
 

מבו‡ וסיכום למ‡מר ‰˘בועי ‰עולמי מ‰ספר ‰˜„ו˘

פרשת בחקותי

 לילך בדרכי אבות

להעלות ולקדש את כל עניני הגשמיים לעבודת ה'.

�קראת שבת לכו ונלכ��קראת שבת לכו ונלכ�

 השלמת עבודת ההכנה לחג השבועות ולקבלת התורה
 בשני השבועות האחרונים של ימי הספירה,

 על ידי 'בכל דרכיך דעהו',
להכניס את הדעת בכל המדות.
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ברˆוני לב˜˘, כ‡˘ר ל‡חרונ‰ ‰ו˘למ‰ ‰„פס˙ 
ספרו ˘ל כ"˜ ‡‡מו"ר זˆלל‰"‰ זי"ע, ספר ‰˜' 
‡מרי מנחם, ומפרסמים בכל ˘בוע מ‡מר ‡ח„ 
בˆוו˙‡  לומ„  לייכטער ˘טי˜ל ˘'‰עולם'   ‡"
˘יˆטרפו  כ‡ן  מ‰'עולם'  בז‡˙  ‡ב˜˘  ח„‡, 
ל‡‡מו"ר  רוח  לנח˙  י‰י‰  וז‰  ז‰,  ללימו„ 
זˆלל‰"‰ ˘‰י˙‰ ב˜˘˙ו ל‰„פיס ‡˙ ‰ספר כ„י 
"‡ז יו„ן ז‡לן לערנען ‡ין „עם" "‡ון „‡ס וועט 

זיין ‡ונזער ‰˙חברו˙ ו‰˙˜˘רו˙ וייטער". 

„ברי פרי„‰ מ‡˙ כ"˜ מרן ‡„מו"ר ˘ליט"‡
במוˆ"˘ ‰˙‡ח„ו˙ ב‡ר‰"ב, סיון ˙˘ע"ז

‡ונז  פון  ‡יינער  יע„ער  למע˘‰  ‡יך  "בע‰ט 
ז‡ל נעמען כ‡ט˘ ‡יינמ‡ל ‡ וו‡ך ˜ובע זיין ‡ 
‡ח„  ˘כל  (ב˜˘˙י   "ֈספר „עם  ‡ון  ˘יעור 
לכל  ‰ספר  בז‰  ללמו„  ˘יעור  י˜בע  מ‡˙נו 

‰פחו˙ פעם ‡ח˙ ב˘בוע).

מ˙וך „‡"ח מ‡˙ כ"˜ מרן ‡„מו"ר ˘ליט"‡
במעמ„ סיום ‰˘למ˙ ‰ספר – י"ז ‡„ר ˙˘ע"ז

לוח סדר הלימוד בחודש אייר:

פרשת אמור: אות א.
הנושא: תכלית עבודת ימי הספירה לבטל את כל 
הישות ולהכיר שהכל הוא רק מכוח הבורא יתברך 

שמו.

פרשת בהר: אות יח.
הנושא: סוד מצות שמיטה ושבת קודש הוא דרך 

אמונה בחרתי - להראות שכל פעולת בו"ד אפס וכלום, 
והכל מכח השי"ת.

פרשת בחוקותי: אות ב.
הנושא: א'ם ב'חוקותי ת'לכו ר"ת אבות, שתלכו בדרכי 
אבות שכל פעולתם והליכתם ]אפילו בגשמיות[ היה 

בשביל התורה.

פרשת במדבר: אות יב.
הנושא: כל הרוצה להשיג אורחות חיים - החיות 

דקדושה מהימים האלה צריך לקבל על עצמו אהבת 
רעים.



ג חודש אייר תשפ''ב גאמרי מנחם ב ראש השנה תשפ"א

פטרון ה˜ונטרס

י„י„נו הי˜ר והנכב„
˙ורה ו‚„ולה על ˘ולחנו רו„ף ˆ„˜ה וחס„

הרב רפ‡ל מ˘ה מנ„לבוים ˘ליט"‡
מעי"˙ ליי˜וו‡„ יˆ"ו

 

לעילוי נ˘מ˙ ז˜נו החסי„ המפו'

הרה"ח ר' ‡הרן חנוך הכהן ב"ר ‡ל˙ר מר„כי ז"ל

נלב"ע כ"‡ כסלו ˙˘ע"‡

וזו' הח˘ובה מר˙ ˘רה ˆירל ב"ר ˘מו‡ל ע"ה

נלב"ע י"‡ ‡ב ˙˘ע"‡

מנ„לבוים
˙.נ.ˆ.ב.ה.

זכו˙ רבי‰"˜ זי"ע וזכו˙ זיכוי ‰רבים
˙‚ן עליו ועל ב"ב ל‰˙ברך בכל ‰טוב

ול‰ˆלח‰ בכל ‰עניינים
‡כי"ר
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י„י„נו הי˜ר והנכב„
הר"ר „ו„ ˆבי טננב‡ום הי"ו

˜ווינס

פטרון חו„˘ ‡ייר

לעילוי נ˘מ˙ ‡ביו 

הר"ר יהו˘ע ˜לונימוס ב"ר ‡פרים יו‡ל ז"ל

נלב"ע ט"ו ‡ייר ˙˘„"ם

‡מו מר˙ רחל ב"ר מ˘ה ע"ה

נלב"ע י"‚ טב˙ ˙˘ס"ט

חמיו הר"ר ˘מעון בן הרב חיים ˘מו‡ל ז"ל

נלב"ע ב' ˘בט ˙˘נ"ט

חמו˙ו מר˙ ‡יט‡ מלכה ב"ר נפ˙לי ע"ה

נלב"ע כ' ‡לול ˙˘ס"„

˙.נ.ˆ.ב.ה.



ה חודש אייר תשפ''ב

 לרפואתה ולהחלמתה המהירה והשלמה
של האשה מרת מרים חי' בת שרה גולדא בתושח"י.

<לקראת שבת פרשת בחקותי-חזק לכו ונלכ<ה
הכנה לשבת קודש במשנת החסידות ורבוה"ק זי"ע

מאמר 'אור האמונה'
מקדושת האכילה של 'ונתתי גשמיכם בעתם'.

ותעשה אדם כדגי הים.

בס"ד אנו שוב פותחים את מאמרנו עם דגי הים ]שיש בזה סימן ברכה, כי"ר[: חבקוק הנביא 

ְּכֶרֶמׂש לֹא מֵֹׁשל ּבֹו', היינו שהוא עתיד  ַהָּים  ִּכְדֵגי  ָאָדם  'וַַּתֲעֶׂשה  התנבא על נבוכדנצר ואמר עליו: 

וכרמש האדמה שאין מי  בני אדם לפניו כדגי הים שמופקרים לאכילה,  ויהיו  למלוך על העולם, 

ששולט ומונע מלקחתם. 

אבל בגמרא )ע"ז ג:( למדו מפסוק זה יסוד גדול ונורא על מהות חיי האדם האמיתיים, וכך אמרו 

שם: אמר רב יהודה אמר שמואל, מאי דכתיב 'ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא מושל בו', למה 

נמשלו בני אדם כדגי הים, לומר לך מה דגים שבים כיון שעולים ליבשה מיד מתים, אף בני אדם 

כיון שפורשים מדברי תורה ומן המצוות מיד מתים.

הדמיון שחז"ל מלמדים אותנו הוא נורא ואיום, שהרי כשהדגים יוצאים מהמים עדיין יש בהם 

חיות, אבל אוי ואבוי לחיים שכאלה, ולכן הם נחשבים כבר מיד ביציאתם מהמים בבחינת מתים, כך 

גם הפורש מן התורה והמצוות אף שבפועל אנו רואים שיש בו חיות, הוא הולך, נושם, עושה עסקים 

ונראה שהואמצליח בהם לרוב, וכו'.

אבל אוי ואבוי לחיים שכאלה - בעיני חז"ל אדם זה כבר אינו נחשב לחי אלא נחשב מיד למת, 

וכל סימני חיות שאתה רואה בו אין זה אלא פרפורי חיים בלבד, כאדם שגסיסתו נמשכת זמן רב 

רח"ל, וכפי שהמהר"ל מבאר )ח"א ד"ה ותעש( שכמו שהים הוא המקום הטבעי של הדגים, ובלעדיו אין 

לו מציאות של חיים, וגם אם יניחו את הדגים בתוך אקווריום אין לו שם חיים, והסימן לכך שבהיותו 

שם אינו רץ לקבל כל טיפה שיורד עליו מלמעלה ]כפי שהבאנו בפתיחת המאמר לפ' אמור[ וזהו 

דבר הנוגד ביותר לטבע שהטביע בו הקב"ה, כך גם המקום הטבעי של האדם הוא בתורה ובמצוות, 

ובלעדיו חייו אינם חיים...! ואם חז"ל קבעו שאדם זה נחשב מיד למת, הרי שבשמים נחשב אדם זה 

לא כמת אלא למת ממש רח"ל על כל המשתמע מכך, ולא נתנו חכמים דבריהם לשיעורין... 
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בכך יובן חידוש נורא ואיום מתוך מעשה שהובא בגמרא ברכות )סא:( על רבי עקיבא ופפוס בן 

יהודה, ואלמלא מקרא שכתוב אי אפשר לאומרו:

רבי עקיבא היה מלמד תורה ברבים בזמן שהמלכות גזרה איסור על כך. בא אליו פפוס בן יהודה 

ואמר לו: רבי עקיבא, אין אתה מתיירא מפני המלכות?

אמר לו רבי עקיבא: אמשול לך משל למה הדבר דומה, לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה 

דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום, אמר להם השועל: מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, מפני 

רשתות שמביאין עלינו בני אדם. אמר להם: רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם יחד? אמרו 

לו הדגים לשועל: "אתה הוא זה שאומרים עליך שאתה פקח שבחיות?! אתה שוטה שבחיות! אם 

במקום חיותנו אנו מתיראים, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה!"

כך - אמר רבי עקיבא לפפוס - אם במקום חיותנו שאנו עוסקים בתורה גוזרים עלינו גזירות, ואנו 

בסכנת חיים, במקום מיתתנו - אם לא נעסוק בתורה - על אחת כמה וכמה!

לא היו ימים מועטים מאז אותו הויכוח בין רבי עקיבא לפפוס, עד שתפסו הרומאים את רבי 

עקיבא וחבשוהו בבית האסורים, ]שם שהה שנתיים, עד שהוציאוהו להריגה ויצאתה נפשו באחד].

כעבור ימים מועטים מאז שתפסו את רבי עקיבא תפסו הרומאים גם את פפוס ואסרוהו בבית 

האסורים שרבי עקיבא היה חבוש שם. שאל אותו רבי עקיבא: פפוס, מה הביאך לכאן?

ענה לו פפוס: אשריך רבי עקיבא שאתה נתפסת על דברי תורה, אוי לו לפפוס בן יהודה שנתפס 

על דברים בטלים!

בגמרא שם לא נתבאר מה הם הדברים בטלים שעליהם נתפס פפוס בן יהודה.

בהקדמה לספר 'ברכת שמואל' )ח"ד( להגאון רבי ברוך בער מקמניץ זצ"ל מביא את דברי הגמרא 

)בבא בתרא י: תענית יח:( על פפוס בן יהודה ולוליאנוס שמתו על קידוש ה' והם הם הרוגי מלכות שאין 

נמצאה  המלך  שבת  משום  שם  ברש"י  מבואר  הריגתם  וטעם  במחיצתם,  לעמוד  יכולה  בריה  כל 

ולוליאנוס  ובאו שני האחים פפוס  וגזר עליהם כליה רח"ל,  והמלך חשד את ישראל בזה  הרוגה, 

ואמרו למלך שהם הרגוה, אף שבאמת לא עשו כן, אבל אמרו כן כדי להציל את ישראל מהגזירה, 

ואכן נגזר דינם למיתה, וכל ישראל ניצלו בזכותם.

וקודם שהרגו את פפוס בן יהודה אסרוהו בבית האסורים עם רבי עקיבא, ואז אמר לו פפוס רבי 

עקיבא את הדברים הנ"ל: אשריך שנתפסת על דברי תורה, אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים! 

