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אם בחוקותי תלכו )כו, ג(
פירש רש"י ז"ל שתהיו עמלים בתורה.

'לא ילך  )דעות ה, ח(  ז"ל  ונראה לבאר הכוונה, על פי דברי הרמב"ם 
תלמיד חכם בקומה זקופה וגרון נטוי, ולא יהלך עקב בצד גודל בנחת, 
כבעלי  קומתו  יכפוף  ולא  משוגעים,  כמנהג  הרבים  ברשות  ירוץ  ולא 
חטוטרת, אלא מסתכל למטה כמו שהוא עומד בתפילה ומהלך בשוק 
כאדם שהוא טרוד בעסקיו', ומסיים כי 'גם ממהלכו של אדם ניכר אם 
חכם ובעל דעה הוא או שוטה וסכל, וכן אמר שלמה בחכמתו )קהלת י, ג( 
וגם בדרך כשהסכל הולך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא, הוא מודיע לכל 

על עצמו שהוא סכל', עכ"ל.
היינו  בתורה,  עמלים  שתהיו   - תלכו'  בחוקתי  'אם  הפירוש  וזהו 
ורשימה  חותם  יניח  התורה  עד שעמל  בתורה  עמלים  תהיו  כך  שכל 
מהאנשים  שאתם  עליכם  יעיד  עין  וכל  הליכתכם,  על  אף  ניכרת 
הוא  אם  ניכר  אדם  של  שממהלכו  הרמב"ם  כדברי  בתורה,  העמלים 
חכם ובעל דעה.                                               )אמונת משה פרשה זו אות ה(

אם בחוקותי תלכו )כו, ג(
איתא במדרש )ויק"ר לה, א( אם בחוקותי תלכו הדא הוא דכתיב )תהלים 
קיט, נט( חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך, אמר דוד רבונו של עולם 

בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני 
הולך, והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, הדא הוא 

דכתיב ואשיבה רגלי אל עדותיך.
הרה"ק רבי שמעון מסקרנוביץ זצללה"ה זי"ע אמר שכ"ק מרן הרבי 
הצעיר  הרבי  מרן  ]כ"ק  אביך  פעם:  לו  אמר  זי"ע  זצללה"ה  מביאלא 

מווארקא זצללה"ה זי"ע[ פירש בקדשו דברי הכתוב והמדרש כך:
'אם בחוקותי תלכו', אם הוא לשון ספק, כלומר אם בכל הדברים 
אם  שתחקור  לא,  או  לעשות  אם  בספק  תהיה  לעשות  רוצה  שאתה 
עפ"י תורה מותר לעשות או לא, אז בודאי 'בחוקותי תלכו', וזהו שאמר 
המדרש 'הדא הוא דכתיב חשבתי דרכי', כלומר התבוננתי וחקרתי אם 

מותר לעשות אם לא, ואז ממילא 'ואשיבה רגלי אל עדותיך'.
יונתן אייבשיץ  ר'  )תפארת ישראל אות צד, מכתבי הגה"ח 

ז"ל, דומ"ץ בווארשא.
בקובץ לב אריה, סיון תשנ"ו, עמ' כז-כח, הובא בסגנון דומה, 
מנחם  רבי  הרה"ק  רבו  בשם  ז"ל  וגשל  רא"מ  הרה"ח  מפי 
מענדל ]בן הרה"ק רבי שמחה בונם[ מאטוואצק זצ"ל, שאמר 
בשם זקינו הרה"ק הרמ"מ מווארקא זצ"ל על דברי המדרש 
"אז מען טוט מיט א חשבון קומט מען צו" ]=אם עושים עם חשבון 
מגיעים להתכלית[, והמכוון, כי אם האדם עושה בסתם כבהמה 

דרכיו  מחשב  אם  אבל  להתכלית,  לבוא  יוכל  לא  אז  רח"ל 
ועושה מעשיו בחשבון ודעת, אז גם אין החשבון שלו אינו 
נכון יגמור השי"ת בעדו לטובה, לבוא להתכלית, כי הנדרש 

ממנו הוא שיכלכל דרכיו בדעת ובמשפט ובחשבון(

ונתתי גשמיכם בעתם  וגו'  אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו 
ונתנה הארץ יבולה וגו' )כו, ג-ד(

והקשו הכל הלא שכר מצוה בהאי עלמא ליכא )קידושין לט:(, ומה זה 
שהבטיח שכר המצוות בעולם הזה )עי' רמב"ם תשובה ט א, ועוד(.

