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פתח דבר
"תנו רבנן, ארבעה צריכין חזוק, ואלו הן: תורה וכו'", ופירש"י "שיתחזק אדם 
בהם תמיד בכל כחו". אם בלימוד התורה בכלל נאמרו הדברים, א"כ כאשר מדובר 
על היגיעה בו, אשר יצרו של אדם מתעצל בה, עאכו"כ שצריך להתחזק בו בכל עת 

ובכל שעה.

ואם בדורות הראשונים כך, מכש"כ בדורות האחרונים "אכשור דרא" )בתמי'(, 
וגם  בתורה.  בלימודו  כולו  כל  מונח  מלהיות  המפריעים  הנסיונות  גברו  כאשר 
היגיעה נתמעט כאשר רבו המחפשים "הקל הקל", להסתפק במילי דאגדתא וכדו' 

ולהשתמש ולסמוך על ספרי 'עזר' למיניהם.

ובפרט ב"עקבתא דמשיחא" כאשר נשארו פכים קטנים בלבד, והיצר מתגבר 
גאולתנו,  ותחיש  תמהר  זה  עסק  אשר  בידעו  בתורה,  מלעסוק  האדם  את  למשוך 
שהגאולה באה — כנודע — ע"י לימוד התורה בכלל והיגיעה בו במיוחד )וכמבואר 

בשיחות שבפנים(. והחוש מעיד על כל זה.

על כן, אף שחשיבות הדברים ידועים ומפורסמים, לא נמנענו מלהוציא קובץ 
זה לחזק ידים רפות, להזכיר הנשכח ולעורר הנודע, ובעזהי"ת יפעל פעולתו לטובה 

ולברכה.

* * *

אלא  ואינו  רחבו,  כל  על  הנושא  את  מקיף  איננו  זה  קובץ  אשר  לציין,  מיותר 
ליקוט קצר שיוכל כל אחד לעיין בו מזמן לזמן, ע"מ שיהיו הדברים שגורים במוחו 

וחקוקים על לוח לבו, שהוא המביא לידי מעשה בפועל.

חז"ל  דברי  ללא  חב"ד,  נשיאי  רבותינו  מדברי  רק  לכלול  בדעתנו  הי'  בתחלה 
לרוב בש"ס ומדרשים, באשר דבריהם כבר לוקטו והודפסו פעמים רבות, והרוצה 
לעיין בהם יוכל למצאם ללא טורח רב. אך, פטור בלא כלום אי אפשר, והבאנו מעט 

מזעיר מדבריהם הקדושים לעורר הלב, והמעיין יעיין.

קובץ זה מוגבלת בעיקר לנושא היגיעה בתורה, ועוד חזון למועד להוציא לאור 
לקוטים נוספים על שאר פרטי לימוד התורה בעזהי"ת.

חלק מקובץ זה יצא לאור ע"י התלמידים השלוחים לישיבת תות"ל קרית גת 
— תשס"ז, ועתה מוציאים אנו את הקובץ בהוצאה שני' עם הוספות רבות, לתועלת 

תלמידי התמימים ברחבי תבל.
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בהוצאה זו הוספנו שיחות רבות מספרי שיחות קודש בשפת האידיש כפי 
שנרשמו בשעתם, והואלנו גם לתרגם אותם בנספח מיוחד בסוף הקובץ לתועלת 
הרבים. יש להעיר שהתרגום נעשתה על ידינו ועל אחריותינו בלבד. ושגיאות מי 

יבין.

מבקשים אנו בזה שכל מי שבידו רשימת יחידות או מענה מכ"ק רבינו בענין 
לימוד התורה, יואיל נא לשלחם למערכת על מנת להדפיסם בקובצים הבאים, 

וזכות הרבים תלוי בו.

* * *

הרה"ח  ובראשם  הקובץ,  בהכנת  לנו  שעזרו  אלו  לכל  רבות  אנו  מודים 
המשפיע ר' יוסף יצחק שי' גנזבורג )נה"ח, אה"ק( שעודננו נמרצות להביא חיבור 
זה לידי פועל, והרה"ת ר' מיכאל אהרן שי' זעליגזאהן שהואיל למסור לנו מ"מ 
רבים בנושא זה. וכן לכל התמימים שי' )שרבים הם וא"א לפורטם( שעזרו וסייעו 
להצלחת הקובץ שלפנינו. ויקויים בהם ברכת רבותינו נשיאינו שהעוסק בהרבצת 

התורה, יביאנו התורה רוב טוב בגשמיות וברוחניות.

תודתינו נתונה להנהלת קה"ת שנתנו רשות להדפסת הקטעים שבקובץ זה.

כן מודים אנו במיוחד לארגון הנודע "יגדיל תורה", שעזרו לנו רבות בהכנת 
הקובץ. המוסד שם מטרה לעצמה להגדיל תורה ולהאדירה, ולעורר עלי' בקרב 

אנ"ש והתמימים, ויה"ר שיצליחו בעבודתם בקודש בהצלחה רבה ומופלגה.

* * *

ויהי רצון שע"י היגיעה בתורה "קושיא, ק"ו וליבון הלכתא", נזכה תיכף ומיד 
האמיתית  הגאולה  באור  לראות  נפלאות"  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  "כימי 
בביאת  נפלאות"  "אראנו  לבא"  לעתיד  התורה  "פנימיות  שיתגלה  והשלימה, 

משיח צדקנו בקרוב ממש.

מכון נרות להאיר
 יום הבהיר כ"ח סיון ה'תשס"ח
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קובץ יגיעה בתורהקובץ יגיעה בתורה

מאמרי חז"ל ופסקי הלכות 
בענין היגיעה בתורה
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ועדיין איני יודע אם לעמל תורה אם לעמל שיחה, כשהוא אומר י

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך — הוי אומר לעמל תורה נברא.

והיינו דאמר רבא: כולהו גופי דרופתקי נינהו )טרחנין, כלומר, כל 
הגופין לעמל נבראו(, טובי לדזכי דהוי דרופתקי דאורייתא )אשריו למי 

שזכה והיה עמלו וטרחו בתורה(.

)סנהדרין צ"ט ע"ב ופירש"י(

"כמים הפנים לפנים..."
. ההיא בדברי תורה   . כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם 
נותן לתורה, לבך עומד לך להעמיד גירסא, אם  )לפי פנים ולב שאתה  כתיב 

יגעת בה תמצא אם לא יגעת לא תמצא(.

)יבמות קי"ז ע"א ופירש"י(

"כשם שלמדתי אותה בצער כך תהיו אתם למדים אותה 
בצער"

יערף כמטר . . אמר להם משה לישראל 'שמא אתם יודעים כמה 
צער נצטערתי על התורה, וכמה עמל עמלתי בה, ומה יגיעה יגעתי 

בה, כענין שנאמר ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה.

לבין  ונכנסתי  החיות,  לבין  ונכנסתי  המלאכים,  לבין  ונכנסתי 
שנאמר  כולו,  העולם  כל  את  לשרוף  יכול  מהם  שאחד  השרפים 
שרפים עומדים ממעל לו, נתתי נפשי עליה, דמי נתתי עליה, כשם 

שלמדתי אותה בצער כך תהיו אתם למדים אותה בצער.

)ספרי האזינו ל"ב, ב(

"התקן עצמך ללמוד תורה..."
ירושה  שאינה  תורה  ללמוד  עצמך  והתקן   .  . אומר  יוסי  רבי 

לך...

אל תאמר, הואיל ואבא חכם גדול הי', אף אני אהי' כמו כן בלי 
שום טורח.

)אבות פ"ב מי"ב ופי' המיוחס לרש"י(

"יגעתי ומצאתי - תאמן"
אמר רבי יצחק, אם יאמר לך אדם: יגעתי )בתורה( ולא מצאתי - 

אל תאמן, לא יגעתי ומצאתי - אל תאמן, יגעתי ומצאתי - תאמן. 

סייעתא הוא מן   - ומתן  - בדברי תורה. אבל במשא  הני מילי 
גירסא  לאוקמי  אבל  לחדודי,  אלא  אמרן  לא  תורה  ולדברי  שמיא. 

)שלא תשתכח ממנו( - סייעתא מן שמיא היא )ויש יגע ואינו מוצא(.

)מגילה ו' ע"ב ופירש"י(

לימוד התורה צריכה חיזוק תמיד
)שיתחזק אדם בהן תמיד בכל כחו(  תנו רבנן, ארבעה צריכין חזוק 
ואלו הן: תורה . . שנאמר רק חזק ואמץ מאד לשמר ולעשות ככל 

התורה. חזק — בתורה...

)ברכות ל"ב ע"ב ופירש"י( 

"זאת התורה — אדם כי ימות באהל"
הסכת ושמע ישראל — כתתו עצמכם על דברי תורה )עשו עצמכם 
כתותים להצטער על דברי תורה(, כדאמר ריש לקיש. דאמר ריש לקיש: 

מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה — 
שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל )זאת התורה — היכן מצויה — 

באדם שימות באהלי תורה(.

)ברכות ס"ג ע"ב ופירש"י( 

זאת התורה אדם כי ימות באהל, ואמרו עלה מאי כי ימות באהל, 
אלא אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, ולית מיתה 

אלא עוני, דעני חשוב כמת.

)זהר שמות קנ"ח ע"ב(

אדם לעמל תורה נברא
אמר רבי אלעזר: כל אדם לעמל נברא, שנאמר כי אדם לעמל 
יולד, איני יודע אם לעמל פה נברא אם לעמל מלאכה נברא, כשהוא 

אומר כי אכף עליו פיהו — הוי אומר לעמל פה נברא.
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י ועדיין איני יודע אם לעמל תורה אם לעמל שיחה, כשהוא אומר 

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך — הוי אומר לעמל תורה נברא.

והיינו דאמר רבא: כולהו גופי דרופתקי נינהו )טרחנין, כלומר, כל 
הגופין לעמל נבראו(, טובי לדזכי דהוי דרופתקי דאורייתא )אשריו למי 

שזכה והיה עמלו וטרחו בתורה(.

)סנהדרין צ"ט ע"ב ופירש"י(

"כמים הפנים לפנים..."
. ההיא בדברי תורה   . כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם 
נותן לתורה, לבך עומד לך להעמיד גירסא, אם  )לפי פנים ולב שאתה  כתיב 

יגעת בה תמצא אם לא יגעת לא תמצא(.

)יבמות קי"ז ע"א ופירש"י(

"כשם שלמדתי אותה בצער כך תהיו אתם למדים אותה 
בצער"

יערף כמטר . . אמר להם משה לישראל 'שמא אתם יודעים כמה 
צער נצטערתי על התורה, וכמה עמל עמלתי בה, ומה יגיעה יגעתי 

בה, כענין שנאמר ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה.

לבין  ונכנסתי  החיות,  לבין  ונכנסתי  המלאכים,  לבין  ונכנסתי 
שנאמר  כולו,  העולם  כל  את  לשרוף  יכול  מהם  שאחד  השרפים 
שרפים עומדים ממעל לו, נתתי נפשי עליה, דמי נתתי עליה, כשם 

שלמדתי אותה בצער כך תהיו אתם למדים אותה בצער.

)ספרי האזינו ל"ב, ב(

"התקן עצמך ללמוד תורה..."
ירושה  שאינה  תורה  ללמוד  עצמך  והתקן   .  . אומר  יוסי  רבי 

לך...

אל תאמר, הואיל ואבא חכם גדול הי', אף אני אהי' כמו כן בלי 
שום טורח.

9)אבות פ"ב מי"ב ופי' המיוחס לרש"י(
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"לא זכה האיש לדברי תורה, אלא א"כ מוסר נפשו י

למיתה עליה"
בא אצלי תלמיד אחד שאינו בקי בהלכה, ואמר לי 'עוסק אני 
בדברי תורה, ומחמד ומתאוה ומצפה אני אם תורה תבא אלי, ואין 

תורה באה אלי'. 

אמרתי לו 'בני לא זכה האיש לדברי תורה, אלא א"כ מוסר נפשו 
למיתה עליה לכבוד שמים, כשור הזה שמכניסין אותו לעול והוא 
מוסר עצמו על כבוד בעליו לעובדו, שנאמר ורב תבואות בכח שור, 
מה הבריות אומרים שרוב תבואתה של התורה בכח השור, ואומר 

לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון'.

)תנא דבי אליהו רבה פכ"ב(

"ארך ימים בימינה, בשמאלה עשר וכבוד"
אמר רבא בר רב שילא, ואמרי לה אמר רב יוסף בר חמא אמר רב 
ששת: מאי דכתיב, ארך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד? אלא 
בימינה ארך ימים איכא, עושר וכבוד ליכא?! אלא: למיימינין בה 
)שמפשפשין טעמיהן בדקדוק — ובוררין, כימין המיומנת למלאכה( — אורך 

ימים איכא, וכל שכן עושר וכבוד. למשמאילים בה )שאין יגעים בה כל 
צרכן( — עושר וכבוד איכא, אורך ימים ליכא.

)שבת ס"ג ע"א ופירש"י(

"לא נברא אדם אלא לעמל, אם זכה הוא עמל בתורה"
הבריות  את  להעביד  אין  ואדם  האדמה,  את  לעבוד  אין  ואדם 
להקב"ה, כאליהו וכחוני המעגל, ואדם אין לעבוד את האדמה לא 
נברא אדם אלא לעמל, אם זכה הוא עמל בתורה, ואם לא זכה הוא 

עמל בארץ, אשריו לאדם שהוא עמל בתורה.

)בראשית רבה פי"ג(

"לא יתקיים מן החכמה אלא מה שתלמד בטורח עמל"
בן הא הא אומר, לפום צערא אגרא.

ואמר בן הא הא לפי מה שתצטער בתורה יהיה שכרך, ואמרו 
מן  ויראה  מן החכמה אלא מה שתלמד בטורח עמל  יתקיים  שלא 
תועלת  ולא  לה  קיום  אין  והמנוחה  התענוג  קריאת  אבל  המלמד, 

בה. 

שלמדתי  חכמה  לי  עמדה  חכמתו  אף  מאמרו  בפירוש  ואמרו 
ואמרו  על התלמידים  אימה  להטיל  צוה  זה  ומפני  לי,  עמדה  באף 

זרוק מורא בתלמידים.

)פי' המשניות להרמב"ם — אבות פ"ה מכ"ג(

"אשרי אדם ששם עצמו כשור לעול וכחמור למשוי"
אשרי אדם ששם עצמו כשור לעול וכחמור למשוי, וישב ויהגה 
בדברי תורה בכל יום תמיד, מיד רוח הקודש שורה עליו ותורתו בתוך 
מעיו, אשריכם זורעי על כל מים, ואין מים אלא דברי תורה, שנאמר 
הוי כל צמא לכו למים, על כל מים כיצד, קורא אדם תורה נביאים 
בסחורה,  וימעט  בישיבה  וירבה  ומדרש,  הלכות  וישנה  וכתובים, 
מיד רוח הקודש שורה בתוך מעיו ומלתו על לשונו, שנאמר רוח ה' 

דבר בי ומלתו על לשוני. 

"אשרי אדם שמשחק עצמו בדברי תורה"
בהן  וחורש  ויושב  תורה  בדברי  עצמו  שמשחק  אדם  אשרי 
הראשונים  דברים  בני  הקב"ה  לו  אמר  בשדה,  החורשת  כבהמה 
והאחרונים שלך הן, שנאמר אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל 
זה  ביראת אלהים  הוי אומר צדיק מושל  מי מושל בצדיקים,  וגו', 

הכובש את יצרו.

)תנא דבי אליהו רבה פ"ב(
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י "לא זכה האיש לדברי תורה, אלא א"כ מוסר נפשו 

למיתה עליה"
בא אצלי תלמיד אחד שאינו בקי בהלכה, ואמר לי 'עוסק אני 
בדברי תורה, ומחמד ומתאוה ומצפה אני אם תורה תבא אלי, ואין 

תורה באה אלי'. 

אמרתי לו 'בני לא זכה האיש לדברי תורה, אלא א"כ מוסר נפשו 
למיתה עליה לכבוד שמים, כשור הזה שמכניסין אותו לעול והוא 
מוסר עצמו על כבוד בעליו לעובדו, שנאמר ורב תבואות בכח שור, 
מה הבריות אומרים שרוב תבואתה של התורה בכח השור, ואומר 

לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון'.

)תנא דבי אליהו רבה פכ"ב(

"ארך ימים בימינה, בשמאלה עשר וכבוד"
אמר רבא בר רב שילא, ואמרי לה אמר רב יוסף בר חמא אמר רב 
ששת: מאי דכתיב, ארך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד? אלא 
בימינה ארך ימים איכא, עושר וכבוד ליכא?! אלא: למיימינין בה 
)שמפשפשין טעמיהן בדקדוק — ובוררין, כימין המיומנת למלאכה( — אורך 

ימים איכא, וכל שכן עושר וכבוד. למשמאילים בה )שאין יגעים בה כל 
צרכן( — עושר וכבוד איכא, אורך ימים ליכא.

)שבת ס"ג ע"א ופירש"י(

"לא נברא אדם אלא לעמל, אם זכה הוא עמל בתורה"
הבריות  את  להעביד  אין  ואדם  האדמה,  את  לעבוד  אין  ואדם 
להקב"ה, כאליהו וכחוני המעגל, ואדם אין לעבוד את האדמה לא 
נברא אדם אלא לעמל, אם זכה הוא עמל בתורה, ואם לא זכה הוא 

עמל בארץ, אשריו לאדם שהוא עמל בתורה.

)בראשית רבה פי"ג(
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"אין התורה מתקיימת . . אלא במי שממית עצמו באהלי י

החכמים"
ואין דברי תורה מתקיימים במי שמרפה עצמו עליהם, ולא באלו 
שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי שממית עצמו 

עליהם, ומצער גופו תמיד, ולא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה.

אין  באהל,  ימות  כי  אדם  התורה  זאת  רמז,  דרך  חכמים  אמרו 
באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא  תשכח  שלא  מתקיימת  התורה 
חכמה  לי,  עמדה  חכמתי  אף  בחכמתו  שלמה  אמר  וכן  החכמים. 
שלמדתי באף היא עמדה ונתקיימה לי. ועוד אמר, כי מיץ חלב יוציא 
חמאה, במי אתה מוצא חמאה של תורה, במי שמקיא עליה חלב 

שמצץ משדי אמו.

"המשמיע קולו בשעת תלמודו, תלמודו מתקיים בידו"
וכל היגע בתלמודו בצנעה מחכים שנאמר ואת צנועים חכמה.
אבל  בידו.  מתקיים  תלמודו  תלמודו,  בשעת  קולו  המשמיע  וכל 
הקורא בלחש, במהרה הוא שוכח, שנאמר ערוכה בכל ושמורה, אם 
ערוכה בכל רמ"ח אברים שלך משתמרת, ואם לאו אינה משתמרת.

)הלכות תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן פ"ד ה"ט(

"אין התורה נקנית אלא בחבורה"
ברית כרותה שכל היגע בתלמודו בבית הכנסת לא במהרה הוא 
אין לאדם ללמוד  בית המדרש בעיר   כן במקום שאין  ועל  משכח,  

בביתו אלא בבית הכנסת שמתפללים בו,

הכנסת  בבית  יחידי  ללמוד  אין  בעיר  בית המדרש  אבל כשיש 
אלא בבית המדרש בחבורה, שנאמר חרב על הבדים ונואלו, חרב על 
שונאיהם של ישראל שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה, ולא עוד 

אלא שמטפשין, שנאמר ונואלו, שאין התורה נקנית אלא בחבורה.

)הלכות תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן פ"ד ה"י(
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)קודם י בגן-עדן  נמצאת  שהנשמה  הקצר  הזמן  במשך   — אז  שגם 

התחי'( — ישנו העסק והיגיעה בתורה ]דאף שקיום המצוות אינו 
עסק  של  באופן  וגם  התורה,  לימוד  שם  שייך  מ"מ,  בג"ע,  שייך 
ויגיעה, היינו, למעלה מהכוחות הגלוים כו'[, "עד ובקומך", דקאי 

על הזמן דתחיית המתים.

לכאורה "חבל על הזמן שלומד ואינו מצליח"...
היא  התורה,  בלימוד  ההצלחה  העדר  על   — זו  טענה  וא"כ, 

לכאורה טענה צודקת.

שליחותו  למילוי  הדרוש  קבוע  זמן  ניתן  שלכאו"א  גם  ומה 
בעלמא דין, כמ"ש "ימים יוצרו גו'", וכשם שלא חסר לו אפילו רגע 
אחד הדרוש למילוי שליחותו, כך לא ניתן לו אפילו רגע אחד נוסף 
)שבו יוכל להשלים מה שהחסיר ברגע הקודם(, כי כך היא דרכה של 
תורה שכל ענין הוא במדידה והגבלה — שעל פי זה מתחזקת יותר 
הזמן  על  חבל  שהרי  התורה,  בלימוד  ההצלחה  העדר  של  הטענה 

שלומד ואינו מצליח, ולעולם לא יוכל למלא זמן זה. 

בלי יגיעה אי אפשר לבוא לידיעת התורה
אבל האמת היא שאין זו טענה, ואין על מה להתאונן.- ובהקדם 

ביאור הענין דבקשת ברכה על הצלחה בלימוד תורה:

בנוגע לדברי תורה אמרו חז"ל: "אם יאמר לך אדם יגעתי ולא 
ומצאתי,  יגעתי  תאמן,  אל  ומצאתי,  יגעתי  לא  תאמן,  אל  מצאתי, 

תאמן".

אי  יגיעה  שללא  פירושו,   — תאמן"  אל  ומצאתי,  יגעתי  "לא 
אפשר לבוא לידיעת התורה. ואין זה דוקא בנוגע לענינים עמוקים 
ונעלים שבתורה, אלא כן הוא בכל ענין בתורה, שאי אפשר לבוא 
לזה ללא יגיעה — שהרי מארז"ל זה נאמר )לא בנוגע לחלק מסוים 

בתורה, אלא( בנוגע לכללות התורה.

- מצינו אמנם לפעמים שיכולים לקבל תורה ללא יגיעה, אבל, 
בלבד,  שעה  הוראת  בדרך  או  סגולה,  ליחידי  רק  שייך  זה  ענין 
ואילו ע"פ רוב אי אפשר לקבל תורה ללא יגיעה. ולכן אמרו חז"ל 
"לא יגעתי ומצאתי אל תאמן" — דכיוון שהוא ע"פ רוב, ו"רובא 

היגיעה — סוד ההצלחה בלימוד

יגיעה אינו בסתירה להצלחה
כך  על  שמתאוננים  בכלל  אהל  ויושבי  הישיבה  תלמידי  ישנם 
דעתם  כזו שלפי  במדה   — התורה  בלימוד  רואים הצלחה  שאינם 

היתה צריכה להיות להם.

ואין לתרץ שהעדר ההצלחה הוא בגלל הצורך ביגיעה בתורה — 
כי, ההצלחה בתורה אינה שוללת את היגיעה בתורה, דכיון שהתורה 
היא בלי גבול כמ"ש "ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים", הרי ככל 

שתגדל ההצלחה בלימוד התורה, ישאר עוד הרבה להתייגע כו'.

וכידוע הסיפור שפעם אמר אדמו"ר הזקן להצמח-צדק שיכול 
הוא ליתן לו תורה במתנה, ולא הסכים הצ"צ, מפני שרצה להתייגע 
כך שלא הסכים לקבל  על  ואח"כ אמר שמתחרט  בלימוד התורה, 
במתנה  שיקבל  כמה  הרי  גבול,  בלי  היא  שהתורה  דכיון  במתנה, 
ישאר לו על מה להתייגע, ובמילא הי' לו לקבל כל מה שאדמו"ר 
הזקן מוכן ליתן לו במתנה, ואז הי' מוסיף להתייגע על ענינים נעלים 

יותר.

להתייגע בלימוד התורה במשך כל שנות חייו . . וגם 
לאחר מכן!

ועד"ז בנדו"ד, שככל שתגדל ההצלחה בלימוד התורה, ישאר 
עוד הרבה להתייגע בלימוד התורה במשך כל שנות חייו, בכל הזמנים 
תורה  )בדברי  בם  "ודברת  תורה:  דלימוד  בהחיוב  בכתוב  שנימנו 

הכתוב מדבר( בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך".

כולל גם כפי שמבאר כ"ק מו"ח אדמו"ר בא' ממכתביו ש"בשבתך 
בביתך" "הוא מעמד הנשמה למעלה באוצר הנשמות קודם ירידתה 
למטה" )שזהו ה"בית" האמיתי(, ש"עוסקות שם בתורה", "בלכתך 
התחתון  לעולם  למטה  יורדת..  שהנשמה  הזמן  על  "קאי  בדרך", 

ומתחיל ללכת בדרך עולם זה עד ימי זקנה ושיבה",

ירידתה למטה  ויש להוסיף בהפירוש ד"בלכתך בדרך", שע"י 
נעשית הנשמה בבחי' "מהלך" -"עד ובשכבך, בבוא עת פקודותו", 
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י )קודם  בגן-עדן  נמצאת  שהנשמה  הקצר  הזמן  במשך   — אז  שגם 

התחי'( — ישנו העסק והיגיעה בתורה ]דאף שקיום המצוות אינו 
עסק  של  באופן  וגם  התורה,  לימוד  שם  שייך  מ"מ,  בג"ע,  שייך 
ויגיעה, היינו, למעלה מהכוחות הגלוים כו'[, "עד ובקומך", דקאי 

על הזמן דתחיית המתים.

לכאורה "חבל על הזמן שלומד ואינו מצליח"...
היא  התורה,  בלימוד  ההצלחה  העדר  על   — זו  טענה  וא"כ, 

לכאורה טענה צודקת.

שליחותו  למילוי  הדרוש  קבוע  זמן  ניתן  שלכאו"א  גם  ומה 
בעלמא דין, כמ"ש "ימים יוצרו גו'", וכשם שלא חסר לו אפילו רגע 
אחד הדרוש למילוי שליחותו, כך לא ניתן לו אפילו רגע אחד נוסף 
)שבו יוכל להשלים מה שהחסיר ברגע הקודם(, כי כך היא דרכה של 
תורה שכל ענין הוא במדידה והגבלה — שעל פי זה מתחזקת יותר 
הזמן  על  חבל  שהרי  התורה,  בלימוד  ההצלחה  העדר  של  הטענה 

שלומד ואינו מצליח, ולעולם לא יוכל למלא זמן זה. 

בלי יגיעה אי אפשר לבוא לידיעת התורה
אבל האמת היא שאין זו טענה, ואין על מה להתאונן.- ובהקדם 

ביאור הענין דבקשת ברכה על הצלחה בלימוד תורה:

בנוגע לדברי תורה אמרו חז"ל: "אם יאמר לך אדם יגעתי ולא 
ומצאתי,  יגעתי  תאמן,  אל  ומצאתי,  יגעתי  לא  תאמן,  אל  מצאתי, 

תאמן".

אי  יגיעה  שללא  פירושו,   — תאמן"  אל  ומצאתי,  יגעתי  "לא 
אפשר לבוא לידיעת התורה. ואין זה דוקא בנוגע לענינים עמוקים 
ונעלים שבתורה, אלא כן הוא בכל ענין בתורה, שאי אפשר לבוא 
לזה ללא יגיעה — שהרי מארז"ל זה נאמר )לא בנוגע לחלק מסוים 

בתורה, אלא( בנוגע לכללות התורה.

- מצינו אמנם לפעמים שיכולים לקבל תורה ללא יגיעה, אבל, 
בלבד,  שעה  הוראת  בדרך  או  סגולה,  ליחידי  רק  שייך  זה  ענין 
ואילו ע"פ רוב אי אפשר לקבל תורה ללא יגיעה. ולכן אמרו חז"ל 
"לא יגעתי ומצאתי אל תאמן" — דכיוון שהוא ע"פ רוב, ו"רובא 
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שע"י.. הזריעה והחרישה הם משובחים מאד מאד מהעולים מאליהן י

זורע לכל  ואח"כ  היינו, שלאחרי שהאדם חורש את שדהו,  כו'"(, 
הפחות גרעין אחד, אזי מבקש גשמי ברכה, ואז מביא הגשם תועלת 
לראש  שלכל  ברכה,  לבקשת  בנוגע  כן  וכמו  והצמיחה,  בהגידול 
הצלחה  על  ברכה  לבקש  ואח"כ  בעבודה,  היגיעה  להיות  צריכה 

מופלגה.

"כל זמן שאינו מתייגע כפי הנדרש ממנו — אין זו יגיעה 
כלל"

יתירה מזה:

גם כאשר מתייגע, אבל אינו מתייגע כפי הנדרש ממנו — אין 
זה נחשב ליגיעה חלקית )היינו, שחסר אצלו רק החלק הנוסף בענין 
חלקית  להצלחה  שמביאה  לו(  יש  יגיעה  של  חלק  אבל  היגיעה, 
)לפי ערך היגיעה שהייתה אצלו(, אלא חסר אצלו כל ענין היגיעה, 
היגיעה  ערך  לפי  לא  )אפילו  הצלחה  לדרוש  יכול  אינו  ובמילא 
שהייתה אצלו(, כי, כל זמן שאינו מתייגע כפי הנדרש ממנו, אין זו 

יגיעה כלל.

אלקים  דעובד  בגמרא  "מ"ש  בתניא  מהמבואר  שמשמע  וכפי 
היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים ואחד, ולא עבדו היינו מי ששונה 
— שזהו "משום שבימיהם הי' הרגילות  פרקו מאה פעמים לבד" 
לשנות כל פרק מאה פעמים, כדאיתא התם בגמרא משל משוק של 
חמרים שנשכרים לעשר פרסא בזוזא ולאחד עשר פרסי בתרי זוזי, 
לפי שהוא יותר מרגילותם. ולכן זאת הפעם המאה ואחת היתירה על 
הרגילות שהורגל מנעוריו שקולה כנגד כולן ועולה על גביהן ביתר 

שאת וביתר עז להיות נקרא עובד אלקים וכו'".

אין "ַא הַאלבער, ַא דריטל ָאדער ַא פערטל עובד"...
לפי  אלא  אינה  התורה  בלימוד  היגיעה  שכאשר  מוכח  ומזה 
לבד  פעמים  מאה  לימוד  בין  החילוק  תוכן  שזהו   — רגילותו 
)כהרגילות בימיהם( ללמוד מאה פעמים ואחד )יותר מהרגילות( — 
חסר אצלו )לא רק חלק מהיגיעה, אלא( כללות ענין היגיעה, כשם 
שהשונה פרקו לפי רגילותו אינו נקרא "עובד לחצאין", לשליש או 
לרביע )"ַא הַאלבער, ַא דריטל ָאדער ַא פערטל עובד"(, אלא נקרא 

דאורייתא", הרי כן הוא דרך התורה.

צריכים סייעתא דשמייא שהלימוד יהי' בהצלחה
לסייעתא  הוא  זקוק  בתורה  מתייגע  שהאדם  בשעה  גם  אמנם, 
דשמייא שלימוד התורה יהי' בהצלחה — כפי שמבקשים בתפלה 
פירושו  ד"לריק"  לבהלה",  כו'  לריק  ניגע  לא  "למען  יום:  בכל 
שהלימוד הוא שלא כדבעי, ו"לבהלה" פירושו שהלימוד הוא ללא 

סדר ותכלית )"ָאן ַא טָאלק"(. 

שהתורה   — תאמן"  אל  מצאתי,  ולא  "יגעתי  נאמר  זה  ועל 
מבטיחה שכאשר תהי' היגיעה בתורה, אזי תהי' הסעייתא דשמייא 
של  )שזהו"ע  היגיעה  ערך  לפי  שלא  בהצלחה,  יהי'  שהלימוד 

מציאה(.

תפלה להצלחה — רק אחרי היגיעה
התורה  בלימוד  הצלחה  על  ברכה  בקשת  באה  זה  כל  ולאחרי 
)ע"י הקדמת  כי, אף שהבטיחה תורה הצלחה בלימוד התורה   —
זה  ועל  ההצלחה,  במדת  אופנים  כמה  ישנם  הרי  בתורה(,  היגיעה 
תהי'  שההצלחה  היינו,  מופלגה,  הצלחה  שתהי'  ברכה  מבקשים 

באופן של הפלגה.

ונמצא, שלכל לראש צריכה להיות היגיעה בתורה )"לא יגעתי 
ומצאתי אל תאמן"(, ואז מבטיחה התורה שתהי' הצלחה )"יגעתי 
שתהי'  ברכה  לבקש  יכולים  זה  ולאחרי  תאמן"(,  אל  מצאתי,  ולא 

הצלחה מופלגה. 

"נרפים אתם נרפים"!
ומזה מובן שכאשר תובעים סתם הצלחה בלימוד התורה, ללא 
הקדמת היגיעה בתורה — הרי זה מפני שמתעצלים במילוי התפקיד 
והשליחות שצריכים למלא, ובלשון הכתוב: "נרפים אתם נרפים"..

וכדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר שענין ה"ברכה" הוא בדוגמת הגשם 
לאחרי  אלא  אינה  שבו  שהתועלת   — ברכה"  "גשמי  כהלשון   —
הקדמת החרישה והזריעה )כמ"ש אדמו"ר הזקן באגה"ק ש"הפירות 
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י שע"י.. הזריעה והחרישה הם משובחים מאד מאד מהעולים מאליהן 

זורע לכל  ואח"כ  היינו, שלאחרי שהאדם חורש את שדהו,  כו'"(, 
הפחות גרעין אחד, אזי מבקש גשמי ברכה, ואז מביא הגשם תועלת 
לראש  שלכל  ברכה,  לבקשת  בנוגע  כן  וכמו  והצמיחה,  בהגידול 
הצלחה  על  ברכה  לבקש  ואח"כ  בעבודה,  היגיעה  להיות  צריכה 

מופלגה.

"כל זמן שאינו מתייגע כפי הנדרש ממנו — אין זו יגיעה 
כלל"

יתירה מזה:

גם כאשר מתייגע, אבל אינו מתייגע כפי הנדרש ממנו — אין 
זה נחשב ליגיעה חלקית )היינו, שחסר אצלו רק החלק הנוסף בענין 
חלקית  להצלחה  שמביאה  לו(  יש  יגיעה  של  חלק  אבל  היגיעה, 
)לפי ערך היגיעה שהייתה אצלו(, אלא חסר אצלו כל ענין היגיעה, 
היגיעה  ערך  לפי  לא  )אפילו  הצלחה  לדרוש  יכול  אינו  ובמילא 
שהייתה אצלו(, כי, כל זמן שאינו מתייגע כפי הנדרש ממנו, אין זו 

יגיעה כלל.

אלקים  דעובד  בגמרא  "מ"ש  בתניא  מהמבואר  שמשמע  וכפי 
היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים ואחד, ולא עבדו היינו מי ששונה 
— שזהו "משום שבימיהם הי' הרגילות  פרקו מאה פעמים לבד" 
לשנות כל פרק מאה פעמים, כדאיתא התם בגמרא משל משוק של 
חמרים שנשכרים לעשר פרסא בזוזא ולאחד עשר פרסי בתרי זוזי, 
לפי שהוא יותר מרגילותם. ולכן זאת הפעם המאה ואחת היתירה על 
הרגילות שהורגל מנעוריו שקולה כנגד כולן ועולה על גביהן ביתר 

שאת וביתר עז להיות נקרא עובד אלקים וכו'".

אין "ַא הַאלבער, ַא דריטל ָאדער ַא פערטל עובד"...
לפי  אלא  אינה  התורה  בלימוד  היגיעה  שכאשר  מוכח  ומזה 
לבד  פעמים  מאה  לימוד  בין  החילוק  תוכן  שזהו   — רגילותו 
)כהרגילות בימיהם( ללמוד מאה פעמים ואחד )יותר מהרגילות( — 
חסר אצלו )לא רק חלק מהיגיעה, אלא( כללות ענין היגיעה, כשם 
שהשונה פרקו לפי רגילותו אינו נקרא "עובד לחצאין", לשליש או 
17לרביע )"ַא הַאלבער, ַא דריטל ָאדער ַא פערטל עובד"(, אלא נקרא 
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לרבו, ולכן נותנים לו מלמעלה הצלחה בלימוד התורה — בדוגמת י

העבד שמזונותיו על רבו, ובפרט עבד עברי, ש"הקונה עבד עברי 
כקונה אדון לעצמו, וכיוון ש"מגיד דבריו ליעקב גו'", "מה שהוא 
"אדון",  בבחינת  הוא  נעשה  לעשות",  לישראל  אומר  הוא  עושה 

להיות "צדיק גוזר והקב"ה מקיים".

ההצלחה — כפי כחו של הקב"ה!
להיותה  שכן,  יגיעתו,  ערך  לפי  אינה  שההצלחה  מובן  ומזה 
הצלחה שניתנת מלמעלה, הרי היא לפי כחו של הקב"ה, בלי גבול.

שהרי   — משלו  דבר  שום  לו  שאין  "עבד",  שלהיותו  והיינו, 
"מה שקנה עבד קנה רבו", וגם עבד עברי קנוי לרבו, שלכן "עובד 
שנותן  מה  אלא  אינו  לו  מה שיש  כל  הרי  בלילה"-  ובין  ביום  בין 
בנדו"ד,  ועד"ז  האדון,  רכוש  ערך  לפי  זה  הרי  ובמילא  האדון,  לו 
הרגילות  מכפי  יותר  היגיעה  על  מלמעלה  לו  שניתנת  שההצלחה 

)שזהו"ע העבד( היא לפי כחו של הקב"ה.

אחר היגיעה "להיות סמוך ובטוח שתהי' לו הצלחה"
ועוד זאת:

התורה  מבטיחה  שאז  כדבעי,  היא  בתורה  היגיעה  כאשר  גם 
"יגעת ומצאת" — עדיין אין למהר ולהתאונן על העדר ההצלחה, 
כי, אין הכרח שההצלחה תבוא באותו רגע ובאותו ענין שחפץ בו, 

אלא ההצלחה יכולה לבוא בענין אחר ובזמן אחר.

וכל זה — לאחרי שהתייגע בתורה כדבעי, שגם אז אינו יכול 
סמוך  להיות  אם  כי  ההצלחה,  תהי'  שבו  והזמן  הענין  את  לקבוע 
מעשה:  כמחוסר  לאו  זמן  מחוסר  והרי  הצלחה,  לו  שתהי'  ובטוח 
היא  בתורה  היגיעה  אם  לספק  מקום  עדיין  שיש  זמן  כל  ועאכו"כ 

כדבעי, הרי בודאי שאין מקום להתאונן על העדר ההצלחה.

כ"א צריך "ַאריינלייגן זיין גַאנצן נה"י, זיין גַאנצן חג"ת און 
זיין גַאנצן חב"ד"

רואה הצלחה,  ואינו  יום שעובר  כל  על  ובנוגע לטענה שחבל 

"לא עבדו"; ואילו היגיעה יותר מהרגילות, היא, לא רק הוספת עוד 
חלק כו', אלא "שקולה כנגד כולן וכו'", כיוון שעי"ז ניתוסף ענין 

ומצב חדש לגמרי — שנעשה "עובד אלקים".

וההסברה בזה:

היגיעה  ערך  לפי  שלא  מלמעלה,  הבא  הו"ע  בתורה  הצלחה 
הענק,  ע"ג  כננס  שהוא  התורה,  דלימוד  הענין  שכללות  כשם   —
כו'  לבן  זוכה  "האב  מדברי המשנה  כמובן  נחלה,  של  באופן  הוא 
בחכמה", וכמאמר הספרי "בניך אלו תלמידך", וכמבואר בחסידות 
חושי  בין  השתוות  נעשית  התלמיד  אל  הרב  השפעת  ריבוי  שע"י 
וע"י  הרב,  כחושי  נעשים  התלמיד  שחושי  הרב,  לחושי  התלמיד 
חושי התלמיד יכולים להכיר את חושי הרב — בדוגמת הבן שדומה 

לאביו.

"ההצלחה מלמעלה ניתנת ע"י היגיעה דווקא"
ומזה מובן גם בנוגע להיגיעה שעל ידה זוכים להצלחה בלימוד 
התורה )"יגעתי ומצאתי"( — שאין זה קשור עם ההבנה וההשגה, 
אלא עם ענין היגיעה דווקא, שההצלחה מלמעלה ניתנת ע"י היגיעה 
דווקא. ולכן, אין זה ענין ששייך בו התחלקות, היינו, שיגיעה חלקית 
תביא הצלחה חלקית כו', אלא כאשר חסר במדת היגיעה הנדרשת 

בשביל ההצלחה מלמעלה, אזי חסר הענין כולו.

וע"ד המבואר בחסידות בענין החילוק שבין שכל לרצון, ששכל 
בא בהתחלקות, שיש מי שמשכיל השכל כולו, ויש מי שמשכיל רק 
חלקו, ואעפ"כ נקרא גם הוא בתואר חכם, לפי ערך השגתו, משא"כ 
רצון אינו בא בהתחלקות, שכאשר לא נשלם הרצון כולו, אזי חסר 

לא רק חלק זה שלא נשלם, אלא חסר כללות הענין דמילוי הרצון.

"עובד אלקים . . נותנים לו מלמעלה . . בדוגמת העבד 
שמזונותיו על רבו"

ולכן, ההצלחה בתורה באה דווקא כאשר היגיעה בתורה היא 
יותר מכפי הרגילות: 

נקרא  אזי   — הרגילות  מכפי  יותר  היא  בתורה  היגיעה  כאשר 
"עובד אלקים", היינו, שהוא מסור לגמרי להקב"ה כמו העבד שקנוי 
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י לרבו, ולכן נותנים לו מלמעלה הצלחה בלימוד התורה — בדוגמת 

העבד שמזונותיו על רבו, ובפרט עבד עברי, ש"הקונה עבד עברי 
כקונה אדון לעצמו, וכיוון ש"מגיד דבריו ליעקב גו'", "מה שהוא 
"אדון",  בבחינת  הוא  נעשה  לעשות",  לישראל  אומר  הוא  עושה 

להיות "צדיק גוזר והקב"ה מקיים".

ההצלחה — כפי כחו של הקב"ה!
להיותה  שכן,  יגיעתו,  ערך  לפי  אינה  שההצלחה  מובן  ומזה 
הצלחה שניתנת מלמעלה, הרי היא לפי כחו של הקב"ה, בלי גבול.

שהרי   — משלו  דבר  שום  לו  שאין  "עבד",  שלהיותו  והיינו, 
"מה שקנה עבד קנה רבו", וגם עבד עברי קנוי לרבו, שלכן "עובד 
שנותן  מה  אלא  אינו  לו  מה שיש  כל  הרי  בלילה"-  ובין  ביום  בין 
בנדו"ד,  ועד"ז  האדון,  רכוש  ערך  לפי  זה  הרי  ובמילא  האדון,  לו 
הרגילות  מכפי  יותר  היגיעה  על  מלמעלה  לו  שניתנת  שההצלחה 

)שזהו"ע העבד( היא לפי כחו של הקב"ה.

אחר היגיעה "להיות סמוך ובטוח שתהי' לו הצלחה"
ועוד זאת:

התורה  מבטיחה  שאז  כדבעי,  היא  בתורה  היגיעה  כאשר  גם 
"יגעת ומצאת" — עדיין אין למהר ולהתאונן על העדר ההצלחה, 
כי, אין הכרח שההצלחה תבוא באותו רגע ובאותו ענין שחפץ בו, 

אלא ההצלחה יכולה לבוא בענין אחר ובזמן אחר.

וכל זה — לאחרי שהתייגע בתורה כדבעי, שגם אז אינו יכול 
סמוך  להיות  אם  כי  ההצלחה,  תהי'  שבו  והזמן  הענין  את  לקבוע 
מעשה:  כמחוסר  לאו  זמן  מחוסר  והרי  הצלחה,  לו  שתהי'  ובטוח 
היא  בתורה  היגיעה  אם  לספק  מקום  עדיין  שיש  זמן  כל  ועאכו"כ 

כדבעי, הרי בודאי שאין מקום להתאונן על העדר ההצלחה.

כ"א צריך "ַאריינלייגן זיין גַאנצן נה"י, זיין גַאנצן חג"ת און 
זיין גַאנצן חב"ד"

רואה הצלחה,  ואינו  יום שעובר  כל  על  19ובנוגע לטענה שחבל 
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עסק ויגיעה, הרי, כאשר הוא יתייגע עם החושים שניתנו לו אזי יגיע י

לעילוי גדול הרבה יותר בהשגת התורה )כמבואר בקונטרס ומעין(.

התורה פועלת "שהגוף מצד עצמו מתנהג ע"פ התורה"
עד  בתורה,  ולהתייגע  שטות,  הרוח  את  להסיר  צריך  ולכן, 
שלימוד התורה יהי' לא רק באופן של הבנה והשגה אלא גם באופן 
של דעת )שהו"ע ההתקשרות(, הכרה )שיצטייר הענין אצלו כדבר 
ועד  בלבו(,  גם  אלא  במוחו  רק  לא  הענין  )שיורגש  והרגשה  חי( 

שמתאחד אם התורה שלומד.

וע"ד שמצינו בירושלמי בנוגע לתפלה ד"כד הוה מטי מודים 
הוה כרע מגרמי'" — שאין זה ענין של חסרון )העדר הכוונה(, אלא 
ציווי  מצד  )לא  נעשה  הכריעה  שענין   — מעלה  ענין של  אדרבה, 
הנשמה אלא( מצד הגוף עצמו )כמו שגם תינוק או בהמה להבדיל 

בורחים מפני האש, שאין זה מצד השכל כו'(,

 — ומלמדת אותו  בנוגע לתורה, שהתורה פועלת עליו  ועד"ז 
כמענה אדמו"ר מהר"ש לא' שאמר )במענה לשאלתו ע"ד לימודו( 
שלמד ש"ס, או מסכתא פלונית: זהו מה שאתה למדת בתורה, אבל 
מה לימדה תורה אותך?!... — עד כדי כך שהגוף מצד עצמו מתנהג 

ע"פ התורה כיוון שמתאחד עם התורה. 

"עד שמציאותו נעשית "ַא לעבדיקע תורה"
וכאשר מתייגע בלימוד התורה עד כדי כך שמתאחד עם התורה, 
גידיו  ושס"ה  עשה,  מצוות  רמ"ח  נעשים  איבריו  שרמ"ח  היינו, 
לעבדיקע  "ַא  נעשית  שמציאותו  תעשה,  לא  מצוות  שס"ה  נעשים 
תורה", ובלשון הידוע "ישראל ואורייתא כולא חד" — אזי מתאחד 
גם עם הקב"ה, "ישראל אורייתא וקוב"ה כולא חד", ובמילא זוכה 

להצלחה מופלגה בלימוד התורה, ומכווין לאמיתתה של תורה.

)יו"ד שבט תשי"ג — תורת מנחם ח"ז ע' 306(

תשובות  שתי   — גו'"  יוצרו  ש"ימים  לפי  להשלימו,  יוכל  שלא 
בדבר:

א( מאמר המשנה )שעם היות( "היום קצר והמלאכה מרובה" 
)ובמילא, כל רגע שעובר ואינך מצליח, לא תוכל להשלימו, אעפ"כ( 
"לא עליך המלאכה לגמור", כי אם לעשות כפי יכולתך. ואם תאמר 
תעשה  לא  א"כ  המלאכה,  את  תגמור  לא  כך  ובין  כך  שבין  שכיון 
— על כך ממשיכה המשנה: "ולא אתה בן חורין להבטל  מאומה 
כוחות  בכל  בתורה  להתייגע  אחד  כל  צריך  שכן,  וכיון  ממנה", 
נפשו )"ַאריינלייגן זיין גַאנצן נה"י, זיין גַאנצן חג"ת און זיין גַאנצן 

חב"ד"(, עד כמה שידו מגעת.

ב( כאשר יעשה כל התלוי בו עד כמה שידו מגעת — ישלים לו 
הקב"ה יותר ממה שידו מגעת.

"צריך להסיר את השטות דלעו"ז שמונעת את היגיעה 
בתורה"

וכדי לפעול בעצמו שתהיה נפשו חשקה בתורה באמת ולהיות 
דלעו"ז  שטות  הרוח  את  להסיר  צריך   — באמת  בתורה  יגיעתו 

שמונעת את היגיעה בתורה וב' אופנים בזה:

)א( להיותו יקר בעיני עצמו, טוען הוא שקשה עליו לייגע מוחו 
בלימוד התורה. 

)ב( להיות כלי שכלו רחבים, אינו צריך — טוען הוא — לייגע 
את עצמו ולהטריח שכלו בעסק התורה, וכמה שיעסוק יספיק לו. 

"מה שחושב שלהיות כלי שכלו רחבים אינו צריך 
להתייגע . . גם זה הוא מהשטות דלעו"ז"

ושניהם באים מצד הרוח שטות דלעו"ז:

היותו יקר בעיני עצמו — ה"ז בוודאי מהשטות דלעו"ז, "מעשה 
בהמה", שהרי כל ענין הגאות הו"ע של שטות. ומה שחושב שלהיות 
כלי שכלו רחבים אינו צריך להתייגע בעסק התורה — גם זה הוא 
מהשטות דלעו"ז, כי נוסף לכך שגם מי שכלי שכלו רחבים וקלים 
להבין )שאין זה משלו, אלא חוש שניתן לו במתנה מלמעלה(, צריך 
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האריז"ל בלימודו "האט פון אים געגאסן שווייס י

כפשוטו"...
וכידוע מ"ש הרח"ו ז"ל אודות אופן לימוד התורה של האריז"ל 
— שסדר לימודו )ע"ד הרגיל( הי' באופן שהתייגע כל כך עד שהזיעה 

היתה ניגרת ממנו )"עס האט פון אים געגאסן שווייס כפשוטו"(!

ומזה מובן עד כמה ענין היגיעה בתורה הוא ענין עיקרי:

מובן וגם פשוט ששכלו של האריז"ל הי' בתכלית העילוי כו', 
העולם,  מעניני  וטרדות  בלבולים  שום  לו  היו  לא   — לזה  ונוסף 
כידוע מה שמסופר אודות תולדות חייו שהי' סמוך על שולחן חותנו, 
ובמשך כל השבוע הי' יושב בספינה ע"ג הנהר ועוסק בתורה, ורק 
לקראת יום השבת הי' שב לביתו. ואעפ"כ הי' מתייגע ביותר בלימוד 
שהיתה  מסויימת  סוגיא  למד  כאשר  רק  לא   — וכאמור  התורה, 
הרגיל, מכיון שענין  לימודו ע"ד  הי' סדר  כך  ביותר, אלא  עמוקה 

היגיעה הוא ענין עיקרי בלימוד התורה.

כדי לשבר הקליפות — במכ"ש וק"ו אצלנו!
לשבר  כדי   — לרח"ו  האריז"ל  שביאר  כפי   — הדבר  וטעם 
וה"חוזק"  ה"תוקף"  כבר  הי'  מה  פשוט  וגם  מובן  כו'  הקליפות 
דקליפות אלו שהיו להם "עסק" עם תורתו של האריז"ל, ואעפ"כ, 
התייגע האריז"ל בלימוד התורה ביגיעה עצומה, כדי לשבר הקליפות 
כו'. ומזה מובן — במכ"ש וק"ו — עד כמה נוגע ונחוץ ענין היגיעה 

בתורה אצל כאו"א מישראל )שאינו בדרגת האריז"ל(.

ומכיון שמספרים לאנשים כערכנו אודות גודל ההפלאה דיגיעת 
הוראה  להיות  צריך  זה  שסיפור  מובן,   — האריז"ל  אצל  התורה 
לכאו"א מישראל, שעליו להשתדל ולהתייגע ביותר בלימוד התורה. 
וכמובן, שלאחרי "פתיחת הדרך" ע"י האריז"ל, נעשה הדבר שייך 

גם לכאו"א מישראל. 

"העיקר בזה הוא שינוי טבעו ורגילותו"
ועוד נקודה עיקרית — בנוגע ליגיעה בתורה באופן ד"עבודת 

פרך":

יגיעה ב"עבודת פרך" -
הכנה לימות המשיח

ע"י ה"עבודת פרך" בלימוד התורה זוכה לגילויים דעת"ל
ידוע שכללות ענין הגלות האחרון הוא בתור הכנה לגילוי תורתו 
של משיח — כמבואר בתו"א )ר"פ שמות( ש"כמו שכל עיקר תכלית 
המכוון בגלות מצרים . . הי' בכדי לזכות לקבלת התורה . . כך כל 
פנימיות התורה שיהי'  לגילוי  לזכות  כדי  הוא  הזה  אריכות הגלות 
לע"ל, כי במתן תורה הי' קבלת התורה הנגלית, אבל פנימית טעמי 

התורה יהי' הגילוי שלהם לע"ל".

ולכן, כשם שבגלות מצרים היו כל פרטי השעבוד דעבודת פרך, 
"בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה גו' בפרך", כמו כן צריך להיות 
ענין זה גם בגלות האחרון, אלא שבגלות האחרון — כל ענינים אלו 
הם בתורה: "וימררו את חייהם היא התורה, כי היא חיינו, בעבודה 
המדות  מי"ג  הראשונה  ]מדה  ק"ו  דא  בחומר  קושיא,  דא  קשה 
שהתורה נדרשת בהן[, ובכל עבודה בשדה דא ברייתא, ובלבנים דא 
ליבון הלכתא", שעי"ז זוכים "לגילוי פנימיות התורה לע"ל להיות 

אראנו נפלאות" )תו"א שם(.

היגיעה "תנאי עיקרי בכללות הענין דלימוד התורה"
לימוד  כלומר,  פרך",  "עבודת  של  באופן  להיות  צריך  זה  וכל 

התורה מתוך יגיעה רבה כו'.

]ולדוגמא:  לא רק מצד סיבות צדדיות   — וצורך היגיעה הוא 
כדי להסיר בלבולים וטרדות כו', מפני קוצר המשיג )ששכלו אינו 
זהו  אלא  מסוימת[,  דסוגיא  המושג  עומק  מפני  או  כו'(  בשלימות 
תנאי עיקרי בכללות הענין דלימוד התורה, מכיון שדוקא עי"ז נפעל 

בירור הניצוצות ושבירת הקליפות כו' )ראה אגה"ק סכ"ו(.
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"אויף ווערן א ת"ח העלפן ניט קיין קונצן"
דער דין איז, אז אינמיטן וואך טאר מען מיט אן עם הארץ ניט 
זיצן ביי איין טיש; שבת אבער מעג מען עסן ביי אן עם הארץ, אויב 
ער זאגט אז זיינע עסן איז גע'מעשר'ט וכו' ווארום בשבת איז אן עם 

הארץ ניט משקר.

וואס דא זעט מען ווי שבת נעמס אראפ מחיצות בא אידן, ווארום 
ס'איז ניט דער פשט אז בשבת ווערט ער אוים עם הארץ — שבת 
מאכט ניט אז ער זאל ווערן אויס ע"ה און ווערן א ת"ח; אויף ווערן 
א ת"ח העלפן ניט קיין קונצן, מ'דארף אויף דערויף לערנען מיט א 

הארעוואניע, ווארום "לא יגעתי ומצאתי אל תאמין" –

נאר דער פשט דערפון איז — אז הגם אז ער איז אן ע"ה, אעפ"כ 
איז מען באחדות מיט אים.

דרישת רבותינו נשיאינו: שיהי' תלמיד חכם!
וואס אזוי איז דאס בנוגע צו יעדער תלמיד פון " תומכי תמימים"  
— אז מ'מוז הארעווען אין לערנען אויף ווערן א ת"ח און אפילו אז 
איצטער איז ער ניט קיין תלמיד אין "תומכי תמימים", און איצטער 

רעדט ער זיך איין חשבונות פון פרנסה וכיו"ב –

איז איינמאל ער האט א טרעט-געטאן מיט א פוס אין תומכי 
תמימים אפילו לרגע, זיינען רבותינו נשיאינו געווארן די בעלי-בתים 
אויף אים, און מען מאנט פון אים אז ער זאל ווערן א תלמיד חכם!

און  תהלים,  זאגן  און  סייעתא דשמיא,  דארף טאקע האבן  ער 
פארן  צדקה  געבן  לערנען,  פארן  )גמ"ח(  צדקה  געבן  דאוונען, 
 — המצוות  במעשה  הידור  האבן  טובים,  מעשים  טאן  דאוונען, 
אין  און פשוט הארעווען  אוועקזעצן  זיך  ער  אבער דערנאך דארף 

לערנען, וואס דוקא דורך דערויף קען ער ווערן א תלמיד חכם.

ב"עבודת פרך" נכלל גם "מלאכת נשים לאנשים", כלומר, עם 
היות שמלאכת נשים היא קלה יותר מאשר מלאכת אנשים, אעפ"כ, 

מכיון שאינו רגיל בכך — נחשבת עבודה זו ל"עבודת פרך".

ומזה מובן גם בנוגע ל"עבודת פרך" שבתורה — שהעיקר בזה 
העילוי  בענין  )פט"ו(  בתניא  וכמבואר  ורגילותו,  טבעו  שינוי  הוא 
טבעו  שינוי  מפני  שזהו  עבדו",  לא  "אשר  לגבי  אלקים"  ד"עובד 

ורגילותו כו'.

"נעשית לטבע אצלו עד שהוא מצטער מהעדר העבודה"
והענין ד"פרך" — שינוי הרגילות — צריך להיות עד כדי כך, 
שעבודה זו נעשית לטבע אצלו, ועד שהוא מצטער מהעדר העבודה. 
וע"ד המובא בגמרא )ב"מ עז, א( בנוגע ל"אוכלשי דמחוזא" )שהיו 
רגילים לשאת תמיד( — "דאי לא עבדי חלשי" )כשיושבין בטלין 
ועשאוה  מסויימת  עבודה  לעשות  שכרם  כאשר  ולכן,  להן(  קשה 
במחצית הזמן, צריך לשלם להם עבור הזמן הנותר )אם אינו נותן 

להם עבודה נוספת(, מכיוון "דאי לא עבדי חלשי".

טבעו האמיתי — לעבוד ה' באופן של יגיעה 
ואע"פ שעבודה זו )לפעול על עצמו שענין היגיעה יהי' לטבע 
— הרי  אצלו, עד שיצטער בהעדר העבודה והיגיעה( קשה ביותר 
 — יהודי  כל  ענין השייך לכאו"א מישראל, מכיון שרצונו של  זה 
גירושין  לקיים את רצון הבורא, כפס"ד הרמב"ם )הל'   — בטבעו 
שכללות מציאותו היא כדי לשמש את   — גם  ומה  ספ"ב( הידוע. 
קונו — "אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני", ולכן, בכל רגע ורגע 
מצד   — קונו  הוא משמש את  הרי  נברא,  קיימת בתור  שמציאותו 

טבעו האמיתי.

כלומר: מה שטבעו הקודם הי' באופן הכי הפכי — הרי זה רק 
דבר חיצוני המעלים ומסתיר על טבעו האמיתי, ולכן כאשר מרגיל 
את עצמו בעבודת ה' באופן של יגיעה כו' )היפך טבעו הקודם( — 
אזי מתגלה טבעו האמיתי שרצונו לשמש את קונו, ועד כדי כך — 

שמצטער בהעדר עבודה זו. 

)ש"פ בא תשמ"ג — תו"מ ח"ב ע' 869(
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י כל בחור צריך להיות ת"ח!

"אויף ווערן א ת"ח העלפן ניט קיין קונצן"
דער דין איז, אז אינמיטן וואך טאר מען מיט אן עם הארץ ניט 
זיצן ביי איין טיש; שבת אבער מעג מען עסן ביי אן עם הארץ, אויב 
ער זאגט אז זיינע עסן איז גע'מעשר'ט וכו' ווארום בשבת איז אן עם 

הארץ ניט משקר.

וואס דא זעט מען ווי שבת נעמס אראפ מחיצות בא אידן, ווארום 
ס'איז ניט דער פשט אז בשבת ווערט ער אוים עם הארץ — שבת 
מאכט ניט אז ער זאל ווערן אויס ע"ה און ווערן א ת"ח; אויף ווערן 
א ת"ח העלפן ניט קיין קונצן, מ'דארף אויף דערויף לערנען מיט א 

הארעוואניע, ווארום "לא יגעתי ומצאתי אל תאמין" –

נאר דער פשט דערפון איז — אז הגם אז ער איז אן ע"ה, אעפ"כ 
איז מען באחדות מיט אים.

דרישת רבותינו נשיאינו: שיהי' תלמיד חכם!
וואס אזוי איז דאס בנוגע צו יעדער תלמיד פון " תומכי תמימים"  
— אז מ'מוז הארעווען אין לערנען אויף ווערן א ת"ח און אפילו אז 
איצטער איז ער ניט קיין תלמיד אין "תומכי תמימים", און איצטער 

רעדט ער זיך איין חשבונות פון פרנסה וכיו"ב –

איז איינמאל ער האט א טרעט-געטאן מיט א פוס אין תומכי 
תמימים אפילו לרגע, זיינען רבותינו נשיאינו געווארן די בעלי-בתים 
אויף אים, און מען מאנט פון אים אז ער זאל ווערן א תלמיד חכם!

און  תהלים,  זאגן  און  סייעתא דשמיא,  דארף טאקע האבן  ער 
פארן  צדקה  געבן  לערנען,  פארן  )גמ"ח(  צדקה  געבן  דאוונען, 
 — המצוות  במעשה  הידור  האבן  טובים,  מעשים  טאן  דאוונען, 
אין  און פשוט הארעווען  אוועקזעצן  זיך  ער  אבער דערנאך דארף 

לערנען, וואס דוקא דורך דערויף קען ער ווערן א תלמיד חכם.
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א י זוכן  וואס  די  ווי  ניט  און  אויף שקר,  מיוסד  א שלוה  מיט  אידן 

זיי  אדער  מ'רעדט,  וואם  געדענקען  ניט  ווילן  און  שלוה של שקר 
פארגעסן וואם מ'רעדט, און זיי האבן אלע תירוצים און אמתלאות, 
אז זיי זיינען טרוד אין פרנסה וכו', און דערפאר ווילן זיי זיין בשלות 
הנפש ובמנוחת הנפש, און זיי לייגן זיך שלאפן מיט אלע הצדקות 

של שקר.

און דער וואס רעדט אים צו דערצו אז ער זאל שלאפן — וועם 
זיך דערנאך כאפן אז ניט ער האט אים געהאלפן, נאר ער האט אים 

געהאלפן אז ער זאל זיין א "חובל בעצמו"!

באם לא ילמד ביגיעה – ישאר עם הארץ...
און "קרוב אליך הדבר מאד וכו'", "לא נפלאת היא ממך ולא 

רחוקה היא לא בשמים היא גו' ולא מעבר לים היא וגו'".

וואס אפילו אויב עם וואלס יע געווען "בשמים" איז "אתה צריך 
לעלות אחרי'", און אפילו אויב עם וואלט געווען "מעבר לים" איז 

"אתה צריך לעבור אחרי'", ווי רש"י זאגט -

און דא זאגט מען אז דאם איז "קרוב אליך . . מאד", מ'וויל נאר 
אז מ'זאל זיך צוטראגן דערצו.

 — הארעוואניע  מיט  לערנען  וועט  ער  איידער  כאמור,  אבער 
וועט ער ניט ווערן קיין ת"ח, ער בלייבט אן ע"ה...

)ש"פ פקודי תשמ"א סכ"ב(

הכרח גמור לכל השייכים לתו"ת – להיות ת"ח!
און מ'רעדט דאך וועגן שנת הקהל — איז ע"ד ווי ס'איז געווען 
דעמולט, אז "המלך הי' קורא", און עם האט געדארפט זיין "כאילו . 
. מפי הגבורה שומעה", און ס'איז געווען א הכרח אז בא יעדערן זאל 
זיין דער "למען ישמעו ולמען ילמדו וגו'", ביז אז דאס זאל ברענגען 
"ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת", מיט אלע פירושים שבזה, 
בנוגע  לשונות  שווערע  זאגט  רמב"ם  דער  און  רמב"ם,  אין  כמבואר 
ניט מוכן צו הערן, ביז אפילו אזעלכע וואס  זיינען  וואס  צו אזעלכע 

פארשטייען אפילו ניט די שפראך -

עד"ז איז דאס בנוגע צו תומכי תמימים, אז בשעת נשיא דורנו כ"ק 
מו"ח אדמו"ר, וואס ער איז בדוגמת א מלך, זאגט און מאנט אז ער מוז 
ווערן א ת"ח — איז דאס א הכרח גמור בא יעדערן וואס איז שייך צו 
תומכי תמימים, אז ער זאל דאס מקיים זיין בפועל, דורך הארעווען אין 

לימוד התורה.

עם תירוצים הוא מרמה את עצמו...
און טאמער ער וויל זיך נארן אז ס'איז ניט אזוי, און רעדן זיך 
איין תירוצים אז ער דארף זיך פארנעמען מיט חשבונות פון פרנסה 
וכיו"ב — איז ידוע דער סיפור פון רבי'ן מהר"ש, אז יענעם — נארט 
מען ניט, וועמען נארט מען – זיך אליין , איז וואס איז דער קונץ אז 

א נאר זאל אפנארן א נאר? — ער האט גארניט אויפגעטאן!

