יָצָא ּכָזֹאת ֵמּלְפָנָיו לְהַּעֲנִישָם בְעֹנֶש ּגָדֹול וְָרם ּכָזֶה, 
עַּל שֶֹּלא בְֵרכּו בַּתֹוָרה תְִחּלָה, שֶהּוא לִכְאֹוָרה עֲבֵָרה קַּּלָה? וְנְִרֶאה שֶּכַּּוָנָתֹו יִתְבֵָרְך 
ֵמעֹולָם ָהיְתָה שֶּנְִהיֶה עֹוְסִקים בַּתֹוָרה, ּכְֵדי שֶתִּתְעַּּצֵם נִשְָמתֵנּו בְעַּצְמּות וְרּוָחנִּיּות 
ּוְקֻדׁשַׁת ְמקֹור מֹוצָא הַּתֹוָרה. וְלָכֵן נָתַׁן הַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא תֹוַרת ֱאֶמת לְיִׂשְָרֵאל 
ֵאבִָרים  בְִרמַּ"ח  וְגּופֵנּו  נִשְָמתֵנּו  בֵק  שֶתִּתְדַּ ּכְֵדי  ֵמִאתָנּו,  תִּשְתַּׁכַּח  שֶֹּלא  בְמַּתָנָה 
וְשַָּׁס"ה ּגִיִדין בְִרמַּ"ח ִמצְוֹות עֲׂשֵה וְשַָּׁס"ה ֹלא תַׁעֲׂשֶה שֶבַּתֹוָרה. וְִאם ָהיּו עֹוְסִקים 
שֶָהיְתָה  יִתְבֵָרְך,  לִשְכִינָתֹו  וְֵהיכָל  ֶמְרּכָבָה  ֵהָמה  ָהיּו  הַּּזֹאת  הַּּכַּּוָנָה  עַּל  בַּתֹוָרה 
הַּׁשְכִינָה מַָּּמש בְִקְרבָם ּכִי ֵהיכַּל ה' ֵהָּמה, ּובְִקְרבָם מַָּּמש ָהיְתָה הַּׁשְכִינָה קֹובַּעַּת 
ִדיָרתָּה, וְָהָאֶרץ ָהיְתָה ְמִאיָרה ִמּכְבֹודֹו, ּובָזֶה יְִהיֶה ִקׁשּור לְפַּּמַּלְיָה שֶל מַּעְלָה עִם 
ּפַּּמַּלְיָה שֶל מַָּּטה וְָהיָה הִַּּמשְּכָן ֶאָחד. ֲאבָל עַּתָה שֶעָבְרּו חֹוק זֶה שֶֹּלא עְָסקּו בַּתֹוָרה 
ע הִַּדינִים לְצֹוֶרְך מַּּׂשָא ּומַּתָן, ּגַּם  ּכִי ִאם לְצֹוֶרְך הְַּדבִָרים הַּּגַּשְִמּיִים לֲַּהנָָאתָם, לֵידַּ
בֵק בְִקֻדשַׁת וְרּוָחנִּיּות  לְִהתְּגָאֹות לְהְַּראֹות ָחכְָמתָם, וְֹלא נִתְּכַּּוְנּו לְִהתְעַּּצֵם ּולְִהתְדַּ
הַּתֹוָרה ּולְהְַּמשִּיְך הַּׁשְכִינָה לְמַָּּטה בָָאֶרץ, ּכְֵדי שֶתַׁעֲלֶה נִשְָמתָם לְמְַּדֵרגָה ּגְדֹולָה 
וְעָלְתָה ּלָּה  ָהָאֶרץ  ִמן  הַּׁשְכִינָה  ּפֵרּוד, שֶּנְִסתַּׁלְָקה  בָזֶה עָׂשּו  ִהּנֵה  ִמיתָתָם,  אֲַּחֵרי 
לְמַּעְלָה, וְָהָאֶרץ נִשְֲאָרה בְגַּשְִמּיּותָּה בְלִי ְקֻדׁשָה וְזֶה ָהיָה ּגֹוֵרם ֻחְרבָנָּה וֲַאבֵָדתָּה... 
וְנָתַׁן לָנּו  ַּי  ִסינ וְהּוא הְַּמכֻּוָן בְבְִרּכַּת "ֲאשֶר בָחַּר בָנּו" עַּל ֲאשֶר ֵקְרבָנּו לִפְנֵי הַּר 
בֵק  שֶתִּתְדַּ ּכְֵדי  יֹום,  בְכָל  בָּה  ִמשְתַׁעֲשֵעַּ  שֶָהיָה  ֶחְמָדתֹו,  ּכְלִי  הְַּּקדֹושָה  תֹוָרתֹו 

נִשְָמתֵנּו בְעַּצְמּות ְקֻדׁשַׁת הַּתֹוָרה וְרּוָחנִּיּותָּה ּולְהֹוִריד הַּׁשְכִינָה בְִקְרבֵנּו..." 
)רבי יואל סירקיש, 'בית חדש' על טור אורח חיים סימן מז(

ברכת	התורה	מעמידה	אותנו	מול	הקדוש	ברוך	הוא.	לפני	שאנחנו	צוללים	אל	הסברות	

והפלפולים,	כשהספר	עדיין	סגור,	אנחנו	מזכירים	לעצמנו	מי	ניצב	לנגדנו,	מי	מדבר	

אתנו	דרך	המילים.	הברכה	איננה	סוג	של	הכנה,	כמו	בשאר	המצוות,	אלא	התכווננות	

מנותן	 התורה	 את	 מנתק	 ברכה	 ללא	 לימוד	 הנכון.	 התדר	 אל	 מגיעים	 לא	 שבלעדיה	

התורה	וכורת	אותה	ממקור	חייה,	וכך	המצווה	הגדולה	הופכת	לחושך.

צריך	להיות	אטום	יותר	מבטון	בשביל	ליהנות	מהתחביר	או	מהתחכום	ולא	לראות	את	

הלב	שמציץ	מבין	השורות.	האם	מסוגל	מישהו	לקרוא	מכתב	מלא	רגש	ולשים	לב	רק	

לצורת	האותיות	או	לצבע	הדיו?	

הַָּּקדֹוש  וְשֹונֶה,  וְקֹוֵרא  עַּצְמֹו  לְבֵין  בֵינֹו  שֶּיֹושֵב  ָחכָם  תַׁלְִמיד  ּכָל  ָאְמרּו  "ִמּכָאן 
בָרּוְך הּוא יֹושֵב ּכְנֶגְדֹו וְשֹונֶה עִּמֹו".

)תנא דבי אליהו רבה פרק יח( 

ללמוד	תורה	זה	לא	להחכים,	אלא	לעמוד	בהר	סיני	ולשמוע	את	קולו	של	הקדוש	ברוך	

יכולה	 התורה	 הזו,	 הסיבה	 מן	 כנגדך!	 שרויה	 שכינה	 איתך!	 מדבר	 ניצב!	 פה!	 ה'	 הוא!	

להיות	גם	סם	המוות.	ניתוק	התורה	מן	החיות	האלוקית	מפריד	אותה	ממקורה,	אלו	אותן	

המילים	אך	זאת	איננה	התורה	הקדושה!

מתוך	כך	ברור	מדוע	דווקא	במצוות	לימוד	תורה	חשובה	כוונת	ה"לשמה".	לימוד	תורה	

לשם	רווח	או	אינטרס	הוא	שימוש	ציני	באהבת	אמת,	ואין	כואב	מכך.	ה'	כתב	את	עצמו	

בתורה	ומחייך	אלינו	בכל	מילה	בה,	איך	אפשר	ללמוד	תורה	לשם	משהו	אחר	מלבד	

לשם	-	היא	עצמה?!	
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"זכה	נעשית	לו	סם	חיים,	לא	

זכה	נעשית	לו	סם	מיתה"	)יומא	

עב	ע"ב(.	זכה	הוא	לשון	בהירות,	

לומד	 אדם	 אם	 השכל.	 זכות	

בשכל	זך	ובטהרה	נעשית	לו	

התורה	סם	חיים,	ואם	לא	ח"ו	

נעשית	לו	סם	המוות.	

)רבי	העניך	מאלכסנדר(

1. סם חיים

עיינו	בנוסח	ברכת	התורה.	נסו	להעלות	כמה	שיותר	תהיות,	שאלות,	קושיות	או	תובנות	

והערות	על	המיוחד	שבברכות	התורה	לעומת	ברכת	שאר	המצוות.

 בָרּוְך אַָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם ֲאשֶר ִקְדשָנּו בְִמצְוֹותָיו 
וְצִּוָנּו לַּעֲסֹוק בְִדבְֵרי תֹוָרה: 

וְהַּעֲֶרב נָא ה' ֱאֹלֵהינּו ֶאת ִדבְֵרי תֹוָרתְָך בְפִינּו ּובְפִּיֹות עְַּּמָך בֵית יִׂשְָרֵאל. 
וְנְִהיֶה ֲאנְַּחנּו וְצֱֶאצֵָאינּו. וְצֱֶאצֵָאי עְַּּמָך בֵית יִׂשְָרֵאל. ּכֻּלָנּו יֹוְדעֵי שְֶמָך 
וְלֹוְמֵדי תֹוָרתֶָך לִשְָמּה: בָרּוְך אַּתָה ה' הְַּמלֵַּּמד תֹוָרה לְעַּּמֹו יִׂשְָרֵאל: 

 בָרּוְך אַּתָה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם. 
 ֲאשֶר בָחַּר בָנּו ִמּכָל ָהעִַּּמים וְנָתַׁן לָנּו ֶאת תֹוָרתֹו: 

בָרּוְך אַּתָה ה'. נֹותֵן הַּתֹוָרה:

"בְִרּכַּת הַּתֹוָרה ְמאֹד צִָריְך לִיזֵָהר בָּה, ּכְִדִאיתָא ]ּכַּּמּובָא[ בִנְָדִרים ְבפֶֶרק "ֵאּלּו נְָדִרים" 
תַׁלְִמיֵדי  ִמבְנֵיֶהם  לָצֵאת  ְמצּויִין  ֵאין  ֲחכִָמים  תַׁלְִמיֵדי  ָמה  "ִמּפְנֵי  ע"א(:  פא  )דף 

ֲחכִָמים? ָרבִינָא ָאמַּר: ִמּפְנֵי שֵֶאין ְמבְָרכִין בַּתֹוָרה תְִחּלָה. ְדָאמַּר ַרב יְהּוָדה ָאמַּר 
ָרב: מַּאי ִדכְתִּיב ]מַּהּו ׁשֶּכָתּוב[ "ִמי ָהִאיש ֶהָחכָם וְיָבֵן ֶאת זֹאת וֲַאשֶר ִדבֶר ּפִי ה' ֵאלָיו 
וְלַּּנְבִיִאים  לֲַּחכִָמים  נִשְאַּל  זֶה  ָדבָר  יא(,  ט,  )ירמיהו  ָהָאֶרץ"  ָאבְָדה  ָמה  עַּל  וְיַּגִָדּה, 
ּולְמַּלְֲאכֵי הַּשֵָרת וְֹלא ּפְֵרשּוָה, עַּד שֶּפְֵרשֹו הַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא בְעַּצְמֹו, שֶנֱֶאמַּר: 
"וַּיֹואֶמר ה' עַּל עָזְבָם ֶאת תֹוָרתִּי ֲאשֶר נָתַׁתִּי לִפְנֵיֶהם וְֹלא שְָמעּו בְקֹולִי וְֹלא ָהלְכּו 
 בָּה". מַּאי נִיהּו ]מַּהּו[ "וְֹלא שְָמעּו בְקֹולִי וְֹלא ָהלְכּו בָּה"? ָאמַּר ַרב יְהּוָדה ָאמַּר ָרב: 

לֹומַּר שֵֶאין ְמבְָרכִין בַּתֹוָרה תְִחּלָה"". 
)טור אורח חיים סימן מז(

מדוע	דווקא	בברכת	התורה	צריך	להיזהר	מאוד?	מדוע	לא,	לדוגמא,	בברכת	הדלקת	

נרות	שבת	או	בברכת	התפילין?	יתירה	מכך:	כלל	ידוע	בהלכה	אומר	כי	"ברכות	אינן	

מעכבות".	אם	מישהו	לבש	ציצית,	בדק	חמץ	או	תקע	בשופר	מבלי	לברך	על	כך,	הוא	

אמנם	הפסיד	את	הברכה	אך	את	המצווה	קיים.	ודאי	שאין	איסור	לתקוע	בשופר	ללא	

ברכה.	משום	מה,	במצוות	לימוד	התורה	הדבר	אסור.	כלומר,	הברכה	מהווה	כרטיס	

כניסה	אל	הלימוד,	ובלעדיה	אסור	ללמוד.	לפי	זה,	לימוד	תורה	הוא	לא	תמיד	מצווה,	

בסיטואציות	בעייתיות	הלימוד	יכול	להפוך	לעבירה!

"תַׁנְיָא ָהיָה ר' בַּנָָאה אֹוֵמר ּכָל ָהעֹוֵסק בַּתֹוָרה לִשְָמּה תֹוָרתֹו נַּעֲׂשֵית לֹו סַּם חַּּיִים 
ָמצָא  מֹצְִאי  "ּכִי  וְאֹוֵמר  יח(...  ג,  )משלי  בָּה"  לַּּמֲַּחזִיִקים  ִהיא  חַּּיִים  "עֵץ  שֶנֱֶאמַּר 
חַּּיִים" )משלי ח, לה(. וְכָל ָהעֹוֵסק בַּתֹוָרה שֶֹּלא לִשְָמּה נַּעֲׂשֵית לֹו סַּם הַָּּמוֶת שֶנֱֶאמַּר 
"יַעֲֹרף ּכַָּּמָטר לְִקִחי" )דברים לב, ב(, וְֵאין עֲִריפָה ֶאּלָא ֲהִריגָה שֶנֱֶאמַּר "וְעְָרפּו שָם 

ֶאת ָהעֶגְלָה בַּּנָחַּל" )דברים כא, ד(".
)תלמוד בבלי מסכת תענית דף ז ע"א(

האם	שמעתם	פעם	על	קידוש	והבדלה	לשמה,	או	על	ארבעת	המינים	לשמה?	האם	

שמעתם	פעם	על	מצווה	שיכולה	להיות	סם	המוות?	דווקא	לימוד	התורה,	ששקול	כנגד	

כל	המצוות	-	"תלמוד	תורה	כנגד	כולם"	)פאה	א,	א(	עלול	להזיק.	תפילין	זה	תמיד	טוב,	

צדקה	זה	תמיד	טוב,	ולימוד	תורה	-	תלוי.	

