
לפני	 התלונן	 אחד	 יהודי	

שוכח	 הוא	 כי	 הרי"מ	 חידושי	

"האם	 הרבי:	 שאלו	 תלמודו.	

ששכחת	 פעם	 לך	 קרה	

להכניס	את	כף	האוכל	לפה,	

והכנסתו	לאף	או	לאוזן?"	ענה	

חיותי	 כל	 זה	 "הלא	 היהודי:	

הרבי:	 לו	 אמר	 אשכח?"	 ואיך	

"לעולם	לא	אשכח	פקודיך	–	

)תהילים	קיט,צג(.	 כי	בם	חייתני"	

היא	 התורה	 כי	 כשתרגיש	

החיות	שלך,	שוב	לא	תשכח".

פרק ג

דרכי לימוד

לפרטים	 לרדת	 עלינו	 בתורה	 להרגיש	 שאפשר	 המתיקות	 על	 שלמדנו	 אחרי	

ושמחת	 קדושת	 אור,	 על	 הגבוהים	 הדיבורים	 את	 התורה.	 אהבת	 את	 ולממש	

התורה	עלינו	להוציא	מן	הכוח	אל	הפועל.	בפרק	זה	נראה	כיצד	ממליצה	תורת	

החסידות	לגשת	אל	הלימוד.	

קביעות,	התמדה	ויישוב	הדעת	מחד,	והתחדשות	ורעננות	מאידך.	מציאת	נקודת	

החיבור	האישית	בתורה	מצד	אחד,	ומן	הצד	השני	-	התמסרות	ללימוד	ועקשנות	

ובתועלת	 תורה	 שבביטול	 בנזק	 גם	 נתבונן	 אטום.	 והלב	 רוח	 מצב	 אין	 אם	 גם	

הגדולה	שבביטוי	דברי	התורה	בפה.	

רבות	 שמעסיק	 לנושא	 החסידות	 של	 מעניינת	 התייחסות	 נראה	 הפרק	 בסוף	

מאיתנו	-	לימוד	תורה	לנשים.	

וְקֹוצֶר הַּּמַּּׂשִּיג אֹו מֲַּחמַּת ֻקשְיֹות ּוְסתִּירֹות כו', ּובְעֵת הַּּׂשְִּמָחה יָבֹא עֲלֵיֶהם וְיַּׂשִּיגֵם 
ֵהיֵטב".

)רבי שלום דובער מליובאוויטש, 'המשך תער"ב' חלק א עמ' תקלו(

כיצד	משפיעים	מצבי	רוח	על	יכולות	הלמידה	שלנו?

האם	השמחה	הופכת	אותנו	לחכמים	יותר?

כאילו	היה	זה	שיר	לכת

תשאלו	בודאי:	ממה	התקיים	אחי	בכל	זאת?	אז	אספר	לכם:	לא	מגשמיות,	אלא	

מסכת	 כל	 לעצמו	 לשנן	 בחר	 ותמיד	 פה,	 בעל	 הש"ס	 חצי	 ידע	 הוא	 מרוחניות!	

ומסכת	מענייני	דיומא.	בשבת	היה	חוזר	על	פרקי	מסכת	שבת,	לקראת	כל	חג	

וחג	היה	מקריא	מזכרונו	פרקים	שלמים	מהלכות	החג.	

מתי	היה	הזמן	המתאים	ביותר	ללימוד	תורה	בעל	פה?	היה	זה	בדרך	ממחנה	

הצריפים	למקום	העבודה.	היתה	זו	דרך	ארוכה	של	6-7	קילומטרים.	בכל	בוקר,	

לילה	 ובכל	 הארוך,	 העבודה	 במצעד	 רגלינו	 משרכים	 היינו	 שחר,	 דמדומי	 עם	

היינו	עושים	את	הדרך	חזרה,	רצוצים	וסחוטים	עד	בלי	די.	אבל	אחי	יעקב	מצא	

סידר	 הוא	 האונים.	 ואזלת	 היאוש	 בתהום	 לשקוע	 שלא	 בדוקה,	 סגולה	 לעצמו	

מסוגיות	 סוגיא	 ולוהט	 עז	 בקול	 הירצה	 הארוכה	 הדרך	 ובכל	 בהליכה",	 "שיעור	

הגמרא.	ולא	לעצמו	בלבד	סידר	את	השיעור.	בצריף	שלנו,	מספר	6,	היו	עוד	

כמה	חסידים	ובני	תורה,	והוא	הזמינם	לצעוד	איתו	בצוותא	בשורה	אחת.	הודות	

לניגון	הגמרא	נתאוששו	רגליהם,	כאילו	היה	זה	שיר	לכת,	ואודה	שאחי	היה	חוזר	

בכל	לילה	אל	הצריף	החשוך	יותר	מעודד	ממני,	כאילו	הדרך	אצה	לו.