און אויך ניט אז ער זאל האבן שלות הנפש, ווארום כ"ק מו"ח 
אדמו"ר טורקעט אים, און מאנט פון אים אז ער זאל האבן א קביעות, 
און ניט נאר א קביעות אין זמן נאר אויך א קביעות בנפש, און ניט 
נאר א קביעות ווי עם שטייט אין שו"ע, נאר אויך ווי עס שטייט אין 

תניא.

אינו "מאמר המוסגר" – כ"א "ענין עקרי"!
און האמור לעיל איז ניט קיין "מאמר המוסגר", נאר א "מאמר 
פתוח", און עס איז ניט בדרך אגב, נאר אן ענין עיקרי, עס איז נאר 
וואס איך בין 'מכניס בזו און מוציא בזו' ענינים וואס שטייען שוין 

אין שיחות און מאמרים פון רבותינו נשיאינו.

און עס איז פארשטאנדיק אז עס איז ניט מיין ענין צו באזארגן 
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גי
י א  זוכן  וואס  די  ווי  ניט  און  אויף שקר,  מיוסד  א שלוה  מיט  אידן 

זיי  אדער  מ'רעדט,  וואם  געדענקען  ניט  ווילן  און  שלוה של שקר 
פארגעסן וואם מ'רעדט, און זיי האבן אלע תירוצים און אמתלאות, 
אז זיי זיינען טרוד אין פרנסה וכו', און דערפאר ווילן זיי זיין בשלות 
הנפש ובמנוחת הנפש, און זיי לייגן זיך שלאפן מיט אלע הצדקות 

של שקר.

און דער וואס רעדט אים צו דערצו אז ער זאל שלאפן — וועם 
זיך דערנאך כאפן אז ניט ער האט אים געהאלפן, נאר ער האט אים 

געהאלפן אז ער זאל זיין א "חובל בעצמו"!

באם לא ילמד ביגיעה – ישאר עם הארץ...
און "קרוב אליך הדבר מאד וכו'", "לא נפלאת היא ממך ולא 

רחוקה היא לא בשמים היא גו' ולא מעבר לים היא וגו'".

וואס אפילו אויב עם וואלס יע געווען "בשמים" איז "אתה צריך 
לעלות אחרי'", און אפילו אויב עם וואלט געווען "מעבר לים" איז 

"אתה צריך לעבור אחרי'", ווי רש"י זאגט -

און דא זאגט מען אז דאם איז "קרוב אליך . . מאד", מ'וויל נאר 
אז מ'זאל זיך צוטראגן דערצו.

 — הארעוואניע  מיט  לערנען  וועט  ער  איידער  כאמור,  אבער 
וועט ער ניט ווערן קיין ת"ח, ער בלייבט אן ע"ה...

)ש"פ פקודי תשמ"א סכ"ב(

"בו הדבר תלוי להיות עמל בתורה"

מבקש עזרה ללימוד תורה בנגלה ובנסתר.

ובמילא  תאמין,  אל  מצאת  ולא  יגעת  רז"ל  מאמר  ידוע 
בו הדבר תלוי להיות עמל בתורה ומהדר בקיום המצות, ואז 

יצליחו השי"ת.

)אג"ק חט"ז ע' שכ"ב(
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לעשות י יכול  ד"זבולון"  בקו  שעבודתו  יהודי  ולדוגמא:  התורה, 

חלק  מקבל  ועי"ז  ד"ישכר",  בקו  שעבודתו  יהודי  עם  "שותפות" 
הוא  יכול  בתורה:  שעוסק  יהודי  אותו  כמו  ובשכרה  בתורה  שוה 
לכתוב "ספרי-תורה": ויכול אפילו ללמד תורה לבנו ובן בנו, שאז 
כאשר  אבל  וכיו"ב:  סיני,  מהר  קבלה  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה 
מלבד  אחרת  דרך  אין   — מציאה  של  באופן  תורה  להשיג  רוצים 

להתייגע בתורה.

ספרי-תורה,  לכתוב  טובים:  ענינים  בכל  להתייגע  יכול  יהודי 
שבעולם:  הענינים  כל  את  ולעשות  בתפלה,  להאריך  צדקה,  לתת 
אל  ומצאתי  יגעתי  "לא  בפשטות:  הגמרא  אומרת  זה  כל  ולאחרי 

תאמין"!

ובמילא, כאשר מגיע הזמן שאז צריך להיות הענין ד"מצאתי" 
בתורה — עליו לעזוב את כל שאר הענינים ולהתייגע בתורה.

עם כל מעלותיו של זבולון — אין לו השלימות דמציאת 
התורה!

ליתר ביאור:

בדברי הגמרא הנ"ל )"לא יגעתי ומצאתי אל תאמין"( לא נאמר 
 — בתורה.  המציאה  לדרגת  להגיע  היא  האדם  בריאת  שתכלית 
תכלית בריאת האדם היא: "אני נבראתי לשמש את קוני", ומכיון 
שתכלית זו יכולה לבוא לידי פועל בכמה אופנים, הרי כאשר רואים 
העבודה  לקו  נוטה  דקדושה(  וטבע  )שכל  טבעו  או  ששכלו  יהודי 
ד"זבולון", אי-אפשר לבוא אליו בטענות על שעוסק בקו העבודה 
ד"זבולון", שהרי תכלית בריאתו )כפי שנברא בטבע( היא לשמש 
הרי   — נברא  שלכך  ומכיון  ד"זבולון",  העבודה  קו  ע"י  קונו  את 

אצלו אין שלימות למעלה מזה.

והשלימות  המעלה  את  לו  יש  זה  שבגלל  לומר  לאידך,  אבל 
דמציאת התורה — זאת לא!

"קנין התורה" ואח"כ "מציאת התורה"
בקו  שהעבודה  ראי'  כל  אין   — אליו  בנוגע  גם  ועוד:  זאת 
בקו  עבודתו  עיקר  שלפועל  ומה  שלימות,  אצלו  פועלת  דזבולון 

לימוד התורה מתוך "שטורעם"
כפשוטו!
בלימוד התורה — אין קונצים!

והמעשה הוא העיקר:

בעמדנו בשבעה באדר, יום ההסתלקות של משה רבינו — ישנו 
שעיקר  האפשרי,  ככל  וסיוע  נתינת-כח  עם  ביחד  והוראה,  ציווי 

ה"שטורעם" צריך להיות בנוגע ללימוד התורה.

פשוט  צריכים  קונצים"...  "אין  התורה  ללימוד  ומובן,שבנוגע 
להתיישב וללמוד תורה. — כאשר מדובר אודות פסקי-דינים בתורה, 
יכול לחפש כו"כ עצות ודרכים, כמו: "סייעתא דשמיא" — שעי"ז 
יזכה לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא ולפסוק דין לאשורו )אע"פ 
שענין זה קשור עם יראת-שמים כו'(; אבל כאשר מדובר אודות עצם 

הענין דלימוד תורה — ישנה רק דרך אחת יחידה: ללמוד תורה.

אל  ומצאתי  יגעתי  "לא   — מגילה(  )במסכת  הגמרא  וכדברי 
תאמין".

"מציאה" בתורה — ע"י יגיעה
 — כשאומרים שלימוד התורה צריך להיות מתוך "שטורעם" 
הרי מובן, שהכוונה בזה ללימוד באופן של "מציאה", כלומר, לא 
שאינו  באופן  אם  כי  אגרא",  צערא  "לפום  עבודתו,  ערך  לפי-  רק 
להשתדלות  ערך  כל  שאין  ה"מציאה"  בדוגמת  עבודתו,  לפי-ערך 
והצער שמשקיע בהגבהת המציאה והעברתה לרשותו לגבי ערכה 

של ה"מציאה".

אחרת  דרך  אין   — בתורה  ה"מציאה"  ענין  שיהי'  כדי  ובכן: 
תאמין" לא  אל  ומצאתי  יגעתי  היגיעה בתורה, שהרי: "לא  מלבד 

יתכן אפשרות כזו.

כפשוטו: "לעזוב את כל שאר הענינים ולהתייגע בתורה"
יהודי להתקשר עם  יכול  ידם  ואופנים שעל  ישנם כמה דרכים 
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י לעשות  יכול  ד"זבולון"  בקו  שעבודתו  יהודי  ולדוגמא:  התורה, 

חלק  מקבל  ועי"ז  ד"ישכר",  בקו  שעבודתו  יהודי  עם  "שותפות" 
הוא  יכול  בתורה:  שעוסק  יהודי  אותו  כמו  ובשכרה  בתורה  שוה 
לכתוב "ספרי-תורה": ויכול אפילו ללמד תורה לבנו ובן בנו, שאז 
כאשר  אבל  וכיו"ב:  סיני,  מהר  קבלה  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה 
מלבד  אחרת  דרך  אין   — מציאה  של  באופן  תורה  להשיג  רוצים 

להתייגע בתורה.

ספרי-תורה,  לכתוב  טובים:  ענינים  בכל  להתייגע  יכול  יהודי 
שבעולם:  הענינים  כל  את  ולעשות  בתפלה,  להאריך  צדקה,  לתת 
אל  ומצאתי  יגעתי  "לא  בפשטות:  הגמרא  אומרת  זה  כל  ולאחרי 

תאמין"!

ובמילא, כאשר מגיע הזמן שאז צריך להיות הענין ד"מצאתי" 
בתורה — עליו לעזוב את כל שאר הענינים ולהתייגע בתורה.

עם כל מעלותיו של זבולון — אין לו השלימות דמציאת 
התורה!

ליתר ביאור:

בדברי הגמרא הנ"ל )"לא יגעתי ומצאתי אל תאמין"( לא נאמר 
 — בתורה.  המציאה  לדרגת  להגיע  היא  האדם  בריאת  שתכלית 
תכלית בריאת האדם היא: "אני נבראתי לשמש את קוני", ומכיון 
שתכלית זו יכולה לבוא לידי פועל בכמה אופנים, הרי כאשר רואים 
העבודה  לקו  נוטה  דקדושה(  וטבע  )שכל  טבעו  או  ששכלו  יהודי 
ד"זבולון", אי-אפשר לבוא אליו בטענות על שעוסק בקו העבודה 
ד"זבולון", שהרי תכלית בריאתו )כפי שנברא בטבע( היא לשמש 
הרי   — נברא  שלכך  ומכיון  ד"זבולון",  העבודה  קו  ע"י  קונו  את 

אצלו אין שלימות למעלה מזה.

והשלימות  המעלה  את  לו  יש  זה  שבגלל  לומר  לאידך,  אבל 
דמציאת התורה — זאת לא!

"קנין התורה" ואח"כ "מציאת התורה"
בקו  שהעבודה  ראי'  כל  אין   — אליו  בנוגע  גם  ועוד:  זאת 
בקו  עבודתו  עיקר  שלפועל  ומה  שלימות,  אצלו  פועלת  29דזבולון 

Yegiah 4.indd   29 6/29/2008   2:13:48 PM



30

רה
תו

 ב
עה

גי
כאן אינו אודות ענינים נוספים, כמו ענין של צדקה, ענין של יראת י

שמים, וכיו"ב, כי אם אודות דברים ש"התורה נקנית בהם", היינו, 
שעי"ז באים לקנין התורה, עוד לפני שבאים לדרגא דמציאת התורה. 
וא' מהם הוא, כאמור, "דיבוק חברים" ו"פלפול התלמידים", שבזה 
ילמד תורה מתוך "שטורעם".  נכלל הפעולה על הזולת שגם הוא 
ו"אמצעי"  "הקדמה"  רק  אינה  הזולת  על  הפעולה  מזה:  ויתירה 
לבוא לקנין התורה, כי אם התורה עצמה — כמארז"ל אודות הציווי 

"ואהבת לרעך כמוך": "זו היא כל התורה כולה..."

)ז' אדר תשמ"ה — תו"מ ח"ב ע' 1283(

דזבולון )ולא בקו דלימוד התורה( — אין זה אלא ע"ד שמצינו כמה 
ענינים שדוחים תלמוד תורה, ולדוגמא — במסכת מגילה עצמה: 

"מבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילה".

אודות  ש"מרעיש"  יום  באדר,  בשבעה  נמצאים  כאשר  ולכן, 
ענינו של משה רבינו, "תורת משה עבדי" — הנה מיום זה לוקחים 
בקו  להוסיף "שטורעם"  כולה  כל השנה  על  וכח  חיות  התעוררות 
— "יגעתי  להתייגע בלימוד התורה, ועי"ז  העבודה דתורה, היינו, 

ומצאתי".

ועוד ענין בזה:

מלבד היגיעה בתורה כדי לבוא לדרגת המציאה בתורה, "יגעתי 
שהרי  התורה,  קנין  להיות  צריך  לזה,  בהקדמה  הנה   — ומצאתי" 
סדר הדברים הוא שבתחילה ישנו הקנין דתורה, היינו, שמשיג לפי-
ערך ההשקעה בדבר, ולאחרי כן בא לדרגא נעלית יותר — מציאה, 

שמשיג באופן שבאין ערוך לגבי ההשתדלות וההשקעה שלו.

"לפעול "שטורעם" אצל כל אלו שיכול לבוא במגע 
עמהם"

חברים"  "דיבוק   — בהם"  נקנית  ש"התורה  מהדברים  והנה, 
ו"פלפול התלמידים".

— שאינו מסתפק בזה שהוא עצמו לומד ומתייגע  ובזה נכלל 
בתורה מתוך "שטורעם", אלא הוא משתדל לפעול כן אצל כל אלו 

שיכול לבוא במגע עמהם.

 — ובלשון אדמו"ר הזקן בהלכות תלמוד תורה: "מצות עשה 
 .  . כל התלמידים  של תורה על כל חכם וחכם מישראל ללמד את 

שנאמר ושננתם לבניך בניך אלו תלמידך"

שגם אצלם יהי' לימוד התורה באופן של "שטורעם", ועד שגם 
הם יפעלו זאת על יהודים אחרים, "נרות להאיר".

הרבצת התורה — אחד מהדברים ש"התורה נקנית 
בהם"

וכאמור, ענין זה הוא מהדברים ש"התורה נקנית בהם": המדובר 
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י כאן אינו אודות ענינים נוספים, כמו ענין של צדקה, ענין של יראת 

שמים, וכיו"ב, כי אם אודות דברים ש"התורה נקנית בהם", היינו, 
שעי"ז באים לקנין התורה, עוד לפני שבאים לדרגא דמציאת התורה. 
וא' מהם הוא, כאמור, "דיבוק חברים" ו"פלפול התלמידים", שבזה 
ילמד תורה מתוך "שטורעם".  נכלל הפעולה על הזולת שגם הוא 
ו"אמצעי"  "הקדמה"  רק  אינה  הזולת  על  הפעולה  מזה:  ויתירה 
לבוא לקנין התורה, כי אם התורה עצמה — כמארז"ל אודות הציווי 

"ואהבת לרעך כמוך": "זו היא כל התורה כולה..."

)ז' אדר תשמ"ה — תו"מ ח"ב ע' 1283(

מוכרחים להתעסק בהצלת נפשות,
אבל הלב צריך לכאוב על זה!

נהניתי לקרות במכתבם, אשר שולחים תלמידים לקחת 
חלק בעסקנות חב"ד, וביחוד בהפצת המעיינות חוצה. ובטח 
גם להבא ימשיכו בזה, כמובן באופן אשר התלמידים ידעו, 
הנגלה  תורת  תורה,  ללמוד  היא  ושליחותם  תפקידם  אשר 
נפשות  ופקוח  השעה  צורך  שמפני  אלא  החסידות,  ותורת 
נפשות,  ולהתעסק בהצלת  ממש, מוכרחים להקדיש מזמנם 
צריך  והלב   =[ דעם  אויף  טאן  וויי  זיי  דארף  הארץ  די  און 

לכאוב על זה[.

להתלמידים  זה  את  להסביר  ביחוד  המשפיעים  ועל 
העסקנים, אשר דורשים מהם שתי הקצוות, ששולחים אותם 
להתעסק ולעבוד בזה באמונה ובהשתדלות היותר אפשרית, 
כעבודה  ע"ז  להביט  הם, התלמידים,  צריכים  זה  עם  וביחד 
דעקבתא  דעקבתא  הזמן  דרישת  לולא  תכליתם,  שאינה 
דמשיחא. ויותר ממ"ש כאן בודאי יסבירו בזה לכל התלמידים 

שיחיו.

)אג"ק ח"ו ע' קל"א(

31
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היום הכי קשה אצל הגאון הרגאצ'וביי

ובפרטיות יותר:

איש  שבלב  המחשבות  ריבוי  מצד  היא  הפרנסה  טרדת  עיקר 
כך.  או  כך  לעשות,  איך  יודע  שאינו  עד  ביותר  אותו  שמבלבלים 
וכאמור, יכולים להחליף זה ביגיעה וטרדא בתורה — להיות טרוד 
]מצד כח הבינה, כמאמר  לו  ריבוי הסברות שנופלים  ביותר בגלל 
"בינה ציירא ציורים", שמציירת ציורים שונים בנקודת ההשכלה[, 
סברא לכאן וסברא לכאן, שאינו יכול להכריע ביניהם, וכדי שיוכל 
ביגיעה  צורך  יש  המכריע[  שהוא  הדעת  כח  ]ע"י  ביניהם  להכריע 
גדולה ביותר, "אינון דדחקין למלה דחוכמתא", שעי"ז דוקא באים 

למסקנא האמיתית )כמבואר בחסידות(.

הגאון הרגאצ'ובי אמר פעם שיום השבת הוא היום הכי קשה 
אצלו מכל ימי השבוע, כי, בשאר ימי השבוע, כשנעשית אצלו תוקף 
עצה  לו  יש  לכאן,  וסברות  לכאן  סברות  לו  ונופלים  השכל  נביעת 
להגביל את תוקף נביעת השכל ע"י פעולת הכתיבה, ואז נקל יותר 
להכריע, משא"כ ביום השבת )שלא קיימת עצה זו(, צריך להתייגע 

ביותר עד שיכול להכריע בין ריבוי הסברות...

"העיקר בזה שהעבודה בתומ"צ תהי' יותר מרגילותו"
זכו למ"ת,  )שעי"ז  והנה מהענינים העיקריים דשעבוד מצרים 
דלעתיד(  לגילויים  זוכים  דגלות האחרון שעי"ז  ודוגמתו בשעבוד 
— "שהיו מחליפין.. מלאכת נשים לאנשים", "וזו היא קשה  הוא 
שלא היו רגילין בכך", כלומר, אע"פ שבנוגע למלאכה כשלעצמה 
מלאכת נשים קלה ממלאכת אנשים, שהרי "איש דרכו לכבוש ואין 
עבודה  ה"ז  בה,  רגילין  היו  שלא  כיון  מ"מ,  לכבוש"  דרכה  אשה 

קשה ביותר, עבודת פרך.

ומזה מובן גם בנוגע לעבודת פרך ברוחניות )כתחליף לעבודת 
ומצוות  שהעיקר בזה שהעבודה בתורה   — כנ"ל(  פרך בגשמיות, 
תהי' יותר מרגילותו, גם אם העבודה כשלעצמה היא קלה, דבר קטן 
)"ַא קלייניקייט"(, כי, בגלל הצורך לשנות את רגילותו, ה"ז חשיב 

עבודה קשה, עבודת פרך.

)ש"פ וארא מבה"ח שבט תשי"א — תו"מ ח"ב ע' 177(

בידו לבחור בין "עול תורה"
ל"עול מלכות"

יכולים להחליף קושי הגלות "בשעבוד רוחני בלימוד 
התורה"

"וימררו  מצרים,  בגלות  השעבוד  פרטי  שכל  בתו"א  מבואר 
גו'  ובכל עבודה בשדה  ובלבנים  את חייהם בעבודה קשה בחומר 
בפרך", ישנם גם ברוחניות: "וימררו את חייהם היא התורה כי היא 
חיינו, בעבודה קשה דא קושיא, בחומר דא קל וחומר, ובכל עבודה 

בשדה דא ברייתא, ובליבון דא ליבון הלכתא".

למ"ת,  ההכנה  בשביל  הגלות  בשעבוד  הכרח  שיש  אף  ולכן, 
נשארת הקושיא "למה הרעות", כיון שיש אפשרות להחליף את זה 
לשעבוד רוחני בלימוד התורה. ועד"ז בנוגע לאריכות וקושי הגלות 
לבוא,  דלעתיד  הגילויים  בשביל  בזה  הכרח  שיש  שאף  האחרון, 

מ"מ, יכולים להחליף זה בשעבוד רוחני בלימוד התורה.

"עול" מוכרח להיות, אבל הברירה בידו...
ויש להוסיף, שכשם שהדברים אמורים בנוגע לכללות הגלות, 
וטרדת  יגיעת  כמו  דהגלות,  פרטיים  לענינים  בנוגע  גם  הוא  כן 
זה  את  הגלות(, שיכולים להחליף  ענין  עיקר  הוא  )שבזה  הפרנסה 

ביגיעה וטרדא בתורה.

ולהעיר גם ממארז"ל "כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו 
עול מלכות ועול דרך ארץ", — "עול" מוכרח להיות, כיון ש"אדם 
לעמל יולד", אבל, הברירה בידו לקבל על עצמו )ע"פ תורה( "עול 
שאז,  תורה",  "עול  עצמו  על  לקבל  או  ארץ",  דרך  ועול  מלכות 

"מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ".
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גי
י היום הכי קשה אצל הגאון הרגאצ'ובי

ובפרטיות יותר:

איש  שבלב  המחשבות  ריבוי  מצד  היא  הפרנסה  טרדת  עיקר 
כך.  או  כך  לעשות,  איך  יודע  שאינו  עד  ביותר  אותו  שמבלבלים 
וכאמור, יכולים להחליף זה ביגיעה וטרדא בתורה — להיות טרוד 
]מצד כח הבינה, כמאמר  לו  ריבוי הסברות שנופלים  ביותר בגלל 
"בינה ציירא ציורים", שמציירת ציורים שונים בנקודת ההשכלה[, 
סברא לכאן וסברא לכאן, שאינו יכול להכריע ביניהם, וכדי שיוכל 
ביגיעה  צורך  יש  המכריע[  שהוא  הדעת  כח  ]ע"י  ביניהם  להכריע 
גדולה ביותר, "אינון דדחקין למלה דחוכמתא", שעי"ז דוקא באים 

למסקנא האמיתית )כמבואר בחסידות(.

הגאון הרגאצ'ובי אמר פעם שיום השבת הוא היום הכי קשה 
אצלו מכל ימי השבוע, כי, בשאר ימי השבוע, כשנעשית אצלו תוקף 
עצה  לו  יש  לכאן,  וסברות  לכאן  סברות  לו  ונופלים  השכל  נביעת 
להגביל את תוקף נביעת השכל ע"י פעולת הכתיבה, ואז נקל יותר 
להכריע, משא"כ ביום השבת )שלא קיימת עצה זו(, צריך להתייגע 

ביותר עד שיכול להכריע בין ריבוי הסברות...

"העיקר בזה שהעבודה בתומ"צ תהי' יותר מרגילותו"
זכו למ"ת,  )שעי"ז  והנה מהענינים העיקריים דשעבוד מצרים 
דלעתיד(  לגילויים  זוכים  דגלות האחרון שעי"ז  ודוגמתו בשעבוד 
— "שהיו מחליפין.. מלאכת נשים לאנשים", "וזו היא קשה  הוא 
שלא היו רגילין בכך", כלומר, אע"פ שבנוגע למלאכה כשלעצמה 
מלאכת נשים קלה ממלאכת אנשים, שהרי "איש דרכו לכבוש ואין 
עבודה  ה"ז  בה,  רגילין  היו  שלא  כיון  מ"מ,  לכבוש"  דרכה  אשה 

קשה ביותר, עבודת פרך.

ומזה מובן גם בנוגע לעבודת פרך ברוחניות )כתחליף לעבודת 
ומצוות  שהעיקר בזה שהעבודה בתורה   — כנ"ל(  פרך בגשמיות, 
תהי' יותר מרגילותו, גם אם העבודה כשלעצמה היא קלה, דבר קטן 
)"ַא קלייניקייט"(, כי, בגלל הצורך לשנות את רגילותו, ה"ז חשיב 

עבודה קשה, עבודת פרך.

)ש"פ וארא מבה"ח שבט תשי"א — תו"מ ח"ב ע' 177(

33
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גי
שאל אותו הבעש"ט קושיא בענין מוקשה ב"עץ חיים" )אחד י  —

הספרים העמוקים שבתורה(, ובהיותו כבר למדן וגאון גדול, אמר 
את פירוש הדברים. ואמר הבעש"ט, שעדיין אין זה פירוש הדברים 
לאשורו. חזר התלמיד ועיין עוד הפעם, ואמר, שכך הוא בכל זאת 
פירוש  נא הבעש"ט לומר את  יואיל   — ואם לאו  פירוש הדברים, 

הדברים.

ואז התחיל הבעש"ט ללמוד עם המגיד את דברי ה"עץ חיים", 
אלא, שלמד ברוב יגיעה, חיות והתלהבות, כפי שהי' דרך הלימוד 
אצל הבעש"ט, ועד כדי כך, שכאשר נזכר אודות "מלאכים", ראו 
החדר  וכל  הלימוד,  ע"י  שנתהוו  המלאכים  את  והמגיד  הבעש"ט 

והבית נתמלא אורה.

רק כאשר לומדים בכל הכוחות — באים לפשט הנכון 
ואח"כ הסביר הבעש"ט לתלמידו, שהוא אמנם ידע את פירוש 
הדברים, אבל כיון שלימודו לא הי' במלוא המאמץ של כל כוחות 
נשמתו, ולא הי' במלוא ההתלהבות הדרושה, לכן לא הי' זה הלימוד 
ניצול  כדי  ותוך  ההתלהבות  במלוא  לומדים  כאשר  ורק  המתאים. 
כל הכישרונות, עם כל המוח והלב, אזי לימוד התורה הוא כדבעי 

למהוי.

)ט"ו תמוז תש"כ — במחנה-קיץ "גן ישראל", סוואן-לייק, ניו-יארק(

גם מהמוחות הטובים ביותר
נדרש יגיעה!

גם אלו עם מוח ולב טובים — חייבים להתייגע
יש כאלה שמסתפקים במה שלומדים, כך, שאלו שהקב"ה חנן 
אותם במוח ולב טובים יותר, אינם צריכים להתייגע כל כך, כי גם 

ללא יגיעה יכולים לידע כל מה שיודעים חבריהם בכיתה.

לאחרי  שהי'  הנשיא  אודות  מהסיפור  ההוראה  באה  זה  ועל 
אדמו"ר האמצעי — הצמח צדק — שעוד בהיותו ילד, שאל אותו 
זקנו, אדמו"ר הזקן, אם רצונו שיעניק לו במתנה הבנה בתורה, כך, 
מתוך  תורה  ללמוד  שרצונו  הצ"צ,  והשיב  להתייגע,  יצטרך  שלא 

יגיעה בכל כישרונותיו וחריצותו.

לקפוץ כתה . . אצל הקב"ה!
יותר טובים, אינו  ומזה למדים, שמי שיש לו הבנה וכשרונות 
זמן  כל   — בו  ואינו ממלא את הציפיות שתולים  ידי חובתו  יוצא 
אדם  עבור  להתייגע  שראוי  כפי  כישרונותיו,  בכל  מתייגע  שאינו 
הקב"ה,  עבור   — כביכול  להבדיל   — ועאכו"כ  אותו,  שאוהבים 

אבינו שבשמים, אביו של כל אחד מישראל.

כאשר כל אחד מתייגע לפי כחותיו במלוא המדה — אזי ממלא 
מה שנדרש ממנו, ואז מצליח ועולה מכתה אחת לכתה גבוהה יותר, 
מה  כל  שמילא  כיון  הקב"ה,  אצל  חשיבותו  במדת   — גם  כולל 

שנדרש ממנו.

ע"י היגיעה — ראו את המלאכים שנתהוו מהלימוד
עפ"ז יובן סיפור נוסף אודות הבעש"ט:

מגדולי  שנעשה  לפני  עוד   — הבעש"ט  אל  בא  המגיד  כאשר 
תלמידיו, שגם אז הי' כבר בעל מוחין ובעל מדות גדול ביותר, אלא 
הבעש"ט  שלימד  וההנהגה  העבודה  דרכי  אודות  ידע  לא  שעדיין 
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גי
י שאל אותו הבעש"ט קושיא בענין מוקשה ב"עץ חיים" )אחד   —

הספרים העמוקים שבתורה(, ובהיותו כבר למדן וגאון גדול, אמר 
את פירוש הדברים. ואמר הבעש"ט, שעדיין אין זה פירוש הדברים 
לאשורו. חזר התלמיד ועיין עוד הפעם, ואמר, שכך הוא בכל זאת 
פירוש  נא הבעש"ט לומר את  יואיל   — ואם לאו  פירוש הדברים, 

הדברים.

ואז התחיל הבעש"ט ללמוד עם המגיד את דברי ה"עץ חיים", 
אלא, שלמד ברוב יגיעה, חיות והתלהבות, כפי שהי' דרך הלימוד 
אצל הבעש"ט, ועד כדי כך, שכאשר נזכר אודות "מלאכים", ראו 
החדר  וכל  הלימוד,  ע"י  שנתהוו  המלאכים  את  והמגיד  הבעש"ט 

והבית נתמלא אורה.

רק כאשר לומדים בכל הכוחות — באים לפשט הנכון 
ואח"כ הסביר הבעש"ט לתלמידו, שהוא אמנם ידע את פירוש 
הדברים, אבל כיון שלימודו לא הי' במלוא המאמץ של כל כוחות 
נשמתו, ולא הי' במלוא ההתלהבות הדרושה, לכן לא הי' זה הלימוד 
ניצול  כדי  ותוך  ההתלהבות  במלוא  לומדים  כאשר  ורק  המתאים. 
כל הכישרונות, עם כל המוח והלב, אזי לימוד התורה הוא כדבעי 

למהוי.

)ט"ו תמוז תש"כ — במחנה-קיץ "גן ישראל", סוואן-לייק, ניו-יארק(

"המורם מכל הנ"ל . . ישקיע את עצמו בלימוד"

... המורם מכל הנ"ל, שיסיח דעתו ממחשבות המבלבלות 
מתורה ועבודה וישקיע את עצמו בלימוד תורת הנגלה ותורת 
הישיבה  לסדרי  מתאים  כדבעי  התפלה  ובעבודת  החסידות 
ודרישותי' ותקויים בו הבטחת רז"ל אשר יגעת — הרי אז – 

ומצאת...

)אג"ק ח"ח ע' רמ"ו(
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גי
אם רוצים "להיות לומד תורה, למדן . . חייבים בפשטות י

לישב וללמוד בפועל ממש"
כאשר מישהו רוצה להיות לומד תורה, למדן, בדרך של "לחם 
מן השמים" )"עס זָאל ַארָאּפפַאלן פון הימל"( — צריך לידע שדרך 
וללמוד  לישב  בפשטות  חייבים  קיימת.  לא  התורה  בלימוד  כזו 

בפועל ממש.

כמאמר   — התורה?  בלימוד  להצליח  יכולים  אופן  ובאיזה 
המשנה: "כך היא דרכה של תורה . . חיי צער תחי'":

וגם  תורה,  ללמוד  גם  הדברים:  שני  את  רוצה  מישהו  כאשר 
להנות מעוה"ז, ובמילא, כשרואה איזה דבר תענוג אצל מישהו אחר 
רוצה גם הוא בכך, באמרו, שאינו גרוע ממנו, ולאחרי שימלא את 
רצונו ותאוותו, יאמר את ה"יהי רצון . . ותן חלקנו בתורתך", וכיון 
שכבר עשה טובה להקב"ה וביקש שיצליח בתורה, יכול כבר לשכב 
— אזי אומרים לו: לא זה הוא  לישון, ויתעורר משנתו "למדן"... 

הסדר דתורה;

אי אפשר ליהנות מעוה"ז וגם להיות למדן
"דרכה של תורה" הוא — "חיי צער תחי'": כאשר יתנזר )"ער 
וועט זיך ָאּפזָאגן"( מדברים שרוצה וחושק בהם, וישקיע את הכח 
באופן  אפילו   — התורה  בלימוד  ה"תאווה"  את  ואפילו  והחשק 
— אזי יגדל  דשלא לשמה, שהרי "מתוך שלא לשמה בא לשמה" 

להיות בן תורה, "כפות תמרים".

והיינו, שכאשר מתייגע בלימוד התורה, אזי יכול לתבוע אצל 
הקב"ה שיקיים את הבטחתו בתורה "יגעת ולא מצאת אל תאמין", 
יגיעה  ישנה  ועד שגם כאשר  כי כאשר מתייגעים, בודאי מוצאים, 

במקצת, זוכים להצלחה מרובה.

עצה להצלחה — לתת "צדקה" מזמנו הפנוי
וכדי להצליח עוד יותר — אזי העצה היא נתינת הצדקה.

ובהקדמה — שהכוונה היא לא רק ליתן צדקה מממונו דוקא; 
צדקה צריכים ליתן מממונו ומכל אשר יש לו, וכיון שיש לו "זמן", 

צריך שהוא בעצמו יהי' ת"ח!

אינו מספיק שנמצא במוסד שבו לומדים תורה "אלא 
הוא בעצמו צריך להיות אילן שעושה פירות — לימוד 

התורה — בפועל ממש"!
שעושה  מאילן  להיות  צריך  ]שלולב  מזה  ההוראה  לבאר  ויש 
)ע"פ  לעיל  להמדובר  בהמשך   — האדם  בעבודת  בפועל[  תמרים 
המבואר בספרי חסידות וספרי מוסר, על יסוד דברי המדרש( שענין 

הפירות, שיש בהם טעם, קאי על לימוד התורה:

וכיו"ב  ישיבה,  תלמיד  תורה,  של  באהלה  נמצא  יהודי  כאשר 
— אין להסתפק בעובדת המצאו במוסד שבו לומדים תורה )כיון 
למין  הוא  שייך  שבכך  ולחשוב  לימוד(,  שכר  עבורו  שמשלמים 
האילנות שעושים פירות, שהרי מישהו אחר במקומו הי' גם יושב 
ולומד, אע"פ שהוא מתעצל בלימודו או שאינו לומד: צריך לידע 
שאין זה מספיק, אלא הוא בעצמו צריך להיות אילן שעושה פירות 

— לימוד התורה — בפועל ממש.

"למדן" פירושו מי שיושב ולומד בפועל ממש!
ידוע הפתגם שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם אדמו"ר הזקן )על 
יכולים ללמוד דרך בעבודת ה'(,  יסוד תורת הבעש"ט שמכל דבר 
גונב  אם  רק  אלא  לגנוב,  יכול  שהי'  ע"ש  גנב  נקרא  אינו  ש"גנב" 
בפועל ממש מכיסו או מביתו של חבירו, וכמו כן "למדן" אינו מי 
שאילו הי' רוצה הי' יכול ללמוד, אלא צריך לישב וללמוד בפועל 

ממש, ואז נקרא הוא בשם "כפות תמרים".

גדול, אלא  יכול לגדול תלמיד חכם  וסוגו  שבמינו  לא מספיק 
ענין זה צריך להיות בו בעצמו.

ובענין זה ישנו ה"כלל" — "לא יגעת ומצאת אל תאמין". 
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גי
י אם רוצים "להיות לומד תורה, למדן . . חייבים בפשטות 

לישב וללמוד בפועל ממש"
כאשר מישהו רוצה להיות לומד תורה, למדן, בדרך של "לחם 
מן השמים" )"עס זָאל ַארָאּפפַאלן פון הימל"( — צריך לידע שדרך 
וללמוד  לישב  בפשטות  חייבים  קיימת.  לא  התורה  בלימוד  כזו 

בפועל ממש.

כמאמר   — התורה?  בלימוד  להצליח  יכולים  אופן  ובאיזה 
המשנה: "כך היא דרכה של תורה . . חיי צער תחי'":

וגם  תורה,  ללמוד  גם  הדברים:  שני  את  רוצה  מישהו  כאשר 
להנות מעוה"ז, ובמילא, כשרואה איזה דבר תענוג אצל מישהו אחר 
רוצה גם הוא בכך, באמרו, שאינו גרוע ממנו, ולאחרי שימלא את 
רצונו ותאוותו, יאמר את ה"יהי רצון . . ותן חלקנו בתורתך", וכיון 
שכבר עשה טובה להקב"ה וביקש שיצליח בתורה, יכול כבר לשכב 
— אזי אומרים לו: לא זה הוא  לישון, ויתעורר משנתו "למדן"... 

הסדר דתורה;

אי אפשר ליהנות מעוה"ז וגם להיות למדן
"דרכה של תורה" הוא — "חיי צער תחי'": כאשר יתנזר )"ער 
וועט זיך ָאּפזָאגן"( מדברים שרוצה וחושק בהם, וישקיע את הכח 
באופן  אפילו   — התורה  בלימוד  ה"תאווה"  את  ואפילו  והחשק 
— אזי יגדל  דשלא לשמה, שהרי "מתוך שלא לשמה בא לשמה" 

להיות בן תורה, "כפות תמרים".

והיינו, שכאשר מתייגע בלימוד התורה, אזי יכול לתבוע אצל 
הקב"ה שיקיים את הבטחתו בתורה "יגעת ולא מצאת אל תאמין", 
יגיעה  ישנה  ועד שגם כאשר  כי כאשר מתייגעים, בודאי מוצאים, 

במקצת, זוכים להצלחה מרובה.

עצה להצלחה — לתת "צדקה" מזמנו הפנוי
וכדי להצליח עוד יותר — אזי העצה היא נתינת הצדקה.

ובהקדמה — שהכוונה היא לא רק ליתן צדקה מממונו דוקא; 
צדקה צריכים ליתן מממונו ומכל אשר יש לו, וכיון שיש לו "זמן", 

37
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גי
האם ענין התורה נוגע לו כל כך, י

עד שאינו יכול להרדם?

ענין 'מתן תורה' — שבנ"י "ילמדו ויבינו את התורה 
בשכלם והבנתם דוקא"

את  הוא מבין  אם  נפק"מ  יכול מישהו לטעון: למאי  לכאורה, 
התורה אם לאו, ומה הרעש שאינו מבין ענין בתורה — מהו הפלא 
 — אדרבה  ורצונו של הקב"ה?!  אודות חכמתו  מדובר  הרי  בכך, 
טוען הוא — ההתיימרות להבין בשכלו את התורה שהיא חכמתו 

ורצונו של הקב"ה — היא "חוצפה" הנובעת מ"גאוה"!...

והמענה לזה — כללות הענין ד"זמן מתן תורתנו": התורה היא 
אמנם חכמתו ורצונו של הקב"ה, "חמודה גנוזה שגנוזה לך", אבל 
אעפ"כ, בעת מתן תורה — נתנה הקב"ה לבנ"י, כדי שילמדו ויבינו 

את התורה בשכלם והבנתם דוקא.

ולכן, כשבא "זמן מתן תורתנו" מידי שנה בשנה — צריך יהודי 
"לקבל" את התורה, וכאמור, לקבלה בפנימיות, עד שהתורה נעשית 
דבר הנוגע לו, וכאמור, לא מפני איזה כוונה ותכלית כו', כי אם עצם 

לימוד והבנת התורה.

ה"בחינה" אם התורה נוגע לו: מה מפריע לו להירדם?
וענין זה צריך להיות אצל כאו"א מישראל, מקטן שבקטנים עד 
והבנת  בלימוד  הדרגות  חילוקי  על  הבט  מבלי  שבגדולים,  לגדול 
התורה — החל מ"בן חמש שנים למקרא", "בן עשר שנים למשנה", 
תורה  ד"יגדיל  הלימוד  לדרגת  עד  הדרגות,  חילוקי  בשאר  וכיו"ב 
כשאתה  העצם  הרי   — התורה  ענין  לעצם  בנוגע  שכן,  ויאדיר", 
תופס במקצתו אתה תופס בכולו! ומכיון שכן, נוגע לו לימוד והבנת 

התורה.

לו  נוגע  התורה  שענין  כזו  לדרגא  כבר  הגיע  אם  לדעת  וכדי 
בפשטות: כשהולך לישון — יראה מהו הדבר  — ה"בחינה" לזה 

שמפריע ולא נותן לו להרדם!...

או  ברוחניות  חסרונו  למלא  זולתו,  עבור  מזמנו  מעט  ליתן  צריך 
בגשמיות.

שע"י  הזקן  אדמו"ר  שמבאר  וכפי  גוי",  תרומם  "צדקה  ועז"נ 
הצדקה "נעשה מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה", והיינו, שבשעה 
צריך  הי'  הצלחה(  )ללא  הטבע  שבדרך  מה  ללמוד  להצליח  אחת 

להשקיע אלף שעות!

"'ַאריינווַארפן זיך' מתוך יגיעת נפש ויגיעת בשר בלימוד 
התורה"

הענינים  שאר  מכל  להתנזר  הוא  מוכרח  זו  אחת  שעה  אבל, 
ויגיעת  נפש  יגיעת  זיך"( מתוך  )"ַאריינווַארפן  ולהשליך את עצמו 
בשר בלימוד התורה, ואז יהי' לימודו בהצלחה גדולה, להבין היטב 

את הענין שלומד, ולכוין באמת לאמיתתו.

מתייגע  בעצו  שהוא  עי"ז  להיות  צריכה  ההתחלה  וכאמור, 
בלימוד התורה )לאחרי קדימת ההתנזרות משאר הענינים(, וכלימוד 
המוסר-השכל מזה שלא מספיק שהלולב הוא ממין שבדרך הטבע 
עושה פירות, אלא אילן זה עצמו צריך ליתן "פריו בעתו", עד כמה 
שהדבר הוא ביכלתו, ולאחרי כן, הנה באתערותא דלתתא אתערותא 

דלעילא, שהקב"ה ישלם ויתן לו הצלחה כמה פעמים ככה.

)שמחת ביה"ש תשי"ד — תו"מ ח"י ע' 53(

"בפעם הראשונה שלומדים . . תופסים 
כללות הענין ואח"כ לדייק יותר"

אין  שלומדים  הראשונה  שבפעם  פשוט  וגם  ...מובן 
מדייקים על כל תיבה כ"א תופסים כללות הענין ואח"כ לדייק 

יותר ועל דרך לימוד הגמרא...

)אג"ק חי"ט ע' ת"נ(
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גי
י האם ענין התורה נוגע לו כל כך, 

עד שאינו יכול להרדם?

ענין 'מתן תורה' — שבנ"י "ילמדו ויבינו את התורה 
בשכלם והבנתם דוקא"

את  הוא מבין  אם  נפק"מ  יכול מישהו לטעון: למאי  לכאורה, 
התורה אם לאו, ומה הרעש שאינו מבין ענין בתורה — מהו הפלא 
 — אדרבה  ורצונו של הקב"ה?!  אודות חכמתו  מדובר  הרי  בכך, 
טוען הוא — ההתיימרות להבין בשכלו את התורה שהיא חכמתו 

ורצונו של הקב"ה — היא "חוצפה" הנובעת מ"גאוה"!...

והמענה לזה — כללות הענין ד"זמן מתן תורתנו": התורה היא 
אמנם חכמתו ורצונו של הקב"ה, "חמודה גנוזה שגנוזה לך", אבל 
אעפ"כ, בעת מתן תורה — נתנה הקב"ה לבנ"י, כדי שילמדו ויבינו 

את התורה בשכלם והבנתם דוקא.

ולכן, כשבא "זמן מתן תורתנו" מידי שנה בשנה — צריך יהודי 
"לקבל" את התורה, וכאמור, לקבלה בפנימיות, עד שהתורה נעשית 
דבר הנוגע לו, וכאמור, לא מפני איזה כוונה ותכלית כו', כי אם עצם 

לימוד והבנת התורה.

ה"בחינה" אם התורה נוגע לו: מה מפריע לו להירדם?
וענין זה צריך להיות אצל כאו"א מישראל, מקטן שבקטנים עד 
והבנת  בלימוד  הדרגות  חילוקי  על  הבט  מבלי  שבגדולים,  לגדול 
התורה — החל מ"בן חמש שנים למקרא", "בן עשר שנים למשנה", 
תורה  ד"יגדיל  הלימוד  לדרגת  עד  הדרגות,  חילוקי  בשאר  וכיו"ב 
כשאתה  העצם  הרי   — התורה  ענין  לעצם  בנוגע  שכן,  ויאדיר", 
תופס במקצתו אתה תופס בכולו! ומכיון שכן, נוגע לו לימוד והבנת 

התורה.

לו  נוגע  התורה  שענין  כזו  לדרגא  כבר  הגיע  אם  לדעת  וכדי 
בפשטות: כשהולך לישון — יראה מהו הדבר  — ה"בחינה" לזה 

שמפריע ולא נותן לו להרדם!...
39
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גי
לחנך ילד על המעלה והחשיבות דלימוד התורה מצ"ע י

— עד שבוכה על אי-הבנתו!
בנוגע   — לראש  ולכל  פשוטות,  באותיות   — הדברים  ביאור 
לילדים קטנים, תינוקות של בית רבן, כאמור, שגם אצלם מצינו את 

הענין ד"יגדיל תורה ויאדיר":

ילד קטן הלומד ב"חדר" — יכול ללמוד כדי שאביו ואמו, וכן 
רבו, יהיו מרוצים ממנו, וכיו"ב.

עם  להתחיל  אפשר  אי  שהרי  בדבר,  חסרון  כל  שאין  ומובן, 
לימוד התורה לשמה, אלא יש צורך להתחיל באופן ד"שלא לשמה", 
זו )לקיים רצון הוריו ורבותיו( יש בזה ענין חיובי  ובפרט שכוונה 

מצד עצמו — מצות כיבוד אב ואם, כבוד רבו.

הכרת  את  בנפשו  ולהחדיר  לחנכו  יש  זה,  עם  ביחד  אמנם, 
מצד עצמו )לא רק כדי לשמח  המעלה והחשיבות דלימוד התורה 
את הוריו ומוריו(, היינו, שלימוד התורה יהי' נוגע לו באמת, עד כדי 
כך, שכאשר אינו מבין פרט מסויים בפסוק חומש, או בפירוש רש"י 
)אם הגיע כבר ללימוד פרוש רש"י( — מצטער מזה, והעדר ההבנה 
מפריע ומציק לו, עד כדי כך, שגם כאשר עולה על יצועו — אינו 
יכול להרדם... מפני שהדבר לא נותן לו מנוח, ולכן, רץ לאביו או 

אמו בבכי', מדוע אינו מבין ענין זה בתורה!...

ילד: מפני פרט בחומש ורש"י!
וזוהי הבחינה הפשוטה בדבר, לראות באיזו מדה נוגע לו ענין 

התורה — בחינה כזו שגם ילד קטן יכול לבחון את עצמו:

בסוף היום, לפני שהולך לישון, מעביר במחשבתו את אירועי 
היום — הוא אמנם אינו שייך לעבודה ד"חשבון-נפש" בקשעהמ"ט, 
אבל אעפ"כ, יכול הוא לחשוב על המאורעות שהיו במשך היום — 
לו  נותן  ולא  מפריע  דבר  איזה  לו,  נוגע  דבר  איזה  הוא  רואה  ואז 
להרדם... האם נמצא הוא במצב כזה שלימוד התורה נוגע ואיכפת 
לו, עד שאינו יכול להרדם בגלל אי-הבנת פרט מסויים בפסוק חומש 

עם פירוש רש"י!

ואם רואה בעצמו שעדיין לא הגיע לדרגא כזו — הרי זו הוכחה 
שעדיין לא "לקח" את הענין ד"זמן מתן תורתנו", לאמיתתו, שענין 

...יבחן את עצמו היום בלילה!
ישנם עניני עבודה שבהם דרושה יגיעה רבה לבחון ולדעת אם 
כו', עד לענינים דקים שבהם דרושה הבנה  הצליח לפעול בעצמו 
בין ב' דברים אשר המרחק ביניהם אינו אלא כ"חוט השערה": אבל 
ביותר,  ומודגש  בולט  שביניהם  וההבדל  שהחילוק  ענינים  ישנם 
וע"ד לשון רש"י: "להבדיל בין הטמא ובין הטהור — צריך לומר 
בין פרה לחמור )בתמי'(.. אלא.. בין נשחט חציו של קנה לנשחט 

רובו".

— האם ענין התורה  ביותר  פשוטה  ובנדו"ד: ה"בחינה" היא 
נוגע לו כל כך עד שבגלל זה אינו יכול להרדם!...

מי שרוצה לרמות את עצמו — יוכל לרמות את עצמו גם בענין 
זה... אבל "אדם נורמלי" שאינו מעוניין לרמות את עצמו — יוכל 
לקבוע בוודאות מהו הדבר המדיד את שנתו! ומי שעדיין אינו יודע 

בעצמו — יבחן את עצמו היום בלילה...

"בוכה לאבינו שבשמים על כך שלא זכה להבין ענין 
בתורה"

מתי יודעים שענין התורה נעשה דבר הנוגע לו — כאשר שנתו 
נודדת בגלל שאינו מבין ענין בתורה, ולא עוד, אלא שבוכה לאבינו 
שבשמים )כמו ילד קטן שבוכה לאביו( על כך שלא זכה להבין ענין 

בתורה...

הן אמת שאין זה הדבר היחידי שחסר לו — חסר לו הן בענינים 
רוחניים והן בענינים גשמיים, בני חיי ומזוני רויחי, להיותו "ראש 
בהקב"ה  שיודעין  ו"מתוך  וכיו"ב:  בדוחק  המתפרנס  ישיבה" 
שאמיתי הוא לפיכך לא כיזבו בו" לומר שהדבר היחידי שחסר לו 
 — זה  ברגע  אעפ"כ,  אבל  בתורה...  פלוני  ענין  מבין  שאינו  הוא 
אומר יהודי להקב"ה — אינני מדבר ובוכה על צרכים אחרים, אלא 

על כך שאינני מבין ענין בתורה!...

ואם עדיין לא הגיע לדרגא כזו, שאינו יכול לישון עד שבוכה 
לאביו שבשמים על כך שאינו מבין ענין בתורה — הרי זו הוכחה 

שעדיין לא "לקח" את הענין ד"זמן מתן תורתנו" כדבעי!
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גי
י לחנך ילד על המעלה והחשיבות דלימוד התורה מצ"ע 

— עד שבוכה על אי-הבנתו!
בנוגע   — לראש  ולכל  פשוטות,  באותיות   — הדברים  ביאור 
לילדים קטנים, תינוקות של בית רבן, כאמור, שגם אצלם מצינו את 

הענין ד"יגדיל תורה ויאדיר":

ילד קטן הלומד ב"חדר" — יכול ללמוד כדי שאביו ואמו, וכן 
רבו, יהיו מרוצים ממנו, וכיו"ב.

עם  להתחיל  אפשר  אי  שהרי  בדבר,  חסרון  כל  שאין  ומובן, 
לימוד התורה לשמה, אלא יש צורך להתחיל באופן ד"שלא לשמה", 
זו )לקיים רצון הוריו ורבותיו( יש בזה ענין חיובי  ובפרט שכוונה 

מצד עצמו — מצות כיבוד אב ואם, כבוד רבו.

הכרת  את  בנפשו  ולהחדיר  לחנכו  יש  זה,  עם  ביחד  אמנם, 
מצד עצמו )לא רק כדי לשמח  המעלה והחשיבות דלימוד התורה 
את הוריו ומוריו(, היינו, שלימוד התורה יהי' נוגע לו באמת, עד כדי 
כך, שכאשר אינו מבין פרט מסויים בפסוק חומש, או בפירוש רש"י 
)אם הגיע כבר ללימוד פרוש רש"י( — מצטער מזה, והעדר ההבנה 
מפריע ומציק לו, עד כדי כך, שגם כאשר עולה על יצועו — אינו 
יכול להרדם... מפני שהדבר לא נותן לו מנוח, ולכן, רץ לאביו או 

אמו בבכי', מדוע אינו מבין ענין זה בתורה!...

ילד: מפני פרט בחומש ורש"י!
וזוהי הבחינה הפשוטה בדבר, לראות באיזו מדה נוגע לו ענין 

התורה — בחינה כזו שגם ילד קטן יכול לבחון את עצמו:

בסוף היום, לפני שהולך לישון, מעביר במחשבתו את אירועי 
היום — הוא אמנם אינו שייך לעבודה ד"חשבון-נפש" בקשעהמ"ט, 
אבל אעפ"כ, יכול הוא לחשוב על המאורעות שהיו במשך היום — 
לו  נותן  ולא  מפריע  דבר  איזה  לו,  נוגע  דבר  איזה  הוא  רואה  ואז 
להרדם... האם נמצא הוא במצב כזה שלימוד התורה נוגע ואיכפת 
לו, עד שאינו יכול להרדם בגלל אי-הבנת פרט מסויים בפסוק חומש 

עם פירוש רש"י!

ואם רואה בעצמו שעדיין לא הגיע לדרגא כזו — הרי זו הוכחה 
שעדיין לא "לקח" את הענין ד"זמן מתן תורתנו", לאמיתתו, שענין 
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גי
מה שאינו מבין פשט בדברי התוספות! — ישנם אמנם עוד אלפי י

תוספות'ן שיתכן שאינו מבינם, אבל אעפ"כ, כאשר למד היום תוס' 
פלוני ואינו מבין דבר מסויים   אינו יכול לישון בלילה! וכאמור, 
הסיבה לכך אינו יכול לישון היא   לא מפני הגרעון במצב הכלכלי 

של הישיבה כי אם מפני שאינו מבין את דברי התוספות!

משפיע: מפני "שאינו מבין פשט במאמר חסידות או 
בנגלה דתורה"!

תלמידי  של  ליראת-שמים  לדאוג  שתפקידו  רוחני,  משפיע 
דורשים  שבה  חסידית,  ישיבה  אודות  כשמדובר  ובפרט  הישיבה, 
דרגא נעלית יותר ביראת שמים, יראה עילאה, יראת בושת — הרי 
אין לך דבר גדול מאשר הדאגה וההשתדלות לתיקון המצב דיראת-
שיהי'   — שמים: אבל אעפ"כ, התביעה ד"זמן מתן תורתנו" היא 
נוגע לו עצם הענין דלימוד והבנת התורה, היינו, שאינו יכול לישון 
לא בגלל שחסר ביראת שמים, אלא בגלל שאינו מבין פשט במאמר 

חסידות או בנגלה דתורה!

שליח: מפני שאינו מבין ענין בתורה!
שליח — שהתעסקותו וכל חיותו היא בהפצת המעיינות חוצה 
הבטחתו  קיום  את  פועלים  עי"ז  שכן  מזה,  גדול  דבר  לך  אין  הרי 
של מלך המשיח שיבוא כאשר יפוצו מעינותיך חוצה, אמנם כאשר 
ביחד עם זה תובע "זמן מתן תורתנו" שלימוד והבנת התורה יהי' 

דבר הנוגע לו עד שאינו יכול לישון בגלל שאינו מבין ענין בתורה.

עסקן ציבורי: מפני העדר הבנה בענין מסויים בתורה!
העסקן ציבורי, שהתעסקותו בצרכי-צבור יש בה עילוי אפילו 
לגבי "תורתם אומנתם", היינו, לא זו בלבד ש"העוסק בצ"צ כעוסק 
תורה  מדברי  עדיף  רבים  ש"צרכי  זאת,  עוד  אלא  תורה",  בדברי 
בתורתו אומנתו" — גם אצלו צריך לפעול "זמן מתן תורתנו" שיהי' 
נוגע לו ענין התורה, עד שאינו יכול לישון בגלל העדר ההבנה בענין 

מסויים בתורה!

התורה יהי' דבר הנוגע לו!

— ש"זמן מתן תורתנו" צריך לפעול  וכמו כן בנוגע לגדולים 
אצלם שיהי' נוגע להם הענין דלימוד והבנת התורה, וכל זה — ללא 

כל חילוק מהי עיקר עבודתם, תפקידם ושליחותם בעלמא דין.

רב: מפני עניני קדשים — אף שאינם שייכים בזמן הזה!
ולדוגמא — בנוגע לסוגים שונים בישראל:

לכך  נוסף  הנה   — בפועל  למעשה  הלכה  להורות  שענינו  רב, 
שלומד "לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא", ומתייגע לכוין לאמיתתה 
של תורה, עליו לעסוק גם בלימוד התורה בפ"ע, לימוד שאינו נוגע 
להלכה למעשה, כמו: לימוד עניני קדשים שאינם שייכים בזמן הזה, 
וכיו"ב, ובאפן שהדבר יהי' נוגע לו, ולכן, כאשר ישנו ענין מסויים 
בתורה שאינו מובן בשכלו )גם אם אין זה נוגע להלכה למעשה( — 
מפריע לו הדבר גם כאשר עולה על יצועו, עד שאינו יכול לישון!

ראש ישיבה: גם מה שאינו קשור לשיעור!
באופן  התלמידים  לפני  שיעור  לומר  שצריך  ישיבה,  ראש 
שהדברים יתקבלו אצלם כו' — הרי נוסף לכך שמכין את השיעור 
באופן של חריפות ופלפול, צריך להיות נוגע לו )לא רק מה שקשור 
וכפי  התורה,  דלימוד  הענין  עצם  גם(  אלא  השיעור,  לאמירת 
שהתבטא פעם ראש-ישיבה ליטאי: אינני יכול ללכת לישון כל זמן 
שלא ירדתי לסוף דעתם של סומכוס ורבנן — מהו טעם המחלוקת 

שביניהם...

מנהל ישיבה: מפני שאינו מבין פשט בתוספות!
להשתדל  הישיבה,  להחזקת  לדאוג  שתפקידו  מנהל-ישיבה, 
תקרי  "אל  מאושר",  "תומכי'  בישיבה,  שיתמכו  יהודים  להשיג 
מאושר אלא מראשו" — הרי מובן וגם פשוט שצריך להיות מונח 
במילוי תפקיד זה בכל ישותו, וכאשר חסר משהו בישיבה — נוגע 
לו הדבר ביותר, ועושה את כל התלוי בו כדי להשלים את החסרון 
כו'. אמנם, כשנמצאים ב"זמן מתן תורתנו", וכן בימי התשלומין — 
הרי עבודת היום היא, "לקחת" את התורה, כלומר, שיהי' נוגע לו 
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י מה שאינו מבין פשט בדברי התוספות! — ישנם אמנם עוד אלפי 

תוספות'ן שיתכן שאינו מבינם, אבל אעפ"כ, כאשר למד היום תוס' 
פלוני ואינו מבין דבר מסויים   אינו יכול לישון בלילה! וכאמור, 
הסיבה לכך אינו יכול לישון היא   לא מפני הגרעון במצב הכלכלי 

של הישיבה כי אם מפני שאינו מבין את דברי התוספות!

משפיע: מפני "שאינו מבין פשט במאמר חסידות או 
בנגלה דתורה"!

תלמידי  של  ליראת-שמים  לדאוג  שתפקידו  רוחני,  משפיע 
דורשים  שבה  חסידית,  ישיבה  אודות  כשמדובר  ובפרט  הישיבה, 
דרגא נעלית יותר ביראת שמים, יראה עילאה, יראת בושת — הרי 
אין לך דבר גדול מאשר הדאגה וההשתדלות לתיקון המצב דיראת-
שיהי'   — שמים: אבל אעפ"כ, התביעה ד"זמן מתן תורתנו" היא 
נוגע לו עצם הענין דלימוד והבנת התורה, היינו, שאינו יכול לישון 
לא בגלל שחסר ביראת שמים, אלא בגלל שאינו מבין פשט במאמר 

חסידות או בנגלה דתורה!

שליח: מפני שאינו מבין ענין בתורה!
שליח — שהתעסקותו וכל חיותו היא בהפצת המעיינות חוצה 
הבטחתו  קיום  את  פועלים  עי"ז  שכן  מזה,  גדול  דבר  לך  אין  הרי 
של מלך המשיח שיבוא כאשר יפוצו מעינותיך חוצה, אמנם כאשר 
ביחד עם זה תובע "זמן מתן תורתנו" שלימוד והבנת התורה יהי' 

דבר הנוגע לו עד שאינו יכול לישון בגלל שאינו מבין ענין בתורה.

עסקן ציבורי: מפני העדר הבנה בענין מסויים בתורה!
העסקן ציבורי, שהתעסקותו בצרכי-צבור יש בה עילוי אפילו 
לגבי "תורתם אומנתם", היינו, לא זו בלבד ש"העוסק בצ"צ כעוסק 
תורה  מדברי  עדיף  רבים  ש"צרכי  זאת,  עוד  אלא  תורה",  בדברי 
בתורתו אומנתו" — גם אצלו צריך לפעול "זמן מתן תורתנו" שיהי' 
נוגע לו ענין התורה, עד שאינו יכול לישון בגלל העדר ההבנה בענין 

מסויים בתורה!
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"כשיגש אליו ילד קטן וישאלנו פשט בפסוק חומש עם י

פירוש רש"י . . יתבייש מאד אם לא ידע להשיב לו על 
שאלתו!"

ישנה עצה לכך — ע"פ מאמר ריב"ז לתלמידיו "יהי רצון שיהא 
מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם" )כפי שהובא ונתבאר בתניא(, 

ולדוגמא:

יהודי מכובד, מעוטר בזקן שיבה היורד על מדותיו כשיגש אליו 
ילד קטן וישאלנו פשט בפסוק חומש עם פירוש רש"י, הרי גם אם 
אינו ראש-ישיבה, אלא סוחר, יתבייש מאד אם לא ידע להשיב לו 

על שאלתו!

לכאורה, מה יש ליהודי מכובד להתבייש מילד קטן, הרי "הכל 
רואים במוחש שדבר  והמתבייש"?!... אבל אעפ"כ,  לפי המבייש 

כזה גורם לרגש של בושה!

הדבר יתפרסם בכל "גן הילדים"...
ובפרט בידעו שדרך הילדים לספר כל דבר לחבריהם, וזאת — 
לא מתוך זלזול בכבודו ח"ו, כי אם בתמימות, ומצד גודל התמיהה 
— שרק אני  — מספר הילד לחבריו  והפלא שבדבר: אני חשבתי 
יהודי  שגם  לדעת,  נוכחתי  וכעת,  בפסוק,  הפירוש  את  מבין  אינני 
לעצמו  כשמתאר  ובמילא,  יודע!  אינו   — שיבה  זקן  בעל  מכובד 

שהדבר יתפרסם בכל "גן הילדים"... בודאי יתבייש ביותר!

ענין בתורה,  זו הסיבה לכך שנוגע לו שאינו מבין  ובכן, תהי' 
בבחינת "יהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם": ו"מתוך שלא 
מצ"ע.  התורה  ענין  באמת  לו  נוגע  שיהי'   — לשמה"  בא  לשמה 
ומובן, שלא יהי' צורך באריכות-זמן כדי שיבוא לדרגא ד"לשמה" 

— מכיון ש"זמן מתן תורתנו" מסייעו.
ההוכחה  מהי  ולשאול:  להקשות  שיוסיפו  ה"למדנים"  ואותם 
והראי' לכך ש"עצה" הנ"ל אכן תועיל? — ינסו זאת בעצמם... ואז 

יווכחו לדעת שהדבר מועיל עוד יותר ממה שנאמר כאן!

"אין צורך להביא דוגמאות נוספות לדבר, שהרי הענין 
פשוט ומובן לכל"

ושליחותו  תפקידו  עיקר  מהו  חילוק  כל  ללא  כאמור,  זה,  וכל 
להיות  כדי  היא  למטה  נשמתו  ירידת  שכוונת  אמנם  יתכן  בעולם: 
עסקן- ציבורי, לעסוק בהפצת המעיינות חוצה, להיות ראש- ישיבה 
או רב וכיו"ב ]בפרט כאשר נתמנה לתפקיד זה ע"י אחרים, שאז יוצא 
מכלל ספק שמא לא העריך את עצמו נכונה ליטול לעצמו תפקיד 
זה...[, אבל ביחד עם זה תובע ממנו "זמן מתן תורתנו", שיהי' נוגע 

לו עצם הענין דלימוד והבנת התורה.

צורך  אין  ובודאי  ענינו,  לפי   — מישראל  כאו"א  אצל  ועד"ז 
לכל,  ומובן  פשוט  הענין  שהרי  לדבר,  נוספות  דוגמאות  להביא 
ובמילא, יכול כל אחד ואחד למצוא את האופן והדוגמא השייכים 

אליו.

ומובן וגם פשוט, שאין כוונת הדברים הנ"ל לגרום לרגש של 
צער כו': הכוונה היא להיפך — שכאו"א ישתדל לפעול על עצמו 

להגיע לדרגא כזו שענין התורה יהי' נוגע לו באמת.

ענין זה הוא "לזכות את ישראל"!
ובלשון חז"ל: "רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם 
תורה ומצוות" — כפי שאומרים בהקדמה לפרקי אבות, שמתחילים 
עוד הפעם בשבת שלאחרי חגה"ש, לפי ה"יש נוהגין ללמוד פרקי 

אבות "כל שבתות הקיץ" —

כלומר, ריבוי בתורה ומצוות אינו ענין של מעמסה ח"ו, כי אם 
זכות, "לזכות את ישראל", ועד"ז בעניננו שכוונת הדברים הנ"ל — 
"לזכות את ישראל" שיזכו לבוא לדרגא כזו שענין התורה יהי' נוגע 

להם באמת.