נוכל	למצוא	הסבר	לתהיות	שהעלנו,	מתוך	עיון	בדברי	ה'בית-חדש'	המובאים	בתורת	

החסידות	כמקור	יסודי	בנושא	זה:

"וְִאּכָא לִתְמֹוּהַּ טּובָא לָָמה יָצָא ּכָזֹאת ֵמּלְפָנָיו לְהַּעֲנִישָם בְעֹנֶש ּגָדֹול וְָרם ּכָזֶה, 
עַּל שֶֹּלא בְֵרכּו בַּתֹוָרה תְִחּלָה, שֶהּוא לִכְאֹוָרה עֲבֵָרה קַּּלָה? וְנְִרֶאה שֶּכַּּוָנָתֹו יִתְבֵָרְך 
ֵמעֹולָם ָהיְתָה שֶּנְִהיֶה עֹוְסִקים בַּתֹוָרה, ּכְֵדי שֶתִּתְעַּּצֵם נִשְָמתֵנּו בְעַּצְמּות וְרּוָחנִּיּות 
ּוְקֻדׁשַׁת ְמקֹור מֹוצָא הַּתֹוָרה. וְלָכֵן נָתַׁן הַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא תֹוַרת ֱאֶמת לְיִׂשְָרֵאל 
ֵאבִָרים  בְִרמַּ"ח  וְגּופֵנּו  נִשְָמתֵנּו  בֵק  שֶתִּתְדַּ ּכְֵדי  ֵמִאתָנּו,  תִּשְתַּׁכַּח  שֶֹּלא  בְמַּתָנָה 
וְשַָּׁס"ה ּגִיִדין בְִרמַּ"ח ִמצְוֹות עֲׂשֵה וְשַָּׁס"ה ֹלא תַׁעֲׂשֶה שֶבַּתֹוָרה. וְִאם ָהיּו עֹוְסִקים 
שֶָהיְתָה  יִתְבֵָרְך,  לִשְכִינָתֹו  וְֵהיכָל  ֶמְרּכָבָה  ֵהָמה  ָהיּו  הַּּזֹאת  הַּּכַּּוָנָה  עַּל  בַּתֹוָרה 
הַּׁשְכִינָה מַָּּמש בְִקְרבָם ּכִי ֵהיכַּל ה' ֵהָּמה, ּובְִקְרבָם מַָּּמש ָהיְתָה הַּׁשְכִינָה קֹובַּעַּת 
ִדיָרתָּה, וְָהָאֶרץ ָהיְתָה ְמִאיָרה ִמּכְבֹודֹו, ּובָזֶה יְִהיֶה ִקׁשּור לְפַּּמַּלְיָה שֶל מַּעְלָה עִם 
ּפַּּמַּלְיָה שֶל מַָּּטה וְָהיָה הִַּּמשְּכָן ֶאָחד. ֲאבָל עַּתָה שֶעָבְרּו חֹוק זֶה שֶֹּלא עְָסקּו בַּתֹוָרה 
ע הִַּדינִים לְצֹוֶרְך מַּּׂשָא ּומַּתָן, ּגַּם  ּכִי ִאם לְצֹוֶרְך הְַּדבִָרים הַּּגַּשְִמּיִים לֲַּהנָָאתָם, לֵידַּ
בֵק בְִקֻדשַׁת וְרּוָחנִּיּות  לְִהתְּגָאֹות לְהְַּראֹות ָחכְָמתָם, וְֹלא נִתְּכַּּוְנּו לְִהתְעַּּצֵם ּולְִהתְדַּ
הַּתֹוָרה ּולְהְַּמשִּיְך הַּׁשְכִינָה לְמַָּּטה בָָאֶרץ, ּכְֵדי שֶתַׁעֲלֶה נִשְָמתָם לְמְַּדֵרגָה ּגְדֹולָה 
וְעָלְתָה ּלָּה  ָהָאֶרץ  ִמן  הַּׁשְכִינָה  ּפֵרּוד, שֶּנְִסתַּׁלְָקה  בָזֶה עָׂשּו  ִהּנֵה  ִמיתָתָם,  אֲַּחֵרי 
לְמַּעְלָה, וְָהָאֶרץ נִשְֲאָרה בְגַּשְִמּיּותָּה בְלִי ְקֻדׁשָה וְזֶה ָהיָה ּגֹוֵרם ֻחְרבָנָּה וֲַאבֵָדתָּה... 
וְנָתַׁן לָנּו  ַּי  ִסינ וְהּוא הְַּמכֻּוָן בְבְִרּכַּת "ֲאשֶר בָחַּר בָנּו" עַּל ֲאשֶר ֵקְרבָנּו לִפְנֵי הַּר 
בֵק  שֶתִּתְדַּ ּכְֵדי  יֹום,  בְכָל  בָּה  ִמשְתַׁעֲשֵעַּ  שֶָהיָה  ֶחְמָדתֹו,  ּכְלִי  הְַּּקדֹושָה  תֹוָרתֹו 

נִשְָמתֵנּו בְעַּצְמּות ְקֻדׁשַׁת הַּתֹוָרה וְרּוָחנִּיּותָּה ּולְהֹוִריד הַּׁשְכִינָה בְִקְרבֵנּו..." 
)רבי יואל סירקיש, 'בית חדש' על טור אורח חיים סימן מז(

ברכת	התורה	מעמידה	אותנו	מול	הקדוש	ברוך	הוא.	לפני	שאנחנו	צוללים	אל	הסברות	

והפלפולים,	כשהספר	עדיין	סגור,	אנחנו	מזכירים	לעצמנו	מי	ניצב	לנגדנו,	מי	מדבר	

אתנו	דרך	המילים.	הברכה	איננה	סוג	של	הכנה,	כמו	בשאר	המצוות,	אלא	התכווננות	

מנותן	 התורה	 את	 מנתק	 ברכה	 ללא	 לימוד	 הנכון.	 התדר	 אל	 מגיעים	 לא	 שבלעדיה	

התורה	וכורת	אותה	ממקור	חייה,	וכך	המצווה	הגדולה	הופכת	לחושך.

צריך	להיות	אטום	יותר	מבטון	בשביל	ליהנות	מהתחביר	או	מהתחכום	ולא	לראות	את	

הלב	שמציץ	מבין	השורות.	האם	מסוגל	מישהו	לקרוא	מכתב	מלא	רגש	ולשים	לב	רק	

לצורת	האותיות	או	לצבע	הדיו?	

הַָּּקדֹוש  וְשֹונֶה,  וְקֹוֵרא  עַּצְמֹו  לְבֵין  בֵינֹו  שֶּיֹושֵב  ָחכָם  תַׁלְִמיד  ּכָל  ָאְמרּו  "ִמּכָאן 
בָרּוְך הּוא יֹושֵב ּכְנֶגְדֹו וְשֹונֶה עִּמֹו".

)תנא דבי אליהו רבה פרק יח( 

ללמוד	תורה	זה	לא	להחכים,	אלא	לעמוד	בהר	סיני	ולשמוע	את	קולו	של	הקדוש	ברוך	

יכולה	 התורה	 הזו,	 הסיבה	 מן	 כנגדך!	 שרויה	 שכינה	 איתך!	 מדבר	 ניצב!	 פה!	 ה'	 הוא!	

להיות	גם	סם	המוות.	ניתוק	התורה	מן	החיות	האלוקית	מפריד	אותה	ממקורה,	אלו	אותן	

המילים	אך	זאת	איננה	התורה	הקדושה!

מתוך	כך	ברור	מדוע	דווקא	במצוות	לימוד	תורה	חשובה	כוונת	ה"לשמה".	לימוד	תורה	

לשם	רווח	או	אינטרס	הוא	שימוש	ציני	באהבת	אמת,	ואין	כואב	מכך.	ה'	כתב	את	עצמו	

בתורה	ומחייך	אלינו	בכל	מילה	בה,	איך	אפשר	ללמוד	תורה	לשם	משהו	אחר	מלבד	

לשם	-	היא	עצמה?!	
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2. לומדים לשמה
נראה	כעת	כמה	פירושים	להוראת	חז"ל	ללמוד	תורה	לשמה.	שני	פירושים	בסיסיים,	

חשובה:	 נקודה	 לזכור	 עלינו	 בפועל	 הדברים	 את	 ליישם	 בבואנו	 יותר.	 פנימיים	 ושניים	

יותר	ומומלץ	פחות	להזדהות	עם	הרעיונות	הגבוהים	מתוך	נטישת	הבסיס.	גורדי	 קל	

שחקים	חסרי	יסודות	מתמוטטים	ברוח	מצויה.	מנגד,	אם	היסודות	מקבלים	את	מקומם	

אין	כל	צורך	להישאר	רק	בהם.	לא	כיף,	ואף	אחד	לא	מכריח	אותנו	לגור	בבית	חד-

קומתי...	אם	דרגות	נפלאות	בעבודת	ה'	מדגדגות	אותנו,	הרי	זה	משום	שיש	לנו	שייכות	

אליהן.

נסו,	תוך	כדי	לימוד,	לבחון	האם	הרעיונות	השונים	סותרים	זה	את	זה.

א. לשמה - לשם קיום מצוות תלמוד תורה
"תַׁנְיָא ָהיָה ר' בַּנָָאה אֹוֵמר ּכָל ָהעֹוֵסק בַּתֹוָרה לִשְָמּה תֹוָרתֹו נַּעֲׂשֵית לֹו סַּם חַּּיִים 

שֶנֱֶאמַּר "עֵץ חַּּיִים ִהיא לַּּמֲַּחזִיִקים בָּה"" )משלי ג, יח(

י, וְֹלא ּכְֵדי לְִהָקְראֹות ַרבִי". ומפרש רש"י: "לִשְָמּה - ִמׁשּום ּכֲַּאשֶר צִּוַּנִי ה' ֱאלֹוקַּ
)תלמוד בבלי מסכת תענית דף ז ע"א(

המובן	הבסיסי	של	ללמוד	לשמה	הוא	לשם	קיום	מצוות	לימוד	וידיעת	התורה.	כמו	בכל	

והיא:	 המצווה	 לקיום	 אחת	 בסיסית	 סיבה	 נמצאת	 והטעמים	 הרעיונות	 לפני	 המצוות,	

קבלת	עול	מלכות	שמים.

בלימוד	תורה	יש	להדגיש	את	קבלת	העול	יותר	מאשר	בשאר	המצוות,	מפני	שבמצווה	

זו	תחושת	הרווח	האישי	גדולה	מהרגיל.	אם	לא	היינו	חייבים	לקבוע	מזוזה,	קרוב	לודאי	

שלא	היינו	עושים	זאת.	אך	אם	לא	היינו	חייבים	ללמוד	תורה	קרוב	לודאי	שהיינו	לומדים.	

בתורה	יש	חכמה	אדירה,	מליצות,	לשון,	היסטוריה,	לוגיקה	ועוד;	עוסקים	בה	גם	גויים	

לומדים	 איננו	 כי	 ולזכור	 לשנן	 חשוב	 לכן,	 מאמינים.	 הם	 כי	 יודעים	 שאינם	 אנשים	 וגם	

בשביל	להיות	חכמים	או	בשביל	תעודה	או	תואר	כלשהו,	אלא	"כאשר	ציווני	ה'	אלוקי!"	

וכמו	כן,	מסיבה	זו,	יש	ללמוד	את	כל	חלקי	התורה,	ובכל	מצב	שהוא	להשתדל	שיהיה	

זה	באותו	החשק	ובאותה	השמחה,	מפני	שהכל	כלול	במצוות	תלמוד	תורה.	

ב. לשמה - לדעת לקיים מצוות
ע ֱהיֹות ֱאֶמת ֶשעִָּקר עֵֶסק הַּתֹוָרה הּוא לֲַּהבִיָאּה לְִקּיּום הַּּמַּעֲׂשֶה, ּכְמֹו שֶּפְֵרשּו  "נֹודַּ
תַׁכְלִית  ָרבָא[:  שֶל  בְפִיו  הַּׁשָגּור  ]מֲַּאמַּר  ְדָרבָא  בְפּוֵמּה  "מְַּרגְלָא  ע"א(  )יז  בְָרכֹות  בְמֶַּּסכֶת 
ָחכְָמה תְשּובָה ּומַּעֲׂשִּים טֹובִים, שֶֹּלא יְֵהא ָאָדם קֹוֵרא וְשֹונֶה ּובֹועֵט בְָאבִיו ּובְִאּמֹו 
"ֵראשִּית  י(  קיא,  )תהילים  שֶּנֱֶאמַּר  ּובְִמנְיָן,  בְָחכְָמה  ִמֶּמּנּו  ּגָדֹול  שֶהּוא  ּובְִמי  ּובְַרבֹו 
לְעֹוׂשֵיֶהם,  ֶאּלָא  נֱֶאמַּר  ֹלא  לָעֹוׂשִּים  עֹׂשֵיֶהם",  לְכָל  טֹוב  ׂשֵכֶל  ה'  יְִראַּת  ָחכְָמה 
לָעֹוׂשִּים לִשְָמּה וְֹלא לָעֹוׂשִּים שֶֹּלא לִשְָמּה, וְכָל ָהעֹוׂשֶה שֶֹּלא לִשְָמּה נֹחַּ לֹו שֶֹּלא 
נִבְָרא". לְלְַּמֵדנּו ׁשִֶעָּקר ּתֹוָרה לִׁשְָמּה ִהיא ַהּתֹוָרה ׁשֶָאָדם לֹוֵמד ּכְֵדי לְַקּיְָמּה. וְכְָך 
הּוא ֲהבָנַּת הַּּפָסּוק: בִזְמַּן שֶּיְַקִדים ָהָאָדם לַָּחכְָמה יְִראַּת ה' תִּתֵן הַָּחכְָמה ׂשֵכֶל טֹוב 

לְכָל עֹוׂשֵיֶהם... וְיְִרָאה הּוא הַּּמַּעֲׂשֶה".
)רבי אליהו די וידאש, הקדמה לספר 'ראשית חכמה'( 

כיצד	מפרש	ה'ראשית	חכמה'	את	הפסוק	"ראשית	חכמה	יראת	ה'"?