והדברים מרפסין איגרא! געוואלד!

וכי למסור נפשו כדי להציל אלפים מישראל ממיתה ודאית זה מעשה של דברים בטלים?! וכי 

על מי שנאמר שאין כל בריה יכול לעמוד במחיצתו נוכל לומר עליו "אוי לו"?!

וגם אם נאמר שכך היה סבור פפוס בן יהודה, אבל היכן הוא רבי עקיבא? מדוע שתק ר"ע ולא 

השיב לפפוס הס מלומר כן?! מדוע לא חיזק את ידיו בשעתו הקשה ולומר, לא 'אוי לך' ח"ו ח"ו, אלא 
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'אשריך' - אשריך שזכית לקדש שם שמים ולעלות למחיצה גבוה מעל גבוה שאין כל בריה יכול 

לראותך שם, ואפילו לא לעמוד במחיצתך?!

וביראה, שפפוס בן יהודה למד מהמשל של השועל עם הדגים  על כרחך צריך לומר באימה 

שהמשיל לו רבי עקיבא, שתלמוד תורה כנגד כולם פשוטו כמשמעו, והיינו שכל מעשה טוב יהיה 

מה שיהיה, אפילו מעשה שמביא את האדם למחיצה שאין כל בריה יכול לעמוד שם, עם כל זאת, 

כנגד המעלה של לימוד התורה נחשב הכל לדברים בטלים ! כלומר ביחס אל המעלה של התורה 

הכל נחשב לדברים בטלים, והסיבה לכך היא, כי כמו הדגים שבים, אם הם יוצאים ממקומם הטבעי 

בחיים,  דבקות  היא  בתורה  הדבקות  כן  כמו  חיות,  בהם  יש  עדיין  אם  אפילו  מתים  בבחינת  הם 

והיציאה מהדבקות בתורה נחשב מיד למיתה ממש, ואיזה ערך יש למה שאדם מת עושה לעומת 

מה שעושה אדם חי? ממש דברים בטלים!!!

פעם ישב הברכת שמואל זצ"ל באסיפת חיזוק לכבודה של תורה, הראשון שדיבר באותו מעמד 

אמר בתוך דבריו: התורה היא החמצן של החיים שלנו, יותר תורה יותר חמצן, פחות תורה פחות 

חמצן! וכל איכות החיים של האדם משתנה לטוב או למוטב כפי ערך החמצן שיש בו!

לאחריו דיבר הברכת שמואל, הוא עמד כולו נסער, ראו עליו בחוש שאך בקושי יכול להעמיד 

את עצמו, ולא ידעו את סיבת הדבר. כשפתח את פיו בחכמה הבינו כולם את פשר הדברים, הוא 

צעק מנהמת לבו:

"אני מוחה על הדברים שנאמרו כאן זה עתה! חס ושלום חס ושלום, התורה היא לא החמצן 

של חיינו, התורה היא היא עצם החיים, וכל הדבוק בה דבוק בחיים, וכל מי שאינו דבוק בה אין 

בו חיים!"

וראויים הדברים למי שאמרם...

חיי בעלי החכמה ומבקשיה.

ענין זה שהתורה היא חיינו ואורך ימינו נקבע להלכה בדברי הרמב"ם ז"ל  בהלכות רוצח )פ"ז 

ה"א( שכותב וז"ל: תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנאמר 'וחי' עשה לו כדי שיחיה, וחיי בעלי החכמה 

ומבקשיה בלא תלמוד כמיתה חשובין!.

לכאורה קשה הלשון שכתב הרמב"ם וחיי בעלי חכמה ומבקשיה, ולמה לא כתב הרמב"ם חיי 

לומדי התורה? ועוד קשה אם הראש ישיבה יגלה לעיר מקלט מה יעשו שאר התלמידים? והשיב 

נמי מה שכתב הרמב"ם שמגלין את רבו עמו, היינו  זצ"ל שאין הכי  הגאון רבי חיים שמואלביץ 

שמגלין עם הרב את כל הישיבה!

נוראה  נדה מביא שאלה  על מס'  זילברשטיין שליט"א  יצחק  רבי  להגאון  בספר חשוקי חמד 
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שנשאל מבחור בצבא שרצה לחזור בתשובה, וכך הם דבריו:

שבת  לחלל  שצריך  במקום  בצבא  כעת  נמצא  והוא  בתורה,  להתחזק  שהתחיל  בחור  שאלה: 

משום פיקוח נפש. והנה במקום שהוא נמצא יש שתי משמרות, חלק מהחיילים נמצאים במשמרת 

בימים ראשון עד חמישי ויוצאים ביום שישי ושבת, וחלק נמצאים במשמרת בימים שישי שבת 

ויוצאים לחופשה במשך שאר ימי השבוע. 

שואל הבחור, אני רוצה ללמוד בישיבה, ואם אלך למשמרת של ימי שישי ושבת, אוכל כבר 

כעת להתחיל ללמוד תורה, אך מצד שני אצטרך לחלל שבת באונס, מאידך, אני יכול ללכת למשמרת 

של אמצע השבוע ולא לחלל שבת, אך לא יוכל ללמוד תורה, מה יעדיף?

שאלתי שאלה זו את גיסי הגר"ח קניבסקי )שליט"א( זצ"ל, והשיב: שיעבוד בצבא בשישי ושבת, 

וילמד תורה בשאר ימות השבוע.  וטעמו כי הבחור שאינו לומד זה גם פיקוח נפש עבורו, ובסוף 

יתדרדר מבחינה רוחנית! ומצינו בשו"ע )סימן שו סי"ד( שמותר גם לחלל שבת כדי להציל בת משמד 

רוחני, וכל שכן בעניננו שאינו מחלל שבת אלא רק בדברים של פיקוח נפש, שמותר לו לבחור בצד 

הזה  כדי שילמד תורה ולא יתדרדר ברוחניות.  

וכמו שמצינו בזה  נפש ממש!,  פיקוח  זה בבחינת  והרי  לימוד תורה אין חיים,  בלי  כי  ועוד, 

משה  שאמר  וכמו  בשכר,  תורה  ללמד  שאסור  אמרו  )כט.(  בכורות  בגמרא  דהנה  למעשה,  הלכה 

לישראל )דברים ד, ה( 'ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני ה אלקי' מה אני בחינם אף 

אתם בחינם, ומנין שאם לא מצא בחינם שילמד בשכר תלמוד לומר )משלי כג, כג( אמת קנה. ויש 

להבין, שאם הדין הוא שאסור ליטול שכר עבור תלמוד תורה איך מותר ]לתלמיד שלא מצא ללמוד 

בחינם[ לשלם שכר לחכם, הרי הוא מכשילו באיסור קבלת שכר עבור לימוד תורה, והתלמיד עובר 

על לפני עור לא תתן מכשול?

מי שילמדו  מוצא  דכיון שאינו  ד:(  )ע"ז  בינה  זצ"ל בספרו אמרי  גארמיזאן  רבי שמואל  ותירץ 

חינם, מותר לו ללמדו בשכר דלא גרע חיי עולם מחיי שעה, שבמקום שיש סכנה ופיקוח נפש הותר 

כל איסור, כלומר להימנע מללמוד תורה יש בזה חשש פיקוח נפש, שהרי הם חיינו ואורך ימינו, וחיי 

בעלי החכמה ומבקשיה בלא תורה כמיתה חשובה, ולכן אם אינו מוצא אלא ללמוד בשכר רשאי 

לשלם כדי לזכות בחיי העולם הבא, הרי  דהסברא הזו שלימוד התורה הוא ממש החיים הוא נוגע 

ביותר להלכה ולמעשה.

את כל זה, ועוד בא הכתוב בתחילת הפרשה ללמדנו: 'אם בחוקותי תלכו' ואמרו במדרש )ויקרא 

רבה פ' לה( הה"ד 'חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך'. אמר דוד, רבש"ע, בכל יום ויום הייתי 

מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי 

מדרשות, הה"ד ואשיבה רגלי אל עדותיך. ר' הונא בשם ר' אחא אמר, חשבתי מתן שכרן של מצוות 

והפסדן של עבירות, ואשיבה רגלי אל עדותיך. 

כל המזמור מדבר בשבח התורה  כי  )בחוקותי תרע"ג(,  זי"ע  'שם משמואל'  הרה"ק בעל  ומבאר 
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ולבית  פלוני  ואמר שזה מהתועלת שבה, שאפילו אני מחשב למקום  והעמל בה.  ותועלת העוסק 

דירה פלונית אני הולך, והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ובתי מדרשות שהטבע מעצמו אפי' 

בלתי מחשבה כלל נמשך לבתי כנסיות ובתי מדרשות, כי ע"י עמל התורה נעתק טבעו.  

ובא ר' אחא ופירש עוד יותר, שזה אין כל כך רבותא שמדברים חומריים נעתק טבעו להשתוקק 

לבתי כנסיות ובתי מדרשות, כי מי שטעם טעם חכמה ומתיקות התורה מדבש ונופת צופים ממילא 

נמשך אחרי', ואיננו נצרך להעתקת הטבע כל כך, וכמ"ש הרמב"ם פ"ז מה' רוצח הלכה א: וחיי בעלי 

חכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתה חשובין. אלא אפילו בדברים רוחניים עצמם, חשבתי 

מתן שכרן של מצוות והפסדן של עבירות, וידוע ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא, וגם הפסדן של 

את  מפסיד  העבירה  שע"י  ההפסדים,  מכל  הגדול  ההפסד  אלא  עונש,  יראת  הפשט  אין  עבירות 

תאוה  בשביל  מפסיד  והוא  שבעולם,  ושמחה  ועונג  שעשוע  מכל  למעלה  שהוא  האלקי,  הדיבוק 

נמבזה ונמס והיא רק כרגע, ואף שזהו מדת הצדיקים כאמרם ז"ל אבות )פ"ב מ"א( הוי מחשב הפסד 

מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה, מ"מ עדיין אין זה תכלית השלימות, שעדיין טובה 

ותועלת עצמו הוא דורש...

וזה שאמר דוד כשחושב שכר מצוה והפסד עבירה אזי ואשיבה רגלי אל עדותיך, לא בשביל 

השכר אלא בשביל שהן עדותיך, וכל זה הוא מחמת העתקת הטבע, כי מטבעו לעשות דבר הנאות 

אליו, וזה מחמת עמל התורה נעתק טבעו אף מזה, וזה רבותא יותר ממה שנעתק טבעו מגשמיות 

וחומריות לרוחניות!. ]עיין שם עוד וינעם לך, ואכמ"ל[.

מכל זה אפשר להבין באפס מה את דברי פפוס בן יהודה לאחר שזכה להבין את עומק דברי רבי 

עקיבא: אם במקום חיותנו כך, במקום מיתתנו - אם לא נעסוק בתורה - על אחת כמה וכמה! הוא 

זכה להבין בעומק הדברים כי חיי בעלי החכמה ומבקשיה בלא תלמוד כמיתה חשובין! ומשום כך 

השיב נחרצות, ללא שום היסוס וספק ספיקא: אשריך שנתפסת על דברי תורה, ]ואילו אני, גם אם 

מסרתי את נפשי להצלת ישראל, עם כל זאת[ אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים! 

וצדיק באמונתו ְיַחֶיה.

לאחר הדברים הנ"ל, מיד בא היצר הרע שכבר עומד ומצפה שכבר יגמור לקרוא את הדברים, 

ותיכף ומיד הוא פונה אל הקורא היקר ולחש ]או צועק[ באזניו, שיינע מעשיות! אבער ווי קומט 

דאס צו דיר?! מה לך לדבר גבוה גבוה, הלואי שנזכה שטבע החומרי והגשמי ישתעבד לכח הרוחני, 

שיהיו רגלינו מוליכות אותנו אל בתי כנסיות ובתי מדרשות, אבל שישתנה הטבע הרוחני גם כן שלא 

יתאווה אלא אל דבקות התורה ביגיעה ועמל התורה, מה לי ולזה, ווי קים איך צו דעם?!