)אני	מאמין	–	אנשי	אמונה	בימי	השואה,	מרדכי	אליאב(
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ולכן	 מזון,	 כמו	 היא	 התורה	

התורה	 ברכת	 לברך	 תיקנו	

המזון,	 מה	 המזון.	 ברכת	 כמו	

מברך	 הוא	 רעב	 כשהאדם	

את	 הקב"ה	 לו	 שזימן	 על	

הוא	 שבע	 וכשהוא	 לחמו,	

הקב"ה	 את	 ומברך	 מודה	

במידה	 אותו	 שהשביע	 על	

שנמשכת	כל	זמן	העיכול,	כך	

הלימוד	 לפני	 	– בתורה	 גם	

תורה	 לדברי	 רעב	 מרגישים	

על	 הקב"ה	 את	 ומברכים	

לשבור	 במה	 לנו	 שזימן	

ואחרי	 הרוחני,	 רעבוננו	 את	

את	 מברכים	 אנו	 הלימוד	

חיות	 שקיבלנו	 על	 הקב"ה	

הנבלעת	 התורה	 מן	 ושביעה	

בדמנו.

)חידושי	הרי"מ(

1. הרגל או התחדשות
"וַתְִהי  וְָאמַּר  יִׂשְָרֵאל  ֶאת  הֹוכִיחַּ  הַּּנָבִיא  ֲהֹלא  וְָקשֶה  בְתֹוָרתֶָך".  ""שֶתְַׁרגִילֵנּו 
יְִרָאתָם אֹותִּי ִמצְוַת ֲאנָשִּים ְמלָֻּמָדה" )ישעיה כט, יג(, שֶּמּוכַּח ִמּזֶה ּכִי הֶַּהְרּגֵל ֵאינֹו 

טֹוב. וְנְִרֶאה ּכִי ַרק לִַּּמצְוֹות ֵאינֹו טֹוב, ֲאבָל לְלִּמּוד תֹוָרה טֹוב הֶַּהְרּגֵל".
)רבי מנחם מענדל מקוצק, 'אוהל תורה' מסכת ברכות(

מהי	הסתירה	עליה	מצביע	הרבי	מקוצק	וכיצד	הוא	מתרץ	אותה?

מה	גרוע,	לדעתך,	בקיום	מצוות	מתוך	הרגל?	האם	הדבר	איננו	נכון	כאשר	מדובר	

אודות	מצוות	תלמוד	תורה?

כאשר	הנחנו	תפילין	בפעם	הראשונה,	הלב	פעם.	מאז	הנחנו	עוד	פעמים	רבות,	והדופק	

נחלש...	טבעי	להתרגל	למעשים	קבועים	אך	משום	מה,	מארוחת	בוקר	אנחנו	מתלהבים	

בכל	בוקר	מחדש.	הנביא	ישעיהו	תובע	מאתנו	אכפתיות.	אם	אכפת	-	מתלהבים.	ככל	

שעבודת	ה'	תקבל	מקום	מרכזי	בחיינו,	נצטרך	להתעסק	פחות	עם	בעיית	ההתאבנות.	

הקשר	שלנו	עם	ה'	ישוב	להיות	חם,	טרי	ורענן.

לכל	מצווה	יש	לגשת	בהתרגשות	ושמחה,	וכך	גם	למצוות	לימוד	תורה.	אך	יש	לשים	

דף	 "יבשים".	 למידה	 להרגלי	 הלב,	 לרגשות	 בנוסף	 זקוק,	 איכותי	 תורה	 לימוד	 כי	 לב	

לאחר	דף,	יום	לאחר	יום,	כך	מתקדמים	בהתמדה	וכובשים	יעדים.	לוקח	זמן	להיכנס	

בכושר	 וגם	 בעומס.	 לשאת	 להתרגל	 צריכות	 נוספות	 ומערכות	 שרירים	 גופני.	 לכושר	

נפשי	המצב	איננו	שונה	בהרבה.	הנפש	הסוערת	שלנו	יודעת	יפה	מאוד	להירגע	אל	מול	

מחויבויות	קבועות.	מה	שמצליח	להיקבע	בתודעה	כחלק	מהלו"ז,	מפסיק	להיות	נושא	

לדיון	ולמלחמות	פנימיות.	כך	עושים	כל	יום	וזהו	זה.	

אבל,	יחד	עם	אימון	לרכישת	הרגלי	למידה	יש	להוסיף	את	מימד	ההתחדשות	המתמדת.	

בכוח	ההתחדשות	ניתן	לוודא	כי	הסדרים	הקבועים	אינם	מקבעים	את	הנפש	בתבניות	

וחונקים	אותה	אלא	עוזרים	לה	להתקדם	אל	מחוז	חפצה.