הסבר	את	המשפט	"ויראה	הוא	המעשה".

למעמיקים:	האם	ניתן	להחיל	את	הגדרת	ה'ראשית	חכמה'	לתורה	לשמה	גם	על	חלקי	

התורה	הלא	מעשיים	כגון	מדרשים?

תורה	 לימוד	 של	 ההגדרה	 עיקר	 כי	 וקובע	 רבא	 דברי	 על	 מתבסס	 חכמה	 הראשית	

לשמה	מכוון	אל	ידיעת	הבסיס	והדרך	לקיום	המצוות.	התורה	היא	ספר	ההדרכה,	ספר	

החוקים	המלמד	אותנו	כיצד	לעשות	את	רצון	ה'	ומצוותיו.	ולכן,	מטרת	הלימוד	בתורה	

הוא	לדעת	את	מצוות	ה'.

לדעת	את	מצוות	ה'	זו	אחריות	גדולה.	ה'	נותן	לי	את	האחריות	לברר,	לגלות	ולזכור	מה	

הוא	רוצה	ממני.	מה	הוא	רוצה	שיקרה	בעולם.	אם	אני	מתייחס	ככה	ללימוד	התורה,	אז	

הלימוד	שלי	יהיה	חי	ורציני	פי	אלף.

בָלַּת עֹול מַּלְכּות שָמַּיִם,  "... ָהאֹופֶן הַּׁשֵנִי הּוא שֶבָא עַּל ֲאִמתִּית הַָּדבָר עַּל יְֵדי קַּ
וְלָדּון,  ע ֲאִמתִּית ָהעִנְיָן ּכְמֹו שֶהּוא, ּובִפְָרט ִאם הּוא בִכְֵדי לְהֹורֹות  שֶּצִָריְך לֵידַּ
ע ֲאִמתָתָן שֶל הְַּדבִָרים, וְצַּר לֹו ֵמהְַּּסתִּירֹות וְהַּהַּעֲלָמֹות  וְנֹוגֵעַּ לֹו ְמאֹד בְנַּפְשֹו לֵידַּ
אֹו ִמִּסבּוְך ָהעִנְיָנִים שֵֶאינֹו יֹוֵדעַּ ֲאִמתָתָּה שֶל תֹוָרה, ּוִמן הֵַּּמצַּר הַּּזֶה ְמיַּגֵעַּ ּומַּעֲִמיק 
ֶאת עַּצְמֹו עַּד שֶבָא ֶאל ֲאִמתִּית ָהעִנְיָן ּובֵרּורֹו. וְֵאין ָהִעָּקר ּכָאן ַהַּטַעם וְׂשֵכֶל אֹו 
אי הּוא עַּל ּפִי הַּּׂשֵכֶל... ֲאבָל ְּבֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְּבַקָּבלַת עֹול  ַטַעם וְעֹונֶג ֲהגַּם שֶּוַדַּ
ַמלְכּות ׁשַָמיִם, ִעָּקר ִענְיָנֹו וְִסַּבת ַהִהתְַעְסקּות ׁשֶּלֹו הּוא ַרק לֵיַדע ֲאִמּתִית ַהּתֹוָרה 
וְעַּל יְֵדי זֶה הּוא נֹותֵן ֶאת נַּפְשֹו בְיֹותֵר לְעַּּיֵן וְלָצֵאת ִמּכָל הִַּּסבּוכִים ּולְבֵָרר הַָּדבָר 
לֲַּאִמתָתָּה. וְזֶהּו לִּמּוד ַהּתֹוָרה לִׁשְָמּה, ַהיְנּו לֵיַדע ֶאת ַהּתֹוָרה לֲַאִמּתָתָּה ּוִבְפָרט 
בְעֵֶסק  וְָקא  דַּ שֶּזֶהּו  בְשַּׁלָ״ה  שֶּכָתּוב  ּוכְמֹו  כו׳  יֲַעׂשֶה  ֲאׁשֶר  ַהַּמֲעׂשֶה  ֶאת  לֵיַדע 

בָלַּת עֹול מַּלְכּות שָמַּיִם".  הַּתֹוָרה שֶבִבְִחינַּת יְִרָאה וְקַּ
)רבי שלום דובער מליובאוויטש, 'המשך' יום טוב של ראש השנה תרס"ו, עמ' תכ(

ויראת	שמים.	הוא	 עול	 הרבי	רש"ב	מתאר	את	מצבו	הנפשי	של	הלומד	מתוך	קבלת	

איננו	מסתפק	בכך	שהוא	מקיים	את	מצוות	תלמוד	תורה,	אלא	מרוכז	בתוכן	הלימוד	

ובשאיפתו	להבין.	הלומד	אינו	שם	לב	להנאה	ולתענוג	שמלווים	את	הלימוד,	הוא	צולל	

פנימה	ומוטרד	אך	ורק	מן	התורה	בעצמה.	לשמה,	במובן	הזה,	זה	לצמוא	אל	ידיעת	

התורה	נטו.

למעמיקים:	האם	בדברי	הרש"ב	מצויה	הגדרה	של	תורה	לשמה	או	תאור	חוויה	של	

לימוד	לשמה?

ג. לשמה - לשם ה', להידבק בה'
ולשם	 עד	כה	פגשנו	שני	מימדים	של	לימוד	לשמה:	לשם	קיום	מצוות	תלמוד	תורה,	

ידיעת	וקיום	כל	המצוות.	כעת	נעבור	אל	מימד	פנימי	יותר	-	לימוד	תורה	עם	כוונה	אל	

נותן	התורה,	שורש	ומקור	התורה.	לשמה	-	לשם	ה'.

"וְלִׁשְָמּה ַהיְנּו ּכְֵדי לְַקּׁשֵר נְַפׁשֹו לַה' ַעל יְֵדי ַהּׂשָגַת ַהּתֹוָרה ִאיש ּכְפִי ׂשִּכְלֹו, ּכְמֹו 
שֶּכָתּוב בִפְִרי עֵץ חַּּיִים". 

)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'תניא' לקוטי אמרים פרק ה(

התורה	איננה	דבר	תלוש,	היא	חכמתו	ורצונו	של	הקדוש	ברוך	הוא.	בעת	הלימוד	אנחנו	

פוגשים,	דרך	לבוש,	את	ה'!

"וְעִָּקר עֵֶסק הַּתֹוָרה הְַּּקדֹושָה צִָריְך לְִהיֹות לִׁשְָמּה, ׁשֶַעל יְֵדי זֶה יּוכָל לָבֹא לַָדַעת 
ֵבר  "וַיְדַּ וְזֶהּו  ֶּבֱאֹלקּות.  ַעְצמֹו  ּולְִהַּדֵּבק  וְנְִפלְאֹותָיו  ּגְֻדלֹותָיו  ּולְַהּכִיר  ה׳  ֶאת 
ֱאלֹוִהים ֵאת ּכָל הְַּדבִָרים לֵאמֹר ָאנֹכִי כו'" )שמות כ, א-ב(, רֹוצֶה לֹומַּר שֶה' יִתְבֵָרְך 
בָרּוְך הּוא ָאמַּר לָנּו "ּכָל הְַּדבִָרים", הַּיְנּו ּכָל הַּתֹוָרה ּכֻּלָּה ּכְֵדי "לֵאמֹר ָאנֹכִי ה׳ 

ֱאלֹוֶהיָך", ּפֵרּוש שֶעַּל יְֵדי הַּתֹוָרה יְִהיֶה יָכֹול לֹומַּר ֱאֹלקּותֹו לָנּו. 
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2. לומדים לשמה
נראה	כעת	כמה	פירושים	להוראת	חז"ל	ללמוד	תורה	לשמה.	שני	פירושים	בסיסיים,	

חשובה:	 נקודה	 לזכור	 עלינו	 בפועל	 הדברים	 את	 ליישם	 בבואנו	 יותר.	 פנימיים	 ושניים	

יותר	ומומלץ	פחות	להזדהות	עם	הרעיונות	הגבוהים	מתוך	נטישת	הבסיס.	גורדי	 קל	

שחקים	חסרי	יסודות	מתמוטטים	ברוח	מצויה.	מנגד,	אם	היסודות	מקבלים	את	מקומם	

אין	כל	צורך	להישאר	רק	בהם.	לא	כיף,	ואף	אחד	לא	מכריח	אותנו	לגור	בבית	חד-

קומתי...	אם	דרגות	נפלאות	בעבודת	ה'	מדגדגות	אותנו,	הרי	זה	משום	שיש	לנו	שייכות	

אליהן.

נסו,	תוך	כדי	לימוד,	לבחון	האם	הרעיונות	השונים	סותרים	זה	את	זה.

א. לשמה - לשם קיום מצוות תלמוד תורה
"תַׁנְיָא ָהיָה ר' בַּנָָאה אֹוֵמר ּכָל ָהעֹוֵסק בַּתֹוָרה לִשְָמּה תֹוָרתֹו נַּעֲׂשֵית לֹו סַּם חַּּיִים 

שֶנֱֶאמַּר "עֵץ חַּּיִים ִהיא לַּּמֲַּחזִיִקים בָּה"" )משלי ג, יח(

י, וְֹלא ּכְֵדי לְִהָקְראֹות ַרבִי". ומפרש רש"י: "לִשְָמּה - ִמׁשּום ּכֲַּאשֶר צִּוַּנִי ה' ֱאלֹוקַּ
)תלמוד בבלי מסכת תענית דף ז ע"א(

המובן	הבסיסי	של	ללמוד	לשמה	הוא	לשם	קיום	מצוות	לימוד	וידיעת	התורה.	כמו	בכל	

והיא:	 המצווה	 לקיום	 אחת	 בסיסית	 סיבה	 נמצאת	 והטעמים	 הרעיונות	 לפני	 המצוות,	

קבלת	עול	מלכות	שמים.

בלימוד	תורה	יש	להדגיש	את	קבלת	העול	יותר	מאשר	בשאר	המצוות,	מפני	שבמצווה	

זו	תחושת	הרווח	האישי	גדולה	מהרגיל.	אם	לא	היינו	חייבים	לקבוע	מזוזה,	קרוב	לודאי	

שלא	היינו	עושים	זאת.	אך	אם	לא	היינו	חייבים	ללמוד	תורה	קרוב	לודאי	שהיינו	לומדים.	

בתורה	יש	חכמה	אדירה,	מליצות,	לשון,	היסטוריה,	לוגיקה	ועוד;	עוסקים	בה	גם	גויים	

לומדים	 איננו	 כי	 ולזכור	 לשנן	 חשוב	 לכן,	 מאמינים.	 הם	 כי	 יודעים	 שאינם	 אנשים	 וגם	

בשביל	להיות	חכמים	או	בשביל	תעודה	או	תואר	כלשהו,	אלא	"כאשר	ציווני	ה'	אלוקי!"	

וכמו	כן,	מסיבה	זו,	יש	ללמוד	את	כל	חלקי	התורה,	ובכל	מצב	שהוא	להשתדל	שיהיה	

זה	באותו	החשק	ובאותה	השמחה,	מפני	שהכל	כלול	במצוות	תלמוד	תורה.	

ב. לשמה - לדעת לקיים מצוות
ע ֱהיֹות ֱאֶמת שֶעִָּקר עֵֶסק הַּתֹוָרה הּוא לֲַּהבִיָאּה לְִקּיּום הַּּמַּעֲׂשֶה, ּכְמֹו שֶּפְֵרשּו  "נֹודַּ
תַׁכְלִית  ָרבָא[:  שֶל  בְפִיו  הַּׁשָגּור  ]מֲַּאמַּר  ְדָרבָא  בְפּוֵמּה  "מְַּרגְלָא  ע"א(  )יז  בְָרכֹות  בְמֶַּּסכֶת 
ָחכְָמה תְשּובָה ּומַּעֲׂשִּים טֹובִים, שֶֹּלא יְֵהא ָאָדם קֹוֵרא וְשֹונֶה ּובֹועֵט בְָאבִיו ּובְִאּמֹו 
"ֵראשִּית  י(  קיא,  )תהילים  שֶּנֱֶאמַּר  ּובְִמנְיָן,  בְָחכְָמה  ִמֶּמּנּו  ּגָדֹול  שֶהּוא  ּובְִמי  ּובְַרבֹו 
לְעֹוׂשֵיֶהם,  ֶאּלָא  נֱֶאמַּר  ֹלא  לָעֹוׂשִּים  עֹׂשֵיֶהם",  לְכָל  טֹוב  ׂשֵכֶל  ה'  יְִראַּת  ָחכְָמה 
לָעֹוׂשִּים לִשְָמּה וְֹלא לָעֹוׂשִּים שֶֹּלא לִשְָמּה, וְכָל ָהעֹוׂשֶה שֶֹּלא לִשְָמּה נֹחַּ לֹו שֶֹּלא 
נִבְָרא". לְלְַּמֵדנּו ׁשִֶעָּקר ּתֹוָרה לִׁשְָמּה ִהיא ַהּתֹוָרה ׁשֶָאָדם לֹוֵמד ּכְֵדי לְַקּיְָמּה. וְכְָך 
הּוא ֲהבָנַּת הַּּפָסּוק: בִזְמַּן שֶּיְַקִדים ָהָאָדם לַָּחכְָמה יְִראַּת ה' תִּתֵן הַָּחכְָמה ׂשֵכֶל טֹוב 

לְכָל עֹוׂשֵיֶהם... וְיְִרָאה הּוא הַּּמַּעֲׂשֶה".
)רבי אליהו די וידאש, הקדמה לספר 'ראשית חכמה'( 

כיצד	מפרש	ה'ראשית	חכמה'	את	הפסוק	"ראשית	חכמה	יראת	ה'"?