מה  האם  בלבד?  סגולה  ליחידי  רק  נאמר  תלכו'  בחוקותי  'אם  הכתוב  וכי  לא?  באמת  ומדוע 

שאיתא בזוהר הק' מאן דרחיק מאורייתא רחיק מקוב"ה נאמר רק לבני עליה, הס מלהזכיר! הלא 
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תורה מונחת בקרן זוית וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול... הרי אין שום מעלה או מדה טובה, או איזה 

וכל אריכות  יאיר(.  בן  פנחס  )ברייתא דרבי  בלי כח התורה!  לזה  לבוא  מדריגה ביראת השם שאפשר 

הגלות  וכל הצרות רח"ל הוא מחמת ביטול תורה רח"ל )מדרש שה"ש פרשה ג, זוה"ק שמות ה, יז(,  ואין 

הגלויות מתכנסות אלא בזכות התורה )ב"ב ח.(, ולא איתדכי בר נש לעלמא אלא במילין דאורייתא 

)זוה"ק פ' קדושים פ:(.

לנו כל כך להתחבר ולהשתעבד אל התורה מתוך שמחת והתרוממות הלב  אם כן מה מפריע 

בלהבת אש קודש?

ונשאל יותר: מדוע באמת לא כל העוסקים בתורה זוכים על ידי זה להיות א תורה'דיגע מענטש 

- בן תורה אמיתי אשר כל כולו אומר כבוד, בדיבורו ובמעשיו ואפילו במחשבותיו, מדוע? להיכן 

פקעה קדושת התורה שצריכה להקרין עליהם - ומהם לכל הסובבים אותם בכל מקום ובכל פינה?!

ושאר  האכילה  בקדושת  התקדשות  בעניני  המדבר  במאמרו  נוראות  זי"ע  רבינו  אומר  כך  על 

צרכים הגשמיים, והזהירות יתירה שצריך להיזהר מכל דבר גשמי ובפרט ממאכלים שאין בהם 

תועלת לעבודת השי"ת: 

"לבאר הענין עפ"י דרכי הרמז אולי הוא כאשר הארכנו כבר )לעיל אות א הובא בתמצית 

לו', שכל  'הליכות עולם  המאמר( כי זאת עבודת כל איש ישראל לקיים מאמר הכתוב 

, שיהיו  הליכות העולם שהם הגשמיות, יהיו לו ית', אל תיקרי הליכות אלא הלכות 

בגדר הלכה שהוא תורה, ר"ל אף בשעה שעוסק בדברים גשמיים תהיה מחשבתו בהם 

רק על מנת שבכח הגשם הזה יוכל לעבוד עבודתו ית' ולעסוק בתורתו הק', כמו שנאמר 

בתמניא אפי: אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה', היינו שכל הילוכם בהליכות עולם 

הוא בשביל תורת ה', בבחינת בכל דרכיך דעהו, וזהו שאמר אם בחוקותי 'תלכו', ולא 

אם חוקותי תעשו או תלמדו או תשמרו, היינו שכל הליכותיכם יהיו בחוקותי, למען 

כי  קנינה,  ואופן  התורה  לימוד  דרך  וזה  ד(.   אופן  אוה"ח  )עיין  השי"ת  ועבודת  התורה 

בלעדי זאת, אם עוסקים בגשם לשם מילוי התאוה, נעשים מגושמים ואין יכולים לקנות 

התורה, כדברי מהר"ל מפראג זי"ע כי האדם הוא בעל גוף והתורה היא שכל אלקי, לכך 

צריך האדם שיהיה רחוק מן המדות שהם גשמיים, ולדבק עצמו במדה שהיא שכלית 

זה  ע"י  אפשר  שיהיה  כדי  התורה,  למען  ההכרחי  הגשם  עושים  כאשר  ורק  עיי"ש, 

ללמוד תורה ולעבוד את השי"ת, אז נעשה הגשם הזה עצם תורה ועבודת ה', כדאיתא 

בשם מרן הבעש"ט זצללה"ה זי"ע שכל רע הגורם לטוב נעשה כסא לטוב ונעשה עצם 

הטוב, ובכך בטל ממנו כל ענין הגשם, ממילא אינו מונע מלקנות התורה".

מתוך מחשבה  בתורה  העוסק  על  רק  אלא  נאמרו  לא  בתורה  עמלות  על  הסגולות  כל  כלומר, 

נאמר בזוה"ק: קוב"ה  כזו  ורק על תורה  וידיעה שהוא עוסק בתורת השם שהיא השכל האלוקי, 

ואורייתא וישראל חד, כשם שהקב"ה אין בו שום גשם, והוא אחד מעיקרי האמונה: ֲאִני ַמֲאִמין 
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ְוֵאין לֹו ׁשּום ִּדְמיֹון ְּכָלל.  ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו ֵאינֹו ּגּוף ְולֹא יִַּׂשיגּוהּו ַמִּׂשיֵגי ַהּגּוף 

כך גם התורה אין בה שום גשם ח"ו, ואפילו  כל סיפורי התורה הם גופי תורה כפי שכתב הזוה"ק 

דברים נוראים על מי שחושב שאינם אלא סיפורים בעלמא ואין בהם שום תורה, אלא צריך לדעת 

מכל  מרומם  ישראל  איש  כל  להיות  צריך  כן  וכמו  כולה הם שמותיו של הקב"ה...  התורה  כל  כי 

עניני גשמיות, ולהיות מחובר תמיד עם חלק הנשמה הטהורה שבו, ואז החוט המשולש של קוב"ה 

ואורייתא וישראל חד לא במהרה ינתק...

ורק ע"י תורה כזו נהפך ונשתנה כל הטבע והמציאות  של האדם, והוא מחשב שכר מצוה והפסד 

עבירה, ואז הוא בא למדריגה של 'ואשיבה רגלי אל עדותיך', לא בשביל השכר אלא בשביל שהן 

עדותיך כדברי השם משמואל זי"ע, וכנגד תורה כזו כל חפציך לא ישוו בה - הכל הם דברים בטלים, 

האדם  תכלית  כי  זולתך,  אלקים  ראתה  לא  שעין  במחיצה  ולעמוד  ישראל  כלל  על  מסי"נ  אפילו 

להשיב את רגלו אל התורה לא בשביל השכר אלא בשביל שהן עדותיך - בשביל הדבקות של קוב"ה 

ואורייתא וישראל חד ממש.

בפרשת ויגש אות י מביא כ"ק מרן הישמח ישראל זי"ע את דברי הרבי הזקן מווארקא זי"ע 

זצ"ל: שמי שזכה  הוא  ופירש  וכו',  יום  בכל  כל השונה הלכות  )עג.(  נדה  בגמ'  דברי הברייתא  על 

לתורה ודבוק בהשי"ת, אינו עושה שום תנועה קלה בשום אבר בלתי לה' לבדו, וכל מה שעושה 

נקרא הלכה, שהולך בדרכי השי"ת, וזה הוא הפירוש 'כל השונה הלכות בכל יום', היינו מה שהוא 

עושה בכל היום כולו הוא רק הלכות, ועליו הכתוב אומר )חבקוק ג, ו( הליכות עולם לו, שכל העולם 

אדם  ואם  ושכינתיה.  לקב"ה  רוח  נחת  במעשיו  עושה  והוא  ו:(,  )ברכות  לזה  לצוות  אלא  נברא  לא 

זוכה להיות במדרגה כזו, להיות כל מעשיו ותנועותיו והרגשותיו רק לשם ה' ולא לשום צורך אחר, 

הרי הוא דבוק בתורה תמיד, כי כל מעשיו המה תורת ה', שזה הוא תכלית המכוון מהתורה להיות 

דבוק בהשי"ת, וכל תרי"ג מצות הם עיטין לבא למדרגה הזו )זוה"ק ח"ב פב:(, ]ואמר על הרב הצדיק 

הקדוש מו"ה רבי דוד מלעלוב זצללה"ה זי"ע שהוא שונה הלכות בכל היום כולו[. ע"ש עוד באריכות 

המאמר בכל ענין זה. 

אבל כשאדם מונח בגשם וטובע בעולם הגשמי, אין לו חיבור עם התורה, וגם אם הוא יודע את 

כל התורה, אם אין התורה מּוַדַעת לו אין לו חיבור עם התורה, כפי שמסופר על הרה"ק בעל הדברי 

חיים מצאנז זי"ע שפעם אחת בא לפניו אחד שהיה מפורסם לתלמיד חכם גדול ואמר לו שהוא כבר 

למד ב"ה את כל הש"ס, הדברי חיים שהכיר על צורת פניו שיש לו עוד הרבה מה לתקן, שאל אותו: 

אזוי? די האסט שוין גילערנט גאנץ ש"ס, און וואס האט  ש"ס דיך גילערנט ?!...  אכן אתה למדת 

כבר את כל הש"ס, אבל מה הש"ס לימד אותך?!...

ועל זה מביא רבינו זי"ע בהמשך מאמרו את דברי הרמב"ם:

וכדברים האלה כ' הרמב"ם ז"ל )דעות ג, ג(, ישים על לבו שיהא גופו שלם וחזק כדי 

שתהיה נפשו ישרה לדעת את ה', שאי אפשר שיבין ויסתכל בחכמות והוא רעב וחולה 

או אחד מאיבריו כואב וכו', נמצא המהלך בדרך זו כל ימיו עובד את ה' תמיד, אפילו 
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בשעה שנושא ונותן וכו', מפני שמחשבתו בכל כדי שימצא צרכיו עד שיהיה גופו שלם 

לעבוד את ה', ואפילו בשעה שהוא ישן אם ישן לדעת כדי שתנוח דעתו עליו וינוח גופו 

כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את ה' והוא חולה נמצאת שינה שלו עבודה למקום ב"ה 

וכו', והוא שאמר שלמה בחכמתו בכל דרכיך דעהו, פי', אין דעת אלא תורה, כל דרך 

שאתה הולך, אף לצרכי גשמיות, תראה שיהיה בבחינת תורה.

ואם תאמר, ומאי כולי האי?! התשובה לכך היא:

כל מצוותיך אמונה.

בפרשת ואתחנן )אות יא ועוד כמה מקומות( כותב רבינו: כי מצוות התורה הק' המה עיקר ושורש 

האמונה! כמו שאמר הכתוב 'כל מצותיך אמונה', ואמונה זו תורה )שוח"ט תהלים קיט(, שע"י זה זוכים 

כבוד  שם  ברוך  וגו'  ישראל  שמע  בזוה"ק  כמבואר  מלבדו,  עוד  ואין  אחד  ה'  כי  להכיר  לאמונה, 

מלכותו לעולם ועד כללא דכל אורייתא כולא וכו' ורזא דכל מהימנותא, היינו כי ה' אחד משמעו 

שהוא אחד ואין עוד מלבדו, שזה עיקר כל האמונה, כדאיתא בזוה"ק וידעת היום והשבות אל לבבך 

כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד הכא תליא כל רזא דמהימנותא, וזה 

כללא דכל אורייתא, שרק ע"י התורה משיגים אמונה זאת. 

כיון שתכלית כל התורה והמצוות היא אמונה, וכך גם אמרו בסוף מס' מכות: בא חבקוק והעמידן 

'וצדיק באמונתו יחיה' שמקור החיות בא מכח האמונה, וכל התורה היא  )את כל התורה( על אחת, 

 - והאמונה מתאחדין ברזא דאחד  ימינו רק כאשר התורה  ואורך  חיינו  ולכן התורה היא  אמונה, 

שהם מתאחדים אצל האדם כאחד, כל שטיקל גמרא וכל מצוה צריכה להאיר באדם עוד נקודה של 

אמונה, והתחזקות באמונת אמיתת מציאות והשגחת השי"ת בכל חלקי הבריאה, השמי והרוחני 

כאחד, כשחסר לאדם בהירות באמונה זו, הרי הוא ַהֶחֶסר לא רק באמונה אלא ַהֶחֶסר הוא בעצם 

ובגוף התורה, כיון שכל מציאות של התורה היא אמונה! וממילא הוא חסר גם בחיבור ובדבקות של 

קוב"ה ואורייתא וישראל חד...