ונ"ל לתרץ עפ"י מאמר הכתוב )שמות כד, יא( ויחזו את האלקים ויאכלו 
אכלין  כאילו  ברעוא  דאתקבלו  בקרבניהון  חדן  והוו  ותרגומו  וישתו, 
ושתן, היינו כי ע"י עסק התורה והדביקות בהשי"ת, ניזון האדם מהנאת 
השביעה מזיו השכינה כמו מאכילה ושתיה, כדוגמת משה רבינו ע"ה 
שלא היה צריך לאכול ארבעים יום וארבעים לילה, מחמת היותו נהנה 
מזיו השכינה, וזאת היתה דרגת נדב ואביהוא, שהיו ניזונים מדביקותו 
יתברך, עד אשר היה נחשב אצלם כאילו אכלו ושתו, שלא היו צריכים 

עוד לאכול ולשתות, כי שבעה נפשם מזיו השכינה.
בתורה  עמלים  שתהיו  תלכו',  בחוקותי  'אם  יתברך  אומרו  וזהו 

כפירוש רש"י ז"ל, הנה ע"י זה תהיו כל כך בדביקות, שיהיה בעיניכם 
כאילו יש לכם כל טוב, ואז אשלם לכם מדה כנגד מדה, שבאמת יהיה 
ועץ השדה  יבולה  ונתנה הארץ  'ונתתי גשמיכם בעתם  כל טוב,   לכם 
יתן פריו'.                                                                 )אמרי מנחם אות ה(

ואולך אתכם קוממיות )כו, יג(
פירש רש"י ז"ל בקומה זקופה, ולכאורה הוא פלא, הלא זו היא מדה 
זה  מה  א"כ  לא.(,  )קידושין  זקופה  בקומה  לילך  ואסור  מאוד,  עד  מגונה 

שמבטיח השי"ת שיוליך אותנו קוממיות.
אך אולי הפירוש, כי מי שמחשבתו במחשבות זרות וגיאות וגסות 
הרוח, הוא בבחינת בהמה שאין לה דעת וראשה כפוף, כדאיתא בזוה"ק 
שחושב  זה  כך  לעפרא,  רישא  כפיף  דאיהו  הנחש  אודות  קיט:(  )ח"ג 

מחשבות זרות וגיאות שהוא מפאת הסתת נחש הקדמוני והיצר הרע 
ראשו כפוף, אבל מי שיש לו דעת ומחשבתו דבוקה תמיד בקדושה 

העליונה, הוא בבחינת קומה שלימה, ויכול להרים ראש עליון.
וזהו ואולך אתכם קוממיות - בקומה זקופה, היינו שתזכו לשלימות 

הדעת, להיות בקדושה ובטהרה, ולא חלילה כבהמה שראשה כפוף.
מהרה  ותוליכנו  רבה(  אהבה  )ברכת  מבקשים  שאנו  מה  ג"כ  וזהו 
בשלימות  ישראל  ארץ  לקדושת  לילך  שנזכה  לארצינו,  קוממיות 
ראש  להרים  נתבייש  שלא  שלימה,  בקומה  וטהרה,  בקדושה  הדעת, 

מחמת קדושת ארץ ישראל.
)תפארת שמואל פר' שקלים אות ד, ובסגנון דומה פרשה זו אות ז עיין שם(

ורדף אותם קול עלה נדף )כו, לו(
זלה"ה  אורי  מו"ה  המפורסם  הצדיק  ישראל  קדוש  מפה  שמעתי 
מסטרעליסק, כמדומה שאמר בשם הבעש"ט זלה"ה שזה הפסוק קאי 
על העוסקים בתורה שלא לשמה, ובפרט לקנתר שנוח לו שלא נברא, 
וכמבואר בתוספות במס' פסחים )נ: ד"ה וכאן( עיין שם, ולאותן אנשים 
רודף קול עלה נדף, נדף הוא לשון דף, היינו שהדף גמרא רודף אותם.
)אור צדיקים ה, ב(

והיה הוא ותמורתו יהיה קודש )כז, י(
וזהו  הוא לשון שמחה,  והיה  ג(  )ב"ר מב,  ז"ל  יש לפרש עפ"י אמרם 
שאמר 'והיה' - כלומר ע"י אור השמחה, 'הוא ותמורתו יהיה קודש' - 

יוכל לתקן הכל לטוב, שאפילו תמורתו יהיה ג"כ קודש.
)ישמח ישראל ט"ו שבט, וראה אמונת משה פר' בשלח 
כי  ו, הכוונה  אות  ט"ו שבט סוף  ואמרי מנחם  ט,  אות 

בכח השמחה יכולים להפך אף את הדין לטוב וחסד(

וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם 
אזכור )כו, מב(

מלובלין  ]הרבי[  יצחק  יעקב  מוה"ר  הקדוש  הצדיק  בשם  שמעתי 
זצללה"ה שאמר בפירוש הפסוק, 'וזכרתי את בריתי יעקב' - ר"ל אזכור 
זכות יעקב, 'ואף' - ר"ל אם יהיה עוד אף וזעם ח"ו, ולא יומתקו הדינים 
בכח זכות יעקב לבד, אזי 'את בריתי יצחק' - ר"ל אזכור להם עוד זכות 
יצחק, ואם ח"ו לא יספיק גם זכות יצחק להמתיק האף, 'ואף' - ר"ל אם 
יהיה עוד אף, אזי 'את בריתי אברהם אזכור' - ר"ל אזכור גם זכות אברהם 

להמתיק האף והזעם להמשיך החסדים בזכותם, ע"כ שמעתי ודפח"ח.
)אמרי יוסף פר' נצבים.