אמנם עדיין יכולים לטעון: כיצד ניתן בכל זאת לפעול דבר כזה 
— הרי זו עבודה קשה ביותר?!

Yegiah 4.indd   44 6/29/2008   2:14:04 PM



רה
תו

 ב
עה

גי
י "כשיגש אליו ילד קטן וישאלנו פשט בפסוק חומש עם 

פירוש רש"י . . יתבייש מאד אם לא ידע להשיב לו על 
שאלתו!"

ישנה עצה לכך — ע"פ מאמר ריב"ז לתלמידיו "יהי רצון שיהא 
מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם" )כפי שהובא ונתבאר בתניא(, 

ולדוגמא:

יהודי מכובד, מעוטר בזקן שיבה היורד על מדותיו כשיגש אליו 
ילד קטן וישאלנו פשט בפסוק חומש עם פירוש רש"י, הרי גם אם 
אינו ראש-ישיבה, אלא סוחר, יתבייש מאד אם לא ידע להשיב לו 

על שאלתו!

לכאורה, מה יש ליהודי מכובד להתבייש מילד קטן, הרי "הכל 
רואים במוחש שדבר  והמתבייש"?!... אבל אעפ"כ,  לפי המבייש 

כזה גורם לרגש של בושה!

הדבר יתפרסם בכל "גן הילדים"...
ובפרט בידעו שדרך הילדים לספר כל דבר לחבריהם, וזאת — 
לא מתוך זלזול בכבודו ח"ו, כי אם בתמימות, ומצד גודל התמיהה 
— שרק אני  — מספר הילד לחבריו  והפלא שבדבר: אני חשבתי 
יהודי  שגם  לדעת,  נוכחתי  וכעת,  בפסוק,  הפירוש  את  מבין  אינני 
לעצמו  כשמתאר  ובמילא,  יודע!  אינו   — שיבה  זקן  בעל  מכובד 

שהדבר יתפרסם בכל "גן הילדים"... בודאי יתבייש ביותר!

ענין בתורה,  זו הסיבה לכך שנוגע לו שאינו מבין  ובכן, תהי' 
בבחינת "יהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם": ו"מתוך שלא 
מצ"ע.  התורה  ענין  באמת  לו  נוגע  שיהי'   — לשמה"  בא  לשמה 
ומובן, שלא יהי' צורך באריכות-זמן כדי שיבוא לדרגא ד"לשמה" 

— מכיון ש"זמן מתן תורתנו" מסייעו.
ההוכחה  מהי  ולשאול:  להקשות  שיוסיפו  ה"למדנים"  ואותם 
והראי' לכך ש"עצה" הנ"ל אכן תועיל? — ינסו זאת בעצמם... ואז 

יווכחו לדעת שהדבר מועיל עוד יותר ממה שנאמר כאן!
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גי
עצם ענין הלימוד — הלימוד בעיוןי

"שיהי' לכל אחד שיעור גמרא בעיון"
בעת  ההתוועדות דחג השבועות הנ"ל ]יום ב' דחה"ש תרצ"ו[ , 
אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שיהי' לכל אחד שיעור גמרא בעיון. ומכיון 
לו  יש  בעיון  הלימוד  שענין  ראי'  מזה  הרי  בשבועות,  זאת  שאמר 

שייכות למתן-תורה.

"עשיר בדעת — ששייך ללמוד בעיון , ו"הביא קרבן עני" 
— שלומד רק שטחיות הענין, "לא יצא"

באמת  הנה ענין גודל הכרח הלימוד בעיון הוא פסק של משנה 
היא  זו  סברא  והרי  יצא",  לא  עני  קרבן  שהביא  "עשיר  מפורשת : 
"בנין אב" גם בנוגע לענינים נוספים בתורה, ובפרט בנדו"ד — ע"פ 

מחז"ל  "אין עני אלא בדעת" ו"אין עשיר אלא בדעת".

קרבן  ו"הביא  בעיון ,  ללמוד  בדעת", ששייך  "עשיר  מי שהוא 
גם  חסר  ובמילא  יצא",  "לא   — הענין  שטחיות  רק  שלומד  עני", 

בענינים שצריך לפעול.

ובמיוחד: ישנו ענין זה בלימוד התורה שצריך להיות נפעל כמו 
ע"י הקרבת הקרבן , אבל כאשר "לא יצא", אזי לא נפעל הענין.

"כיון שאיבד רגע אחד . . נקרא כבר בוזה דבר השם"
ולא רק שלא נפעל שלימות הענין שהתורה צריכה לפעול, אלא 

חסר בעצם הענין דלימוד התורה שלו:

הדין בלימוד התורה הוא, שאם רגע אחד הי' "אפשר לו לעסוק 
בתורה ואינו עוסק" — הרי "כי דבר ה' בזה וגו'" , כדאיתא בגמרא 
 ומביאו אדמו"ר הזקן בפרק ראשון בתניא. ולא מועיל מה שיושב 
ולומד במשך כל הזמן, אלא כיון שאיבד רגע אחד שבו הי' "אפשר 

לו לעסוק בתורה", נקרא כבר בוזה דבר השם.

הדרך הקלה בהפצת היהדות: להשפיע עליו "ללמוד 
תורה באופן של הבנה והשגה"

בהפצת  והתעסקות  לפעולה  גם  שייך  לעיל  האמור  כל  והנה 
היהדות:

ליהדות,  להתקרב  עליו  לפעול  כדי  יהודי  עם  מדברים  כאשר 
יותר  קלה  דרך  ישנה  כו',  ה"מבצעים"  עניני  ע"י  ומצוותי',  תורה 
לפעול עליו — כאשר ישפיעו עליו ללמוד תורה באופן של הבנה 

והשגה.

ובפשטות: כדי לפעול על יהודי לקיים מצוה מתוך קבלת-עול 
עמו  ידברו  כאשר  אמנם,  כו':  מיוחדת  והשתדלות  יגיעה  דרושה 
אודות לימוד התורה באופן של הבנה והשגה — הרי להיותו אדם 
שכלי שמעונין וחפץ בענינים שכליים, יהי' נקל יותר לפעול עליו 

להעסיק את שכלו בשכל התורה.

ומובן וגם פשוט, שיש צורך להבהיר לו שבכך אינו יוצא י"ח, 
שכן, התכלית והמטרה דלימוד התורה הוא — "גדול תלמוד שמביא 
דרבנן,  מצוות  וז'  התורה,  מצוות  תרי"ג  כל  קיום  מעשה",  לידי 
ואדרבה: קיום המצוות צריך להיות באופן דהקדמת נעשה לנשמע; 
אבל אעפ"כ, מכיון שאי-אפשר להתחיל בכל הענינים בעת ובעונה 
ובנדו"ד בבואנו מ"זמן מתן תורתנו"  אחת, מתחילים בענין אחד, 
לימוד התורה, שבענין זה נקל יותר לפעול עליו, והרי "מצוה גוררת 

מצוה", עד שיבוא לקיום כל התורה ומצוותי' בשלימות.

)ש"פ נשא תשמ"ה — תו"מ ח"ד ע' 2256(

יגיעת נפש ויגיעת בשר

ראשית ההכנה להתעסקות בשכלים עיונים, ובשכל אלקי 
עולם  מעניני  טעם  הטוב  להסיר  בשר  יגיעת  א(  הוא  בפרט, 
ובעניני  נפש לעורר הטוב טעם במושכלות בכלל,  יגיעת  ב( 

אלקות בפרט. 

)היום יום ד' אדר א'(
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גי
י עצם ענין הלימוד — הלימוד בעיון

"שיהי' לכל אחד שיעור גמרא בעיון"
בעת  ההתוועדות דחג השבועות הנ"ל ]יום ב' דחה"ש תרצ"ו[ , 
אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שיהי' לכל אחד שיעור גמרא בעיון. ומכיון 
לו  יש  בעיון  הלימוד  שענין  ראי'  מזה  הרי  בשבועות,  זאת  שאמר 

שייכות למתן-תורה.

"עשיר בדעת — ששייך ללמוד בעיון , ו"הביא קרבן עני" 
— שלומד רק שטחיות הענין, "לא יצא"

באמת  הנה ענין גודל הכרח הלימוד בעיון הוא פסק של משנה 
היא  זו  סברא  והרי  יצא",  לא  עני  קרבן  שהביא  "עשיר  מפורשת : 
"בנין אב" גם בנוגע לענינים נוספים בתורה, ובפרט בנדו"ד — ע"פ 

מחז"ל  "אין עני אלא בדעת" ו"אין עשיר אלא בדעת".

קרבן  ו"הביא  בעיון ,  ללמוד  בדעת", ששייך  "עשיר  מי שהוא 
גם  חסר  ובמילא  יצא",  "לא   — הענין  שטחיות  רק  שלומד  עני", 

בענינים שצריך לפעול.

ובמיוחד: ישנו ענין זה בלימוד התורה שצריך להיות נפעל כמו 
ע"י הקרבת הקרבן , אבל כאשר "לא יצא", אזי לא נפעל הענין.

"כיון שאיבד רגע אחד . . נקרא כבר בוזה דבר השם"
ולא רק שלא נפעל שלימות הענין שהתורה צריכה לפעול, אלא 

חסר בעצם הענין דלימוד התורה שלו:

הדין בלימוד התורה הוא, שאם רגע אחד הי' "אפשר לו לעסוק 
בתורה ואינו עוסק" — הרי "כי דבר ה' בזה וגו'" , כדאיתא בגמרא 
 ומביאו אדמו"ר הזקן בפרק ראשון בתניא. ולא מועיל מה שיושב 
ולומד במשך כל הזמן, אלא כיון שאיבד רגע אחד שבו הי' "אפשר 

לו לעסוק בתורה", נקרא כבר בוזה דבר השם.
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גי
"אפילו מי שיש לו חושים פשוטים . . יש לו ההבטחה י

ש"יגעת — ומצאת"
ולאו דוקא בתורה, אלא כן הוא בכל הענינים שצריך להתייגע 
בהם, כמו יראת שמים ואהבתו, שנאמר בזה לשון "יגעת" , וכן בקיום 
המצוות שצריך להתייגע בזה  — קליפה וסטרא אחרא נותנים בחנם, 
צריכים  בקדושה  אבל  חנם" ,  במצרים  נאכל  אשר  "הדגה  כמ"ש  
להתייגע — הרי בכל ענינים אלו צריך להתייגע בכל כחות נפשו, 

ואם לאו, הרי זה בכלל "לא יגעת ומצאת אל תאמין".

ולאידך גיסא, אם מתייגע כדבעי, הרי אפילו מי שיש לו חושים 
 — יש לו ההבטחה ש"יגעת  ומתייגע בזה,  פשוטים, מ"מ, הואיל 

ומצאת", ועד לאופן של מציאה — שלא בערך היגיעה.

)יום ב' דחה"ש תשט"ז — תו"מ חט"ז ע' 343 ]לקו"ש ח"ב ע' 566[(

"אם אינו מנצל את כל הכחות שיש לו בתורה . . הרי זה 
)בדקות(  ביטול תורה"

— יש לומר שכן הוא גם  וכשם שענין זה הוא בזמן )וכמות( 
בכחות הנפש )ואיכות(:

אם אינו מנצל את כל הכחות שיש לו בתורה, אפילו אם הוא 
לומד במשך כל הזמן שברשותו, אבל ישנו כח אחד השייך לזה שלא 
ניצל בתורה — הרי מצד זה שאינו מנצל כח זה, הרי זה )בדקות(  — 

ביטול תורה, ובדקות ישנו בענין זה סיום הפסוק הנ"ל, ר"ל.

הדיבור,  כח  את  אמנם  מנצלים  לגירסא,  תורה  כשלומדים 
חיצוניות  את  מנצלים  בפה" ,  "למוציאיהם  ביותר,  נעלה  שזהו"ע 
ההעמקה  כח  ההסברה,  כח  את  אבל  השכל;  וחיצוניות  המחשבה 
וכח ההמצאה — שזהו חב"ד שבנפש — לא מנצלים, ובמילא הרי 

זה )בדקות( ענין של ביטול תורה .

שהרי מי הוא שלמד כאן — חצי אדם בלבד, ואילו חציו השני 
— החיצוני,  של האדם לא למד. יתירה מזו: איזה חצי אדם למד 

ואילו החצי הפנימי לא למד כלל.

"וזה תובעים מכאו"א . . להשקיע עצמו )"זיך ַאריינטָאן"( 
בתורה"

וזה תובעים מכאו"א, שצריך לשער כמה ביכלתו להשקיע עצמו 
)"זיך ַאריינטָאן"( בתורה, ובמדה זו עליו להתייגע. ואם אינו מתייגע 
כוחות,  אצלו  שנשארו  כיון  אבל  שמתייגע,  אף  הרי  כחותיו,  בכל 
ובפרט אם הם כחות עיקריים, שאותם לא ניצל, לא יצא ידי חובתו .

ועוד ענין בזה: מצות ת"ת )תושבע"פ( — ההבנה היא לעיכובא . 
אבל אם לומד שלא בעיון, הרי פשיטא שאינו יגע בכח ההבנה, ונכלל 

הוא בהסוג שעליו אמרו חז"ל  "לא יגעת ומצאת אל תאמין".

יכולים להיות לו אפילו חושים טובים, ומה שאצל אחרים דרוש 
ריבוי זמן וביגיעה רבה, משיג הוא בזמן מועט ובנקל; אבל אם אינו 
מתייגע בזה בכל הכחות שלו, הרי זה "לא יגעת", ובמילא אי אפשר 

שיהי' "ומצאת" .
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י "אפילו מי שיש לו חושים פשוטים . . יש לו ההבטחה 

ש"יגעת — ומצאת"
ולאו דוקא בתורה, אלא כן הוא בכל הענינים שצריך להתייגע 
בהם, כמו יראת שמים ואהבתו, שנאמר בזה לשון "יגעת" , וכן בקיום 
המצוות שצריך להתייגע בזה  — קליפה וסטרא אחרא נותנים בחנם, 
צריכים  בקדושה  אבל  חנם" ,  במצרים  נאכל  אשר  "הדגה  כמ"ש  
להתייגע — הרי בכל ענינים אלו צריך להתייגע בכל כחות נפשו, 

ואם לאו, הרי זה בכלל "לא יגעת ומצאת אל תאמין".

ולאידך גיסא, אם מתייגע כדבעי, הרי אפילו מי שיש לו חושים 
 — יש לו ההבטחה ש"יגעת  ומתייגע בזה,  פשוטים, מ"מ, הואיל 

ומצאת", ועד לאופן של מציאה — שלא בערך היגיעה.

)יום ב' דחה"ש תשט"ז — תו"מ חט"ז ע' 343 ]לקו"ש ח"ב ע' 566[(

"יגיעה היא בעיקרו בענינים דקבלת עול, 
ולאו דוקא כשישנו חיות פנימי"

במענה למכתבו מי"ד חשון, בו כותב אשר נכנס לסדרי 
הלימודים בישיבה, אולם אינו מרגיש שום חיות פנימי, וכו'.

והנה מפורסמת הודעת חז"ל לא יגעת ומצאת אל תאמין, 
ומובן שלא השאלה בדבר מה — זוהי יגיעה עלי' מדובר, ולא 
עוד אלא שיגיעה היא בעיקרו בענינים דקבלת עול ולאו דוקא 

כשישנו חיות פנימי.

ככל  ושקידה  בהתמדה  ילמוד  אשר  מהאמור,  המורם 
הדרוש בזמנים דסדרי ישיבה וגם בהשעות אשר בין הסדרים 
ואחרי  חיות  להיות  צריך  שמקודם  ולדרוש  לפשפש  מבלי 
באופן  וכשיתנהג  להיפך,  הוא  הסדר  כי  הלימוד,  יתחיל  זה 

האמור, תקותי שתקוים בו הבטחת חז"ל יגעת ומצאת.

)אג"ק חט"ז ע' פ"א(
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גי
"לחם מן השמים", מה שייך עמל?י

צריך  שהתואר  שבתורה,  התוארים  בענין  כמ"פ  דובר  והנה, 
להיות מתאים לא רק בענין אחד, אלא גם בכל הפרטים. ועד"ז בענין 
"עמלים בתורה", שמלבד העמל שיש בכך שמניח את שכלו, צריך 

להיות בתורה גם עמל כפשוטו.

ולכאורה: ענין העמל שייך רק בענינים הקשורים עם גשמיות 
עד  ולזככו  לבררו  הגשם  או  החומר  עם  שמתעסק  דכיון  העולם, 
א-ל  גו'  "ויקרא  מ"ש  ע"ד  אלקות,  להכריז  יתחיל  עצמו  שהגשמי 
עצמו  שהעולם  עולם",  "א-ל  אלא  העולם",  "א-ל  רק  לא  עולם", 

הוא אלקות — הנה על זה יש צורך ב"עמל";

משא"כ בתורה, כיון שהיא בבחי' "לחם מן השמים" , אור עליון 
שלמעלה מהעולם — הרי לכאורה לא שייך בה עמל.

"תכלית בריאת האדם וכו' — עמל תורה"
על הפסוק  "כי אדם לעמל יולד" — איתא בגמרא : "איני יודע 
אם לעמל פה נברא אם לעמל מלאכה נברא, כשהוא אומר כי אכף 
יודע אם לעמל  עליו פיהו, הוי אומר לעמל פה נברא. ועדיין איני 
הזה  התורה  ספר  ימוש  לא  אומר  כשהוא  שיחה,  לעמל  אם  תורה 

מפיך, הוי אומר לעמל תורה נברא".

מובן,  תורה ,  של  הו"ע  בתורה  סלקא-דעתך  שגם  הידוע  וע"פ 
שצריך להיות גם הענין ד"עמל מלאכה" ו"עמל שיחה", אבל, מהו 
העיקר — תכלית בריאת האדם, ותכלית הבריאה בכללותה )שהרי 

האדם הוא בחיר הנבראים( — הרי זה "עמל תורה"...

בתורה גופא: מלאכה, שיחה ותורה
ובדרך  כלל  בדרך  ניתנה  שהתורה  כמ"פ   המדובר  ע"פ  והנה, 
פרט, הרי כל ג' הענינים דעמל מלאכה עמל שיחה ועמל תורה ישנם 

גם בתורה גופא )כדלקמן(.

ועמל  ג' הענינים, הרי אף שגם עמל מלאכה  וכשם שבכללות 
תורה  בעמל  היא  המעלה  עיקר  מ"מ,  בקדושה,  ענינים  הם  שיחה 
כן הוא גם בג' הענינים כפי שהם בתורה גופא, מלאכה   — דוקא 
צריך  העמל  שעיקר  שבתורה,  ותורה  שבתורה  שיחה  שבתורה, 

תכלית האדם והבריאה כולה — 
"עמל תורה"

"אם בחוקותי תלכו — שתהיו עמלים בתורה" מנלן?
מפרשים   ועוד  בתרגום  איתא  תלכו" ,  בחוקותי  "אם  הפסוק  על 

ש"בחוקותי" הם המצוות...

קיום  זה  "יכול  איתא:  כהנים(  )מתורת  רש"י  בפירוש  אמנם, 
המצוות, כשהוא אומר ואת מצוותי תשמרו הרי קיום המצוות אמור, 

הא מה אני מקיים אם בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה".

ולכאורה : מנא לי' שקאי על העמל בתורה — הרי הראי' מזה 
על  קאי  לא  תלכו"  ש"בחוקותי  רק  היא  אמור"  המצוות  ש"קיום 
קיום המצוות, אלא על לימוד התורה, אבל מנא לי' שהפירוש הוא 

"שתהיו עמלים בתורה"?

לעסוק בתורה גם כאשר אין לו "געשמַאק"!
והביאור בזה:

הלשון הרגיל הוא — תורה, וכיון שכאן נקראת התורה בלשון 
"חוקה", "בחוקותי" — הרי זה רומז על ענין העמל שבתורה.

"חוקה" — הו"ע שאין לו מקום בשכל, והיינו, שלא זו בלבד 
יש  השכל  שמצד  מזה,  יתירה  אלא  לדבר,  טעם  אין  השכל  שמצד 
קושיא על הדבר, כלשון חז"ל  ש"אומות העולם מונין את ישראל 

כו'", כיון שזהו היפך השכל.

וכאשר אדם צריך להניח את שכלו ולעשות היפך השכל — הרי 
זה ענין של עמל, כי, מעלת האדם היא היותו שכלי, וכאשר מבטל 

את השכל, הרי הוא מבטל ענינו העיקרי, ולכן הרי זה עמל גדול.

וזהו "אם בחוקותי תלכו", "שתהיו עמלים בתורה" — שלימוד 
התורה צריך להיות באופן שיניח את שכלו ויעסוק בתורה גם כאשר 

אין לו טעם שכלי ועריבות )"געשמַאק"( בהלימוד.
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י "לחם מן השמים", מה שייך עמל?

צריך  שהתואר  שבתורה,  התוארים  בענין  כמ"פ  דובר  והנה, 
להיות מתאים לא רק בענין אחד, אלא גם בכל הפרטים. ועד"ז בענין 
"עמלים בתורה", שמלבד העמל שיש בכך שמניח את שכלו, צריך 

להיות בתורה גם עמל כפשוטו.

ולכאורה: ענין העמל שייך רק בענינים הקשורים עם גשמיות 
עד  ולזככו  לבררו  הגשם  או  החומר  עם  שמתעסק  דכיון  העולם, 
א-ל  גו'  "ויקרא  מ"ש  ע"ד  אלקות,  להכריז  יתחיל  עצמו  שהגשמי 
עצמו  שהעולם  עולם",  "א-ל  אלא  העולם",  "א-ל  רק  לא  עולם", 

הוא אלקות — הנה על זה יש צורך ב"עמל";

משא"כ בתורה, כיון שהיא בבחי' "לחם מן השמים" , אור עליון 
שלמעלה מהעולם — הרי לכאורה לא שייך בה עמל.

"תכלית בריאת האדם וכו' — עמל תורה"
על הפסוק  "כי אדם לעמל יולד" — איתא בגמרא : "איני יודע 
אם לעמל פה נברא אם לעמל מלאכה נברא, כשהוא אומר כי אכף 
יודע אם לעמל  עליו פיהו, הוי אומר לעמל פה נברא. ועדיין איני 
הזה  התורה  ספר  ימוש  לא  אומר  כשהוא  שיחה,  לעמל  אם  תורה 

מפיך, הוי אומר לעמל תורה נברא".

מובן,  תורה ,  של  הו"ע  בתורה  סלקא-דעתך  שגם  הידוע  וע"פ 
שצריך להיות גם הענין ד"עמל מלאכה" ו"עמל שיחה", אבל, מהו 
העיקר — תכלית בריאת האדם, ותכלית הבריאה בכללותה )שהרי 

האדם הוא בחיר הנבראים( — הרי זה "עמל תורה"...

בתורה גופא: מלאכה, שיחה ותורה
ובדרך  כלל  בדרך  ניתנה  שהתורה  כמ"פ   המדובר  ע"פ  והנה, 
פרט, הרי כל ג' הענינים דעמל מלאכה עמל שיחה ועמל תורה ישנם 

גם בתורה גופא )כדלקמן(.

ועמל  ג' הענינים, הרי אף שגם עמל מלאכה  וכשם שבכללות 
תורה  בעמל  היא  המעלה  עיקר  מ"מ,  בקדושה,  ענינים  הם  שיחה 
כן הוא גם בג' הענינים כפי שהם בתורה גופא, מלאכה   — דוקא 
צריך  העמל  שעיקר  שבתורה,  ותורה  שבתורה  שיחה  51שבתורה, 
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רק  ולא  ובקול,  בדיבור  הלימוד  הו"ע   — שבתורה  שיחה 
בעיון המחשבה, וכמארז"ל  על הפסוק  "כי חיים הם למוצאיהם", 
"למוציאיהם בפה", שאז היא "תורת חיים", "ואם ערוכה ברמ"ח 
אברים משתמרת", ובפשטות — ללמוד בקול ומתוך חיות )"מיט 

ַא קָאך"(.

תורה: העיון בתורה, והוא העיקר!
ותורה שבתורה — הו"ע העיון בתורה.

וכאמור, שאף שבכל ג' הענינים צריך להיות עמל, מ"מ, העיקר 
הוא עמל תורה, היינו, להתייגע במוחו בעיון הבנת והשגת התורה.

"אין להמתין עד שיהי' לו חשק וגעשמַאק בלימוד 
התורה"

רש"י  לומד  בתורה"  עמלים  ד"תהיו  שהענין  לעיל,  וכמוזכר 
לשון  אלא  תורה,  הרגיל,  הלשון  לא  היינו,  "בחוקותי",  ממש"נ 
זאת  כיון שעושה  חוקה, שמזה מוכח שהכוונה היא לענין העמל, 

נגד השכל שהוא עיקר האדם.

בלימוד  וגעשמַאק  חשק  לו  שיהי'  עד  להמתין  שאין  והיינו, 
התורה, אלא צריך ללמוד מתוך חיות וללא הגבלות גם כאשר אין 

לו חשק וגעשמַאק — שזהו ענין העמל בתורה.

הגבלות התורה — אינן הגבלה
כמבואר   — חוקה  מלשון  "בחוקותי",  בפירוש  ענין  עוד  ויש 

בלקו"ת  שהו"ע אותיות החקיקה.

שהו"ע  הכלים,  הם  שאותיות  כידוע   גבול,  הם   — אותיות 
החילוק  שזהו  התאחדות,  של  באופן  הוא  זה  גבול  אמנם,  הגבול. 
שבין אותיות הכתיבה לאותיות החקיקה, שאותיות הכתיבה הם דבר 

נוסף על הקלף, ואילו אותיות החקיקה הם בהתאחדות עם האבן.

לאמיתו  מ"מ,  והגבלה,  מדידה  של  שזהו"ע  שאע"פ  והיינו, 

להיות בתורה שבתורה.

תלמידי הישיבות — כל עבודתם בתורה
ובני-הישיבות  ויושבי-אוהל  בעלי-עסק  חלוקים  זה  ובענין 
ביחוד, שאף שאצל כולם צריכים להיות כל ג' הענינים )כיון שגם 
הן  ביניהם  חילוק  יש  מ"מ,  כנ"ל(,  תורה,  של  הו"ע  בתורה  קס"ד 
בנוגע להענין העיקרי )עמל תורה( והן בנוגע להקס"ד )עמל מלאכה 

ועמל שיחה(:

בעלי-עסק — עיקר עבודתם במשך רוב היום היא בעמל מלאכה 
עמל  היא  שהתכלית  היא  הגמרא  שמסקנת  אמת  הן  שיחה.  ועמל 
ולכן גם אצלם צריך להיות "עמל תורה" בזמנים הקבועים  תורה, 
ללימוד התורה, החל מ"פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית", ויש 
הענין  אעפ"כ,  אבל  יכלתו,  כפי  בזה  ולהרבות  להוסיף  אחד  לכל 
דעמל תורה הוא אצלם במיעוט זמן, ואילו במשך רוב היום עליהם 

לעסוק בעמל מלאכה ועמל שיחה, שהו"ע הבירורים שבעולם.

ענינם  כל  שעיקר  לכך  נוסף  הרי   — הישיבות  תלמידי  ואילו 
במשך כל היום צריך להיות ב"עמל תורה", נגלה דתורה ופנימיות 
להיות  )שצריך  ועמל שיחה  גם העסק בעמל מלאכה  הנה  התורה, 
— שאין זה  אצלם מצד הקס"ד שבגמרא( הוא באופן אחר אצלם 
שלהם,  אמות  בד'  אינו  העולם  שהרי  שבעולם,  הבירורים  בענין 
תלמידי התמימים אין להם עסק עם העולם, וענין עמל מלאכה ועמל 

שיחה אצלם הוא מלאכה ושיחה שבתורה.

מלאכה: הרבצת התורה
ביאור ג' הענינים דמלאכה שיחה ותורה — בתורה גופא:

מלאכה שבתורה — הו"ע היגיעה בהפצת התורה בכל מקום. 
תורה,  שם  להפיץ  שיוכלו  המקום  את  להכין  הכוונה  אין  כלומר: 
שהרי זה שייך לענין הבירורים, ולא זו היא עבודתם של התלמידים 
בהוה, אלא הכוונה היא להפצת התורה. והיינו, שאין לו עסק עם 
חזרת  ענין   — )ולדוגמא  אותה  להפיץ  התורה,  עם  אלא  העולם, 

דא"ח בבתי כנסיות (.
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רק  ולא  ובקול,  בדיבור  הלימוד  הו"ע   — שבתורה  שיחה 
בעיון המחשבה, וכמארז"ל  על הפסוק  "כי חיים הם למוצאיהם", 
"למוציאיהם בפה", שאז היא "תורת חיים", "ואם ערוכה ברמ"ח 
אברים משתמרת", ובפשטות — ללמוד בקול ומתוך חיות )"מיט 

ַא קָאך"(.

תורה: העיון בתורה, והוא העיקר!
ותורה שבתורה — הו"ע העיון בתורה.

וכאמור, שאף שבכל ג' הענינים צריך להיות עמל, מ"מ, העיקר 
הוא עמל תורה, היינו, להתייגע במוחו בעיון הבנת והשגת התורה.

"אין להמתין עד שיהי' לו חשק וגעשמַאק בלימוד 
התורה"

רש"י  לומד  בתורה"  עמלים  ד"תהיו  שהענין  לעיל,  וכמוזכר 
לשון  אלא  תורה,  הרגיל,  הלשון  לא  היינו,  "בחוקותי",  ממש"נ 
זאת  כיון שעושה  חוקה, שמזה מוכח שהכוונה היא לענין העמל, 

נגד השכל שהוא עיקר האדם.

בלימוד  וגעשמַאק  חשק  לו  שיהי'  עד  להמתין  שאין  והיינו, 
התורה, אלא צריך ללמוד מתוך חיות וללא הגבלות גם כאשר אין 

לו חשק וגעשמַאק — שזהו ענין העמל בתורה.

הגבלות התורה — אינן הגבלה
כמבואר   — חוקה  מלשון  "בחוקותי",  בפירוש  ענין  עוד  ויש 

בלקו"ת  שהו"ע אותיות החקיקה.

שהו"ע  הכלים,  הם  שאותיות  כידוע   גבול,  הם   — אותיות 
החילוק  שזהו  התאחדות,  של  באופן  הוא  זה  גבול  אמנם,  הגבול. 
שבין אותיות הכתיבה לאותיות החקיקה, שאותיות הכתיבה הם דבר 

נוסף על הקלף, ואילו אותיות החקיקה הם בהתאחדות עם האבן.

לאמיתו  מ"מ,  והגבלה,  מדידה  של  שזהו"ע  שאע"פ  53והיינו, 
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ב' אופנים בשמירה של התורה
בשני  לבארה  יש  תורה,  ידי  שעל  והשמירה  ההגנה  מהות 

אופנים: 

א( זוהי סגולה הקשורה עם המצוה דת"ת, שגדלה זכות מעשה 
שהקורא  הרמ ב"ם   מ"ש  וע"ד  האדם .  על  שמגינה  עד  זו,  מצוה 
וניצל  "זכות קריאתן" מגינה עליו  ומזמור מתהלים" הרי  "פסוקין 

"מצרות ומנזקים". 

טרוד  דכאשר  בתורה,  העו סק  בהאדם  שינוי  פועל  הלימוד  ב( 
ועסוק בת"ת, נעשה שינוי גברא ע"י שהתורה מתא חדת עמו )בלשון 
רבינו הזקן , שנעשה "יחוד נפלא . . לאחדים ומיוחדים ממש מכל 
מוגן  הוא  הרי  ובמילא  התורה(,  ודחכמת  האדם  דשכל  ופנה"  צד 
ושמור מכל דבר המזיק )כמו התורה( . וע"ד מאמר חז"ל  "ת"ח אין 
אור של גיהנם שולטת בהן. . שכל גופן אש דכתיב  הלא כה דברי 

כאש נאום ה'". 

"יחוד נפלא" — רק כאשר לומד בעיון!
לימוד  מספיק  הא'  לאופן  אלה:  אופנים  שני  בין  והנפק"מ 
התורה למיגרס, ואפי לו קריאת פסוקים לחוד, כלשון הרמב"ם הנ"ל 
"שקרא פסוקין ומזמור מתהלים", שהרי מקיים מצות ת"ת; משא"כ 
לאופן הב' ה"ז רק כאשר האדם לומד לעיון, שרק כאשר "לומדה 
היטב בעיון שכלו", מתאחד שכל האדם עם חכמת התורה ונעשה 

שינוי גברא כו' .

בלימוד בעיון — שמירה והגנה יתירה
ויש לבאר טעם המדרש שהשבטים הוצרכו להגנה זו שעל ידי 
עיון התורה — שזהו משום שהדרך שהלכו בה אז היתה מסוכנת 

ביותר ולכן זקוקים היו להגנה ושמירה יתירה. 

דכמו בדרך כפשוטו, יש כמה דרגות בסכנת הדרכים )אף שכל 
הדרכים בחז קת סכנה(, וככל שהדרך מסוכנת יותר צריכים שמירה 

של דבר אין זו הגבלה, כיון שזוהי מדידה עצמית דתורה, שאין זו 
הגבלה, כידוע.

"ופרצת" בתורה  — ביחד עם שמירת הבריאות 
והסדרים

ובנוגע לפועל:

מדברים רבות אודות הענין ד"ופרצת" בתורה , אבל, לא צריכים 
זמני  ושמירת  הגוף,  בריאות  בשמירת  צורך  יש  מה"סדר";  לצאת 
זוהי  ואדרבה,  הגבלה,  של  ענין  אינה  זו  הגבלה  שכן,  הסדרים, 

המדידה עצמית דתורה, שזהו אמיתית הענין דבלי גבול.

)ש"פ בהר תשי"ט — תו"מ חכ"ה ע' 292(

"כפשוטו ממש, פשוט הארעווען . .
לייגע ולעבד עצמו שיהי' התמדה ושקידה"

יתמלאו  ד' אלול הבע"ל  ביום  על הודעתו אשר  במענה 
לו ט"ז שנה, הנני בזה לברכו שיהי' ירא שמים חסיד ולמדן 

ומוריו והוריו ישבעו ממנו רוב נחת חסידישן נחת.

ולמותר להאריך בפירוש מרז"ל יגעתי ומצאתי תאמין לא 
יגעתי כו' אשר עיקר הכוונה בזה הוא כפשוטו ממש, פשוט 
הארעווען, ניט ח"ו לקלקל ולגרוע את הבריאות, ורק לייגע 
ומעשה  גדול  בתלמוד  ושקידה  התמדה  שיהי'  עצמו  ולעבד 

גדול והשי"ת יצליחו.

)אג"ק ח"ו ע' ש"ט(
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ב' אופנים בשמירה של התורה
בשני  לבארה  יש  תורה,  ידי  שעל  והשמירה  ההגנה  מהות 

אופנים: 

א( זוהי סגולה הקשורה עם המצוה דת"ת, שגדלה זכות מעשה 
שהקורא  הרמ ב"ם   מ"ש  וע"ד  האדם .  על  שמגינה  עד  זו,  מצוה 
וניצל  "זכות קריאתן" מגינה עליו  ומזמור מתהלים" הרי  "פסוקין 

"מצרות ומנזקים". 

טרוד  דכאשר  בתורה,  העו סק  בהאדם  שינוי  פועל  הלימוד  ב( 
ועסוק בת"ת, נעשה שינוי גברא ע"י שהתורה מתא חדת עמו )בלשון 
רבינו הזקן , שנעשה "יחוד נפלא . . לאחדים ומיוחדים ממש מכל 
מוגן  הוא  הרי  ובמילא  התורה(,  ודחכמת  האדם  דשכל  ופנה"  צד 
ושמור מכל דבר המזיק )כמו התורה( . וע"ד מאמר חז"ל  "ת"ח אין 
אור של גיהנם שולטת בהן. . שכל גופן אש דכתיב  הלא כה דברי 

כאש נאום ה'". 

"יחוד נפלא" — רק כאשר לומד בעיון!
לימוד  מספיק  הא'  לאופן  אלה:  אופנים  שני  בין  והנפק"מ 
התורה למיגרס, ואפי לו קריאת פסוקים לחוד, כלשון הרמב"ם הנ"ל 
"שקרא פסוקין ומזמור מתהלים", שהרי מקיים מצות ת"ת; משא"כ 
לאופן הב' ה"ז רק כאשר האדם לומד לעיון, שרק כאשר "לומדה 
היטב בעיון שכלו", מתאחד שכל האדם עם חכמת התורה ונעשה 

שינוי גברא כו' .

בלימוד בעיון — שמירה והגנה יתירה
ויש לבאר טעם המדרש שהשבטים הוצרכו להגנה זו שעל ידי 
עיון התורה — שזהו משום שהדרך שהלכו בה אז היתה מסוכנת 

ביותר ולכן זקוקים היו להגנה ושמירה יתירה. 

דכמו בדרך כפשוטו, יש כמה דרגות בסכנת הדרכים )אף שכל 
55הדרכים בחז קת סכנה(, וככל שהדרך מסוכנת יותר צריכים שמירה 
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נגלה וחסידות

לא "שפיץ-חסידים" ולא "פארעווע-חסידים"
והן  הנגלה  תורת  לימוד  הן  מאתנו  מכאו"א  תובע  הזקן  רבינו 
לימוד תורת החסידות — כפי שפוסק בהלכות תלמוד תורה אודות 
חיובו של כאו"א בלימוד התורה, שחיוב זה אינו על מקצוע מיוחד 
נסתר  והן  דתורה  נגלה  הן  התורה,  מקצועות  כל  על  אלא  בתורה, 

דתורה.

בקו  י"ח  לצאת  שרוצים  "שפיץ-חסידים"  כשישנם  ובמילא: 
זה, או לאידך, "פארעווע-חסידים" שרוצים לצאת י"ח בקו זה — 
שני  דוקא,  "שני-אור"  צ"ל  אלא  הא,  ולא  הא  לא  להם:  אומרים 
יחדיו  שמתאחדים  כפי  החסידות,  ותורת  הנגלה  דתורת  האורות 

דוקא.

לימוד חסידות ללא נגלה — נשמה בלי גוף
ויש להוסיף ולהדגיש בפרטיות יותר, שכשם שאי אפשר להסתפק 
בלימוד נגלה דתורה ללא נסתר דתורה, כך גם אי אפשר להסתפק 
ונסתר  דתורה  נגלה  דתורה, שכן,  נגלה  ללא  דתורה  נסתר  בלימוד 
דאורייתא",  ו"נשמתא  תורה"  "גופי  ונשמה,  גוף  כמו  הם  דתורה 
וכשם שאי אפשר לגוף בלא נשמה, כך אי אפשר גם לנשמה בלא 
גוף )כיון שלא זו הכוונה(, כי אם נשמתא דאורייתא ביחד עם גופי 

תורה.

והן בסיומה,  הן בתחלתה  ולהעיר, שבאגה"ק שבספר התניא, 
 — דתורה  נגלה  לימוד  אודות  במיוחד  הזקן  רבינו  ומדגיש  תובע 
חלוקת הש"ס: בתחלתה — "השלמת כל הש"ס כולו ברוב עיירות 
ומנינים מאנ"ש .. מידי שנה בשנה", ובסיומה — "לגמור כל הש"ס 

בכל שנה ושנה ובכל עיר ועיר לחלק המסכתות וכו'".

זה,  בענין  סיפורים  כמה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  סיפר  כן  וכמו 
שתוכנם שרבינו הזקן תבע בתוקף גם לימוד תורת הנגלה.

מעולה יותר, כן הוא בסכנה רוחנית. 

כנען  מארץ  פעמים  כמה  השבטים  הליכת  בין  החילוק  וזהו 
למצרים הלוך ושוב, והליכתם בכתוב דידן. שהליכותי הם הקודמות 
זו   יעקב להביא בר בשנות הרעב , אבל הליכה  היו בשליחותו של 
"מהרו ועלו אל אבי גו' רדה אלי אל תעמוד גו'", היתה קשורה עם 
ירידת יעקב וכל נפשות ביתו למצרים, דהיינו הירידה לגלות, לקיים 
מ"ש בברית בין הבתרים  "גר יהי' זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו 

אותם", ולכן דרך זו דוקא צריכה שמירה והגנה יתירה. 

כאשר עוסקים בתו רה בעיון — מתגברים על חושך 
הגלות

וזהו שהזהירם יוסף "אל תפסיקו מדבר הלכה", שההגנה ב"דרך" 
התורה,  בעיון  אצלם  הפסק  יהי'  שלא  ע"י  היא  לגלות  המובילה 
דכאשר בנ"י עוסקים בתו רה בעיון, שמתאחדים עם התורה, בכחם 
להתגבר על חושך הגלות ואין הגלות שולטת כלל על איש ישראל, 

וכמרז"ל  "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתל מוד תורה" . 

"ואת  הנה  למצרים  יעקב  ירידת  שלפני  שמצינו,  מה  גם  וזהו 
יהודה שלח לפניו גו' להורות לפניו גושנה" , ואמרו רז"ל  "להתקין 
לו בית תלמוד שיהא שם מורה תורה שיהו השבטים הוגים תורה" 
— לא רק שיהי' בהשבטים לימוד  התורה, אלא שיהי' "בית תלמוד", 
מקום של עיון, "שיהו השבטים הוגים תורה", המורה על היגיעה 
דוקא, כי רק ע"י העיון והיגיעה בתורה, אין הגלות יכולה לשלוט 

על בני ישראל. 

"הכח לגאול את ישראל מגלות הוא בהיגיעה בתורה"
ועפ"ז מובן גם הטעם, שמהתנאים ד מלך המשיח הוא, שיהי' 
היותו מלך, "מלך  הוא  ענינו לכאורה  )אף שעיקר  "הוגה בתורה"  
בהיגיעה  הוא  מגלות  ישראל  את  לגאול  הכח  כי   — המשיח"( 
בתורה, "הוגה בתורה", שכל מציאותו היא מצי אות התורה, שקדמה 
לעולם , ובמילא היא למעלה מהגבלות ומיצרי וגבולי הגלות, ולכן 
הוא "יכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה" ויבנה מקדש במקומו 

ויקבץ נדחי ישראל , בגאולה האמיתית והשלימה.

)לקו"ש חל"ה ע' 204(

Yegiah 4.indd   56 6/29/2008   2:14:15 PM



רה
תו

 ב
עה

גי
י מוכרח הלימוד בחיות -

נגלה וחסידות

לא "שפיץ-חסידים" ולא "פארעווע-חסידים"
והן  הנגלה  תורת  לימוד  הן  מאתנו  מכאו"א  תובע  הזקן  רבינו 
לימוד תורת החסידות — כפי שפוסק בהלכות תלמוד תורה אודות 
חיובו של כאו"א בלימוד התורה, שחיוב זה אינו על מקצוע מיוחד 
נסתר  והן  דתורה  נגלה  הן  התורה,  מקצועות  כל  על  אלא  בתורה, 

דתורה.

בקו  י"ח  לצאת  שרוצים  "שפיץ-חסידים"  כשישנם  ובמילא: 
זה, או לאידך, "פארעווע-חסידים" שרוצים לצאת י"ח בקו זה — 
שני  דוקא,  "שני-אור"  צ"ל  אלא  הא,  ולא  הא  לא  להם:  אומרים 
יחדיו  שמתאחדים  כפי  החסידות,  ותורת  הנגלה  דתורת  האורות 

דוקא.

לימוד חסידות ללא נגלה — נשמה בלי גוף
ויש להוסיף ולהדגיש בפרטיות יותר, שכשם שאי אפשר להסתפק 
בלימוד נגלה דתורה ללא נסתר דתורה, כך גם אי אפשר להסתפק 
ונסתר  דתורה  נגלה  דתורה, שכן,  נגלה  ללא  דתורה  נסתר  בלימוד 
דאורייתא",  ו"נשמתא  תורה"  "גופי  ונשמה,  גוף  כמו  הם  דתורה 
וכשם שאי אפשר לגוף בלא נשמה, כך אי אפשר גם לנשמה בלא 
גוף )כיון שלא זו הכוונה(, כי אם נשמתא דאורייתא ביחד עם גופי 

תורה.

והן בסיומה,  הן בתחלתה  ולהעיר, שבאגה"ק שבספר התניא, 
 — דתורה  נגלה  לימוד  אודות  במיוחד  הזקן  רבינו  ומדגיש  תובע 
חלוקת הש"ס: בתחלתה — "השלמת כל הש"ס כולו ברוב עיירות 
ומנינים מאנ"ש .. מידי שנה בשנה", ובסיומה — "לגמור כל הש"ס 

בכל שנה ושנה ובכל עיר ועיר לחלק המסכתות וכו'".

זה,  בענין  סיפורים  כמה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  סיפר  כן  וכמו 
שתוכנם שרבינו הזקן תבע בתוקף גם לימוד תורת הנגלה.
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יגיעה בתורה - עבודה קלה לפ"ע!י

יגיעה בתורה במקום גלות קשה
דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תו"א דאס וואס עס שטייט 
ובלבנים  "וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר  זהר עה"פ  אין 
זו קושיא, בחומר דא ק"ו, ובלבנים דא  גו'" – אז "בעבודה קשה 

ליבון הלכתא כו'",

אין  מ'הארעוועט  בשעת  אז  מבאר,  איז  רבי  אלטער  דער  און 
זו קושיא, בחומר דא ק"ו ובלבנים  לימוד התורה, "בעבודה קשה 
דא ליבון הלכתא כו'" – איז דאס ע"ד ווי עס איז געווען "וימררו את 
חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים גו'" כפשוטו אין גלות מצרים 

אונטער פרעה מלך מצרים.

אפילו "דער גרעסטער פוילאק" יבחר להתייגע בתורה!
זיין  נאר  זאל  עס  וועמען  בא  פרעג-טאן  א  מ'וועט  אויב  וואס 
וועלכן גלות וואלט ער זיך אויסגעקליבן, דער גלות פון "וימררו את 
חייהם בעבודה קשה גו'" כפשוטו, אדער דער גלות פון הארעווען 

אין א הארבן ענין –

איז אפילו אויב ער איז דער גרעסטער פוילאק, און ער פוילט 
זיך לערנען – איז אויב ער איז נאר א נארמאלער מענטש, וועט ער 
קושיא  זו  "בעבודה קשה  תורה,  אין  אויסקלייבן הארעווען  זיכער 
אונטער  כפשוטו  ובלבנים"  בחומר  קשה  "בעבודה  איידער  כו'", 

פרעה מלך מצרים!

גם אם מזיע, אינו בערך...
ווארום דאס איז באין ערוך א געסערער גלות ווי יענער גלות, 
און הגם אז ער שוויצט בשעת ער הארעוועט אין תורה קומט עס 
גארניט צו דעם שוויצן וואס קומט פון הארעווען אין "עבודה קשה" 
כפשוטו. ביז אז דער גלות פון הארעווען אין לימוד התורה איז גאר 
פון "בעבודה קשה  גלות  לגבי דעם  ביותר  גדולה  יו"ט ושמחה  א 

בחומר ובלבנים" כפשוטו.

נ"ע,  )מהורש"ב(  אדמו"ר  לכ"ק  החיים  עץ  בקונטרס  ועד"ז 
הנגלה, בקבעו  בנוגע לאופן הלימוד דתורת  כו"כ פרטים  שמבאר 
כשם  דתורה,  בנגלה  לעסוק  צריך  שבהם  ביום  שעות  וכמה  כמה 

שקובע כמה שעות ביום ללימוד תורת החסידות.

"תובעים בתוקף . . שהלימוד יהי' מתוך חיות 
ו"לעבעדיקייט"

ומטעם זה תובעים בתוקף כל כך מכל החסידים בכלל, ובפרט 
בפרטי  הישיבה  ומתלמידי  תורה,  של  באהלה  הנמצאים  מאלה 
נגלה  בלימוד  ביותר  והתמדה  שקידה  אצלם  שתהי'   — פרטיות 
רק  )לא  ו"לעבעדיקייט"  חיות  מתוך  יהי'  שהלימוד  אלא,  דתורה, 
חיות  גם  אלא  שלו,  והשגה  ההבנה  מצד  ו"לעבעדיקייט"  חיות 

ו"לעבעדיקייט"( שמוסיפה תורת החסידות בלימוד הנגלה.

והרי "תביעה" של הרביים היא )לא רק תביעה בלבד, אלא יש 
נגלה  ללמוד  הדרושים  הכחות  שניתנו  היינו,  נתינת-כח,  גם  בה( 
לנצל  מחייבת  לכך שהנתינת-כח כשלעצמה  נוסף  ביחד,  וחסידות 
את הכחות במילואם, כי, העדר ניצול הכחות ח"ו מהוה עוולה לא 
רק כלפי עצמו, בבחינת "חובל בעצמו", שאף שאינו רשאי, מ"מ, 
באחרים",  "חובל  בבחינת  אחרים,  כלפי  גם  אלא  פטור,  הוא  הרי 

ועאכו"כ כשמדובר אודות נשיא הדור!

תורת  רק  לא  ללמוד  כאו"א  של  וזכותו  חובתו  שכן,  וכיון 
החסידות, אלא גם נגלה דתורה )במדה לא פחותה(, כיון שתובעים 

ונותנים כח על שניהם.

 )כ"ד טבת תשי"ב — תו"מ ח"ד ע' 241(
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י יגיעה בתורה - עבודה קלה לפ"ע!

יגיעה בתורה במקום גלות קשה
דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תו"א דאס וואס עס שטייט 
ובלבנים  "וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר  זהר עה"פ  אין 
זו קושיא, בחומר דא ק"ו, ובלבנים דא  גו'" – אז "בעבודה קשה 

ליבון הלכתא כו'",

אין  מ'הארעוועט  בשעת  אז  מבאר,  איז  רבי  אלטער  דער  און 
זו קושיא, בחומר דא ק"ו ובלבנים  לימוד התורה, "בעבודה קשה 
דא ליבון הלכתא כו'" – איז דאס ע"ד ווי עס איז געווען "וימררו את 
חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים גו'" כפשוטו אין גלות מצרים 

אונטער פרעה מלך מצרים.

אפילו "דער גרעסטער פוילאק" יבחר להתייגע בתורה!
זיין  נאר  זאל  עס  וועמען  בא  פרעג-טאן  א  מ'וועט  אויב  וואס 
וועלכן גלות וואלט ער זיך אויסגעקליבן, דער גלות פון "וימררו את 
חייהם בעבודה קשה גו'" כפשוטו, אדער דער גלות פון הארעווען 

אין א הארבן ענין –

איז אפילו אויב ער איז דער גרעסטער פוילאק, און ער פוילט 
זיך לערנען – איז אויב ער איז נאר א נארמאלער מענטש, וועט ער 
קושיא  זו  "בעבודה קשה  תורה,  אין  אויסקלייבן הארעווען  זיכער 
אונטער  כפשוטו  ובלבנים"  בחומר  קשה  "בעבודה  איידער  כו'", 

פרעה מלך מצרים!

גם אם מזיע, אינו בערך...
ווארום דאס איז באין ערוך א געסערער גלות ווי יענער גלות, 
און הגם אז ער שוויצט בשעת ער הארעוועט אין תורה קומט עס 
גארניט צו דעם שוויצן וואס קומט פון הארעווען אין "עבודה קשה" 
כפשוטו. ביז אז דער גלות פון הארעווען אין לימוד התורה איז גאר 
פון "בעבודה קשה  גלות  לגבי דעם  ביותר  גדולה  יו"ט ושמחה  א 

59בחומר ובלבנים" כפשוטו.

Yegiah 4.indd   59 6/29/2008   2:14:18 PM



60

רה
תו

 ב
עה

גי
אן אנגעשטעלטער ארבעטער ביי א צווייטן, נאר ווי דאס איז זיין י

אייגענער עסק, ביז כלשון הידוע – אז "תורתו אומנתו",

וויבאלד  תורה,  פון  ענינים  וועגן  ער  חלום'ט  דעמולט  וואס 
און במילא  תורה,  וועגן  געגאנגען שלאפן טראכטנדיק  איז  ער  אז 

שטייט ער אויף גלייך מיט אן ענין פון תורה –

איז ער דעמולט פארזיכערט אז ער איז א "בן חורין", אז ער איז 
אינגאנצן ניט אין גלות.

"ניט זיין א בחור אין ישיבה וואס מיינט אז ער איז א 
"רשכבה"ג"...

לערנען  אוועקזעצן  זיך  מ'זאל  אז  בפשטות,  מיינט  דאס  וואס 
דעם  אין  הארעווען  פשוט  און  חסידות,  און  נגלה  כפשוטו,  תורה 

לימוד.

א  איז  ער  אז  מיינט  וואס  ישיבה  אין  בחור  א  זיין  ניט  און 
כולה  התורה  כל  אפגעלערנט  שוין  האט  ער  אז  און  "רשכבה"ג", 
– במילא קען ער איצטער לערנען תורה צווישן איין גלאז טיי מיט 
ווארמעס, און צווישן ווארמעס מיט שלש סעודות, וואס דעמולט 
קען ער לערנען בניחותא, און אין אן אופן פון תענוג ומנוחה, ווארום 

וויבאלד אז ס'איז שבת, דארף מען זיך ניט אנשטרענגען וכו'!

"אויב ער וועט שוויצן שבת אויף א מאמר חסידות וועט 
מען אים געבן גן-עדן, און ניט ח"ו דעם היפך דערפון!"

זאגט מען אים: אויב ער וועט שוויצן שבת אויף א מאמר חסידות 
וועט מען אים געבן גן–עדן, און ניט ח"ו דעם היפך דערפון!

פון  אופן  אן  אין  שלו,  התורה  לימוד  כל  זיין  דארף  אזוי  און 
אין  אראפ  ברענגט  רבי  אלטער  דער  )ווי  אברים"  ברמ"ח  "ערוכה 

תניא פון גמרא אין עירובין(, און "כל עצמותי תאמרנה".

זיין  פון  כפשוטו  שוויצן  פשוט  זאל  ער  אז  אופן  אן  אין  ביז 
דעם  צו  בנוגע  שטייט  עס  ווי  און  התורה.  לימוד  אין  הארעווען 

אריז"ל, אז "הי' עוסק בהלכה עד שהי' נלאה ומזיע זיעה גדולה".

וואס אע"פ אז "אחד הי'", און ווער קען זיך צו אים גלייכן – 

ער  אז  ער  ווייסט  התורה  לימוד  אין  הארעווען  אין  אז  ובפרט 
האט די הבטחה אז "יגעתי ומצאתי", און אויך – אז "אין לך שמחה 
יותר מהתרת הספיקות", במילא האט ער די גרעסטע שמחה בשעת 
זיין הארעווען אין  ער איז פותר און מברר א ספק אין תורה דורך 

לימוד התורה,

לבחור "גלות פון הארעווען א שווערן און הארבן ענין אין 
נגלה אדער אין חסידות"

ובפרט לפי המבואר בתניא, אז בשעת א איד איז מברר א ספק 
אין תורה איז ער ניט נאר מברר א ספק דא למטה, נאר ער איז אויך 
אינמיטן  נאך  האלט  ער  אז  אע"פ  וואס  למעלה.  ספק  דעם  מברר 
הארעווען אין "ליבון הלכתא" – איז אבער בנוגע צו דעם פרט וואס 

ער האט שוין מברר געווען איז דא די גאנצע שמחה גדולה. 

גלות  דער  באי"ע  ס'איז  אז  פארשטאנדיק  איז  דערפון  וואס 
פון הארעווען אין תורה לגבי דעם גלות פון "עבודה קשה בחומר 

ובלבנים" כפשוטו.

און במילא איז א זיכערע זאך אז אויב מ'וועט זאגן איינעם אז 
ער האט א ברירה צו אומבייטן דעם גלות כפשוטו אויף דעם גלות 
פון הארעווען א שווערן און הארבן ענין אין נגלה אדער אין חסידות 

– וועט ער זיכער אויסקלייבן הארעווען אין לימוד התורה.

דארף מען וויסן זיין אז אין היינטיקן שבת, שבת מבה"ח מנחם-
אב שנה זו, שנת השביעית, האט מען די ברירה צו אומבייטן גלות 

כפשוטו אויף דעם גלות פון "בעבודה קשה זו קושיא וכו'", 

לומד כפשוטו – לא רק שמבטיח כן בכתב...
בתלמוד  שעוסק  מי  אלא  חורין  בן  לך  "אין  איז  דעמולט  און 
תורה": אז וויבאלד ער לערנט תורה כפשוטו )ניט אז ער שרייבט 
ער  אז  החלטה  א  זיך  אויף  אן  נעמט  ער  אז  צעטל  א  אויף  אראפ 
וועט לערנען תורה, נאר ער לערנט תורה בפועל ממש(, נגלה און 

חסידות,

פון  בזה  דיוק  דער  ווי  בתורה",  "עוסק  פון  אופן  אן  אין  און 
דעם בעל הגאולה פון י"ב-י"ג תמוז – אז ער טוט אין דעם ניט ווי 
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י אן אנגעשטעלטער ארבעטער ביי א צווייטן, נאר ווי דאס איז זיין 

אייגענער עסק, ביז כלשון הידוע – אז "תורתו אומנתו",

וויבאלד  תורה,  פון  ענינים  וועגן  ער  חלום'ט  דעמולט  וואס 
און במילא  תורה,  וועגן  געגאנגען שלאפן טראכטנדיק  איז  ער  אז 

שטייט ער אויף גלייך מיט אן ענין פון תורה –

איז ער דעמולט פארזיכערט אז ער איז א "בן חורין", אז ער איז 
אינגאנצן ניט אין גלות.

"ניט זיין א בחור אין ישיבה וואס מיינט אז ער איז א 
"רשכבה"ג"...

לערנען  אוועקזעצן  זיך  מ'זאל  אז  בפשטות,  מיינט  דאס  וואס 
דעם  אין  הארעווען  פשוט  און  חסידות,  און  נגלה  כפשוטו,  תורה 

לימוד.

א  איז  ער  אז  מיינט  וואס  ישיבה  אין  בחור  א  זיין  ניט  און 
כולה  התורה  כל  אפגעלערנט  שוין  האט  ער  אז  און  "רשכבה"ג", 
– במילא קען ער איצטער לערנען תורה צווישן איין גלאז טיי מיט 
ווארמעס, און צווישן ווארמעס מיט שלש סעודות, וואס דעמולט 
קען ער לערנען בניחותא, און אין אן אופן פון תענוג ומנוחה, ווארום 

וויבאלד אז ס'איז שבת, דארף מען זיך ניט אנשטרענגען וכו'!

"אויב ער וועט שוויצן שבת אויף א מאמר חסידות וועט 
מען אים געבן גן-עדן, און ניט ח"ו דעם היפך דערפון!"

זאגט מען אים: אויב ער וועט שוויצן שבת אויף א מאמר חסידות 
וועט מען אים געבן גן–עדן, און ניט ח"ו דעם היפך דערפון!

פון  אופן  אן  אין  שלו,  התורה  לימוד  כל  זיין  דארף  אזוי  און 
אין  אראפ  ברענגט  רבי  אלטער  דער  )ווי  אברים"  ברמ"ח  "ערוכה 

תניא פון גמרא אין עירובין(, און "כל עצמותי תאמרנה".

זיין  פון  כפשוטו  שוויצן  פשוט  זאל  ער  אז  אופן  אן  אין  ביז 
דעם  צו  בנוגע  שטייט  עס  ווי  און  התורה.  לימוד  אין  הארעווען 

אריז"ל, אז "הי' עוסק בהלכה עד שהי' נלאה ומזיע זיעה גדולה".

61וואס אע"פ אז "אחד הי'", און ווער קען זיך צו אים גלייכן – 
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האריז"ל התייגע בלימוד הנגלה עד שנשפך זיעה!
און ווי געזאגט בפרט בנוגע צו דעם גלות, אז דורכגיין דעם גלות 
פון מצרים האט מען געדארפט האבן חומר ולבנים כפשוטם, והראי' 
ווער  לייכטערער  א  געווען  ס'וואלט  ווען  געווען  דאס  איז  אזוי   –

וואלט ניט געווען קיין חומר ולבנים מיט עבודת פרך כפשוטו.

אז  תורה  אפ  טייטשט   – גלות  איצטיקן  צום  ס'קומט  בשעת 
"חומר – דא ק"ו, ולבנים – דא ליבון הלכתא" – נאר וואדען, אויב 
ניט קיין  ניט קיין "חומר" און  וועסט דאס דורכלויפן איז דאס  דו 

"ליבון הלכתא" –

בשעת דו וועסט אבער אין דערויף לערנען מיט א הארעוואניע, 
גלות,  דער  באשטייט  דערויף  אין  ק"ו  דער  איז  דעמאלט  אט  איז 
וואס ניט דו האסט דאס גלייך הלכה פסוקה אן הארעוואניע, נאר 
הארעווען,  דארפסט  דו  בבלי"  תלמוד  זה   – הושיבני  "במחשכים 
ביז ווי מ'זאגט בנוגע צו דעם אריז"ל "הי' לומד )ביז וואנעט( הי' 
מזיע", ער האט זיך אזויפיל געקאכט אין לערנען ]דאס שטייט בנוגע 

צו לימוד הנגלה[ ביז וואנעט ביי אים האט זיך געגאסן שווייס!

"זאגט דער אריז"ל ניין! בלימוד הנגלה דארף מען שובר 
זיין די ענינים המבלבלים"

געווען  דאס  איז  וויטאל  ר"ח  אז  אזויפיל,  אויף  וואנעט  ביז 
זיינער א תלמיד, און געווען אן אמת'ער תלמיד, און "כל המהרהר 
אחר רבו" איז ווייס מען דאך וואס מ'זאגט אויף דערויף – האט ער 
זיך ניט איינגעהאלטן און האט ביי אים געפרעגט וואס איז דאס פאר 

אן ענין וואס ער דארף מזיע זיין אין לימוד הנגלה?!

וואס די קושיא בזה איז אויך פארשטאנדיק ביתר שאת ויתר עז 
נאך דערויף וואס מ'זאגט אין זהר און דער אלטער רבי איז מבאר 
אין אגה"ק אז אין 'אילנא דחיא' איז ניטא "לית תמן לא קשיא ולא 
ורמינהו", איז אויף וואס שוויצט מען דארטן? אז ס'איז גלייך דא 

דער אור ישר?

פון דעם אבער וואס מ'האט אראפגעשריבן אין תושבע"פ אויך די 
הנהגה פון דעם אריז"ל – איז מוכח אז דאס איז שייך לכאו"א וואס 

הערט דערפון, ובפרט לויט תורת הבעש"ט בזה.

האריז"ל,  תורת  אין  אראפגעשריבן  דאס  האט  מען  אז  ובפרט 
וואס "מצוה לגלות זאת החכמה" – איז א זיכערע זאך אז כאו"א איז 
שייך צו לימוד התורה אין אזא אופן אז ער זאל פשוט הארעווען אין 

נגלה און אין חסידות ביז אז פון אים גייט ארויס זיעה כפשוטו.

"אויב ער הארעוועט שוויצט ער, און אויב ער הארעוועט 
ניט שוויצט ער ניט"

וואס בשעת ער איז מזיע איז א זיכערע זאך אז ער הארעוועט 
הארעוואניע  געמאכטע  קיין  ניט  איז  דאס  און  לערנען,  אין  טאקע 
זאך –  קיין געמאכטע  זיין  ניט  זיעה קען  ווארום   – לעיני הרואים 
אויב ער הארעוועט שוויצט ער, און אויב ער הארעוועט ניט שוויצט 

ער ניט.

און דעמולט, בשעת עס איז ביי אים דא דער "עוסק בתורה" – 
האט ער די הבטחה אז "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד 
תורה", אז ער פארבייט דעם גלות כפשוטו, "בעבודה קשה בחומר 

ובלבנים", אויף הארעווען אין לימוד התורה. 

אין  ער  האט   – תענוג  מתוך  אויך  איז  דאס  אז  וויבאלד  און 
דערויף מערער אימפעט, און דער לימוד התורה איז דעמולט אין א 

העכערן און א ברייטערן אופן.

)ש"פ מטו"מ תש"מ סכ"ה(
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י להתייגע עד שיזיע!

האריז"ל התייגע בלימוד הנגלה עד שנשפך זיעה!
און ווי געזאגט בפרט בנוגע צו דעם גלות, אז דורכגיין דעם גלות 
פון מצרים האט מען געדארפט האבן חומר ולבנים כפשוטם, והראי' 
ווער  לייכטערער  א  געווען  ס'וואלט  ווען  געווען  דאס  איז  אזוי   –

וואלט ניט געווען קיין חומר ולבנים מיט עבודת פרך כפשוטו.

אז  תורה  אפ  טייטשט   – גלות  איצטיקן  צום  ס'קומט  בשעת 
"חומר – דא ק"ו, ולבנים – דא ליבון הלכתא" – נאר וואדען, אויב 
ניט קיין  ניט קיין "חומר" און  וועסט דאס דורכלויפן איז דאס  דו 

"ליבון הלכתא" –

בשעת דו וועסט אבער אין דערויף לערנען מיט א הארעוואניע, 
גלות,  דער  באשטייט  דערויף  אין  ק"ו  דער  איז  דעמאלט  אט  איז 
וואס ניט דו האסט דאס גלייך הלכה פסוקה אן הארעוואניע, נאר 
הארעווען,  דארפסט  דו  בבלי"  תלמוד  זה   – הושיבני  "במחשכים 
ביז ווי מ'זאגט בנוגע צו דעם אריז"ל "הי' לומד )ביז וואנעט( הי' 
מזיע", ער האט זיך אזויפיל געקאכט אין לערנען ]דאס שטייט בנוגע 

צו לימוד הנגלה[ ביז וואנעט ביי אים האט זיך געגאסן שווייס!