וזהו שכותב רבינו זי"ע במאמרו הק' )אות א שהובא בתמצית המאמר(: 

"וזה נראה הכוונה בירושלמי )ברכות ט, ה( העושה תורתו עתים הרי זה מיפר ברית, 

מ"ט הפרו תורתך עת לעשות לה', ופירש בפני משה, הרי זה מיפר ברית הכתוב אצל 

תורה, 'אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי', ר"ל העושה תורתו 

עתים, שבעת לימוד התורה הוא לומד תורה, אבל בעת התעסקותו במו"מ ושאר דברים 

גשמיים כוונתו למלאות תאוותו, הרי זה מיפר ברית תורה, כי מצות התורה יומם ולילה, 

כמו שנאמר והגית בו יומם ולילה, שגם העסק בעניני הגשם יהיה לצורך התורה שאז 

נחשב כעוסק בה יומם ולילה".

בעולם הגשמי  לאדם שמונח  אי אפשר  ידי התורה  על  וטהורה  לאמונה שלמה  להגיע  ברם! 
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והתאוות, וכמו שכתב רבינו תם בספר הישר: 

ית"ש  הבורא  אל  ממנה  ויסתכל  יראה  וזכה,  לטושה  האדם  של  הנפש  "ובהיות 

ואחדותו ומציאותו, ואז יזכה לראות כראי מוצק במה שנעלם ממנו, ויתגלה לו מסודות 

אלקים, אמנם אם אין הנפש לטושה וזכה, לא יוכל לראות... מפני הגוף האפל המכסה 

ומחשיך בדמיונות ותאוות הגוף. אמנם הנפש הזכה שהסירה ממנה אוולת הדמיונות 

והתאוות הגופניות והמדות הרעות, אז בהיותה זכה יעבור בה ראות השכל ותראה מה 

לאחריה, ואין אחרי הנפש כי אם הבורא יתברך שמו".

וכך כתב גם רבי אברהם בן הרמב"ם בספרו המספיק לעובדי ה' )שער הפרישות(: "העולם החומרי 

יכולה לראות, כמו מראה  אין הנפש  כך  ומשום  רבו,  ובין  בין העבד  גדולה החוצצת  הוא מחיצה 

עכורה ומלוכלכת שאי אפשר לראות בה מאומה... ובירידתה של הנפש למדרגה התחתונה שהיא 

החומר, תחלש ההתקשרות עם מקורה"... וכך כותב גם האור החיים הק' )ויקרא כה, לז(: "כאשר אדם 

משלים תאוות נפשו הבהמית, בזה מחשיך את אור הנפש, כשזה קם זה נופל" 

אלא שבדברי ר"ת יש חידוש נוסף שלא הוזכר אצל האחרים מפורש כל כך, והוא: שנפש זכה 

ולטושה של האדם אינה משפיעה רק על האמונה של האדם באמיתת מציאות והשגחת ה' אלא גם 

על גל המדות של האדם, והוא חידוש גדול וצריך לימוד... 

וענין זה מבואר בספר אמרות טהרות להאדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א )פ' קדושים(: כאשר 

האדם נזהר לקיים ענין זה של 'קדש עצמך במותר לך' כראוי, זה פועל עליו ומשפיע על נפשו שיהיה 

כגון  הרשות,  לקדושת  נוגעים  שאינם  בענינים  גם  אחרים,  קשיים  על  גם  להתגבר  ויכולת  כח  לו 

בעניני מדות בין אדם לחבירו.

וההסבר לזה, כי   קדש עצמך במותר לך' כולל שני ענינים, האחד הוא להמנע מלעשות כל דבר 

שאינו לצורך עבודת השי"ת, היינו אף דברים שערבים לגוף, אם אין בהם תועלת לעבודת השי"ת, 

ימנע עצמו מהם, והשני הוא כאשר צריך לעשות דבר מה לצורך עבודת השי"ת וגופו אינו סובל 

זאת, לדוגמא בנוגע לאכילה, כשאוכל לצורך עבודת השי"ת ואירע שהמאכל אינו ערב כל כך, יקדש 

עצמו ויתגבר על טבעו לעשות נגד רצונו. נמצא בזה מרגיל את עצמו שלא ללכת אחר התאוה והרצון 

הטבעי, "ער געבט זיך נישט נאך אינגאנצן", ומשריש בנפשו שלא הכל צריך להיות כרצונו וטבעו, 

"עס דארף נישט אלעם קלאפן מיט זיך", אלא מסתפק גם במה שאינו כפי רצונו, וממילא גם בעניני 

או  לבו,  נטיית  כפי  אינו  לדוגמא אם החברותא  לרוחו,  איזה מאורע שאינו  לו  יארע  המדות, אם 

כאשר יבוא אחד ויצערו בדברים, יוכל להשלים גם עם זה, שהרי זה ג"כ בכלל 'קדש עצמך במותר 

לך' - "מען דארף נישט נאך געבן דעם גוף", זה יסוד דול בכל הילוך החיים בכל הענינים, ועל ידי כן 

יכולים לקבל הכל בסבלנות ומתוך ישוב הדעת...

הנה לדוגמא הלכה למעשה בענין זה, ונקדים לזה מעשה רב:

יהושע  ברוך  רבי  זי"ע,  מסלונים  העבודה  היסוד  בעל  של  גדולים  תלמידים  שני  על  מסופר 
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ורבי משה דודקעס, שניהם ישבו והמתינו בתחנת הרכבת לנסוע אל היעד שביקשו לבוא, בעודם 

ממתינים שם, הגיע למולם חייל רוסי גבוה ורחב, וכל מראהו נראה מגושם מאד כראוי לחייל רוסי...

זיינט  ודיבר איתם בשפת האידיש, אה! איר  ניגש אליהם בחיוך רחב, כולו שש ושמח,  הוא 

אידין, גאט צו דאנקען, איך בין אויך א איד! ]אתם יהודים, אני מודה לה' גם אני יהודי[!.

הם הביטו בו ומשתאים לדעת האם הוא באמת יהודי או סוכן מושתל, ואז סיפר להם את קורות 

חייו, שיש לו משפחה עם ילדים שומרי תורה ומצוות, והוא היה לומד ומתפלל אתם מידי יום ביומו, 

עד שיום אחד הגיעו אנשי הצבא וגייסו אותו בכח, וניתקו אותו מהבית, ומכל דבר שבקדושה, את 

משפחתו העבירו למקום שאינו ידוע לו, ומחמת הנסיונות הקשים ביותר שיש לו שם, הוא נראה 

כפי שהוא נראה!

הם שאלו אותו מהיכן אם כן יש לך את הכח להיות כל כך בשמחה למרות המצב הנורא?!

ואז השיב להם תשובה נוראה!

עם  בביתי  נמצא  עכשיו  הייתי  אילו  רוח  נחת  יותר  לו  והיה  שמח,  יותר  היה  בודאי  הקב"ה 

משפחתי, לומד ומתפלל, ועורך את שולחן השבת והמועדים, כפי שאתם עושים, ועם כל זאת לטובת 

תיקון הנשמה שלי, הביא אותי הקב"ה להיכן שהביא אותי, ואם הקב"ה מוכן לוותר על שמחתו 

והנחת רוח שלו לטובת תיקון נשמתי, איך לא אהיה בשמחה ובצהלה אין שפרינגען פון שמחה 

מיט אזא גאט!!!...

ההילולא  ביום  במירון  הרשב"י  ששמחת  ברציפות  שלישית  שנה  זה  ובעוה"ר  הרב  לצערנו 

שלו אינה עוד כבשנים עברו, מה גם בשנה זו כאשר באו בו פריצים וחיללוהו ואיככה נוכל לראות 

כבלע את הקודש, אוי! 'אלקים באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשך שמו את מירון לאיים בשר 

חסידיך לחיתו ארץ'...

אבל אנו מאמינים בני מאמינים שאין שום מקרה בעולם!... 

ולא את  כלל, לא את הציבור  פוטר אותנו  זה  אין  יום שמחתם  על  ויתרו  ורשב"י  אם הקב"ה 

היחיד, שכל אחד יערוך את חשבונו מה שהוא צריך לחשב, ולא להתנהג באכזריות של 'אם תלכו 

עמי בקרי - לתלות את הדברים במקרה ח"ו, אבל על עצם הדבר צריך להביט באספקלריא המאירה, 

לא פחות מאותו חייל רוסי... ויאמין באמונה שלמה, כי הבוית"ש הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל 

המעשים, ואין עוד מלבדו! הודו לו ברכו שמו כי טוב ה' לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו.

אמונת תחיית המתים.

בתחיית  האמונה  הוא  האמונה,  עיקרי  י"ג  שבסדר  האחרון  העיקר  החיתום,  אחר  הולך  הכל 

המתים:



טו חודש אייר תשפ''ב

"ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ֶׁשִּתְהֶיה ְּתִחּיַת ַהֵּמִתים ְּבֵעת ֶׁשיֲַעֶלה ָרצֹון ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו 

וִיְתַעֶּלה ִזְכרֹו ָלַעד ּוְלֵנצַח ְנָצִחים"

"תחיית  פ"י(:  סנהדרין  המשניות  )בפירוש  הרמב"ם  כתב  המתים  בתחיית  האמונה  שעל  לזכור  יש 

יאמין  למי שלא  יהודית  ולא דבקות בדת  ואין דת  ע"ה,  רבינו"  יסוד מיסודי משה  המתים הוא 

בה...!"

לכאורה יש להבין את קשר הענינים של אמונה בתחיית המתים עם דבקות בדת יהודית?!. וגם 

מה ענין קדושת האכילה עם תחיית המתים?

דבר זה למדנו מתורת אור שבעת הימים מרן הבעש"ט הק' זי"ע, כפי שכותב בשמו נכדו הגדול 

הרה"ק בעל 'דגל מחנה אפרים' בפרשת עקב )ד"ה ומלתם(, שמדינה אחת שאלו במכתב להרמב"ם 

לדורשם  ועל הראיות שדרשו חז"ל מהפסוקים הקשו שיש  מן התורה,  מנין לתחיית המתים  ז"ל 

באופן אחר עפ"ל. הרמב"ם ז"ל לא רצה להשיב להם, ואמר לתלמידו רבי שמואל אבן תיבון ז"ל 

שהוא ישיבם, והוא אכן לא השיב להם על טענותיהם כלל אלא כתב להם הסבר למה אי אפשר 

להשיב להם, כיון שנגעלו במאכלות אסורות, משום כך נטמא דמם ונטמטם לבם ומוחם, ולכן הם 

נוטים למינות ואפיקורסות, ולא יוכלו לקבל מתיקות נופת צוף השכל האלקי.

ואלו הם תוכן דבריו :

דם,  נעשה  ושותה  אוכל  שאדם  ומשקה  מאכל  מיני  מכל  הטבע  חכמת  פי  "שעל 

החלק המובחר של הדם מגיע אל הלב והמוח, ומי ששומר עצמו ממאכלות המותרות 

והאסורות, נעשו דמיו צלולין וטהורים, ויש לו לב טהור ומח טהור וזך, ומי ששומר 

מתקדשים  אבריו  רמ"ח  כל  ותורתו,  ה'  דרכי  פי  על  אכילתו  את  ומקדש  יותר  עצמו 

ומטהרים. וכן להיפך ח"ו, אם אוכל מאכלות אסורות מגיע למוחו ולבו דם טמא, ונעשה 

שכלו עכור ומעופש בדעות זרות, ורמ"ח אבריו נטמאים, וכל החיות שלו נעשה בחינת 

על  שאלות  ששואלים  הללו  ואנשים  ואפיקורסות!...  ומינות  זרות  לדעות  ונופל  מת 

לבם  ונטמטם  נטמא דמם  כך  נטמאו במאכלות אסורות, משום  בודאי  תחיית המתים 

ומוחם, ולכן הם נוטים למינות ואפיקורסות, ולא יוכלו לקבל מתיקות נופת צוף השכל 

האלקי, ולכן נמנע הרמב"ם מלהשיב להם".