ובנועם מגדים פר' לך לך הביא בשמו הקדוש באופן אחר: 
'שמענו מפה קדוש בוצינא קדישא הרב מוהריי"ה נרו יאיר, 
כלומר אם   - 'ואף'  ]לישראל[,   - יעקב'  'וזכרתי את בריתי 
בריתי  'את  אזכיר  וגבורה,  אף  האומות  על  לעורר  אצטרך 
יצחק', כי כן מדתו פחד יצחק, יראה וגבורה, אמנם 'ואף' 
- ר"ל גם שאזכיר אף לאומות, לישראל 'את בריתי אברהם 

אזכור', חסד לישראל', ויעויין עוד בזכרון זאת פרשה זו(

אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם )כו, ג(.
איתא בכלי יקר ביאור ג' הלשונות, 'בחוקותי תלכו' היינו כפירוש רש"י 
שלא  החוקיות,  המצוות  על  הכוונה  אין  כי  בתורה,  עמלים  שתהיו  ז"ל 
שהליכה  מינה  שמע  בחוקותי,  לכו  הליכה,  לשון  התורה  בכל  בהם  מצינו 
כן,  זו מדברת בדבר שאין הקב"ה מצוה עליו, אלא האדם מעצמו עושה 
היינו דבר שמצד ההרגל נעשה לו לטבע שני, ולא יצדק זה כי אם בקובע 
עד  ידוע,  בעת  המדרש  לבית  לבוא  עצמו  ומרגיל  לתורה,  ועתים  חוקים 
)ויק"ר לה, א( שאמרו, אם  שנעשה לטבע אצל הרגלים, וזה כדעת המדרש 
בחוקותי תלכו הדא הוא דכתיב )תהלים קיט, נט( חשבתי דרכי ואשיבה רגלי 
הייתי  ויום  יום  בכל  עולם  של  רבונו  הקב"ה  לפני  דוד  אמר  עדותיך,  אל 
מדרשות,  לבתי  אותי  מביאות  רגלי  והיו  הולך  אני  פלוני  למקום  מחשב 
ואין זה כי אם מצד שהיה קובע עתים לתורה חק ולא יעבור, עד שרגלוהי 
אינון ערבין להוליכו לבתי מדרשות באותו עת מעצמם, בלא כוונה, כי כבר 
הורגלו בכך. והתכלית היוצא מן הלימוד, שמביא לידי שמירת המצוות לא 
תעשה ועשה, על זה אמר 'ואת מצוותי תשמרו', על מצוות לא תעשה, כי 
כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה )עירובין צו.(, 'ועשיתם 

אותם', היינו מצות עשה, עכת"ד.
בהזכירו  התורה,  עמל  אחרי  שלכאורה  הכתוב,  בסדר  לדקדק  יש  אכן 
קיום מצוות עשה,  ראוי להזכיר תחילה  היה  היוצא מן הלימוד,  התכלית 
שכמו עמל התורה הוא בקום ועשה, ולמה הזכיר קודם את השמירה מלא 

תעשה, סמוך לעמל התורה.
)מגן  זי"ע  ואפ"ל בהקדים מה שכתב הרה"ק המגיד מטריסק זצללה"ה 
אברהם פר' שלח( בשם אביו הק' המגיד מטשערנאביל זצללה"ה זי"ע, שאמר 

את  'וזכרתם'  אותו  וראיתם  לט(  טו,  )במדבר  ציצית  בפרשת  הכתוב  ביאור 
כל מצוות ה' ועשיתם אותם, ואח"כ פעם שנית )שם, מ( ולא תתורו אחרי 
כי  וביאר  הכפל,  להבין  שצריך  תזכרו',  'למען  וגו'  עיניכם  ואחרי  לבבכם 
וזכרתם הראשון הוא כפשוטו, שע"י ראיית הציצית ישים האדם על לבו 
שיזכור בהשי"ת, ]היינו שישים אל לבו שהקב"ה רואה במעשיו, על דרך 
)ספרי שלח ט(, והובא בפי' רש"י ורשב"ם )שם, לח-לט(, ציצית  שפירשו חז"ל 
על שם הראיה, כמו מציץ מן החרכים )שיר השירים ב, ט([, וכן יזכור בהתרי"ג 
שבתורה,  הלאוין  מכל  נזהר  ולהיות  התורה  מצוות  כל  לקיים  מצוות, 
]כפירוש רש"י )שם( שמנין גימטריא של ציצית שש מאות ושמונה חוטים 

וחמשה קשרים הרי תרי"ג[, אולם מחמת שיצרו של אדם מתגבר עליו, 
ולב  רואה  עין  ה(,  א,  ברכות  )ירושלמי  אינון  דעבירה  סרסורי  תרין  ועינא  ולבא 
חומד, יכול להיות שבעת שיתגבר יצרו עליו ישכח כל זה ח"ו, לזאת העצה 
ובמצוות  בתורה  שעסק  הקודמים,  במעשיו  לזכור  לבו  על  אז  שישים 
ומעשים טובים, ואיך יעשה רעה גדולה כזו, להפסיד כל מה שעמל ויגע 
בשביל למלאות תאוותו רגע אחד, וזהו מה שכתוב אחר כך, 'ולא תתורו 
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם' שהם התרין סרסורי דעבירה, אלא אפילו בעת 
התגברות היצר לא תשמעו לו, 'למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי', היינו 
כי תזכרו בהמעשים טובים שלכם, וזה בעצמו לא יניח לכם לשמוע לו, כדי 