הסבר	את	המשפט	"ויראה	הוא	המעשה".

למעמיקים:	האם	ניתן	להחיל	את	הגדרת	ה'ראשית	חכמה'	לתורה	לשמה	גם	על	חלקי	

התורה	הלא	מעשיים	כגון	מדרשים?

תורה	 לימוד	 של	 ההגדרה	 עיקר	 כי	 וקובע	 רבא	 דברי	 על	 מתבסס	 חכמה	 הראשית	

לשמה	מכוון	אל	ידיעת	הבסיס	והדרך	לקיום	המצוות.	התורה	היא	ספר	ההדרכה,	ספר	

החוקים	המלמד	אותנו	כיצד	לעשות	את	רצון	ה'	ומצוותיו.	ולכן,	מטרת	הלימוד	בתורה	

הוא	לדעת	את	מצוות	ה'.

לדעת	את	מצוות	ה'	זו	אחריות	גדולה.	ה'	נותן	לי	את	האחריות	לברר,	לגלות	ולזכור	מה	

הוא	רוצה	ממני.	מה	הוא	רוצה	שיקרה	בעולם.	אם	אני	מתייחס	ככה	ללימוד	התורה,	אז	

הלימוד	שלי	יהיה	חי	ורציני	פי	אלף.

בָלַּת עֹול מַּלְכּות שָמַּיִם,  "... ָהאֹופֶן הַּׁשֵנִי הּוא שֶבָא עַּל ֲאִמתִּית הַָּדבָר עַּל יְֵדי קַּ
וְלָדּון,  ע ֲאִמתִּית ָהעִנְיָן ּכְמֹו שֶהּוא, ּובִפְָרט ִאם הּוא בִכְֵדי לְהֹורֹות  שֶּצִָריְך לֵידַּ
ע ֲאִמתָתָן שֶל הְַּדבִָרים, וְצַּר לֹו ֵמהְַּּסתִּירֹות וְהַּהַּעֲלָמֹות  וְנֹוגֵעַּ לֹו ְמאֹד בְנַּפְשֹו לֵידַּ
אֹו ִמִּסבּוְך ָהעִנְיָנִים שֵֶאינֹו יֹוֵדעַּ ֲאִמתָתָּה שֶל תֹוָרה, ּוִמן הֵַּּמצַּר הַּּזֶה ְמיַּגֵעַּ ּומַּעֲִמיק 
ֶאת עַּצְמֹו עַּד שֶבָא ֶאל ֲאִמתִּית ָהעִנְיָן ּובֵרּורֹו. וְֵאין ָהִעָּקר ּכָאן ַהַּטַעם וְׂשֵכֶל אֹו 
אי הּוא עַּל ּפִי הַּּׂשֵכֶל... ֲאבָל ְּבֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְּבַקָּבלַת עֹול  ַטַעם וְעֹונֶג ֲהגַּם שֶּוַדַּ
ַמלְכּות ׁשַָמיִם, ִעָּקר ִענְיָנֹו וְִסַּבת ַהִהתְַעְסקּות ׁשֶּלֹו הּוא ַרק לֵיַדע ֲאִמּתִית ַהּתֹוָרה 
וְעַּל יְֵדי זֶה הּוא נֹותֵן ֶאת נַּפְשֹו בְיֹותֵר לְעַּּיֵן וְלָצֵאת ִמּכָל הִַּּסבּוכִים ּולְבֵָרר הַָּדבָר 
לֲַּאִמתָתָּה. וְזֶהּו לִּמּוד ַהּתֹוָרה לִׁשְָמּה, ַהיְנּו לֵיַדע ֶאת ַהּתֹוָרה לֲַאִמּתָתָּה ּוִבְפָרט 
בְעֵֶסק  וְָקא  דַּ שֶּזֶהּו  בְשַּׁלָ״ה  שֶּכָתּוב  ּוכְמֹו  כו׳  יֲַעׂשֶה  ֲאׁשֶר  ַהַּמֲעׂשֶה  ֶאת  לֵיַדע 

בָלַּת עֹול מַּלְכּות שָמַּיִם".  הַּתֹוָרה שֶבִבְִחינַּת יְִרָאה וְקַּ
)רבי שלום דובער מליובאוויטש, 'המשך' יום טוב של ראש השנה תרס"ו, עמ' תכ(

ויראת	שמים.	הוא	 עול	 הרבי	רש"ב	מתאר	את	מצבו	הנפשי	של	הלומד	מתוך	קבלת	

איננו	מסתפק	בכך	שהוא	מקיים	את	מצוות	תלמוד	תורה,	אלא	מרוכז	בתוכן	הלימוד	

ובשאיפתו	להבין.	הלומד	אינו	שם	לב	להנאה	ולתענוג	שמלווים	את	הלימוד,	הוא	צולל	

פנימה	ומוטרד	אך	ורק	מן	התורה	בעצמה.	לשמה,	במובן	הזה,	זה	לצמוא	אל	ידיעת	

התורה	נטו.

למעמיקים:	האם	בדברי	הרש"ב	מצויה	הגדרה	של	תורה	לשמה	או	תאור	חוויה	של	

לימוד	לשמה?

ג. לשמה - לשם ה', להידבק בה'
ולשם	 עד	כה	פגשנו	שני	מימדים	של	לימוד	לשמה:	לשם	קיום	מצוות	תלמוד	תורה,	

ידיעת	וקיום	כל	המצוות.	כעת	נעבור	אל	מימד	פנימי	יותר	-	לימוד	תורה	עם	כוונה	אל	

נותן	התורה,	שורש	ומקור	התורה.	לשמה	-	לשם	ה'.

"וְלִׁשְָמּה ַהיְנּו ּכְֵדי לְַקּׁשֵר נְַפׁשֹו לַה' ַעל יְֵדי ַהּׂשָגַת ַהּתֹוָרה ִאיש ּכְפִי ׂשִּכְלֹו, ּכְמֹו 
שֶּכָתּוב בִפְִרי עֵץ חַּּיִים". 

)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'תניא' לקוטי אמרים פרק ה(

התורה	איננה	דבר	תלוש,	היא	חכמתו	ורצונו	של	הקדוש	ברוך	הוא.	בעת	הלימוד	אנחנו	

פוגשים,	דרך	לבוש,	את	ה'!

"וְעִָּקר עֵֶסק הַּתֹוָרה הְַּּקדֹושָה צִָריְך לְִהיֹות לִׁשְָמּה, ׁשֶַעל יְֵדי זֶה יּוכָל לָבֹא לַָדַעת 
בֵר  "וַיְדַּ וְזֶהּו  ֶּבֱאֹלקּות.  ַעְצמֹו  ּולְִהַּדֵּבק  וְנְִפלְאֹותָיו  ּגְֻדלֹותָיו  ּולְַהּכִיר  ה׳  ֶאת 
ֱאלֹוִהים ֵאת ּכָל הְַּדבִָרים לֵאמֹר ָאנֹכִי כו'" )שמות כ, א-ב(, רֹוצֶה לֹומַּר שֶה' יִתְבֵָרְך 
בָרּוְך הּוא ָאמַּר לָנּו "ּכָל הְַּדבִָרים", הַּיְנּו ּכָל הַּתֹוָרה ּכֻּלָּה ּכְֵדי "לֵאמֹר ָאנֹכִי ה׳ 

ֱאלֹוֶהיָך", ּפֵרּוש שֶעַּל יְֵדי הַּתֹוָרה יְִהיֶה יָכֹול לֹומַּר ֱאֹלקּותֹו לָנּו. 
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"והגית	בו	יומם	ולילה",	"בו"	–	

בה'	יתברך,	וזהו	תורה	לשמה.	

או	 כבוד	 לשם	 הלומד	 אך	

התורה	 הרי	 אחרת,	 פנייה	

פנימי	 הוא	 והכבוד	 חיצונית	

ואוי	לאותה	בושה.

)רבי	משולם	פייביש	מזאבריז(

לִשְָמּה"  שֶֹּלא  ָאָדם  יִלְמֹוד  "לְעֹולָם  וְָאְמרּו  ְקצַּת  ֲחכִָמים  לָנּו  ִהתִּירּו  זֶה  ּובְכָל 
שִֶּמתֹוְך ּכְָך יָבֹא לִשְָמּה. שֶשֹוֶרש הַּיְסֹוד וְָהִעָּקר הּוא לִׁשְָמּה ּכְֵדי לְַהּׂשִיג ֱאֹלקּותֹו 
יִתְָּבֵרְך ׁשְמֹו, ּומַּה ׁשֶָאְמרּו שֶֻּמתָר לִלְמֹוד שֶֹּלא לִשְָמּה הּוא ּכְֵדי שֶֹּלא יֵלְֵך ָהָאָדם 

בֵָטל לְגְַּמֵרי ָחלִילָה וִישֻׁעְָמם. 

וְזֶהּו "שְמַּע בְנִי מּוסַּר ָאבִיָך" )משלי א, ח(, ָרמַּז בְזֶה ָהעֵֶסק בַּתֹוָרה לִשְָמּה, וְֵהִאיר 
הּוא הֶַּדֶרְך לְלְָמָדּה לִשְָמּה. ּוְמפֵָרש ׁשֶּיְֵהא ַהּתֹוָרה ּכְׁשֶּתִלְמֹוד אֹותָּה לְמּוָסר לְָך, 
ׁשֶּתְיֵַסר וְתֹוכִיַח אֹותְָך ׁשֶּתִלְמֹוד לִׁשְָמּה ּוִבְדֵבקּות וְעַּל יְֵדי זֶה הּוא נְִקָרא בֵן לָָאב 
הּוא הַּבֹוֵרא בָרּוך הּוא. "וְאַּל תִּּטֹוש תֹוַרת ִאֶּמָך", ְרצֹונֹו לֹומַּר עַּל ּכָל ּפָנִים אַּל 

תַׁעֲזֹוב ֶאת הַּתֹוָרה לְגְַּמֵרי ָחלִילָה וְיִלְמֹוד ֲאפִּלּו שֶֹּלא לִשְָמּה".
)רבי אלימלך מליז'נסק, 'נועם אלימלך' לקוטי שושנה ד"ה וזהו יש נוחלין(

כיצד	מפרש	רבי	אלימלך	את	הפסוק	הראשון	של	עשרת	הדברות?

למעמיקים:	האם	כשהתורה	"תייסר	ותוכיח	אותך"	זה	אומר	שאתה	לומד	לשמה,	או	

שהתוכחה	מכוונת	אותך	לקראת	לימוד	לשמה,	שהוא	"לדעת	את	השם"?

התורה	מדברת	אלינו	ומנווטת	אותנו.	אנחנו	לומדים	אותה	ומרגישים	אקטיביים	ופעילים,	

אך	בתוך	הלב	פנימה	התורה	היא	האקטיבית.	אנחנו	בסך	הכל	מאפשרים	לה	לחדור	

לתוכנו	והיא	ממלאת	אותנו	באור	ובקרבה	לה'.	אנחנו	נביאים!	אנחנו	שומעים	את	דבריו	

של	הקדוש	ברוך	הוא,	לומדים	"להכיר	אותו"	ודבקים	בו.	הקדוש	ברוך	הוא	יורד	מהשמיים	

וניצב	לידינו	בעת	הלימוד.	חזק	יותר	מכל	תפילה,	אנחנו	שומעים	מה	הוא	אומר.	

תורה	לשמה	היא	לשם	מי	שאמר	אותה.	מעבר	להיותה	מכוונת	למעשים	נכונים,	מעבר	

לעומק	ולאור	המצוי	בתורה,	ה'	עצמו	מצוי	בתורה,	ומדבר	איתנו	ישירות.	כאשר	אנחנו	

רוצים	לפגוש	את	ה'	דרך	החיים,	זו	משימה	מורכבת	הרבה	יותר.	העולם	הוא	כל	כך	לא	

חד	משמעי	עד	שאפשר	לשכוח	שיש	לו	מנהיג.	אבל	התורה	היא	שונה,	היא	לא	חלק	

מהעולם	אלא	מגיעה	בדיוור	ישיר	מה'	יתברך	עד	אלינו.

יותר,	נבחין	כי	הדביקות	בה'	על	ידי	התורה	לא	נעשית	בשביל	מטרה	 אם	נעמיק	עוד	

מסוימת	-	כדי	להיות	קדושים	וצדיקים	יותר,	או	להרגיש	התעלות	רוחנית.	אלא	פשוט	

כדי	להיות	עם	ה'	ולפגוש	אותו.	בחסידות	המשילו	זאת	לבן	שלא	ראה	את	אביו	זה	זמן	רב	

ולפתע	הוא	פוגש	אותו	לידו.	כמובן,	באופן	ספונטני	הוא	צועק	'אבא'	ורץ	אליו	ומחבקו.	אך	

הצעקה	והחיבוק	אינם	לשם	החום	והאהבה,	או	בכדי	לקבל	סוף	סוף	משהו	מאבא,	אלא	

פשוט	בגלל	שהוא	אביו.	וכך	גם	יהודי	שרוצה	לפגוש	את	הקדוש	ברוך	ו'לתפוס'	אותו,	

פשוט	רץ	אל	הגמרא,	פותח	את	הספר	ויושב	ללמוד.

האם	קרה	לך	שחשת	התרגשות	תוך	כדי	עיסוק	אינטלקטואלי?	האם	חשיבה	ורגש	

יכולות	לפעול	בנו	בו-זמנית?

דבקות מתוך הלימוד 
חשוב	לציין	שהלימוד	לשם	הדביקות	בה'	איננו	סותר	את	ההתעמקות	בשעת	הלימוד	

בדברי	התורה	עצמם.	אדרבה,	אם	אין	התעמקות	ותשומת	לב	לדברי	התורה,	אז	אין	

דביקות	ואין	קרבה	אמיתית	לה'.	הדביקות	בה'	היא	הכוונה	הכללית	שמניעה	את	הלימוד	

ופותחת	אותו,	אך	בשעת	הלימוד	הלומד	צריך	לחשוב	על	הנלמד	בלבד.	