"זאגט דער אריז"ל ניין! בלימוד הנגלה דארף מען שובר 
זיין די ענינים המבלבלים"

געווען  דאס  איז  וויטאל  ר"ח  אז  אזויפיל,  אויף  וואנעט  ביז 
זיינער א תלמיד, און געווען אן אמת'ער תלמיד, און "כל המהרהר 
אחר רבו" איז ווייס מען דאך וואס מ'זאגט אויף דערויף – האט ער 
זיך ניט איינגעהאלטן און האט ביי אים געפרעגט וואס איז דאס פאר 

אן ענין וואס ער דארף מזיע זיין אין לימוד הנגלה?!

וואס די קושיא בזה איז אויך פארשטאנדיק ביתר שאת ויתר עז 
נאך דערויף וואס מ'זאגט אין זהר און דער אלטער רבי איז מבאר 
אין אגה"ק אז אין 'אילנא דחיא' איז ניטא "לית תמן לא קשיא ולא 
ורמינהו", איז אויף וואס שוויצט מען דארטן? אז ס'איז גלייך דא 

דער אור ישר?
63
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ניכר אויף אן אבר וכו', אויף דער לבוש און אין דער לבוש גופא די י

לעצט נקודה פון דער לבוש די ווייטסטע נקודה פון דער ראש, איז 
עד כדי כך איז געווען די התבוננות און די התעמקות ביז וואנעט 
די  געגאסן  זיך  האט  דארטן  )פון  מזיע  געווען  איז  דארטן  פון  אז 

שווייס(.

וואס דאס איז אויך כמדובר לעיל, אז איצטער גיט מען די ברירה 
אז בשעת א איד וועט זיך אריינווארפן אין לימוד התורה אין ק"ו 
און ליבון הלכתא ובכל יגיעתו און אין א אופן פון "יגעת" – איז 
אט דעמאלט דערמיט איז מען יוצא פארן גאנצן גלות, ווארום אזוי 

פסק'נט אפ תורה,

משיח  מפי  התורה  לימוד  דער  צו  הכנה  די  ווערט  דאס  וואס 
צדקנו.

)ו' תשרי תשמ"א ס"ג(

זיין  שובר  מען  דארף  הנגלה  בלימוד  ניין!  אריז"ל  דער  זאגט 
מעלימים  ענינים  און  המסתירים  ענינים  די  המבלבלים,  ענינים  די 
מזיע  איז  גוף  זיין  ווען   – שליחות  די  דורך  ער  פירט  וואנעט  ביז 

בפשטות.

אדה"ז: בשעת אמירת חסידות הי' מתגלגל על הרצפה
וואס דרך אגב: דאס איז דער ביאור הידוע אויפן סיפור הידוע 

פון נשיא דורנו.

וואס ער האט געזאגט אז ביים מיטעלען רבי'ן איז ניט געווען 
ניכר מבחוץ דעם אופן ההתרגשות וההתפעלות אין וועלכע ער איז 
געשטאנען; ס'איז ניט געווען ניכר אין תנועות אין ווארפן זיך וכו'.

– בנוגע צו דעם אלטן רבי'ן איז ידוע דער סיפור ביי ותן פחדך? 
בשעת ער האט געזאגט חסידות פלעגט ער זיך קאטשען אויפן פאל, 

זאגנדיק חסידות אין מיטן מאמר, וכיו"ב –

אדמו"ר האמצעי: מה"קאלקאק" שלו הי' נשפך זיעה
תנועות  אין  ניכר  לגמרי  געווען  ניט  איז  רבי'ן  מיטעלן  באם 
חיצוניות, מ'האט אבער געזען אז ער האט געטראגן א "קאלקאק" 
)אזוי האט מען געזאגט דער לשון( – האט מען ניט געוואוסט וואס 
דאס איז, האט מען געזאגט אז דאס איז א קיילכדיקער היטל און פון 
אין מיטן גייט ארויס אזוי ווי א )איך ווייס ווי דאס צו אנרופן, אמאל 

פלעגט מען דאס אנרופן א( "היטל-צוקער".

איז פון דער שפיץ פון דער טייל פון דער טייל פון דער היטל 
געגאנגען  דערנאך  איז  אינמיטן  וואס  היטל(  קיילעכדיקער  )א 

ארויפגעשטעלט אזוי פון דעם שפיץ האט געגאסן שווייס.

עומק  זיין  פון  דערפון  גענומען  זיך  האט  שווייס  די  וואס 
ההתבוננות וההתעמקות אין די ענינים בא וועלכע ער האט דעמאלט 

געטראכט.

זהו ההכנה ללימוד התורה מפי משיח צדקינו
ניט נאר אז ס'איז געווען  איז געווען עד כדי כך הי' מזיע, אז 
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י ניכר אויף אן אבר וכו', אויף דער לבוש און אין דער לבוש גופא די 

לעצט נקודה פון דער לבוש די ווייטסטע נקודה פון דער ראש, איז 
עד כדי כך איז געווען די התבוננות און די התעמקות ביז וואנעט 
די  געגאסן  זיך  האט  דארטן  )פון  מזיע  געווען  איז  דארטן  פון  אז 

שווייס(.

וואס דאס איז אויך כמדובר לעיל, אז איצטער גיט מען די ברירה 
אז בשעת א איד וועט זיך אריינווארפן אין לימוד התורה אין ק"ו 
און ליבון הלכתא ובכל יגיעתו און אין א אופן פון "יגעת" – איז 
אט דעמאלט דערמיט איז מען יוצא פארן גאנצן גלות, ווארום אזוי 

פסק'נט אפ תורה,

משיח  מפי  התורה  לימוד  דער  צו  הכנה  די  ווערט  דאס  וואס 
צדקנו.

)ו' תשרי תשמ"א ס"ג(

"לא ינוח ולא ישקוט
ויתייגע ביגיעת נפש ויגיעת בשר"

ומ"ש שיש אומרים שלוקח מחסידות רק החיצוניות ולא 
הפנימיות,

הנה מובן שגם זה טוב מאשר לא לקחת גם החיצוניות, 
והוא ע"ד האמור במסכת מנחות פרק ח' משנה ה' השלישי 
שכיון  ובפרט  שבשלישי,  להראשון  שוה  הוא  שבראשון 
ולא  ינוח  לא  בודאי  הרי  הפנימיות  לקח  לא  שעדיין  שמכיר 
ישקוט ויתייגע ביגיעת נפש ויגיעת בשר לנגוע גם בפנימיות 

ו]א[ח"כ עד שייה' סו"ס יותר מנגיעה בעלמא, 

והנהגה בהדרכת תורת  לזה הוא הלימוד בשופי  והעצה 
עד  או  לעצמו  להסביר  שיוכל  עד  לחכות  מבלי  החסידות 

שתהי' הנחה )אפלייג( טובה אצלו בזה...

)אג"ק חי"א ע' ר"פ(
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אדמו"ר י כ"ק  שאמר  הפתגם  כידוע   – בסיני  למשה  נאמרו  שלא 

בתורה  שמחדשים  כאלו  שישנם   – "צחות"  בדרך  נ"ע  מהורש"ב 
חידושים ממש – חידושים שלא נאמרו למשה בסיני! 

ולכן צריכים להזהר שלימוד התורה באופן דפלפול ושקו"ט יהי' 
ע"פ כללי התורה – ועי"ז יחדש חידושים באופן המתאים כו'[.

וזוהי ההוראה – שלימוד התורה )וכללות עבודת האדם( צריך 
מגיע  הוא  שעי"ז  כו',  ורגילותו  טבעו  את  שמשנה  באופן  להיות 
לעילוי גדול ביותר. וע"ד הענין ד"לפום צערא אגרא", היינו, שלפי 
ערך הצער בשינוי הטבע כו', כן הוא גודל השכר והעילוי שנפעל 

עי"ז.

"בדידי הוה עובדא"
היות שצריכים לפרש ולבאר כל דבר באופן ברור – הנה בדידי 

הוה עובדא:

לפני כמה וכמה שנים שאל אותי יהודי אחד בנוגע לסדר עבודתו 
כו', ואמרתי לו שיחזור מאמר חסידות בע"פ )לא משנה איזה מאמר, 

השכלה או עבודה, העיקר שיחזור מאמר חסידות בע"פ( ברבים.

מאמר  חזר  לא  ועדיין  שנים,  וכמה  כמה  עברו  היום  ועד  מאז 
יכול  חסידות בע"פ ברבים! וטענתו היא – שאינו רגיל בזה, הוא 
ללמדו בפנים, לחדש חידושים כו', לשמוע מאמר חסידות מהשני, 

אבל לחזור בע"פ מאמר חסידות – אינו רגיל!

כשחוזר מאמר ברבים - מוכרח לשננו היטב
בהתוועדות  נמצא  זה  יהודי  כי   – עתה  זאת  מזכירים  מדוע 
את  יקיים  ולהבא  שמכאן   – והעיקר  וכו',  יקפיד  שלא  ותקותי  זו, 
באופן  ברבים,  בע"פ  חסידות  מאמר  ויחזור  האמורה  ההוראה 

דאתכפיא וקב"ע וכו'.

וההדגשה בזה היא שיחזור מאמר חסידות ברבים – כי לולי זאת 
יכול להטעות את עצמו ולומר שיודע כבר את המאמר היטב; אבל 
כאשר יצטרך לחזור את המאמר ברבים, יהי' מוכרח לשנן המאמר 

היטב כדי שיוכל לחזור אותו ברבים כו'.

לשנות רגילותו - כ"א לפי ענינו

עבודת פרך - שינוי רגילותו...
והנה, אע"פ שב"סליחה" זו נאמר "מן המיצר קראתיך", היינו, 
שהקריאה צריכה להיות "מן המיצר" – הרי כשם שאדמו"ר הזקן 
ביגיעה  ובלבנים"  "בחומר  השעבוד  את  להחליף  שאפשר  מבאר 
בלימוד התורה, היינו, שמתיגע "בחומר – דא קל וחומר, ובלבנים 
– דא ליבון הלכתא", ועי"ז מבטל את השעבוד "בחומר ובלבנים" 
כפשוטו, כמו כן מובן בנוגע לענין ד"מן המיצר", שאפשר להחליף 
זאת ביגיעה בלימוד התורה ובכללות – כאשר עבודתו היא באופן 

שמשנה את טבעו ורגילותו כו'.

וזהו כללות הענין ד"עבודת פרך" – עבודת נשים לאנשים כו', 
עבודת  מאשר  יותר  קלה  נשים  עבודת  הרי  מובן:  אינו  דלכאורה 
פרך"?!  "עבודת  היא  לאנשים  נשים  עבודת  מדוע  וא"כ,  אנשים, 
שינוי  הרי  רגילותם  כפי  זה  שאין  היות  הוא,  בזה  הביאור  אלא   –

הרגילות הוא ענין של "עבודת פרך".

...לאחד בקיאות, לשני פלפול
ולדוגמא: ישנו יהודי שטבעו ורגילותו ללמוד באופן של שקו"ט 
ופלפול, וכאשר אומרים לו שצריכים ללמוד גם באופן של בקיאות 

כו' – טוען הוא שאינו רגיל בזה,

ועד"ז לאידך: ישנו יהודי שטבעו ורגילותו ללמוד באופן של 
שקו"ט  של  באופן  ללמוד  שצריכים  לו  אומרים  וכאשר  בקיאות, 
וטוען  בזה,  רגיל  שאינו  הוא  טוען   – כו'  בתורה  ולחדש  ופלפול 
שמספיק שהענין ד"לאפשה לה" יהי' אצלו עי"ז שחוזר עוד הפעם 
על מה שלמד כבר בעבר, וזאת – אע"פ שאדמו"ר הזקן מבאר בהל' 
ת"ת )פ"ב ה"ב( שישנו חיוב "לפלפל בהן בקושיות ופירוקים כו' 

ולחדש חידושי הלכות רבות וכו'".

שלא יחדש "חידושים שלא נאמרו למשה בסיני!"
]וצריכים רק להזהר שהחידושי תורה לא יהיו "חידושים" ממש 
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י אדמו"ר  כ"ק  שאמר  הפתגם  כידוע   – בסיני  למשה  נאמרו  שלא 

בתורה  שמחדשים  כאלו  שישנם   – "צחות"  בדרך  נ"ע  מהורש"ב 
חידושים ממש – חידושים שלא נאמרו למשה בסיני! 

ולכן צריכים להזהר שלימוד התורה באופן דפלפול ושקו"ט יהי' 
ע"פ כללי התורה – ועי"ז יחדש חידושים באופן המתאים כו'[.

וזוהי ההוראה – שלימוד התורה )וכללות עבודת האדם( צריך 
מגיע  הוא  שעי"ז  כו',  ורגילותו  טבעו  את  שמשנה  באופן  להיות 
לעילוי גדול ביותר. וע"ד הענין ד"לפום צערא אגרא", היינו, שלפי 
ערך הצער בשינוי הטבע כו', כן הוא גודל השכר והעילוי שנפעל 

עי"ז.

"בדידי הוה עובדא"
היות שצריכים לפרש ולבאר כל דבר באופן ברור – הנה בדידי 

הוה עובדא:

לפני כמה וכמה שנים שאל אותי יהודי אחד בנוגע לסדר עבודתו 
כו', ואמרתי לו שיחזור מאמר חסידות בע"פ )לא משנה איזה מאמר, 

השכלה או עבודה, העיקר שיחזור מאמר חסידות בע"פ( ברבים.

מאמר  חזר  לא  ועדיין  שנים,  וכמה  כמה  עברו  היום  ועד  מאז 
יכול  חסידות בע"פ ברבים! וטענתו היא – שאינו רגיל בזה, הוא 
ללמדו בפנים, לחדש חידושים כו', לשמוע מאמר חסידות מהשני, 

אבל לחזור בע"פ מאמר חסידות – אינו רגיל!

כשחוזר מאמר ברבים - מוכרח לשננו היטב
בהתוועדות  נמצא  זה  יהודי  כי   – עתה  זאת  מזכירים  מדוע 
את  יקיים  ולהבא  שמכאן   – והעיקר  וכו',  יקפיד  שלא  ותקותי  זו, 
באופן  ברבים,  בע"פ  חסידות  מאמר  ויחזור  האמורה  ההוראה 

דאתכפיא וקב"ע וכו'.

וההדגשה בזה היא שיחזור מאמר חסידות ברבים – כי לולי זאת 
יכול להטעות את עצמו ולומר שיודע כבר את המאמר היטב; אבל 
כאשר יצטרך לחזור את המאמר ברבים, יהי' מוכרח לשנן המאמר 

היטב כדי שיוכל לחזור אותו ברבים כו'.

67
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הלימוד מהגנב - להתייגעי

"ניט ווי אנדערע מיינען אז עס קומט אן גרינג..."
אין  גענומען אנטייל  בשעת מ'קומט פון שמח"ת, און מ'האט 
לימוד  ווארום  ביותר,  קשה  עול  א  דאס  איז  לכאורה  וואס  איהר, 
זה  "בחמר  ארויס  מ'לערנט  ווי  פרך",  "עבודת  א  דאך  איז  התורה 
ק"ו ובלבנים דא לבון הילכתא", וואס דאס באווייזט אז דער ענין 

הלימוד בפועל קען זיין נאר דורך יגיעה;

גברא  בין  און  גרינג,  אן  קומט  עס  אז  מיינען  אנדערע  ווי  ניט 
וואס צו טאן מאכט ער א ק"ו, אויף דעם  ניט  לגברא אז ער האט 
זאגט אין זהר אז ווען קען מען צוקומען צו א ק"ו אמיתית, בשעת 
א  זיין  דארף  הילכתא"  "לבון  עד"ז  עלי'",  עצמו  "ממית  איז  ער 
עבודה בלבנים ווי עס איז געווען אין מצרים, ביז אז מ'זאגט "לא 
יגעתי ומצאתי" קען ניט זיין, און אפילו אויב יענער זאגט אזוי, איז 

"אל תאמין", גלויבט מען איהם ניט. 

"עס איז ניט גענוג דאס וואס ער האט זיך נעכטען מתייגע 
געווען"

ולכאורה, פארוואס זאל מען איהם ניט גלויבען? ער האט דאך 
גוטע כשרונות און ער איז שוין א איד פון זיבעציג יאר, איז וואס 

דארף ער ווייטער הארעווען?

מצדו  ווען  נאר  זיין  קען  "ומצאת"  אז  מען,  זאגט  דעם  אויף 
זיך  האט  ער  וואס  דאס  גענוג  ניט  איז  עס  און  יגיעה,  פאראן  איז 
נעכטען מתייגע געווען , נאר אין דעם טאג וואס ער וויל עס זאל זיין 

"ומצאת", דארף זיין "יגעת".

ווי דער אלטער רבי גיט דעם משל, און ווען הייסט איינער א 
גנב איז דאס ניט וואס האט פאראיארן גע'גנב'עט, און ניט דער וואס 
גייט  און  גנב'ט בפועל,  וואס  נאר דער  גנב'ען,  אויף  ביכולת  האט 
היינט גנב'ען, — אזוי דערציילען חסידים, אבער פון שווער האב 

איך דאס ניט געהערט — 

חוזר מאמר כמו 'קוף'...
טבעו  לשנות  שצריך   – כאו"א  לעבודת  בנוגע  מובן  ועד"ז 
ורגילותו כו', דהנה, ישנם כאלו שקשה להם לחזור מאמר חסידות 
זה כלל  ישנם כאלו שאינם צריכים להתייגע על  ולאידך –  בע"פ, 
בעלמא!  קוף"  ד"מעשה  באופן  זאת  לעשות  שיכולים  ועד  וכלל, 
– וזה נעשה כבר מנהג ישן – הנה גם הם צריכים לשנות רגילותם 

כו'.

מסופר אודות ה"חוזר" של האדמו"ר האמצעי, שהי' חוזר את 
המאמרי חסידות בתכלית הדיוק כו', ועד שכאשר אדמו"ר האמצעי 
הי' משתעל באמצע אמירת המאמר, הי' ה"חוזר" חוזר את המאמר 

עם השיעול כו'!

אבל בנוגע להמדובר לעיל – אינו נוגע לחזור בתכלית הדיוק 
עצמו,  המאמר  על  לחזור  הוא  העיקר  אלא  כו'(,  השיעול  עם  )גם 
בין אם המאמר הוא ב"קופיר" או בדפוס וכו', ולחזור זאת ברבים, 

כנ"ל.

)ש"פ נצבים תשמ"א סכ"ז(

"איני מבין מה שכותב שאינו יכול . . 
ואפשר כוונתו שאינו רוצה"

במענה על מכתבו מח' אד"ר בו שואל חוות דעתי אשר 
תורת  בלימוד  דעתו  להכניס  יכול  אינו  אופן  שבשום  כיון 
הנגלה ותורת החסידות מפני סיבות שונות. הנה באיזה אופן 

עליו להסתדר עתה.

אופן  בשום  יכול  שאינו  שכותב  מה  מבין  איני  א(  הנה 
ולא  יגעת  תאמין  אל  ומצאת  יגעת  לא  מרז"ל  היפך  שהוא 
מצאת אל תאמין, ואפשר כוונתו שאינו רוצה, ב( בכל אופן 
נמצא  אתר שהוא  על  שלו  עם המשפיע  בזה  להתייעץ  עליו 
עצמו  לסדר  יצליחו  והשי"ת  שיחתו  את  לפניו  ויפרש  אתו 

באופן המתאים לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

)אג"ק ח"ח ע' רכ"ט(
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י הלימוד מהגנב - להתייגע

"ניט ווי אנדערע מיינען אז עס קומט אן גרינג..."
אין  גענומען אנטייל  בשעת מ'קומט פון שמח"ת, און מ'האט 
לימוד  ווארום  ביותר,  קשה  עול  א  דאס  איז  לכאורה  וואס  איהר, 
זה  "בחמר  ארויס  מ'לערנט  ווי  פרך",  "עבודת  א  דאך  איז  התורה 
ק"ו ובלבנים דא לבון הילכתא", וואס דאס באווייזט אז דער ענין 

הלימוד בפועל קען זיין נאר דורך יגיעה;

גברא  בין  און  גרינג,  אן  קומט  עס  אז  מיינען  אנדערע  ווי  ניט 
וואס צו טאן מאכט ער א ק"ו, אויף דעם  ניט  לגברא אז ער האט 
זאגט אין זהר אז ווען קען מען צוקומען צו א ק"ו אמיתית, בשעת 
א  זיין  דארף  הילכתא"  "לבון  עד"ז  עלי'",  עצמו  "ממית  איז  ער 
עבודה בלבנים ווי עס איז געווען אין מצרים, ביז אז מ'זאגט "לא 
יגעתי ומצאתי" קען ניט זיין, און אפילו אויב יענער זאגט אזוי, איז 

"אל תאמין", גלויבט מען איהם ניט. 

"עס איז ניט גענוג דאס וואס ער האט זיך נעכטען מתייגע 
געווען"

ולכאורה, פארוואס זאל מען איהם ניט גלויבען? ער האט דאך 
גוטע כשרונות און ער איז שוין א איד פון זיבעציג יאר, איז וואס 

דארף ער ווייטער הארעווען?

מצדו  ווען  נאר  זיין  קען  "ומצאת"  אז  מען,  זאגט  דעם  אויף 
זיך  האט  ער  וואס  דאס  גענוג  ניט  איז  עס  און  יגיעה,  פאראן  איז 
נעכטען מתייגע געווען , נאר אין דעם טאג וואס ער וויל עס זאל זיין 

"ומצאת", דארף זיין "יגעת".

ווי דער אלטער רבי גיט דעם משל, און ווען הייסט איינער א 
גנב איז דאס ניט וואס האט פאראיארן גע'גנב'עט, און ניט דער וואס 
גייט  און  גנב'ט בפועל,  וואס  נאר דער  גנב'ען,  אויף  ביכולת  האט 
היינט גנב'ען, — אזוי דערציילען חסידים, אבער פון שווער האב 

איך דאס ניט געהערט — 
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לומד כמו גנב . . שמתייגע במס"נ!י

יוקר  זיין  מסביר  מ'וויל  אז  פארשטאנדיק,  ניט  איז  לכאורה 
התורה, פארוואס פארבינדט דאס מיט א משל פון א גנב?

איז דער ביאור אין דעם וואלט דאס געווען א זאך וואס מ'קען 
וואס ער  דאס קויפען, אדער מ'קען דערצו דערגרייכען דורך דעם 
איז געבארען געווארען א גיבור וכו', וואלט דאס געווען אנדערש, 

דא אבער מוז מען געבן א משל פון א גנב, ווארום דאס באווייזט 
אז כדי דאס באקומען דארף מען הארעווען, ווארום איינער וואס ער 
איז "בא במחתרת", וויסט ער אז מ'קען איהם כאפן און איינזעצען, 
וויבאלד  און  מס"נ,  אויף  מוכן  ער  איז  גנב'ען  גייט  ער  אז  ממילא 
ער איז הונגעריג איז ער גרייט אויף אלץ, ווי עם שטייט "לא יבוזו 
לגנב כי יגנוב למלאות נפשו כי רעב", וויילע ער איז הונגעריג און 
ער ווייסט אז במקום פלוני געפינט זיך מזון, שטעלט ער זיך איין אין 

סכנה דאס קריגען.

"די תורה וועט איהם עגבערן און טומלען און סוכ"ס וועט 
זי איהם "מחזיר למוטב" זיין"

דאס האט דער אלטער רבי געוואלט ארויסבריינגען, כידוע אז 
דער סדר פון אלט'ן רבי'ן איז געווען ענטפערן בקיצור נמרץ, און 
אין יעדער ווארט זיינער, איז פאראן א תוכן שלם, האט ער געזאגט: 
אז תורה קען מען נעמען בלויז דורך דעם וואס מ'שטעלט זיך איין 
אין סכנה, פונקט ווי א גנב, און ניט ווי מ'דארף קריגען א זאך צוליב 
יעמאלט איז עם בא איהם אין א אופן פון "מהיכי  וואס  מותרות, 

תיתי", נאר עס דארף זיין אין א אופן אז ער איז הונגעריג דערצו.

דאס דארף זיין אין א אופן, וואס ניט נאר ער ווערט ניט נתפעל 
פון קיין זאך, נאר דאס דארף זיין, זיין חיות, ווי עס שטייט "הלואי 
אותי ]עזבו[ ואת תורתי שמרו", אז ר"ל אפילו ער גלויבט ניט אין 
די  למוטב",  מחזירן  שבה  "המאור  אבער  איז  אויבערשטען,  דעם 
איהם  זי  וועט  סוכ"ס  און  טומלען  און  עגבערן  איהם  וועט  תורה 
"מחזיר למוטב" זיין, ווי דער ירושלמי איז דערצו מקדים "הלואי 

אותי עזבו כו'", איז א סימן אז דאס איז בוודאות.

)יום שמח"ת תשל"ב ס"ו(
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פניני שיחות ומאמרים אגרות 
ויחידויות מרבותינו נשיאינו 

בענין היגיעה בתורה
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גי
ללמוד חסידות בעיון "בכל יום ויום ממש"!י

יום  ווערטער: מען מוז האבן קביעות עתים בכל  אין פשוט'ע 
טאקע  נאר  בשטחיות,  לימוד  ניט  און  החסידות,  לימוד  אין  ויום 
הארעווען אויף צו פארשטיין חסידות כו', ביז מ'וועט פילן ביי זיך 

אז מ'האט געהארעוועט.

און דאס מוז טאקע זיין בכל יום ויום ממש.

רוצה לחיות ביום א' וג', אך לא ביום ב'...
מען קען זיך ניט פארלאזן אויף דעם וואס ער איז מלא וגדוש 
און קען אזויפיל און אזויפיל מאמרים ובעל פה, אדער אפילו אויף 
דעם וואס ער האט ערשט נעכטן געהארעוועט אויף א מאמר חסידות 
— נאר מען מוז מאכן די התחברות מיטן רוח חיים ככל יום ויום 

מחדש. ווייל אין חיים איז ניט שייך קיין הפסק;

און ווי ס'איז אין חיות כפשוטו: ווען איינער וועט טענה'ן אז ער 
וויל זיין א חי זונטיק און דינסטיק, נאר אינצווישן — מאנטיק — 
וויל ער זיך אפרוען פון חיות — פשרשטייט מען דאך אז דעמאלט 

איז ח"ו ניטא דער דינסטיק...

והעיקר: "אז דאס מיינט מען טאקע אין פועל ממש און 
טאקע אים ממש"!

מען  מיינט  דאס  אז   — געדענקען  מען  דארף  עיקר  דער  און 
איז  ער  ווי  ניט  און  ממש.  אים  טאקע  און  ממש  פועל  אין  טאקע 
געווען נעכטן, נאר ווי ער איז היינט אויפגעשטאנען אינדערפרי און 
מ'האט אים מחזיר געווען די נשמה מחדש — חדשים לבקרים — 
דארף ער פונדאסניי מחדש זיין דעם קשר מיטן רוח חיים, דורך א 
קביעות אין לימוד החסידות, מיס א נייעם חשק ביז — ווי איינער 

וואס לא למד מימיו.

מיט  זיין  היום  כל  במשך  עבודה  די  וועט  דעם  דורך  און 
ווארעמקייט און ליכטיקייט כדבעי.

)שמחת בית השואבה תשכ"א — לקו"ש ח"כ ע' 175(

שיחות

בלי יגיעה אי אפשר להצליח "גם אם מדייק בשמירת 
זמני הלימוד"!

ישיבת  תלמידי  הנהגת  תלמידי  הנהגת  בדבר  ברורה  הוראה 
תומכי תמימים:

להצליח  לו  וא"א  תורה;  לימוד  הוא  התלמיד  של  ענינו  עיקר 
ומצאתי  "יגעתי  רז"ל  וכמאמר  היגיעה,  ע"י  כ"א  התורה  בלימוד 
תאמין": באם אינו מתייגע בתורה )יגיעה אמיתית — לימוד יותר 
מרגילותו, היפך טבעו( — גם אם מדייק בשמירת זמני הלימוד — 

אא"פ לו להצליח בלימודו.

"לא כדעת הטועים שעבודת התפלה הו"ע של "למפרע"
ואף שברור הדבר שעליו להתייגע גם בעבודת התפלה, וכדרישת 
הטועים  כדעת  ]דלא  וכו'  באריכות  תפלה   — נשיאינו  רבותינו 
בדורות  שייך  שהי'   — "למפרע"  של  הו"ע  התפלה  שעבודת 
הקודמים ולא בזמננו עתה[: וכן להתעסק בהפצת המעינות חוצה 

)בזמן דחוץ לסדרי הישיבה כו'(:

ויתירה מזו: ההתעסקות בזה צ"ל, כנ"ל, לא באופן של הכשר 
ללימוד התורה שלו )כי בלא זה "אפילו תורה אין לו"(, כ"א באופן 
לעצמו,  ועבודה  ענין  שהוא  כו'(  ונתינה  )בהמסירה  בה  שניכר 

כנ"ל:

"עבודה תמה . . להתייגע בלימוד התורה"
עכ"ז, עליו לדעת שענינים הנ"ל הם בבחי' עבודה שאינה תמה, 
ומוכרחת להיות עבודה תמה, הגורמת ומתממת כל זה שלפני' — 

והיא להתייגע בלימוד התורה.

)אחש"פ תשל"ו — לקו"ש חי"ד ע' 322(
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י ללמוד חסידות בעיון "בכל יום ויום ממש"!

יום  ווערטער: מען מוז האבן קביעות עתים בכל  אין פשוט'ע 
טאקע  נאר  בשטחיות,  לימוד  ניט  און  החסידות,  לימוד  אין  ויום 
הארעווען אויף צו פארשטיין חסידות כו', ביז מ'וועט פילן ביי זיך 

אז מ'האט געהארעוועט.

און דאס מוז טאקע זיין בכל יום ויום ממש.

רוצה לחיות ביום א' וג', אך לא ביום ב'...
מען קען זיך ניט פארלאזן אויף דעם וואס ער איז מלא וגדוש 
און קען אזויפיל און אזויפיל מאמרים ובעל פה, אדער אפילו אויף 
דעם וואס ער האט ערשט נעכטן געהארעוועט אויף א מאמר חסידות 
— נאר מען מוז מאכן די התחברות מיטן רוח חיים ככל יום ויום 

מחדש. ווייל אין חיים איז ניט שייך קיין הפסק;

און ווי ס'איז אין חיות כפשוטו: ווען איינער וועט טענה'ן אז ער 
וויל זיין א חי זונטיק און דינסטיק, נאר אינצווישן — מאנטיק — 
וויל ער זיך אפרוען פון חיות — פשרשטייט מען דאך אז דעמאלט 

איז ח"ו ניטא דער דינסטיק...

והעיקר: "אז דאס מיינט מען טאקע אין פועל ממש און 
טאקע אים ממש"!

מען  מיינט  דאס  אז   — געדענקען  מען  דארף  עיקר  דער  און 
איז  ער  ווי  ניט  און  ממש.  אים  טאקע  און  ממש  פועל  אין  טאקע 
געווען נעכטן, נאר ווי ער איז היינט אויפגעשטאנען אינדערפרי און 
מ'האט אים מחזיר געווען די נשמה מחדש — חדשים לבקרים — 
דארף ער פונדאסניי מחדש זיין דעם קשר מיטן רוח חיים, דורך א 
קביעות אין לימוד החסידות, מיס א נייעם חשק ביז — ווי איינער 

וואס לא למד מימיו.

מיט  זיין  היום  כל  במשך  עבודה  די  וועט  דעם  דורך  און 
ווארעמקייט און ליכטיקייט כדבעי.

)שמחת בית השואבה תשכ"א — לקו"ש ח"כ ע' 175(
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גי
יכול י בידעו מעמדו ומצבו שאינו מתייגע בתורה באופן כזה, אינו 

לתבוע בזרוע שע"פ דין השו"ע צריכים ליתן לו כל צרכיו הגשמיים 
)"ונתתי גשמיכם בעתם"(.

)פורים תשי"ב — תו"מ ח"ה ע' 49(

גם הקב"ה לומד באופן של יגיעה כביכול!
ועוד זאת ש"נתן לנו את תורתו" — את התורה שהוא בעצמו 

לומד, ולא עוד אלא שלומדה באופן של יגיעה כביכול,

יגיעה דוקא,  שהרי לימוד התורה צריך להיות באופן של   —  
כמארז"ל "לא יגעת ומצאת אל תאמין" )וכידוע שדוקא ע"י יגיעה 
לוקחים את העצמות(, וכיון ש"מגיד דבריו ליעקב גו'", "מה שהוא 
ש"קורא  הקב"ה  של  לימודו  גם  הרי  עושה",  הוא  לישראל  מצוה 

ושונה כנגדו" הוא באופן של יגיעה כביכול — 

"לא  הי'  הקב"ה  של  התורה  לימוד  אם  שאפילו  מובן,  והרי 
בעמל לא ביגיעה", הנה גם אז לא שייך ששכל האדם יוכל להשיג 
את השכל שלמעלה, ועאכו"כ כאשר מדובר אודות מדרגת התורה 
ובפשיטות  בוודאי  הרי  יגיעה,  באופן של  אלא  אינה  למעלה  שגם 

שאין ביכולת שכל האדם להשיגה!

)פורים תשח"י — תו"מ חכ"ב עמ' 144(

גם אם כלי שכלו רחבים...
בתורה",  עמלים  "שתהיו  תלכו"  בחוקותי  "אם  מ"ש  גם  וזהו 
היינו, שגם כאשר ישראל עושין רצונו של מקום, שאז זוכים לכל 
חטים  שהיו  חז"ל  במדרשי  בארוכה  כמבואר  מהפרשה,  היעודים 

ככליות וכו', צריך להיות לימוד התורה באופן של יגיעה דווקא.

והענין בזה — כמבואר בקונטרס 'ומעין' שגם מי ש"כלי שכלו 
יגעתי  לא  "שהרי  ויגיעה",  עסק  צריך  מ"מ  להבין,  וקלים  רחבים 
ומצאתי אל תאמין, ובלי עבודה ויגיעה א"א בשום אופן כו'", "ואם 
כלי שכלו באמת רחבים וקלים, אם הי' עוסק הרבה הי' בא למדרגה 

היותר נעלית כו'".

)כ"ף מנ"א תשח"י — תו"מ חכ"ג ע' 224(

קריאת המגילה — ביטול תורה?!
נת' כמ"פ בדיוק לשון חז"ל  "מבטלין ת"ת ובאין לשמוע מקרא 
שמקרא  אף  תורה,  מדברי  ביטול  נקרא  מגילה  שמקרא  מגילה", 
מגילה הוא ג"כ ת"ת, קריאת פסוקים של תורה , לפי  שקריאה בלי 
ובעמ קות  בעיון  הנלמדים  תורה  דברי  לגבי  היא  בהתעמקות  עיון 

בגדר ביטול תורה )"מבטלין ת"ת"(. 

)לקו"ש חל"ה ע' 204(

אדהצ"צ לאדמוהר"ש: "יש צורך להתייגע בלימוד 
התורה"!

כשהי' אדמו"ר מהר"ש בסמיכות לזמן הבר-מצוה, קרא אותו 
אביו הצמח-צדק, ושאל אותו האם הוא מתייגע בלימוד התורה?

געווַאלדיקע  )ַא  נפלא  בעל-מוח  מהר"ש  אדמו"ר  הי'  בכלל   -
קָאפ"(, והצליח מאד בלימוד התורה, וכידוע הסיפור שעוד בהיותו 
ב"חדר" בחן אותו הצמח- צדק, וכאשר המלמד שלו, שראה גדולות 
ונפלאות, לא הי' יכול להתאפק והפליא את כישרונותיו, נענה הצמח 
— צדק: מהו הפלא ש"תפארת שבתפארת" )אדמו"ר מהר"ש נולד 

ביום ב' אייר, בספירת תפארת שבתפארת( עושה טוב! -

והשיב אדמו"ר מהר"ש, שאינו מתייגע, כיון שמצליח בלימודו 
גם ללא יגיעה, ואמר לו הצמח-צדק, שיש צורך להתייגע בלימוד 

התורה.

כתמי דם על המצח — לצאת ידי ספק...
בשמעו את דברי הצמח-צדק, התחיל להתייגע בלימוד התורה, 
יגיעה  זה  אין  שמא  לספק  מקום  יהי'  )שלא  מספיקות  לצאת  וכדי 
אמיתית(, התייגע כל כך — כפי שסיפר אח"כ לבנו כ"ק אדנ"ע — 

עד שעלו במצחו כתמי דם מעוצם היגיעה!...

לאדמו"ר  וקרא  חזר  הצמח-צדק,  לאדמו"ר  כך  על  כשהודיעו 
מהר"ש, ושינה לו את סדר הלימוד.

)"בחוקותי  בתורה"  ש"עמלים  זה  מסיפור  רואים  אופן,  ובכל 
ובמילא,  הגוף,  בגשמיות  ניכר  יהי'  שהעמל  באופן  צ"ל  תלכו"( 
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י יכול  בידעו מעמדו ומצבו שאינו מתייגע בתורה באופן כזה, אינו 

לתבוע בזרוע שע"פ דין השו"ע צריכים ליתן לו כל צרכיו הגשמיים 
)"ונתתי גשמיכם בעתם"(.

)פורים תשי"ב — תו"מ ח"ה ע' 49(

גם הקב"ה לומד באופן של יגיעה כביכול!
ועוד זאת ש"נתן לנו את תורתו" — את התורה שהוא בעצמו 

לומד, ולא עוד אלא שלומדה באופן של יגיעה כביכול,

יגיעה דוקא,  שהרי לימוד התורה צריך להיות באופן של   —  
כמארז"ל "לא יגעת ומצאת אל תאמין" )וכידוע שדוקא ע"י יגיעה 
לוקחים את העצמות(, וכיון ש"מגיד דבריו ליעקב גו'", "מה שהוא 
ש"קורא  הקב"ה  של  לימודו  גם  הרי  עושה",  הוא  לישראל  מצוה 

ושונה כנגדו" הוא באופן של יגיעה כביכול — 

"לא  הי'  הקב"ה  של  התורה  לימוד  אם  שאפילו  מובן,  והרי 
בעמל לא ביגיעה", הנה גם אז לא שייך ששכל האדם יוכל להשיג 
את השכל שלמעלה, ועאכו"כ כאשר מדובר אודות מדרגת התורה 
ובפשיטות  בוודאי  הרי  יגיעה,  באופן של  אלא  אינה  למעלה  שגם 

שאין ביכולת שכל האדם להשיגה!

)פורים תשח"י — תו"מ חכ"ב עמ' 144(

גם אם כלי שכלו רחבים...
בתורה",  עמלים  "שתהיו  תלכו"  בחוקותי  "אם  מ"ש  גם  וזהו 
היינו, שגם כאשר ישראל עושין רצונו של מקום, שאז זוכים לכל 
חטים  שהיו  חז"ל  במדרשי  בארוכה  כמבואר  מהפרשה,  היעודים 

ככליות וכו', צריך להיות לימוד התורה באופן של יגיעה דווקא.

והענין בזה — כמבואר בקונטרס 'ומעין' שגם מי ש"כלי שכלו 
יגעתי  לא  "שהרי  ויגיעה",  עסק  צריך  מ"מ  להבין,  וקלים  רחבים 
ומצאתי אל תאמין, ובלי עבודה ויגיעה א"א בשום אופן כו'", "ואם 
כלי שכלו באמת רחבים וקלים, אם הי' עוסק הרבה הי' בא למדרגה 

היותר נעלית כו'".

)כ"ף מנ"א תשח"י — תו"מ חכ"ג ע' 224(
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מבצעים.י

ביז ווי די גמ' זאגט אין מו"ק )ט, ב(, אז "כל הפצים לא ישוו 
בה, ואפי' הפצי שמים" – אז אלע מצוות קענען ניט ביישטיין אפי' 

א דבר אהד מדברי תורה.

)ח"י אלול תשל"ז סכ"ב(

"יגעת", ביגיעה בשלושת חלקי השכל, חכמה בינה 
ודעת"

ולהתעמק  בעיון,  הזקן  אדמו"ר  ערוך  שולחן  את  ללמוד  יש 
וכמה  כמה  יתווספו  כך  שע"י  בתיבותיו,  ולדייק  לשונו  בסגנון 
ביאורים ובירורים המבארים את ההלכה במקומה וגם ללמוד מכך 
הן  עצמה,  זו  בהלכה  הקשורים  אלו  הן  בתורה,  אחרים  למקומות 

בענינים הקשורים עם שאר מקצועות התורה.

יתן הקב"ה, שילמדו בעיון את שולחן ערוך אדמו"ר הזקן ותניא 
— בפרט בשנה זו שנת הקן להסתלקותו — )וכן גם בנוגע כללות 
ביגיעה  "יגעת",  של  באופן  וכשילמדו  והחסידות(,  הנגלה  לימוד 
בשלושת חלקי השכל, חכמה בינה ודעת, יהיה — כהבטחת רז"ל 

— "ומצאת";
הרבה   — "ומצאת"  אלא  ה"יגעת",  מדת  לפי  שישיגו  רק  לא 
יותר מערך היגיעה, דוגמת מציאה שאינה באה ע"י יגיעה, כי אם 
בהיסח הדעת, עד שתנתן לאדם תורה במתנה, שאז היא אצלו קנין 
היתה  במתנה,  רבינו  למשה  התורה  שנתינת  שמצינו,  כשם  נצחי, 

עצה ל"משכחה", שלא שכחה יותר.

)כ"ד טבת תשכ"ג — תו"מ חל"ו ע' 43(

"תמימים! אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו 
עלי'"

בגשת אדמו"ר מוהריי"צ למקום עמידת תלמידי הישיבה )בעת 
חתונת רבינו( אמר:

עלי'.  אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו  תמימים! 
קיום התורה בא ע"י היגיעה דוקא. 

"עס איז ניט שייך במציאות ַאז מען זָאל זיין ַא למדן ָאן 
לערנען ביגיעה"

אויף צו זיין "נרות להאיר" דַארף פריער זיין יגיעה — אויף צו 
זיין ַא למדן מוז מען לערנען ביגיעה, "לא יגעת ומצאת אל תאמין" 
— עס איז ניט שייך במציאות ַאז מען זָאל זיין ַא למדן ָאן לערנען 

ביגיעה.

)ש"פ מקץ תשמ"א סנ"ב(

יגיעת התורה מביאה למציאת משיח
 — צדקנו  משיח  ביאת  ופועלת  קשורה  בתורה  היגיעה  גם 
שכן, ע"י היגיעה זוכים למציאה, "יגעתי ומצאתי", והרי המציאה 
הכי חשובה והכי עיקרית היא — "מצאתי דוד עבדי", דוד מלכא 

משיחא.

)מר"ד כ"ו תשרי תשמ"ו(

להיות "נר להאיר" — לא ע"י ההתעסקות במבצעים
וואם כדי דער תלמיד זאל זיין א "נר להאיר" – קען דאס ניט 
ניט קומען דורך  יגעתי",  און ס'קען  קומען אין אן אופן פון "לא 

דעם וואס ער וועט זיך מתעסק זיין אין די מבצעים.

וואס דער ענין פון "לא יגעתי", מיינט ניט אז ער איז אזא וואס 
זיין בתורה ואינו  איז מבטל זמן – ווארום אויב ער קען זיר עוסק 
עוסק, איז אפי' אז ס'איז מערניט ווי איין רגע, קומט אויף דערויף 

דער עונש הכי חמור –

להתעסק במבצעים בזמן הסדר — "לא יגעתי"!
פון  קו  דעס  אין  איז  ער  וואס  איינעם  וועגן  זיך  ס'רעדט  נאר 
יששכר, ד.ה. אז איצטער דארף ער לערנען תורה )און נאר אין דעם 
מעג  דעמולט  רשות,  אים  גיט  הישיבה  הנהלת  וואם  מוגבל  זמן 
קיין  ניט צונעמען  די מבצעים( – טאר ער  זיך מיט  ער פארנעמען 
איין רבע פון דעם זמן וואם ער דארף לערנען תורה, און אפגעבן 
דאס אויף אן אנדער זאך, אפי' אויב ס'רעדט זיך וועגן אן ענין של 
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ביז ווי די גמ' זאגט אין מו"ק )ט, ב(, אז "כל הפצים לא ישוו 
בה, ואפי' הפצי שמים" – אז אלע מצוות קענען ניט ביישטיין אפי' 

א דבר אהד מדברי תורה.

)ח"י אלול תשל"ז סכ"ב(

"יגעת", ביגיעה בשלושת חלקי השכל, חכמה בינה 
ודעת"

ולהתעמק  בעיון,  הזקן  אדמו"ר  ערוך  שולחן  את  ללמוד  יש 
וכמה  כמה  יתווספו  כך  שע"י  בתיבותיו,  ולדייק  לשונו  בסגנון 
ביאורים ובירורים המבארים את ההלכה במקומה וגם ללמוד מכך 
הן  עצמה,  זו  בהלכה  הקשורים  אלו  הן  בתורה,  אחרים  למקומות 

בענינים הקשורים עם שאר מקצועות התורה.

יתן הקב"ה, שילמדו בעיון את שולחן ערוך אדמו"ר הזקן ותניא 
— בפרט בשנה זו שנת הקן להסתלקותו — )וכן גם בנוגע כללות 
ביגיעה  "יגעת",  של  באופן  וכשילמדו  והחסידות(,  הנגלה  לימוד 
בשלושת חלקי השכל, חכמה בינה ודעת, יהיה — כהבטחת רז"ל 

— "ומצאת";
הרבה   — "ומצאת"  אלא  ה"יגעת",  מדת  לפי  שישיגו  רק  לא 
יותר מערך היגיעה, דוגמת מציאה שאינה באה ע"י יגיעה, כי אם 
בהיסח הדעת, עד שתנתן לאדם תורה במתנה, שאז היא אצלו קנין 
היתה  במתנה,  רבינו  למשה  התורה  שנתינת  שמצינו,  כשם  נצחי, 

עצה ל"משכחה", שלא שכחה יותר.

)כ"ד טבת תשכ"ג — תו"מ חל"ו ע' 43(

"תמימים! אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו 
עלי'"

בגשת אדמו"ר מוהריי"צ למקום עמידת תלמידי הישיבה )בעת 
חתונת רבינו( אמר:

עלי'.  אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו  תמימים! 
77קיום התורה בא ע"י היגיעה דוקא. 
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הישיבות חוזרים לבתיהם בשעה שלש — שהרי גם בביהמ"ק הי' 
זה כבר לאחרי הקרבת קרבן תמיד של בין הערביים  — ואז נעשה 

ה"ראש-ישיבה" כאחד האדם, ומתנהג כמו בעל-עסק;

משא"כ תלמיד-ישיבה — הרי גם לאחרי שהראש-ישיבה הולך 
ויש עליו משגיח שרואה את  לביתו, צריך הוא לחזור על לימודו, 
מעשיו, כך שאין לו ברירה, מסכן... וגם לאחרי זמן תמיד של בין 

הערביים, לאחרי מנחה, צריך לישב וללמוד.

תלמיד ישיבה — "יושבים )"מען איז ַא בַאנק-
קוועטשער"( ולומדים"

ובכן, תלמיד ישיבה צריך לדעת שהוא ה"לולב"!

עליו לדעת אמנם שהוא תלמיד אצל ראש הישיבה, וצריך לקבל 
"סתירת  שאפילו  ידיעה  מתוך  והמשגיח,  הישיבה  מראש  הדרכה 

זקנים בנין" , ועאכו"כ בנין זקנים;

של  מתינוקות  היא  הדברים  התחלת  הרי  גיסא,  לאידך  אבל 
בית רבן, שעליהם עומד העולם , וכיצד אפשר לגדול להיות "ראש 
)"מען  ויושבים  ישיבה,  תלמיד  תחילה  נעשים  כאשר   — ישיבה" 
איז ַא בַאנק-קוועטשער"( ולומדים, וגם לאחרי זמן התמיד של בין 
הערביים ממשיכים להתייגע בדברי הגמרא, התוספות או הרמב"ם, 
עד  או  בלילה,  מאוחרת  שעה  עד  לומדים  וכך  חסידות,  הספר  או 

לפנות בוקר — כמו בשמחת בית השואבה ...

"וזוהי ההכנה לשמחת בית השואבה..."
התמיד  זמן  שלאחרי   — השואבה  בית  לשמחת  ההכנה  וזוהי 
של בין הערביים, כאשר ראש-הישיבה הולך לביתו לנוח מהשיעור, 
ערב  ארוחת  לאכול  לביתו  והולך  חנותו  את  נועל  ובעל-העסק 
)"סַאּפער" או "דינער" — אינני יודע כיצד הוא הסדר כאן...( — 
נשאר בן-הישיבה להמשיך בלימודו, וחוגג שמחת בית השואבה, 
שזוהי השמחה בה' ובתורתו, שזכה לכך שיש לו חלק בתורה )"ותן 

חלקנו בתורתך"(.

)שמחת ביה"ש תשי"ד — תו"מ ח"י ע' 50(

לימוד התורה בכלל הוא ע"י היגיעה דמי שמתייגע בא על עומק 
הדבר, דגם מי שיש לו שכל טוב שכל דק ובהשקפה ראשונה לוקח 
הענין בטוב, מ"מ מי שאין לו שכל טוב כ"כ אבל מתיגע על השכל 
בא הוא אל עומק יותר, לפי שהתורה היא חכ' פי' אלקות, דגם שכל 

הנגלה שבתורה הוא אלקות. 

"תדעו תמימים . . תלמדו תורה ביגיעה"
ובשביל זה הוא מה שבאים בגלות. הגלות הוא בישראל בכלל 
ולומדי תורה בפרט, ואתם תמימים בפרט )יש בזה אריכות דברים 
זמן  דער  איז  יעצט  ניט  און  דעם  פון  ָארט  דער  איז  דָא  ניט  נָאר 

דערפון(, ועיקר קיום התורה הוא במי שממית עצמו עלי'. 

תדעו תמימים שעליכם לבטל עצמכם מכל וכל, און אויף דעם 
חסידות  תלמדו  וכן  בנגלה,  גם  ביגיעה,  תורה  תלמדו  איהר,  גייט 
ולא שתשאר רק ההשכלה לבדה רק תבוא לידי פועל, הפי' במדות 
בכל  וערען  גיהָאלפען  זָאלט  איהר  אתכם,  מברך  הנני  ואז  טובות 

הענינים הנצרכים לכם ותאריכו ימים ושנים כו'.

)י"ד כסלו תרפ"ט — סה"ש תרפ"ט ע' 53(

ה"נסיונות" של בחורים הם בלימוד התורה
ישנם כאלה שנמצאים עדיין בד' אמות של תורה ותפלה, ועדיין 
לא יצאו לעוה"ז לעסוק בל"ט המלאכות של עובדין דחול — ע"ד 
לחמו  במדבר:  בהיותם  ישראל  בני  של  ומצבם  מעמדם  ובדוגמת 
הזדמנויות  פחות  להם  יש  ובמילא   — וכו'  ניתנים  ומימיו  ניתן 
להם  אין  טובים;  ומעשים  מצוות  של  בענינים  לעסוק  ואפשרויות 
נסיונות בענינים אלו; ה"נסיונות" שלהם הם בלימוד התורה, ובזה 

צריכים הם לשגשג ולהתעלות בעילוי אחר עילוי...

"גם לאחרי שהראש-ישיבה הולך לביתו, צריך הוא 
לחזור על לימודו"

ובפשטות — אלה שנמצאים בד' אמות של תורה, ע"פ רוב הם 
תלמידי הישיבות:
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הישיבות חוזרים לבתיהם בשעה שלש — שהרי גם בביהמ"ק הי' 
זה כבר לאחרי הקרבת קרבן תמיד של בין הערביים  — ואז נעשה 

ה"ראש-ישיבה" כאחד האדם, ומתנהג כמו בעל-עסק;

משא"כ תלמיד-ישיבה — הרי גם לאחרי שהראש-ישיבה הולך 
ויש עליו משגיח שרואה את  לביתו, צריך הוא לחזור על לימודו, 
מעשיו, כך שאין לו ברירה, מסכן... וגם לאחרי זמן תמיד של בין 

הערביים, לאחרי מנחה, צריך לישב וללמוד.

תלמיד ישיבה — "יושבים )"מען איז ַא בַאנק-
קוועטשער"( ולומדים"

ובכן, תלמיד ישיבה צריך לדעת שהוא ה"לולב"!

עליו לדעת אמנם שהוא תלמיד אצל ראש הישיבה, וצריך לקבל 
"סתירת  שאפילו  ידיעה  מתוך  והמשגיח,  הישיבה  מראש  הדרכה 

זקנים בנין" , ועאכו"כ בנין זקנים;

של  מתינוקות  היא  הדברים  התחלת  הרי  גיסא,  לאידך  אבל 
בית רבן, שעליהם עומד העולם , וכיצד אפשר לגדול להיות "ראש 
)"מען  ויושבים  ישיבה,  תלמיד  תחילה  נעשים  כאשר   — ישיבה" 
איז ַא בַאנק-קוועטשער"( ולומדים, וגם לאחרי זמן התמיד של בין 
הערביים ממשיכים להתייגע בדברי הגמרא, התוספות או הרמב"ם, 
עד  או  בלילה,  מאוחרת  שעה  עד  לומדים  וכך  חסידות,  הספר  או 

לפנות בוקר — כמו בשמחת בית השואבה ...

"וזוהי ההכנה לשמחת בית השואבה..."
התמיד  זמן  שלאחרי   — השואבה  בית  לשמחת  ההכנה  וזוהי 
של בין הערביים, כאשר ראש-הישיבה הולך לביתו לנוח מהשיעור, 
ערב  ארוחת  לאכול  לביתו  והולך  חנותו  את  נועל  ובעל-העסק 
)"סַאּפער" או "דינער" — אינני יודע כיצד הוא הסדר כאן...( — 
נשאר בן-הישיבה להמשיך בלימודו, וחוגג שמחת בית השואבה, 
שזוהי השמחה בה' ובתורתו, שזכה לכך שיש לו חלק בתורה )"ותן 

חלקנו בתורתך"(.

79)שמחת ביה"ש תשי"ד — תו"מ ח"י ע' 50(
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)אחש"פ תשל"ו — לקו"ש חי"ד ע' 322(  

שמחה אמיתית — ע"י העמל והיגיעה בתורה
ולרגלים  למלכים  ר"ה  בין  השייכות  מובנת  כהנ"ל  וע"פ 
דנעוץ   — המשנה(  )שבסוף  לאילן  לר"ה  המשנה(  )שבתחלת 
למלכים  )ר"ה  המשנה  בתחילת  הנרמז  שהעילוי  בסופן,  תחלתן 
ל אילן,  ר"ה  בסופן,  נעוץ  בערך(,  )שלא  והעלי'  ורגלים(, הצמיחה 
שבו מודגשת שלימות ענין הצמיחה, שהיא באילנות דוקא )כנ"ל(. 

ובעבודת האדם יש לומר ע"פ מ"ש  "כי האדם עץ השדה" ואיתא 
בגמרא  דקאי על תלמידי חכמים, ועפ"ז, המעלה דצמיחה שבאילן 
מודגש שההצ לחה  לפי שבתורה  והיינו  דתו רה,  המעלה  מצד  היא 
כמאמר   בתורה" ,  עמלים  "ש תהיו  דוקא,  היגיעה  בענין  תלוי'  בה 
עם  ה קשורים  בתורה,  והיגיעה  העמל  שע"י  ומצאת",   — "יגעת 
ביטול האדם, זוכים לצמיחה והצלחה שלא בערך להיגיעה, המביא 

לשמחה אמיתית, "הזורעים בדמעה ברנה יקצורו". 

)לקו"ש חל"ו ע' 85(

"טאן בעיון אין לערנען, און ריידן צווישן זיך אין לערנען"
החסיד ר' פנחס רייזעס האט אמאל געהאט א הוראה פון הוד 
כ"ק רבינו הזקן, אז ער זאל לערנען יעדן טאג 2 שעה א שיעור גמרא 

בעיון...

ריידן  און  לערנען  אין  בעיון  טאן  דארפן  תורה  בני  יונגעלייט 
צווישן זיך אין לערנען.

לערנען  אין  ריידן  נאר  התורה  ידיעת  אויף  הארעווען  נאר  ניט 
סברות  און  הכרס  סברות  ניט  תורה,  אין  חידושים  זיין  מחדש  און 

חיצוניות, נאר אמת'ע חידושים לאמתתה של תורה.

)יום א' דחה"ש תש"ה — סה"ש תש"ה ע' 104. 107(

צריכים ללמוד ש"ס בעיון
ביי יעדן אידן מוז זיין דער לבת אש פון תורה. דער אש תמיד 

"ישיבה" מובנה: 'מקום שמוקדש ללימוד התורה'
"תומכי  )וביסוד  נ"ע  אדמו"ר  כ"ק  שכוונת  הוא,  ופשוט  מובן 
כמשמעותה  שמובנה  "ישיבה",  ולהקים  לייסד  היתה  תמימים"( 
"מימיהן  חז"ל  לשון  )ע"ד  התורה  ללימוד  שמוקדש  מקום   —
— שהכוונה בזה היא לבית  של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם" 

תלמוד(:

)וגם  התפלה  בעבודת  יתעסקו  שהתלמידים  היות  עם  היינו, 
בהפצת המעינות כו'(, מ"מ, מכיון שאין זה "בית תפלה" )וגם לא 
"בית תורה ותפלה" ביחד( כ"א — ישיבה, הרי מובן, שהתעסקות 
הנ"ל לא באה למעט ח"ו בלימוד התורה הנדרש מתלמידי הישיבה: 

כי עיקר תכליתם הוא — לימוד התורה.

"עבודה תמה" של תלמיד הישיבה היא — לימוד 
התורה"

א(  סוגים:  ב'  היו  הקרבנות  בעבודות  בהלכה:  לדבר  דוגמא 
הדבר",  את  ומתממת  גומרת  שהיא  "עבודה   — תמה"  "עבודה 
כגון זריקה, הקטרה וכו': ב( עבודה שאינה תמה — "עבודה שיש 
אחרי' עבודה", כגון "שחיטה וקבלה והולכה שיש אחרי' זריקה" 
מיתה", משא"כ שאר  עליהן  חייב  "זר  "עבודה תמה"  ודווקא   —
עבודות, "אע"פ שהזרים מוזהרין שלא יתעסקו בעבודה מעבודות 

הקרבנות, אין חייבין מיתה אלא על עבודה תמה".

הוא   — הקרבן  עבודות  של  ותכליתן  שלימותן  שעיקר  ז.א. 
ומעבודות  הקרבן,  את  ומתממת"  "שגומרת  תמה",  ה"עבודה 
שלפני' הן בערכה רק בבחי' הכנה אלי': אבל מאידך, גם עבודות 
אלו, אינן רק טפל והכשר לה"עבודה תמה" )כלומר, שאא"פ לזרוק 
הדם אא"כ יש לפני' שחיטה קבלה והולכה(,כ"א הן עבודות בפ"ע 
פוסלת  פסולה  מחשבה  שלכן  בהקרבן:  מצ"ע  עיקריים  וענינים 
והולכה,  לא רק בזריקה )"עבודה תמה"( כ"א גם בשחיטה קבלה 

וכיו"ב.

תלמידי  על  המוטלים  העבודות  סוגי  שכל  אף  בענינו:  ועד"ז 
 — וכו'  המעינות  הפצת  התפלה,  עבודת  גם   — תמימים  תומכי 
כאו"א מהם הוא עיקר ועבודה לעצמו, מ"מ ה"עבודה תמה" של 
הן  העבודות  שאר  וכל  התורה,,  לימוד   — היא  הישיבה  תלמיד 
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)אחש"פ תשל"ו — לקו"ש חי"ד ע' 322(  

שמחה אמיתית — ע"י העמל והיגיעה בתורה
ולרגלים  למלכים  ר"ה  בין  השייכות  מובנת  כהנ"ל  וע"פ 
דנעוץ   — המשנה(  )שבסוף  לאילן  לר"ה  המשנה(  )שבתחלת 
למלכים  )ר"ה  המשנה  בתחילת  הנרמז  שהעילוי  בסופן,  תחלתן 
ל אילן,  ר"ה  בסופן,  נעוץ  בערך(,  )שלא  והעלי'  ורגלים(, הצמיחה 
שבו מודגשת שלימות ענין הצמיחה, שהיא באילנות דוקא )כנ"ל(. 

ובעבודת האדם יש לומר ע"פ מ"ש  "כי האדם עץ השדה" ואיתא 
בגמרא  דקאי על תלמידי חכמים, ועפ"ז, המעלה דצמיחה שבאילן 
מודגש שההצ לחה  לפי שבתורה  והיינו  דתו רה,  המעלה  מצד  היא 
כמאמר   בתורה" ,  עמלים  "ש תהיו  דוקא,  היגיעה  בענין  תלוי'  בה 
עם  ה קשורים  בתורה,  והיגיעה  העמל  שע"י  ומצאת",   — "יגעת 
ביטול האדם, זוכים לצמיחה והצלחה שלא בערך להיגיעה, המביא 

לשמחה אמיתית, "הזורעים בדמעה ברנה יקצורו". 

)לקו"ש חל"ו ע' 85(

"טאן בעיון אין לערנען, און ריידן צווישן זיך אין לערנען"
החסיד ר' פנחס רייזעס האט אמאל געהאט א הוראה פון הוד 
כ"ק רבינו הזקן, אז ער זאל לערנען יעדן טאג 2 שעה א שיעור גמרא 

בעיון...

ריידן  און  לערנען  אין  בעיון  טאן  דארפן  תורה  בני  יונגעלייט 
צווישן זיך אין לערנען.

לערנען  אין  ריידן  נאר  התורה  ידיעת  אויף  הארעווען  נאר  ניט 
סברות  און  הכרס  סברות  ניט  תורה,  אין  חידושים  זיין  מחדש  און 

חיצוניות, נאר אמת'ע חידושים לאמתתה של תורה.

)יום א' דחה"ש תש"ה — סה"ש תש"ה ע' 104. 107(

צריכים ללמוד ש"ס בעיון
81ביי יעדן אידן מוז זיין דער לבת אש פון תורה. דער אש תמיד 
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כל עניני הישיבה טפלים אל לימוד התלמידיםי

ועבודת  החסידות  לימוד  הנגלה,  לימוד   — הוא  הכל  תכלית 
התפלה שע"י התלמידים, ולשם מטרה זו ישנם הרמי"ם, משפיעים, 
ההנהלה וכל עניני הישיבה — שכולם טפלים אל לימוד התלמידים, 

שזהו העיקר.

וכשם שהדברים אמורים בנוגע לכללות עניני הישיבה, כן הוא 
אל  בלבד  טפלים  הם  עניניהם  שכל   — גופא  התלמידים  אצל  גם 

הלימוד בפועל.

ומזה מובן בפשיטות, שגם אם יש איזה חסרון בכל שאר הענינים 
ההשגחה  בענין  או  לתלמיד,  הנצרכים  גשמיים  בענינים  אם   —
חסרון  לגרום  צריך  זה  אין   — וההנהלה  הרמי"ם  ע"י  וההשפעה 
ומיעוט בלימוד התלמיד, כיון שכל הענינים הנ"ל אינם אלא טפל 

בלבד, כנ"ל.

"ַאזוי ַאזוי איז דער ענין"!
)"זיך  עצמו  את  להפשיט  שעליו  לידע,  התלמיד  צריך  ובמילא 
בלימוד  "ופרצת"   — הוא  ענינו  ועיקר  הענינים,  מכל  אויסטָאן"( 
הנגלה, בלימוד החסידות ובעבודת התפלה . . וכאשר יהי' "ופרצת" 

בתורה, הרי זה יביא בדרך ממילא "ופרצת" בכל הענינים.

 — )וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:( "ַאזוי ַאזוי איז דער ענין"! 
כהלשון שהי' מורגל אצל החסיד הרי"מ מּפָאלטַאווא.

)ש"פ קדושים תשי"ט — תו"מ חכ"ה ע' 266(

מי שיכול ללמוד פרד"ס וקורא מגילה – נק' ביטול תורה!
יותר,  ווי גערעדט אמאל אז אויב מ'קען לערנען בעמקות  און 
און מ'לערנט ניט, הייסט עס ביטול תורה, ווי די ראי' אויף דעם פון 
דעם וואס די גמרא זאגט אז "מבטלים תלמוד תורה בשביל מקרא 

מגילה".

תורה,  אין  חלק  א  אויך  דאך  איז  מגילה  מובן,  אינו  ולכאורה 
פארוואס הייסט עס ביטול תורה; אין מגילה איז דאך אויך דא אן 

תוקד על המזבח לא תכבה מוז ארויסגיין פון די...

ניט  איז  עס  לעיונא.  גמרא  שיעור  א  האבן  מוז  איינער  יעדער 
מספיק די שיעורים וואס יעדערער האט, נאר יעדערער מוז לערנען 

א מסכת בעיון און זיין קלאר אין איר. לערנען ש"ס בעיון.