שלא תפסידום, אלא תישארו בקדושתכם, 'והייתם קדושים לאלקיכם'.
בתורה,  עמלים  שתהיו  תלכו',  בחוקותי  'אם  הכתוב,  בכוונת  י"ל  וזה 
להתגבר  אח"כ  שתוכלו  לכם  יועיל  זה  כלומר  תשמרו',  מצוותי  'ואת  אזי 
נסיון תשימו  כי בעת  ולהישמר מלעבור על מצוות לא תעשה,  היצר  על 
אל לבכם שהיצה"ר חפץ ליטול מכם ח"ו את עמלכם בתורה ומצוות וכל 
מן  נשמרים  תהיו  זה  ומכח  פארמאגט",  איד  א  וואס  "אלעס  רכושכם, 
העבירה, כדי שלא לאבד הכל, ואח"כ הוסיף 'ועשיתם אותם', שגם תזכו 
שמוע  אם  מ.(  )ברכות  הגמרא  דרשת  דרך  על  עשה,  מצוות  לקיום  זה  ע"י 
תשמע )שמות טו, כו( אם שמוע בישן תשמע בחדש, היינו ששמיעת העבר 

מועיל על להבא.
אלקינו  הוא  ברוך  דסידרא(  )קדושה  שא"א  מה  לפרש  אפשר  זה  ובדרך 
שבראנו לכבודו וכו' ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכינו, הוא יפתח 
לבינו בתורתו וישם בלבינו אהבתו ויראתו ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם 



כל הזכויות שמורות ואיסור השגת גבול 
לקבלת הגליון, וכן להשתתפות בהוצאות לזיכוי הרבים, או להערות והארות יש לפנות אל העורך:
הר"ר יצחק מנחם גוטמן הי"ו  •  כתובת דוא"ל: alexander@thejnet.com  •  פקס: 718.871.9807

אמרי בינה

גליון זה נתנדב ע"י ידידנו היקרים והנכבדים מזכי הרבים

הר"ר יהודה משה אהרונוביץ הי"ו, מודיעין 
עילית, לרגל הכנס בנו היקר אהרן צבי 

אלימלך ני"ו לעול המצוות במזל טוב

הר"ר יוסף דוב וויינבערגער הי"ו, אנטווערפען, 
לרגל הכנס בנו היקר מנחם ני"ו 

לעול המצוות במזל טוב

הר"ר ידידה ויסמן הי"ו, 
בני ברק, לרגל הולדת הבן שי'

במזל טוב

הרה"ח ר' אליעזר מנחם גראסמאן הי"ו, 
בורו פארק לע"נ זקינו הרה"ח ר' אברהם

חיים ב"ר מנחם מענדל ז"ל נלב"ע ב' סיון

הר"ר דוד צבי טננבוים הי"ו, קווינס
לע"נ זקינו הרה"ח ר' אפרים יואל

ב"ר יהושע ז"ל נלב"ע א' סיון תשל"ג

הר"ר אברהם שלמה קובלסקי הי"ו, ציריך
לע"נ אביו הרה"ח ר' חיים נחמן ב"ר

אברהם שלמה ז"ל נלב"ע כ"ט אייר תשפ"א

הרב יהודה משה שוחט שליט"א, 
נכד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, לרגל

הולדת הבן שי' במזל טוב

הר"ר יוסף הלל קניג הי"ו, בני ברק  לע"נ 
אביו הרה"ח ר' חיים חזקיהו ב"ר יוסף

הלל ז"ל נלב"ע כ"ח אייר תשס"ז

•   ציון לנפש חיה  •

לע"נ הילד היקר עזריאל יצחק ע"ה
בן כ"ק מרן רבינו יהודה משה זצללה"ה

בעל 'אמונת משה' זי"ע

נלב"ע כ"ח אייר תרע"ט

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

למען לא נגע לריק ולא נלד לבהלה, יהי רצון וכו' שנשמור חוקיך בעולם 
הזה, היינו שמודים על מה שזכינו לעמול עד עתה בתורת ה' ומצוותיו, 
לעשות  ונזכה  בתורתו  לבינו  יפתח  זה  מכח  אשר  תקוותינו  ומביעים 
רצונו בההתגברות על היצר, 'למען לא נגע לריק ולא נלד לבהלה', כדי 
שלא נאבד ונפסיד חלילה את כל מה שעשינו עד כה, וזוהי תפילתינו 
שזה יועיל לנו ש'נשמור חוקיך' בעולם הזה, היינו שנזכה ע"י זה לעמוד 

איתן נגד היצה"ר, להישמר מלעבור על שום לא תעשה.
ובודאי עתה בעמדינו קודם קבלת התורה בחג השבועות הבעל"ט, זו 
היא עיקר עבודתינו, להוסיף בעמל התורה, בזמן ומקום קבוע, חק ולא 
יעבור, ולשים אל לבינו יקרת ערך התורה והמצוות שלנו, וע"י זה נוכל 
להישמר מלעבור על מצוות לא תעשה, ולהזדרז בהתמדת התורה וקיום 