"בְעֵת הַּּלִּמּוד צִָריְך לְַּחשֹוב מְַּחשְבֹות הַּּלִּמּוד, ּוִמּכֹחַּ זֶה ָדבּוק בֱֶאלֹוקּות ּכָָראּוי".
)רבי ישראל בעל שם טוב, 'צוואת הריב"ש' אות ל(

"בֲַּהכָנָה זֹו יַתְִחיל לִלְמֹוד שִּעּור ָקבּועַּ ִמּיַד אַּחַּר הַּתְפִּלָה וְכֵן בְֶאְמצַּע הַּּיֹום קֹוֶדם 
לְעַּּכֵב  לִשְָמּה  הֲַּהכָנָה  שֶעִָּקר  ע  כַּּנֹודַּ לְפָחֹות.  זֹו  ֲהכָנָה  צְִריכָה  לִלְמֹוד  ֶשּיַתְִחיל 
ּיֹו שֶּיֹואמַּר  הּוא ִּבתְִחּלַת ַהּלִּמּוד... ּוכְמֹו בְגֵט וְֵספֶר תֹוָרה שֶצְִריכִים 'לִשְָמּה' לְעַּּכֵב, וְדַּ
כו'".  וְלִשְָמּה  לִשְמֹו  אֹו  תֹוָרה  ֵספֶר  ְקֻדׁשַׁת  לְשֵם  ּכֹותֵב  "ֲהֵרינִי  הַּּכְתִּיבָה  בִתְִחּלַּת 
ּוכְׁשֶּלֹוֵמד ׁשָעֹות ַהְרֵּבה ְרצּופֹות יֵׁש לֹו לְִהתְּבֹונֵן ַּבֲהכָנָה זֹו ַהנַ"ל ְּבכָל ׁשָָעה וְׁשָָעה".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'תניא' ליקוטי אמרים פרק מא(

הלימוד	עצמו	דורש	שקיעה	מוחלטת	בתוכן	הנלמד.	כוונת	ה'לשמה'	אמורה	להתעורר	

רק	בפתיחת	הלימוד,	או	מפעם	לפעם	באמצע	הלימוד.	הלימוד	הארוך	עלול	להשכיח	

מאיתנו	את	הסיבה	המרכזית	שלשמה	בכלל	התחלנו	ללמוד.	ולכן,	יש	צורך	לחדש	את	

המבט	והזכרון	בה'	אף	בזמנים	מסוימים	במהלך	רצף	הלימוד.	את	התועלת	שבהפסקה	

הזו	מבאר	רבי	חיים	מוולוז'ין	ב'נפש	החיים':	

לְִהתְחַּשֵב  לִלְמֹוד.  ֶשּיַתְִחיל  קֹוֶדם  עֵת  ּכָל  עַּצְמֹו  לְָהכִין  לְָהָאָדם  ָראּוי  "וְלָזֹאת 
ְמעַּט עִם קֹונֹו יִתְבֵָרְך שְמֹו בְָטֳהַרת הַּּלֵב בְיְִראַּת ה'... וְכֵן בְֶאְמצַּע הַּּלִּמּוד ָהְרשּות 
נְתּונָה לְָהָאָדם לְהַּפְִסיק זְמַּן מּועָט, ֶטֶרם יִכְבֶה ִמּלִבֹו יְִרָאתֹו יִתְבֵָרְך שְמֹו שִֶּקבֵל 
עָלָיו קֹוֶדם הַּתְָחלַּת הַּּלִּמּוד, לְִהתְבֹונֵן ֵמָחָדש עֹוד ְמעַּט בְיְִראַּת ה'... וְֵאינֹו חֹושֵש 

ּיֵם ֶאצְלֹו ָחכְמַּת הַּתֹוָרה". בָזֶה ִמׁשּום בִּטּול תֹוָרה, ּכֵיוָן שֶהּוא הַּּגֹוֵרם שֶתִּתְקַּ
)רבי חיים מוולוז'ין, 'נפש החיים' שער ד פרק ז(

ד. לשמה - לשם התורה
כמה	 יש	 זו	 למשמעות	 בעצמה.	 התורה	 לשם	 היא	 לשמה	 ללימוד	 נוספת	 משמעות	

מובנים,	כפי	שנראה	במקורות	הבאים.

והעמקה	 ביאור	 הדורשת	 נעלית	 דרגה	 זו	 התורה"	 "לשם	 של	 במובן	 לשמה	 לימוד	

יוכל	 בזה	 לעיין	 והרוצה	 העניין,	 תמצית	 ואת	 קצרים	 ציטוטים	 רק	 כאן	 נביא	 מיוחדים.	

להוסיף	בעצמו.	

"עִנְיָן תֹוָרה לִשְָמּה - לְשֵם הַּתֹוָרה. ּכִי ּכָל ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה הּוא מֹוִציא ֵמַהּכַֹח ֶאל 
ַמגְִּדיל ַהּתֹוָרה ַמָּמׁש  וְִאם-ּכֵן הּוא  ַהּפֹוַעל ֶאת ְמִציאּות ָחכְָמתָּה ִמַּצד נְַפׁשֹו... 

ְּבלִּמּודֹו". 
)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, 'אורות התורה' ב, א(

לימוד	התורה	של	יהודי	מגדיל	את	ההארה	והגילוי	של	התורה.	התורה	גדלה	ומתחדשת	

על	ידי	שיהודי	מבין	אותה	ו'חי'	אותה.	

נשמות	ישראל,	בניו	של	ה',	הם	כל	כך	קרובים	לה'	עד	שהם	מסוגלים	להעלות	גם	את	

לפעול	 יכול	 הוא	 מתוקנת	 ונפשו	 בה'	 דבוק	 כשיהודי	 לה'.	 יותר	 גדולה	 לקרבה	 התורה	

תיקון	ועליה	בתורה	עצמה,	ולהביא	בה	אור	חדש	וגילוי	אלוקי	גבוה	יותר:

"ָהעֹוֵסק בַּתֹוָרה לִשְָמּה - לְׁשֵם ַהּתֹוָרה ַעְצָמּה, ּכְֵדי לְַהֲעלֹות ֶאת ַהָחכְָמה ׁשֶַּבּתֹוָרה 
ּולְָקׁשְָרּה ְּבאֹור ֵאין סֹוף, וְַהיְנּו "לִׁשְָמּה" - לְתִּקּון ַהּתֹוָרה. ּפֵרּוש לְהְַּמשִּיְך ֵמאֹור 

ֵאין סֹוף ְבאֹותָּה ָחכְָמה שֶהּוא לֹוֵמד".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'סידור עם דא"ח', דרושי חתונה בתחילתו( 

התורה	הנגלית	העוסקת	בעניני	העולם	הזה	ונושאים	גשמיים,	רומזת	ומחוברת	לסודות	

יותר.	כשיהודי	לומד	"לשם	התורה"	הוא	מקשר	בין	שני	הרבדים,	 ומשמעויות	פנימיות	

ומגלה	את	הסוד	הטמון	בתוך	ההלכה	הנגלית,	ובכך	הוא	מחיה	את	התורה	ומוסיף	בה	אור.

"לִשְָמּה - לְשֵם הַּתֹוָרה, לְהְַּמשִּיְך תֹוֶספֶת אֹורֹות בַּתֹוָרה... ּוצְִריכִים לְחַּבֵר תֹוָרה 
שֶּלְמַּעְלָה בַּתֹוָרה שֶּלְמַָּּטה. ּוכְמֹו בְרֹוב תַּׁנִָאים וֲַאמֹוָרִאים ּובִפְַרט ַרשְִב"י וֲַחבֵָריו 
ׁשְֶּבלִּמּוד ּתֹוָרה ַהנִגְלֵית ָהיָה ֵמִאיר ָּבֶהם ְּבִחינַת ַהסֹוד ַהָסתּום מַּה ׁשֶָהעִנְיָן הּוא 

בְרּוָחנִּיּות לְָמעְלָה".
)רבי שלום דובער מליובאוויטש, ספר המאמרים תרס"ה ד"ה "אז ישיר"( 
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"והגית	בו	יומם	ולילה",	"בו"	–	

בה'	יתברך,	וזהו	תורה	לשמה.	

או	 כבוד	 לשם	 הלומד	 אך	

התורה	 הרי	 אחרת,	 פנייה	

פנימי	 הוא	 והכבוד	 חיצונית	

ואוי	לאותה	בושה.

)רבי	משולם	פייביש	מזאבריז(

לִשְָמּה"  שֶֹּלא  ָאָדם  יִלְמֹוד  "לְעֹולָם  וְָאְמרּו  ְקצַּת  ֲחכִָמים  לָנּו  ִהתִּירּו  זֶה  ּובְכָל 
שִֶּמתֹוְך ּכְָך יָבֹא לִשְָמּה. שֶשֹוֶרש הַּיְסֹוד וְָהִעָּקר הּוא לִׁשְָמּה ּכְֵדי לְַהּׂשִיג ֱאֹלקּותֹו 
יִתְָּבֵרְך ׁשְמֹו, ּומַּה ׁשֶָאְמרּו שֶֻּמתָר לִלְמֹוד שֶֹּלא לִשְָמּה הּוא ּכְֵדי שֶֹּלא יֵלְֵך ָהָאָדם 

בֵָטל לְגְַּמֵרי ָחלִילָה וִישֻׁעְָמם. 

וְזֶהּו "שְמַּע בְנִי מּוסַּר ָאבִיָך" )משלי א, ח(, ָרמַּז ְבזֶה ָהעֵֶסק בַּתֹוָרה לִשְָמּה, וְֵהִאיר 
הּוא הֶַּדֶרְך לְלְָמָדּה לִשְָמּה. ּוְמפֵָרש ׁשֶּיְֵהא ַהּתֹוָרה ּכְׁשֶּתִלְמֹוד אֹותָּה לְמּוָסר לְָך, 
ׁשֶּתְיֵַסר וְתֹוכִיַח אֹותְָך ׁשֶּתִלְמֹוד לִׁשְָמּה ּוִבְדֵבקּות וְעַּל יְֵדי זֶה הּוא נְִקָרא בֵן לָָאב 
הּוא הַּבֹוֵרא בָרּוך הּוא. "וְאַּל תִּּטֹוש תֹוַרת ִאֶּמָך", ְרצֹונֹו לֹומַּר עַּל ּכָל ּפָנִים אַּל 

תַׁעֲזֹוב ֶאת הַּתֹוָרה לְגְַּמֵרי ָחלִילָה וְיִלְמֹוד ֲאפִּלּו שֶֹּלא לִשְָמּה".
)רבי אלימלך מליז'נסק, 'נועם אלימלך' לקוטי שושנה ד"ה וזהו יש נוחלין(

כיצד	מפרש	רבי	אלימלך	את	הפסוק	הראשון	של	עשרת	הדברות?

למעמיקים:	האם	כשהתורה	"תייסר	ותוכיח	אותך"	זה	אומר	שאתה	לומד	לשמה,	או	

שהתוכחה	מכוונת	אותך	לקראת	לימוד	לשמה,	שהוא	"לדעת	את	השם"?

התורה	מדברת	אלינו	ומנווטת	אותנו.	אנחנו	לומדים	אותה	ומרגישים	אקטיביים	ופעילים,	

אך	בתוך	הלב	פנימה	התורה	היא	האקטיבית.	אנחנו	בסך	הכל	מאפשרים	לה	לחדור	

לתוכנו	והיא	ממלאת	אותנו	באור	ובקרבה	לה'.	אנחנו	נביאים!	אנחנו	שומעים	את	דבריו	

של	הקדוש	ברוך	הוא,	לומדים	"להכיר	אותו"	ודבקים	בו.	הקדוש	ברוך	הוא	יורד	מהשמיים	

וניצב	לידינו	בעת	הלימוד.	חזק	יותר	מכל	תפילה,	אנחנו	שומעים	מה	הוא	אומר.	

תורה	לשמה	היא	לשם	מי	שאמר	אותה.	מעבר	להיותה	מכוונת	למעשים	נכונים,	מעבר	

לעומק	ולאור	המצוי	בתורה,	ה'	עצמו	מצוי	בתורה,	ומדבר	איתנו	ישירות.	כאשר	אנחנו	

רוצים	לפגוש	את	ה'	דרך	החיים,	זו	משימה	מורכבת	הרבה	יותר.	העולם	הוא	כל	כך	לא	

חד	משמעי	עד	שאפשר	לשכוח	שיש	לו	מנהיג.	אבל	התורה	היא	שונה,	היא	לא	חלק	

מהעולם	אלא	מגיעה	בדיוור	ישיר	מה'	יתברך	עד	אלינו.

יותר,	נבחין	כי	הדביקות	בה'	על	ידי	התורה	לא	נעשית	בשביל	מטרה	 אם	נעמיק	עוד	

מסוימת	-	כדי	להיות	קדושים	וצדיקים	יותר,	או	להרגיש	התעלות	רוחנית.	אלא	פשוט	

כדי	להיות	עם	ה'	ולפגוש	אותו.	בחסידות	המשילו	זאת	לבן	שלא	ראה	את	אביו	זה	זמן	רב	

ולפתע	הוא	פוגש	אותו	לידו.	כמובן,	באופן	ספונטני	הוא	צועק	'אבא'	ורץ	אליו	ומחבקו.	אך	

הצעקה	והחיבוק	אינם	לשם	החום	והאהבה,	או	בכדי	לקבל	סוף	סוף	משהו	מאבא,	אלא	

פשוט	בגלל	שהוא	אביו.	וכך	גם	יהודי	שרוצה	לפגוש	את	הקדוש	ברוך	ו'לתפוס'	אותו,	

פשוט	רץ	אל	הגמרא,	פותח	את	הספר	ויושב	ללמוד.

האם	קרה	לך	שחשת	התרגשות	תוך	כדי	עיסוק	אינטלקטואלי?	האם	חשיבה	ורגש	

יכולות	לפעול	בנו	בו-זמנית?

דבקות מתוך הלימוד 
חשוב	לציין	שהלימוד	לשם	הדביקות	בה'	איננו	סותר	את	ההתעמקות	בשעת	הלימוד	

בדברי	התורה	עצמם.	אדרבה,	אם	אין	התעמקות	ותשומת	לב	לדברי	התורה,	אז	אין	

דביקות	ואין	קרבה	אמיתית	לה'.	הדביקות	בה'	היא	הכוונה	הכללית	שמניעה	את	הלימוד	

ופותחת	אותו,	אך	בשעת	הלימוד	הלומד	צריך	לחשוב	על	הנלמד	בלבד.	