משנה איז טאקע אותיות נשמה, אבער מען מוז האבן שיעורים 
אין ש"ס לעיונא.

)יום ב' דחה"ש תש"ה — סה"ש תש"ה ע' 110(

בחור צריך לשבת וללמוד נגלה וחסידות בכל כ"ד שעות 
המעת-לעת

אמרו חז"ל "קוב"ה אסתכל באורייתא וברא עלמא". 

המעשה  הוא  הכל  ותכלית  שעיקר  לעיל  שהאמור  מובן,  ומזה 
והיינו,  לתורה,  בנוגע  גם  זה  הרי   — ל"עלמא"  בנוגע  בפועל, 
שבישיבות בכלל, ובישיבות תומכי-תמימים בפרט, שבהם לומדים 
החיים(,  עץ  בקונטרס  )כמבואר  התורה  ופנימיות  דתורה  גליא 

"המעשה הוא העיקר".

היינו,  בפועל,  הלימוד   — הוא  התלמידים  אצל  המעשה  ענין 
הישיבה,  בסדרי  הן  וחסידות,  נגלה  וללמוד  לישב  צריך  שבחור 
והן — באופן של "ופרצת" — בכל כ"ד שעות המעת-לעת )מלבד 

הזמנים הדרושים לצרכי הגוף(.

התכלית הוא "לימוד דנגלה וחסידות בפועל"
צורך בענינים של הכנה:  יש  יהי' כדבעי  כדי שהלימוד  אמנם, 
עבודת  ע"י  שבא  במציאות,  הביטול  ענין   — התורה  לפנימיות 
"אין  בענין  וכמשנת"ל  לעצמו,  מציאות  יהי'  שלא  היינו,  התפלה, 

מוסרין סתרי תורה אלא למי שלבו דואג בקרבו".

וגם לנגלה דתורה — צריכה להיות הקדמת האהבה ויראה, שהרי 
"אורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחא לעילא" אלא שענינים הנ"ל 
העיקר",  הוא  "המעשה   — היא  התכלית  ואילו  בלבד,  הכנות  הם 

שאצל תלמידי הישיבה הרי זה הלימוד דנגלה וחסידות בפועל.
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ועבודת  החסידות  לימוד  הנגלה,  לימוד   — הוא  הכל  תכלית 
התפלה שע"י התלמידים, ולשם מטרה זו ישנם הרמי"ם, משפיעים, 
ההנהלה וכל עניני הישיבה — שכולם טפלים אל לימוד התלמידים, 

שזהו העיקר.

וכשם שהדברים אמורים בנוגע לכללות עניני הישיבה, כן הוא 
אל  בלבד  טפלים  הם  עניניהם  שכל   — גופא  התלמידים  אצל  גם 

הלימוד בפועל.

ומזה מובן בפשיטות, שגם אם יש איזה חסרון בכל שאר הענינים 
ההשגחה  בענין  או  לתלמיד,  הנצרכים  גשמיים  בענינים  אם   —
חסרון  לגרום  צריך  זה  אין   — וההנהלה  הרמי"ם  ע"י  וההשפעה 
ומיעוט בלימוד התלמיד, כיון שכל הענינים הנ"ל אינם אלא טפל 

בלבד, כנ"ל.

"ַאזוי ַאזוי איז דער ענין"!
)"זיך  עצמו  את  להפשיט  שעליו  לידע,  התלמיד  צריך  ובמילא 
בלימוד  "ופרצת"   — הוא  ענינו  ועיקר  הענינים,  מכל  אויסטָאן"( 
הנגלה, בלימוד החסידות ובעבודת התפלה . . וכאשר יהי' "ופרצת" 

בתורה, הרי זה יביא בדרך ממילא "ופרצת" בכל הענינים.

 — )וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:( "ַאזוי ַאזוי איז דער ענין"! 
כהלשון שהי' מורגל אצל החסיד הרי"מ מּפָאלטַאווא.

)ש"פ קדושים תשי"ט — תו"מ חכ"ה ע' 266(

מי שיכול ללמוד פרד"ס וקורא מגילה – נק' ביטול תורה!
יותר,  ווי גערעדט אמאל אז אויב מ'קען לערנען בעמקות  און 
און מ'לערנט ניט, הייסט עס ביטול תורה, ווי די ראי' אויף דעם פון 
דעם וואס די גמרא זאגט אז "מבטלים תלמוד תורה בשביל מקרא 

מגילה".

תורה,  אין  חלק  א  אויך  דאך  איז  מגילה  מובן,  אינו  ולכאורה 
פארוואס הייסט עס ביטול תורה; אין מגילה איז דאך אויך דא אן 
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הלומד במהירות יוכול להתעמק – ביטול תורה!י

דאס איז בדוגמא ווי מען איז מבאר אין אחרונים אט דאס וואס 
קריאת  בשביל  תורה  תלמוד  "מבטלין  אז  א(  ג,  )מגילה  מ'זאגט 
מגילה". וואס אין דערוף איז דאך די שאלה וקשיא: קריאת מגילה 
ווארום מען רעדט דאך  לימוד התורה,  פון  ענין  אן  אויך  איז דאך 
ניט דוקא וועגן אזא וואס לא ידע מאי קאמר; אפילו אט דער וואס 
פארשטייט יע דער פירוש המלות, איז דאך אויך אויף אים דער לשון 

ופסק דין "מבטלין תלמוד תורה"?

נאר וויבאלד אז ער קען לערנען תורה בעיון ובהעמקה וכו', איז 
בא אים דער ענין פון לימוד התורה אין אן אופן אז ער לייענט דאס 
אויף גיך )ווי מען לייענט די מגילה(, אן ענין וואס ווערט אנגערופן 

ביטול תלמוד תורה.

אם לומד כדבעי – יחדש לאמיתתה של תורה
דערפון איז אויך פארשטאנדיק )בלשון הזהר – ח"א יב, ב( אז 
אורייתא דארף זיין "לאפשא לה", אויף מרבה זיין בזה . . און אויב 
— "יגעת", איז  ער איז זוכה און לערנט תורה ווי ס'דארף צו זיין 
אט דעמאלט "ומצאת", דער ותן חלקינו בתורתך, און ער איז מחדש 
זיין  ווערט  וואס דעמאלט  לפי אמיתת התורה  תורה  אין  חידושים 
חידוש נכלל אין דערויף וואס די גמרא זאגט "כל מה שתלמיד ותיק 

עתיד לחדש הכל ניתן למשה מסיני", אלס א חלק פון תושבע"פ.

)מוצש"ק בא, יו"ד שבט תש"ל ס"ב(

הבדל היגיעה בחול ובשבת
ועד"ז בנוגע ללימוד התורה, וואס אין די וואכן טעג קאן ער זיך 
ניט אוועקזעצען לערנען תורה במנוחה, ווארום עס זיינען דא כסדר 
די מחשבות המבלבלות וואס זיינען אים מבלבל פון צו טראגען זיך 

צום לערנען, 

אוועק  זיך  זעצט  ער  בשעת  יעמאלט  בשבת  אבער  משא"כ 
לערנען זעט ער און פארשטייט יעדער זאך קלאר, בשעת ס'קומט 
ניט  זיך  דארף  און  קשיא,  דעם  קלאר  ער  פארשטייט  קשיא  א  צו 

אנהארעווען דאס צו זען. 

ענין של לימוד התורה?

נאר וויבאלד אז ער קען לערנען בכלל מיט פשט רמז דרוש סוד 
וכו', איז בשעת מען לייענט די מגילה קען ער דאס ניט טאן ווארום 
ער דארף דאך מיטהאלטן מיטן בעל קורא וכו', קען ער נאר הערן 
ווארום לפי  ניט מער, הייסט עס ביטול תורה,  פירוש המלות, און 

ערכו איז דאס ניט לימוד התורה.

)ש"פ צו תשכ"ט ס"ב(

כשיתייגע – יראה את הלימוד מכל יום
— איז דאס הוא מכם,  וואס "כי לא ריק הוא", און אויב ריק 
ד.ה. אז אויב נאר ער וועט זיך אריינטיפן און וועט לערנען די פרשה 
קען  ער  וואס  אויסגעפינען  דארט  זיכער  ער  וועט  טאג,  דעם  פון 
אפלערנען פון דעם טייל חומש לגבי זיין לעבן אין דעם טאג. אויב 
ער האט דאס נאך ניט געפונען, איז דאס א סימן אז ביי איהם איז 
ניט געווען דער יגעת, ער האט ניט געלערנט מיט העמקה און מיט 
יגיעה, דערפאר האט ער נאך ניט ארויסגעפונען דעם לימוד און די 
זיין לעבן אין  וואס ס'ליגט אין דעם טייל פון תורה, אויף  הוראה 

דעם טאג.

)כ' מנ"א תשכ"ט ס"א(

מי שיכול לחדש – אינו יוצא י"ח בחזרה בלבד
אבער אין תושבע"פ עצמה, איז ניט נאר אז ער מעג מוסיף זיין, 
נאר אדרבה, ער איז מחוייב להתייגע בתורה ולחדש חידושים כפי 

שכלו ושרש נשמתו.

וכמבואר בפוסקים, און ווי גערעדט שוין כמה פעמים, אז דער 
זיין דערמיט וואס  יוצא  ניט  זיין בתורה, קען ער  וואס קען מחדש 
ער וועט לערנען און חזר'ן אט דאס וואס ער האט שוין געלערנט 
כמה פעמים, אעפ"י וואס לכאורה איז דאס אויך א ענין פון לימוד 
"יגעת", איז  זיין  ניט  וויבאלד אבער אז בא אים איז דאס  התורה, 

במילא איז דאס ניט זיין "מצאת".
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י הלומד במהירות יוכול להתעמק – ביטול תורה!

דאס איז בדוגמא ווי מען איז מבאר אין אחרונים אט דאס וואס 
קריאת  בשביל  תורה  תלמוד  "מבטלין  אז  א(  ג,  )מגילה  מ'זאגט 
מגילה". וואס אין דערוף איז דאך די שאלה וקשיא: קריאת מגילה 
ווארום מען רעדט דאך  לימוד התורה,  פון  ענין  אן  אויך  איז דאך 
ניט דוקא וועגן אזא וואס לא ידע מאי קאמר; אפילו אט דער וואס 
פארשטייט יע דער פירוש המלות, איז דאך אויך אויף אים דער לשון 

ופסק דין "מבטלין תלמוד תורה"?

נאר וויבאלד אז ער קען לערנען תורה בעיון ובהעמקה וכו', איז 
בא אים דער ענין פון לימוד התורה אין אן אופן אז ער לייענט דאס 
אויף גיך )ווי מען לייענט די מגילה(, אן ענין וואס ווערט אנגערופן 

ביטול תלמוד תורה.

אם לומד כדבעי – יחדש לאמיתתה של תורה
דערפון איז אויך פארשטאנדיק )בלשון הזהר – ח"א יב, ב( אז 
אורייתא דארף זיין "לאפשא לה", אויף מרבה זיין בזה . . און אויב 
— "יגעת", איז  ער איז זוכה און לערנט תורה ווי ס'דארף צו זיין 
אט דעמאלט "ומצאת", דער ותן חלקינו בתורתך, און ער איז מחדש 
זיין  ווערט  וואס דעמאלט  לפי אמיתת התורה  תורה  אין  חידושים 
חידוש נכלל אין דערויף וואס די גמרא זאגט "כל מה שתלמיד ותיק 

עתיד לחדש הכל ניתן למשה מסיני", אלס א חלק פון תושבע"פ.

)מוצש"ק בא, יו"ד שבט תש"ל ס"ב(

הבדל היגיעה בחול ובשבת
ועד"ז בנוגע ללימוד התורה, וואס אין די וואכן טעג קאן ער זיך 
ניט אוועקזעצען לערנען תורה במנוחה, ווארום עס זיינען דא כסדר 
די מחשבות המבלבלות וואס זיינען אים מבלבל פון צו טראגען זיך 

צום לערנען, 

אוועק  זיך  זעצט  ער  בשעת  יעמאלט  בשבת  אבער  משא"כ 
לערנען זעט ער און פארשטייט יעדער זאך קלאר, בשעת ס'קומט 
ניט  זיך  דארף  און  קשיא,  דעם  קלאר  ער  פארשטייט  קשיא  א  צו 

אנהארעווען דאס צו זען. 
85
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בהם בפרך" טייטשט ער דאך אין זהר אז "בחומר דא ק"ו ובלבנים י

דא ליבון הלכתא וכו'",

אז דורך דערויף וואס א איד הארעוועט אין איצטערדיקן גלות 
אין ק"ו און אין ליבון הלכתא אין די אלע "פון שישים המה מלכות 
ושמונים פילגשים" )און ווי ער איז מבאר בארוכה אין די דרושים 
תו"א פון יצי"מ אנהויבענדיק גלייך פון אנהויבס ספר שמות(, איז 
מען יוצא דערמיט פאר דעם "חומר" כפשוטו ווי עס איז געווען אין 
דעם ערשטן גלות מצרים, וואס ער איז דאך געווען פאר מ"ת און 
דאס בריינגט דערנאך דעם "כימי צאתך מארמ"צ אראנו נפלאות", 
אז מען גייט ארויס "ביד רמה וברכוש גדול" אין אן אופן אז לגבי 
"יד רמה ורכוש גדול" פון מצרים, איז דאס אויך נפלאות, כמבואר 

בכמה מקומות.

הגאולה ע"י לימוד התורה
"ואביא  געווען  דאך  איז  יצי"מ  אין  יעמאלט  ובדוגמת  וע"ד 
ווי אזוי האט מען געקאנט צו  אתכם אל ארץ טובה ורחבה", נאר 
דעם דערגרייכן. האט געדארפט זיין באמצע דער ענין פון "תעבדון 
— דער ענין פון סיני פון מ"ת וקבלת  את האלקים על ההר הזה" 

התורה ולימוד התורה,

איז עד"ז איז דאס אויך ווי געזאגט פריער אז דורך "בחומר דא 
ק"ו ובלבנים דא ליבון הלכתא" קומט מען צו "לארץ טובה ורחבה" 
— אין לימוד התורה "ארץ טובה ורחבה" אין גאולה הפרטית פון 
יוצא מידי פשוטו, און דער עיקר איז,  חיים הפרטיים, ואין מקרא 
אז מען קומט צו צו "ואולך אתכם קוממיות" "לארץ טובה ורחבה" 
בארץ ישראל הקדושה וואס זי וועט דעמאלט זיין אין אן אופן ביז 

אז "פרזות תשב ירושלים".

)י"א ניסן תשל"ג ס"א(

תכלית ההבנה בתורה – כשזה נוגע למעשה בפועל
ובפרט לפי המבואר בסה"מ תרס"ו, שמתי שייך הענין של עיון 
ויגיעה בתורה, ושיהי' אצלו הבנה באמת לאמיתו, זהו דווקא כשזה 
מגיע ענין שנוגע לפסק דין בנוגע למעשה בפועל, שאז לייגט ער 
זאך אריין אין דעם, ויכול להיות אצלו הבנה והשגה ויגיעה בהרחבה 

וואס הגם בכלל דארף די סדר זיין אז מען דארף הארעווען אין 
דוקא  און  יגעת  דער  זיין  אויך  דארף  בשבת  אפי'  במילא  לערנען, 
יעמאלט ווערט דער ומצאת, דער חילוק אבער איז נאר, אז במשך 
דעם  אויף  גיין  אוועק  הארעוואניע  די  דארף  דארטן  החול  ימות 
ענין אז ער זאל ניט אראפגיין בדרך עקלתון, משא"כ אבער בשבת 
דארטן דארף די הארעוואניע זיין אין דעם שכל אליין, און דארף ניט 

באווארענען זייטיקע זאכן.

)יתרו תשל"ג ס"ב(

למיגרס – "תורת ה'", לעיונא – "תורתו"
לערנען  מען  דארף  פריער  אז  הלימוד  סדר  דער  איז  דערפאר 
למיגרס און דערנאך ערשט קען ער פארשטיין דעם ענין לאשורו. 
איז טאקע בשעת ער לערנט למיגרס איז — ווי די גמרא רופט דאס 
אז איז דאס אלץ "תורת ה'", ער האט דעם ענין נאר בשטחיות און 
ניט אין א פנימיות, שפעטער אבער ווערט עס "ובתורתו יהגה", ער 
פארשטייט דעם שכל בכל פרטיו, איז ער דעמאלט מקיף דעם שכל 

און ווערט א בעה"ב אויף איר.

)יום שמח"ת תשכ"ט סוס"א(   

ע"י יגיעתו פועל בעולם "לילה כיום יאיר"
ועיון  התורה  לימוד  ע"י  אן  זיך  הויבט  בזה  התחלה  די  וואס 

בתורה, "מען דמחכים באורייתא" דורך א שקו"ט וכו'.

און אט דעמאלט דורך דערויף וואס ביי עם איז דא דער "יגעת" 
ביי זיך, אין זיין כח השכל, אין חב"ד שבו, איז אט דאס )ביגיעתו 
בתורה( פועל'ט אז ער טוט אויך אויף אין וועלט, אז עס ווערט אויך 
די יגיעה בעולם, ביז וואנעט אז דער עולם איז ניט מונע דעם אור, 
און נאכמער ביז אתהפכא אז "לילה כיום יאיר" אז ענינים פון וועלט 

העלפן ארויס, און ווערן ענינים של תורה ומצוותי'.

ע"י הק"ו – יוצאים מהגלות "ביד רמה וברכוש גדול"
וואס דאס איז דאך אויך וואס מען זאגט אז דאס וואס איז געווען 
ביי יצי"מ "בחומר ובלבנים ובעבודת פרך וכל עבודתם אשר עבדו 
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י בהם בפרך" טייטשט ער דאך אין זהר אז "בחומר דא ק"ו ובלבנים 

דא ליבון הלכתא וכו'",

אז דורך דערויף וואס א איד הארעוועט אין איצטערדיקן גלות 
אין ק"ו און אין ליבון הלכתא אין די אלע "פון שישים המה מלכות 
ושמונים פילגשים" )און ווי ער איז מבאר בארוכה אין די דרושים 
תו"א פון יצי"מ אנהויבענדיק גלייך פון אנהויבס ספר שמות(, איז 
מען יוצא דערמיט פאר דעם "חומר" כפשוטו ווי עס איז געווען אין 
דעם ערשטן גלות מצרים, וואס ער איז דאך געווען פאר מ"ת און 
דאס בריינגט דערנאך דעם "כימי צאתך מארמ"צ אראנו נפלאות", 
אז מען גייט ארויס "ביד רמה וברכוש גדול" אין אן אופן אז לגבי 
"יד רמה ורכוש גדול" פון מצרים, איז דאס אויך נפלאות, כמבואר 

בכמה מקומות.

הגאולה ע"י לימוד התורה
"ואביא  געווען  דאך  איז  יצי"מ  אין  יעמאלט  ובדוגמת  וע"ד 
ווי אזוי האט מען געקאנט צו  אתכם אל ארץ טובה ורחבה", נאר 
דעם דערגרייכן. האט געדארפט זיין באמצע דער ענין פון "תעבדון 
— דער ענין פון סיני פון מ"ת וקבלת  את האלקים על ההר הזה" 

התורה ולימוד התורה,

איז עד"ז איז דאס אויך ווי געזאגט פריער אז דורך "בחומר דא 
ק"ו ובלבנים דא ליבון הלכתא" קומט מען צו "לארץ טובה ורחבה" 
— אין לימוד התורה "ארץ טובה ורחבה" אין גאולה הפרטית פון 
יוצא מידי פשוטו, און דער עיקר איז,  חיים הפרטיים, ואין מקרא 
אז מען קומט צו צו "ואולך אתכם קוממיות" "לארץ טובה ורחבה" 
בארץ ישראל הקדושה וואס זי וועט דעמאלט זיין אין אן אופן ביז 

אז "פרזות תשב ירושלים".

)י"א ניסן תשל"ג ס"א(

תכלית ההבנה בתורה – כשזה נוגע למעשה בפועל
ובפרט לפי המבואר בסה"מ תרס"ו, שמתי שייך הענין של עיון 
ויגיעה בתורה, ושיהי' אצלו הבנה באמת לאמיתו, זהו דווקא כשזה 
מגיע ענין שנוגע לפסק דין בנוגע למעשה בפועל, שאז לייגט ער 
87זאך אריין אין דעם, ויכול להיות אצלו הבנה והשגה ויגיעה בהרחבה 
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תו

 ב
עה

גי
אז יש סייעתא דשמיא, שיוכל לפסוק ולכוין אל האמת, והיות שזה י

הי' ענין שלא נוגע למעשה בפועל, אז בזה אין לו סייעתא דשמיא 
יותר  ולא  ודם, ומבין עד כמה שיד שכלו מגעת  ואז הוא רק בשר 

ולכן טעה בזה.

)ש"פ שלח תשל"ד ס"א(

גם 'מתנה', וגם 'יגיעה'
וע"ד שאומרים בנוגע ללימוד התורה שצ"ל באופן של יגיעה 
תאמין,  אל  ומצאת  יגעת  לא  שאומרים  ועד  עצמו,  בכח  ועבודה 

שענין היגיעה זהו ענין עיקרי;

ישנו הלשון מתן תורה שזה לשון מתנה, ומאידך  ומצד אחד, 
גיסא אומרים התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, שצריך 
להיות דווקא ענין היגיעה ובכח עצמו, וע"ד הענין וברכך ה' אלוקיך 
לבן  ואומרים  תעשה,  אשר  דבכל  הענין  שצ"ל  תעשה,  אשר  בכל 
הוא  כך  אלא  אמיתי  שאינו  דבר  לו  אומרים  שלא  שבוודאי  חמש 
הענין שצ"ל הענין דבכל אשר תעשה — עבודה שלו, אע"פ שיודע 
שהפרנסה באה מה', וצ"ל "יתפלל למי שהעושר שלו", ועד שקודם 
התפלה אסור לעשות שום דבר בעסקים, מ"מ צ"ל ענין של תעשה, 
ועד"ז בנוגע לתורה שצ"ל היגיעה דווקא בתורה ובכח עצמו, שזה 

מורה על מעלת היגיעה.

הוראה ביגיעה מאדמו"ר הצמח צדק
וע"ד הסיפור הידוע שאדמוה"ז רצה לתת לצ"צ תורה באופן של 
מתנה, והצ"צ ענה לו שהוא רוצה את הענינים שבתורה באופן של 
יגיעה דווקא, אח"כ התחרט כי כמה שאדמוה"ז הי' נותן לו באופן 
מתנה, אעפ"כ הי' עוד נשאר לו ענין של יגיעה בענינים נעלים יותר 
עד א"ס, שמזה רואים את גודל המעלה שבענין היגיעה, ומספרים 
את הסיפור הזה לנו כי שמץ מזה שייך לכאו"א, שזה מורה מעלת 

היגיעה והעבודה בכח עצמו.

)ש"פ שלח תשל"ד ס"ד(

והעמקה באמת, מצד שזה נוגע למעשה,

וכפי שרואים בפשטות שכשבא איזה ענין שנוגע לפועל, והיינו 
זה  ובזה  רק לפלפולא  לא  זה  בענין  יעיין  יודע שמה שהוא  שהוא 
לו  יש  במילא  ואז  לפועל,  בנוגע  הלכה  פסק  צ"ל  זה  אלא  ישאר, 
אחריות בענין הזה, און ער לייגט זיך אריין אין דעם, ואז הלימוד 
והוא משתדל בזה ביגיעה והעמקה כדי שיהי'  הוא גאר אנדערש, 

הפס"ד בזה כפי האמת.

"איך אפשר לסמוך על פס"ד של רב לעשות כך בפועל, 
הרי הוא בשר ודם?"

רב  של  פס"ד  על  לסמוך  אפשר  איך  ענין  הביאור  ג"כ  שזהו 
לעשות כך בפועל, הרי הוא בשר ודם? אה"נ שצ"ל ובא אל הכהן 
נתנה למטה אבל מ"מ  ותורה  בימים ההם,  יהי'  ואל השופט אשר 
הוא הרי רק בו"ד, והתורה היא תורת אמת וא"כ איך אפשר לסמוך 

על פס"ד של רב?

שהוא  והיות  און,  כל  לצדיק  יאונה  שלא  היות  הוא:  והביאור 
רוצה להיות צדיק, ולפסוק דין אמת מבלי להתחשב במציאות שלו 
ובישות שלו, ולא איכפת לו להתחרט ממה שאמר יום קודם או לפני 
חצי שעה, העיקר שיפסוק דין אמת איך שזה צ"ל, ובמקום שרצונו 
של אדם שם הוא נמצא, ורצון יראיו יעשה, אז היות שזה ענין שנוגע 
כפי  ולכוין  לפסוק  שיוכל  דשמיא  סייעתא  לו  יש  בפועל,  למעשה 

האמת, ומצד זה סומכים על רב,

סיפור של ה'נודע ביהודה'
רב  להיות  בא  שכשהוא  ביהודה,  הנודע  עם  המעשה  וכידוע 
בפראג, והיתה עיר מלאה חכמים וספרים, והוא הי' גדול מרובם, 
אז  אותו,  לקנתר  רצו  והם  ממנו,  גדולים  כאלו שחשבו שהם  והיו 
הביאו לפניו כו"כ שאלות, ועל כולם הוא ענה טוב, והיתה שאלה 
אחת שפסק כך ובאמת הי' אחרת, ובאו אליו ושאלו אותו היתכן?!

היתה  לא  הזו  שהשאלה  להיות  שמוכרח  להם  ענה  הוא  אז 
באמת, וזה אויסגעטראכטע מעשה, ולא נוגע לפועל כי אם זה הי' 
נוגע לפועל אז לא הי' טועה בזה, כי בענין שנוגע למעשה בפועל, 
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רה
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 ב
עה

גי
י אז יש סייעתא דשמיא, שיוכל לפסוק ולכוין אל האמת, והיות שזה 

הי' ענין שלא נוגע למעשה בפועל, אז בזה אין לו סייעתא דשמיא 
יותר  ולא  ודם, ומבין עד כמה שיד שכלו מגעת  ואז הוא רק בשר 

ולכן טעה בזה.

)ש"פ שלח תשל"ד ס"א(

גם 'מתנה', וגם 'יגיעה'
וע"ד שאומרים בנוגע ללימוד התורה שצ"ל באופן של יגיעה 
תאמין,  אל  ומצאת  יגעת  לא  שאומרים  ועד  עצמו,  בכח  ועבודה 

שענין היגיעה זהו ענין עיקרי;

ישנו הלשון מתן תורה שזה לשון מתנה, ומאידך  ומצד אחד, 
גיסא אומרים התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, שצריך 
להיות דווקא ענין היגיעה ובכח עצמו, וע"ד הענין וברכך ה' אלוקיך 
לבן  ואומרים  תעשה,  אשר  דבכל  הענין  שצ"ל  תעשה,  אשר  בכל 
הוא  כך  אלא  אמיתי  שאינו  דבר  לו  אומרים  שלא  שבוודאי  חמש 
הענין שצ"ל הענין דבכל אשר תעשה — עבודה שלו, אע"פ שיודע 
שהפרנסה באה מה', וצ"ל "יתפלל למי שהעושר שלו", ועד שקודם 
התפלה אסור לעשות שום דבר בעסקים, מ"מ צ"ל ענין של תעשה, 
ועד"ז בנוגע לתורה שצ"ל היגיעה דווקא בתורה ובכח עצמו, שזה 

מורה על מעלת היגיעה.

הוראה ביגיעה מאדמו"ר הצמח צדק
וע"ד הסיפור הידוע שאדמוה"ז רצה לתת לצ"צ תורה באופן של 
מתנה, והצ"צ ענה לו שהוא רוצה את הענינים שבתורה באופן של 
יגיעה דווקא, אח"כ התחרט כי כמה שאדמוה"ז הי' נותן לו באופן 
מתנה, אעפ"כ הי' עוד נשאר לו ענין של יגיעה בענינים נעלים יותר 
עד א"ס, שמזה רואים את גודל המעלה שבענין היגיעה, ומספרים 
את הסיפור הזה לנו כי שמץ מזה שייך לכאו"א, שזה מורה מעלת 

היגיעה והעבודה בכח עצמו.

)ש"פ שלח תשל"ד ס"ד(

89
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רה
תו

 ב
עה

גי
די ענינים פון משה ויהושע זיינען בלויז א הכנה צום עצם הלימוד, י

אין  היגיעה  ענין  דער  זיין  ס'דארף  און  גענוג,  ניט  איז  דאס  אבער 
— זקן זה שקנה חכמה  תורה, וואס דאס איז דער ענין פון זקנים 

)קידושין לב, ב(,

אן  אין  אים  ביי  תורה  די  ווערט  בתורה  יגיעה  די  דורך  וואס 
ווארום ער האט אריין  זאך,  זיינע א  ווערט  אופן פון קנין אז דאס 
געלייגט אין דערויף זיין יגיעה, איז דאס ניט אזוי ווי א שואל וכו', 
אפי' ניט ווי אן ענין של מתנה, וואס דעמאלט זאגט מען דאך אויך 
אז וויבאלד ער האט אים פארשאפט א נחת רוח, דערפאר גיט ער 
אים א מתנה )ראה גיטין נ, ב(, איז דאך דאס ניט אזוי ווי דער ענין 
פון קויפן א זאך, ווארום ביי מתנה קען דאך זיין אין אן אופן פון 
ע"מ להחזיר וואס דעמאלט הייסט דאס אויך א מתנה )שו"ע או"ח 

סתרנ"ח ס"ד(,

א  זיינע  אינגאנצן  דאס  ווערט  דאס,  קויפט  ער  משא"כ בשעת 
זאך, און וויבאלד אז ער האט באצאלט דערפאר, קען שוין דער מוכר 
ניט חרטה האבן )ראה ב"מ מד, א(, וואס דאס איז וואס מ'זאגט אז 
מ'דארף זיין די תכונה פון זקנים – זה שקנה חכמה, דער ענין פון 

יגיעה אין תורה.

)ש"פ נשא תשל"ו ס"ז(

בגלות זה צריכים רק את היגיעה בתורה
אין דערויף איז אבער דא די מעלה אין דעם "מיצר" פון גלות 

האחרון לגבי ווי ס'איז געווען אין גלות מצרים:

אין גלות מצרים איז דער "מיצר" געווען פארבונדן מיט דעם 
ענין פון "עבודה קשה בחומר ובלבנים גו'" )שמות א, יד( כפשוטו, 
"מיצר"  דער  זיין  דארף  איצטער  וואס  זה  לגלות  בנוגע  משא"כ 

הגלות דורך דעם ענין פון יגיעה אין לימוד התורה.

און ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תו"א )ר"פ שמות(, 
אין די דרושים פון יצי"מ, דאס וואס ס'שטייט אין זהר )ח"ג קנג, א( 
"עבודה קשה דא קושיא, בחומר דא ק"ו, ובלבנים דא ליבון הלכתא 
וכו'", אז דורך די יגיעה אין די קושיות וואס זיינען דא אין תורה, און 

דורך די יגיעה אין ליבון הלכתא וכו', 

"צ"ל ענין היגיעה בתורה באופן דלאסוקי שמעתתא 
אליבא דהלכתא"

וכאן המקום להזכיר עכ"פ בקיצור, שהענין של כי מציון תצא 
תורה וגו' זוהי הרי נבואה, אבל יש בזה ג"כ ענין של צווי, שיהודי 
היגיעה  ענין  צ"ל  שהרי  וגו',  תורה  תצא  שמציון  להשתדל  צריך 

בתורה באופן דלאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא;

ידיעה  לו  שיהי'  רק  לא  בזה  שהמעלה  ס"ו,  בהמשך  ומבואר 
בעניני הלכה, אלא שאופן הלימוד לאסוקי וכו' נותן לו תוספת כח 
שהוא  היות  דאמת,  אליבא  תהי'  התורה  בלימוד  שלו  שהשקו"ט 
ישנו  בנוגע להלכה בפועל, שלכן  יודע שיסמכו על המסקנא שלו 
במוחש  שרואים  וכפי  רב,  מעשה  על  שמסתכלים  בהלכה  כלל 
בתכונת האדם, שכשיודע שזה רק ענין של שקו"ט בעלמא, אז הוא 
לא מתיגע בזה כ"כ, משא"כ כשהוא יודע שהשקו"ט שלו זה נוגע 

להלכה בפועל, אז היגיעה היא באי"ע יותר גדולה.

)יום שמח"ת תשל"ה ס"ח(

מנוחת הנפש ע"י שמחליט להפטר מענינים המבלבלים
... דארף זיין לימוד התורה למטה אין אן אופן פון יגעת ומצאת 
דווקא, כדי צו באפרייט ווערן פון די ענינים המבלבלים, ביז ווי אין 
לשון הידוע אין מכילתא )עה"פ בשלח י"ז( לא ניתנה תורה לדרוש 
אלא לאוכלי המן, וואס דער ביאור בזה איז אז זיי האבן ניט געהאט 
קיינע דאגות, כל צרכיהם הגשמיים זיינען געווען מן המזומן, וואס 

דערפאר קענען זיי מקבל זיין די תורה,

ועד"ז זאגט מען בנוגע צו יעדער איד, אז ווי אזוי איז מען מצליח 
אין לערנען — דוקא אז בשעת הלימוד פסק'נט ער אפ ביי זיך אז 
פרנסה,  דאגות  אויף  פארגעסט  ער  המן,  אוכלי  ווי  פונקט  איז  ער 
פארגעסט אויף כל הדאגות שבעולם, און דוקא דעמאלט האט ער 

מנוחת הנפש אויף לערנען תורה כדבעי.

)ליל ה' סיון תשל"ו ס"ב(

לימוד באופן של קנין – שנהי' שלו ממש
דערנאך זאגט מען אז ס'דארף זיין דער ענין פון זקנים, ווארום 
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גי
י די ענינים פון משה ויהושע זיינען בלויז א הכנה צום עצם הלימוד, 

אין  היגיעה  ענין  דער  זיין  ס'דארף  און  גענוג,  ניט  איז  דאס  אבער 
— זקן זה שקנה חכמה  תורה, וואס דאס איז דער ענין פון זקנים 

)קידושין לב, ב(,

אן  אין  אים  ביי  תורה  די  ווערט  בתורה  יגיעה  די  דורך  וואס 
ווארום ער האט אריין  זאך,  זיינע א  ווערט  אופן פון קנין אז דאס 
געלייגט אין דערויף זיין יגיעה, איז דאס ניט אזוי ווי א שואל וכו', 
אפי' ניט ווי אן ענין של מתנה, וואס דעמאלט זאגט מען דאך אויך 
אז וויבאלד ער האט אים פארשאפט א נחת רוח, דערפאר גיט ער 
אים א מתנה )ראה גיטין נ, ב(, איז דאך דאס ניט אזוי ווי דער ענין 
פון קויפן א זאך, ווארום ביי מתנה קען דאך זיין אין אן אופן פון 
ע"מ להחזיר וואס דעמאלט הייסט דאס אויך א מתנה )שו"ע או"ח 

סתרנ"ח ס"ד(,

א  זיינע  אינגאנצן  דאס  ווערט  דאס,  קויפט  ער  משא"כ בשעת 
זאך, און וויבאלד אז ער האט באצאלט דערפאר, קען שוין דער מוכר 
ניט חרטה האבן )ראה ב"מ מד, א(, וואס דאס איז וואס מ'זאגט אז 
מ'דארף זיין די תכונה פון זקנים – זה שקנה חכמה, דער ענין פון 

יגיעה אין תורה.

)ש"פ נשא תשל"ו ס"ז(

בגלות זה צריכים רק את היגיעה בתורה
אין דערויף איז אבער דא די מעלה אין דעם "מיצר" פון גלות 

האחרון לגבי ווי ס'איז געווען אין גלות מצרים:

אין גלות מצרים איז דער "מיצר" געווען פארבונדן מיט דעם 
ענין פון "עבודה קשה בחומר ובלבנים גו'" )שמות א, יד( כפשוטו, 
"מיצר"  דער  זיין  דארף  איצטער  וואס  זה  לגלות  בנוגע  משא"כ 

הגלות דורך דעם ענין פון יגיעה אין לימוד התורה.

און ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תו"א )ר"פ שמות(, 
אין די דרושים פון יצי"מ, דאס וואס ס'שטייט אין זהר )ח"ג קנג, א( 
"עבודה קשה דא קושיא, בחומר דא ק"ו, ובלבנים דא ליבון הלכתא 
וכו'", אז דורך די יגיעה אין די קושיות וואס זיינען דא אין תורה, און 

דורך די יגיעה אין ליבון הלכתא וכו', 
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טעלעפאן י דער  ווען  און  שבת,  צו  בדוגמא  אים  ביי  איז  איצטער 

קלינגט בשבת, איז דאך ח"ו אז דאס זאל אים מבלבל זיין פון דעם 
ענין השבת –

הטלפון הוא בלבול מה"קלוגינקער"
דער  אין  ניט  זיך  ער  געפינט  תורה,  לערנט  ער  ווען  ועד"ז 
דאס  און  שבת!  איצטער  איז  אים  ביי  וואכעדיקייט,  פון  וועלט 
וואס ס'קלינגט דער טעלעפאן, איז מערניט ווי א בלבול וואס דער 
"קלוגינקער" וויל אים מבלבל זיין, וואס די כוונה בזה איז, אז ער 
זאל באווייזן אז ער איז א קלוגער, און ווערט ניט נתפעל פאר דעם 

"מלך זקן וכסיל".

ועד"ז ווען מ'קומען צו אים בני ביתו ]וואס אין דערויף ווערן 
זיינען דאך "קומה  אידן  ווארום אלע  ואחת מבנ"י,  נכלל כל אחד 
אחד  כאיש  גו'  ישראל  איש  "כל  ס'שטייט  ווי  און  שלימה",  אתת 
חברים"[ און מ'וויל רעדן מיט אים וועגן ענינים טובים און ענינים 

רצויים –

כשרוצים להפסיקו מלמודו: "איצטער לערנט ער תורה, 
ער איז תורה, זיי רעדן מיט תורה, תורה לערנט תורה!"

און  ובדרכי שלום,  נועם  בדרכי  ענטפערן  זיי טאקע  ער  דארף 
מיטן כבוד הראוי )מיט אלע באווארענישן אז ס'זאל זיין נהגו כבוד 
אז  זיין,  דארף  ענטפער  דעם  פון  תוכן  דער  אבער  וכו'(,  לזה  זה 
איצטער לערנט ער תורה, ער איז תורה, זיי רעדן מיט תורה, תורה 

לערנט תורה!

וואס בשעת ער זאגט דאס אין אן אופן פון דברים היוצאים מן 
הלב, דאס ווערט געזאגט מיט דער גאנצער ערנסטקייט און תמימות 
זיי  ביי  ווערט  דאס  הלב,  אל  נכנסים  איז   – שבדבר  וצדק  ויושר 
אנגענומען, און דעמולט איז ניט נאר אז מ'איז אים ניט מבלבל פון 
לימוד התורה, נאר אדרבה, מ'איז נאר מונע פון אים כמה בלבולים, 
כדי ער זאל קענען דורכפירן רצונו הטוב, פארנעמען זיך מיט לימוד 

התורה אין אן אופן פון "תורתו אומנתו".

)ל"ג בעומר תשל"ח סי"א(

עבודת פרך – שלא לפי רגילותו
ב(  יא,  )סוטה  גמ'  די  ווי  פרך",  "עבודת  פון  אופן  אן  אין  ביז 
זאגט אז דאס איז דער ענין פון "מלאכת נשים לאנשים", וואס אע"פ 
אז דאס איז א גרינגערע עבודה, וויבאלד אבער אז דאס איז ניט כפי 
איז  דאס  אז  פרך",  "עבודת  אנגערופן  דאס  ווערט  שלו,  הרגילות 
יג(, ד. ה. אז די  אן עבודה וואס איז "מפרכת" )פירש"י שמות א, 
יגיעה אין לימוד התורה איז אין אן אופן וואס איז ניט כפי הרגילות 

שלו –

אופן  אן  אין  התורה,  לימוד  אין  היגיעה  ענין  דעם  דורך  איז 
וואס איז מערער ווי זיין רגילות, ווערט דאס דער "מיצר" וואס איז 

ממשיך דעם "מרחב" וואס וועט זיין לע"ל .

)ש"פ פנחס תשל"ז ס"ד(

אין להסתפק בעשיית טובה ליהודי...
וויבאלד אז ער ווייסט דעם פתגם פון ר"מ פון תלמידי הבעש"ט, 
אז א נשמה קומט אראפ אין עוה"ז צו טאן א טובה א אידן בגשמיות 
אדער ברוחניות )סה"מ קונטרסים ח"ג ע' מו. היום יום ע' נא( – קען 
שלאפן,  לייגן  שוין  זיך  קען  ער  און  באגנוגענען,  דערמיט  זיך  ער 

אדער עכ"פ לערנען תורה במנוחה, ניט אין אן אופן של יגיעה –

אז  וויבאלד   – נוצרת"  לכך  "כי  אים  מען  זאגט  דערויף  אויף 
מ'האט דיר געגעבן נאך איין טאג צו לעבן, צי נאך איין יאר, נאך 20 
יאר, נאך 70 יאר, דארפסטו וויסן זיין אז "לכך נוצרת", יעדער רגע 
איז דאס א בריאה חדשה, און די כוונת הבריאה איז ער זאל לערנען 

תורה און מקיים זיין מצוות וכו'.

)ש"פ מטו"מ תשל"ז סל"ז(

"ווען ס'קלינגט דער טעלעפאן, ענטפערט ער ניט"!
אופן  אן  אין  זיין  זאל  בתורה  די שיעורים  פון  לימוד  דער  און 
פון "תורתו אומנתו", אז אין דעם זמן וואס ער פארנעמט זיך מיט 
לימוד התורה, איז ביי אים ניטא קיין אנדער זאך אויסער דעם ענין 

התורה – "תורתו אומנתו".

ווארום  ניט,  ער  ענטפערט  טעלעפאן,  דער  ס'קלינגט  ווען 
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י טעלעפאן  דער  ווען  און  שבת,  צו  בדוגמא  אים  ביי  איז  איצטער 

קלינגט בשבת, איז דאך ח"ו אז דאס זאל אים מבלבל זיין פון דעם 
ענין השבת –

הטלפון הוא בלבול מה"קלוגינקער"
דער  אין  ניט  זיך  ער  געפינט  תורה,  לערנט  ער  ווען  ועד"ז 
דאס  און  שבת!  איצטער  איז  אים  ביי  וואכעדיקייט,  פון  וועלט 
וואס ס'קלינגט דער טעלעפאן, איז מערניט ווי א בלבול וואס דער 
"קלוגינקער" וויל אים מבלבל זיין, וואס די כוונה בזה איז, אז ער 
זאל באווייזן אז ער איז א קלוגער, און ווערט ניט נתפעל פאר דעם 

"מלך זקן וכסיל".

ועד"ז ווען מ'קומען צו אים בני ביתו ]וואס אין דערויף ווערן 
זיינען דאך "קומה  אידן  ווארום אלע  ואחת מבנ"י,  נכלל כל אחד 
אחד  כאיש  גו'  ישראל  איש  "כל  ס'שטייט  ווי  און  שלימה",  אתת 
חברים"[ און מ'וויל רעדן מיט אים וועגן ענינים טובים און ענינים 

רצויים –

כשרוצים להפסיקו מלמודו: "איצטער לערנט ער תורה, 
ער איז תורה, זיי רעדן מיט תורה, תורה לערנט תורה!"

און  ובדרכי שלום,  נועם  בדרכי  ענטפערן  זיי טאקע  ער  דארף 
מיטן כבוד הראוי )מיט אלע באווארענישן אז ס'זאל זיין נהגו כבוד 
אז  זיין,  דארף  ענטפער  דעם  פון  תוכן  דער  אבער  וכו'(,  לזה  זה 
איצטער לערנט ער תורה, ער איז תורה, זיי רעדן מיט תורה, תורה 

לערנט תורה!

וואס בשעת ער זאגט דאס אין אן אופן פון דברים היוצאים מן 
הלב, דאס ווערט געזאגט מיט דער גאנצער ערנסטקייט און תמימות 
זיי  ביי  ווערט  דאס  הלב,  אל  נכנסים  איז   – שבדבר  וצדק  ויושר 
אנגענומען, און דעמולט איז ניט נאר אז מ'איז אים ניט מבלבל פון 
לימוד התורה, נאר אדרבה, מ'איז נאר מונע פון אים כמה בלבולים, 
כדי ער זאל קענען דורכפירן רצונו הטוב, פארנעמען זיך מיט לימוד 

התורה אין אן אופן פון "תורתו אומנתו".

)ל"ג בעומר תשל"ח סי"א(
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תורה בפועל, איז דאס געווען במוצאי שבת.י

וואס דאס איז פארבונדן אויך דערמיט וואס ס'איז מבואר אין 
תורה  בדברי  לדבר  התירו  "בקושי  אז  אור,  תורה  צו  הוספות  די 
בשבת", ווארום שבת אליין איז ניט ענינה תורה – אבער דערנאך 
גלייך במוצאי שבת איז ניטא דער קושי לדבר בדברי תורה, ואדרבה 

– דעמאלט איז דאס א חוב גמור צו לערנען תורה.

"עמל תורה" – בנגלה דתורה
והביאור בזה: ביום השבת איז דאך דער ענין פון )שבת מלשון( 
שביתה מכל מלאכות, פון עמל מלאכה, אפילו אויך "עמל תורה", 
און דערפאר – במוצאי שבת הויבט זיך אן ניט נאר דער ענין פון 

עמל מלאכה כפשוטו, נאר אויך דער ענין פון "עמל תורה".

און אין תורה גופא איז דער עיקר ענין פון "עמל תורה" – נגלה 
דתורה, כמובן אויך דערפון וואס דער רח"ו שרייבט אז דער אריז"ל 
אים  ביי  ער  האט  בתורה,  הלכות  לימוד  בשעת  זיין  מזיע  פלעגט 
געפרעגט פארוואס איז ער מזיע, האט דער אריז"ל געענטפערט – 
דערפאר וואס דער לימוד איז אן ענין פון בירור דלעו"ז, וואס מזה 
מובן אז דאס רעדט זיך וועגן נגלה דתורה, ווארום פנימיות התורה 
עס  ווי  כו'",  מחלוקת  ולא  דרע  מסטרא  קשיא  לא  תמן  "לית  איז 

שטייט אין זהר אין רע"מ, הובא ונתבאר אין אגה"ק.

וואס עפ"ז איז פארשטאנדיק דאס וואס דער רח"ו זאגט אז ביום 
השבת איז דער עיקר לימוד התורה אין פנימיות התורה – ווארום 
דער ענין פון "עמל תורה" וואס ביום השבת איז "בקושי כו'", איז 
בעיקר דער ענין פון נגלה דתורה, משא"כ פנימיות התורה איז ניט 

פארבונדן מיט עמל.

)ש"פ שמיני תשמ"א סמ"ד(

לא ללמוד באופן של אמונה...
יגיעה  פון  אן אופן  אין  זיין  לימוד התורה שלו דארף  אז  ד.ה. 
דוקא, און אין אן אופן פון עבודת פרך, אז דאס איז ניט כפי הרגילות 
שלו, וואס בפשטות מיינט דאס אז ס'איז ניט גענוג דאס וואס ער 
אויך  דארף  ער  נאר  שלו,  הרגילות  כפי  ושקידה  בהתמדה  לערנט 
און  חדש,  דבר  א  דאס  איז  אים  ביי  וואס  אע"פ  חסידות,  לערנען 

לא כפועל המסתכל על השעון...
ועוסקים  שיושבים  "עשרה  פון  אופן  אן  אין  איז  דאס  און 

בתורה":

ער לערנט תורה אין אן אופן פון "עוסק בתורה", ווי ס'איז זיין 
אייגענער עסק, ניט ווי אן אנגעשטעלטער ארבעטער, וואס ער איז 
טאקע עוסק במשאו ומתנו באמונה, במילא קוקט ער אויפן זייגער 
און  ארבעטן,  מחוייב  איז  ער  וואס  זמן  דער  זיך  ענדיקט  עם  ווען 
ער גייט ניט אוועק א רגע פאר דעם זמן; אבער לאידך – נאך דעם 
זיך דער זמן וואס ער דארף ארבעטן – גייט ער  וואס עם ענדיקט 
אוועק פון דער ארבעט צו זיינע ענינים, כאילו ווי ער האט פריער 

ניט געארבעט –

... אלא כבעה"ב החולם על העסק!
איז  דעמולט  וואס  עסק,  זיין  ס'איז  ווי  דעם  אין  טוט  ער  נאר 
אפילו נאך דערויף וואס ער גייט אהיים פון דער ארבעט – טראכט 

ער כסדר וועגן דעם עסק,

ביז אז אפילו ווען ער שלאפט – חלום'ט ער וועגן דעם עסק, 
ווארום דאס איז פון הרהורי לבו ביומא,

וע"ד ווי דאס איז ביי א חכם, וואס א חכם דארף זיין ניכר אויך 
בשינתו, אז ער איז ניכר בשינתו, דורך דערויף וואס ווען ער שלאפט 

חלום'ט זיך אים מהרהורי לבו ביום.

)ש"פ קרח תש"מ ס"ח(

במוצאי שבת: חוב גמור ללמוד תורה!
דער ענין פון תורה האט א קשר מיט שבת, כידוע אז "בשבת 

ניתנה תורה".

איז  בשבת  געווארן  געגעבן  איז  תורה  אז  וויבאלד  וואס 
זיך  האט  התורה  לימוד  פון  ענין  אמת'ער  דער  אז  פארשטאנדיק, 
זיינען אידן  אנגעהויבן במוצאי שבת – ווארום ביום השבת עצמו 
געווען פארנומען מיט מתן תורה און קבלת התורה, וואס דאס איז 
באשטאנען פון צוויי ענינים – מתן תורה נתינת התורה מלמעלה, 
לערנען  אנגעהויבן  אידן  האבן  ווען   – מלמטה  התורה  קבלת  און 
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י תורה בפועל, איז דאס געווען במוצאי שבת.

וואס דאס איז פארבונדן אויך דערמיט וואס ס'איז מבואר אין 
תורה  בדברי  לדבר  התירו  "בקושי  אז  אור,  תורה  צו  הוספות  די 
בשבת", ווארום שבת אליין איז ניט ענינה תורה – אבער דערנאך 
גלייך במוצאי שבת איז ניטא דער קושי לדבר בדברי תורה, ואדרבה 

– דעמאלט איז דאס א חוב גמור צו לערנען תורה.

"עמל תורה" – בנגלה דתורה
והביאור בזה: ביום השבת איז דאך דער ענין פון )שבת מלשון( 
שביתה מכל מלאכות, פון עמל מלאכה, אפילו אויך "עמל תורה", 
און דערפאר – במוצאי שבת הויבט זיך אן ניט נאר דער ענין פון 

עמל מלאכה כפשוטו, נאר אויך דער ענין פון "עמל תורה".

און אין תורה גופא איז דער עיקר ענין פון "עמל תורה" – נגלה 
דתורה, כמובן אויך דערפון וואס דער רח"ו שרייבט אז דער אריז"ל 
אים  ביי  ער  האט  בתורה,  הלכות  לימוד  בשעת  זיין  מזיע  פלעגט 
געפרעגט פארוואס איז ער מזיע, האט דער אריז"ל געענטפערט – 
דערפאר וואס דער לימוד איז אן ענין פון בירור דלעו"ז, וואס מזה 
מובן אז דאס רעדט זיך וועגן נגלה דתורה, ווארום פנימיות התורה 
עס  ווי  כו'",  מחלוקת  ולא  דרע  מסטרא  קשיא  לא  תמן  "לית  איז 

שטייט אין זהר אין רע"מ, הובא ונתבאר אין אגה"ק.

וואס עפ"ז איז פארשטאנדיק דאס וואס דער רח"ו זאגט אז ביום 
השבת איז דער עיקר לימוד התורה אין פנימיות התורה – ווארום 
דער ענין פון "עמל תורה" וואס ביום השבת איז "בקושי כו'", איז 
בעיקר דער ענין פון נגלה דתורה, משא"כ פנימיות התורה איז ניט 

פארבונדן מיט עמל.

)ש"פ שמיני תשמ"א סמ"ד(

לא ללמוד באופן של אמונה...
יגיעה  פון  אן אופן  אין  זיין  לימוד התורה שלו דארף  אז  ד.ה. 
דוקא, און אין אן אופן פון עבודת פרך, אז דאס איז ניט כפי הרגילות 
שלו, וואס בפשטות מיינט דאס אז ס'איז ניט גענוג דאס וואס ער 
אויך  דארף  ער  נאר  שלו,  הרגילות  כפי  ושקידה  בהתמדה  לערנט 
און  חדש,  דבר  א  דאס  איז  אים  ביי  וואס  אע"פ  חסידות,  95לערנען 
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תורה, אדער דער צער דערפון וואס ער קען זיך ניט מתרכז זיין אין י

דעם לימוד, ווארום דאס קען אנרירן נאר אין חיצוניות השכל, אבער 
בנוגע צו פנימיות השכל איז במה נחשב הוא דער צער הגוף לגבי 

דעם תענוג וואס ער האט אין לימוד התורה.

הצער מספיקות בלימוד
דערפון גופא איז אבער פארשטאנדיק, אז בשעת ביי אים ווערט 
א ספק וועלכע סברא איז די נקודת האמת און וועלכע איז מערניט ווי 
אלס א קס"ד, און ער קען ניט מכריע זיין דעם ספק, ווערט ביי אים 
גאר א גרויסער צער ווארום ויבאלד אז כל מציאותו איז תורה, און 
דא ווערט ביי אים א ספק, האט ער דערפון א גרויסן צער, וואס דער 

צער איז שלא בערך צום צער וואס ס'קען האבן פון צער הגוף.

וכידוע וואס דער ראגאטשאווער האט געזאגט, אז ביי אים איז 
שבת פארבונדן מיט אן ענין פון צער, )בכלל איז דאך שבת דער ענין 
התענוג, און ער האט געזאגט אז ביי אים איז דאס פארבונדן מיט 
ווארום ביי אים איז געווען נביעת המוחין כמעין המתגבר,  צער(, 
פריער האט ער געטראכט איין סברא, און געהאט כמה ראיות פון 
ש"ס און ראשונים און די אלע מפרשים וואס ער פלעגט לערנען, און 
גלייך איז אים אריינגעפאלן א צווייטע סברא להיפך און אויך כמה 
ראיות לזה וכו', און גלייך א דריטע סברא וכו' )וכלשון הרגיל וואס 

מ'געפינט ביים מיטעלן רבי'ן "ודלא כדלעיל"(;

העצה להכרעת הספיקות - כתיבת הסברא
ער  עצה,  אן  דערויף  אויף  געהאט  ער  האט  החול  בימות  איז 
פלעגט נעמען א פאפיר און אנשרייבן אויף דערויף די סברא, וואס 
וויבאלד אז מ'קען ניט שרייבן צוויי סברות צוזאמען, און בשעת ער 
שרייבט איין סברא דארף ער זיך אריינלייגן אין דערויף וכו', האט 
דאס איינגעשטילט די נביעת המוחין, ער זאל קענען אנקומען צו די 

מסקנא,

משא"כ אבער בשבת וואס דעמולט טאר מען דאך ניט שרייבן, 
די  צו  צוקומען  ניט  קען  ער  וואס  דערפון  צער  געהאט  ער  האט 

מסקנא, ווייל ס'פאלט אים אריין נאך א סברא און נאך א סברא.

)ש"פ עקב תשל"ז סמ"ו(

ס'איז ניט כפי הרגילות שלו.

און אפי' נאך דערויף וואס ער לערנט שוין חסידות, זאגט מען 
אים אז דער לימוד דארף זיין אין אן אופן פון הבנה והשגה דוקא, 
און ניט נאר אין אן אופן של אמונה. וואס לכאו' קען ער טראכטן ביי 
זיך, אז וויבאלד אז דאס איז א מאמר פון א גדול בישראל, א רבי, א 
נשיא בישראל, פארלאזט ער זיך אויף אים און ער גלויבט אין אלע 
זאכן וואס שטייען אין דעם מאמר, ובמילא דארף ער ניט הארעווען 

אויף דערויף –

הבנה והשגה - ע"י היגיעה דוקא!
זאגט מען אים אז ס'איז ניט גענוג דאס וואס ער לערנט אין אן 
אופן פון אמונה, נאר דער לימוד דארף זיין אין אן אופן פון הבנה 
והשגה דוקא, וואס דער ענין פון הבנה והשגה קען זיין דוקא דורך 
דעם ענין היגיעה, ווארום "לא יגעתי ומצאתי אל תאמין" )מגילה 

ו, ב(. 

אופן  אן  אין  איז  החסידות  לימוד  פון  ענין  דער  אז  אע"פ  און 
פון "עבודת נשים לאנשים", ווארום לימוד החסידות איז גרינגער 
דערפאר וואס דארטן דארף מען ניט זוכן אין א סאך ספרים, ווייל 
אלץ איז דא אויפן ארט, און לימוד החסידות איז דאך אין אן אופן 
ס'שטייט  ווי  וכו'",  מחלוקת  ולא  כו'  קושיא  לא  תמן  "לית  וואס 
אין רע"מ )זח"ג קכד, ב( – אעפ"כ, וויבאלד אז דאס איז ניט כפי 
הרגילות שלו, איז דאס ע"ד ווי מלאכת נשים לאנשים, וואס דאס 

איז עבודת פרך.

)ש"פ פנחס תשל"ז ס"ה(

כשמציאותו הוא תורה - אין צער הגוף תופס מקום!
ווארום דאס קומט דאך בהמשך צו דעם וואס שטייט פריער אין 
משנה "הפך בה והפך בה דכולא בה . . ומנה לא תזוע, שאין לך מדה 

טובה הימנה",

איז דאך פארשטאנדיק אז בשעת ער לערנט תורה אין דעם אופן 
ניט תופס מקום  אז כל מציאותו איז תורה, איז ביי אים אינגאנצן 
דער צער הגוף וואס ער האט דערפון וואס ער איז זיך מתייגע אין 
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י תורה, אדער דער צער דערפון וואס ער קען זיך ניט מתרכז זיין אין 

דעם לימוד, ווארום דאס קען אנרירן נאר אין חיצוניות השכל, אבער 
בנוגע צו פנימיות השכל איז במה נחשב הוא דער צער הגוף לגבי 

דעם תענוג וואס ער האט אין לימוד התורה.

הצער מספיקות בלימוד
דערפון גופא איז אבער פארשטאנדיק, אז בשעת ביי אים ווערט 
א ספק וועלכע סברא איז די נקודת האמת און וועלכע איז מערניט ווי 
אלס א קס"ד, און ער קען ניט מכריע זיין דעם ספק, ווערט ביי אים 
גאר א גרויסער צער ווארום ויבאלד אז כל מציאותו איז תורה, און 
דא ווערט ביי אים א ספק, האט ער דערפון א גרויסן צער, וואס דער 

צער איז שלא בערך צום צער וואס ס'קען האבן פון צער הגוף.

וכידוע וואס דער ראגאטשאווער האט געזאגט, אז ביי אים איז 
שבת פארבונדן מיט אן ענין פון צער, )בכלל איז דאך שבת דער ענין 
התענוג, און ער האט געזאגט אז ביי אים איז דאס פארבונדן מיט 
ווארום ביי אים איז געווען נביעת המוחין כמעין המתגבר,  צער(, 
פריער האט ער געטראכט איין סברא, און געהאט כמה ראיות פון 
ש"ס און ראשונים און די אלע מפרשים וואס ער פלעגט לערנען, און 
גלייך איז אים אריינגעפאלן א צווייטע סברא להיפך און אויך כמה 
ראיות לזה וכו', און גלייך א דריטע סברא וכו' )וכלשון הרגיל וואס 

מ'געפינט ביים מיטעלן רבי'ן "ודלא כדלעיל"(;

העצה להכרעת הספיקות - כתיבת הסברא
ער  עצה,  אן  דערויף  אויף  געהאט  ער  האט  החול  בימות  איז 
פלעגט נעמען א פאפיר און אנשרייבן אויף דערויף די סברא, וואס 
וויבאלד אז מ'קען ניט שרייבן צוויי סברות צוזאמען, און בשעת ער 
שרייבט איין סברא דארף ער זיך אריינלייגן אין דערויף וכו', האט 
דאס איינגעשטילט די נביעת המוחין, ער זאל קענען אנקומען צו די 

מסקנא,

משא"כ אבער בשבת וואס דעמולט טאר מען דאך ניט שרייבן, 
די  צו  צוקומען  ניט  קען  ער  וואס  דערפון  צער  געהאט  ער  האט 

מסקנא, ווייל ס'פאלט אים אריין נאך א סברא און נאך א סברא.

97)ש"פ עקב תשל"ז סמ"ו(
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עוד, אלא אף שבתחילה הי' עני גדול, ונתן דעתו ללמוד תורה ולא י

פנה אל רהבים, הצליחו ה' וברכו גם בעושר רב.

"בראשית דרכו בלימוד התורה, לפעמים נראית לו הדרך 
ארוכה וקשה..."

דרכו  בראשית  העומד  תלמיד  לכל  השכל  ומוסר  הוראה  מזה 
בלימוד התורה, ולפעמים נראית לו הדרך ארוכה וקשה, וספק גדול 

בעיניו אם יצליח בדרך זו, ומה תועלת בה בחיים וכו'.

הנה באו ימי הספירה האלה, הקשורים ברבי עקיבא, ומתירים 
הספיקות. מזכירים הם לכל תלמיד, אשר אם באמת ובתוקף יחליט 
ללמוד תורה, ברור הדבר שיצליח; ולא עוד, אלא – גם יצליח בעניניו 
בחוקותי  "אם  זה:  שבוע  בפרשת  הכתוב  שאומר  וכמו  האחרים, 
תלכו" – וכפירש"י "תהיו עמלים בתורה" – "ונתתי גשמיכם בעתם 

גו'", ויבואו ויתקיימו כל הברכות האמורות שם בפרשה.

)ל"ג בעומר תשי"ג - תו"מ ח"ח ע' 148(

שלא יבלע הנקודה – להיות עמל בתורה!
. . . מצד רוב הדיבור יכולה להיבלע הנקודה ובכן נקודת הענין 
שכל אחד צריך לקבל על עצמו להיות עמל בתורה, והיינו, שככל 
זה  השבועות  מחג  הנה  השבועות  חג  לפני  בתורה  ועמל  שיתייגע 

צריך להוסיף בעמל בתורה.

וקבלה צריכה להיות בתוקף ולא לדחות זאת למחרת, אלא עוד 
הלילה במוצאי שבועות, צריך להתחיל את ההוספה בתורה וכאמור, 
שע"י זה שבני ישראל משעבדין את עצמם לתורה משעבד הקב"ה 
ומזוני  ליתן להם כל הצטרכותם בבני חיי  ישראל,  את עצמו לבני 

רויחא. 

)יום ב' דחה"ש תשכ"ד(

צריכים לעיין הרבה בדברי רבותינו נשיאינו
צוגעטראגן  זיין  מ'דארף  ווייט  ווי  אויף  אונז  לערנט  דאס  און 
און וויפל מען דארף מעיין זיין ביים לערנען תורת ודברי רבותינו 

כל הענינים שבחסידות הם בתכלית הדיוק
אז  ערטער(  פיל  אין  עס  זעט  מען  )ווי  מען  זעט  אויך  דא  און 
אלע ענינים פון חסידות, אפילו די וואס קומען לכאורה נאר בדרך 
— זיינען זיי בתכלית הדיוק און אין זיי זיינען מרומז ענינים  אגב 

נפלאים.

די  וועלכע  מיט  רז"ל(  מאמרי  )אדער  פסוקים  די  אפילו  און 
מאמרים הויבן זיך אן, און אויך די סדרות )ווען די מאמרים זיינען 
די  אין  ארייגעשטעלט  זיי  האט  מען  וואו  אדער  געוווארן  געזאגט 
ספרי חסידות(, האבן א שייכות פנימית צו די ענינים וועלכע ריידן 

זיך אין די מאמרים...

תוקף ההחלטה ללימוד התורה מביא להצלחה בכל
...מהי הנקודה העיקרית שחוללה שינוי בחיי רבי עקיבא, שינוי 

מן הקצה אל הקצה?

מספרים לנו רז"ל, אשר כשנתן רבי עקיבא דעתו ללמוד תורה, 
לא ידע אז אם יצליח או לא. ומלבד זה היו לו קשיים רבים, כי עני 
החלטה  לידי  ובא  מעשה  ראה  כן,  פי  על  אף  וחסר-כל.  הי'  גדול 
להקדיש ימיו לתורה. והמעשה שראה הוא, אשר טפין טפין של מים 

נופלות על אבן וחוקקין אותה.

רכים,  הם  והמים  וקשה,  מוצקה  היא  האבן  עקיבא:  רבי  אמר 
והטפות קטנות, אף על פי כן, כשיתמידו המים ליפול על האבן טפה 
טפה, מיום ליום, ומשבוע לשבוע ומחודש לחודש, הנה סוף כל סוף 

יפוצצו המים את הסלע.