המצוות, ובזה נכין עצמינו כראוי לחג הקדוש זמן מתן תורתינו.
השי"ת יהיה בעזרינו שנוכל להתחדש בעמל התורה בקביעות מתוך 
כל טוב, ובזכות זה נזכה לראות בישועת ישראל וגאולתם ב"ב, ונזכה 
לעלות לרגל בחג הבעל"ט, אמן כן יהי רצון.          ]ס"ג בחוקותי בא"י שנה זו[

אם בחוקותי תלכו )כו, ג(, שתהיו עמלים בתורה )ספרא בחוקותי א(
רסיסי אורה בענין לימוד התורה בעיון מתוך יגיעה והבנה

השונה ואינו עמל כאיש הזורע ואינו קוצר
ז"ל - שהיה  וינגורט  ר' יחיאל מאיר  בנערותי, כשלמדתי אצל הגה"ח 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  עם  מיודד  והיה  ברק,  בבני  הראשון  הוראה  המורה 
זי"ע - סיפר לי, כי בהיותו ילד, כבן תשע או  ה'אמונת משה' זצללה"ה 
נזר'  עשר שנים, נסע פעם עם אביו לסוכטשוב אל רבו הגה"ק ה'אבני 
לומד  שאינו  אביו  עליו  הלשין  פנימה  בקודש  ובהיותם  זי"ע,  זצללה"ה 
בעיון, ]והסביר לי מה היה נקרא פעם עיון, שהיו לומדים סוגיא במקום 
מעיינים  והיו  ואחרונים,  ראשונים  קצת  עם  מקומות,  בכמה  או  אחד 
ומפלפלים "ביז ס'פאלט איין א קשיא, און מ'לערנט ווייטער ביז ס'ווערט 
א תירוץ", אך הוא באותה תקופה לא למד בעיון[. פנה אליו ה'אבני נזר' 
ושאלו: "יונגעלע, פארוואס לערנסטו נישט בעיון" ]=ילד, מדוע אינך לומד בעיון[ 
? והוא ענה בתום לב, דברים כהוייתן: "ווייל אז איך לערן בעיון טוט מיר 
דער קאפ וויי" ]=כי כשאני לומד בעיון כואב לי הראש[. ]ואמר לי ר' יחיאל מאיר 
בתמימותו: אל תחשוב שזה היה סתם תירוץ, אלא כך היה באמת, כי היה 

ילד חלוש, וכשהתאמץ ללמוד בעיון היה ראשו כבד עליו[.
וויי פארמאכט  נזר' ואמר לו: "אזוי ? אז דער קאפ טוט  נענה ה'אבני 
]=ככה  די קאנאפע"  אויף  אוועק  זיך  מ'לייגט  און  גמרא  די  אינגאנצן  מען 
? אם הראש כואב, סוגרים לגמרי את הגמרא ונשכבים על הספה[ ! ותיכף הוסיף ואמר: 

ר"ש  דער  וואס  ברייתא  די  זעה  אהיים  גייסט  דו  ווען  יונגעלע,  "אבער 
ברענגט אין פרק ד' דפרה וועגן לערנען בעיון" ]=אבל ילד, כשאתה מגיע הביתה 
תראה את הברייתא שהר"ש מביא במסכת פרה פרק ד על הלימוד בעיון[ !! וסיפר ר' יחיאל 

מה  שמביא  א(  )ד,  בר"ש  שם  וראה  לחפש,  הלך  לביתו  בשובו  כי  מאיר 
דאיתא בתוספתא )שם, ד( כל השונה ואינו עמל כאיש הזורע ואינו קוצר. 
וסיים כי למרבה הפלא מאז אותו היום לא היו לו יותר מיחושים בראשו.
נזר'  ה'אבני  שכתב  למה  לציין  ומעניין  שליט"א,  אדמו"ר  מרן  )כ"ק 
בהסכמתו לספר חמדת ישראל מתלמידו הגה"ח ר' מאיר דן פלאצקי ז"ל, 
בעל כלי חמדה: 'נהניתי בראותי תלמידי מצליח בלימודו ויגע בתורה, וזה 

העיקר כדאיתא בתוספתא שהביא הר"ש פ"ד דפרה משנה א'.
בישמח ישראל, ריש פרשה זו, כתב לבאר בזה כוונת הכתוב ופי' רש"י ז"ל 
'אם בחוקותי תלכו' שתהיו עמלים בתורה, 'ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה 
הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו', 'על פי דברי התוספתא אדם שלומד 
והיגיעה  העמל  כי  היינו  קוצר,  ואינו  לזורע  דומה  בה  עמל  ואינו  תורה 
בתורה גורם לקיום התורה, ושתצמיח פריה בעתה ויקצרה, שיזכה האדם 
ממנה למדות טובות, שזה ענין הקצירה מפרי התורה, ועל ידי אתערותא 
זוכה לגרום  זוכה לקצירה בתורה,  ידו הוא  דלתתא בעמל התורה, שעל 
שפע וברכה מלעילא, ושיתנו השמים גשמים בעתם, ושיצמחו הפירות, 

