
לעסוק בדברי תורה
בתורה מסופר שמצרים לקו בx מכות. מכה אחת הקב"ה הכה ללא שליח; שלוש מכות החלו מהיאור או מהעפר, 
ולכן הן לא החלו מידי משה אלא מידי אהרן; משה הלקה פי שתיים מכות מאהרן (מעובד על פי הפסוקים ודברי 

רש"י).

ענו לפי הקטע (ולא מידיעה):

הקטע שלהלן לקוח מתוך הספר 'מקימי', המגולל את סיפורה של בחורה חוזרת בתשובה:

"אני עשיתי בגרות בתנ"ך. הוצאתי 98. שתים עשרה שנה למדתי תנ"ך. מכיתה א ועד יב. ואפילו פעם אחת לא 
הספרים  בתוך  אני  עכשיו  בי.  אופן  באיזשהו  נוגע  שם  שכתוב  מה  שכל  המטורפת  המחשבה  בדעתי  עלתה 
החדשים האלה, שתמיד חשבתי שאני חדשה והם ישנים. והם מגלים דברים על עצמי ועל העולם שסביבי. אני לא 

מבינה כלום ונהיה לי סדר".

בכמה מכות לקו מצרים?                  מדוע לא משה הלקה את היאור?
מה דעתכם על צורת הלימוד שחוויתם? האם נכון ללמוד ככה תורה?

פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה.
בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה.

אמר ליה: עקיבא, אין אתה מתירא מפני מלכות?
אמר לו: אמשול לך משל, למה הדבר דומה –

לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום.
אמר להם: מפני מה אתם בורחים? אמרו לו: מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם.
אמר להם: רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם?

אמרו לו: אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות?! לא פקח אתה, אלא טפש אתה! ומה במקום 
חיותנו אנו מתיראין במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה.

אף אנחנו! עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה (דברים ל) "הוא חייך ואורך ימיך"
כך אם אנו הולכים ומבטלים ממנה. 

במסכת ברכות סא ע"ב מופיעה אגדתה על לימוד התורה של רבי עקיבא. כרקע להבנת האגדתה נזכיר שרבי 
בה,  שישבו  היהודים  על  קשות  גזרות  והטילו  ישראל  בארץ  שלטו  הרומאים  שבחלקה  בתקופה  חי  עקיבא 

והמשמעות של חוסר הקשבה לגזרות יכלה להיות מרחיקת לכת עד כדי הריגה:

מה שאל פפוס את רבי עקיבא? ממה לדעתו רבי עקיבא אמור לפחד?

לסיכום, איך הסביר הרב קוק את הביטוי? מהו עומק לימוד התורה?

הרב קוק בפירושו לתפילה מסביר את הביטוי 'לעסוק בדברי תורה':
ְוֶשְׁבַּהֵעֶסק ֶשָׁאנּו ִמְתַעְסִּקים ְבִּדְבֵרי ּתֹוָרה ֲהֵרי ֵיׁש ָלנּו ֶקֶשׁר ִעם ַהְמּקֹוִרּיּות ֶשׁל ַהַחִיּים... ּתֹוַרת ד' ְתִּמיָמה 
ַהְמִשׁיַבת ָנֶפׁש, ֶשִׁהיא ְמַאֶשֶּׁרת ֶאת ָהָאָדם ַבְּתּכּוָנה ֶשׁל ַהַמָּגּע ָהרּוָחִני, ֶשֵׁיּׁש ַלְנָּשָׁמה ִעם ִשְׁפַעת ַחֵיּי ָהֱאֶמת, 

ֶשֻׁמַּנַּחת ִהיא ִבְּסֻגָלָּתּה ֶשׁל ּתֹוָרה, ֶשִׁמְּתַעֵטּר ָבּּה ְוַעל ָיָדּה ָכּל ִמי ֶשֵׁיּׁש לֹו ֵעֶסק ִעם ַהּתֹוָרה.
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גרסה 1

איזה שינוי עברה הכותבת ביחסה ללימוד תורה?          האם עכשיו היא לומדת תורה אחרת או את אותם הדברים?
איזו צורת לימוד משמעותית לה יותר?

רבי עקיבא משל לו משל: עם ישראל, כשאינו עוסק בתורה, הוא כמו דגים מחוץ למים. בתוך המים הדגים מפחדים 
מרשתות הדייגים; מחוץ למים הם אולי אינם מפחדים, אבל הם גם אינם חיים.

מה המסר שרבי עקיבא אומר לפפוס על התורה?        איך רבי עקיבא לומד תורה? אילו הבנות ותחושות יש לו כשהוא לומד?
האם אנחנו מרגישים ככה ביחס לתורה שאנחנו לומדים?

לאורך כל הסיפור הגמרא אינה משתמשת בביטוי 'לימוד תורה' אלא 'עיסוק' בתורה.
מה לדעתכם ההבדל ביניהם?                  מה משניהם אנחנו עושים בדרך כלל?
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