אם "יתמיד בלימודו מיום ליום . . אין כל ספק אשר סוף 
סוף יגיע למטרתו להיות בן תורה"

על אחת כמה וכמה אם למרות כל הקשיים יחליט ללמוד תורה 
ומחודש  לשבוע  ומשבוע  ליום  מיום  בלימודו  ויתמיד  רצונו,  בכל 
לחודש שנה בשנה, אין כל ספק אשר סוף סוף יגיע למטרתו להיות 

בן תורה.

וכן עשה, וכן הי', שנעשה רבי עקיבא לגדול התורה בדורו. ולא 
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י עוד, אלא אף שבתחילה הי' עני גדול, ונתן דעתו ללמוד תורה ולא 

פנה אל רהבים, הצליחו ה' וברכו גם בעושר רב.

"בראשית דרכו בלימוד התורה, לפעמים נראית לו הדרך 
ארוכה וקשה..."

דרכו  בראשית  העומד  תלמיד  לכל  השכל  ומוסר  הוראה  מזה 
בלימוד התורה, ולפעמים נראית לו הדרך ארוכה וקשה, וספק גדול 

בעיניו אם יצליח בדרך זו, ומה תועלת בה בחיים וכו'.

הנה באו ימי הספירה האלה, הקשורים ברבי עקיבא, ומתירים 
הספיקות. מזכירים הם לכל תלמיד, אשר אם באמת ובתוקף יחליט 
ללמוד תורה, ברור הדבר שיצליח; ולא עוד, אלא – גם יצליח בעניניו 
בחוקותי  "אם  זה:  שבוע  בפרשת  הכתוב  שאומר  וכמו  האחרים, 
תלכו" – וכפירש"י "תהיו עמלים בתורה" – "ונתתי גשמיכם בעתם 

גו'", ויבואו ויתקיימו כל הברכות האמורות שם בפרשה.

)ל"ג בעומר תשי"ג - תו"מ ח"ח ע' 148(

שלא יבלע הנקודה – להיות עמל בתורה!
. . . מצד רוב הדיבור יכולה להיבלע הנקודה ובכן נקודת הענין 
שכל אחד צריך לקבל על עצמו להיות עמל בתורה, והיינו, שככל 
זה  השבועות  מחג  הנה  השבועות  חג  לפני  בתורה  ועמל  שיתייגע 

צריך להוסיף בעמל בתורה.

וקבלה צריכה להיות בתוקף ולא לדחות זאת למחרת, אלא עוד 
הלילה במוצאי שבועות, צריך להתחיל את ההוספה בתורה וכאמור, 
שע"י זה שבני ישראל משעבדין את עצמם לתורה משעבד הקב"ה 
ומזוני  ליתן להם כל הצטרכותם בבני חיי  ישראל,  את עצמו לבני 

רויחא. 

)יום ב' דחה"ש תשכ"ד(

צריכים לעיין הרבה בדברי רבותינו נשיאינו
צוגעטראגן  זיין  מ'דארף  ווייט  ווי  אויף  אונז  לערנט  דאס  און 
99און וויפל מען דארף מעיין זיין ביים לערנען תורת ודברי רבותינו 

Yegiah 4.indd   99 6/29/2008   2:14:54 PM



100

רה
תו

 ב
עה

גי
ומובן אז מ'מיינט צוויי מאל וויפל עס לערנט א בחור )אין חו"ל( י

א מתמיד, ווארום בשופטני לא עסקינן, מ'רעדט ניט וועגן א בחור א 
שופטני וואס לערנט ניט וויפל מ'דארף, נאר מ'דארף לערנען צוויי 

מאל וויפל עס לערנט א בחור א מתמיד וואס לערנט בהתמדה.

הבחורים מחו"ל ילמדו יותר כדי להעלות את הכפל של 
הבחורים מא"י...

דערפון קומט אויך ארויס א חוב אויף די וועלכע געפינען זיך 
דא, אז אויך זיי זאלן מצד דעם לערנען בהתמדה ושקידה, ווארום 
מ'קען דאך ניט מאנען עם זאל זיין כחתן בין וכו' וכער בין הישנים, 
במילא דארפן אט די וועלכע זיינען דא לערנען וויפל עס מאנט זיך 
ביי זיי, ווייל אויב ער וועט נאר לערנען האלב, וועט דער בחור פון 

א"י לערנען צוויי מאל וויפל ער, ד.ה. צוויי מאל האלב.

בשעת דער בחור פון דאנען וועט לערנען וויפל ער דארף, ד.ה. 
ער וועט זיין א גאנצער, וואס דאס איז דאך דער ענין פון א תמים, 

וועט דער בחור פון א"י לערנען צוויי מאל פון א גאנצן.

)ש"פ שמיני תשכ"ח ס"ב(

מאמרים

"להתגבר כארי . . לעמול בתורה בעיון"
נגד  ואומץ הלב  בגבורה  כארי  ועשה טוב להתגבר  והן בבחי' 
היצר המכביד את גופו ומפיל עליו עצלה מבחי' יסוד העפר שבנפש 
משא  ועבוד'  טורח  מיני  בכל  בזריזות  גופו  מלהטריח  הבהמית 
בעבודת ה' שיש בה טורח ועמל כגון לעמול בתורה בעיון ובפה לא 
פסיק פומיה מגירסא וכמארז"ל לעולם ישים אדם עצמו על דברי 

תורה כשור לעול וכחמור למשאוי.

)תניא לקו"א פכ"ה(

"ומזה יובן מעלת העיון בתורה..."
ומזה יובן מעלת העיון בתורה, כי גמרא גמור זמורתא תהא זהו 

לכאורה  ווערן  זיי  אז  אויס  זעען  וועלכע  ענינים  אויך  נשיאינו, 
געבראכט נאר בדרך אגב,

לא  כי   — מכם  הוא  רק  דבר  לא  כי  עה"פ  זאגן  חז"ל  ווי  און 
דבר רק הוא, ואם רק — מכם הוא. למה? מפני שאין אתם יגיעים 

בתורה.

אויך די ענינים זיינען בדיוק גדול — זיי פארמאגן א תוכן רב 
און זיינען מרמז אויף ענינים נפלאים.

)ש"פ ויקרא תשכ"ה – לקו"ש ח"ז ע' 28(

היתר היציאה לחו"ל – רק ללמוד תורה!
בפרט די בחורים וועלכע זיינען געקומען פון ארצינו הקדושה, 
פארלאזנדיק זיך אויף דעם פסק הרמב"ם אז דער היתר צו ארויספארן 
פון א"י איז בלויז מצד ללמוד תורה – איז דאך זיכער מובן גודל 
החוב וואס ליגט אויף זיי צו לערנען בהתמדה ושקידה, ווארום דאס 

איז דער גאנצער תנאי וואס זיי האבן געמעגט ארויספארן.

אויף  שליחות'ן  די  אין  אריין  זיך  לאזן  וועלכע  די  ווי  ניט 
איבערגעבן פון דארטן אהער און דערנאך פון דאנען אהין, אעפ"י 
אז דאס איז טאקע א ענין של גמ"ח, אבער גמ"ח האט מען דארטן 
געקענט טאן, און אין רמב"ם ווערט ניט דערמאנט אז דאס איז א 

היתר אויף ארויס פארן, — דער היתר איז נאר כדי ללמוד תורה.

חייבים ללמוד כפליים מה שלומד בחור מתמיד מחו"ל!
ובאופן של הוספה לגבי ווי זיי האבן דארטן געלערנט, ווארום 
לערנען  דארט  און  דארטן  בלייבן  געקענט  זיי  וואלטן  ניט  אויב 
תורה, והראי' אז זיי האבן טאקע דארט געלערנט, וואלטן זיי צוליב 
דעם ניט, געקענט ארויספארן פון א"י. איז דאך מובן אז דא דארף 
צוקומען א הוספה אין זייער לימוד התורה — לערנען מערער וויפל 

זיי האבן דארט געלערנט.

וויפל איז דער שיעור פון די הוספה — זאגט די גמרא )כתובות 
עה, א( אז חד מינייהו )פון א"י( עדיף כתרי מינן )ווי צוויי תלמידים 
פון בבל(, ובמילא איז פארשטאנדיק אז עס ליגט אויף זיי א חוב צו 

לערנען צוויי מאל וויפל די תלמידים פון חו"ל,
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י ומובן אז מ'מיינט צוויי מאל וויפל עס לערנט א בחור )אין חו"ל( 

א מתמיד, ווארום בשופטני לא עסקינן, מ'רעדט ניט וועגן א בחור א 
שופטני וואס לערנט ניט וויפל מ'דארף, נאר מ'דארף לערנען צוויי 

מאל וויפל עס לערנט א בחור א מתמיד וואס לערנט בהתמדה.

הבחורים מחו"ל ילמדו יותר כדי להעלות את הכפל של 
הבחורים מא"י...

דערפון קומט אויך ארויס א חוב אויף די וועלכע געפינען זיך 
דא, אז אויך זיי זאלן מצד דעם לערנען בהתמדה ושקידה, ווארום 
מ'קען דאך ניט מאנען עם זאל זיין כחתן בין וכו' וכער בין הישנים, 
במילא דארפן אט די וועלכע זיינען דא לערנען וויפל עס מאנט זיך 
ביי זיי, ווייל אויב ער וועט נאר לערנען האלב, וועט דער בחור פון 

א"י לערנען צוויי מאל וויפל ער, ד.ה. צוויי מאל האלב.

בשעת דער בחור פון דאנען וועט לערנען וויפל ער דארף, ד.ה. 
ער וועט זיין א גאנצער, וואס דאס איז דאך דער ענין פון א תמים, 

וועט דער בחור פון א"י לערנען צוויי מאל פון א גאנצן.

)ש"פ שמיני תשכ"ח ס"ב(

מאמרים

"להתגבר כארי . . לעמול בתורה בעיון"
נגד  ואומץ הלב  בגבורה  כארי  ועשה טוב להתגבר  והן בבחי' 
היצר המכביד את גופו ומפיל עליו עצלה מבחי' יסוד העפר שבנפש 
משא  ועבוד'  טורח  מיני  בכל  בזריזות  גופו  מלהטריח  הבהמית 
בעבודת ה' שיש בה טורח ועמל כגון לעמול בתורה בעיון ובפה לא 
פסיק פומיה מגירסא וכמארז"ל לעולם ישים אדם עצמו על דברי 

תורה כשור לעול וכחמור למשאוי.

)תניא לקו"א פכ"ה(

"ומזה יובן מעלת העיון בתורה..."
101ומזה יובן מעלת העיון בתורה, כי גמרא גמור זמורתא תהא זהו 
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לא ראתה, שיתגלה לו התענוג עליון הנק' עדן כי הגילוי הזה הוא י

שיהי' לע"ל בתחיית המתים, כי ע"י גילוי תענוג עליון זה דא"ס אזי 
גם הגוף יכול לקום ולחיות. 

)ד"ה משמח חתן וכלה — מאמרי אדה"ז תקע"ב ע' קצג(

"למצוא אור החכמה המלובש באותיות התורה"
אך הנה כ"ז הוא בבחי' צמצום עצום וכמשל אות יו"ד שהיא 
נקודה חדא כו', אמנם הנה ע"י העסק בתורה לשמה לשם התורה, 
באותיות  המלובש  החכמה  אור  למצוא  בתורה  העיון  ע"י  והיינו 
התורה איש לפי ערכו, הרי עי"ז ממשיך תוס' אור בבחי' נהר יוצא 
שז"ע המשכת יסוד אבא בהאותיות, ועי"ז ממשיכים ג"כ תוס' אור 

בג"ע כו'.

)מצה זו תר"ם — תורת שמואל תר"ם ח"א ע' קיז(

"בכדי שיבוא אל עומק החכמה לאמיתתה . . הוא דוקא 
ע"י היגיעה רבה במוחו"

והנה בזח"א דק"ל ע"ב ע"פ עין לא ראתה כו' יעשה למחכה 
ואלי' חכה את איוב  )איוב ל"ב(  לו, כמד"א  אי', מאי למחכה  לו, 
בדברים, ואלין אינון דדחקין למלה דחוכמתא ודייקין לי' ומחכאן 
לי' למנדע ברירא דמלה כו'. מפרש מחכה ל' המתנה ועיכוב, וכמו 
ואלי' חכה כו', וכמו אם יתמהמה חכה לו, שהוא ל' תקוה, וגם ל' 
המתנה כו', והוא שממתין על איזה דבר, וכמו"כ הוא בעסק התורה, 

ההמתנה והעיכוב, והיינו עיון התורה כו'.

הוא  בתורה  וההגיון  העיון  ענין  עיקר  דהנה,  הוא,  והענין 
וכמו  אמיתתה,  להשגת  שבא  עד  הדבר  על  וההעמדה  העיכוב  רק 
שאנו רואין בחוש בכל דבר שכלי, בכדי שיבוא אל עומק החכמה 
לאמיתתה, כמו על אמיתית הדין באיזה דבר מד"ת, הוא דוקא ע"י 
היגיעה רבה במוחו, שמייגע כלי מוחו בעיון גדול ובהעמקה גדולה 

במתינות דוקא, אז יגיע לאמיתות הדבר.

ע"ד בחי' גירסא, שהוא רק רשימו כו', אבל התורה היא בחי' ואהי' 
שעשועים, גילוי מקור התענוגים בהאותיות, והמשכה זו הוא ע"י 
התורה  שבאותיות  ההעלם  להוציא  שמדקדק  בתורה,  העיון  עסק 
מעומק החכמה הנעלם בהם מההעלם אל הגילוי, ועי"ז ממשיך ג"כ 
מלמעלה גילוי אור א"ס בהרשימו כו', ועז"נ עין לא ראתה כו' יעשה 

למחכה לו.

)לקוטי תורה ויקרא נג, ד(

"ישראל מתקשראן באורייתא" — העיון בתורה
ישראל  הן:  קשרין  תלת  המאמר  בפי'  כידוע  הוא  והענין 
מתקשראן באורייתא, ואורייתא בקודב"ה כו', ונמצא אורייתא היא 
בה  מתקשראן  דישראל  מאחר  לקודב"ה  ישראל  בין  ממוצע  בחי' 

והתורה מתקשרת בקודב"ה להיותה בחי' חכמתו העצמית כנודע.

וענין התקשרות ישראל באורייתא הוא בבחי' העלאה מלמטה 
למעלה, שהוא מצות ההגיון, כמ"ש והגית בה יומם ולילה, וכידוע 
בחכמה  והתכללותה  הנפש  התקשרות  הוא  בתורה  העיון  שמצות 
שבתורה, ומצות הקריאה בתורה בקול ודיבור הוא בחי' המשכת אור 
א"ס בחכמה שבתורה מלמעלה למטה, והממוצע המחבר להעלאה 
והמשכה זאת הוא בחי' קול דתורה, כשאדם קורא בקול בדבר ה' זו 
הלכה כו', והיינו גופה של ההלכה שבה נמשך אור א"ס מלמעלה 
למטה, ובה נכלל ניצוץ האלקי בבחי' עיון והגיון כנ"ל, וזהו ענין 

קשר האמצעי דאורייתא בין קודב"ה לישראל וד"ל.

)ד"ה להבין שרשי הדברים — מאמרי אדה"ז תקס"ט ע' קיח(

"עשה למחכה לו . . זה הלומד תורה בעיון"
תענוג  בחי'  דהיינו  עדן  זה  זולתך  אלקים  ראתה  לא  עין  וזהו 
העליון הנ"ל, יעשה למחכה לו, ע"ד מ"ש באיוב ואליהו חיכה את 
איוב בדברים, וכדפי' בזהר מאן דדייק מילי דחכמתא, כי בחכמה 
שבתורה שהוא ההתחכמות באיכות הרצון שבמצות, מלובש אותו 
בחכמה,  והרצון  ברצון,  מלובש  שהתענוג  הנ"ל,  העליון  התענוג 
מילי  דייק  פי'  שזהו  בעיון  תורה  הלומד  זה  לו  שמחכה  נמצא 
דאורייתא, דייק דוקא דהיינו השגת החכמה דוקא, הוא הגורם ג"כ 
התגלות תענוג עליון הנ"ל הנק' עדן, ולכן יעשה לו אלקים מה שעין 
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י לא ראתה, שיתגלה לו התענוג עליון הנק' עדן כי הגילוי הזה הוא 

שיהי' לע"ל בתחיית המתים, כי ע"י גילוי תענוג עליון זה דא"ס אזי 
גם הגוף יכול לקום ולחיות. 

)ד"ה משמח חתן וכלה — מאמרי אדה"ז תקע"ב ע' קצג(

"למצוא אור החכמה המלובש באותיות התורה"
אך הנה כ"ז הוא בבחי' צמצום עצום וכמשל אות יו"ד שהיא 
נקודה חדא כו', אמנם הנה ע"י העסק בתורה לשמה לשם התורה, 
באותיות  המלובש  החכמה  אור  למצוא  בתורה  העיון  ע"י  והיינו 
התורה איש לפי ערכו, הרי עי"ז ממשיך תוס' אור בבחי' נהר יוצא 
שז"ע המשכת יסוד אבא בהאותיות, ועי"ז ממשיכים ג"כ תוס' אור 

בג"ע כו'.

)מצה זו תר"ם — תורת שמואל תר"ם ח"א ע' קיז(

"בכדי שיבוא אל עומק החכמה לאמיתתה . . הוא דוקא 
ע"י היגיעה רבה במוחו"

והנה בזח"א דק"ל ע"ב ע"פ עין לא ראתה כו' יעשה למחכה 
ואלי' חכה את איוב  )איוב ל"ב(  לו, כמד"א  אי', מאי למחכה  לו, 
בדברים, ואלין אינון דדחקין למלה דחוכמתא ודייקין לי' ומחכאן 
לי' למנדע ברירא דמלה כו'. מפרש מחכה ל' המתנה ועיכוב, וכמו 
ואלי' חכה כו', וכמו אם יתמהמה חכה לו, שהוא ל' תקוה, וגם ל' 
המתנה כו', והוא שממתין על איזה דבר, וכמו"כ הוא בעסק התורה, 

ההמתנה והעיכוב, והיינו עיון התורה כו'.

הוא  בתורה  וההגיון  העיון  ענין  עיקר  דהנה,  הוא,  והענין 
וכמו  אמיתתה,  להשגת  שבא  עד  הדבר  על  וההעמדה  העיכוב  רק 
שאנו רואין בחוש בכל דבר שכלי, בכדי שיבוא אל עומק החכמה 
לאמיתתה, כמו על אמיתית הדין באיזה דבר מד"ת, הוא דוקא ע"י 
היגיעה רבה במוחו, שמייגע כלי מוחו בעיון גדול ובהעמקה גדולה 

במתינות דוקא, אז יגיע לאמיתות הדבר.
103
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עי"ז דוקא ה"ה בא אל עומק הענין, וימציא שכליים חדשים עמוקים י

מאד, וממילא יתפשט ויתרחב כל ענין ביותר כו'.

)יו"ט של ר"ה תרס"ו ע' ע"ח(

"ע"י העמל ויגיעה בתורה עי"ז דוקא יגיע לבחי' עצמיות 
החכמה"

בלתי  והוא  כלל,  בבחי' המשכה  העצמי שאינו  ההיולי  כח   ...
בבחי'  הגילוים  ויהיו  כלל,  כחו  יכלה  לא  וממילא  בעצמו,  מוגבל 
בלי גבול כו'. אך בכדי להגיע לכח ההיולי העצמי, זהו ע"י העיון 
והיגיעה דוקא, שמייגע כלי מוחו על כל דבר מושכל לבוא לעומק 

אמיתתו דוקא, אז דוקא יגיע לההעלם העצמי כו'.

דהנה, כח המשכיל ה"ה ג"כ נמשך מכח ההיולי העצמי, אלא 
שזהו רק מה שנמשך ונמצא, אבל לא מה שהוא עצמו נמשך כו'. 
העמל  ע"י  זהו  העצמי,  ההיולי  הכח  המשכת  להיות  בכדי  אבל 
ויגיעה דוקא, וכמו הוצאת האש מצור החלמיש שזהו על ידי הכאה 
דוקא, כמו כן על ידי העמל ויגיעה דוקא על ידי זה הוא ממשיך מכח 

ההיולי העצמי כו'.

והו"ע עמלא דאורייתא, שע"י העמל ויגיעה בתורה עי"ז דוקא 
יגיע לבחי' עצמיות החכמה כמו שהיא בעצמות אוא"ס ממש כו', 
וכמ"ש בזהר בעמלא דאורייתא דלעילא מן שמשא כו', דשמש הוי' 
זהו מה שמאיר בבחי' או"י, אבל עמלא דאורייתא שהוא בחי' או"ח, 
ה"ז דוקא חוזר לקדמותו, שמגיע וממשיך מבחי' קדמות א"ס ממש 

כו'.

)יו"ט של ר"ה תרס"ו ע' פ"ד(

תיקון נה"ב ע"י התורה — רק ביגיעה
בכדי  הוא  לישראל  שניתנה  התורה  כללות  דהנה  הוא  והענין 
והראי'  דוקא,  בתורה  והיגיעה  העבודה  עפ"י  הנה"ב  את  לתקן 
ע"פ אשר  וכמארז"ל  להם התורה  דכאשר המלאכים בקשו שינתן 
ביניכם,  יש  יצה"ר  כלום  משה  להם  השיב  השמים  על  הודך  תנה 
דענין התורה הוא לתקן את היצה"ר והנה"ב וזהו ויגד לך תעלומות 
תעלומות  לבחי'  מגיעים  בתורה  ויגיעה  העבודה  דע"י  כו'  חכמה 

הלומד בעיון גדול יותר מהמבינו בהשקפה ראשונה
בהשקפה  הדבר  בהשגת  מסתפק  שאינו  הוא  היגיעה  וענין 
הדבר  פנימיות  יודע  ואינו  בלבד,  שטחיות  ידיעה  שזהו  ראשונה, 
כלל, כ"א כאשר לומד פעם ושתים עד כמה פעמים, לא יבין עדיין 
את הענין כלל, היינו שאינו יודע עדיין פנימיות ענינו כלל, ואדרבה, 
יוקשה לו הרבה בזה, עד שנותן כל כח שכלו והשגתו בזה בעיון 
שיעמיק  וכל  הוא,  איך  הדבר  אמיתית  לידע  דעתו  ומעמיק  גדול, 
יותר, יותר יפלא ממנו הענין, עד אשר בא אל עומק פנימיות הכוונה 

ואמיתית הענין שהוא באופן כך וכך.

אמיתיות  לעומק  בא  דוקא  שעי"ז  בעיון,  יתירה  מעלה  וזהו 
ששכלו  מי  ראשונה  בהשקפה  מבינו  שהי'  מכמו  יותר  הדברים 
חריף ויכול לבוא על הענין מיד בהשקפה ראשונה, לא יבוא לעומק 
אמיתות ההשכלה כמו מי שמייגע כלי שכלו בריבוי יגיעה, שעי"ז 
בא דוקא לעומק השכל ואמיתית כוונתו, וה"ה ממציא כמה שכליים 
חדשים בהענין, שלולא העיון לא הי' בא על הענינים אלו, כ"א ע"י 
העיון והיגיעה דוקא, וכמו"כ בכחו אז להרחיב הענין ביותר בריבוי 
פרטים וריבוי הסתעפות, וכל ענין פרטי להסבירו בפנים מסבירות 

ביותר כו'.

דוקא ע"י העיון מולידים דין חדש
התלמוד,  ללימוד  משניות  לימוד  בין  ההפרש  במ"א  וכמ"ש 
דמלימוד וגירסת המשניות לא נעשה הולדה חדשה, רק מה שמבואר 
בהמשניות, אבל בלימוד התלמוד שהו"ע העיון והפלפול בההלכות 
שבמשניות, ה"ז נק' עשב מזריע זרע עץ פרי, שמוצאים בפלפולם 
דין חדש. וכמו נפק מלתא מבינייהו, שע"י העיון מולידים דין חדש 

מה שהי' בהעלם דבר קודם העיון.

וכמו מי שחופר בעומק הארץ, עי"ז הוא מוצא מי מעיין, שהוא 
נביעה חדשה מן המקור. דמי שאינו חופר בעומק כ"כ, ה"ה מוצא 
רק מים מכונסים, או מי נהרות, שאינם מים חיים, אבל ע"י חפירה 
בעומק דוקא ה"ה מוצא נביעה חדשה מן המקור הנק' מים חיים. 
וכל מה שחופר בעומק יותר, תהי' הנביעה ביותר. וכמו"כ מזה תהי' 
מהמעיין  הוא  הנהר  התפשטות  כל  וכמו  ביותר,  המים  התפשטות 

דוקא, ונהרא מכיפי' מיברך, ממקורו ושרשו מהמעיין כו'.

ענין,  בכל  לעיין  ביותר  כשמייגע  התורה,  בעסק  הוא  וכמו"כ 
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י עי"ז דוקא ה"ה בא אל עומק הענין, וימציא שכליים חדשים עמוקים 

מאד, וממילא יתפשט ויתרחב כל ענין ביותר כו'.

)יו"ט של ר"ה תרס"ו ע' ע"ח(

"ע"י העמל ויגיעה בתורה עי"ז דוקא יגיע לבחי' עצמיות 
החכמה"

בלתי  והוא  כלל,  בבחי' המשכה  העצמי שאינו  ההיולי  כח   ...
בבחי'  הגילוים  ויהיו  כלל,  כחו  יכלה  לא  וממילא  בעצמו,  מוגבל 
בלי גבול כו'. אך בכדי להגיע לכח ההיולי העצמי, זהו ע"י העיון 
והיגיעה דוקא, שמייגע כלי מוחו על כל דבר מושכל לבוא לעומק 

אמיתתו דוקא, אז דוקא יגיע לההעלם העצמי כו'.

דהנה, כח המשכיל ה"ה ג"כ נמשך מכח ההיולי העצמי, אלא 
שזהו רק מה שנמשך ונמצא, אבל לא מה שהוא עצמו נמשך כו'. 
העמל  ע"י  זהו  העצמי,  ההיולי  הכח  המשכת  להיות  בכדי  אבל 
ויגיעה דוקא, וכמו הוצאת האש מצור החלמיש שזהו על ידי הכאה 
דוקא, כמו כן על ידי העמל ויגיעה דוקא על ידי זה הוא ממשיך מכח 

ההיולי העצמי כו'.

והו"ע עמלא דאורייתא, שע"י העמל ויגיעה בתורה עי"ז דוקא 
יגיע לבחי' עצמיות החכמה כמו שהיא בעצמות אוא"ס ממש כו', 
וכמ"ש בזהר בעמלא דאורייתא דלעילא מן שמשא כו', דשמש הוי' 
זהו מה שמאיר בבחי' או"י, אבל עמלא דאורייתא שהוא בחי' או"ח, 
ה"ז דוקא חוזר לקדמותו, שמגיע וממשיך מבחי' קדמות א"ס ממש 

כו'.

)יו"ט של ר"ה תרס"ו ע' פ"ד(

תיקון נה"ב ע"י התורה — רק ביגיעה
בכדי  הוא  לישראל  שניתנה  התורה  כללות  דהנה  הוא  והענין 
והראי'  דוקא,  בתורה  והיגיעה  העבודה  עפ"י  הנה"ב  את  לתקן 
ע"פ אשר  וכמארז"ל  להם התורה  דכאשר המלאכים בקשו שינתן 
ביניכם,  יש  יצה"ר  כלום  משה  להם  השיב  השמים  על  הודך  תנה 
דענין התורה הוא לתקן את היצה"ר והנה"ב וזהו ויגד לך תעלומות 
תעלומות  לבחי'  מגיעים  בתורה  ויגיעה  העבודה  דע"י  כו'  105חכמה 
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שיודע את רבונו ומכוין למרוד בו, שגם כאשר ישנו ענין של פלא, י

דהיינו גילוי אלקות בעולם, וראיית הפלא צריך לפעול בו התפעלות, 
אזי מתייגע עמלק לקררו ולומר שאינו כן,

שאין  לומר  מקררו  אזי  לגמרי,  להכחיש  לו  אפשר  אי  וכאשר 
הפלא  ואם  יתפעל,  ולמה  יכול,  הכל  הקב"ה  לגבי  עכ"פ  פלא  זה 
הוא מוחשי כ"כ שאי אפשר לקרר את ההתפעלות מהפלא שבדבר, 
התפעלות,  בו  תפעול  שלא  החלטה  לעשות  בו  פועל  הוא  הרי 
הנחה  בו  עושה  אזי  התפעלות,  בו  שתפעול  הדבר  כשמוכרח  וגם 
ומכש"כ  מעניניו  לשנותו  עליו  תפעול  לא  שההתפעלות  והחלטה 

לשנות מהותו,

שזהו העמל דקליפת עמלק, עמל דלעו"ז, שמבלי הבט שע"פ 
השכל צריך לבוא לידי התפעלות, הרי הוא עמל ומתייגע לקררו, עד 
שבא לעשות דברים שהם נגד השכל, דהיינו שמצד מהותו ושכלו 
בעצם אין לו שייכות לדברים ותאוות כאלו, ומה שבא לעשותם הרי 

זה רק מפני שעושה החלט שההתפעלות לא תסתור לזה.

שבירת העמל דלעו"ז ע"י עמל תורה
וכאשר אינו יכול לפעול השבירה דעמלק ע"י הביטושים, הנה 
העצה לזה היא עמל תורה )התקינו עצמכם לשעבודה של מצרים, 
בחומר ובלבנים, קל וחומר וליבון הלכתא(, שע"י העמל שבתורה 

נעשה שבירת העמל דלעו"ז,

וכמארז"ל אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד אם אבן הוא 
והביטול של העמל דלעו"ז  והיינו שבכדי לפעול השבירה  נימוח, 
צ"ל עמל תורה, שזהו משכהו לביהמ"ד, ואז, אם אבן הוא, היינו 
שגם אם הוא כמו אבן דומם שאין לו שייכות אל השכל, שזהו"ע 
קליפת עמלק שהוא למעלה מן השכל כנ"ל, הנה גם אז הוא נימוח 

ע"י העמל דתורה,

וכמו שאנו רואים בגשמיות שכאשר יורדים המים אפילו טיפין 
טיפין הרי הם פועלים שבירה אפילו באבן , וכמו"כ הנה ע"י העמל 
תורה )שנמשלה למים( פועלים שבירה אפילו בקליפת עמלק, שזהו 
העמל דלעו"ז, שלמעלה מן השכל והדעת. וזהו פירוש התקינו כו', 
של  שעבודה  ע"י  הוא  דלעו"ז  העמל  שתיקון  היינו,  תיקון,  לשון 

מצרים, שזהו"ע עמל תורה כנ"ל. 

)ד"ה זכור גו' – פורים תשח"י – תו"מ חכ"ב ע' 97(

חכמה, דזהו"ע ויגד שהו"ע המשכה וכמאמר דנגיד ונפיק שהו"ע 
ההמשכה, שע"י היגיעה בתורה ממשיכים תעלומות חכמה, ולא זו 
בלבד אלא עוד כי כפלים לתושיה שהוא עוד יותר מבחי' תעלומות 

חכמה.

)ד"ה ביום השמיני עצרת תרפ"ט — סה"מ תרפ"ט ע' 59(

לימוד בעיון: "ער גיט זיך ַאוועק" על השכל להשיגו"
בעיון.  לימוד  ובין  למיגרס  לימוד  בין  ההפרש  ע"ד  זה  ויובן 
בלי  שהרי  והשגה,  הבנה  להיות  צריך  למיגרס  בלימוד  גם  דהנה, 
שגם  בהכרח  וא"כ  כלל,  לימוד  בשם  נקרא  זה  אין  והשגה  הבנה 

בלימוד למיגרס יש הבנה והשגה,

אך ההפרש הוא, שכאשר לומד בעיון אזי מוסר ונותן את עצמו 
)ער גיט זיך ַאוועק( על השכל להשיגו עד שהוא מתעצם עם המושכל 
והמושכל נעשה המהות שלו, משא"כ כאשר לומד למיגרס, הנה אף 
שמבין ומשיג את הדבר, הרי הוא מבין רק את שטחיות הענין בלבד, 
והיינו שאינו מוסר ונותן את עצמו על השכל להבינו ולהשיגו עד 
שיהי' נעשה מהותו, כי אם נשאר במהותו הקודמת )ער פַארבלייבט 

אין זיין מהות(, אלא שהוא מבין את השכל.

)ד"ה ואלה המשפטים – ש"פ משפטים תשי"ד – תו"מ חי"א ע' 77(

מלחמת עמלק ע"י העמל בתורה
וזהו מ"ש במדרש שתי זכירות כתבתי לכם בתורה, זכור את אשר 
עשה כו', ומחה אמחה את זכר כו', הוו זהירין בהם, ואם עשיתם כך 
הרי אתם בנים של אברהם שנמשל לאפר שנאמר ואנכי עפר ואפר, 
בחומר  שנאמר  מצרים,  של  לשעבודה  עצמכם  התקינו  לאו  ובאם 
. וגם ברוחניות ישנו ענין השעבוד בחומר ובלבנים ע"י  ובלבנים. 
העמל והיגיעה בלימוד התורה, כמ"ש בזהר בחומר דא קל וחומר 

ובלבנים דא ליבון הלכתא כו'...

עמלק – עמל דלעו"ז
שמתייגע  דלעו"ז,  העמל  והוא  עמל,  ג"כ  נקרא  עמלק  והנה, 
עמלק  קליפת  בענין  וכמשנ"ל  אלקות,  גילוי  על  להעלים  ביותר 
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י שיודע את רבונו ומכוין למרוד בו, שגם כאשר ישנו ענין של פלא, 

דהיינו גילוי אלקות בעולם, וראיית הפלא צריך לפעול בו התפעלות, 
אזי מתייגע עמלק לקררו ולומר שאינו כן,

שאין  לומר  מקררו  אזי  לגמרי,  להכחיש  לו  אפשר  אי  וכאשר 
הפלא  ואם  יתפעל,  ולמה  יכול,  הכל  הקב"ה  לגבי  עכ"פ  פלא  זה 
הוא מוחשי כ"כ שאי אפשר לקרר את ההתפעלות מהפלא שבדבר, 
התפעלות,  בו  תפעול  שלא  החלטה  לעשות  בו  פועל  הוא  הרי 
הנחה  בו  עושה  אזי  התפעלות,  בו  שתפעול  הדבר  כשמוכרח  וגם 
ומכש"כ  מעניניו  לשנותו  עליו  תפעול  לא  שההתפעלות  והחלטה 

לשנות מהותו,

שזהו העמל דקליפת עמלק, עמל דלעו"ז, שמבלי הבט שע"פ 
השכל צריך לבוא לידי התפעלות, הרי הוא עמל ומתייגע לקררו, עד 
שבא לעשות דברים שהם נגד השכל, דהיינו שמצד מהותו ושכלו 
בעצם אין לו שייכות לדברים ותאוות כאלו, ומה שבא לעשותם הרי 

זה רק מפני שעושה החלט שההתפעלות לא תסתור לזה.

שבירת העמל דלעו"ז ע"י עמל תורה
וכאשר אינו יכול לפעול השבירה דעמלק ע"י הביטושים, הנה 
העצה לזה היא עמל תורה )התקינו עצמכם לשעבודה של מצרים, 
בחומר ובלבנים, קל וחומר וליבון הלכתא(, שע"י העמל שבתורה 

נעשה שבירת העמל דלעו"ז,

וכמארז"ל אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד אם אבן הוא 
והביטול של העמל דלעו"ז  והיינו שבכדי לפעול השבירה  נימוח, 
צ"ל עמל תורה, שזהו משכהו לביהמ"ד, ואז, אם אבן הוא, היינו 
שגם אם הוא כמו אבן דומם שאין לו שייכות אל השכל, שזהו"ע 
קליפת עמלק שהוא למעלה מן השכל כנ"ל, הנה גם אז הוא נימוח 

ע"י העמל דתורה,

וכמו שאנו רואים בגשמיות שכאשר יורדים המים אפילו טיפין 
טיפין הרי הם פועלים שבירה אפילו באבן , וכמו"כ הנה ע"י העמל 
תורה )שנמשלה למים( פועלים שבירה אפילו בקליפת עמלק, שזהו 
העמל דלעו"ז, שלמעלה מן השכל והדעת. וזהו פירוש התקינו כו', 
של  שעבודה  ע"י  הוא  דלעו"ז  העמל  שתיקון  היינו,  תיקון,  לשון 

מצרים, שזהו"ע עמל תורה כנ"ל. 

107)ד"ה זכור גו' – פורים תשח"י – תו"מ חכ"ב ע' 97(
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"ע"י היגיעה מגיעים לבחינת עדן"י

אך הענין הוא דהתורה כמו שניתנה במתן תורה היא בבחינת 
היגיעה  ענין  על  הי'  יצחק  ברכת  אבל  מצ"ע,  שהיא  כמו  התורה 
ואיתא בזהר אינון דדחקין  לו,  יעשה למחכה  נאמר  בתורה, שע"ז 
למלה דחוכמתא, שעי"ז מגיעים למעלה מבחינת התורה כמו שהיא 
מצד עצמה, דהתורה מצ"ע היא חכמתו של הקב"ה, ולמעלה יותר 
היא בחינת חכמה סתימאה, וע"י היגיעה מגיעים לבחינת עדן וכו'.

)ד"ה ויאמר לו יהונתן — סה"מ תשל"א ע' 349(

לגלות רזי תורה — מספיק יגיעה ע"ד הרגיל, לגלות רזין 
דרזין — צריך ליגיעה עצומה

העלם  הוא  בענביו(  טמון  )שהוא  דיין  דההעלם  הוא,  והענין 
את  שסוחטים  ע"י  הוא  מהעלמו  היין  גילוי  שלכן  לגילוי,  הקרוב 
הענבים, שאין זה השתדלות כ"כ. משא"כ ההעלם דשמן כמו שהוא 
לגלות  לגילוי, שלכן בכדי  טמון בהזיתים הוא העלם שאינו קרוב 
השמן מהעלמו צריך לכתוש את הזיתים, שהוא )כתישה( השתדלות 

ביותר.

רזין  הוא  ושמן  תורה  רזי  הוא  דיין  בהדרושים  שמבואר  וזהו 
דרזין, שבכדי לגלות רזי תורה, להיותם בחי' העלם השייך לגילוי, 
בחי'  להיותם  דרזין,  רזין  לגלות  ובכדי  הרגיל,  ע"ד  יגיעה  מספיק 

העלם שאינו שייך לגילוי, צריך ליגיעה עצומה. 

ע"י היגיעה ממשיכים מהתורה "כמו שהיא מושרשת 
בהעלם העצמי דא"ס"!

ויתירה מזו, דע"י העיון והיגיעה בהפרטים דתורה שבעל פה, 
מגיעים למעלה גם מבחינת הכלל. דזהו מה שאמרו כל מה שתלמיד 
ותיק עתיד לחדש )לחדש דוקא(, כי ע"י היגיעה בתורה ממשיכים 
מבחינת התורה כמו שהיא מושרשת בהעלם העצמי דא"ס, שלמעלה 

מבחינת התורה כמו שבאה בבחינת המשכה וגילוי.

דבר  הוא שמוצא  )מצאתי(  דענין מציאה  ומצאתי,  יגעתי  וזהו 
בהיסח  מציאה שבאה  כמו  לשער,  אפשר  הי'  לא  חדש שבתחילה 

הדעת.

ביאת המשיח ע"י יגיעה בתורה
ומגלים  מוצאים  בתורה  היגיעה  שע"י  ומצאתי,  יגעתי  וזהו 
ענינים חדשים, ועד שע"י היגיעה בתורה ]ובפרט בפנימיות התורה 
שהיא מעין תורתו של משיח[ עכשיו, נזכה לגילוי תורתו של משיח, 
יהי'  שאז  דוקא(,  )מצאתי  עבדי  דוד  מצאתי  הדעת,  בהיסח  שבא 
גילוי עצמות אוא"ס בלי לבוש )ועד שגם הגילי בשעת מ"ת הי' רק 

מעין הגילוי דלעתיד(, בביאת משיח צדקנו, בקרוב ממש.

)ד"ה וידבר גו' אנכי — יום ב' דח"ש תשכ"ח(

"קומען און קלאפן אויפן טיר אין מיטן נאכט"
בהבנת  להשתדל  החובה  מוטלת  כאו"א  על  הנ"ל  בכל  והנה 
העניים שבחסידות, והרי רצון רבותינו נשיאינו הוא שהלימוד יהי' 
באופן דהבנה והשגה בחב"ד שבנפש, ומה גם שנקראים בשם נשיאי 
חב"ד דוקא, ולא באופן של חוקה חקקתי גזירה גזרתי ואין לך רשות 

להרהר אחרי'.

דהן אמת שקיום הדברים במעשה צריך להיות באופן של חוקה 
ע"י  שנאמרו  שהדברים  גמורה  בוודאות  הוא  יודע  וגם  חקקתי, 
הם  רבינו  עד משה  איש  מפי  איש  סמוכים  נשיאינו שהם  רבותינו 
בטח  המאמרים(  )בעלי  נשיאינו  רבותינו  ואשר  בתכלית,  אמיתים 
הבינו את הדברים, וגם יודע שצריך להיות דיוק בדברי הרב, אבל 
גם  ומובנים  מושגים  יהיו  שהענינים  ההשתדלות  צ"ל  זה  עם  יחד 
בשכלו, וכאשר אינו מבין צריך לבקש )"קומען און קלאפן אויפן 

טיר אין מיטן נאכט"( שיסבירו לו הדברים.

הסיבה שלא מסבירים – כדי שיבוא ויבקש...
לו את הדברים, כדי  גופא היא הסיבה למה שלא הסבירו  וזה 
שיבוא ויבקש )"קומען און קלאפן אויפן טיר"(, ובכלל צריך להיות 
זה  ומצאת תאמין. דמארז"ל  יגעת  וארז"ל  ההבנה בכלל הדברים, 
בנוגע  גם  הוא  שכן  בק"ו  מובן  ומזה  העולם,  לעניני  בנוגע  הוא 
היגיעה  שע"י  והיינו  המציאה,  באה  היגיעה  שע"י  התורה,  לעניני 
באים לענין של מציאה שאינו בערך היגיעה, ואינו צריך אלא לכופף 
נאר אנבויגן און דאס  זיך  )"ער דארף  ולהגבי' את המציאה  עצמו 

אויפהויבן"(.
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ומגלים  מוצאים  בתורה  היגיעה  שע"י  ומצאתי,  יגעתי  וזהו 
ענינים חדשים, ועד שע"י היגיעה בתורה ]ובפרט בפנימיות התורה 
שהיא מעין תורתו של משיח[ עכשיו, נזכה לגילוי תורתו של משיח, 
יהי'  שאז  דוקא(,  )מצאתי  עבדי  דוד  מצאתי  הדעת,  בהיסח  שבא 
גילוי עצמות אוא"ס בלי לבוש )ועד שגם הגילי בשעת מ"ת הי' רק 

מעין הגילוי דלעתיד(, בביאת משיח צדקנו, בקרוב ממש.

)ד"ה וידבר גו' אנכי — יום ב' דח"ש תשכ"ח(

"קומען און קלאפן אויפן טיר אין מיטן נאכט"
בהבנת  להשתדל  החובה  מוטלת  כאו"א  על  הנ"ל  בכל  והנה 
העניים שבחסידות, והרי רצון רבותינו נשיאינו הוא שהלימוד יהי' 
באופן דהבנה והשגה בחב"ד שבנפש, ומה גם שנקראים בשם נשיאי 
חב"ד דוקא, ולא באופן של חוקה חקקתי גזירה גזרתי ואין לך רשות 

להרהר אחרי'.

דהן אמת שקיום הדברים במעשה צריך להיות באופן של חוקה 
ע"י  שנאמרו  שהדברים  גמורה  בוודאות  הוא  יודע  וגם  חקקתי, 
הם  רבינו  עד משה  איש  מפי  איש  סמוכים  נשיאינו שהם  רבותינו 
בטח  המאמרים(  )בעלי  נשיאינו  רבותינו  ואשר  בתכלית,  אמיתים 
הבינו את הדברים, וגם יודע שצריך להיות דיוק בדברי הרב, אבל 
גם  ומובנים  מושגים  יהיו  שהענינים  ההשתדלות  צ"ל  זה  עם  יחד 
בשכלו, וכאשר אינו מבין צריך לבקש )"קומען און קלאפן אויפן 

טיר אין מיטן נאכט"( שיסבירו לו הדברים.

הסיבה שלא מסבירים – כדי שיבוא ויבקש...
לו את הדברים, כדי  גופא היא הסיבה למה שלא הסבירו  וזה 
שיבוא ויבקש )"קומען און קלאפן אויפן טיר"(, ובכלל צריך להיות 
זה  ומצאת תאמין. דמארז"ל  יגעת  וארז"ל  ההבנה בכלל הדברים, 
בנוגע  גם  הוא  שכן  בק"ו  מובן  ומזה  העולם,  לעניני  בנוגע  הוא 
היגיעה  שע"י  והיינו  המציאה,  באה  היגיעה  שע"י  התורה,  לעניני 
באים לענין של מציאה שאינו בערך היגיעה, ואינו צריך אלא לכופף 
נאר אנבויגן און דאס  זיך  )"ער דארף  ולהגבי' את המציאה  עצמו 

109אויפהויבן"(.
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"היגיעה אינה שווה בכל אחד ואחד"
במענה על מכתבו בו כותב אשר מרגיש עצמו במצב נמוך אף 
כי נמצא הוא בישיבת תומכי תמימים, הנה כבר ידו מאמר רז"ל "לא 
והיגיעה אינה שווה בכל אחד ואחד כי  יגעת ומצאת אל תאמין", 
היא לפי הכח שנתנו לו ולפי הצורך של גופו ונפשו הבהמית הוא 

דוקא,

ובמילא הנה ילמוד במסירה ונתינה אמיתית ואז יצליח בלימודו 
נצרך  שכאו"א  להוסיף  ולמותר  החסידות,  ובתורת  הנגלה  בתורת 
בברכה  התפילה  בעבודת  אומרים  שאנו  שזהו  דשמיא,  לסעייתא 
שמבקשים הצרכים, חננו מאתך חכמה בינה ודעת — ולכן מוכרחת 

עבודת התפילה.

)אג"ק ח"ט ע' רנ"ה(

"וואס מאנסט דו בא מיר מאן בא זיך"
]העתק האגרת דלהלן נשלח לכמה, בצירוף אגרת מהמזכירות:

מוסגר בזה העתק מכתב מ"ש לאחד מתלמידי הישיבה, וכיון שכמה תלמידים 
כותבים בכגון דא, אף שפשוט המענה על השאלה, וכן פשוט ג"כ הטעם לכתיבת 
יגיעה על הענין, בכל זה העדר המענה על שאלת כאו"א יכול  מכתב שאלה ולא 
תוכנו,  עכ"פ  או  המענה  העתק  לפרסם  מטובו  ולכן  לאמיתתו,  שלא  להתפרש 

ועי"זיענו רבים מהשואלים, ולא יצטרכו לשאול כאו"א בפני עצמו.[

במענה על מכתבו מב' תמוז, בו כותב אשר אינו יכול ללמוד 
כדבעי, וכשלומד אז הראש לא פועל טוב.

וכבר ידוע פתגם רבותנו נשיאנו הק' בהנוגע לתביעות ולענינים 
כגון דא, "וואס מאנסט דו בא מיר מאן בא זיך", כי הרי ברור הדבר 
הישראלי  איש  כל  כי  כן,  אינו  ללמוד,  יכול  שאינו  שכותב  שמה 
מחוייב בתלמוד תורה, וכמ"ש והגית בו יומם ולילה, ועאכו"כ מי 
כן  גם  ומובן  חסידותית,  בישיבה  ולומד  חסידותי  בבית  שנתחנך 
שלומר שהלימוד לא פועל טוב, גם זה אי אפשר הוא, כיון שהתורה 

מעידה שתלמוד מביא לידי מעשה,

ויהי רצון שיערה עליכם רוח ממרום, מרבותינו נשיאינו שהם 
ויתר על כן, דאתפשטותי'  סמוכים איש מפי איש עד משה רבינו, 
הכל,  את  נותנים  שהם  הכל,  הוא  והנשיא  ודרא,  דרא  בכל  דמשה 
בחב"ד  גם  מובנים  יהיו  בחסידות  הנלמדים  שהדברים  זה  כולל 
ובפרט בדעת שהוא מפתחא דכליל שית, שמזה נמשך גם במדות, 
כבשרו  ובשר  דם  יהיו  החסידות  בתורת  הנלמדים  שהדברים  ועד 
בכל  להיות  מציאותו  בכל  ויחדרו  בפועל,  במעשה  גם  ויומשכו 

דרכיך דעהו.

וע"י לימוד החסידות והשתדלות בכל הענינים הנלמדים, שזהו 
מלכא  דא  מר  קאתי  ועי"ז  חוצה,  המעינות  דהפצת  העניין  תוכן 

משיחא, בקרוב ממש.

)ד"ה והי' מדי חודש - ש"פ חוקת תשמ"ד(

"גם כשחוזר על ענין שלמד כבר, צריך להיות לימודו 
בעיון ויגיעה"

ויובן זה )החילוק שבין שני אופני יגיעה הנ"ל( מזה שגם בנגלה 
)בכלל,  התורה  שלימוד  היות  דעם  ביגיעה.  סוגים  שני  יש  דתורה 
באיזה ענין שיהיה( צריך להיות ביגיעה דוקא ]שהרי "לא יגעתי ומצאתי 
אפילו באמונה[  רק בשכל אלא  לא  מופרך  היינו שזה  ב(,  ו,  )מגילה  אל תאמין" 

]ועד שגם כשחוזר על ענין שלמד כבר, צריך להיות לימודו בעיון 
זה  נקרא  עיון  בלי  כבר  הענין שלמד  על  חוזר  ועד שבאם  ויגיעה, 
בשם ביטול תורה[, ועאכו"כ כשלומד ענינים עמוקים בתורה שאז 
צריך לייגע עצמו ביגיעה עצומה יותר, ויש בזה )כמובן( כמה וכמה 
דרגות, מ"מ, היגיעה שבכל דרגות אלו אינה באופן שצריך לבטל 

מציאותו הקודמת.

משא"כ כשלומד ענין בתורה שאינו בערכו, היגיעה היא באופן 
צם  זירא  שר'  וע"ד  )כתישה(.  הקודמת  מציאותו  לבטל  שצריך 
מאה תעניתא כדי לשכוח תלמוד בבלי בכדי שיוכל ללמוד תלמוד 
ירושלמי. ועד"ז הוא החילוק שבין היגיעה בשביל הגילוי דרזי תורה 

להיגיעה בשביל הגילוי דרזין דרזין.

)ד"ה ברוך שעשה ניסים תשמ"ג — מלוקט ח"ב ע' רט"ו ובהערה(
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"היגיעה אינה שווה בכל אחד ואחד"
במענה על מכתבו בו כותב אשר מרגיש עצמו במצב נמוך אף 
כי נמצא הוא בישיבת תומכי תמימים, הנה כבר ידו מאמר רז"ל "לא 
והיגיעה אינה שווה בכל אחד ואחד כי  יגעת ומצאת אל תאמין", 
היא לפי הכח שנתנו לו ולפי הצורך של גופו ונפשו הבהמית הוא 

דוקא,

ובמילא הנה ילמוד במסירה ונתינה אמיתית ואז יצליח בלימודו 
נצרך  שכאו"א  להוסיף  ולמותר  החסידות,  ובתורת  הנגלה  בתורת 
בברכה  התפילה  בעבודת  אומרים  שאנו  שזהו  דשמיא,  לסעייתא 
שמבקשים הצרכים, חננו מאתך חכמה בינה ודעת — ולכן מוכרחת 

עבודת התפילה.

)אג"ק ח"ט ע' רנ"ה(

"וואס מאנסט דו בא מיר מאן בא זיך"
]העתק האגרת דלהלן נשלח לכמה, בצירוף אגרת מהמזכירות:

מוסגר בזה העתק מכתב מ"ש לאחד מתלמידי הישיבה, וכיון שכמה תלמידים 
כותבים בכגון דא, אף שפשוט המענה על השאלה, וכן פשוט ג"כ הטעם לכתיבת 
יגיעה על הענין, בכל זה העדר המענה על שאלת כאו"א יכול  מכתב שאלה ולא 
תוכנו,  עכ"פ  או  המענה  העתק  לפרסם  מטובו  ולכן  לאמיתתו,  שלא  להתפרש 

ועי"זיענו רבים מהשואלים, ולא יצטרכו לשאול כאו"א בפני עצמו.[

במענה על מכתבו מב' תמוז, בו כותב אשר אינו יכול ללמוד 
כדבעי, וכשלומד אז הראש לא פועל טוב.

וכבר ידוע פתגם רבותנו נשיאנו הק' בהנוגע לתביעות ולענינים 
כגון דא, "וואס מאנסט דו בא מיר מאן בא זיך", כי הרי ברור הדבר 
הישראלי  איש  כל  כי  כן,  אינו  ללמוד,  יכול  שאינו  שכותב  שמה 
מחוייב בתלמוד תורה, וכמ"ש והגית בו יומם ולילה, ועאכו"כ מי 
כן  גם  ומובן  חסידותית,  בישיבה  ולומד  חסידותי  בבית  שנתחנך 
שלומר שהלימוד לא פועל טוב, גם זה אי אפשר הוא, כיון שהתורה 

מעידה שתלמוד מביא לידי מעשה,

111
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"הוראת תורתנו . . להמשיך בלימוד בישיבה בהתמדה י

ושקידה"
השני'  שנה  שלומד  כותב  בו  מנחם,  מר"ח  למכתבו  במענה 
בישיבה אבל לא קבל הרבה, ובזמן האחרון אינו לומד כי מבטל זמן 
וכו' ולכן ספק אצלו איך יסתדר ומה יעשה בעתיד הקרוב, וכותב 

סברות בזה והוא בגיל ט"ז.

שעליו  חיים  תורת  תורתנו  הוראת  ע"פ  פשוט  וגם  מובן  והנה 
הטעמים  כל  כי  ושקידה,  בהתמדה  בישיבה  בלימוד  להמשיך 
מיני תחבולות  היצר המסית את האדם בכל  הן מפיתויי  האמורים 

ובלבד למנוע אותו להתנהג מתאים להוראות תורתנו תורת חיים.

ניצול הזמן יביא לאושר אמיתי
ומה שכותב שמבטל זמן וכו' הרי הודיעו חז"ל יגעת ולא מצאת 
אלא  זמנו  יבטל  שלא  לבד  לא  באמת  ירצה  אם  שלכן  תאמין,  אל 
ימי  הם  שבגילו  ימים  דוקא  והרי  הרגיל,  על  יותר  בלימוד  יצליח 
האושר, כוונתי שבאם מנצלים אותם כדבעי הרי הם סוללים הדרך 
לאשרו האמיתי של האדם, אושר רוחני וגשמי גם יחד, וכאמור ידע 
ברור שרק בו הדבר תלוי, ובאם יחליט באמת בזה בתוקף במתאים, 
מזמן  הרי  קשה,  זה  באופן  שהתחלה  לו  שידמה  שאפשר  אף  הנה 
לזמן יווכח שהקישוים בחלקם מדומים הם וגם החלק שישנו, אין 
קשה כ"כ להתגבר עליו, וכמאמר הידוע אין לך דבר העומד בפני 

הרצון.

 )אג"ק חי"ז ע' רצ"א(

"אם רק ילמוד ביגיעה המתאימה, בטח יראה סימן ברכה 
בלימודו"

הנה כבר פסקו רז"ל יגעתי ומצאתי תאמין לא יגעתי כו' וכיון 
ביגיעה המתאימה, בטח  ילמוד  רק  ברור שאם  דבר  הרי  הוא  שכן 
יראה סימן ברכה בלימודו ובלבד שצריך להתאים לסדרי ההנהלה 
של הישיבה באופן לימודו בכדי שימהר להבאת ברכה בזה, והשי"ת 

יברכו בתלמוד תורה ביראת שמים בהצלחה.

)אג"ק ח"ו ע' ס"ג(

"החסרון הוא לא בהיכולת אלא בהרצון"
ועל פי האמור מובן שהחסרון הוא לא בהיכולת אלא בהרצון, 
וכיון שהרצון ברשותו יכול לשנותו ובאופן שיפעול על כל הכחות 
שלו, ואף שאפשר שצריך לזה יגיעה, הרי כלל כללו, לא יגעת ומצאת 
אל תאמין, יגעת ולא מצאת אל תאמין, ואינו ענין כלל שאם בתחלת 
היגיעה אין רואים שינוי מן הקצה אל הקצה תומ"י מתחילים לחפש 
ומבואר  לכל  ידועה  היעוצה  בה בשעה שהעצה  לים,  עצות מעבר 
בכ"מ בחסידות ומהם גם בספר תניא קדישא, ויהי רצון שיקרא כל 
האמור לעיל אליבא דנפשי' וממילא יתוקן המצב ובמשך הזמן מן 

הקצה אל הקצה.

)אג"ק חי"ג ע' רמ"ח(

עליית האדם היא בהדרגה – ודוקא ע"י יגיעה
במענה על מכתבו מכ"ד סיון, בו מציע השאלות אשר לא קבל 

פתרון ברור עליהם, והן:

פונה  ואז  וכו'  להיפך  וזמנים  ללמוד  חשק  לו  שיש  זמנים  יש 
לענינים אחרים, ובאיזה אופן יש להשיג מרץ תמידי.

וידוע עצה היעוצה בזה, הרגל נעשה טבע שני, וההוראה אשר 
עליית האדם מדרגא לדרגא היא דרגא אחר דרגא ולא בקפיצה מקצה 
אחד להשני, ועלי' זו היא דוקא ע"י יגיעה, כי לא יגעת ומצאת אל 
צרכן  די  היצה"ר, מבוארות  פיתוי  איך לבטל  וההתבוננות  תאמין, 

בספר התניא וכמצוין במפתח שם.

)אג"ק חט"ו ע' רל"ח(

עצה להצלחה בלימוד התורה — יגיעה
כן שואל עצה להצלחה בלימוד התורה.

כבר מלתו אמורה, יגעת ולא מצאת אל תאמין, ז.א. שבידו הדבר 
תלוי ונתנו לו הכחות על זה אלא ככל שירבה ביראת שמים ביחד עם 
ההוספה בלימוד התורה, תתרבה ברכת השי"ת בהאמור, והרי דבר 

משנה, כל מי שיראתו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת.

)אג"ק חי"ז ע' קט"ז(
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י "הוראת תורתנו . . להמשיך בלימוד בישיבה בהתמדה 

ושקידה"
השני'  שנה  שלומד  כותב  בו  מנחם,  מר"ח  למכתבו  במענה 
בישיבה אבל לא קבל הרבה, ובזמן האחרון אינו לומד כי מבטל זמן 
וכו' ולכן ספק אצלו איך יסתדר ומה יעשה בעתיד הקרוב, וכותב 

סברות בזה והוא בגיל ט"ז.

שעליו  חיים  תורת  תורתנו  הוראת  ע"פ  פשוט  וגם  מובן  והנה 
הטעמים  כל  כי  ושקידה,  בהתמדה  בישיבה  בלימוד  להמשיך 
מיני תחבולות  היצר המסית את האדם בכל  הן מפיתויי  האמורים 

ובלבד למנוע אותו להתנהג מתאים להוראות תורתנו תורת חיים.

ניצול הזמן יביא לאושר אמיתי
ומה שכותב שמבטל זמן וכו' הרי הודיעו חז"ל יגעת ולא מצאת 
אלא  זמנו  יבטל  שלא  לבד  לא  באמת  ירצה  אם  שלכן  תאמין,  אל 
ימי  הם  שבגילו  ימים  דוקא  והרי  הרגיל,  על  יותר  בלימוד  יצליח 
האושר, כוונתי שבאם מנצלים אותם כדבעי הרי הם סוללים הדרך 
לאשרו האמיתי של האדם, אושר רוחני וגשמי גם יחד, וכאמור ידע 
ברור שרק בו הדבר תלוי, ובאם יחליט באמת בזה בתוקף במתאים, 
מזמן  הרי  קשה,  זה  באופן  שהתחלה  לו  שידמה  שאפשר  אף  הנה 
לזמן יווכח שהקישוים בחלקם מדומים הם וגם החלק שישנו, אין 
קשה כ"כ להתגבר עליו, וכמאמר הידוע אין לך דבר העומד בפני 

הרצון.

 )אג"ק חי"ז ע' רצ"א(

"אם רק ילמוד ביגיעה המתאימה, בטח יראה סימן ברכה 
בלימודו"

הנה כבר פסקו רז"ל יגעתי ומצאתי תאמין לא יגעתי כו' וכיון 
ביגיעה המתאימה, בטח  ילמוד  רק  ברור שאם  דבר  הרי  הוא  שכן 
יראה סימן ברכה בלימודו ובלבד שצריך להתאים לסדרי ההנהלה 
של הישיבה באופן לימודו בכדי שימהר להבאת ברכה בזה, והשי"ת 

יברכו בתלמוד תורה ביראת שמים בהצלחה.

113)אג"ק ח"ו ע' ס"ג(
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"אדם מקדש עצמו מעט מלמטה, מקדשין אותו הרבה י

מלמעלה"
בו כותב אודות חשק ללימוד תורתנו  במענה על מכתבו פ"נ, 

הק' תורת חיים.

הנה כתבתי לכו"כ בכגון דא, אשר מלתם אמורה בהוראת רז"ל, 
לא יגעת ומצאת אל תאמין, יגעת ולא מצאת אל תאמין ונוסף על זה 
הבטיחו רז"ל אדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה 

מלמעלה.

 )אג"ק חי"ב ע' רע"ז(

"להתייגע בכל הכוחות שלו" וסייעתא דשמיא
במענה על מכתבו בו שואל עצה להבנה יותר בלימודים. וכבר 
וגם  תאמין,  אל  ומצאת  יגעת  לא  ז"ל,  חכמינו  ע"י  אמורה  העצה 
להיפך יגעת ולא מצאת אל תאמין, ואם כן הדבר תלוי רק ברצונו, 

להתייגע בכל הכוחות שלו.

וכיון שבכל דבר נצרכים לסייעתא דשמיא, יהי' זהיר בטבילת 
עזרא, בנתינות לצדקה בכל יום חול קודם התפלה פראנק או שנים, 
באמירת תהלים בכל יום כפי שנתחלק בתהילים לימי החודש אחר 
תפלת הבקר, ולימוד תורת החסידות בחפץ וברצון, ולהשפיע גם על 

חביריו בזה. והשי"ת יצליחו.

 )אג"ק חכ"א ע' ט"ז(

ע"י היגיעה "מעט מעט אגרשנו"
ושקידה  בהתמדה  ילמוד  הנה  ומצאת,  יגעת  שהובטחנו  כיון 
נגלה וחסידות ועד לאופן שהתורה קוראה לזה יגיעה והלימוד יביא 
לידי מעשה קיום המצות בהידור. ואז תקוים ההבטחה — ומצאת 
)גם בענין זיכוך הלב והמוח-שכלי, אלא שאמר הכתוב : מעט מעט 

אגרשנו גו'(.

 )אג"ק חכ"ד ע' ל"ה(

עצות להצלחה ביגיעה
בלימודים  להצלחה  לזכות  איך  ממוצש"ק.  למכתבו  במענה 

ולעזר השם גדול בזה.

שבאם  ז.א.  תאמין,  אל  מצאת  ולא  יגעת  חז"ל,  מאמר  ידוע 
יתייגע בלימוד תוה"ק בטוח הוא שימצא ויצליח ואין הדבר תלוי 
אלא ברצונו החזק בזה, ובכדי להגדיל עזר השי"ת בזה שאז תגדל 
גם ההצלחה ויתמעטו הקישוים בזה, הנה יפריש לצדקה בכל יום 
יום  בכל  חדשי  תהלים  השיעור  ואמירת  הבקר,  תפילת  לפני  חול 
גם  שישמור  טוב  ומה  הבקר,  תפילת  לאחר  טוב  ויום  בש"ק  גם 
מו"ח  כ"פ שמענו מכ"ק  הידועים, אשר  ותניא  דחומש  השיעורים 
וסגולה  נפש  לכל  הם  ששוים  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 

לכו"כ ענינים.

)אג"ק חט"ז ע' רנ"ח(

"ללמוד בישיבה בה למד עד עתה ובאופן דיגעת"
בה  בישיבה  ללמוד  להמשיך  מובן שעליו  לשאלתו,  ...במענה 
ומצאת,  תוה"ק  הבטחת  שתתקיים  דיגעת  ובאופן  עתה  עד  למד 
ולהשתדל ג"כ ככל האפשרי שלא יגרע לשמור סדרי לימוד הנגלה 
ת"ת  בהלכות  וכן  להשו"ע  הזקן  רבנו  בני  הקדמת  ויעיין  שם, 
לרבנו הזקן בחשיבות לימוד הנגלה; וכמובן ג"כ מאגה"ק סי' כו, 
עשיר  נוער  לרכוש  שעליו  ובפרט  ראי',  צריכים  אין  והמפורסמות 
הוספה  וכל  ביחוד,  ולחב"ד  לחסידות  בידיעות  וגם  בכשרונות 

בהאמור תוסיף בהצלחת מפעל נשגב זה.