והתבואות יתבשלו היטב, ויזכו לקצירה ברב ברכה'.
כי  שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק  העיר  תשס"ו,  תשרי  כ"ט  קודש,  בשיחת 
בתוספתא הלשון הוא השונה 'ואינו עמל' כזורע ולא קוצר, אמנם בגמרא 
ואינו  דומה לאדם שזורע  חוזר'  'ואינו  כל הלומד תורה  איתא  )סנהדרין צט.( 

קוצר, ונראה מזה שהעמילות והחזרה היינו הך, כי העמל והעיון אינו דוקא 
בדבר גדול ומסוים, ללמוד סוגיא גדולה ולרדת לתכלית עומקה, אלא בכל 
לימוד שלומדים, כאשר חוזרים עליו כמה פעמים כדי להבין הענין לאשורו, 
זה נקרא עיון התורה, וצריך כל אדם שיהיה לו קביעות לזה, שיקבע לעצמו 
מסכת קטנה וזמן קצר קבוע בכל יום, או בשבת קודש כשיש לו יותר פנאי, 

ללמוד ענין מסוים ולחזור עליו להבינו על בוריו(

לימוד שטחי זה ביטול תורה ורפיון ידים
במכילתא )בשלח כג( ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים )שמות יז, ח(, 
אין רפידים אלא רפיון ידים, לפי שרפו ישראל ידיהם מדברי תורה לכך 

בא השונא עליהם, לפי שאין השונא בא אלא על רפיון ידים מן התורה.
ונ"ל ענין אמרם 'שרפו ידיהם' מן התורה, ולא 'שבטלו' מן התורה, כי 
באמת עסקו אז בתורה, אלא שעסקו בה ברפיון ידים, היינו בלי לעמול 
ולהתייגע להבין או לזכור, רק ברפיון ובשטחיות, וללא אימה ויראה רתת 

וזיע, זה נקרא ריפוי ידים מדברי תורה.
היינו  ידים' מן התורה,  'רפיון  על  זה אמרו שאין השונא בא אלא  ועל 
מה  ענין  הרי"ף(  מדפי  א:  )ברכות  ז"ל  יונה  רבינו  בפירוש  שמבואר  דרך  על 
שהחמירה תורה בעונש הספק יותר מן הודאי, שעל הודאי מביא חטאת 
שהיא דנקא )עי' זבחים מח.(, כלומר אפילו לא יהיו דמיה אלא דנקא שהיא 
מעה, שתות הדינר )עי' קידושין יב.(, די לו בזה, ועל הספק, כגון שהיו לפניו 
ב' חתיכות אחת של שומן ואחת של חלב ואכל אחת מהן ואינו יודע איזה 
מהן אכל, מביא אשם ששוה ב' סלעים שהם מ"ח מעין, הטעם בזה, כי על 

הודאי משים האדם החטא אל לבו ודואג ומתחרט עליו וחוזר בתשובה 
שלימה, אבל על הספק עושה סברות ואומר אותה חתיכה שאכלתי אולי 
היתה מותרת, ולא ישית אל לבו לשוב, לכן החמירו בו יותר, עכ"ד, וככה 
גם בלימוד התורה, שכאשר אינו לומד כלל חלילה נשבר לבו בקרבו ויודע 
ויגיעה  בלי עמל  ברפיון,  לומד  ללמוד, אבל אם  ולהתחיל  שצריך לשוב 
ובלי אימה ויראה, אזי מרגיש בעצמו שעושה הכל כשורה, שהרי לומד, 

ואינו משים אל לבו לשוב על זה כלל, לכך בא השונא עליו.
נכון שיתייגעו לחדש  וכן  לימודיו,  על  לעמוד למבחן  לכ"א  ראוי  ולזה 
בפלפולי  חדי  קוב"ה  כי  אחד,  לפונדק  אותם  ויקבצו  תורה  חידושי 
הלימוד,  עיקר  הוא  וזה  בתרא(,  מהדורא  ויקהל  פר'  מישרים  מגיד  )עי'  דאורייתא 
העסק בתורה, לעמול ולהתייגע בה, ולא הלימוד סתמא, שיהיה מרוצה 
מעצמו ויאמר ב"ה למדתי היום, שזה הוא ביטול תורה ורפיון ידים. וזאת 
בקשתי מכאו"א שיקבל ע"ע ללמוד ביגיעה ובהבנה, ואל יאמר מי, שאינו 
שייך לזה, שהרי תורה מונחת בקרן זוית כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד 

)קידושין סו.(, ובזה תצליחו ברוחניות ובגשמיות.