"בְעֵת הַּּלִּמּוד צִָריְך לְַּחשֹוב מְַּחשְבֹות הַּּלִּמּוד, ּוִמּכֹחַּ זֶה ָדבּוק בֱֶאלֹוקּות ּכָָראּוי".
)רבי ישראל בעל שם טוב, 'צוואת הריב"ש' אות ל(

"בֲַּהכָנָה זֹו יַתְִחיל לִלְמֹוד שִּעּור ָקבּועַּ ִמּיַד אַּחַּר הַּתְפִּלָה וְכֵן בְֶאְמצַּע הַּּיֹום קֹוֶדם 
לְעַּּכֵב  לִשְָמּה  הֲַּהכָנָה  שֶעִָּקר  ע  כַּּנֹודַּ לְפָחֹות.  זֹו  ֲהכָנָה  צְִריכָה  לִלְמֹוד  ֶשּיַתְִחיל 
ּיֹו שֶּיֹואמַּר  הּוא ִּבתְִחּלַת ַהּלִּמּוד... ּוכְמֹו בְגֵט וְֵספֶר תֹוָרה שֶצְִריכִים 'לִשְָמּה' לְעַּּכֵב, וְדַּ
כו'".  וְלִשְָמּה  לִשְמֹו  אֹו  תֹוָרה  ֵספֶר  ְקֻדׁשַׁת  לְשֵם  ּכֹותֵב  "ֲהֵרינִי  הַּּכְתִּיבָה  ִבתְִחּלַּת 
ּוכְׁשֶּלֹוֵמד ׁשָעֹות ַהְרֵּבה ְרצּופֹות יֵׁש לֹו לְִהתְּבֹונֵן ַּבֲהכָנָה זֹו ַהנַ"ל ְּבכָל ׁשָָעה וְׁשָָעה".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'תניא' ליקוטי אמרים פרק מא(

הלימוד	עצמו	דורש	שקיעה	מוחלטת	בתוכן	הנלמד.	כוונת	ה'לשמה'	אמורה	להתעורר	

רק	בפתיחת	הלימוד,	או	מפעם	לפעם	באמצע	הלימוד.	הלימוד	הארוך	עלול	להשכיח	

מאיתנו	את	הסיבה	המרכזית	שלשמה	בכלל	התחלנו	ללמוד.	ולכן,	יש	צורך	לחדש	את	

המבט	והזכרון	בה'	אף	בזמנים	מסוימים	במהלך	רצף	הלימוד.	את	התועלת	שבהפסקה	

הזו	מבאר	רבי	חיים	מוולוז'ין	ב'נפש	החיים':	

לְִהתְחַּשֵב  לִלְמֹוד.  ֶשּיַתְִחיל  קֹוֶדם  עֵת  ּכָל  עַּצְמֹו  לְָהכִין  לְָהָאָדם  ָראּוי  "וְלָזֹאת 
ְמעַּט עִם קֹונֹו יִתְבֵָרְך שְמֹו בְָטֳהַרת הַּּלֵב בְיְִראַּת ה'... וְכֵן בְֶאְמצַּע הַּּלִּמּוד ָהְרשּות 
נְתּונָה לְָהָאָדם לְהַּפְִסיק זְמַּן מּועָט, ֶטֶרם יִכְבֶה ִמּלִבֹו יְִרָאתֹו יִתְבֵָרְך שְמֹו שִֶּקבֵל 
עָלָיו קֹוֶדם הַּתְָחלַּת הַּּלִּמּוד, לְִהתְבֹונֵן ֵמָחָדש עֹוד ְמעַּט בְיְִראַּת ה'... וְֵאינֹו חֹושֵש 

ּיֵם ֶאצְלֹו ָחכְמַּת הַּתֹוָרה". בָזֶה ִמׁשּום בִּטּול תֹוָרה, ּכֵיוָן שֶהּוא הַּּגֹוֵרם שֶתִּתְקַּ
)רבי חיים מוולוז'ין, 'נפש החיים' שער ד פרק ז(

ד. לשמה - לשם התורה
כמה	 יש	 זו	 למשמעות	 בעצמה.	 התורה	 לשם	 היא	 לשמה	 ללימוד	 נוספת	 משמעות	

מובנים,	כפי	שנראה	במקורות	הבאים.

והעמקה	 ביאור	 הדורשת	 נעלית	 דרגה	 זו	 התורה"	 "לשם	 של	 במובן	 לשמה	 לימוד	

יוכל	 בזה	 לעיין	 והרוצה	 העניין,	 תמצית	 ואת	 קצרים	 ציטוטים	 רק	 כאן	 נביא	 מיוחדים.	

להוסיף	בעצמו.	

"עִנְיָן תֹוָרה לִשְָמּה - לְשֵם הַּתֹוָרה. ּכִי ּכָל ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה הּוא מֹוִציא ֵמַהּכַֹח ֶאל 
ַמגְִּדיל ַהּתֹוָרה ַמָּמׁש  וְִאם-ּכֵן הּוא  ַהּפֹוַעל ֶאת ְמִציאּות ָחכְָמתָּה ִמַּצד נְַפׁשֹו... 

ְּבלִּמּודֹו". 
)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, 'אורות התורה' ב, א(

לימוד	התורה	של	יהודי	מגדיל	את	ההארה	והגילוי	של	התורה.	התורה	גדלה	ומתחדשת	

על	ידי	שיהודי	מבין	אותה	ו'חי'	אותה.	

נשמות	ישראל,	בניו	של	ה',	הם	כל	כך	קרובים	לה'	עד	שהם	מסוגלים	להעלות	גם	את	

לפעול	 יכול	 הוא	 מתוקנת	 ונפשו	 בה'	 דבוק	 כשיהודי	 לה'.	 יותר	 גדולה	 לקרבה	 התורה	

תיקון	ועליה	בתורה	עצמה,	ולהביא	בה	אור	חדש	וגילוי	אלוקי	גבוה	יותר:

"ָהעֹוֵסק בַּתֹוָרה לִשְָמּה - לְׁשֵם ַהּתֹוָרה ַעְצָמּה, ּכְֵדי לְַהֲעלֹות ֶאת ַהָחכְָמה ׁשֶַּבּתֹוָרה 
ּולְָקׁשְָרּה ְּבאֹור ֵאין סֹוף, וְַהיְנּו "לִׁשְָמּה" - לְתִּקּון ַהּתֹוָרה. ּפֵרּוש לְהְַּמשִּיְך ֵמאֹור 

ֵאין סֹוף בְאֹותָּה ָחכְָמה שֶהּוא לֹוֵמד".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'סידור עם דא"ח', דרושי חתונה בתחילתו( 

התורה	הנגלית	העוסקת	בעניני	העולם	הזה	ונושאים	גשמיים,	רומזת	ומחוברת	לסודות	

יותר.	כשיהודי	לומד	"לשם	התורה"	הוא	מקשר	בין	שני	הרבדים,	 ומשמעויות	פנימיות	

ומגלה	את	הסוד	הטמון	בתוך	ההלכה	הנגלית,	ובכך	הוא	מחיה	את	התורה	ומוסיף	בה	אור.

"לִשְָמּה - לְשֵם הַּתֹוָרה, לְהְַּמשִּיְך תֹוֶספֶת אֹורֹות בַּתֹוָרה... ּוצְִריכִים לְחַּבֵר תֹוָרה 
שֶּלְמַּעְלָה בַּתֹוָרה שֶּלְמַָּּטה. ּוכְמֹו בְרֹוב תַּׁנִָאים וֲַאמֹוָרִאים ּובִפְַרט ַרשְבִ"י וֲַחבֵָריו 
ׁשְֶּבלִּמּוד ּתֹוָרה ַהנִגְלֵית ָהיָה ֵמִאיר ָּבֶהם ְּבִחינַת ַהסֹוד ַהָסתּום מַּה ׁשֶָהעִנְיָן הּוא 

בְרּוָחנִּיּות לְָמעְלָה".
)רבי שלום דובער מליובאוויטש, ספר המאמרים תרס"ה ד"ה "אז ישיר"( 
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3. מתוך שלא לשמה בא לשמה
"ִמי שֶּלֹוֵמד תֹוָרה לִשְָמּה וְֹלא לְשּום צַּד ֲהנָָאה וְִקבּול שָכָר ַרק עֹובֵד ה' יִתְבֵָרְך 
אי זֶהּו  בָזֶה בֱֶאֶמת, הּוא בְִחינַּת "בֵן" שֶּזֶהּו נְִקָרא עֹוׂשֶה ְרצֹונֹו שֶל ָמקֹום, שֶבְוַדַּ
ְרצֹון הַָּּמקֹום בָרּוְך הּוא. ֲאבָל ִמי שֶעֹוֵסק בְתֹוָרה וַעֲבֹוָדה שֶֹּלא לִשְָמּה, ַרק לְשּום 
ֵאיזֶה צַּד ֲהנָָאה וְִקבּול ׂשָכָר, הּוא נְִקָרא בְִחינַּת "עֶבֶד וְשִּפְָחה" שֶּכָל עֲָמלָם הּוא 
בֵל ׂשָכָר ֵמֲאדֹונָם, וְהַּּׂשָכָר הּוא בְעֵינֵיֶהם עִּקַּר הַּתַׁכְלִית, שֶּכָל ִהשְתְַׁדלּות  ַרק לְקַּ
ּפְעֻּלָתָם ִהיא ַרק בִשְבִיל הַּׂשָכָר. וְכַָּּמה מְַּדֵרגֹות יֵש בְעִנְיָן זֶה. יֵש שֶהּוא בְִחינַּת 
"ּגְבִיָרה  בְִחינַּת  הּוא  לִשְָמּה  וְתֹוָרה  וְשִּפְָחה",  "ָאָמה  בְִחינַּת  שֶהּוא  וְיֵש  "עֶבֶד" 
ָהעֹולָמֹות,  בְכָל  יְֵדי עֲבֹוָדה לִשְָמּה מְַּמלִיכִים הקב"ה ּושְכִינְתֵיּה  ּומַּלְּכָה" שֶעַּל 
יַד  וְנִכְנָעִים ּכָל הְַּּקלִּפֹות תַׁחַּת  וְגֹוֵרם ִהתְּגַּּלּות ֱאלֹוהּותֹו ּומַּלְכּותֹו בַּּכֹל ָמשָלָה, 
וְלַּעֲׂשֹות  לִלְמֹוד  יָכֹול  ָהָאָדם  שֵֶאין  רֹוָאה  ּכְשִֶהיא  ּכְבַּּיָכֹול  הַּׁשְכִינָה  הְַּּקֻדׁשָה... 
ַּי ִהיא  בַּתְִחּלָה תֵכֶף לִשְָמּה בֱֶאֶמת ּובְתִָמים מֲַּחמַּת הַּּיֵצֶר ָהָרע הַּשֹוכֵן בְִקְרבֹו, אַּּז
מַּכְנִיָסה בְלֵב ָהָאָדם לַּעֲׂשֹות שֶֹּלא לִשְָמּה, וְעִּקַּר ּכַּּוָנָתָּה ִהיא ּכְמֲַּאָמָרם ז"ל: "ִמתֹוְך 
שֶֹּלא לִשְָמּה בָא לִשְָמּה" )פסחים נ ע"ב(. וְזֶהּו הֶַּדֶרְך הַּּטֹוב וְהַּּנָעִים ּכְשֶבָא אַּחַּר ּכְָך 
ַּי הּוא מַּעֲלֶה ֲאפִּלּו הַּּלִּמּוד שֶֹּלא לִשְָמּה ּכִי נַּעֲׂשֶה ּכִֵּסא זֶה לָזֶה ּכַּּיָדּועַּ  לִשְָמּה, ֲאז

בְשֵם ֲאדֹונִי ֲאבִי זְֵקנִי נִשְָמתֹו עֵֶדן ]הַּבעש"ט[ זללה"ה. 

יְֵמיֶהם  ּכָל  ָּבזֶה  וְנִׁשְָאִרים  לִׁשְָמּה  לִלְמֹוד ׁשֶֹּלא  ַהַּמתְִחילִים  ָאָדם  ְּבנֵי  יֵׁש  ֲאָבל 
לְעֹולָם, וְֵאינָם מַּּגִיעִים ּכְלָל לְהַּתַׁכְלִית ָהֲאִמתִּי חַּס וְשָלֹום, וְֹלא עֹוד ֶאּלָא שֶבִָאים 
ִמן  לִׁשְָמּה  ָהעֹוֵסק  נִּכָר  ֵאינֹו  ֵעינַיִם  לְַמְרֵאה  ּכִי  ְמאֹד...  וְִהתְּפֲָארּות  לְגְַּדלּות 
נְֻקָּדה  ַרק  ֵּבינֵיֶהם  ּתָלּוי  וְֵאינֹו  ֶאָחד,  וְֵעֶסק  ִענְיָן  ׁשֶהּוא  לִׁשְָמּה,  ׁשֶֹּלא  ָהעֹוֵסק 
ַאַחת, ֲאִמּתַת ַהּלֵב, ַהֶהְפֵרׁש ֵּבינֵיֶהם. ּוכְשֶהַּׁשְכִינָה ּכְבַּּיָכֹול רֹוָאה זֶה ּכִי ִהשְלִיכּו 
וְלַּעֲׂשֹות,  לִלְמֹוד  שִֶהתְִחילּו  בִשְטּותָם  וְנִשְָאִרים  אְַּרצָה  וְשָלֹום  חַּס  ֱאֶמת  תֹוַרת 
ָאז ִהיא ִמתְַרעֶֶמת וְקֹובֶלֶת ְמאֹד עַּל שִֶּמתְִחילָה ִהכְנִיָסה בְלִבֹו זֶה שֶּיִלְמֹוד שֶֹּלא 
ּכַָּּמה  שֶשָמַּעְתִּי  ּכְמֹו  ּגְָרעָה...  ִמגְַרע  וְאְַּדַרבָא  בָזֶה  ּכְלָל  הֹועִילָה  ּכִי ֹלא  לִשְָמּה, 
מַּעֲׂשִּּיֹות ִמבְנֵי ָאָדם ּכֵָאלּו שֶּנִשְתַּׁכַּח תֹוָרתָם לְגְַּמֵרי ֵמֶהם וְֵאינֹו עֹוׂשֶה ּפֵרֹות ּכְלָל. 
ֲאבָל יְִרֵאי ה' בֱֶאֶמת הּוא יְכַּבֵד... ֵהם יֵלְכּו וְיִצְָמחּו וְיַעֲׂשּו ּפֵרֹות וְיִגְְדלּו לְמַּעְלָה 

לְָמעְלָה לְגֹוֶדל ֲאִמתָתָם וְתֹוָרתָם תֹוַרת ֱאֶמת". 
)רבי משה חיים אפרים מסדילקוב, 'דגל מחנה אפרים' לך לך( 

אף	אחד	מאתנו	איננו	מלאך.	בתור	בני	אדם,	אנחנו	שקועים	עד	הצוואר	ב'שלא	לשמה'.	