יש מאכלים שמצד עצמם הם מותרים באכילה, אבל אם הוא אוכל אותם רק למילוי תאוותיו 

בלי שום כוונה לשם ה', שיהיה לו כוח לעבודת השי"ת ]או להעלאת הניצוצות שזהו עבודת צדיקים 

סידורו של שבת זי"ע  עליונים[, הרי זה גם כן נחשב למאכלות אסורות, וכמו שכתב הרה"ק בעל 

)שורש א' ענף ג עלה ד(: תדע, שמחשבה קלה כמות שהיא, אם אין בה כוונת מצוה לה', תיכף שורה 

עליו הסטרא אחרא, כשמה כן היא, שהוא צד אחר שאינו לה', ואין בעולם כי אם מצוה או עבירה, 

אם אינה מצוה נעשית עבירה, ובכל דבר ודבר שבעולם, אין אלא אחת מאלו שתי הבחינות, או 

צדיקים ילכו בם, או ח"ו פושעים יכשלו בם...
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וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך )או"ח סימן רלא(: "בכל מה שיהנה בעולם הזה, לא יכוון להנאתו, 

הגורם  לדבר  או  בוראך  לעבודת  כולם  יהיו  רשות  של  דברים  ואפילו  הבוית"ש...  לעבודת  אלא 

עבודתו..., שאפילו היה צמא ורעב, אם אכל ושתה להנאתו אינו משובח, אלא יתכוון שיאכל כפי 

חיותו, לעבוד את בוראו".

הראוי בשעת  כוונה  לכוון  הענין  חומר  לאחר שהביא את  נח(:  )פרק  הגלגולים  בספר  האריז"ל 

אכילה, שלא לאכול לתאוות נפשו, כתב על רבי יוחנן כה"ג ששימש שמונים שנה בכהונה גדולה 

ולבסוף נעשה צדוקי, וממנו למדו חז"ל באבות )פ"ב מ"ד(: אל תאמין בעצמך עד יום מותך, ועל כך 

כותב האריז"ל:

"שלא היה לו כוונה בשעת אכילתו, ומתוך כך נתגלגל בו אותו ניצוץ של  ומה גרם לו זאת? 

הקליפה שהיה באותו אכילה...!".

לדברי התוספות ישנים ביומא )לח: ד"ה רגלי( הדברים מרפסים איגרא, שהקשו שם קושיא גדולה 

ועצומה, ממה שאמרו בגמ' יומא )שם( כיון שעברו רוב שנותיו של אדם ולא חטא, שוב אינו חוטא. 

וזה סותר למה שאמרו שא"א להאמין בעצמו עד יום מותו. ותירצו, שבודאי אם בא ליטמא פותחין 

לו, וכוונת הגמרא לומר שלאחר שעברו רוב שנותיו של אדם בלא חטא יכול להיטהר ולהתקדש 

בלא עמל. ועל פי דברי האריז"ל צריך לומר ]ואולי זה רמוז בכוונת דברי התוס' עיין היטב[ שכלל 

זה נאמר רק בנוגע לכל מצוות התורה, אבל לא לענין של קדש עצמך במותר לך ובכל דרכיך דעהו, 

ובענין זה אמרו חז"ל אל תאמין בעצמך, כיון ששם אפילו מחשבה קלה כמות שהיא, אם אין בה 

כוונת מצוה לה', תיכף שורה עליו הסטרא אחרא, וממילא נפגם על ידי זה האמונה, וניתר הקשר 

של קוב"ה ואורייתא וישראל חד, וזה רמוז בדברי חז"ל: 'אל תאמין בעצמך' כלומר, אל תחזיק את 

עצמך שאמונתך כבר קבועה בלבך כיתד שלא תמוט ולא תתקלקל אמונתך, כי ענין זה היא עבודה 

קשה שבמקדש לכל מי שאינו מקדש את עצמו בדברים המותרים ובכל עניני הרשות, ומלחמה זו 

היא עד זיבולא בתרייתא! ואפילו ברגע האחרון של האדם היצה"ר נלחם להפילו בענין האמונה 

כידוע ואכמ"ל, וזהו שאחז"ל בלשונם הקדוש 'עד יום מותך' דייקא, נורא נוראות! השם ירחם.

מעתה יובן ביותר עומק דברי הרמב"ם ז"ל במה שכתב: "תחיית המתים הוא יסוד מיסודי משה 

רבינו" ע"ה, ואין דת ולא דבקות בדת יהודית למי שלא יאמין...!"

ושאר דברים גשמיים  נפגמת מכח התעסקותו במו"מ  רק האמונה בתחיית המתים  לא  ברם! 

כוונתו למלאות תאוותו, אלא גם העיקר הראשון של האמונה שהיא: "ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, 

ְלָכל  ְויֲַעֶׂשה  ְועֹוֶׂשה  ָעָׂשה  ְלבַּדו  ְוהּוא  ַהְּברּוִאים,  ְלָכל  ּוַמְנִהיג  ּבֹוֵרא  הּוא  ְׁשמֹו  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַהּבֹוֵרא 

עיקרי  כל  גם  נפגמים, ממילא  והאחרונה  ואם האמונה הראשונה  ביותר,  נפגם  זה  גם  ַהַּמֲעִׂשים" 

האמונה מה שביניהם נפגמים רח"ל, ובכלל זה גם כל המדות נפגמים כמו שנתבאר לעיל.

בפרשת תרומה אות ד מביא רבינו מהמהר"ל זי"ע: "אין לך דבר שמקרב את האדם אל השם 

יתברך יותר מכאשר האדם פורש מן הגשמי, כי החומר הוא מסך המבדיל בין השי"ת ובין האדם 
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הגשמי, וכאשר גובר על הגשמי ודבק בשכלי, אז אין כאן מסך מבדיל כלל" עיי"ש, וע"י זה מבטל 

את הרע שהוא הסטרא אחרא הצוררים אותו, ככתוב לא יגורך רע.

ומזה מוסר השכל לכל איש לחזק עצמו במדה זו,  ובפרשת לך לך אות ב כותב על זה רבינו: 

להתפלל ולהשתדל בעניני הגשם רק לצורך עבודת השי"ת, בבחי' אל הארץ אשר אראך, שיהיה 

רק אמצעי לתורה ומצוות, ואל יאמר האדם מי אנכי שאעבוד את השי"ת במדריגה זו, כי כבר כתב 

הרמב"ם ז"ל )תשובה ה, ב( שאין הדבר כן אלא כל אדם ראוי להיות צדיק כמשה רבינו ע"ה, ובוודאי 

יוכל לבוא למדריגה זו, וצריך שיהיה על כל פנים חפצו ורצונו ומשאת נפשו לבוא לזה...

אולי כוונת רבינו זי"ע במה שכתב "שיהיה על כל פנים חפצו ורצונו ומשאת נפשו לבוא לזה" על 

פי מה שכתב הרה"ק בעל 'מאור ושמש' )פרשת כי תבוא( על ענין השגת אמונת מציאות השי"ת, שכל 

אחד משיג בזה לפי מה שביקש את ה'!...". והוא כמשל ממרן הבעש"ט הק' זי"ע, עה"פ אשרי העם 

יודעי תרועה ה' באור פניך יהלכון המובא בספר דגל מחנה אפרים )הפטרת כי תבוא(. למלך שעשה 

סביבו מחיצות ודברים מבהילים המרתיעים את האדם, שנוטעים בו הרגשה שממילא לא יצליח 

לעבור ולהגיע אל המלך ומה לו להתחיל, וזה מביא בו מורך לב שאפילו לא ינסה לעבור, כי לבסוף 

יפול. אבל מי שמשתוקק לראות את המלך וזה ציר חייו, הרי הוא מחרף את נפשו ומדלג מחומה 

לחומה ומתגבר על כל המכשולים. ומתאר שם, איך גם האמיץ בגבורים שמתגבר בחירוף נפש על 

הכל, מגיע לבסוף למצב שאין לו עוד שום דרך לעבור, ואז הוא צועק בכל לבו ונפשו: א-ִלי א-לי 

למה עזבתני, מדוע הסתרת פניך, וכל בקשתו היא "ה' באור פניך יהלכון". הבקשה הזאת שוברת 

את כל החומות, ומתגלה לפניו המלך היושב על כסא מלכותו וזיוו מלא כל העולם. וזהו "אשרי העם 

יודעי תרועה", שכל בקשתם בלב נשבר ונדכה היא "ה' באור פניך יהלכון". כאשר אדם מבקש בכל 

לבו ליאור באור האמונה, "האר פניך ונושעה כי אין לנו אלא הארת פניך":, בודאי יזכה שיאירו 

לו את אור האמונה...

אם נרצה לסכם בקצרה את כל האמור במאמר זה, לא נוכל לעשות את זה טוב יותר ממה שכתב 

החזון איש זצ"ל בנועם צוף אמריו )אמונה ובטחון פ"א, ט( בלשונו הק' והטהור:

"כאשר זַָּכה ֶׂשֶכל האדם לראות אמיתת מציאותו ית', מיד נכנס בו שמחת גיל עד 

אין קץ, ונשמתו נעימה עליו, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת 

בקדושה, "ובהעלות אדם בערכי קדש אלו, נגלה לפניו עולם חדש...!" כי אפשר לאדם 

בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים, וליהנות מזיו הקודש. וכל תענוגי עולם הזה כאפס 

נגד עונג של דביקות האדם ביוצרו ית'. הכח הטמיר הלזה הוא אחד מכוחות הטמירים 

שנתן היוצר בנשמת האדם, וכח זה מעיד על קשר הגבר ליוצר כל היצורים...".

וצריך  זו,  למדריגה  לבוא  יוכל  אחד  שכל  כולה  השנה  בכל  והבטחה  חיוב  הוא  זה  דבר  אם 

שיהיה על כל פנים חפצו ורצונו ומשאת נפשו לבוא לזה... על אחת כמה וכמה בשבת קודש זו 
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עליך  לא  כי  פ"ד(:  )אבות  חז"ל  בדברי  ומאמין  היודע  אחד  שכל  הרי  חזק!  שבת   - בחוקותי  פרשת 

המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין להיפטר ממנה! יוכל בס"ד להתעלות גם הוא בזה מכח הקריאה 

המעורר את הזמן, וכפי שכותב כ"ק מרן רבינו הישמח ישראל זי"ע בסגולת פרשת בחוקותי שהיא 

ההכנה לשבועות שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה, בלשונו הק' )שבועות י(:

יראת  יראה תתאה,  לידי  "בזה שאנו קורין התוכחות שבתורת כהנים, אנו באים 

שהיו  המניעות  היינו  הקללות,  כל  יכלה  ובזה  עילאה,  ליראה  נבוא  וממנה  העונש, 

להם עד עתה בלימוד התורה, הן מסיבות גשמיות, חסרון פרנסה ומקרים רעים רח"ל, 

כל  ונאבדים  כלים  היראה  ידי  על  שטות,  הרהורי  דעות  בלבולי  רוחניות,  מניעות  הן 

ידי שמיעתינו התוכחה בשבת קודם החג, אנו שמים על לב שכל זה  המניעות... על 

באתנו על אשר לא שמענו ולא שמנו לב לדברי ה' ותורתו, ועל ידי זה אנו באים לידי 

וברכותיה,  שנה  תחל  הוסיף  והפייטן  וכנ"ל.  וקללותיה,  שנה  תכלה  וממילא  יראה, 

להתורה  לנו  הנחוצים  ההכנות  כל  היינו  וברכותיה,  טובה  שנה  מעתה  לנו  שיתחיל 

וממילא  הדעת.  הרחבת  מתוך  ולעשות,  לשמור  וללמד  ללמוד  נוכל  למען  הקדושה, 

נכלל בזה, שיהיה לנו עתה בהתחלת החג הקדוש ישוב הדעת, ושנוכל לקבל על עצמנו 

ללמוד תורה ביראה ובאהבה ושמחה, ונזכה מחר אי"ה לקבלת התורה ממש, להיות 

התורה נבלעת בכל אברינו ודמינו, ולעשות רצונו יתברך".