)אג"ק חט"ז ע' שנ"א(

ביטול הספקות ע"י היגיעה בתורה
... וכיון שהובטחנו יגעת ומצאת, הנה ילמוד בהתמדה ושקידה 
נגלה וחסידות ועד לאופן שהתורה קוראה לזה יגיעה והלימוד יביא 
לידי מעשה קיום המצות בהידור. ואז תקוים ההבטחה – ומצאת. 
ותורה ה"ה גם תבלין לביטול היצה"ר )והספקות שמטיל בהאדם(.

)אג"ק חכ"ו ע' ל"ו(
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י "אדם מקדש עצמו מעט מלמטה, מקדשין אותו הרבה 

מלמעלה"
בו כותב אודות חשק ללימוד תורתנו  במענה על מכתבו פ"נ, 

הק' תורת חיים.

הנה כתבתי לכו"כ בכגון דא, אשר מלתם אמורה בהוראת רז"ל, 
לא יגעת ומצאת אל תאמין, יגעת ולא מצאת אל תאמין ונוסף על זה 
הבטיחו רז"ל אדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה 

מלמעלה.

 )אג"ק חי"ב ע' רע"ז(

"להתייגע בכל הכוחות שלו" וסייעתא דשמיא
במענה על מכתבו בו שואל עצה להבנה יותר בלימודים. וכבר 
וגם  תאמין,  אל  ומצאת  יגעת  לא  ז"ל,  חכמינו  ע"י  אמורה  העצה 
להיפך יגעת ולא מצאת אל תאמין, ואם כן הדבר תלוי רק ברצונו, 

להתייגע בכל הכוחות שלו.

וכיון שבכל דבר נצרכים לסייעתא דשמיא, יהי' זהיר בטבילת 
עזרא, בנתינות לצדקה בכל יום חול קודם התפלה פראנק או שנים, 
באמירת תהלים בכל יום כפי שנתחלק בתהילים לימי החודש אחר 
תפלת הבקר, ולימוד תורת החסידות בחפץ וברצון, ולהשפיע גם על 

חביריו בזה. והשי"ת יצליחו.

 )אג"ק חכ"א ע' ט"ז(

ע"י היגיעה "מעט מעט אגרשנו"
ושקידה  בהתמדה  ילמוד  הנה  ומצאת,  יגעת  שהובטחנו  כיון 
נגלה וחסידות ועד לאופן שהתורה קוראה לזה יגיעה והלימוד יביא 
לידי מעשה קיום המצות בהידור. ואז תקוים ההבטחה — ומצאת 
)גם בענין זיכוך הלב והמוח-שכלי, אלא שאמר הכתוב : מעט מעט 

אגרשנו גו'(.

 )אג"ק חכ"ד ע' ל"ה(
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"אם רק תרצו תצליחו לעשות חיל בלימוד התורה"י

להזכירם  בבקשה  בשליחותם  כתוב  המכתב,  נתקבל  בעתו 
לטובה ולברכה.

ובודאי ידוע לכם וחקוק בזכרונכם פתגם חכמינו ז"ל – יגעת ולא 
מצאת אל תאמין, זאת אומרת שאין הדבר תלוי אלא ברצונכם, שאם 
רק תרצו תצליחו לעשות חיל בלימוד התורה, תורת חיים, והעיקר 
שהלימוד יהי' באופן המתאים להוראת התורה, היינו תלמוד המביא 
לידי מעשה, קיום המצוות בהידור, ובהוספה בזה מזמן לזמן, שהרי 

נצטוינו ג"כ מעלין בקדש.

)אג"ק חי"ז ע' של"ח(

"כשירצה להתפלל בכוונה וללמוד בהתמדה, סוף סוף 
יצליח"

איזו תרופה לחשק ללימוד וכן להתפלל בכוונה.

העצה עד"ז היא כמאמר חז"ל יגעת ולא מצאת אל תאמין, ואם 
כן בו הדבר תלוי, וכשירצה להתפלל בכוונה וללמוד בהתמדה, סוף 
סוף יצליח. וה"ה בהנוגע לכל הנסיונות בדרך האדם שאין להתרשם 

מהם, ולהתגבר עליהם, וכשרוצים באמת מצליחים.

וכנדפס  קדישא  תניא  בספר  לעיל  האמורים  בהענינים  ילמוד 
במפתח ענינים שבסוף הספר.

שנחלק  )כמו  חדשי  תהלים  שיעור  לומר  מהתקנה  יודע  ובטח 
ע"ז  וישמור  הבקר,  תפלת  אחר  יום  בכל  החודש(,  לימי  התהלים 
שתהיינה  שלו  התפלין  את  יבדקו  אשר  ונכון  ולהבא.  מכאן  עכ"פ 

כשרות כדין.

)אג"ק חי"ח ע' ר"ו(

"לא להתרשם מיצה"ר שלו, ולהתחיל ללמוד בהתמדה 
ויגיעה"

שצ"ל  אלא  ומצאת,  יגעת  הובטח   — בישיבה  ללימוד  בנוגע 
ללמוד  ולהתחיל  שלו  מיצה"ר  להתרשם  לא  תקיפה  החלטתו 
הסדרים  שמירת  ממנו  שידרשו  בישיבה  ויבחור  ויגיעה  בהתמדה 

וכו'. והעיקר שבעצמו ירצה בהחלטתו בזה.

)ממענה ח' חשון ה'תשל"ה(
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י "לא להתרשם מיצה"ר שלו, ולהתחיל ללמוד בהתמדה 

ויגיעה"
שצ"ל  אלא  ומצאת,  יגעת  הובטח   — בישיבה  ללימוד  בנוגע 
ללמוד  ולהתחיל  שלו  מיצה"ר  להתרשם  לא  תקיפה  החלטתו 
הסדרים  שמירת  ממנו  שידרשו  בישיבה  ויבחור  ויגיעה  בהתמדה 

וכו'. והעיקר שבעצמו ירצה בהחלטתו בזה.

)ממענה ח' חשון ה'תשל"ה(

"אפילו אויף א חסידותן סיפור
דארפמען האבין יגיעה"

כל עניני החסידות, הן השכלה והבנה און הן עבודה קומען 
דארפמען  סיפור  חסידותן  א  אויף  אפילו  יגיעה.  דורך  נאר 
אין  ענינים  סיפור  דעם  פון  ארויסנעמען  בכדי  יגיעה  האבין 

השכלה ועבודה.

)לקו"ד ח"ב ע' 706(
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לימוד התורה בעיון — כיצד?
שאלה: כ"ק תובע את הלימוד בכל יום הן למיגרס הן לעיון — 

גם בנגלה וגם בחסידות.

שאלתי, מהי ההגדרה של "לימוד לעיון"?

— שבכל  מענה: "לימוד לעיון" הפירוש במה שקשור לנגלה 
ממקום  ענין  מובא  וכו'  ובתוספות  רש"י  בפירוש  שהגמרא,  מקום 

אחר בש"ס וכיוצא בזה.

יש לפתוח את הספר ואכן לעיין בו ועל ידי זה נתווסף בהבנת 
הענין )וקישרו( על אתר. ועד"ז במה שקשור לחסידות. 

)מ"יחידות" תשט"ז — היכל מנחם ב' ע' ר"י(

אופן הלימוד בחברותא
בענין אי הצלחה בלימודים — יש ללמוד עם חברותא, ואופן 
בלבד,  מאזין  והשני  בקול  הזמן  כל  לומד  לא שאחד  יהי'  הלימוד 
אלא יתחלקו ביניהם: חצי שעה — אחד לומד בקול )והשני מאזין(, 

וחצי שעה — חברו.

לאחר מכן יהי' שקלא-וטריא ביניהם.

)מיחידות חודש תמוז תש"ל — היכל מנחם ח"א ע' רל"ד(

ללמוד את המפרשים הישנים דוקא
בכלל נהי' בישיבות סדר של "וישן מפני חדש תוציאו", היינו 
שלומדים דברים חדשים, ולא לומדים את הדברים הישנים. וצריכים 
לחזור  כבר  מתחילים  שכיום  אמרו  הראשיים  )הרבנים  זאת.  לתקן 
וכיו"ב,  שיף,  מהר"ם  המהרש"א  לימוד   — הישן  הלימוד  לסדר 

ואמר כ"ק אדמו"ר:( הלוואי שיהי' כן ובאופן ד"אחישנה".      

)מיחידות בדר"ח כסלו תשד"מ — תו"מ ח"ד ע' 3109(

לפלפל בתורה באמצע השינה!
שאצל כל אחד מתלמידי הישיבות שנמצאים כאן, וכן אצל כל 
התורה  בלימוד  יתוסף  שהם,  מקום  בכל  הישיבות  מתלמידי  אחד 
כולה, לימוד כל חלקי התורה, נגלה דתורה ופנימיות התורה, ומתוך 

הוספה יתירה בהתמדה ושקידה בלימוד השיעורים בתורה,

ולמעלה  משיעור  למעלה  יהי'  התורה  שלימוד  מזה,  ויתירה 
ממדידה והגבלה, כך, שהמחשבה הראשונה שנופלת במוחו ברגע 
שבאמצע  אפילו  אלא  עוד  ולא  תורה,  בעניני  היא  משנתו  שניעור 
ופלפול  תורה  עניני  אודות  זיך"(  )"סחלום'ט  חולם  ה"ה  השינה 

בתורה!

את  לראות  צריכים  אמיתי,  ישיבה  בחור  על  מסתכלים  כאשר 
הו"ע  חייו  וכל  עולמו  כל  מציאותו,  שכל   — האמיתית  מציאותו 

התורה.

)א' דר"ח מרחשון תשנ"ב — שיחו"ק ח"א ע' 251(

"הענין הנדרש מבחור . . הוא התמדה ושקידה בלימוד 
תורת הנגלה ותורת החסידות"

'אתכפיא' איננו ענין שרוצים ללחוץ )"איינקוועטשן"( על היצר 
הרע — אלא רק שאין רוצים לתת לו להתפשט מצד תוקף הגילוי 

של נפש האלקית.

לתבוע  הדרישה  מוטלת  עליו  )ואשר  מבחור  הנדרש  הענין 
ותורת  הנגלה  תורת  בלימוד  ושקידה  התמדה  הוא   — מעצמו( 

החסידות.

התחלת העבודה כו' והעיקר — זהו יגיעה, וע"י יגיעה אפשר 
להגיע למדריגות היותר נעלות, ולא צריך כלל להביט על אחרים — 
וכו'. ומאידך אמרו רז"ל "יגעת  יהי' "ומצאת"  וע"י "יגעת" בטח 
— וע"י היגיעה אפשר להעלות למדריגות  ולא מצאת אל תאמן" 

הכי נעלות.

והעובדה שחברו השיג אותו )הגיע לפניו( זה לא אומר כלום, כי 
בדברים אחרים הוא יגיע לפניו.

)היכל מנחם ח"א רל"ה(
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שאצל כל אחד מתלמידי הישיבות שנמצאים כאן, וכן אצל כל 
התורה  בלימוד  יתוסף  שהם,  מקום  בכל  הישיבות  מתלמידי  אחד 
כולה, לימוד כל חלקי התורה, נגלה דתורה ופנימיות התורה, ומתוך 

הוספה יתירה בהתמדה ושקידה בלימוד השיעורים בתורה,

ולמעלה  משיעור  למעלה  יהי'  התורה  שלימוד  מזה,  ויתירה 
ממדידה והגבלה, כך, שהמחשבה הראשונה שנופלת במוחו ברגע 
שבאמצע  אפילו  אלא  עוד  ולא  תורה,  בעניני  היא  משנתו  שניעור 
ופלפול  תורה  עניני  אודות  זיך"(  )"סחלום'ט  חולם  ה"ה  השינה 

בתורה!

את  לראות  צריכים  אמיתי,  ישיבה  בחור  על  מסתכלים  כאשר 
הו"ע  חייו  וכל  עולמו  כל  מציאותו,  שכל   — האמיתית  מציאותו 

התורה.

)א' דר"ח מרחשון תשנ"ב — שיחו"ק ח"א ע' 251(

"הענין הנדרש מבחור . . הוא התמדה ושקידה בלימוד 
תורת הנגלה ותורת החסידות"

'אתכפיא' איננו ענין שרוצים ללחוץ )"איינקוועטשן"( על היצר 
הרע — אלא רק שאין רוצים לתת לו להתפשט מצד תוקף הגילוי 

של נפש האלקית.

לתבוע  הדרישה  מוטלת  עליו  )ואשר  מבחור  הנדרש  הענין 
ותורת  הנגלה  תורת  בלימוד  ושקידה  התמדה  הוא   — מעצמו( 

החסידות.

התחלת העבודה כו' והעיקר — זהו יגיעה, וע"י יגיעה אפשר 
להגיע למדריגות היותר נעלות, ולא צריך כלל להביט על אחרים — 
וכו'. ומאידך אמרו רז"ל "יגעת  יהי' "ומצאת"  וע"י "יגעת" בטח 
— וע"י היגיעה אפשר להעלות למדריגות  ולא מצאת אל תאמן" 

הכי נעלות.

והעובדה שחברו השיג אותו )הגיע לפניו( זה לא אומר כלום, כי 
בדברים אחרים הוא יגיע לפניו.

)היכל מנחם ח"א רל"ה(

119
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לקחת חברותא שאינו יודע דא"ח ולהרימו
פרסום ראשון

יחידות של הרה"ח הרה"ת ר' משה ז"ל לברטוב – אור לכ' טבת תשי"ג.

רשימת  לנו  שמסר  על  מטוסוב,  שיחי'  אלי'  ר'  הרה"ת  לחתנו  נתונה  התודה 
היחידות, ע"מ לזכות בו את הרבים.

קודם  ועניתי  חיי,  שני  ימי  כמה  שאל  בהסתדרות,  שאלתי  אודות 
אלול נתמלא כ"ג. וכתב בכי"ק בהצעטל כ"ג ומחצה.

שאל אם קיבלתי סמיכה, ועניתי הן. ושחיטה? עניתי, הדינים לא 
למדתי. ומה יש לי? ועניתי, הודאה.

שאלמוד  ועניתי  הריאה?  טריפות  )בדיקות(  למדתי  אם  ושאל 
בקרוב. ואיך הסכין? ונענעתי בראשי, הן ולאו. ואמר שבחורף אראה 

לגמור מה שחסר בשחיטה ובדיקות הריאה.

)היינו  וזה  עבודה,  מאמרי  שאלמוד  התפלה,  אודות  אמר  אח"כ 
מאמרי עבודה( יסייע בהתבוננות שקודם התפילה ובאמצע התפילה.

ואודות ענין הראשון, הנה כמו שאמרתי בשנתיים מקודם ]ביחידות 
השיעור,  על  נוסף  תהלים  קאפ'  לומר  זה,  מכל  דעת  להסיח  קודמת[ 
]שאל:[ השיעורים מסתמא היט איר דאך תהילם תניא חומש? ותאמרו 
עוד קאפ' בכל יום. ליתן פעני צדקה בכל יום קודם התפילה. מסתמא יש 
לכם על הראש א פאר פרקים תניא און א פאר פרקים משניות לחשוב 

בהם )קודם השינה?(.

שאל: מיט וועמען לערנט איר חסידות? עניתי: עם ...

לא  ועניתי:  מכם?  בגריעות  יודע  הוא  או  חבר  בתור  אם  שאל: 
]שאינו בגריעות[. ואמר: א"כ, תקחו בחור שאינו יכול בדא"ח ותלמדו 
עמו, ולא בתור משפיע כי אם בתור שיודע הרבה )"א סאך מער"(. און 

צו דערהויבן )אוועקשטעלן( יענעם אין חסידות.
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"קאכן זיך אין לערנען"
פרסום ראשון

יחידות עם הגה"ח הרב חיים שלום דייטש שי' 
ראש כולל צ"צ ירושלים ת"ו - תשרי ה'תשל"ד

בליובאוויטש וקרעמענצוג לא היה כולל. את הכולל הקימו כדי שאלו 
ובלא"ה  בלימוד[  חיות  להם  שיש   -[ לערנען"  אין  זיך  קָאכן  "וואס 
ימשיכו בזה - שיהיה להם אפשרות להמשיך בזה. והבחינה לזה היא, 
שאברך מגיע לכולל לפני הזמן, ונשאר גם אחרי שנגמר הסדר, משא"כ 
כשבאים בזמן והולכים בזמן, הרי לא בשביל זה הוקם הכולל. עברתי 
על הקובץ מתחילתו ועד סופו, וראיתי, ש"א גוטע קאפ זאגט א גוטע 
סברא; וואו איז דער קאך אין לערנען? ורמינהו? ת"ש?" ]ראש טוב 

אומר סברא טובה; אבל איפה החיות בלימוד? ורמינהו? ת"ש?[
לו  ואומר  יהודי  פוגש  ברחוב  כשהולך  בלימוד:[  חיות  מהו  ]ותיאר 
'היום נפל בראשי סברא זו וזו'. ]וחזר שוב על הדברים, והוסיף:[ "...

סברא בסומכוס" ]כ"ז דיבר בקול גדול, עד שהגיע הקול למשרד של 
המרכז. וחזר על זה אח"כ עוה"פ[.

]ואמר:[ איך יכול להיות כן? כמו אדם שמתעסק ביהלומים, ולא יהיה 
לו 'קָאך' בזה?! כן בלימוד התורה איך זה שלא מתלהב? ... אם יהיה 
העולם,  בכל  עצום  ]הד[  קלאנג"  אפ  "אן  לזה  יהיה  בלימוד  "קָאך" 
נס עם כל  שיושבים בצמח צדק שהוא ביהכנ"ס היחיד נשאר בדרך 

הקורות, ושם לומדים בכולל; ואף כסף לא יחסר!...
גם אמר שדבר ע"ז לאחרונה )בשלהי ה'תשל"ג( והמכוון היה ... ולא 
פעל כלום )בשיחה הנ"ל אמר שכשעובר ליד הכולל ושומע, אזי נעצר 

לשמוע ...(.
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קובץ יגיעה בתורהקובץ יגיעה בתורה

לקט סיפורים
 בענין היגיעה בתורה
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לאחר התפלה אמר לי ר' מאיר צבי שהרבי התעניין לדעת מי י

אני, והוא ענה לו כי אני מצ'אשניק, חניכו של ר' מרדכי מהורודוק. 
ור' מאיר-צבי הוסיף: "ייתכן שהרבי יצווה שתיכנס אליו". לשמע 
ובשום אופן לא  נפשי  ידעתי את  גדול. לא  נפל עלי פחד  הדברים 
יכולתי לכנס את מחשבותיי. הרגשתי כאדם ששכח את הכל. השם 
יתברך נתן לי דעת לומר אז תהילים, וברגע שהתחלתי לומר תהילים, 

נפתחו אצלי מעיינות של דמעות.

נבהלתי  אליו,  שאכנס  ציווה  שהרבי  לי  אמר  מאיר-צבי  כשר' 
הרבי.  לחדר  להיכנס  יכולתי  מאיר-צבי  ר'  של  בעזרתו  רק  מאד. 
זיין  וויל  "איך  כך:  ורק אמרתי  יכולתי לדבר,  לא  מרוב התרגשות 
הרבי  לבכות.  התחלתי  ומיד  חסיד[,  להיות  רוצה  ]=אני  חסיד"  א 
ענה לי בלשונו הק': "חב"ד איז השכלה, הבנה, העמקה. הארעווע, 
וועסטו זיין א חסיד" ]=חב"ד היא השכלה, הבנה, העמקה. התייגע 

— ותהיה חסיד[. וסיים: "השם יתברך יתן לך אריכות ימים".
)מרשימת החסיד ר' שמואל דובער מבאריסאוו נ"ע — 'התמים' ע' 526(

רבינו נכנס ה' דקות מאוחר  — שיוסיפו בלימוד...
יום ה', חי אלול: בתחילת ה"סדר", בשעה 8:00, נכנס לביהמ"ד 
זה  לנצל "סדר"  כי כ"ק אד"ש הורה  והודיע,  דוד שי' רסקין  הרב 

ללימוד בשקידה, באופן שזה ישפיע על כל השנה.

כ"ק אד"ש הוסיף ואמר, שהוא יכנס לתפילת ערבית חמש דקות 
מאוחר יותר )ב-9:20( כדי שיוסיפו בלימוד.

)יומן ח"י אלול תשמ"א(

היום הכי קשה אצל הגאון הרגאצ'ובי
הגאון הרגאצ'ובי אמר פעם שיום השבת הוא היום הכי קשה 
אצלו מכל ימי השבוע, כי, בשאר ימי השבוע, כשנעשית אצלו תוקף 
עצה  לו  יש  לכאן,  וסברות  לכאן  סברות  לו  ונופלים  השכל  נביעת 
להגביל את תוקף נביעת השכל ע"י פעולת הכתיבה, ואז נקל יותר 
להכריע, משא"כ ביום השבת )שלא קיימת עצה זו(, צריך להתייגע 

ביותר עד שיכול להכריע בין ריבוי הסברות.

)ש"פ וארא מבה"ח שבט תשי"א — תו"מ ח"ב 179(

"עד הצלע ה-12"...

]היינו,  בלימודי  מתייגע  המהר"ש[  ]אדמו"ר  הייתי  "...לא 
שלא הוצרך להתייגע, כיון שהצליח בלימודו גם ללא יגיעה[. פעם 
אותי,  בחן   — הצ"צ   — אבי  היטב.  ולמדתי'  למדתי מס' מנחות, 
והי' מרוצה. אח"כ הראני מקום מסויים )במסכת( ושאלני: במקום 
זה יגעת? ועניתי, שבכלל לא יגעתי. אבי נאנח, ויאמר: איך אפשר 

ללמוד כאשר אין מתייגעים.

זו חדרה לתוכי "עד הצלע ה-12"... והחלטתי להתחיל  אנחה 
להתייגע.

אבל, הלימוד מתוך יגיעה לא החזיק מעמד זמן ארוך, כי מעוצם 
היגיעה הופיעו כתמי דם על מצחי, ואח"כ הייתי מכוין את כח העיון 

כמו שמכוונים שעון.

)תורת מנחם רשימות היומן )תרצ"ה( ע' שע"ז(    

"הארעווע, וועסטו זיין א חסיד"!
כל הלילה ישבתי וחיכיתי, פן אזכה לראות עוד את פני קדשו 
של הרבי. בשעה שלוש לפנות בוקר, פתח המשרת את חלונות חדרו 
של הרבי, ובאותו רגע עבר הרבי דרך החדר שעברתי בו והסתכל 
— גם הפיל עלי אימה,  עלי במבט חודר שפעל עלי דבר והיפוכו 

וגם משך את לבבי.

ידעתי כי הרבי ישוב דרך החדר הזה, אך לא היה בי כוח להישאר 
במקומי, מרוב הפחד, והתחבאתי מאחורי הדלת.
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י לאחר התפלה אמר לי ר' מאיר צבי שהרבי התעניין לדעת מי 

אני, והוא ענה לו כי אני מצ'אשניק, חניכו של ר' מרדכי מהורודוק. 
ור' מאיר-צבי הוסיף: "ייתכן שהרבי יצווה שתיכנס אליו". לשמע 
ובשום אופן לא  נפשי  ידעתי את  גדול. לא  נפל עלי פחד  הדברים 
יכולתי לכנס את מחשבותיי. הרגשתי כאדם ששכח את הכל. השם 
יתברך נתן לי דעת לומר אז תהילים, וברגע שהתחלתי לומר תהילים, 

נפתחו אצלי מעיינות של דמעות.

נבהלתי  אליו,  שאכנס  ציווה  שהרבי  לי  אמר  מאיר-צבי  כשר' 
הרבי.  לחדר  להיכנס  יכולתי  מאיר-צבי  ר'  של  בעזרתו  רק  מאד. 
זיין  וויל  "איך  כך:  ורק אמרתי  יכולתי לדבר,  לא  מרוב התרגשות 
הרבי  לבכות.  התחלתי  ומיד  חסיד[,  להיות  רוצה  ]=אני  חסיד"  א 
ענה לי בלשונו הק': "חב"ד איז השכלה, הבנה, העמקה. הארעווע, 
וועסטו זיין א חסיד" ]=חב"ד היא השכלה, הבנה, העמקה. התייגע 

— ותהיה חסיד[. וסיים: "השם יתברך יתן לך אריכות ימים".
)מרשימת החסיד ר' שמואל דובער מבאריסאוו נ"ע — 'התמים' ע' 526(

רבינו נכנס ה' דקות מאוחר  — שיוסיפו בלימוד...
יום ה', חי אלול: בתחילת ה"סדר", בשעה 8:00, נכנס לביהמ"ד 
זה  לנצל "סדר"  כי כ"ק אד"ש הורה  והודיע,  דוד שי' רסקין  הרב 

ללימוד בשקידה, באופן שזה ישפיע על כל השנה.

כ"ק אד"ש הוסיף ואמר, שהוא יכנס לתפילת ערבית חמש דקות 
מאוחר יותר )ב-9:20( כדי שיוסיפו בלימוד.

)יומן ח"י אלול תשמ"א(
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אני אינני יודע מאומה.י

"אש הוצת בקרבי לידע את המאמרים להבינם 
ולהשיגם"

בכל יום ויום — מספר ר"י — כשהנני שומע החזרה מפי האברך, 
שומע ואינני מבין, נעשה בשרי חדודים חדודים, כל מאמר ומאמר 
בוז,  של  השמות  בכל  עצמי  את  וקראתי  במדוכה,  כמכתש  דכאני 
ואש הוצת בקרבי לידע את המאמרים להבינם ולהשיגם. בקשתי את 
האברך כי יחזור לפני עוד פעם ועוד פעם, וגם השתדל להסבירני, 

וראשי עלי כבול עץ ומוחי אטום מלקבל כל אשר יסבירני האברך.

שלשה שבועות עכבתי את האברך בביתי. בימים ההם עזבתי את 
החנות על בני ביתי ושמתי לילות כימים לייגע עצמי בהבנת הענינים 
אשר למדני האברך אבל לדאבון לבבי לא עשיתי פרי. האברך נסע, 
ואנכי נשארתי כספינה בלב ים, עניתי בצום, בכיתי בכי רב באמירת 

תהלים, אבל אין שום תועלת, והלכתי לליובאוויטש.

בליובאוויטש: 50-60 אברכים שוקדים יום יום שעות 
ארוכות בלמוד החסידות

בבואי לליבאוויטש, הנה במשך התשע חדשים מעת היותי שם 
לפני זה נתהוה עולם חדש: כחמשה ששה מנינים אברכים שוקדים 
יום יום שעות ארוכות בלמוד החסידות, חוזרים המאמרים ומסבירים 

זה לזה.

קבלת  קודם  בש"ק  לשבוע,  הרביעי  ביום  באתי  לליובאוויטש 
שבת הי' מאמר ובש"ק קודם מנחה הי' ביאור על המאמר שנאמר 
קודם קבלת שבת. המאמר הבנתי וגם חזרתי מקצתו בעל פה, אבל 
הביאור לא הבנתי, ומה נפלאתי כי האברכים ידעו גם את הביאור. 
הלילה  וכל  הביאור,  את  הבנתי  לא  אשר  על  הצטערתי  גדול  צער 

בכיתי מעומקי לבבי וצמתי כל היום.

מ'בול עץ' —
לבעל כשרונות עצומים

ר' יקותיאל נדכא ברוחו על שלא הבין המאמרים
בעיר ליפעלי גר אחד מחסידי הוד כ"ק רבינו הזקן, חנוני מוכר 
מלח, ור' יקותיאל שמו. הוא הי' אחד העובדים הידועים — היחידות 
הראשונה שלו אצל הוד כ"ק רבנו הזקן מבוארת במ"א בארוכה — 
היתה  בפרט,  החסידות  ותורת  בכלל  התורה  בידיעת  השגתו  אבל 

מצומצמה ביותר.

פעם עבר דרך ליעפלי אחד האברכים המשפיעים ויתעכב שם 
כשבוע ימים, ובכל יום ויום הי' חוזר מאמר של הוד כ"ק אאזמו"ר 
אדמו"ר האמצעי בעל פה. בהמאמרים ההם נתבארו ענינים עמוקים 
עיונים ביותר, ומהם ביאור המאמר: פנימי' אבא פנימית עתיק ולא 
ידעתי הטעם, דהטעם הוא ג"כ לא ידעתי, למעלה מידיעה המושגת, 
יותר  והתגלות עתיק בבינה, דשרשה במקורה בכח המשכיל גבוה 
משרש החכמה, ועם היות דהחכמה תחי' את הבינה אבל עם זה הנה 
בינה דוקא נקרא בעלי' דחכמה. ובהיות האברך בעל כשרון נפלא 
בהשכלה והשגה ונוסף לזה דברן נפלא, אשר כל הגה היוצא מפיו 

הי' מחוטב וברור מילולו, הנה פעל רושם עז על כל השומעים.

אמנם החסיד ר' יקותיאל בהיותו בעל שכל לא גדול לא הבין 
את המאמרים ההם. הדבר נגע אל לבו במאד ודיכא את רוחו, והי' 
שפל בעיני עצמו מזה, ומייסר ומוכיח את עצמו בקריאת שמות של 

בוז.

אפרוח חוזר דא"ח בזמרה ובחיות, ואני...
החסיד המשכיל הנודע ר' שמואל דוב נ"ע מבאריסוב סיפר את 
אשר שמע מהחסיד ר' יקותיאל בעצמו בענין זה. הגע בעצמך — 
עשרה  וכחמש  ארבעים,  כבן  אז  הייתי  אנכי   — לרש"ד  ר"י  אמר 
שנה הייתי הולך לרבינו, כוונתו הוד כ"ק רבינו הזקן — ובכל משך 
העת למדתי לפי כחי. והנה חדשה נהייתה, בא אברך צעיר, אפרוח 
ממש, חוזר מאמרי כ"ק אדמו"ר בזמרה ובחיות, ואני שומע ואיני 
מבין. מרגיש אנכי כי הענינים עמוקים במאד, ענינים נפלאים, אבל 
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י אני אינני יודע מאומה.

"אש הוצת בקרבי לידע את המאמרים להבינם 
ולהשיגם"

בכל יום ויום — מספר ר"י — כשהנני שומע החזרה מפי האברך, 
שומע ואינני מבין, נעשה בשרי חדודים חדודים, כל מאמר ומאמר 
בוז,  של  השמות  בכל  עצמי  את  וקראתי  במדוכה,  כמכתש  דכאני 
ואש הוצת בקרבי לידע את המאמרים להבינם ולהשיגם. בקשתי את 
האברך כי יחזור לפני עוד פעם ועוד פעם, וגם השתדל להסבירני, 

וראשי עלי כבול עץ ומוחי אטום מלקבל כל אשר יסבירני האברך.

שלשה שבועות עכבתי את האברך בביתי. בימים ההם עזבתי את 
החנות על בני ביתי ושמתי לילות כימים לייגע עצמי בהבנת הענינים 
אשר למדני האברך אבל לדאבון לבבי לא עשיתי פרי. האברך נסע, 
ואנכי נשארתי כספינה בלב ים, עניתי בצום, בכיתי בכי רב באמירת 

תהלים, אבל אין שום תועלת, והלכתי לליובאוויטש.

בליובאוויטש: 50-60 אברכים שוקדים יום יום שעות 
ארוכות בלמוד החסידות

בבואי לליבאוויטש, הנה במשך התשע חדשים מעת היותי שם 
לפני זה נתהוה עולם חדש: כחמשה ששה מנינים אברכים שוקדים 
יום יום שעות ארוכות בלמוד החסידות, חוזרים המאמרים ומסבירים 

זה לזה.

קבלת  קודם  בש"ק  לשבוע,  הרביעי  ביום  באתי  לליובאוויטש 
שבת הי' מאמר ובש"ק קודם מנחה הי' ביאור על המאמר שנאמר 
קודם קבלת שבת. המאמר הבנתי וגם חזרתי מקצתו בעל פה, אבל 
הביאור לא הבנתי, ומה נפלאתי כי האברכים ידעו גם את הביאור. 
הלילה  וכל  הביאור,  את  הבנתי  לא  אשר  על  הצטערתי  גדול  צער 

בכיתי מעומקי לבבי וצמתי כל היום.
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ההם, כשנכנס ליחידות ושמע כי תלוי ברצון הנה לא זז ממקומו עד י

אשר תיקן במה שחסר לו, מבלי התחשב כלל בכמה יגיעה ועבודה 
עלה זאת לו.

מדרגות שונות בחסידים
הוד כ"ק אאזמו"ר אדמו"ר מוהר"ש מספר להוד כ"ק אאמו"ר 
את  מחלק  הי'  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק  זקנו  כ"ק  הוד  כי  הרה"ק, 
החסידים העוסקים בידיעת תורת החסידות ובעבודה לכמה פלוגות. 
היינו לבד החלוקה הכללית משכילים ועובדים הי' מחלק כל אחת 
מהם לכמה פלוגות, כמה סוגים במשכילים וכמה סוגים בעובדים. 
ולכל סוג וסוג מהמשכילים והעובדים כתב עבורם מאמרים וספר 
מיוחד. לסוג א' מהעובדים כתב ספר שער התשובה והתפלה חלק 
בסוגי  וכן  אחר,  לסוג  וחלק שלישי  אחר,  לסוג  שני  וחלק  ראשון, 
המשכילים דלסוג אחד כתב ספר שער האמונה ולהסוג השני ספר 
עטרת ראש, ולהסוג המעולה ביותר ספר אמרי בינה. הספרים שער 
היחוד ושערי אורה הם כללים ונכתבו עבור כל החסידים, כי שער 
היחוד הוא המפתח דתורת החסידות, ושערי אורה הוא האל"ף בי"ת 

דתורת החסידות.

פעם אחת שאל הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק מאת הוד כ"ק אביו 
בינה  באמרי  הדברים  בהבנת  שאלה  איזה  מוהר"ש  אאזמו"ר  כ"ק 
ויין  שמן  לחם  בענין  שמבאר  נ"ו  נ"ה  נ"ד  בהפרקים  הק"ש  שער 
וסתים  גליא  דרזין,  ורזא  דאורייתא  רזא  שבתורה  גליא  שבתורה 

והממוצע שביניהם, והשיבו על שאלתו והסביר לו הענין.

"יגע ביגיעה עצומה עד שהביא עצמו להשגת הענינים 
הדקים ביותר"

אח"כ אמר הוד כ"ק אאזמו"ר להוד כ"ק אאמו"ר: את הספר 
יקותיאל  ר'  החסיד  עבור  אאזמו"ר  כ"ק  הוד  כתב  בינה  אמרי 
"א   — הי' בול עץ,   — ליעפלער  יקותיאל  ר'   — ליעפליער. הוא 
פלאחע" — הגם שהי' על יחידות אצל כ"ק רבינו הזקן, און א רייכע 
יחידות, אבער קיין קאפ קאן מען ניט ארויף שטעלען. והי' לו לב 
ממאלע  אאזמו"ר  כ"ק  כשחזר  טובה.  בהתעוררות  והתפלל  רגש 
האברכים  עם  להתעסק  והתחיל  בליובאוויטש,  והתיישב  רוסיא 

אדמהאמ"צ: "כאשר רוצים באמת אז גם החושים 
מתרחבים" 

]האמצעי[,  אדמו"ר  לכ"ק  ביחידות  כשנכנסתי  השני  ביום 
ליעפלי  עירנו  דרך  עבר  כי  בביתי,  עלי  העבר  מכל  לפניו  ספרתי 
בליובאוויטש,  המאמרים ששמע  וחזר  המשפיעים  האברכים  אחד 
המאמרים הרגילים הבנתי, אבל המאמרים שנתבארו בהם הענינים 
העמוקים לא הבנתי. סיפרתי כי המאמר הנאמר בשבת זה הבנתי, 

וביאורו לא הבנתי.

כ"ק אדמו"ר ענה: אין לך דבר העומד בפני הרצון. ויסביר לי 
דהגם דרצון הוא גם כן רק כח הנפש ולא עצם הנפש, אבל בכחו 
גם להטות את הנפש לגלות גילוים עצמים בפתיחת הכחות עצמיים 
והתפתחות החושים, ובפרט דהכחות שלמטה מן הרצון כמו שכל 
עליון.  כח  בדרך  ופקודה  בגזירה  עליהם  פועל  הרצון  הנה  ומדות, 

וכאשר רוצים באמת אז גם החושים מתרחבים.

"יגעתי ביגיעה עצומה ביגיעת נפש וביגיעת בשר להרגיל 
את עצמי לחשוב ענין אחד כמה שעות רצופות" 

כאשר שמעתי מכ"ק אדמו"ר כי אין הדבר תלוי אלא ברצוני, 
החלטתי להשאר בליובאוויטש עד אשר אתחיל להבין. עם העוברים 
ינהלו את  ושבים דרך לעפלי הודעתי כי איזה זמן אתעכב ועל כן 
החנות בעצמם. כארבעה חדשים יגעתי ביגיעה עצומה ביגיעת נפש 
וביגיעת בשר להרגיל את עצמי לחשוב ענין אחד כמה שעות רצופות 

וביגיעת נפש לחזור על ענין אחד כמה עשיריות פעמים.

חוזר  הי'  כי  מסמיליאן,  אפרים  האברך  לי  עשה  גדולה  טובה 
אתי המאמרים כמה פעמים בזה אחר זה, עד אשר יכולתי להתעמק 
בהבנתם. על הרוב הייתי מתבודד באחד משני המקומות, במרתף 
אשר מתחת הבית הכנסת הגדול, או ע"ג התקרה מתחת לגג ביהכ"נ, 
ות"ל רחצתי את  בחדש תשרי ההוא הרגשתי עצמי כברי' חדשה, 
כלי לקבלה,  ונעשיתי   — "אויסגעוואשען דעם טאפ"   — הקדרה 

ונסעתי לביתי.

מענין הוא במאד אותה היחידות שהי' לו להחסיד ר' יקותיאל 
מליעפלי אצל הוד כ"ק אדמו"ר האמצעי טרם נסעו לביתו אז, ואין 
בימים  החסידים  של  רוחם  מהלך  נראה  מהנ"ל  אבל  מקומו.  כאן 
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י ההם, כשנכנס ליחידות ושמע כי תלוי ברצון הנה לא זז ממקומו עד 

אשר תיקן במה שחסר לו, מבלי התחשב כלל בכמה יגיעה ועבודה 
עלה זאת לו.

מדרגות שונות בחסידים
הוד כ"ק אאזמו"ר אדמו"ר מוהר"ש מספר להוד כ"ק אאמו"ר 
את  מחלק  הי'  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק  זקנו  כ"ק  הוד  כי  הרה"ק, 
החסידים העוסקים בידיעת תורת החסידות ובעבודה לכמה פלוגות. 
היינו לבד החלוקה הכללית משכילים ועובדים הי' מחלק כל אחת 
מהם לכמה פלוגות, כמה סוגים במשכילים וכמה סוגים בעובדים. 
ולכל סוג וסוג מהמשכילים והעובדים כתב עבורם מאמרים וספר 
מיוחד. לסוג א' מהעובדים כתב ספר שער התשובה והתפלה חלק 
בסוגי  וכן  אחר,  לסוג  וחלק שלישי  אחר,  לסוג  שני  וחלק  ראשון, 
המשכילים דלסוג אחד כתב ספר שער האמונה ולהסוג השני ספר 
עטרת ראש, ולהסוג המעולה ביותר ספר אמרי בינה. הספרים שער 
היחוד ושערי אורה הם כללים ונכתבו עבור כל החסידים, כי שער 
היחוד הוא המפתח דתורת החסידות, ושערי אורה הוא האל"ף בי"ת 

דתורת החסידות.

פעם אחת שאל הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק מאת הוד כ"ק אביו 
בינה  באמרי  הדברים  בהבנת  שאלה  איזה  מוהר"ש  אאזמו"ר  כ"ק 
ויין  שמן  לחם  בענין  שמבאר  נ"ו  נ"ה  נ"ד  בהפרקים  הק"ש  שער 
וסתים  גליא  דרזין,  ורזא  דאורייתא  רזא  שבתורה  גליא  שבתורה 

והממוצע שביניהם, והשיבו על שאלתו והסביר לו הענין.

"יגע ביגיעה עצומה עד שהביא עצמו להשגת הענינים 
הדקים ביותר"

אח"כ אמר הוד כ"ק אאזמו"ר להוד כ"ק אאמו"ר: את הספר 
יקותיאל  ר'  החסיד  עבור  אאזמו"ר  כ"ק  הוד  כתב  בינה  אמרי 
"א   — הי' בול עץ,   — ליעפלער  יקותיאל  ר'   — ליעפליער. הוא 
פלאחע" — הגם שהי' על יחידות אצל כ"ק רבינו הזקן, און א רייכע 
יחידות, אבער קיין קאפ קאן מען ניט ארויף שטעלען. והי' לו לב 
ממאלע  אאזמו"ר  כ"ק  כשחזר  טובה.  בהתעוררות  והתפלל  רגש 
האברכים  עם  להתעסק  והתחיל  בליובאוויטש,  והתיישב  129רוסיא 
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איז י עס  רב,  קשב  הקשיב  הוא  המאמר.  לפניו  ואחזור  התדברנו, 

געווען צו זעהן ווי א אלטער חסיד הערט חזרה, אלע אברים האבען 
געהערט. וביקש כי ארחם עליו ולמחר בקר בהשכמה אחזור לפניו 
ורק אז התחיל לסדר שאלותיו,  וגם קיימתי,  עוד הפעם והבטחתי 
אשר על הרוב מהם הוצרכתי לשאול את כ"ק אאמו"ר. ושבוע של 

ענג הי' לי אז בהשאלות ותשובות ההם.

ומן העת ההיא, הנה בכל עת בוא החסיד ר"י לליובאוויטש הייתי 
מתענג בחברתו. הוא זכר כל מה שראה מיום הראשון שבא לליאזנא 
בקיץ תקנ"ו, ומרגלא בפומי': אלע וואך גיי איך אין מחשבה אויף 
שהי'  הפעמים  כל  זכר  כי  וויל,  איך  וואס  רבי'ן  דעם  צו  יחידות 
ביחידות אצל כ"ק רבינו הזקן וכ"ק אאזמו"ר וכ"ק אאמו"ר. הי' לו 

ברכה מכ"ק רבינו הזקן על אריכות ימים, וחי קרוב למאה שנים.

"הארכתי בכל זה לבאר . . כי ע"י עבודה ויגיעה יכולים 
להגיע למעלות היותר עליונות במעלת ידיעת המושכלות, 

ואין הדבר תלוי אלא בהאדם עצמו"!
החסיד ר' שמואל דוב מבאריסוב מפליג לפני הוד כ"ק אאמו"ר 
הרה"ק בשבח החושים והכשרונות של החסיד ר"י מיליעפלי ואומר 
כי משכיל נפלא ועמקן חריף ומסודר כזה לא ראה, ומעלה נפלאה 
ולא הפריע  היגיעה במושכלות אהבה עצמית,  כי אהב את  לו  הי' 
ואוטם  עיניו  סוגר  הי'  ענין  באיזה  מעיין  כשהי'  דבר.  שום  אותו 

אזניו, ולא הי' מבלבל אותו שום דבר בעולם.

הסיפורים — אומר לי כ"ק אאמו"ר הרה"ק — בהפלגת כשרונות 
וחושי החסיד ר"י מליעפלי אשר שמעתי מהוד כ"ק אאמו"ר, ואשר 
לכל זה הגיע על ידי יגיעה עצומה, וביגיעתו פעל להתהפך מבול עץ 
לבעל כשרונות וחושים נפלאים עשו עלי רושם גדול בהנוגע בסדר 

עבודתי.

הארכתי בכל זה לבאר את האמת הגמור כי ע"י עבודה ויגיעה 
ידיעת המושכלות,  יכולים להגיע למעלות היותר עליונות במעלת 

ואין הדבר תלוי אלא בהאדם עצמו.

)אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג מכ' תשס"ט(

בלימוד תורת החסידות, התקנא ר' יקותיאל והשתוקק ג"כ להבין, 
הדקים  הענינים  להשגת  עצמו  שהביא  עד  עצומה  ביגיעה  ויגע 

ביותר.

בענין  פל"ב  התפילין  שער  בינה  באמרי  דבר  לי  הוקשה  פעם 
אור ישר ואור חוזר, ובענין התהוות החכמה מלמעלה מן החכמה 
המבואר בפל"ז, ויגעתי בזה הרבה, ונכנסתי על יחידות להוד כ"ק 
יקותיאל  ר'  לי: כעת פה החסיד  ענה  והרצאתי שאלותי.  אאמו"ר, 
הספר  כי  לי  סיפר  הדברים  ובתוך  אודתו,  לספר  והרבה  ליעפלער, 
יגיד  אשר  וכל  אתו  ושאל  עבורו,  אאזמו"ר  כ"ק  כתב  בינה  אמרי 

תספר לי, ואז אשיב ואבאר לך.

"תן המחיר ואתן הסחורה"
דרכו של הר"י הי' שהי' מאריך בתפלה, וצויתי ליוסף מרדכי — 
אחד המשרתים — דכאשר הר"י יגמור את תפלתו יגיד לי. כאשר 
הוגד לי כי גמר תפלתו נכנסתי אליו לביהכ"נ והרצאי לפניו שאלתי, 
ודרכו של חנוני  חנוני,  הנני  אני  ואמר:  הוא התבונן כשעתא חדא 
תחלה  המחיר  מקבל  ליתן,  מה  לו  ויש  סחורה  אצלו  כשמבקשים 

ואח"כ נותן הסחורה. הסחורה יש לי, תן המחיר ואתן הסחורה.

שאלתיו מה הוא המחיר. וענני כי חפץ שאחזור לפניו המאמר 
את  אשאל  אדע  שלא  ובמה  מבין,  שאינו  במה  ולהסבירו  דשבת, 
ודעת  טעם  בטוב  שאלתי  על  לי  ענה  אז  והסכמתי.  אאמו"ר,  כ"ק 
מסודרה אשר לא האמנתי למשמע אזני כי הדברים האלה יוצאים 
מפי איש כזה שהי' בינוני ואפשר גם פשוט בידיעת גליא שבתורה, 
ובכל הענינים היותר עמוקים בקבלה ובחסידות, דבר בהם לרווחה 

בהסברים רחבים ובהעמקה גדולה.

אדהרש"ב: "החסיד ר' יקותיאל ליעפלער הוא מופת חי 
על מאמר רז"ל יגעת ומצאת"

כשהרצאתי הדברים שהסביר לי החסיד ר"י לפני כ"ק אאמו"ר 
רז"ל  חי על מאמר  ליעפלער הוא מופת  יקותיאל  ר'  אמר: החסיד 

יגעת ומצאת, הרבה יגע. אבל מצא הרבה.

בערב ההוא בא אלי החסיד ר"י כי אתן לו מחיר הסחורה כאשר 
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י איז  עס  רב,  קשב  הקשיב  הוא  המאמר.  לפניו  ואחזור  התדברנו, 

געווען צו זעהן ווי א אלטער חסיד הערט חזרה, אלע אברים האבען 
געהערט. וביקש כי ארחם עליו ולמחר בקר בהשכמה אחזור לפניו 
ורק אז התחיל לסדר שאלותיו,  וגם קיימתי,  עוד הפעם והבטחתי 
אשר על הרוב מהם הוצרכתי לשאול את כ"ק אאמו"ר. ושבוע של 

ענג הי' לי אז בהשאלות ותשובות ההם.

ומן העת ההיא, הנה בכל עת בוא החסיד ר"י לליובאוויטש הייתי 
מתענג בחברתו. הוא זכר כל מה שראה מיום הראשון שבא לליאזנא 
בקיץ תקנ"ו, ומרגלא בפומי': אלע וואך גיי איך אין מחשבה אויף 
שהי'  הפעמים  כל  זכר  כי  וויל,  איך  וואס  רבי'ן  דעם  צו  יחידות 
ביחידות אצל כ"ק רבינו הזקן וכ"ק אאזמו"ר וכ"ק אאמו"ר. הי' לו 

ברכה מכ"ק רבינו הזקן על אריכות ימים, וחי קרוב למאה שנים.

"הארכתי בכל זה לבאר . . כי ע"י עבודה ויגיעה יכולים 
להגיע למעלות היותר עליונות במעלת ידיעת המושכלות, 

ואין הדבר תלוי אלא בהאדם עצמו"!
החסיד ר' שמואל דוב מבאריסוב מפליג לפני הוד כ"ק אאמו"ר 
הרה"ק בשבח החושים והכשרונות של החסיד ר"י מיליעפלי ואומר 
כי משכיל נפלא ועמקן חריף ומסודר כזה לא ראה, ומעלה נפלאה 
ולא הפריע  היגיעה במושכלות אהבה עצמית,  כי אהב את  לו  הי' 
ואוטם  עיניו  סוגר  הי'  ענין  באיזה  מעיין  כשהי'  דבר.  שום  אותו 

אזניו, ולא הי' מבלבל אותו שום דבר בעולם.

הסיפורים — אומר לי כ"ק אאמו"ר הרה"ק — בהפלגת כשרונות 
וחושי החסיד ר"י מליעפלי אשר שמעתי מהוד כ"ק אאמו"ר, ואשר 
לכל זה הגיע על ידי יגיעה עצומה, וביגיעתו פעל להתהפך מבול עץ 
לבעל כשרונות וחושים נפלאים עשו עלי רושם גדול בהנוגע בסדר 

עבודתי.

הארכתי בכל זה לבאר את האמת הגמור כי ע"י עבודה ויגיעה 
ידיעת המושכלות,  יכולים להגיע למעלות היותר עליונות במעלת 

ואין הדבר תלוי אלא בהאדם עצמו.

)אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג מכ' תשס"ט(
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שער השיחותי

כל בחור צריך להיות ת"ח!

כדי להיות ת"ח — לא מועילים קיצורי דרך
הדין הוא, שבמשך ימות השבוע, הנה אסור לשבת עם עם הארץ 
בשולחן א'. משא"כ ביום השבת מותר גם לאכול אצלו, באם אומר 

הוא שהאוכל מעושר וכו', כיון שע"ה אינו משקר בשבת.

שבדין זה רואים אנו, איך שיום השבת מסיר מחיצות בין יהודים. 
פועלת  אינה  שבת   — ע"ה  אינו  זה  אדם  הפי' שבשבת  אין  שהרי 
שיהי' אויס עם הארץ, ויהפך לת"ח. כדי להיות ת"ח לא מועילים 
שום קיצורי דרך, על זה יש פשוט ללמוד ביגיעה, שהרי "לא יגעתי 

ומצאתי אל תאמין" -

— שהגם שהוא ע"ה בכל זאת מתאחדים  אלא הפי' בזה הוא 
עמו.

דרישת רבותינו נשיאנו שיה' תלמיד חכם
שמוכרח   – תמימים  בתומכי  תלמיד  לכל  בנוגע  הוא  שכך 
שעכשיו  ואף  חכם.  לתלמיד  להיות  כדי  התורה,  בלימוד  להתייגע 
כבר אינו תלמיד בתומכי תמימים, וכעת כבר עסוק הוא בחשבונות 

של פרנסה וכו' — 

הנה, באם  דרך פעם אחת בתומכי תמימים, ואפי' לרגע אחד, 
שיהי'  ממנו  ותובעים  עליו,  הבעלים  נהיו  נשיאנו  שרבותינו  הרי 

ת"ח!

אכן זקוק הוא לסייעתא דשמיא, וצריך לומר תהלים ולהתפלל. 
התפילה,  קודם  צדקה  ולתת  הלימוד,  קודם  )גמ"ח(  צדקה  לתת 
— אך לאחרי כל  לעשות מעשים טובים, ולהדר במעשה המצוות 
זה, עליו לשבת ופשוט להתייגע בלימוד, שדוקא ע"י זה הוא יהי' 

לת"ח.

ש"המלך  אז  שהי'  ע"ד  הנה,   – הקהל  בשנת  הרי  ומדובר 
הגבורה  מפי   .  . ש"כאילו  באופן  לדבריו  להאזין  ויש  קורא",  הי' 
שומעה", ואצל כל אדם הי' מוכרח להיות ה"למען ישמעו ולמען 
התורה  דברי  כל  את  לעשות  ל"ושמרו  גם  ושיביא  וגו'",  ילמדו 
הזאת", עם כל הפירושים שבזה — כמבואר ברמב"ם. )והרמב"ם 
כותב דברים קשים בנוגע אותם שאינם מוכנים לשמוע, ואפי' בנוגע 

לאלו שאינם מבינים את השפה -(

הנה עד"ז הוא בנוגע לתו"ת, שבאם נשיא דורנו שהוא בדוגמת 
המלך, אומר ותובע ממנו שיהי' לת"ח – הרי זה הכרח גמור אצל 
יגיעה  ע"י  בפועל  זה  את  שיקיים  תמימים,  לתומכי  ששייך  כ"א 

בלימוד התורה.

עם תירוצים הוא מרמה את עצמו
ובאם רוצה הוא לרמות את עצמו שאין זה כך, ולדובב את עצמו 
בתירוצים שונים, שעסוק הוא בעניני פרנסה וכדו' — הנה ידועים 
מי  את  מרמה,  הוא  אין  השני  שאת  בזה,  המהר"ש  אדמו"ר  דברי 
מרמה הוא — את עצמו. ומהי החכמה מטפש לרמות טפש? – הוא 

לא עשה שום דבר!

אדמו"ר  מו"ח  שכ"ק  כיון  הנפש,  שלוות  לו  יהי'  שלא  וכן, 
רק קביעות בזמן אלא  ולא  לו קביעות,  ותובע אצלו, שיהי'  עומד 
גם קביעות בנפש, וקביעות לא רק כמ"ש בשו"ע אלא כמו שכתוב 

בתניא.

אינו "מאמר המוסגר" אלא "ענין עיקרי"
פתוח",  "מאמר  אלא  המוסגר"  "מאמר  אינו  לעיל  והאמור 
והדברים לא נאמרים בדרך אגב, אלא כענין עיקרי. ואין אני אלא 
כ'מכניס בזו ומוציא בזו', ענינים הכתובים כבר, בשיחות ומאמרים 

של רבותינו נשיאנו.

על  המיוסדת  שלווה  ליהודים  לספק  עניני  שאין  מובן  והדבר 
לזכור  רוצים  ואינם  ולא כאותם המחפשים שלוה של שקר,  שקר. 
התירוצים  כל  להם  ויש  שדברו.  ממה  ששוכחים  או  המדובר,  את 
להיות  הם  רוצים  ולכן  וכו',  בפרנסה  הם  שטרודים  ואמתלאות, 
בשלות הנפש ובמנוחת הנפש, והולכים לישון עם כל ההצדקות של 
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י ש"המלך  אז  שהי'  ע"ד  הנה,   – הקהל  בשנת  הרי  ומדובר 

הגבורה  מפי   .  . ש"כאילו  באופן  לדבריו  להאזין  ויש  קורא",  הי' 
שומעה", ואצל כל אדם הי' מוכרח להיות ה"למען ישמעו ולמען 
התורה  דברי  כל  את  לעשות  ל"ושמרו  גם  ושיביא  וגו'",  ילמדו 
הזאת", עם כל הפירושים שבזה — כמבואר ברמב"ם. )והרמב"ם 
כותב דברים קשים בנוגע אותם שאינם מוכנים לשמוע, ואפי' בנוגע 

לאלו שאינם מבינים את השפה -(

הנה עד"ז הוא בנוגע לתו"ת, שבאם נשיא דורנו שהוא בדוגמת 
המלך, אומר ותובע ממנו שיהי' לת"ח – הרי זה הכרח גמור אצל 
יגיעה  ע"י  בפועל  זה  את  שיקיים  תמימים,  לתומכי  ששייך  כ"א 

בלימוד התורה.

עם תירוצים הוא מרמה את עצמו
ובאם רוצה הוא לרמות את עצמו שאין זה כך, ולדובב את עצמו 
בתירוצים שונים, שעסוק הוא בעניני פרנסה וכדו' — הנה ידועים 
מי  את  מרמה,  הוא  אין  השני  שאת  בזה,  המהר"ש  אדמו"ר  דברי 
מרמה הוא — את עצמו. ומהי החכמה מטפש לרמות טפש? – הוא 

לא עשה שום דבר!

אדמו"ר  מו"ח  שכ"ק  כיון  הנפש,  שלוות  לו  יהי'  שלא  וכן, 
רק קביעות בזמן אלא  ולא  לו קביעות,  ותובע אצלו, שיהי'  עומד 
גם קביעות בנפש, וקביעות לא רק כמ"ש בשו"ע אלא כמו שכתוב 

בתניא.

אינו "מאמר המוסגר" אלא "ענין עיקרי"
פתוח",  "מאמר  אלא  המוסגר"  "מאמר  אינו  לעיל  והאמור 
והדברים לא נאמרים בדרך אגב, אלא כענין עיקרי. ואין אני אלא 
כ'מכניס בזו ומוציא בזו', ענינים הכתובים כבר, בשיחות ומאמרים 

של רבותינו נשיאנו.

על  המיוסדת  שלווה  ליהודים  לספק  עניני  שאין  מובן  והדבר 
לזכור  רוצים  ואינם  ולא כאותם המחפשים שלוה של שקר,  שקר. 
התירוצים  כל  להם  ויש  שדברו.  ממה  ששוכחים  או  המדובר,  את 
להיות  הם  רוצים  ולכן  וכו',  בפרנסה  הם  שטרודים  ואמתלאות, 
135בשלות הנפש ובמנוחת הנפש, והולכים לישון עם כל ההצדקות של 
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יגיעה באיזה ענין קשה. הנה אפי' באם הוא העצלן הגדול ביותר, י

ומתעצל ללמוד —  באם הוא רק אדם נורמלי, בודאי יבחר להתייגע 
בתורה "בעבודה קשה זו קושיא כו'",  ולא בה"עבודה קשה בחומר 

ובלבנים" כפשוטו תחת פרעה מלך מצרים!

כיון שזו באין ערוך גלות גדולה יותר מן הגלות השני'.

גם אם מזיע, אינו בערך...
מגיע  זה  אין  התורה,  בלימוד  שעוסק  בעת  מזיע  שהוא  והגם 

לזיעה שביגיעה מ"עבודה קשה" כפשוטה.

ועד שהגלות שביגיעה בלימוד התורה, הרי היא יו"ט ושמחה 
ובלבנים"  בחומר  קשה  שב"עבודה  הגלות  לגבי  ביותר  גדולה 

כפשוטו.

הבטחה  לו  שיש  הוא  יודע  התורה  בלימוד  שביגיעה  ובפרט, 
"יגעתי ומצאתי". וכן יודע הוא  את דברי רז"ל ש"אין לך שמחה 
יותר מהתרת הספיקות". במילא יש לו את השמחה הגדולה, בשעה 

שפותר או מברר ספק בתורה ע"י היגיעה בלימוד התורה.

לבחור "גלות פון הארעווען א שווערן און הארבן ענין אין 
נגלה אדער אין חסידות"

ובפרט לפי המבואר בתניא, שבשעה שיהודי מברר ספק בתורה, 
אין הוא מברר רק ספק כאן למטה, אלא הוא מברר גם את הספק 

למעלה.

שאע"פ שהינו עסוק עדיין באמצע ה"ליבון הלכתא" — אבל 
בנוגע לספק פרטי זה שכבר בירר יש לו את כל השמחה גדולה.

ביחס  בתורה  דיגיעה  הגלות  באי"ע,  לגמרי  מובן שזהו  שמזה 
לגלות של "עבודה קשה בחומר ובלבנים" כפשוטו.

הברירה  שבידו  לאדם,  יאמרו  שבאם  ברור  דבר  זהו  ובמילא, 
להחליף את הגלות כפשוטו, בגלות של יגיעה על ענין קשה ועמוק 
בלימוד  להתייגע  שיבחר  הדבר  ודאי  הרי   — בחסידות  או  בנגלה 

התורה.

הנה, צריך לדעת, שבשבת זו, שבת מבה"ח מנחם אב שנה זו, 

שקר.

יותר,  יבחין מאוחר  ואותו המשכנע את חבירו שילך לישון – 
שלא רק שלא סייע לו אלא שסייע לו להיות "חובל בעצמו"!

באם לא ילמד ביגיעה – ישאר עם-הארץ!
ולא  ממך  היא  נפלאת  ו"לא  וכו'",  מאד  הדבר  אליך  ו"קרוב 
וגו'". שאפי'  ולא מעבר לים היא  גו'  רחוקה היא לא בשמים היא 
ואם  אחרי'",  לעלות  צריך  "אתה  הרי  בשמים,  התורה  היתה  באם 
היתה "מעבר לים" גם כן "אתה צריך לעבור אחרי'" כדברי רש"י 

בזה — וכאן זה "קרוב אליך . . מאד", ועליו רק לגשת לזה.

וכאמור, שקודם שילמד תורה ביגיעה, הנה לא ייעשה לת"ח, 
אלא ישאר עם-הארץ . .

)ש"פ פקודי תשמ"א סכ"ב(

יגיעה בתורה - עבודה קלה לפ"ע!

יגיעה בתורה במקום גלות קשה
מ"ט

אדמו"ר הזקן מביא בתו"א את מ"ש בזהר עה"פ "וימררו את 
חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים גו'" — ש"בעבודה קשה זו 

קושיא בחומר דא ק"ו, ובלבנים דא ליבון הלכתא", 

התורה  בלימוד  שמתייגעים  שבשעה  מבאר,  הזקן  ואדמו"ר 
"בעבודה קשה זו קושיא בחומר דא ק"ו ובלבנים דא ליבון הלכתא", 
בחומר  קשה  בעבודה  חייהם  את  "וימררו  שהי'  מה  ע"ד  זהו  הנה 

ובלבנים גו'" כפשוטו בגלות מצרים תחת פרעה מלך מצרים.

אפילו "העצלן הגדול ביותר" יבחר להתייגע בתורה!
שבאם ישאלו אצל מי שלא יהי', באיזה גלות הוא בוחר, הגלות 
ד"וימררו את חייהם בעבודה קשה וגו'" כפשוטו, או את הגלות של 
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י יגיעה באיזה ענין קשה. הנה אפי' באם הוא העצלן הגדול ביותר, 

ומתעצל ללמוד —  באם הוא רק אדם נורמלי, בודאי יבחר להתייגע 
בתורה "בעבודה קשה זו קושיא כו'",  ולא בה"עבודה קשה בחומר 

ובלבנים" כפשוטו תחת פרעה מלך מצרים!

כיון שזו באין ערוך גלות גדולה יותר מן הגלות השני'.

גם אם מזיע, אינו בערך...
מגיע  זה  אין  התורה,  בלימוד  שעוסק  בעת  מזיע  שהוא  והגם 

לזיעה שביגיעה מ"עבודה קשה" כפשוטה.

ועד שהגלות שביגיעה בלימוד התורה, הרי היא יו"ט ושמחה 
ובלבנים"  בחומר  קשה  שב"עבודה  הגלות  לגבי  ביותר  גדולה 

כפשוטו.

הבטחה  לו  שיש  הוא  יודע  התורה  בלימוד  שביגיעה  ובפרט, 
"יגעתי ומצאתי". וכן יודע הוא  את דברי רז"ל ש"אין לך שמחה 
יותר מהתרת הספיקות". במילא יש לו את השמחה הגדולה, בשעה 

שפותר או מברר ספק בתורה ע"י היגיעה בלימוד התורה.

לבחור "גלות פון הארעווען א שווערן און הארבן ענין אין 
נגלה אדער אין חסידות"

ובפרט לפי המבואר בתניא, שבשעה שיהודי מברר ספק בתורה, 
אין הוא מברר רק ספק כאן למטה, אלא הוא מברר גם את הספק 

למעלה.

שאע"פ שהינו עסוק עדיין באמצע ה"ליבון הלכתא" — אבל 
בנוגע לספק פרטי זה שכבר בירר יש לו את כל השמחה גדולה.

ביחס  בתורה  דיגיעה  הגלות  באי"ע,  לגמרי  מובן שזהו  שמזה 
לגלות של "עבודה קשה בחומר ובלבנים" כפשוטו.

הברירה  שבידו  לאדם,  יאמרו  שבאם  ברור  דבר  זהו  ובמילא, 
להחליף את הגלות כפשוטו, בגלות של יגיעה על ענין קשה ועמוק 
בלימוד  להתייגע  שיבחר  הדבר  ודאי  הרי   — בחסידות  או  בנגלה 

התורה.

137הנה, צריך לדעת, שבשבת זו, שבת מבה"ח מנחם אב שנה זו, 
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ועד באופן שפשוט יזיע )כפשוטו( מהיגיעה בלימוד התורה.י

ש"הי'  עד  בהלכה  עוסק  ש"הי'  לאריז"ל  בנוגע  שכתוב  וכמו 
נלאה ומזיע זעה גדולה".

שאע"פ ש"אחד הי'", ומי יכול להשתוות אליו, אך מזה שנכתב 
שייך  שזה  מוכח   — האריז"ל  של  זו  הנהגה   — בתושבע"פ  זה 

לכאו"א ששומע מזה, ובפרט לפי תורת הבעש"ט בזה.

זאת  לגלות  ש"מצוה  האריז"ל,  בתורת  זה  את  שכתבו  ובפרט 
החכמה" — א"כ ודאי הדבר שכל אחד ואחד שייך ללימוד התורה 
ממנו  שתטוף  ועד  ובחסידות,  בנגלה  יתייגע  שפשוט  אופן  בכזה 

זיעה כפשוטו.