אם	נמתין	לנקיות	מושלמת	על	מנת	ללמוד	תורה,	הרי	שלעולם	לא	נפתח	ספר...	לכן	

אמרו	לנו	חז"ל	ללמוד	שלא	לשמה,	שמתוך	כך	נבוא	ללימוד	לשמה.	התקדמות	תיעשה	

ויותר	 מדויקים	 יותר	 להיות	 לנו	 ותסייע	 אותנו	 תטהר	 בעצמה	 התורה	 תנועה,	 כדי	 תוך	

מכוונים.	

יש	רק	לזכור	כי	ההיתר	ללמוד	שלא	לשמה	הוא	דבר	התלוי	בלב	ועלינו	לגשת	אליו	

בתמימות,	עד	כמה	שידינו	מגעת.	מותר	לנו	ללמוד	שלא	לשמה,	אך	ורק	מתוך	שאיפה	

והשתוקקות	ללימוד	לשמה.	ואם	זו	תהיה	כוונתנו	אז	בסופו	של	דבר	נצליח,	וגם	ה'שלא	

לשמה'	יתגלה	כ'לשמה',	כי	זה	באמת	רצוננו	האמיתי.	ואפילו	אם	לא	נזכה	לחוש	את	זה	

בלימוד	שלנו	בעולם	הזה,	תזכה	התורה	שלנו	להתעלות	ולהתקרב	ל"לשמה"	בעולם	

הבא.	

לִשְָמּה".  בָא  לִשְָמּה  שֶֹּלא  שִֶּמתֹוְך  לִשְָמּה,  שֶֹּלא  תֹוָרה  ָאָדם  יִלְמֹוד  ""לְעֹולָם 
ּופֵֵרש  לִשְָמּה?  בָא  זְמַּן  בְֵאיזֶה  לְעֹולָם  יְִהיֶה  וְִאם  "לְעֹולָם"?  מַּאי  בָזֶה,  וְעְָמדּו 
ּכְָך  אַּחַּר  יָבֹא  לִשְָמּה,  וְהַּתֹוְך שֶל שֶֹּלא  הַּּפְנִיִמּיּות  הַּיְנּו  שֶ"ִּמתֹוְך" שֶֹּלא לִשְָמּה 
לִכְלּוְך  ֵאיזֶה  יֵש  ִאם  ְדִהּנֵה  בֵל,  ּוִמתְקַּ נֶָאה  ָמשָל  וְָאמַּר  לִשְָמּה.  ָהעֶלְיֹון  בָעֹולָם 
ְבבֶגֶד ְמכְַּבִסין אֹותֹו בְנֶתֶר ּובֹוִרית ]חומרי ניקוי[ עַּד שֶּיָסּורּו הַּּכְתִָמים ָהֵהם וְיָשּוב 
נִָקי, ֲאבָל ִמי שֵֶאין לֹו בֶגֶד ּכְלָל מַּה ּיִתְנּו לִכְבִיָסה? ּגַּם ּכָאן ֲאפִּלּו שֶּיְִהיֶה ָחלִילָה 

לְעֹולָם שֶֹּלא לְִשָמּה אַּף עַּל ּפִי כֵן אַּחַּר ִהתְלְַּבנּות בָאּור ּכָל ֶאָחד וְֶאָחד לְפִי סּוגֵי 
נִשְָמתֹו יָבֹוא לְִשָמּה".

)המגיד מזלאטשוב, 'תורת המגיד מזלאטשוב' ערך תורה אות יט( 

הרבי	מליובאוויטש	מדגיש	גם	הוא	את	כוונת	ה"לשמה"	שמסתתרת	ב"תוך"	של	ה"לא	

לשמה".	אך	הוא	רואה	זאת	לא	רק	לעתיד	לבוא,	אלא	גם	בלימוד	הסתמי	של	כל	אחד	

כאן	ועכשיו.

""ִמתֹוְך שֶֹּלא לִשְָמּה בָא לִשְָמּה" הַּּפֵרּוש בָזֶה הּוא, ֹלא ַרק שֶּלְאַּחַּר זְמַּן ָהָאָדם 
'לִשְָמּה'.  הַּּכַּּוָנָה  ּיֶֶמת  קַּ ּכְבָר  שֶּלֹו  בַּ"תֹוְך"  עַּכְשָיו  ּכְבָר  ֶאּלָא  לְ'לִשְָמּה'  יַּגִיעַּ 
מַּּצָב  בְֵאיזֶה  יְהּוִדי,  ּכָל  בַּ"תֹוְך" שֶל  "לִשְָמּה".  לִשְָמּה' הּוא  הַּ'ֹּלא  הַּ"תֹוְך" שֶל 
ּיֵם ֶאת ְרצֹונֹו שֶל הַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא. ּכִפְסַּק  שֶַרק יְִהיֶה, נְִמצִָאים ָהָרצֹון וְהַּּכַּּוָנָה לְקַּ
ּיֵם ּפְסַּק ִדין  ִדין ָהַרְמבַּ"ם )גירושין ב, כ( שֶּגַּם יְהּוִדי שֶבֵית ִדין ֻמכְָרִחים לִכְּפֹותֹו לְקַּ
הּוא  וְיִצְרֹו  כו'  הִַּּמצְוֹות  ּכָל  "לַּעֲׂשֹות  ָהָרצֹון  ֶאת  לֹו  יֵש  מַּעֲׂשֶה  בִשְעַּת  הַּתֹוָרה, 
ּיֵם ֶאת צִּוּוי ה'".  שֶתְָקפֹו". הַּּכְפִיָה ַרק ְמגַּּלָה ֶאת ָהָרצֹון הַּּפְנִיִמי ָהֲאִמתִּי שֶּלֹו לְקַּ
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'לקוטי שיחות' חלק כ פרשת לך לך(

רק	תורה	שנעשית	ממש	שלא	לשמה,	למען	אינטרסים	אישיים	ומטרות	פסלות,	הופכת	

להיות	תורה	של	'סם	מוות',	ומזיקה	חלילה	יותר	מאשר	היא	מועילה.	

לְִהיֹות  ּכְגֹון  עַּצְמֹו,  לִכְבֹוד  ּפְנִּיָה  ֵאיזֹו  לְשּום  מַָּּמש  לִשְָמּה  שֶֹּלא  "ּוכְשֶעֹוֵסק 
ַּי אֹותָּה ּפְנִּיָה שִֶּמּצַּד הְַּּקלִּפָה... ִמתְלַּבֶשֶת  תַׁלְִמיד ָחכָם ּוכְהַּאי ּגַּוְנָא ]ּובְדֹוֶמה לָזֶה[, ֲאז
בְתֹוָרתֹו, וְהַּתֹוָרה ִהיא בִבְִחינַּת ּגָלּות בְתֹוְך הְַּּקלִּפָה לְפִי שָעָה, עַּד ֲאשֶר יַעֲׂשֶה 
וְלָכֵן  עִּמֹו.  שָבָה  תֹוָרתֹו  ּגַּם  ה'  ֶאל  שֶבְשּובֹו  לָעֹולָם.  ְרפּוָאה  שְֶּמבִיָאה  תְשּובָה 
ָאְמרּו ַרבֹותֵינּו ז"ל "לְעֹולָם יַעֲסֹוק ָאָדם וכו' שִֶּמתֹוְך שֶֹּלא לִשְָמּה בָא לִשְָמּה" 
ח  יִדַּ אי סֹופֹו לַּעֲשֹות תְשּובָה בְגִלְגּול זֶה אֹו בְגִלְגּול אֵַּחר ּכִי ֹלא  אי. שֶבְוַדַּ בְוַדַּ

ִמֶּמנּו נִָדח".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'תניא' לקוטי אמרים פרק לט(

בעל	התניא	מגדיר	את	הלימוד	שלא	לשמה	בתור	גלות!	אור	אלוקי	שכיסינו	בלבושינו	

המטונפים	ובגחמות	אישיות.	אבל	אל	לנו	לדאוג	יתר	על	המידה.	עלינו	ללמוד	בשמחה,	

לקוות	לטוב,	וגם	אם	קלקלנו	-	נתקן,	בעזרת	ה'.	אם	על	חטאים	ניתן	לשוב	בתשובה,	כל	

שכן	שעל	מצוות...

המקנטר	מפסיד	הכל	

לאחר	שהתברר	לגדולי	ה'מתנגדים'	שהחסידים	הם	יראי-שמים	וגם	למדנים	גדולים,	שלחו	פעם	שניים	מהם	

למעזריטש	כדי	לברר	אצל	הרב	המגיד	עניין	מסויים	שהתקשו	בו	מאוד.	שלח	אותם	המגיד	אל	תלמידו	רבי	

זושא	מאניפולי	שישיב	על	שאלתם.	כשהציעו	לפני	ר'	זושא	את	העניין,	העביר	את	שרוולו	כמה	פעמים	על	

דף	הגמרא	שבו	שאלו,	באמרו	שמאחר	שנאמרו	בסוגיה	זו	כמה	פירושים	מוטעים	ומסולפים,	צריך	תחילה	

להסיר	את	הפירושים	המוטעים	ואחר-כך	אפשר	יהיה	לגלות	את	הפירוש	האמיתי.

לאחר	שרבי	זושא	אמר	להם	את	הפשט	האמיתי,	נותרו	משתוממים.	כשחזרו	בדרכם	לעירם,	התחילו	לחזור	

בצוותא	על	הביאור,	אבל	לפתע	הוא	נשכח	מהם	לחלוטין.	שבו	השניים	אל	רבי	זושא	וביקשו	שיחזור	בפניהם	

על	הביאור.	אמר	להם	רבי	זושא:	"אילו	היתה	כוונתכם	לשם	שמים,	כדי	להגיע	אל	האמת,	בוודאי	לא	הייתם	

שוכחים	את	הביאור.	אך	מכיוון	שכל	מטרתכם	היתה	לבחון	ולקנטר	אותנו,	לכן	שכחתם	את	הביאור,	ושום	

תועלת	לא	תצמח	מכך	שתשמעו	אותו	שוב",	והם	עזבו	אותו	בפחי-נפש.

)מגדל	עוז(
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3. מתוך שלא לשמה בא לשמה
"ִמי שֶּלֹוֵמד תֹוָרה לִשְָמּה וְֹלא לְשּום צַּד ֲהנָָאה וְִקבּול שָכָר ַרק עֹובֵד ה' יִתְבֵָרְך 
אי זֶהּו  בָזֶה בֱֶאֶמת, הּוא בְִחינַּת "בֵן" שֶּזֶהּו נְִקָרא עֹוׂשֶה ְרצֹונֹו שֶל ָמקֹום, שֶבְוַדַּ
ְרצֹון הַָּּמקֹום בָרּוְך הּוא. ֲאבָל ִמי שֶעֹוֵסק בְתֹוָרה וַעֲבֹוָדה שֶֹּלא לִשְָמּה, ַרק לְשּום 
ֵאיזֶה צַּד ֲהנָָאה וְִקבּול ׂשָכָר, הּוא נְִקָרא בְִחינַּת "עֶבֶד וְשִּפְָחה" שֶּכָל עֲָמלָם הּוא 
בֵל ׂשָכָר ֵמֲאדֹונָם, וְהַּּׂשָכָר הּוא בְעֵינֵיֶהם עִּקַּר הַּתַׁכְלִית, שֶּכָל ִהשְתְַׁדלּות  ַרק לְקַּ
ּפְעֻּלָתָם ִהיא ַרק בִשְבִיל הַּׂשָכָר. וְכַָּּמה מְַּדֵרגֹות יֵש בְעִנְיָן זֶה. יֵש שֶהּוא בְִחינַּת 
"ּגְבִיָרה  בְִחינַּת  הּוא  לִשְָמּה  וְתֹוָרה  וְשִּפְָחה",  "ָאָמה  בְִחינַּת  שֶהּוא  וְיֵש  "עֶבֶד" 
ָהעֹולָמֹות,  בְכָל  יְֵדי עֲבֹוָדה לִשְָמּה מְַּמלִיכִים הקב"ה ּושְכִינְתֵיּה  ּומַּלְּכָה" שֶעַּל 
יַד  וְנִכְנָעִים ּכָל הְַּּקלִּפֹות תַׁחַּת  וְגֹוֵרם ִהתְּגַּּלּות ֱאלֹוהּותֹו ּומַּלְכּותֹו בַּּכֹל ָמשָלָה, 
וְלַּעֲׂשֹות  לִלְמֹוד  יָכֹול  ָהָאָדם  שֵֶאין  רֹוָאה  ּכְשִֶהיא  ּכְבַּּיָכֹול  הַּׁשְכִינָה  הְַּּקֻדׁשָה... 
ַּי ִהיא  בַּתְִחּלָה תֵכֶף לִשְָמּה בֱֶאֶמת ּובְתִָמים מֲַּחמַּת הַּּיֵצֶר ָהָרע הַּשֹוכֵן בְִקְרבֹו, אַּּז
מַּכְנִיָסה בְלֵב ָהָאָדם לַּעֲׂשֹות שֶֹּלא לִשְָמּה, וְעִּקַּר ּכַּּוָנָתָּה ִהיא ּכְמֲַּאָמָרם ז"ל: "ִמתֹוְך 
שֶֹּלא לִשְָמּה בָא לִשְָמּה" )פסחים נ ע"ב(. וְזֶהּו הֶַּדֶרְך הַּּטֹוב וְהַּּנָעִים ּכְשֶבָא אַּחַּר ּכְָך 
ַּי הּוא מַּעֲלֶה ֲאפִּלּו הַּּלִּמּוד שֶֹּלא לִשְָמּה ּכִי נַּעֲׂשֶה ּכִֵּסא זֶה לָזֶה ּכַּּיָדּועַּ  לִשְָמּה, ֲאז

בְשֵם ֲאדֹונִי ֲאבִי זְֵקנִי נִשְָמתֹו עֵֶדן ]הַּבעש"ט[ זללה"ה. 