גוט שבת גוט שבת.

חזק חזק ונתחזק.

 א פריילעכע און לוסטיגע מיט א אמונה' דיגע שבת. און א גיבענשטע פריילעכע יאר,

 יהי רצון שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה,

ויהי השנה הזאת סוף וקץ לכל צרותינו תחילה וראש לפדיון נפשנו.  

שבת שלום ומבורך.

שבת של אמת ואמונה.

שבת של שמירה כדגים במקום חיותן.

שבת של שמחת גיל עד אין קץ, בנפש עדינה המתעטפת בקדושה.

שבת שבו תכלה שנה וקללותיה, ותחל שנה וברכותיה לכל ישראל כערכם הרם.
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 אמ<רי מנ<ח<ם
הלימוד השבועי העולמי

במאמר שלפנינו יבאר רבינו זי"ע יסוד גדול ונורא בעבודת השי"ת בכלל, ובהכנה הראויה לקבלת התורה 

כראוי בחג השבועות הבעל"ט בפרט. והוא ענין של העלאת כל הדברים הגשמיים לעבודת ה', שזאת 

היא עבודת כל איש ישראל לקיים מאמר הכתוב 'הליכות עולם לו', שכל הליכות העולם שהם הגשמיות, 

יהיו לו ית', שיהיו בגדר הלכה שהוא תורה, ואף בשעה שעוסק בדברים גשמיים תהיה מחשבתו בהם 

רק על מנת שבכח הגשם הזה יוכל לעבוד עבודתו ית' ולעסוק בתורתו הק', וזה הוא דרך לימוד התורה 

ואופן קנינה, כי אם עוסקים בגשם לשם מילוי התאוה, נעשים מגושמים ואין יכולים לקנות התורה. 

ולא זו בלבד, אלא אף גם זאת שהמשתמש עם כל צרכי העולם הזה לעבודת השי"ת כתב הרמב"ם 

ז"ל "הריהו כל ימיו עובד את ה' תמיד".

רבינו זי"ע יבאר את שני הדברים האלו בביאור עמוק: א למה אי אפשר לקנות את התורה מי  שהוא 

מגושם ובעל תאוה. ב. למה על ידי עבודה זו נחשב כאילו הוא כל ימיו עובד ה'. ויבאר את כל זה ברמז 

הכתוב 'אם בחוקותי תלכו', וכדרכו בקודש יוסיף לבאר עוד כמה מדרשים על פי זה.

בתמצית המאמר הבאנו את דברי רבינו בפרשה אות א שהוא מעין המאמר השני, ורבינו מציין גם 

במאמרו שהוא המשך למאמר הראשון, ולכן צירפנו את זה לכאן להשלמת הענין. במאמר א מביא 

רבינו פירוש וחידוש נפלא מהאור החיים הק' בספרו חפץ ה' חפץ ה' על מאמר חז"ל )ברכות כח:( אני 

עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, כי כשאדם עמל במשא ומתן וכוונתו בעמלו כדי 

להשתכר די מחסורו למען יוכל לעסוק בתורה מבלי טרדת מזונות, אז הוא מקבל שכר על עמלו במו"מ 

מלבד עסקו בתורה, יען שהוא משים עסקו במו"מ עילה לעסק התורה, אכן אם האדם מטריד עצמו 

ח"ו בעסקים, וכוונתו לצורך דברים בטלים, לצבור הון למלאות תאוותו מהנאות הכוזבות, אז התאוות 

הללו מוציאין אותו מן העולם, כמו שאמרו אח"כ )שם( אני רץ לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת.

רבינו מוסיף דברים בזה והם נחוצים ביותר לכל משכיל דורש ומבקש ה כאשר עיניכם תחזנה מישרים.

בתמצית המאמר הרחבנו בעיקר בהבנת הנקודה העיקרית שבמאמר ובצירוף המאמר שבאות א, אשר 

מבין שניהם נוכל בס"ד להבין את חובת העבודה בשני שבועות אלו של סיום ימי הספירה, שנזכה 

להתקדש ולהיטהר מכל סיג ופגם ולהתקדש בקדושה העליונה אמן סלה.

מבוא המאמר
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תוכן המאמר

מביא את מאמר בעל הטורים על הכתוב א'ם ב'חוקותי ת'לכו ר"ת אבת, שתלכו בדרכי אבות.   ☯

ומבאר הענין עפ"י דרכי הרמז בענין העלאת כל הדברים הגשמיים לעבודת ה' שזאת היא 

שהם  העולם  הליכות  שכל  לו',  עולם  'הליכות  הכתוב  מאמר  לקיים  ישראל  איש  כל  עבודת 

הגשמיות, יהיו לו ית', שיהיו בגדר הלכה שהוא תורה, ואף בשעה שעוסק בדברים גשמיים 

תהיה מחשבתו בהם רק על מנת שבכח הגשם הזה יוכל לעבוד עבודתו ית' ולעסוק בתורתו 

הק', וזהו שאמר אם בחוקותי 'תלכו', ולא אם חוקותי תעשו או תלמדו או תשמרו, היינו שכל 

הליכותיכם יהיו בחוקותי, למען התורה ועבודת השי"ת.

ואופן קנינה, כי אם עוסקים בגשם לשם מילוי התאוה, נעשים  וזה הוא דרך לימוד התורה   ☯

מגושמים ואין יכולים לקנות התורה, כדברי מהר"ל מפראג זי"ע כי האדם הוא בעל גוף והתורה 

היא שכל אלקי, לכך צריך האדם שיהיה רחוק מן המדות שהם גשמיים, ולדבק עצמו במדה 

זה  ע"י  כדי שיהיה אפשר  התורה,  למען  הגשם ההכרחי  עושים  כאשר  ורק  שהיא שכלית, 

מרן  כדברי  ה',  ועבודת  תורה  עצם  הזה  הגשם  נעשה  אז  השי"ת,  את  ולעבוד  תורה  ללמוד 

הבעש"ט זי"ע שכל רע הגורם לטוב נעשה כסא לטוב ונעשה עצם הטוב, ובכך בטל ממנו כל 

ענין הגשם, ממילא אינו מונע מלקנות התורה.

ומביא עוד את דברי הרמב"ם ז"ל שכתב שהמהלך בדרך זו כל ימיו עובד את ה' תמיד, אפילו   ☯

בשעה שנושא ונותן וכו', מפני שמחשבתו בכל כדי שימצא צרכיו עד שיהיה גופו שלם לעבוד 

וינוח גופו כדי שלא  את ה', ואפילו בשעה שהוא ישן אם ישן לדעת כדי שתנוח דעתו עליו 

יחלה ולא יוכל לעבוד את ה' והוא חולה נמצאת שינה שלו עבודה למקום ב"ה וכו', והוא שאמר 

שלמה בחכמתו בכל דרכיך דעהו, פי', אין דעת אלא תורה, כל דרך שאתה הולך, אף לצרכי 

גשמיות, תראה שיהיה בבחינת תורה.

על פי זה מבאר את דברי המדרש אם בחוקותי תלכו הדא הוא דכתיב חשבתי דרכי ואשיבה   ☯

פלוני  ואומר למקום  הייתי מחשב  ויום  יום  בכל  עולם  רבונו של  דוד  רגלי אל עדותיך, אמר 

הה"ד  מדרשות,  ולבתי  כנסיות  לבתי  אותי  מביאות  רגלי  והיו  הולך  אני  פלונית  דירה  ולבית 

ואשיבה רגלי אל עדותיך, היינו דוד המלך ע"ה היו כל מחשבותיו, אפילו הגשמיים, לצורך 

עבודת השי"ת, 'והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות', ר"ל הרגילות שלי להיות 

מחשבתי לצורך התורה, הביאה אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, שיהיו כל הדרכים נעשים 
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בבחי' בתי כנסיות ובתי מדרשות, כי מכח המחשבה שהגשם יהיה הגורם לתורה נתהוה הכל 

בגדר תורה.

ובזה מבאר את דברי בעל הטורים, א'ם ב'חוקותי ת'לכו ר"ת אבת, שתלכו בדרכי אבות, כי   ☯

זה היה דרכם והילוכם בקודש של האבות הק', שהיו כל הליכותיהם בתורה ועבודת השי"ת, 

כדאיתא בפי' רבינו בחיי בשם הרמב"ם ז"ל על הכתוב ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, 

פי' כל הששת ימים אפשר לך שתעבוד את השי"ת עם עשיית כל מלאכתך, כענין האבות שהיו 

עובדים את השי"ת עם עבודת המקנה ושאר ענינים גופניים, עכ"ל הק'.

על דרך זה מוסיף לבאר עוד את דברי המדרש על הכתוב 'ואברהם זקן בא בימים', א"ר אחא   ☯

יש לך אדם שהוא בזקנה ואינו בימים בימים ואינו בזקנה אבל כאן זקנה כנגד ימים וימים כנגד 

זקנה, ר"ל 'יש לך אדם שהוא בזקנה', היינו שהוא בבחינת זקן, שעוסק בתורה, 'ואינו בימים', 

היינו הגשם שהוא ז' ימי הבנין, כלומר שאינו שקוע בגשמיות כלל, ויש שהוא 'בימים ואינו 

בזקנה', היינו שהוא שקוע בגשם, ואין מחשבתו כלל על התורה, שמכח זה יוכל לעסוק בה 

ולעבוד עבודתו ית', רק כל מגמתו למלא תאוותו, 'אבל כאן זקנה כנגד ימים וימים כנגד זקנה', 

שכל מעשיו ופעולותיו, אף בעבודת המקנה ושאר ענינים גופניים, הכל היה למען אשר בכח 

הזה יוכל ללמוד תורה ולעבוד את השי"ת, והכל היה אצלו בבחינת תורה.

ומיישב בזה את קושית הבת עין על לשון הכצוב ונתתי 'גשמיכם', כי יותר היה לו לומר ונתתי   ☯

מטר, אמנם המכוון, 'אם בחוקותי תלכו', היינו שכל הליכותיכם יהיו בתורה, וכל מחשבותכם 

יפריע  'ונתתי גשמיכם בעתם', שלא  גורם לתורה, אזי  יהיו בכדי שיהיה  בענינים הגשמיים 

לתורה, כי הגשם הזה הוא עצם תורה.

והדרך לבוא לכל זה הוא ע"י הכנעה והתבטלות, כי אם יש בו גיאות הוא כבר מגושם, שמחשיב   ☯

בנתיבות  כמבואר  השי"ת,  ועבודת  התורה  אל  שייך  ואינו  שלו,  והחומריות  הגשמיות  את 

להמהר"ל שהגאוה היא גשם, כי הגס רוח הוא מוגבל, שמגביל עצמו בחשיבות מיוחד ומוגבל 

לומר כך וכך גדול הוא, וזה שייך אל הגשם שיש לו הגבלה, משא"כ מדת הענוה היא מדה 

בלי הגבלה, שהרי היא אין, וב'אין' לא שייך גשם, לכך שייכת אל השכל שאינו מוגבל. וככה 

נתבאר בספה"ק ראשית חכמה שע"י גיאות נמשך אל הגשם ונעשה מגושם, משא"כ הענוה 

מרחקת את האדם מן הגשם ועי"ז זוכה לתורה.

רבו  בשם  ישראל  ישמח  בספה"ק  כדאיתא  בציר',  את  דיש  לכם  'והשיג  הכתוב  כוונת  וזהו   ☯

זי"ע, אם תרצה  זי"ע שאמר בשם מרן הרבי מלובלין זצללה"ה  הרה"ק מראדזמין זצללה"ה 

להשיג השם שד"י אותיות די"ש, את בציר, המעט עצמך בהכנעה יתירה, כלשון חז"ל בציר 

ובצר חדא מלשון מיעוט.

דכולא,  ברכתא  היא  דאורייתא  ברכתא  בזוה"ק  כדאיתא  לברכה,  זוכים  התורה  עסק  ובכח   ☯

והרמז, 'תורה' בגימטריא 'גל מקור הברכה', להורות כי בתורה טמון מקור הברכה, וכל אדם 

המתעסק בתורה זוכה להתגלות מקור הברכה, אמן כן יהי רצון.
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)כו, ג(  ]ב[ כתב בעל הטורים א'ם ב'חוקותי ת'לכו 

ר"ת אבת, שתלכו בדרכי אבות.