)אמרי מנחם, מאמרים ואגרות, מאמרי תורה אות ז, ומרגלא בפי כ"ק מרן 
מקאלמיא  הלל  רבי  הרה"ק  בשם  האלה  כדברים  לומר  שליט"א  אדמו"ר 
זצללה"ה זי"ע בספרו הק' שירי משכיל )כלל ג פרט ד(, שכתב כן בלשונו הק': 
'בענין לימוד התורה יש שני דרכים, למיגרס ולמיסבר )עי' שבת סג.(, ושני אלה 
רחוקים מאוד מאוד באיכותם, וכל כך גדלה חשיבותו של השני מהראשון 
עד שאין ביניהם שום יחס והשתוות, משום שזה דבר ידוע שע"י שמייגע 
עצמו ללמוד בעיון וזוכה לחדש חידושי תורה, זה גורם לו בלבבו שמחה 
עצומה שהיא שמחת הנפש ומעין עולם הבא, וזאת היא לו לחומה ולמגן 
ולמחסה, עד שכל רוחות מדאגות עולם הזה ומיגונותיו, הן מענין הפרנסה 
הן משאר ענינים המתרגשים בעולם, אין בכוחן להזיז אותו ממקומו זיז כל 
שהוא לבטלו מלימוד התורה ולכבות אש אהבתו אליה... וגם לקיימן בכל 
דקדוקיהן ופרטיהן... ומשום שעמלק שהוא הס"מ יודע ומבין זאת, משום 
הכי טורח בהסתתו לסבב מיהת 'רפידים', שאם לא ירצו לשמוע לו לבטל 
מלימוד התורה לגמרי, ישמעו לו מיהת להרפות ידיהם מתורה, היינו שלא 
ילמדו בעיון, משום שהרבה מההמון עם אינם מבינים שרק לימוד העיון 
הוא החיות והלב המחזק את כל קיום התורה, ואם מתעצלים בה, זה גורם 

לבסוף הריסות התורה מכל וכל'(

סגולת הלימוד בעיון בעת דאגה
שמעתי מאנשים נאמנים, שכאשר היה הרה"ק מהר"י ]הרבי הזקן[ מווארקא 
זצללה"ה זי"ע גר בעיר זאריק, לפני שנעשה מנהיג, היה מחזיק את המונופול 
מהממשלה על עסק ה"טיטון טאביק" ]=טבק לעישון[ של כל הגליל. פעם אחת 
היה קרוב שהממשלה תקח  ישלם,  לא  ואם  צריך לשלם הרבה מעות,  היה 
ר'  החסיד  חבירו  עם  והלך  העסק,  על  והרשיון  ]=חוזה[  ה"קאנסעס"   מאתו 

יונתן מזאריק ז"ל לבקש מעות בהלואה, אך לא השיגו בשום אופן.
ולקח  דשם,  החסידים  לבית  עמו  שילך  יונתן  לר'  קרא  כן  בראותו 
יכול  הייתי  שלא  עמוק  מהרש"א  איזה  מכבר  לי  יש  לו:  ואמר  גמרא, 
להבין, הבה ננסה כעת ללמוד אותו ! ולמד עם חבירו הגמרא והתוס' עם 
 המהרש"א כמה שעות בעיון גדול, עד שדברי המהרש"א היו מובנים לו 

בטוב טעם ודעת.
לאחר מכן שאל אותו חבירו שיאמר לו איך שייך בדרך הטבע, שמתוך 
את  להכיל  יכול  המוח  יהיה  כעת,  טרוד  שהוא  כמו  גדולות  טירדות 
בנפשו שכל  כי אדרבה, מאחר שידע  לו  ? השיב  כך  כל  בעיון  הלימוד 
יותר לקחת את כל החושים  חושיו מרוכזים יחד בטירדה הגדולה, קל 

והמחשבות להניחם בעיון התורה.
)אהל יצחק עמ' כז, ב אות קל, מכתבי הרה"ח ר' יחזקאל סופר ז"ל מאפטא.

מרן  כ"ק  שכתב  במכתב  ז"ל,  יונתן  ר'  מפי  בקצרה  הדברים  מוזכרים  וכן 
אויבערבוים  שמחה  רבי  המפורסם  להגה"ח  זי"ע  זצללה"ה  הזקן  אדמו"ר 
זצ"ל: 'אם כי מאוד קשה עלי להטריח אותך בצוק העתים הללו ועל רוב 
דאגתיך העצומים, אולם שוב נתיישבתי כפירוש דברי רש"י ז"ל על הכתוב 
)משלי יב, כה( דאגה בלב איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה, ]יעסוק בתורה והיא 

תשמח את הדאגה שבלבו ותצילנו ממנה[, היא היא עצתך להסיח דאגתך 
מלבך... וכן שמעתי מידידינו הרב ר' יהונתן מזאריק שהיה פעם אחת כבוד 
איתן אדמו"ר זצ"ל מווארקא בדאגה עצומה גדולה מאוד, אמר לו נלך אל 

בית הלימוד, וכן עשה, ואמרתי הוא הוא דברי רש"י ז"ל הנ"ל'.
כמו כן נזכרו הדברים במכתב ששלח כ"ק מרן אדמו"ר בעל ישמח ישראל 
]מחותנו של  זצללה"ה זי"ע, להגה"ח ר' אליהו זינגער זצ"ל, אב"ד קאליש 
רבינו הק' ה'תפארת שמואל' זצללה"ה זי"ע[: 'שמעתי כי כבוד תורתו לא 