יְֵמיֶהם  ּכָל  ָּבזֶה  וְנִׁשְָאִרים  לִׁשְָמּה  לִלְמֹוד ׁשֶֹּלא  ַהַּמתְִחילִים  ָאָדם  ְּבנֵי  יֵׁש  ֲאָבל 
לְעֹולָם, וְֵאינָם מַּּגִיעִים ּכְלָל לְהַּתַׁכְלִית ָהֲאִמתִּי חַּס וְשָלֹום, וְֹלא עֹוד ֶאּלָא שֶבִָאים 
ִמן  לִׁשְָמּה  ָהעֹוֵסק  נִּכָר  ֵאינֹו  ֵעינַיִם  לְַמְרֵאה  ּכִי  ְמאֹד...  וְִהתְּפֲָארּות  לְגְַּדלּות 
נְֻקָּדה  ַרק  ֵּבינֵיֶהם  ּתָלּוי  וְֵאינֹו  ֶאָחד,  וְֵעֶסק  ִענְיָן  ׁשֶהּוא  לִׁשְָמּה,  ׁשֶֹּלא  ָהעֹוֵסק 
ַאַחת, ֲאִמּתַת ַהּלֵב, ַהֶהְפֵרׁש ֵּבינֵיֶהם. ּוכְשֶהַּׁשְכִינָה ּכְבַּּיָכֹול רֹוָאה זֶה ּכִי ִהשְלִיכּו 
וְלַּעֲׂשֹות,  לִלְמֹוד  שִֶהתְִחילּו  בִשְטּותָם  וְנִשְָאִרים  אְַּרצָה  וְשָלֹום  חַּס  ֱאֶמת  תֹוַרת 
ָאז ִהיא ִמתְַרעֶֶמת וְקֹובֶלֶת ְמאֹד עַּל שִֶּמתְִחילָה ִהכְנִיָסה בְלִבֹו זֶה שֶּיִלְמֹוד שֶֹּלא 
ּכַָּּמה  שֶשָמַּעְתִּי  ּכְמֹו  ּגְָרעָה...  ִמגְַרע  וְאְַּדַרבָא  בָזֶה  ּכְלָל  הֹועִילָה  ּכִי ֹלא  לִשְָמּה, 
מַּעֲׂשִּּיֹות ִמבְנֵי ָאָדם ּכֵָאלּו שֶּנִשְתַּׁכַּח תֹוָרתָם לְגְַּמֵרי ֵמֶהם וְֵאינֹו עֹוׂשֶה ּפֵרֹות ּכְלָל. 
ֲאבָל יְִרֵאי ה' בֱֶאֶמת הּוא יְכַּבֵד... ֵהם יֵלְכּו וְיִצְָמחּו וְיַעֲׂשּו ּפֵרֹות וְיִגְְדלּו לְמַּעְלָה 

לְָמעְלָה לְגֹוֶדל ֲאִמתָתָם וְתֹוָרתָם תֹוַרת ֱאֶמת". 
)רבי משה חיים אפרים מסדילקוב, 'דגל מחנה אפרים' לך לך( 

אף	אחד	מאתנו	איננו	מלאך.	בתור	בני	אדם,	אנחנו	שקועים	עד	הצוואר	ב'שלא	לשמה'.	

אם	נמתין	לנקיות	מושלמת	על	מנת	ללמוד	תורה,	הרי	שלעולם	לא	נפתח	ספר...	לכן	

אמרו	לנו	חז"ל	ללמוד	שלא	לשמה,	שמתוך	כך	נבוא	ללימוד	לשמה.	התקדמות	תיעשה	

ויותר	 מדויקים	 יותר	 להיות	 לנו	 ותסייע	 אותנו	 תטהר	 בעצמה	 התורה	 תנועה,	 כדי	 תוך	

מכוונים.	

יש	רק	לזכור	כי	ההיתר	ללמוד	שלא	לשמה	הוא	דבר	התלוי	בלב	ועלינו	לגשת	אליו	

בתמימות,	עד	כמה	שידינו	מגעת.	מותר	לנו	ללמוד	שלא	לשמה,	אך	ורק	מתוך	שאיפה	

והשתוקקות	ללימוד	לשמה.	ואם	זו	תהיה	כוונתנו	אז	בסופו	של	דבר	נצליח,	וגם	ה'שלא	

לשמה'	יתגלה	כ'לשמה',	כי	זה	באמת	רצוננו	האמיתי.	ואפילו	אם	לא	נזכה	לחוש	את	זה	

בלימוד	שלנו	בעולם	הזה,	תזכה	התורה	שלנו	להתעלות	ולהתקרב	ל"לשמה"	בעולם	

הבא.	

לִשְָמּה".  בָא  לִשְָמּה  שֶֹּלא  שִֶּמתֹוְך  לִשְָמּה,  שֶֹּלא  תֹוָרה  ָאָדם  יִלְמֹוד  ""לְעֹולָם 
ּופֵֵרש  לִשְָמּה?  בָא  זְמַּן  בְֵאיזֶה  לְעֹולָם  יְִהיֶה  וְִאם  "לְעֹולָם"?  מַּאי  בָזֶה,  וְעְָמדּו 
ּכְָך  אַּחַּר  יָבֹא  לִשְָמּה,  וְהַּתֹוְך שֶל שֶֹּלא  הַּּפְנִיִמּיּות  הַּיְנּו  שֶ"ִּמתֹוְך" שֶֹּלא לִשְָמּה 
לִכְלּוְך  ֵאיזֶה  יֵש  ִאם  ְדִהּנֵה  בֵל,  ּוִמתְקַּ נֶָאה  ָמשָל  וְָאמַּר  לִשְָמּה.  ָהעֶלְיֹון  בָעֹולָם 
ְבבֶגֶד ְמכְַּבִסין אֹותֹו בְנֶתֶר ּובֹוִרית ]חומרי ניקוי[ עַּד שֶּיָסּורּו הַּּכְתִָמים ָהֵהם וְיָשּוב 
נִָקי, ֲאבָל ִמי שֵֶאין לֹו בֶגֶד ּכְלָל מַּה ּיִתְנּו לִכְבִיָסה? ּגַּם ּכָאן ֲאפִּלּו שֶּיְִהיֶה ָחלִילָה 

לְעֹולָם שֶֹּלא לְִשָמּה אַּף עַּל ּפִי כֵן אַּחַּר ִהתְלְַּבנּות בָאּור ּכָל ֶאָחד וְֶאָחד לְפִי סּוגֵי 
נִשְָמתֹו יָבֹוא לְִשָמּה".

)המגיד מזלאטשוב, 'תורת המגיד מזלאטשוב' ערך תורה אות יט( 

הרבי	מליובאוויטש	מדגיש	גם	הוא	את	כוונת	ה"לשמה"	שמסתתרת	ב"תוך"	של	ה"לא	

לשמה".	אך	הוא	רואה	זאת	לא	רק	לעתיד	לבוא,	אלא	גם	בלימוד	הסתמי	של	כל	אחד	

כאן	ועכשיו.

""ִמתֹוְך שֶֹּלא לִשְָמּה בָא לִשְָמּה" הַּּפֵרּוש בָזֶה הּוא, ֹלא ַרק שֶּלְאַּחַּר זְמַּן ָהָאָדם 
'לִשְָמּה'.  הַּּכַּּוָנָה  ּיֶֶמת  קַּ ּכְבָר  שֶּלֹו  בַּ"תֹוְך"  עַּכְשָיו  ּכְבָר  ֶאּלָא  לְ'לִשְָמּה'  יַּגִיעַּ 
מַּּצָב  בְֵאיזֶה  יְהּוִדי,  ּכָל  בַּ"תֹוְך" שֶל  "לִשְָמּה".  לִשְָמּה' הּוא  הַּ'ֹּלא  הַּ"תֹוְך" שֶל 
ּיֵם ֶאת ְרצֹונֹו שֶל הַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא. ּכִפְסַּק  שֶַרק יְִהיֶה, נְִמצִָאים ָהָרצֹון וְהַּּכַּּוָנָה לְקַּ
ּיֵם ּפְסַּק ִדין  ִדין ָהַרְמבַּ"ם )גירושין ב, כ( שֶּגַּם יְהּוִדי שֶבֵית ִדין ֻמכְָרִחים לִכְּפֹותֹו לְקַּ
הּוא  וְיִצְרֹו  כו'  הִַּּמצְוֹות  ּכָל  "לַּעֲׂשֹות  ָהָרצֹון  ֶאת  לֹו  יֵש  מַּעֲׂשֶה  בִשְעַּת  הַּתֹוָרה, 
ּיֵם ֶאת צִּוּוי ה'".  שֶתְָקפֹו". הַּּכְפִיָה ַרק ְמגַּּלָה ֶאת ָהָרצֹון הַּּפְנִיִמי ָהֲאִמתִּי שֶּלֹו לְקַּ
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'לקוטי שיחות' חלק כ פרשת לך לך(

רק	תורה	שנעשית	ממש	שלא	לשמה,	למען	אינטרסים	אישיים	ומטרות	פסלות,	הופכת	

להיות	תורה	של	'סם	מוות',	ומזיקה	חלילה	יותר	מאשר	היא	מועילה.	

לְִהיֹות  ּכְגֹון  עַּצְמֹו,  לִכְבֹוד  ּפְנִּיָה  ֵאיזֹו  לְשּום  מַָּּמש  לִשְָמּה  שֶֹּלא  "ּוכְשֶעֹוֵסק 
ַּי אֹותָּה ּפְנִּיָה שִֶּמּצַּד הְַּּקלִּפָה... ִמתְלַּבֶשֶת  תַׁלְִמיד ָחכָם ּוכְהַּאי ּגַּוְנָא ]ּובְדֹוֶמה לָזֶה[, ֲאז
בְתֹוָרתֹו, וְהַּתֹוָרה ִהיא בִבְִחינַּת ּגָלּות בְתֹוְך הְַּּקלִּפָה לְפִי שָעָה, עַּד ֲאשֶר יַעֲׂשֶה 
וְלָכֵן  עִּמֹו.  ָשבָה  תֹוָרתֹו  ּגַּם  ה'  ֶאל  שֶבְשּובֹו  לָעֹולָם.  ְרפּוָאה  שְֶּמבִיָאה  תְשּובָה 
ָאְמרּו ַרבֹותֵינּו ז"ל "לְעֹולָם יַעֲסֹוק ָאָדם וכו' שִֶּמתֹוְך שֶֹּלא לִשְָמּה בָא לִשְָמּה" 
ח  יִדַּ אי סֹופֹו לַּעֲשֹות תְשּובָה בְגִלְגּול זֶה אֹו בְגִלְגּול אֵַּחר ּכִי ֹלא  אי. שֶבְוַדַּ בְוַדַּ

ִמֶּמנּו נִָדח".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'תניא' לקוטי אמרים פרק לט(

בעל	התניא	מגדיר	את	הלימוד	שלא	לשמה	בתור	גלות!	אור	אלוקי	שכיסינו	בלבושינו	

המטונפים	ובגחמות	אישיות.	אבל	אל	לנו	לדאוג	יתר	על	המידה.	עלינו	ללמוד	בשמחה,	

לקוות	לטוב,	וגם	אם	קלקלנו	-	נתקן,	בעזרת	ה'.	אם	על	חטאים	ניתן	לשוב	בתשובה,	כל	

שכן	שעל	מצוות...

המקנטר	מפסיד	הכל	

לאחר	שהתברר	לגדולי	ה'מתנגדים'	שהחסידים	הם	יראי-שמים	וגם	למדנים	גדולים,	שלחו	פעם	שניים	מהם	

למעזריטש	כדי	לברר	אצל	הרב	המגיד	עניין	מסויים	שהתקשו	בו	מאוד.	שלח	אותם	המגיד	אל	תלמידו	רבי	

זושא	מאניפולי	שישיב	על	שאלתם.	כשהציעו	לפני	ר'	זושא	את	העניין,	העביר	את	שרוולו	כמה	פעמים	על	

דף	הגמרא	שבו	שאלו,	באמרו	שמאחר	שנאמרו	בסוגיה	זו	כמה	פירושים	מוטעים	ומסולפים,	צריך	תחילה	

להסיר	את	הפירושים	המוטעים	ואחר-כך	אפשר	יהיה	לגלות	את	הפירוש	האמיתי.

לאחר	שרבי	זושא	אמר	להם	את	הפשט	האמיתי,	נותרו	משתוממים.	כשחזרו	בדרכם	לעירם,	התחילו	לחזור	

בצוותא	על	הביאור,	אבל	לפתע	הוא	נשכח	מהם	לחלוטין.	שבו	השניים	אל	רבי	זושא	וביקשו	שיחזור	בפניהם	

על	הביאור.	אמר	להם	רבי	זושא:	"אילו	היתה	כוונתכם	לשם	שמים,	כדי	להגיע	אל	האמת,	בוודאי	לא	הייתם	

שוכחים	את	הביאור.	אך	מכיוון	שכל	מטרתכם	היתה	לבחון	ולקנטר	אותנו,	לכן	שכחתם	את	הביאור,	ושום	

תועלת	לא	תצמח	מכך	שתשמעו	אותו	שוב",	והם	עזבו	אותו	בפחי-נפש.

)מגדל	עוז(
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