כאשר  הוא  אולי  הרמז  דרכי  עפ"י  הענין  ולבאר 

איש  כל  עבודת  זאת  כי  א(  אות  )לעיל  כבר  הארכנו 

הליכות  ו(  ג,  )חבקוק  הכתוב  מאמר  לקיים  ישראל 

הגשמיות,  שהם  העולם  הליכות  שכל  לו,  עולם 

יהיו לו ית', אל תיקרי הליכות אלא הלכות )מגילה 

כח:(, שיהיו בגדר הלכה שהוא תורה, ר"ל אף בשעה 

שעוסק בדברים גשמיים תהיה מחשבתו בהם רק 

עבודתו  לעבוד  יוכל  הזה  הגשם  שבכח  מנת  על 

ית' ולעסוק בתורתו הק', כמו שנאמר בתמניא אפי 

בתורת  ההולכים  דרך  תמימי  אשרי  א(  קיט,  )תהלים 

ה', היינו שכל הילוכם בהליכות עולם הוא בשביל 

תורת ה', בבחינת בכל דרכיך דעהו )משלי ג, ו(, וזהו 

שאמר אם בחוקותי 'תלכו', ולא אם חוקותי תעשו 

או תלמדו או תשמרו, היינו שכל הליכותיכם יהיו 

אוה"ח  )עיין  השי"ת  ועבודת  התורה  למען  בחוקותי, 

אופן ד(.

בלעדי  כי  קנינה,  ואופן  התורה  לימוד  דרך  וזה 

התאוה,  מילוי  לשם  בגשם  עוסקים  אם  זאת, 

נעשים מגושמים ואין יכולים לקנות התורה, כדברי 

מהר"ל מפראג זי"ע )נתיבות עולם נתיב התורה פרק ב( כי 

האדם הוא בעל גוף והתורה היא שכל אלקי, לכך 

צריך האדם שיהיה רחוק מן המדות שהם גשמיים, 

ולדבק עצמו במדה שהיא שכלית עיי"ש, ורק כאשר 

שיהיה  כדי  התורה,  למען  ההכרחי  הגשם  עושים 

אפשר ע"י זה ללמוד תורה ולעבוד את השי"ת, אז 

נעשה הגשם הזה עצם תורה ועבודת ה', כדאיתא 

בשם מרן הבעש"ט זצללה"ה זי"ע )תולדות יעקב יוסף 

פר' בא אות ח( שכל רע הגורם לטוב נעשה כסא לטוב 

ונעשה עצם הטוב, ובכך בטל ממנו כל ענין הגשם, 

ממילא אינו מונע מלקנות התורה.

וכדברים האלה כ' הרמב"ם ז"ל )דעות ג, ג(, ישים על 

לבו שיהא גופו שלם וחזק כדי שתהיה נפשו ישרה 
לדעת את ה', שאי אפשר שיבין ויסתכל בחכמות 
והוא רעב וחולה או אחד מאיבריו כואב וכו', נמצא 
המהלך בדרך זו כל ימיו עובד את ה' תמיד, אפילו 
בשעה שנושא ונותן וכו', מפני שמחשבתו בכל כדי 
שימצא צרכיו עד שיהיה גופו שלם לעבוד את ה', 
ואפילו בשעה שהוא ישן אם ישן לדעת כדי שתנוח 
יוכל  ולא  יחלה  שלא  כדי  גופו  וינוח  עליו  דעתו 
לעבוד את ה' והוא חולה נמצאת שינה שלו עבודה 
למקום ב"ה וכו', והוא שאמר שלמה בחכמתו בכל 
דרכיך דעהו, פי', אין דעת אלא תורה )סוטה מט.(, 
תראה  גשמיות,  לצרכי  אף  הולך,  שאתה  דרך  כל 

שיהיה בבחינת תורה.

בחוקותי  אם  א(  לה,  )ויק"ר  במדרש  דאיתא  וזהו 

תלכו הדא הוא דכתיב )תהלים קיט, נט( חשבתי דרכי 
ואשיבה רגלי אל עדותיך, אמר דוד רבונו של עולם 
פלוני  למקום  ואומר  מחשב  הייתי  ויום  יום  בכל 
מביאות  רגלי  והיו  הולך  אני  פלונית  דירה  ולבית 
אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, הה"ד ואשיבה 
כל  היו  ע"ה  המלך  דוד  היינו  עדותיך,  אל  רגלי 
מחשבותיו, אפילו הגשמיים, לצורך עבודת השי"ת, 
וזהו שאמר 'חשבתי דרכי', דרכי דייקא, היינו אף 
'אשיבה  הגשמיים,  הצרכים  על  שחשבתי  בשעה 
אז  גם  ר"ל  הרגל,  מלשון  רגל  עדותיך',  אל  רגלי 
היה זה ההרגל אצלי לכוין מחשבתי עבור התורה 
אין  ד(  פקודי  )תנחומא  ז"ל  כאמרם  עדות,  שנקראת 
עדות אלא תורה, וזה"פ 'אמר דוד רבש"ע בכל יום 
ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה 
פלונית אני הולך', היינו לצרכים גשמיים הכרחיים, 
'והיו רגלי מביאות אותי  וכיו"ב,  בעסקי המלוכה 
שלי  הרגילות  ר"ל  מדרשות',  ולבתי  כנסיות  לבתי 
להיות מחשבתי לצורך התורה, הביאה אותי לבתי 
כנסיות ולבתי מדרשות, שיהיו כל הדרכים נעשים 
בבחי' בתי כנסיות ובתי מדרשות, כי מכח המחשבה 
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בגדר  הכל  נתהוה  לתורה  הגורם  יהיה  שהגשם 

תורה.

ובזה נבוא אל הביאור, א'ם ב'חוקותי ת'לכו ר"ת 

אבת, שתלכו בדרכי אבות, כי זה היה דרכם והילוכם 

בקודש של האבות הק', שהיו כל הליכותיהם בתורה 

ועבודת השי"ת, כדאיתא בפי' רבינו בחיי )פר' יתרו( 

ששת  ט(  כ,  )שמות  הכתוב  על  ז"ל  הרמב"ם  בשם 

הששת  כל  פי'  מלאכתך,  כל  ועשית  תעבוד  ימים 

ימים אפשר לך שתעבוד את השי"ת עם עשיית כל 

מלאכתך, כענין האבות שהיו עובדים את השי"ת 

עכ"ל  גופניים,  ענינים  ושאר  המקנה  עבודת  עם 

הק'.

בימים,  בא  זקן  ואברהם  א(  כד,  )בראשית  וזשאה"כ 

אדם  לך  יש  אחא  א"ר  ו(  נט,  )ב"ר  במדרש  ואיתא 

שהוא בזקנה ואינו בימים בימים ואינו בזקנה אבל 

'יש  ר"ל  זקנה,  כנגד  וימים  ימים  כנגד  זקנה  כאן 

זקן,  בבחינת  שהוא  היינו  בזקנה',  שהוא  אדם  לך 

זקן  אין  לב:(  )קידושין  ז"ל  כמאמרם  בתורה,  שעוסק 

אשר  התורה  היא  וחכמה  חכמה,  שקנה  מי  אלא 

מחכמה עילאה נפקת )זוה"ק ח"ב סב.(, 'ואינו בימים', 

היינו הגשם שהוא ז' ימי הבנין, כלומר שאינו שקוע 

בגשמיות כלל, ויש שהוא 'בימים ואינו בזקנה', היינו 

שהוא שקוע בגשם, ואין מחשבתו כלל על התורה, 

ית',  עבודתו  ולעבוד  בה  לעסוק  יוכל  זה  שמכח 

רק כל מגמתו למלא תאוותו, 'אבל כאן זקנה כנגד 

ימים וימים כנגד זקנה', שכל מעשיו ופעולותיו, אף 

גופניים, הכל היה  ושאר ענינים  בעבודת המקנה 

למען אשר בכח הזה יוכל ללמוד תורה ולעבוד את 

השי"ת, והכל היה אצלו בבחינת תורה.

ואפשר שזהו כוונת אומרו אם בחוקותי תלכו וגו', 

ונתתי גשמיכם בעתם )כו, ד(, ודקדקו בספרים הק' 

)עי' בת עין פרשה זו( על הלשון גשמיכם, כי יותר היה 

לו לומר ונתתי מטר, כמו שנאמר )דברים יא, יד( ונתתי 

מטר ארצכם, או ונתתי גשמים בעתם, ולמה שינה 

לכתוב לשון גשמיכם, אמנם המכוון, 'אם בחוקותי 

וכל  בתורה,  יהיו  הליכותיכם  שכל  היינו  תלכו', 

שיהיה  בכדי  יהיו  הגשמיים  בענינים  מחשבותכם 

שלא  בעתם',  גשמיכם  'ונתתי  אזי  לתורה,  גורם 

יפריע לתורה, כי הגשם הזה הוא עצם תורה.

כי  והתבטלות,  הכנעה  ע"י  הוא  זה  לכל  ולבוא 

את  שמחשיב  מגושם,  כבר  הוא  גיאות  בו  יש  אם 

התורה  אל  שייך  ואינו  שלו,  והחומריות  הגשמיות 

הענוה  נתיב  )שם,  בנתיבות  כמבואר  השי"ת,  ועבודת 

פרק ח( שהגאוה היא גשם, כי הגס רוח הוא מוגבל, 

כך  לומר  ומוגבל  מיוחד  בחשיבות  עצמו  שמגביל 

וכך גדול הוא, וזה שייך אל הגשם שיש לו הגבלה, 

משא"כ מדת הענוה היא מדה בלי הגבלה, שהרי 

אל  שייכת  לכך  גשם,  שייך  לא  וב'אין'  אין,  היא 

השכל שאינו מוגבל עיי"ש, וככה נתבאר בספה"ק 

גיאות  שע"י  א(  פרק  הענוה  שער  )עי'  חכמה  ראשית 

הענוה  משא"כ  מגושם,  ונעשה  הגשם  אל  נמשך 

לתורה.  זוכה  ועי"ז  הגשם  מן  האדם  את  מרחקת 

כדאיתא  ה(,  )כו,  בציר  את  דיש  לכם  והשיג  וזהו 

רבו  בשם  ב(  אות  זו  )פרשה  ישראל  ישמח  בספה"ק 

הרה"ק מראדזמין זצללה"ה זי"ע שאמר בשם מרן 

להשיג  תרצה  אם  זי"ע,  זצללה"ה  מלובלין  הרבי 

השם שד"י אותיות די"ש, את בציר, המעט עצמך 

בהכנעה יתירה, כלשון חז"ל בציר )ברכות מה:( ובצר 

חדא )פסחים קד.( מלשון מיעוט.

ובכח עסק התורה זוכים לברכה, כדאיתא בזוה"ק 

דכולא,  ברכתא  היא  דאורייתא  ברכתא  קנ.(  )ח"ג 

הברכה',  מקור  'גל  בגימטריא  'תורה'  והרמז, 

וכל אדם  כי בתורה טמון מקור הברכה,  להורות 

הברכה,  מקור  להתגלות  זוכה  בתורה  המתעסק 

אמן כן יהי רצון.



אמרי מנחם  |  פרשת בחקותיכד

]במקום[ תמצית המאמר

]א[ אם בחוקותי תלכו וגו' )כו, ג(, איתא במד"ר 

)ויק"ר לה, ד(, חוקים שבהם חקקתי את השמים 

והארץ, שנאמר )ירמיה לג, כה( אם לא בריתי יומם 

ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, וברש"י ז"ל 

פירש מתורת כהנים )ספרא בחוקותי א( אם בחוקותי 

תלכו שתהיו עמלים בתורה.