לא  כי  אמנם  אם  ודאגותיו,  מחשבותיו  להרגיע  לנפשו  נופש  עדיין  מצא 
נכחד מני אשר לא נקל הוא הדבר, אעפי"כ ידעתי בחון ובדוק אשר אם 
היתה באמנה אתו  בעיון כאשר  יקבע לעצמו שיעור  כבוד תורתו הרמה 
מני אז, בלי ספק יקויים בו ודבר טוב ישמחנה כפי' רש"י ז"ל בלשונו הק' 
שם, וזה שמעתי וראיתי מכ"ק אאמו"ר זצללה"ה זי"ע, גם מעשה רב רבינו 
מרן הזקן מווארקע זצללה"ה זי"ע, ונכון לבי ובטוח אשר אם כתה"ר ישמע 
עצתי ויסיר מלבו כל הענין וישים לב לחידושיו דאורייתא כיד ד' הטובה 

עליו, אזי לאט לאט ישיבהו ה' לאיתנו הראשון בכל הענינים'(

היצה"ר מרשה הכל, רק לא שיעור בעיון
ז"ל – שהיה מחשובי תלמידים באלכסנדר  יהושע קריסטאל  ר'  הגה"ח 
באחד  פעם  סיפר   – מדרשינו  בבית  היומי'  ב'דף  השיעור  אומר  והיה 
הסיומים, אודות הרה"ח המפורסם ר' ברוך בורשטיין ז"ל מרוז'אן, ]המכונה 
ר' ברוך רעז'אנער[, שהיה כלי מפואר, תלמיד חכם למדן ובר דעת, והצליח 
מאוד ב'בוררות' בין בעלי דינים בדיני ממונות, אך ההצלחה לא האירה לו 

פנים, והיה קשה יום, מסובל ביסורים ועוני ומחסור כל ימיו ל"ע.
תפארת  בעל  אדמו"ר  מרן  כ"ק  אל  לאלכסנדר  כשהגיע  אחת  פעם 
שיעור  א  לערנסט  דו  "ברוך,  הרבי:  שאלו  זי"ע  זצללה"ה   שמואל 
בעיון" ? למשמע השאלה נדהם ר' ברוך: "איך ? א שיעור עיון" ?! כלומר 
במצב כמו שלי היתכן ללמוד שיעור בעיון, והשיב בהתנצלות: "איך לערן 
שיעורים כסדרן" ! כלומר הוא יושב ולומד, אך אין ביכולתו לקבוע שיעור 
ללימוד בעיון. אמר לו רבינו הק': "זאלסט וויסן דער יצר הרע וועטר דיר 
אלעס לאזן טוהן, לערנען א בלאט גמרא, א סימן הלכה, א ספר מוסר, און 
]=דע לך כי  א חסידיש'ער ספר, נאר זאלסט נישן לערנען א שיעור בעיון" 
היצה"ר יתן לך לעשות כל דבר טוב וללמוד כל שיעור שהוא, דף גמרא, סימן בשו"ע, ספר מוסר 

וספר חסידות, ובלבד שלא תלמד שיעור בעיון[ !!                )כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א(

מי שאינו לומד בעיון הוא 'בטלן'
)ברכות ה.( אמר רבא ואיתימא רב חסדא אם רואה אדם  איתא בגמרא 
בביטול  יתלה  מצא  ולא  פשפש  במעשיו,  יפשפש  עליו  באין  שיסורין 
תורה. וקשה מאוד, שהרי להלן איתא בגמ' )שם( שהתורה היא אחת מג' 
עוסק  להיות שהוא  יוכל  א"כ אדרבה,  יסורין,  ידי  על  המתנות שניתנין 

בתורה, והיסורים הם כדי שיזכה על ידם לתורה.
וי"ל כי על ידי לימוד התורה בעיון אפשר להמתיק הדינים והיסורים 
וזהו  גמורים,  ברחמים  אלא  יסורים,  בלא  להם  לזכות  מתנות,  הג'  של 
פירוש 'יתלה בביטול תורה', היינו שלא למד בעיון אלא בשטחיות, שבזה 
שאמר  כמו  העיון,  בעמקות  שלומד  למי  שנתגלה  התורה  טעם  מבטל 
יודע  שאינו  מי  אינו  ש'בטלן'  זי"ע  זצללה"ה  מקאצק  מהר"ם  הרה"ק 
בהויות העולם, אלא מי ש]אינו לומד בעיון ש[מבטל טעם תורה, עכ"ד, 
הרי אפשר  בעיון  ע"י הלימוד  כי  גדולה,  זוהי באמת בטלנות  ולהאמור 

ליפטר מהיסורים ולזכות לאור תורה בחסד ורחמים.
)אמונת משה פר' שלח אות ה. ויש לציין בזה לדברי המדרש )ב"ר צב, א( 
אין לך אדם בלא יסורים אשריו לאדם שיסורים באים עליו מן התורה.
וראה מקור דברי הרה"ק מקאצק בס' נפלאות חדשות מט, א, 'שמעתי 
שאדמו"ר הקדוש מהר"ם מקאצק זצ"ל אמר פעם אחת, מה שקורין 
ואינו  עיון,  בלי  שלומד  מחמת  הוא  זה  'בטלן',  הרבה  שלומד  לאדם 
והוא  בה,  שמתייגע  למי  טעם  מלא  היא  התורה  כי  בה,  עצמו  מייגע 

מבטל טעם התורה, לפיכך קורין אותו בטלן, כי מבטל טעם התורה'(

אמרי קודש / המשך