"באם הוא מתייגע הוא מזיע ובאם אינו מתיייגע אינו 
מזיע"

שבאם הוא מזיע, הנה ודאי הדבר שהוא מתייגע בלימוד, ואין 
יכולה  אינה  שזיעה  כיון   — הרואים  לעיני  רק  מעושה,  יגיעה  זה 
להיות מעושה, באם הוא מתייגע אזי הוא מזיע, ואם אינו מתייגע 

אינו מזיע.

ואז, כשיש אצלו הענין של "עוסק בתורה" — יש לו ההבטחה 
ש"אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה", שמחליף הוא 
את הגלות כפשוטו, "בעבודה קשה בחומר ובלבנים", ביגיעה על 

לימוד התורה.

וכיון שעושה זאת גם מתוך תענוג —  יש לו בזה יותר חביבות, 
ולימוד התורה נעשה ברחבות ובאופן נעלה יותר.

)ש"פ מטו"מ תש"מ סכ"ה(

להתייגע עד שיזיע!

האריז"ל התייגע בלימוד הנגלה עד שנשפך זיעה!
גלות  את  לעבור  שכדי  זו,  לגלות  בנוגע  בפרט  שדובר  וכפי 
מצרים היו צריכים לחומר ולבנים כפשוטם, וראי' – שכך אכן היה. 

שנה השביעית, יש לכל אחד הברירה להחליף את הגלות כפשוטו 
בגלות של "עבודה קשה זו קושיא וכו'"

לומד כפשוטו – לא רק שמבטיח כן בכתב...
ואזי, "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה" שכיון 
שלומד תורה כפשוטו )ולא שכותב בפתק, שלוקח על עצמו החלטה 

שילמד תורה, אלא לומד תורה בפועל ממש(, נגלה וחסידות,

ובאופן של "עוסק בתורה", וכהדיוק בזה מבעל הגאולה די"ב 
י"ג תמוז – שעושה זאת לא באופן של פקיד העובד אצל אדם אחר, 
אלא כמו שהי' זה העסק הפרטי שלו. ועד כהלשון הידוע "תורתו 

אומנתו".

שאז גם בעת השינה חולם הוא אודות ענינים של לימוד התורה, 
כיון שהלך לישון בעת שחשב בלימוד התורה, ובמילא מתעורר הוא 

מיד עם ענין של תורה –

הרי, מובטח לו שהוא בן חורין, ושהוא לגמרי לא בגלות.

"לא להיות בחור בישיבה  שחושב שהוא"רשכבה"ג"...
נגלה  בפשטות,  תורה  ללמוד  שישבו  בפשטות,  והכוונה, 

וחסידות. ופשוט להתייגע בלימוד.

"רשכבה"ג",  כבר  שהוא  החושב  בישיבה  כבחור  להיות  ולא 
וכבר למד כל התורה כולה – ולכן יכול עכשיו ללמוד תורה בין כוס 
תה אחת ל'מזונות', ובין ה'מזונות' לשלש סעודות, שאז יכול הוא 
ללמוד בניחותא, ובאופן של תענוג ומנוחה, שכיון שזה זמן השבת 

הרי אסור להתאמץ וכו'!

"אם הוא יזיע בשבת  על מאמר חסידות יתנו לו גן-עדן"!
הנה ע"ז אומרים לו: באם יזיע בשבת על מאמר חסידות, יתנו 

לו ע"ז ג"ע, ולא ח"ו ההיפך מזה!

"ערוכה  של  באופן  שלו,  התורה  לימוד  כל  להיות  צריך  וכך 
ברמ"ח אברים" )וכפי שמביא אדמו"ר הזקן בתניא מגמ' עירובין(, 

ו"כל עצמותי תאמרנה".
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י ועד באופן שפשוט יזיע )כפשוטו( מהיגיעה בלימוד התורה.

ש"הי'  עד  בהלכה  עוסק  ש"הי'  לאריז"ל  בנוגע  שכתוב  וכמו 
נלאה ומזיע זעה גדולה".

שאע"פ ש"אחד הי'", ומי יכול להשתוות אליו, אך מזה שנכתב 
שייך  שזה  מוכח   — האריז"ל  של  זו  הנהגה   — בתושבע"פ  זה 

לכאו"א ששומע מזה, ובפרט לפי תורת הבעש"ט בזה.

זאת  לגלות  ש"מצוה  האריז"ל,  בתורת  זה  את  שכתבו  ובפרט 
החכמה" — א"כ ודאי הדבר שכל אחד ואחד שייך ללימוד התורה 
ממנו  שתטוף  ועד  ובחסידות,  בנגלה  יתייגע  שפשוט  אופן  בכזה 

זיעה כפשוטו.

"באם הוא מתייגע הוא מזיע ובאם אינו מתיייגע אינו 
מזיע"

שבאם הוא מזיע, הנה ודאי הדבר שהוא מתייגע בלימוד, ואין 
יכולה  אינה  שזיעה  כיון   — הרואים  לעיני  רק  מעושה,  יגיעה  זה 
להיות מעושה, באם הוא מתייגע אזי הוא מזיע, ואם אינו מתייגע 

אינו מזיע.

ואז, כשיש אצלו הענין של "עוסק בתורה" — יש לו ההבטחה 
ש"אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה", שמחליף הוא 
את הגלות כפשוטו, "בעבודה קשה בחומר ובלבנים", ביגיעה על 

לימוד התורה.

וכיון שעושה זאת גם מתוך תענוג —  יש לו בזה יותר חביבות, 
ולימוד התורה נעשה ברחבות ובאופן נעלה יותר.

)ש"פ מטו"מ תש"מ סכ"ה(

להתייגע עד שיזיע!

האריז"ל התייגע בלימוד הנגלה עד שנשפך זיעה!
גלות  את  לעבור  שכדי  זו,  לגלות  בנוגע  בפרט  שדובר  וכפי 
139מצרים היו צריכים לחומר ולבנים כפשוטם, וראי' – שכך אכן היה. 
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אדמו"ר האמצעי: מה"קאלקאק" שלו הי' נשפך זיעהי

בתנועות  ניכר  הי'  לא  לגמרי  הנה  האמצעי,  אדמו"ר  אצל 
חיצוניות, אבל ראו שהי' לובש "קאלקאק" )כך אמרו הלשון( – לא 
ידעו במדויק מה זה, ורק אמרו שהי' זה כובע עגול, שבאמצעו יוצא 
"כובע- לזה(  קוראים  היו  ופעם  לזה,  לקרוא  איך  יודע  )איני  כמו 

סוכר".

כלפי  באמצע  בולט  )שהי'  הכובע  של  זה  חלק  של  ומהשפיץ 
מעלה(, שפיץ זה הי' נוטף זיעה.

בענינים  וההתעמקות,  ההתבוננות  בעומק  מקורה  זו,  שזיעה 
בהם עסק ועיין אז.

זהו ההכנה ללימוד התורה מפי משיח צדקינו
וכו',  ניכר באבר  והיינו שהי' מזיע עד כדי כך, שלא רק שהי' 
אלא גם, בלבוש, ובלבוש גופא, בנקודה הכי אחרונה של הלבוש, 
והכי רחוקה מהראש. שעד כדי כך היתה ההתבוננות וההתעמקות, 

שמשם היה מזיע )משם נטפה זיעה(.

שזהו גם כמדובר לעיל, שעכשיו נותנים הברירה, שבאם יהודי 
יגיעתו  ובכל  ובליבון הלכתא,  ישקיע עצמו בלימוד התורה, בק"ו 
)באופן של "יגעת"( — אזי יוצאים בזה ידי חובת הגלות כולה, כיון 

שכך נפסק בתורה,

שזה נעשה גם ההכנה, ללימוד התורה מפי משיח צדקינו.

)ו' תשרי תשמ"א ס"ג(

לא כאותם החושבים שהדבר בא בקלות...
כשמגיעים מיום שמח"ת, ואחר שנטלו חלק בו. שלכאורה ענין 
בדוגמת  הוא  התורה  שלימוד  כיון  ביותר,  קשה  עול  הוא  התורה 
ליבון  דא  ובלבנים  ק"ו  דא  ש"בחומר  הזהר  וכדברי  פרך,  עבודת 

הלכתא", שמזה משמע שענין הלימוד יכול להיות רק ע"י יגיעה.

יותר קלה, אזי לא הי' חומר ולבנים ועבודת פרך  באם היתה דרך 
כפשוטו.

ש"חומר  התורה  מסבירה  זו,  לגלות  בנוגע  כשמדובר  אבל 
מהר  תורה  ילמד  שבאם  ורק  הלכתא".  ליבון  דא  ולבנים  ק"ו,  דא 

ובזריזות, אין זה "חומר" ולא "ליבון הלכתא".

 – הק"ו  לימוד  אזי  יגיעה,  מתוך  זאת  לומד  הוא  באם  אבל 
אלא  יגיעה,  בלי  פסוקה  הלכה  מיד  לו  שיש  לא  הגלות.  ענין  הוא 
— זה תלמוד בבלי" וצריך להתייגע על זה,  "במחשכים הושיבני 
עד כפי שנאמר בנוגע לאריז"ל ש"הי' לומד )עד ש(הי' מזיע" שכל 
כך התייגע בלימוד ]זה נאמר בנוגע ללימוד הנגלה[ עד שנטפו ממנו 

טיפות זיעה!

"אמר האריז"ל לא! בלימוד הנגלה צריך לשבור את 
הענינים המבלבלים"

ועד כדי כך, שר' חיים ויטאל שהי' תלמידו, והי' תלמיד אמיתי, 
ש"כל המהרהר אחר רבו" הנה ידוע מה נאמר עליו — לא התאפק, 
ושאל אצלו מהו ענין זה, שהוא צריך להזיע כ"כ בלימוד הנגלה?!

את  לשבור  צריך  הנגלה  בלימוד  לא!  האריז"ל:  זה  על  ענה 
הענינים המבלבלים, את הענינים המסתירים והענינים המעלימים, 

ועד שמבצע את השליחות —  כשהגוף מזיע כפשוטו.

אדה"ז: בשעת אמירת חסידות הי' מתגלגל על הרצפה
שדרך אגב: זהו הביאור הידוע בסיפור הידוע מנשיא דורנו.

בחיצוניות  ניכר  הי'  לא  האמצעי,  האדמו"ר  שאצל  שאמר, 
אופן ההתרגשות וההתפעלות בו הוא אחז, ולא הי' בתנועות, כמו 

להשליך את עצמו וכו'.

– בנוגע לאדמו"ר הזקן, הנה ידוע הסיפור אודות "ותן פחדך", 
נוהג להתגלגל על רצפת הבית, באמצע  ובעת אמירת חסידות הי' 

המאמר וכיו"ב  – 
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בתנועות  ניכר  הי'  לא  לגמרי  הנה  האמצעי,  אדמו"ר  אצל 
חיצוניות, אבל ראו שהי' לובש "קאלקאק" )כך אמרו הלשון( – לא 
ידעו במדויק מה זה, ורק אמרו שהי' זה כובע עגול, שבאמצעו יוצא 
"כובע- לזה(  קוראים  היו  ופעם  לזה,  לקרוא  איך  יודע  )איני  כמו 

סוכר".

כלפי  באמצע  בולט  )שהי'  הכובע  של  זה  חלק  של  ומהשפיץ 
מעלה(, שפיץ זה הי' נוטף זיעה.

בענינים  וההתעמקות,  ההתבוננות  בעומק  מקורה  זו,  שזיעה 
בהם עסק ועיין אז.

זהו ההכנה ללימוד התורה מפי משיח צדקינו
וכו',  ניכר באבר  והיינו שהי' מזיע עד כדי כך, שלא רק שהי' 
אלא גם, בלבוש, ובלבוש גופא, בנקודה הכי אחרונה של הלבוש, 
והכי רחוקה מהראש. שעד כדי כך היתה ההתבוננות וההתעמקות, 

שמשם היה מזיע )משם נטפה זיעה(.

שזהו גם כמדובר לעיל, שעכשיו נותנים הברירה, שבאם יהודי 
יגיעתו  ובכל  ובליבון הלכתא,  ישקיע עצמו בלימוד התורה, בק"ו 
)באופן של "יגעת"( — אזי יוצאים בזה ידי חובת הגלות כולה, כיון 

שכך נפסק בתורה,

שזה נעשה גם ההכנה, ללימוד התורה מפי משיח צדקינו.

)ו' תשרי תשמ"א ס"ג(

לא כאותם החושבים שהדבר בא בקלות...
כשמגיעים מיום שמח"ת, ואחר שנטלו חלק בו. שלכאורה ענין 
בדוגמת  הוא  התורה  שלימוד  כיון  ביותר,  קשה  עול  הוא  התורה 
ליבון  דא  ובלבנים  ק"ו  דא  ש"בחומר  הזהר  וכדברי  פרך,  עבודת 

הלכתא", שמזה משמע שענין הלימוד יכול להיות רק ע"י יגיעה.
141
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וזוהי משמעות דברי אדה"ז, וכידוע הסדר אצל אדמו"ר הזקן, 
שהי' עונה לשואליו בקיצור נמרץ, אך כל מילה מן המענה היתה 
נושאת תוכן שלם. וכך אמר: שתורה אפשר ללמוד רק ע"י שמעמיד 
את עצמו בסכנה — כפי שהוא בגנב. והחיפוש אחרי לימוד התורה, 
הוא לא כאדם המחפש אחרי מותרות, שאז החיפוש הוא באופן של 

"מהיכי תיתי", אלא הוא צריך להיות באופן שהוא רעב לזה.

שאינו  רק  שלא  באופן,  נעשה  התורה  לימוד  הנה  גופא,  ובזה 
מתפעל משום דבר, אלא שזה )הלימוד( צריך להיות, החיות שלו. 
וכמ"ש "הלואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו", שאפי' באם ר"ל אינו 
מאמין בהקב"ה, אבל "המאור שבה מחזירו למוטב", התורה תתגבר 
עליו ו"תשגע" אותו עד שסוכ"ס "תחזירו למוטב", וכפי שמשמע 

מהלשון "הלואי אותי עזבו כו'" — שזהו דבר ודאי.

)יום שמח"ת תשל"ב ס"ו(

שער הפנינים

"לא שייך במציאות להיות למדן בלי לימוד ביגיעה"
למדן,  להיות  בכדי   — יגיעה  קודם  צריך  להאיר,  נרות  להיות 
— לא שייך  מוכרח לימוד ביגיעה, "לא יגעת ומצאת אל תאמין" 

במציאות להיות למדן בלי לימוד ביגיעה.

)ש"פ מקץ תשמ"א(

להיות "נר להאיר" — לא ע"י ההתעסקות במבצעים
כדי שתלמיד יהי' "נר להאיר", זה לא יכול לבוא באופן של "לא 

יגעתי", ולא יכול לבוא ע"י שהוא יתעסק במבצעים.

— כי  שהענין ש"לא יגעתי" אין הכוונה שהוא מבטל מהזמן 
אם הוא יכול לעסוק בתורה ואינו עוסק אפילו שזה לא יותר מרגע 

אחד, מגיע על כך עונש חמור.

לא כאותם החושבים שהדבר בא בקלות, ובין גברא לגברא — 
כשאין לו מה לעשות עושה הוא לימוד של ק"ו. על זה אומר הזהר 
שאיך אפשר להגיע לק"ו אמיתי, רק באם הוא "ממית עצמו עלי'". 
וכן בענין ה"לבון הלכתא", שצריך להיות כעבודה ב"לבנים", וכפי 

שהי' במצרים. 

ועד, ש"לא יגעתי ומצאתי" הוא דבר בלתי אפשרי. ואפי' באם 
הוא טוען כך, הנה "אל תאמין" — לא מאמינים לו.

אין זה מספיק מה שאתמול התייגע בתורה
וכבר  טובים,  כשרונות  לו  יש  לו?  יאמינו  לא  מדוע  ולכאורה, 

הגיע לשנותיו המאוחרות, ומה עליו להתייגע יותר?

הנה על זה נאמר ש"ומצאת" יתכן רק כשיש מצדו את ה"יגעת", 
ואין זה מספיק מה שאתמול התייגע בתורה, אלא באותו יום בו הוא 

רוצה שיהי' ה"ומצאת", באותו יום עליו להתייגע.

וכמו המשל של אדמו"ר הזקן, שאיזהו )המכונה בשם( גנב, לא 
מי שגנב בפועל לפני שנה, וגם לא מי שיכול לגנוב. אלא דוקא אותו 
סיפרו חסידים בשם  כך   — לגנוב.  היום  והולך  בפועל,  א' שגונב 

אדמו"ר הזקן, וממו"ח לא שמעתי שיספר זאת –

לומד כמו גנב . . שהולך על מס"נ
ולכאורה, אין זה מובן. כשבאים להסביר את יוקר ומעלת לימוד 

התורה, הנה מדוע יש לקשר זאת עם משל מגנב דוקא?

והביאור בזה, באם לימוד התורה הי' דבר שאפשר לקנות אותו, 
זה שונה. אך  הי'  אזי  וכו'  כך  או שאפשר להגיע אליו ע"י שנולד 
בפועל יש להשתמש דוקא במשל מגנב, להדגיש, ש'לקבל' את ענין 
התורה — כרוך הדבר ביגיעה. וכפי שהוא באדם ה"בא במחתרת", 
בעת  ובמילא  וכו',  במאסר  ולהושיבו  לתפסו  שאפשר  הרי  שיודע 
רעב  שהוא  שכיון  נפשו,  את  למסור  גם  הוא  מוכן  לגנוב  שהולך 
הרי הוא מוכן לכל אפשרות. וכמו שכתוב "לא יבוזו לגנב כי יגנוב 
נמצא  פלוני  שבמקום  ויודע  רעב,  שהוא  רעב",  כי  נפשו  למלאות 

מזון ומעמיד את עצמו בסכנה עבור זה.

Yegiah 4.indd   142 6/29/2008   2:15:34 PM



רה
תו

 ב
עה

גי
י "רעב" ללימוד התורה...

וזוהי משמעות דברי אדה"ז, וכידוע הסדר אצל אדמו"ר הזקן, 
שהי' עונה לשואליו בקיצור נמרץ, אך כל מילה מן המענה היתה 
נושאת תוכן שלם. וכך אמר: שתורה אפשר ללמוד רק ע"י שמעמיד 
את עצמו בסכנה — כפי שהוא בגנב. והחיפוש אחרי לימוד התורה, 
הוא לא כאדם המחפש אחרי מותרות, שאז החיפוש הוא באופן של 

"מהיכי תיתי", אלא הוא צריך להיות באופן שהוא רעב לזה.

שאינו  רק  שלא  באופן,  נעשה  התורה  לימוד  הנה  גופא,  ובזה 
מתפעל משום דבר, אלא שזה )הלימוד( צריך להיות, החיות שלו. 
וכמ"ש "הלואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו", שאפי' באם ר"ל אינו 
מאמין בהקב"ה, אבל "המאור שבה מחזירו למוטב", התורה תתגבר 
עליו ו"תשגע" אותו עד שסוכ"ס "תחזירו למוטב", וכפי שמשמע 

מהלשון "הלואי אותי עזבו כו'" — שזהו דבר ודאי.

)יום שמח"ת תשל"ב ס"ו(

שער הפנינים

"לא שייך במציאות להיות למדן בלי לימוד ביגיעה"
למדן,  להיות  בכדי   — יגיעה  קודם  צריך  להאיר,  נרות  להיות 
— לא שייך  מוכרח לימוד ביגיעה, "לא יגעת ומצאת אל תאמין" 

במציאות להיות למדן בלי לימוד ביגיעה.

)ש"פ מקץ תשמ"א(

להיות "נר להאיר" — לא ע"י ההתעסקות במבצעים
כדי שתלמיד יהי' "נר להאיר", זה לא יכול לבוא באופן של "לא 

יגעתי", ולא יכול לבוא ע"י שהוא יתעסק במבצעים.

— כי  שהענין ש"לא יגעתי" אין הכוונה שהוא מבטל מהזמן 
אם הוא יכול לעסוק בתורה ואינו עוסק אפילו שזה לא יותר מרגע 

אחד, מגיע על כך עונש חמור.
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שכדברי הכתוב "לא דבר ריק הוא", ואם ריק הוא — מכם. והיינו 
שבאם יתעמק, וילמד את הפרשה היומית כדבעי, הרי בודאי שימצא 
שם, מה שעליו ללמוד מחלק זה של החומש, בנוגע לחייו הפרטיים 
היום. ואם עוד לא מצא, הרי זה סימן שחסר אצלו ב'יגעת', הוא לא 
למד בהעמקה ויגיעה, ולכן עוד לא מצא את הלימוד וההוראה, שיש 

בחלק זה של התורה, לחייו ביום זה,

)כ' מנ"א תשכ"ט( 

מי שיכול לחדש – אינו יוצא י"ח בחזרה בלבד
אבל בתושבע"פ עצמה, הנה לא רק שמותר להוסיף בה, אלא 
אדרבה, הוא מחוייב להתייגע בתורה, ולחדש חידושים, כפי שכלו 

ושורש נשמתו.

שיכול  שאותו  פעמים,  כמה  כבר  ודובר  בפוסקים,  וכמבואר 
מה,  בזה  תורה,  תלמוד  חובת  ידי  לצאת  יכול  אינו  בתורה,  לחדש 
שילמד ויחזור שוב, על מה שכבר למד כמה פעמים. שאע"פ שלכאו' 
גם זהו ענין של לימוד התורה, אבל, מכיון שאצלו אין זה "יגעת", 

במילא אין זה ה"מצאת".

הלומד במהירות יוכול להתעמק – ביטול תורה! 
ג,  וזה בדוגמת המבואר באחרונים, אודות דברי הגמ' )מגילה 
א( הפוסקת ש"מבטלין ת"ת בשביל מקרא מגילה". שמתעוררת כאן 
קושיא ושאלה: קריאת המגילה גם היא ענין של לימוד תורה, ואין 
המדובר כאן דוקא באדם כזה ש'לא ידע מאי קאמר', אלא גם אותו 
שמבין פי' המילות, גם עליו נאמר הלשון ופסק דין "מבטלין תלמוד 

תורה"?

אך כיון שיכול ללמוד בעיון ובהעמקה וכו', הנה אצלו הלימוד 
באופן שטחי )וע"ד קריאת המגילה(, זהו ענין הנק' ביטול תורה. 

אם לומד כדבעי – יחדש לאמיתתה של תורה
שמזה גם מובן )בלשון הזהר ח"א יב, ב( שבתורה צריך להיות 

להתעסק במבצעים בזמן הסדר — "לא יגעתי"!
אלא מדובר על אחד שהוא בקו של יששכר, ז"א שעכשיו צריך 
הוא ללמוד תורה )ורק בזמן המוגבל שהנהלת הישיבה נותנת רשות, 
אז מותר לו להתעסק במבצעים( — אסור לו לקחת אפילו רגע אחד 
אם  אפילו  אחר,  לדבר  זה  את  ולתת  תורה,  ללמוד  שצריך  מהזמן 

מדובר על ענין של "מבצעים".

בה,  ישוו  לא  הפצים  ש"כל  א(  )ט,  במו"ק  אומרת  שהגמ'  עד 
ואפי' הפצי שמים" – שכל המצוות אינם יכולים לעמוד כנגד דבר 

אחד מדברי תורה.

)ח"י אלול תשל"ז סכ"ב(

למיגרס – "תורת ה'", לעיונא – "תורתו"
ורק  למיגרס,  ללמוד  צריך  שבתחילה  הוא,  הלימוד  סדר  לכן, 
אחרי זה יכול הוא להבין את הענין לאשורו. ואכן בעת שהוא לומד 
את  שמבין  ה'",  "תורת  עדיין  הגמ',   דברי  ע"פ  זה,  הרי  למיגרס, 
ה"ובתורתו  מגיע  זה,  אחר  אבל  בפנימיות.  ולא  בשטחיות  הענין 
יהגה", ומבין הוא את השכל בכל פרטיו, ואז מקיף הוא את השכל 

ונהי' בעה"ב עליו.

)שמח"ת תשכ"ט ס"א(

מי שיכול ללמוד פרד"ס וקורא מגילה – נק' ביטול תורה!
יותר,  בעמקות  ללמוד  יכול  אדם  שבאם  פעם,  שדובר  וכפי 
הגמ'  מדברי  לזה  וראי'  תורה.  לביטול  זה  נחשב  זאת,  מנצל  ולא 
זה  אין  ולכאו',  מגילה".  מקרא  בשביל  תורה  תלמוד  ש"מבטלים 
מובן, שהרי המגילה גם היא חלק בתורה, ומדוע נחשב זה לביטול 
תורה, וגם במקרא מגילה ישנו ענין של לימוד תורה? אלא, מכיון 
וכו',  סוד  דרוש  רמז  פשט  הפירושים,  כל  עם  ללמוד  הוא  שיכול 
וכשקורא את המגילה אין ביכלתו לעשות זאת, שהרי צריך לאחוז 
יחד עם הבעל קורא וכו' ויכול הוא להבין רק פי' המילות ולא יותר, 
הרי זה נקרא 'ביטול תורה'. כיון שלפי ערכו, אין זה נחשב לימוד 

תורה.

)ש"פ צו תשכ"ט ס"ב(
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י כשיתייגע יראה את הלימוד מכל יום

שכדברי הכתוב "לא דבר ריק הוא", ואם ריק הוא — מכם. והיינו 
שבאם יתעמק, וילמד את הפרשה היומית כדבעי, הרי בודאי שימצא 
שם, מה שעליו ללמוד מחלק זה של החומש, בנוגע לחייו הפרטיים 
היום. ואם עוד לא מצא, הרי זה סימן שחסר אצלו ב'יגעת', הוא לא 
למד בהעמקה ויגיעה, ולכן עוד לא מצא את הלימוד וההוראה, שיש 

בחלק זה של התורה, לחייו ביום זה,

)כ' מנ"א תשכ"ט( 

מי שיכול לחדש – אינו יוצא י"ח בחזרה בלבד
אבל בתושבע"פ עצמה, הנה לא רק שמותר להוסיף בה, אלא 
אדרבה, הוא מחוייב להתייגע בתורה, ולחדש חידושים, כפי שכלו 

ושורש נשמתו.

שיכול  שאותו  פעמים,  כמה  כבר  ודובר  בפוסקים,  וכמבואר 
מה,  בזה  תורה,  תלמוד  חובת  ידי  לצאת  יכול  אינו  בתורה,  לחדש 
שילמד ויחזור שוב, על מה שכבר למד כמה פעמים. שאע"פ שלכאו' 
גם זהו ענין של לימוד התורה, אבל, מכיון שאצלו אין זה "יגעת", 

במילא אין זה ה"מצאת".

הלומד במהירות יוכול להתעמק – ביטול תורה! 
ג,  וזה בדוגמת המבואר באחרונים, אודות דברי הגמ' )מגילה 
א( הפוסקת ש"מבטלין ת"ת בשביל מקרא מגילה". שמתעוררת כאן 
קושיא ושאלה: קריאת המגילה גם היא ענין של לימוד תורה, ואין 
המדובר כאן דוקא באדם כזה ש'לא ידע מאי קאמר', אלא גם אותו 
שמבין פי' המילות, גם עליו נאמר הלשון ופסק דין "מבטלין תלמוד 

תורה"?

אך כיון שיכול ללמוד בעיון ובהעמקה וכו', הנה אצלו הלימוד 
באופן שטחי )וע"ד קריאת המגילה(, זהו ענין הנק' ביטול תורה. 

אם לומד כדבעי – יחדש לאמיתתה של תורה
145שמזה גם מובן )בלשון הזהר ח"א יב, ב( שבתורה צריך להיות 
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זה הזהר ש"בחומר דא ק"ו ובלבנים דא ליבון הלכתא וכו'", שע"י י

שיהודי מתייגע בגלות זו בק"ו ובליבון הלכתא, בכל ה"ששים המה 
בארוכה  הזקן  אדמו"ר  שמבאר  )וכפי  פילגשים"  ושמונים  מלכות 
בתו"א — בדרושי יצי"מ, מתחיל מריש ספר שמות(, הנה יוצאים 
בזה ידי חובת "חומר" כפשוטו, וכפי שהי' בגלות מצרים )שהיתה 

קודם מ"ת(. 

וזה מביא ל"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", שיוצאים 
ה"רכוש  לגבי  שגם  ובאופן  גדול",  וברכוש  רמה  "ביד  הגלות  מן 

גדול" של מצרים ה"ז בגדר נפלאות, כמבואר בכמה מקומות.

הגאולה ע"י לימוד התורה
וע"ד שהי' אז ביצי"מ, שנתקיים "ואביא אתכם אל ארץ טובה 
להיות  צריך  הי'  לזה  הנה  לזה,  להגיע  יכלו  שאיך  ורק,  ורחבה". 
ד"סיני"  הענין   — הזה"  ההר  על  האלקים  את  ה"תעבדון  באמצע 
של מתן תורה קבלת התורה ולימוד התורה. ועד"ז הוא גם בהאמור 
לעיל, שע"י "החומר דא ק"ו ובלבנים דא ליבון הלכתא", מגיעים 
ורחבה"  טובה  ול"ארץ  התורה,  בלימוד  ורחבה"  טובה  ל"ארץ 
בגאולה הפרטית של חיים הפרטיים, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. 

"ארץ  אל  קוממיות"  אתכם  ל"ואולך  כבר  שמגיעים  והעיקר 
טובה ורחבה", בארץ ישראל הקדושה, שתהי' אז באופן ד"פרזות 

תשב ירושלים".

)י"א ניסן תשל"ג ס"א(

מנוחת הנפש ע"י שמחליט להפטר מענינים המבלבלים
כדי  דוקא,  ומצאת'  ד'יגעת  באופן  התורה  לימוד  להיות  צריך 
להפטר מהענינים המבלבלים, ועד, כלשון הידוע במכילתא )בשלח 
י"ז( ש'לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן', והביאור בזה הוא, 
שאצלם לא היו שום דאגות, כל צרכיהם הגשמיים היו מן המזומן, 
שלכן יכלו הם לקבל את התורה. ועד"ז הוא גם בנוגע לכל יהודי, 
הלמוד  בשעת  אם  דוקא   — בלימוד  ההצלחה  אצלו  תהי'  שמתי 
פוסק הוא לעצמו, שהוא בדיוק כאוכלי המן. הוא שוכח על דאגות 
יש לו מנוחת  ודוקא אז  הפרנסה, ושכח על כל הדאגות שבעולם. 

הנפש ויכול ללמוד תורה כדבעי.

)ליל ה' סיון תשל"ו ס"ב(

"לאפשא לה", להרבות בזה . .  ובאם הוא זוכה ולומד תורה כדרוש 
— "יגעת", אזי יהי' אצלו גם ה"ומצאת", ה'ותן חלקינו בתורתך', 
נכלל  שאז  התורה.  אמיתת  ולפי  בתורה,  חידושים  מחדש  שהוא 
חידוש זה, בכלל הגמ' ש"כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש הכל 

ניתן למשה מסיני" בתור חלק בתושבע"פ.

)מוצש"ק פ' בא, יו"ד שבא תש"ל ס"ב(

הבדל היגיעה בחול ובשבת
ועד"ז בנוגע ללימוד התורה, שבימי השבוע אינו יכול ללמוד 
תורה במנוחה, וישנם כסדר המחשבות המבלבלות — המפריעות לו 
להתמסר ללימוד. משא"כ ביום השבת, בשעה שיושב הוא ללמוד, 
הוא רואה ומבין כל דבר לאשורו, וכשמגיע לקושיא מבין הוא היטב 

את הקושיא, ואינו צריך להתייגע כדי להבין אותה.

שהגם שבכלל הסדר הוא שצריך כן להתייגע בלימוד, ובמילא 
גם בשבת צריך להיות ה"יגעת" שהוא מביא ל"מצאת". אך ההבדל 
הוא, שבמשך ימות החול, היגיעה משמשת כדי לשמור עליו שלא 
ילך בדרך עקלתון, משא"כ בלימוד ביום השבת, בו היגיעה צריכה 

להיות בשכל עצמו, ולא כדי לוודא פרטים אחרים.

)ש"פ יתרו תשל"ג ס"ב(

ע"י יגיעתו פועל בעולם "לילה כיום יאיר"
"מאן  בתורה,  ועיון  התורה  לימוד  ע"י  היא,  בזה  שההתחלה 
דמחכים באורייתא" בדרך שקו"ט וכו'.  ואזי, ע"י זה שיש אצלו את 
)היגיעה  זה  הרי  ה"יגעת" בעצמו, בכח השכל שלו, בחב"ד שבו. 
 — בעולם  היגיעה  גם  שנהי'  בעולם,  גם  פעולתו  פועל  בתורה( 
שהעולם אינו מונע את האור, ועד לדרגא של "אתהפכא" ו"לילה 
ולענינים של  למסייעים  נעשים  עצמם  העולם  יאיר", שעניני  כיום 

תורה ומצוותי'.

ע"י הק"ו – יוצאים מהגלות "ביד רמה וברכוש גדול"
ובלבנים   "בחומר  ביצי"מ  שהי'  שמה  שדובר,  מה  גם  שזהו 
ובעבודת פרך וכל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך", הנה מפרש על 
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י זה הזהר ש"בחומר דא ק"ו ובלבנים דא ליבון הלכתא וכו'", שע"י 

שיהודי מתייגע בגלות זו בק"ו ובליבון הלכתא, בכל ה"ששים המה 
בארוכה  הזקן  אדמו"ר  שמבאר  )וכפי  פילגשים"  ושמונים  מלכות 
בתו"א — בדרושי יצי"מ, מתחיל מריש ספר שמות(, הנה יוצאים 
בזה ידי חובת "חומר" כפשוטו, וכפי שהי' בגלות מצרים )שהיתה 

קודם מ"ת(. 

וזה מביא ל"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", שיוצאים 
ה"רכוש  לגבי  שגם  ובאופן  גדול",  וברכוש  רמה  "ביד  הגלות  מן 

גדול" של מצרים ה"ז בגדר נפלאות, כמבואר בכמה מקומות.

הגאולה ע"י לימוד התורה
וע"ד שהי' אז ביצי"מ, שנתקיים "ואביא אתכם אל ארץ טובה 
להיות  צריך  הי'  לזה  הנה  לזה,  להגיע  יכלו  שאיך  ורק,  ורחבה". 
ד"סיני"  הענין   — הזה"  ההר  על  האלקים  את  ה"תעבדון  באמצע 
של מתן תורה קבלת התורה ולימוד התורה. ועד"ז הוא גם בהאמור 
לעיל, שע"י "החומר דא ק"ו ובלבנים דא ליבון הלכתא", מגיעים 
ורחבה"  טובה  ול"ארץ  התורה,  בלימוד  ורחבה"  טובה  ל"ארץ 
בגאולה הפרטית של חיים הפרטיים, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. 

"ארץ  אל  קוממיות"  אתכם  ל"ואולך  כבר  שמגיעים  והעיקר 
טובה ורחבה", בארץ ישראל הקדושה, שתהי' אז באופן ד"פרזות 

תשב ירושלים".

)י"א ניסן תשל"ג ס"א(

מנוחת הנפש ע"י שמחליט להפטר מענינים המבלבלים
כדי  דוקא,  ומצאת'  ד'יגעת  באופן  התורה  לימוד  להיות  צריך 
להפטר מהענינים המבלבלים, ועד, כלשון הידוע במכילתא )בשלח 
י"ז( ש'לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן', והביאור בזה הוא, 
שאצלם לא היו שום דאגות, כל צרכיהם הגשמיים היו מן המזומן, 
שלכן יכלו הם לקבל את התורה. ועד"ז הוא גם בנוגע לכל יהודי, 
הלמוד  בשעת  אם  דוקא   — בלימוד  ההצלחה  אצלו  תהי'  שמתי 
פוסק הוא לעצמו, שהוא בדיוק כאוכלי המן. הוא שוכח על דאגות 
יש לו מנוחת  ודוקא אז  הפרנסה, ושכח על כל הדאגות שבעולם. 

הנפש ויכול ללמוד תורה כדבעי.

147)ליל ה' סיון תשל"ו ס"ב(
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כשרוצים להפסיקו מלמודו: "שעתה לומד הוא תורה, י

הוא תורה, הם משוחחים עם תורה, תורה לומדת תורה!"
ובכבוד  שלום,  ובדרכי  נועם  בדרכי  להם  לענות  עליו  הנה, 
וכו'(. אך  לזה'  זה  כבוד  'נהגו  יהי'  הזהירות שאכן  כל  )עם  הראוי 
תוכן התשובה צריך להיות; שעתה לומד הוא תורה, הוא תורה, הם 

משוחחים עם תורה, תורה לומדת תורה!

וזה  הלב,  מן  היוצאים  דברים  באופן של  זאת  ובשעה שאומר 
נאמר בכל הרצינות תמימות צדק ויושר שבדבר — אזי גם נכנסים 
אל הלב, והדברים מתקבלים אצל שומעיהם. ואז, הנה לא רק שאין 
ממנו  מונעים  הם  אדרבה,  אלא  הלימוד,  מן  יותר  אותו  מבלבלים 
כמה בלבולים, כדי שיוכל למלאות רצונו הטוב, ולהתעסק בלימוד 

התורה באופן ש"תורתו אומנתו".

)ל"ג בעומר תשל"ח סי"א(

לא כפועל המסתכל על השעון...
וזהו באופן של "עשרה שיושבים ועוסקים בתורה".

"עוסק בתורה", כמו שזהו העסק  לומד תורה באופן של  הוא 
הפרטי שלו, לא כמו פקיד העובד. שאף שעוסק הוא במשאו ומתנו 
שלו,  העבודה  שעת  מסתיימת  מתי  השעון  על  ומסתכל  באמונה, 
— אחרי  ואכן, אינו הולך אפי' רגע אחד קודם לכן. אבל לאידך  
שמסתיים זמן העבודה הרי הוא הולך מן העסק לעניניו הפרטיים, 

כאילו שלא עבד כלל קודם לכן,

... אלא כבעה"ב החולם על העסק!
אלא הוא עוסק בזה כאילו זה העסק הפרטי שלו, שאזי גם אחרי 
חושב הוא כסדר בנוגע לעסק, ועד   — שחוזר לביתו מן העבודה 
שאפי' בעת שישן, חולם הוא בנוגע לעסק, כיון שזה מהרהורי לבו 
ביום. וע"ד כפי שזהו בחכם, שחכם צריך להיות ניכר גם בשינתו. 

שניכר בשנתו עי"ז שבעת השינה חולם הוא מהרהורי לבו ביום.

)ש"פ קרח תש"מ ס"ח(

אין להסתפק בעשיית טובה ליהודי...
ומכיון שיודע הוא את הפתגם של ר' מרדכי מתלמידי הבעש"ט, 
ש"נשמה יורדת לעולם הזה כדי לעשות טובה ליהודי בגשמיות או 
ברוחניות" )סה"מ קונטרסים י"ג ע' מו. היום יום עמ' נא( — ממילא 
הרי הוא יכול להסתפק בזה, ויכול כבר ללכת לישון, או עכ"פ ללמוד 

תורה במנוחה, לא באופן של יגיעה,

הנה ע"ז אומרים לו "כי לכך נוצרת" — כיון שנתנו לך עוד יום 
א' לחיות, עוד שנה, עוד עשרים שנה, עוד שבעים שנה. עליך לדעת 
ש"לכך נוצרת". בכל רגע הוא בריאה חדשה, וכוונת הבריאה היא 

ללמוד תורה ולקיים מצוות וכו'.

)ש"פ מטו"מ תשל"ז סל"ז(

"וגם כשמצלצל הטלפון, אינו עונה"!
"תורתו  של  האופן  יהי'  בתורה  ה'שיעורים'  של  והלימוד 
אומנתו", שבשעה שעוסק בלימוד התורה, הנה, אין אצלו שום דבר 

חוץ מענין התורה – "תורתו אומנתו".

הוא  אצלו  זה  שזמן  כיון  עונה.  אינו  הטלפון,  כשמצלצל  וגם 
בדוגמת יום השבת-קודש, וכשהטלפון מצלצל בשבת הרי ח"ו שזה 

יבלבל אותו מענין השבת –

הטלפון הוא בלבול מה"קלוגינקער"
ועד"ז  בעת שלומד, הנה אינו נמצא כלל בעולם של חול, ואצלו 
זה עכשיו שבת! וזה מה שהטלפון מצלצל, הנה אין זה רק הפרעה 
היא, שיראה שהוא  בזה  לו. שהכוונה  להפריע  מנסה  שה"יצה"ר" 

חכם יותר ואינו מתפעל מה"מלך זקן וכסיל".

ועד"ז באם פונים אליו בני ביתו ]שבזה נכלל גם כל אחד ואחת 
"כל  וכמ"ש  "קומה אחת שלימה",  ישראל ה"ה  כיון שכל  מבנ"י, 
בנוגע  עמו  לדבר  ורוצים  חברים"[,  אחד  כאיש  גו'  ישראל  איש 

לענינים טובים וענינים רצויים —
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י כשרוצים להפסיקו מלמודו: "שעתה לומד הוא תורה, 

הוא תורה, הם משוחחים עם תורה, תורה לומדת תורה!"
ובכבוד  שלום,  ובדרכי  נועם  בדרכי  להם  לענות  עליו  הנה, 
וכו'(. אך  לזה'  זה  כבוד  'נהגו  יהי'  הזהירות שאכן  כל  )עם  הראוי 
תוכן התשובה צריך להיות; שעתה לומד הוא תורה, הוא תורה, הם 

משוחחים עם תורה, תורה לומדת תורה!

וזה  הלב,  מן  היוצאים  דברים  באופן של  זאת  ובשעה שאומר 
נאמר בכל הרצינות תמימות צדק ויושר שבדבר — אזי גם נכנסים 
אל הלב, והדברים מתקבלים אצל שומעיהם. ואז, הנה לא רק שאין 
ממנו  מונעים  הם  אדרבה,  אלא  הלימוד,  מן  יותר  אותו  מבלבלים 
כמה בלבולים, כדי שיוכל למלאות רצונו הטוב, ולהתעסק בלימוד 

התורה באופן ש"תורתו אומנתו".

)ל"ג בעומר תשל"ח סי"א(

לא כפועל המסתכל על השעון...
וזהו באופן של "עשרה שיושבים ועוסקים בתורה".

"עוסק בתורה", כמו שזהו העסק  לומד תורה באופן של  הוא 
הפרטי שלו, לא כמו פקיד העובד. שאף שעוסק הוא במשאו ומתנו 
שלו,  העבודה  שעת  מסתיימת  מתי  השעון  על  ומסתכל  באמונה, 
— אחרי  ואכן, אינו הולך אפי' רגע אחד קודם לכן. אבל לאידך  
שמסתיים זמן העבודה הרי הוא הולך מן העסק לעניניו הפרטיים, 

כאילו שלא עבד כלל קודם לכן,

... אלא כבעה"ב החולם על העסק!
אלא הוא עוסק בזה כאילו זה העסק הפרטי שלו, שאזי גם אחרי 
חושב הוא כסדר בנוגע לעסק, ועד   — שחוזר לביתו מן העבודה 
שאפי' בעת שישן, חולם הוא בנוגע לעסק, כיון שזה מהרהורי לבו 
ביום. וע"ד כפי שזהו בחכם, שחכם צריך להיות ניכר גם בשינתו. 

שניכר בשנתו עי"ז שבעת השינה חולם הוא מהרהורי לבו ביום.

)ש"פ קרח תש"מ ס"ח(
149
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עבודת פרך – שלא לפי רגילותוי

אך בזה יש מעלה, ב"מיצר" של גלות זה האחרון, לגבי ה"מיצר" 
כפי שהיה בגלות מצרים.

בגלות מצרים ה"מיצר" היה באופן של "עבודה קשה בחומר 
ובלבנים גו'" )שמות א, יד( כפשוטו, משא"כ בנוגע לגלות זה, 

שעתה צריך להיות מיצר הגלות ע"י היגיעה בלימוד התורה.

בדרושים  שמות(  פ'  )ריש  בתו"א  הזקן  אדמו"ר  שמביא  וכפי 
העוסקים ביציאת מצרים, את הכתוב בזהר )ח"ג קנג, א( "עבודה 
קשה דא קושיא, בחומר דא ק"ו, ובלבנים דא ליבון הלכתא וכו'", 
שע"י היגיעה בקושיות שבתורה, וע"י היגיעה בליבון הלכתא וכו', 
— עד באופן של עבודת פרך, וכפי' הגמ' בזה )סוטה יא, ב(, שזהו 
הענין של "מלאכת נשים לאנשים", שאף שזוהי עבודה קלה יותר, 
פרך",  "עבודת  נקרא  ה"ז  הרגילות שלו  כפי  זה  בכ"ז מכיון שאין 
היא  שהיגיעה  והיינו  יג(,  א,  שמות  )פירש"י  ה"מפרכת"  עבודה 

באופן שאינה לפי הרגילות שלו.

שלמעלה  ובאופן  התורה,  בלימוד  דיגיעה  זה  ענין  ע"י  הנה, 
מרגילותו, נעשה זה ה"מיצר" שממשיך את המרחב שיהי' לעתיד 

לבא. 

)ש"פ שמיני תשל"ז(

לא ללמוד באופן של אמונה...
והיינו, שלימוד התורה שלו צריך להיות באופן של יגיעה דוקא, 
שלו.  הרגילות  כפי  לא  הוא  שהלימוד  פרך,  עבודת  של  ובאופן 
שבפשטות, הכוונה היא, שלא מספיק מה שלומד בהתמדה ושקידה 
כפי הרגילות שלו, אלא צריך גם ללמוד חסידות, אע"פ שאצלו זהו 

דבר חדש, ואינו רגיל בזה.

צריך  שהלימוד  לו  אומרים  חסידות,  לומד  שכבר  בשעה  וגם 
באופן של אמונה,  רק  ולא  דוקא,  והשגה  באופן של הבנה  להיות 
גדול  לעצמו, שכיון שזהו מאמר של  לחשוב  הוא  יכול  שלכאורה 
בישראל, ורבי, נשיא בישראל, הנה הוא סומך עליו ומאמין בכל מה 

שכתוב במאמר, ובמילא אינו צריך להתייגע בזה -

במוצאי שבת: חוב גמור ללמוד תורה!
נתנה  ש"בשבת  כידוע  השבת,  ענין  עם  קשור  התורה  ענין 

תורה".

של  הענין  שאמתית  מובן,  הנה  בשבת,  נתנה  שהתורה  שמזה 
לימוד התורה התחיל במוצאי שבת — כיון שבשבת עצמה היהודים 
היו עסוקים עדיין עם מתן תורה וקבלת התורה. שיש בזה שני ענינים: 
מתן תורה, נתינת התורה מלמעלה. וקבלת התורה מלמטה. — ומתי 

יהודים התחילו ללמוד תורה בפועל, הי' זה במוצאי שבת.

דברי  על  אור',  ל'תורה  בהוספות  המבואר  עם  גם  קשור  שזה 
רז"ל ש"בקושי התירו לדבר דברי תורה בשבת", כיון ששבת עצמה 
אין ענינה תורה — אבל מיד אחר כך במוצאי שבת אין את הקושי 

לדבר בדברי תורה, ואדרבה, אז הוא חוב גמור ללמוד תורה.

"עמל תורה" – בנגלה דתורה
ענין ה)שבת מלשון( שביתה  ישנו  והביאור בזה: ביום השבת 
מכל מלאכות, מעמל מלאכה, ואפי' גם מעמל תורה. ולכן – במוצאי 
שבת מתחיל לא רק ענין המלאכה כפשוטו, אלא גם הענין של "עמל 

תורה".

ובתורה גופא עיקר הענין של "עמל תורה" – בנגלה דתורה. 

וכמובן גם ממה שכותב ר"ח ויטאל, שהאריז"ל הי' מזיע בעת 
לימוד הלכות התורה, ושאל אותו על זה: מדוע הוא מזיע? ענה לו 
דלעו"ז. שמזה  ענינים  בירור  ענינו  כיון שהלימוד  האריז"ל, שזהו 
מובן שהמדובר הוא בנגלה דתורה, כיון שבחלק דפנימיות התורה 
כמ"ש  כו'"  מחלוקת  ולא  דרע  מסטרא  קושיא  לא  תמן  "לית  הרי 

בזהר וברע"מ, הובא ונתבאר באגה"ק.

לימוד  עיקר  השבת  שביום  הרח"ו,  שאומר  מה  מובן  שעפ"ז 
תורה",  "עמל  של  שהענין  כיון   — התורה  בפנימיות  הוא  התורה 
שכנ"ל ביום השבת "בקושי התירו כו'" הוא בענין דנגלה דתורה, 

משא"כ בפנימיות התורה שאינה כרוכה כ"כ בעמל.

)ש"פ שמיני תשמ"א סמ"ד(
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אך בזה יש מעלה, ב"מיצר" של גלות זה האחרון, לגבי ה"מיצר" 
כפי שהיה בגלות מצרים.

בגלות מצרים ה"מיצר" היה באופן של "עבודה קשה בחומר 
ובלבנים גו'" )שמות א, יד( כפשוטו, משא"כ בנוגע לגלות זה, 

שעתה צריך להיות מיצר הגלות ע"י היגיעה בלימוד התורה.

בדרושים  שמות(  פ'  )ריש  בתו"א  הזקן  אדמו"ר  שמביא  וכפי 
העוסקים ביציאת מצרים, את הכתוב בזהר )ח"ג קנג, א( "עבודה 
קשה דא קושיא, בחומר דא ק"ו, ובלבנים דא ליבון הלכתא וכו'", 
שע"י היגיעה בקושיות שבתורה, וע"י היגיעה בליבון הלכתא וכו', 
— עד באופן של עבודת פרך, וכפי' הגמ' בזה )סוטה יא, ב(, שזהו 
הענין של "מלאכת נשים לאנשים", שאף שזוהי עבודה קלה יותר, 
פרך",  "עבודת  נקרא  ה"ז  הרגילות שלו  כפי  זה  בכ"ז מכיון שאין 
היא  שהיגיעה  והיינו  יג(,  א,  שמות  )פירש"י  ה"מפרכת"  עבודה 

באופן שאינה לפי הרגילות שלו.

שלמעלה  ובאופן  התורה,  בלימוד  דיגיעה  זה  ענין  ע"י  הנה, 
מרגילותו, נעשה זה ה"מיצר" שממשיך את המרחב שיהי' לעתיד 

לבא. 

)ש"פ שמיני תשל"ז(

לא ללמוד באופן של אמונה...
והיינו, שלימוד התורה שלו צריך להיות באופן של יגיעה דוקא, 
שלו.  הרגילות  כפי  לא  הוא  שהלימוד  פרך,  עבודת  של  ובאופן 
שבפשטות, הכוונה היא, שלא מספיק מה שלומד בהתמדה ושקידה 
כפי הרגילות שלו, אלא צריך גם ללמוד חסידות, אע"פ שאצלו זהו 

דבר חדש, ואינו רגיל בזה.

צריך  שהלימוד  לו  אומרים  חסידות,  לומד  שכבר  בשעה  וגם 
באופן של אמונה,  רק  ולא  דוקא,  והשגה  באופן של הבנה  להיות 
גדול  לעצמו, שכיון שזהו מאמר של  לחשוב  הוא  יכול  שלכאורה 
בישראל, ורבי, נשיא בישראל, הנה הוא סומך עליו ומאמין בכל מה 

שכתוב במאמר, ובמילא אינו צריך להתייגע בזה -
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להיפך, י שני'  נפלה אצלו סברא  ומיד  לומד,  ומעוד מפרשים שהי' 

וכמה ראיות לזה, ועוד סברא שלישית וכו' )וכלשון הרגיל במאמרי 
אדמו"ר האמצעי "ודלא כנ"ל"(.

העצה להכרעת הספיקות - כתיבת הסברא
הנה בימות החול הי' לו עצה לזה, שהי' לוקח פיסת נייר והי' 
יחד,  סברות  שתי  לכתוב  שא"א  ומכיון  הסברא,  את  עלי'  כותב 
וכשכותב סברא אחת הרי עליו להשתקע בה וכו'. הנה זה השקיט 

את נביעת המוחין, שיוכל להגיע אל המסקנא.

משא"כ בשבת, שאז אסורה הכתיבה, הי' לו צער מן העובדה 
שאינו יכול לבא לידי מסקנא, ועולה במחשבתו סברא ועוד סברא.

)ש"פ עקב תשל"ז סמ"ו(

לימוד באופן של קנין – שנהי' שלו ממש
ואחרי זה אומרים, שצריך להיות גם ענין הזקנים, כיון שענינם 
של משה ויהושע הוא רק הכנה לעצם הלימוד, אבל אין זה די, וצריך 
להיות ענין היגיעה בתורה. שזהו ענין הזקנים — זה שקנה חכמה 

)קידושין לב, ב(.

שע"י היגיעה בתורה, נהיית התורה אצלו באופן של קנין ממש, 
שנהי' כדבר שלו, כיון שהשקיע בזה את יגיעתו. ואין זה באופן של 
שואל וכדו'. אפי' לא כעין מתנה — שגם אודות מתנה נאמר, שכיון 
שגרם לו נחת רוח, נותן הוא לו את המתנה )ראה גיטין נ, ב(, אבל 
אופן של  יתכן  את הדבר, שהרי במתנה  כמו שקונה  זה  אין  עדיין 
מתנה ע"מ להחזיר, שגם אז נחשב זה למתנה )שו"ע או"ח סתרנ"ח 

ס"ד(.

וכיון  שלו,  לגמרי  הדבר  נעשה  הרי  זה,  את  כשקונה  משא"כ 
ששילם עבור זה, הנה אין המוכר יכול להתחרט עוד )ראה ב"מ מד, 
— זה שקנה חכמה,  א(. וזה הפי' שצריך להיות התכונה ד'זקנים' 

ענין היגיעה בתורה.

)ש"פ נשא תשל"ו ס"ז(

היתר היציאה לחו"ל — רק ללמוד תורה!
בפרט אותם הבחורים שהגיעו מארצינו הקדושה, בהסתמך על 

הבנה והשגה - ע"י היגיעה דוקא!
אלא  אמונה,  של  באופן  ללמוד  מספיק  זה  שאין  לו,  אומרים 
של  שהענין  דוקא,  והשגה  הבנה  של  באופן  להיות  צריך  הלימוד 
הבנה והשגה אפשרי רק ע"י ענין היגיעה, שהרי "לא יגעתי ומצאתי 

אל תאמין" )מגילה ו, ב(.

ואע"פ שלכאורה ענין לימוד החסידות הוא באופן של "עבודת 
נשים לאנשים", שהרי לימוד החסידות הוא דבר קל — שלא צריך 
לחפש בהרבה ספרים, והכל נמצא ומבואר במקום, ולימוד החסידות 
הוא באופן ש"לית תמן לא קושיא ולא מחלוקת וכו'" כמ"ש ברע"מ 
)זח"ג קכד, ב( — אעפ"כ, כיון שאין זה כפי הרגילות שלו, ה"ז ע"ד 

מלאכת נשים לאנשים, שזוהי עבודת פרך.

)ש"פ פנחס תשל"ז(

כשמציאותו הוא תורה - אין צער הגוף תופס מקום!
שזה מגיע בהמשך למה שכתוב לפני זה במשנה "הפך בה והפך 
בה דכולא בה . . ומנה לא תזוע שאין לך מדה טובה הימנה", הנה 
מובן, שבשעה שלומד תורה באופן שכל מציאותו היא תורה, הרי 
לא תופס אצלו בכלל מקום, צער הגוף שיש לו מן העובדה שהוא 
כיון  בלימוד,  להתרכז  יכול  שאינו  מזה  הצער  או  בתורה,  מתייגע 
לפנימיות  ביחס  רק בחיצוניות השכל. אבל  להגיע  יכול  זה  שצער 
השכל  — במה נחשב הוא צער הגוף לגבי התענוג שיש לו בלימוד 

התורה.

הצער מספיקות בלימוד
אך מזה גופא מובן גם, שבשעה שנוצר אצלו ספק, איזו סברא 
היא נקודת האמת ואיזה סברא היא רק קא ס"ד, ואינו יכול להכריע 
בספק. הנה מזה כן יש לו צער גדול, שהרי כל מציאותו היא תורה, 
וכאן הרי יש אצלו ספק — יש לו מזה צער גדול. שצער זה הוא שלא 

בערך לצער שיכול להיות מצער הגוף.

וכידוע מה שאמר הראגאטשאווער, שאצלו בשבת יש ענין של 
צער. )בכלל שבת היא ענין התענוג, והוא אמר שאצלו ענין השבת 
המתגבר".  "כמעין  המוחין  נביעת  אצלו  שהי'  צער(,  באיזה  כרוך 
וראשונים  מש"ס  ראיות  כמה  לה  והביא  אחת,  סברא  חשב  קודם 
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י להיפך,  שני'  נפלה אצלו סברא  ומיד  לומד,  ומעוד מפרשים שהי' 

וכמה ראיות לזה, ועוד סברא שלישית וכו' )וכלשון הרגיל במאמרי 
אדמו"ר האמצעי "ודלא כנ"ל"(.

העצה להכרעת הספיקות - כתיבת הסברא
הנה בימות החול הי' לו עצה לזה, שהי' לוקח פיסת נייר והי' 
יחד,  סברות  שתי  לכתוב  שא"א  ומכיון  הסברא,  את  עלי'  כותב 
וכשכותב סברא אחת הרי עליו להשתקע בה וכו'. הנה זה השקיט 

את נביעת המוחין, שיוכל להגיע אל המסקנא.

משא"כ בשבת, שאז אסורה הכתיבה, הי' לו צער מן העובדה 
שאינו יכול לבא לידי מסקנא, ועולה במחשבתו סברא ועוד סברא.

)ש"פ עקב תשל"ז סמ"ו(

לימוד באופן של קנין – שנהי' שלו ממש
ואחרי זה אומרים, שצריך להיות גם ענין הזקנים, כיון שענינם 
של משה ויהושע הוא רק הכנה לעצם הלימוד, אבל אין זה די, וצריך 
להיות ענין היגיעה בתורה. שזהו ענין הזקנים — זה שקנה חכמה 

)קידושין לב, ב(.

שע"י היגיעה בתורה, נהיית התורה אצלו באופן של קנין ממש, 
שנהי' כדבר שלו, כיון שהשקיע בזה את יגיעתו. ואין זה באופן של 
שואל וכדו'. אפי' לא כעין מתנה — שגם אודות מתנה נאמר, שכיון 
שגרם לו נחת רוח, נותן הוא לו את המתנה )ראה גיטין נ, ב(, אבל 
אופן של  יתכן  את הדבר, שהרי במתנה  כמו שקונה  זה  אין  עדיין 
מתנה ע"מ להחזיר, שגם אז נחשב זה למתנה )שו"ע או"ח סתרנ"ח 

ס"ד(.

וכיון  שלו,  לגמרי  הדבר  נעשה  הרי  זה,  את  כשקונה  משא"כ 
ששילם עבור זה, הנה אין המוכר יכול להתחרט עוד )ראה ב"מ מד, 
— זה שקנה חכמה,  א(. וזה הפי' שצריך להיות התכונה ד'זקנים' 

ענין היגיעה בתורה.

)ש"פ נשא תשל"ו ס"ז(

היתר היציאה לחו"ל — רק ללמוד תורה!
153בפרט אותם הבחורים שהגיעו מארצינו הקדושה, בהסתמך על 
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דברי הרמב"ם — שהיתר היציאה מא"י, הוא רק כדי ללמוד תורה. י

הנה דבר ברור הוא, גודל החוב שעליהם, ללמוד בהתמדה ושקידה, 
כיון שזהו התנאי בו תלוי היתר יציאתם.

לא כאותם העסוקים ב'שליחויות', להעביר משם לכאן ומכאן 
לשם, שאעפ"י שזהו אכן ענין של גמילות חסד. אבל גמילות חסדים 
יכלו לעשות גם שם, וברמב"ם לא מוזכר שיהי' דבר זה היתר לצאת 

מא"י — ההיתר הינו, רק באם נוסע ללמוד תורה.

חייבים ללמוד כפליים מה שלומד בחור מתמיד מחו"ל!
כפי  הלימוד,  לגבי  הוספה,  של  באופן  להיות  צריך  והלימוד 
שם,  להשאר  יכולים  היו  הנה,  כן,  לא  שאם  הקודש.  בארץ  שהי' 
בארץ ישראל, ושם ללמוד תורה. וראי' מזה, שאכן למדו גם שם. 
שכאן  הדבר  ומובן  מא"י.  לצאת  להם  אסור  הי'  זה  עבור  וממילא 

צריכה להיות הוספה בלימוד — ללמוד יותר ממה שלמדו שם.

שחד  א(  עה,  )כתובות  הגמ'  אומרת  ההוספה?  שיעוד  ומהו 
מבבל(.  תלמידים  )כשני  מינן  כתרי  עדיף  א"י(  )מתלמידי  מינייהו 
היינו, שהחובה עליהם, היא ללמוד כפליים מלימוד התלמידים של 
חו"ל. ומובן שהמדובר הוא אודות תלמיד 'מתמיד' שבחו"ל, שהרי 
בשופטני לא עסקינן, ולא מדובר בבחור שופטני שאינו לומד אפי' 
את השיעור הדרוש. אלא עליהם ללמוד כפליים מן השיעור שלומד 

בחור 'מתמיד', הלומד בהתמדה.

הבחורים מחו"ל ילמדו יותר כדי להעלות את הכפל של 
הבחורים מא"י...

שמזה נובע חוב, גם על אותם הנמצאים פה, שגם הם, מסיבה 
זו ילמדו בהתמדה ושקידה; כיון שא"א לתבוע שיהי' כחתן בין וכו' 
וכער בין הישנים, במילא נדרשים גם אלו שמכאן ללמוד את הנדרש 
מהם. כיון, שאם ילמדו רק חצי מן הדרוש, הרי הבחור מא"י ילמד 
הבחור  באם  אך  חצי.  פעמים  שני  והיינו  זה,  כשיעור  פעמיים  רק 
מכאן ילמד כפי הנדרש ממנו, היינו שיהי' שלם  שזהו ענין 'תמים', 

הנה הבחור מא"י ילמד כפליים משיעור שלם.

)ש"פ שמיני תשכ"ח ס"ב(
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לע"נ
הרה"ח יעקב ע"ה 

ב"ר הרה"ח מנחם מענדל הלל ע"ה
גאנזבורג

שליח כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
 וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

נלב"ע ו' אייר ה'תשס"ח
ת.נ.צ.ב.ה
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לע"נ
הרה"ח ר יהושע ב"ר גדלי' ע"ה

קארף
נלב"ע נר ה' דחנוכה תשס"ח

נדפס ע"י בנו
הרה"ח הרה"ת ר' פנחס שי'

קארף

* * *

לזכות
הילד שמואל דוד שי'
נולד ז' טבת תשס"ח

שיגדלוהו לתורה לחופה ולמע"ט

נדפס ע"י אביו
הרה"ת ניסים ומשפחתו שיחיו

בוארון
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לע"נ
האשה החשובה

מרת פרומא בת הרה"ח ר' אברהם הכהן ע"ה
אלפרוביץ

נלב"ע ב' שבט ה'תשנ"ו
תנצב"ה

נדפס ע"י בנה
הרה"ת ר' מנחם ומשפחתו שיחיו

אלפרוביץ

* * *

לזכות הילדה
אסתר בת צבי גרשון שתחי'

פעלבערבוים
לרגל יום הולדתה - ז ניסן

ויה"ר שהורי' ירוו ממנה רוב נחת חסידותי
ויזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעש"ט

כרצו"ק ולנח"ר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
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נדפס ע"י ולזכות
הרה"ח הרה"ת ר' ירחמיאל בנימין הלוי ומשפחתו שיחיו

קליין

להצלחה רבה ומופלגה בכל מעשה ידיו
בכל המצטרך בגו"ר

* * *

לע"נ
פנינה בת ארי' ע"ה

נלב"ע ה' שבט תשס"ז
תנצב"ה

לע"נ
משה דוד בן בן-ציון ע"ה
נלב"ע ו' כסלו תשמ"ח

תנצב"ה
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לע"נ
יהושע בן ברוך ע"ה

נלב"ע כ"ח תשרי תשי"ג
תנצב"ה

* * *

לע"נ
כל בני משפחתנו

שנספו בשואה הי"ד
תנצב"ה

* * *

לזכות
החפץ בעילום שמו

להצלחה בגו"ר
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לזכות התלמידים השלוחים
דישיבת קרית גת

לשנת ה'תשס"ז

הת' מנחם מענדל אלישביץ
הת' מנחם מענדל נתן אלפרוביץ

הת' שמרי'הו בוטמן
הת' אליהו משה גודמן

הת' ישראל גול
הת' יחיאל מיכל הלוי לויטין

הת' יצחק פרידמן
הת' שניאור זלמן קוביטשעק
הת' יוסף יצחק הלוי רייטשיק

ולשנת ה'תשס"ח

הת' נתנאל בלניצקי
הת' נחום הלוי לוין

הת' מנחם מענדל הלוי סגל
הת' יעקב יוסף קורץ

הת' חיים קפלן
הת' ברוך קאפלושניק

הת' אשר רבינוביץ
הת' מיכאל וויסמאן
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