פי' הדברים, כי באמת הנה כל הבריאה יש בה 

כח התורה, כדאיתא בזוה"ק )ח"ב קסא.( באורייתא 

אתברי עלמא ובאורייתא אתקיים עלמא, ואף 

הדברים הגשמיים המה בבחינת תורה, אלא שכח 

התורה שבהם הוא בהסתר, מצד הבריאה המסתרת, 

וזה חובת האיש הישראלי לבטל ההסתר ולגלות 

את כח התורה שבבריאה, להשתמש בכל הענינים 

הגשמיים רק לצורך התורה ועבודת השי"ת, כמו 

שאמרו רז"ל )אבות ו, יב( כל מה שברא הקב"ה 

בעולמו לא בראו אלא לכבודו שנאמר )ישעיה מג, 

ז( כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף 

עשיתיו, וזהו 'אם בחוקותי תלכו', שכל ההליכות 

שלכם יהיו בחוקותי, חוקים שבהם חקקתי את 

השמים והארץ, שיהיה הכל בשביל התורה ועבודת 

השי"ת, על דרך הכתוב )חבקוק ג, ו( הליכות עולם לו, 

שכל הליכות העולם הגשמי יהיו לו, לכבודו ית"ש.

וזהו פירוש 'שתהיו עמלים בתורה', היינו כדברי 

כ"ק מרן אאמו"ר זצללה"ה זי"ע )אמונת משה פרשה 

זו אות א( שכל העמל שלכם אפילו בדברים של 

חול תקשרו בתורה, שתדעו שכל הבריאה היא 

ע"י התורה, עכ"ד הק', היינו שכל העמל הגשמי 

יהיה על מנת שבכח העמל הזה תוכלו לעסוק 

בתורת השי"ת ולקיים מצוותיו ית', והוא כדאיתא 

בספה"ק חפץ ה' על מאמר חז"ל )ברכות כח:( אני 

עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, 

כי כשאדם עמל במשא ומתן וכוונתו בעמלו כדי 

להשתכר די מחסורו למען יוכל לעסוק בתורה 

מבלי טרדת מזונות, אז הוא מקבל שכר על עמלו 

במו"מ מלבד עסקו בתורה, יען שהוא משים עסקו 

במו"מ עילה לעסק התורה, אכן אם האדם מטריד 

עצמו ח"ו בעסקים, וכוונתו לצורך דברים בטלים, 

לצבור הון למלאות תאוותו מהנאות הכוזבות, 

אז התאוות הללו מוציאין אותו מן העולם, כמו 

שאמרו אח"כ )שם( אני רץ לחיי העולם הבא והם 

רצים לבאר שחת.

וכאשר עושים הכל לצורך עבודת השי"ת ותורתו 

הק', נעשים גם הדברים הגשמיים עצם התורה 

ועבודת השי"ת, כדאיתא בספה"ק תולדות יעקב 

יוסף )פר' בא אות ח( בשם מרן מורינו הבעש"ט הק' 

זצללה"ה זי"ע, שכאשר הרע הוא גורם לטוב 

נעשה כסא אל הטוב והכל טוב, פירוש, אם הגשם 

שהוא בחינת רע, הוא לצורך התורה והמצוות 

הנקראים טוב, ע"ד אמרם ז"ל )אבות ו, ג( אין טוב 

אלא תורה, נעשה כסא לטוב שהוא התורה, שהרי 

בלי הגשמיות אי אפשר לעסוק בתורה ולשמור 

המצוות והוא גורם להם, וממילא הכל טוב, נעשה 

גם הגשמיות בחינת תורה, כי באמת הרי יש בו 

כח התורה, מצד שכל העולם נברא ע"י התורה.

וז"ב אמרם ז"ל )מגילה כח:( תנא דבי אליהו כל השונה 

הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא, 

 כיון שרבינו מציין במאמרו שהוא המשך למאמרו באות א
 לכן צירפנו את המאמר הזה לכאן שיש בו גם תוספת ביאור וחידושים בענין,

והם מועילם מאד להלשמת הבנת עומק המאמר.



כה חודש אייר תשפ''ב

שנאמר הליכות עולם לו, אל תיקרי הליכות אלא 

הלכות, היינו כאשר 'הליכות עולם לו', שכל כוונתו 

בעמלו הגשמי הוא לו ית' ולתורתו, שיוכל לבוא 

מכח זה לעסק התורה ועבודת השי"ת, הנה אז 

'אל תיקרי הליכות אלא הלכות', שכל ההליכות 

הגשמיים נעשים בבחי' הלכה, היינו בגדר עצם 

התורה ועבודת השי"ת.

וזה יוכל להיות גם כוונת הכתוב )תהלים א, א-ב( אשרי 

האיש וגו', כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה 

יומם ולילה, היינו כי כאשר 'בתורת ה' חפצו', שכל 

חפצו ורצונו בכל מה שעושה, אפילו בעניני גשמיות, 

הכל לצורך לימוד תורה וקיום המצוות, לעשות רצון 

השי"ת, ולא זולת זה כלום, אזי 'ובתורתו יהגה יומם 

ולילה', נחשב הדבר להיותו הוגה בתורה יומם 

ולילה, כי גם העסק בעניני גשמיות נחשב לעסק 

התורה, והיא נקראת תורתו, כפירש"י משעמל בה 

היא נקראת תורתו, כי על ידי שכל עמלו אף בעניני 

גשמיות היא בה, בתורה הק', הריהו נעשה מופשט 

מן הגשם, ועי"ז זוכה להתדבק בהשי"ת, בבחינת 

קוב"ה ואורייתא וישראל חד )זוה"ק ח"ג עג.(, היפך 

ההשתקעות בגשמיות שמונעת הדביקות )עי' תולדות 

יעקב יוסף פר' יתרו אות א(, וממילא נקראת 'תורתו'.

וזה נראה הכוונה בירושלמי )ברכות ט, ה( העושה 

תורתו עתים הרי זה מיפר ברית, מ"ט הפרו תורתך 

עת לעשות לה' )עי' תהלים קיט, קכו(, ופירש בפני משה 

הרי זה מיפר ברית הכתוב אצל תורה אם לא בריתי 

יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, ר"ל 

העושה תורתו עתים, שבעת לימוד התורה הוא 

לומד תורה, אבל בעת התעסקותו במו"מ ושאר 

דברים גשמיים כוונתו למלאות תאוותו, הרי זה 

מיפר ברית תורה, כי מצות התורה יומם ולילה, 

כמו שנאמר )יהושע א, ח( והגית בו יומם ולילה, 

שגם העסק בעניני הגשם יהיה לצורך התורה 

שאז נחשב כעוסק בה יומם ולילה.

והן המה דברי הרמב"ן ז"ל באגרתו הקדושה, והסר 

כל דברי העולם מלבך בעת התפילה, ולכאורה 

קשה איך יוכל להיות כדבר הזה, הלא בקשות 

התפילה המה ג"כ על צרכים גשמיים, דוגמת רפואה 

בברכת רפאנו ופרנסה בברכת ברך עלינו וכדו', 

אלא הפירוש כמבואר, שכל הכוונה בתפילה, אף 

על הצרכים הגשמיים, תהיה רק לצורך עבודת 

השי"ת ותורתו הק', ולא למלאות תאוותו בזה, 

שאז נעשים אף דברי העולם הגשמי עצם תורה 

ועבודת ה'.

אם  ג-ד(  )כו,  קודש  המקראי  בהמשך  י"ל  וזה 

בחוקותי תלכו וגו', ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה 

הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו, 'אם בחוקותי 

תלכו', היינו כאשר כל הליכותיכם יהיו בחוקותי, 

בשביל התורה ועבודת השי"ת, 'ונתתי גשמיכם 

רבי  כפירוש קדושת מרן הרבי  היינו  בעתם', 

אלימלך זצללה"ה זי"ע בספרו הק' נועם אלימלך 

)פרשה זו( שגם גשמיות העולם יהיה בהתקשרות 

עם העולמות העליונים הנקראים עת )עי' פרדס 

שער כג פרק טז(, ר"ל שגם הגשמיות יהיה בגדר 

תורה שהיא בחינת עת, ע"ד עת לעשות לה', וע"י 

זה 'ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו', כי 

בכח התורה שאינה מתקיימת אלא במי שמשים 

עצמו כמי שאינו )סוטה כא:( נתעורר בחינת כתר 

מדת אין, וכתר איהו רישא ומבועא דכל ברכאן 

כדאיתא )תיקו"ז קכ:(.

וזהו מאמר הכתוב )תהלים קד, כד( מה רבו מעשיך 

ה' כולם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך, 'מה 

רבו מעשיך ה'' הוא עולם העשיה, 'כולם בחכמה 

עשית', אין חכמה אלא תורה )תנחומא וילך ב(, ר"ל 

גם עולם העשיה הוא בבחינת תורה שהיא חכמה, 

ולזאת, 'מלאה הארץ קנינך', כדאיתא בסידור 

הרמ"ק )שער ד סימן ו( שממלא אותה בקנין השפע, 

כלומר כדי שיוכל לעבוד את השי"ת וללמוד תורתו 

הנו זוכה לשפע רב, אמן כן יהי רצון.



אמרי מנחם  |  פרשת בחקותיכו

הוראה למעשה בעבודת ה'

א. עבודת כל איש ישראל לקיים מאמר הכתוב )חבקוק ג, ו( הליכות עולם 

לו, שכל הליכות העולם שהם הגשמיות, יהיו לו ית', שיהיו בגדר הלכה 

שהוא תורה, ר"ל אף בשעה שעוסק בדברים גשמיים תהיה מחשבתו בהם 

רק על מנת שבכח הגשם הזה יוכל לעבוד עבודתו ית' ולעסוק בתורתו הק'.

ב. וזה דרך לימוד התורה ואופן קנינה, כי בלעדי זאת, אם עוסקים בגשם 

לשם מילוי התאוה, נעשים מגושמים ואין יכולים לקנות התורה, כדברי 

מהר"ל מפראג זי"ע כי האדם הוא בעל גוף והתורה היא שכל אלקי, לכך 

צריך האדם שיהיה רחוק מן המדות שהם גשמיים, ולדבק עצמו במדה 

שהיא שכלית, ורק כאשר עושים הגשם ההכרחי למען התורה, כדי שיהיה 

אפשר ע"י זה ללמוד תורה ולעבוד את השי"ת, אז נעשה הגשם הזה עצם 

תורה ועבודת ה'.

ג. כדברים האלה כ' הרמב"ם ז"ל, ישים על לבו שיהא גופו שלם וחזק כדי 

שתהיה נפשו ישרה לדעת את ה', שאי אפשר שיבין ויסתכל בחכמות והוא 

רעב וחולה או אחד מאיבריו כואב וכו', נמצא המהלך בדרך זו כל ימיו עובד 

את ה' תמיד, אפילו בשעה שנושא ונותן וכו', מפני שמחשבתו בכל כדי 

שימצא צרכיו עד שיהיה גופו שלם לעבוד את ה', ואפילו בשעה שהוא 

ישן אם ישן לדעת כדי שתנוח דעתו עליו וינוח גופו כדי שלא יחלה ולא 

יוכל לעבוד את ה' והוא חולה נמצאת שינה שלו עבודה למקום ב"ה וכו'.

ד. לבוא לכל זה הוא ע"י הכנעה והתבטלות, כי אם יש בו גיאות הוא כבר 

מגושם, שמחשיב את הגשמיות והחומריות שלו, ואינו שייך אל התורה 

ועבודת השי"ת, שהגאוה היא גשם, כי הגס רוח הוא מוגבל, שמגביל עצמו 

בחשיבות מיוחד ומוגבל לומר כך וכך גדול הוא, וזה שייך אל הגשם שיש לו 

הגבלה, משא"כ מדת הענוה היא מדה בלי הגבלה, שהרי היא אין, וב'אין' 

לא שייך גשם, לכך ע"י גיאות נמשך אל הגשם ונעשה מגושם, משא"כ 

הענוה מרחקת את האדם מן הגשם ועי"ז זוכה לתורה. 





לעילוי נשמת
א"מ הרה"ח ר' בנימין ב"ר מאיר דב ז"ל

רכניצר
נלב"ע ז' תשרי תשפ"א

ת.נ.צ.ב.ה.