כל יום שונה מחברו
ָהיָה עִם  וְנְִמצָא עִָּקר בְִריאַּת ָהעֹולָם  יִתְבֵָרְך שְמֹו בָָרא עֹולָמֹו בַּתֹוָרה,  "הַּבֹוֵרא 
ַחּיּות  ְמִביִאין  ָּבזֶה  נְִמָצא  ַהּתֹוָרה  ֶאת  לֹוְמִדים  ּכְׁשֲֶאנְַחנּו  ּכְָך  וְאַּחַּר  הַּתֹוָרה. 
וְַהׁשְָּפעֹות ְקדֹוׁשֹות ֶאל ָהעֹולָם, וְַעל יְֵדי זֶה הּוא ַקּיָם, נְִמצָא שֶּזֶה שֶּלֹוֵמד ֶאת 
ּיֵם  הַּתֹוָרה נְִקָרא ֵרעַּ, ּכִי כְמֹו שֶהַּבֹוֵרא יִתְבַָרְך בָָרא ָהעֹולָם בַּתֹוָרה ּכְמֹו כֵן הּוא ְמקַּ

ֶאת ָהעֹולָם בַּתֹוָרה. 

ּכִי ִמּיֹום לֵיַדת ָהָאָדם ָאז יֵׁש לֹו ֶחלְקֹו ַּבּתֹוָרה, ּוְבכָל יֹום ֵמִאיר נִּצֹוץ ֶאָחד וְֵחלֶק 
אֹותֹו ַהּיֹום ַמה ּׁשֶָּצִריְך אֹותֹו ַהּיֹום לְתֵַּקן ּכִי לְכְָך נִבְָרא, וְכָל יֹום הּוא ִענְיָן ְמׁשֻׁנֶה 
]שֹונֶה[ ֵמֲחֵברֹו. ּובִגְלַּל ּכֵן ָראּוי לָָאָדם שֶּיָׂשִּים ֶאל לִבֹו לְבַּל יַעֲזֹוב יָָמיו חַּס וְשָלֹום, 

יִָמים  יִבְטַּח עַּל  וְֹלא  ָדבָר אְַּרצָה,  יִּפֹול  בְִדבַּר ה' לְבַּל  וְהּוא שֶּיְֵהא שֹוֵקד תִָמיד 
וְגַּם אַּף בְאֹותֹו  יִתְבֵָרְך?  ת ה'  ַּב בִלְתִּי עֲבֹודַּ יַּׂשִּיג זֶה הַּּיֹום שֶעָז הַּבִָאים ּכִי בֶַּּמה 
יֹום עַּצְמֹו ֹלא יְִדֶחה שֲַׁחִרית עַּל עְַּרבִית וְכֵן לְֵהפְֶך, ּכִי ּכָל ֶאָחד בְעַּצְמֹו הּוא עִנְיָן 
ת ה' יִתְבֵָרְך לְבַּל יְֵהא  לְעַּצְמֹו, וְלָכֵן ִמן ָהָראּוי שֶֹּלא יַעֲזֹוב אַּף שָעָה אַּחַּת בַּעֲבֹודַּ

ָחֵסר שּום ָדבָר". 
)רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ, 'עבודת ישראל' פרקי אבות פרק ו(

העולם	איננו	קיים	סתם	כך	אלא	מקבל	בכל	עת	שפע	רוחני	הממשיך	את	קיומו.	לימוד	

התורה	שלנו	מזין	את	העולם	ומחיה	אותו,	בכך	אנו	מתחברים	אל	הקדוש	ברוך	הוא,	

בורא	העולם.	

המגיד	מקוז'ניץ	מוסיף	ומפנה	את	מבטנו	אל	תוך	עולמנו	הפנימי.	כל	אדם	הוא	עולם	

תפריט	 לפי	 מאתנו	 אחד	 כל	 גם	 אלא	 העולם	 את	 רק	 לא	 מזין	 התורה	 ולימוד	 מלא	

אישי-יומי.	למרות	שבהסתכלות	פשוטה	היום	נראה	כמו	אתמול	והגמרא	נראית	אותה	

הנפש.	 מצב	 וגם	 משתנה	 הרוח	 מצב	 חדש.	 עולם	 הוא	 יום	 כל	 נסתר	 ברובד	 הגמרא,	

את	הניצוץ	שידליק	אותנו	היום,	נוכל	לקבל	רק	דרך	התורה	של	היום.	השלמת	החומר	

בלב	 וייספג	 יילמד	 גמרא	 דף	 אותו	 אבל	 טובה,	 ודאי	 היא	 פספוס	 של	 במקרה	 הנלמד	

בצורה	שונה.	את	הניצוץ	שהיה	אי	אפשר	להשלים,	מכיוון	שבזמן	ההשלמה	מחכה	לנו	

כבר	ניצוץ	חדש!	

יום,	לא	במובן	של	החלפת	נושא	הלימוד,	אלא	מבחינת	 לימוד	התורה	מתחדש	בכל	

הגישה	שלנו.	הלב	שלנו	מרגיש	בכל	יום	אחרת	וזקוק	למזון	)"ניצוץ"(	שונה.	אם	נצליח	

להיות	קשובים	אליו	תוך	כדי	הלימוד,	תתחדשנה	לנו	זוויות	הסתכלות	רבות	על	הקשר	

שלנו	לתורה.

מַּעֲׂשֶה  נְִקֵראת  וְהַּתֹוָרה  בְֵראשִּית  מַּעֲׂשֶה  יֹום  בְכָל  ְמחֵַּדש  הּוא  בָרּוְך  "הַָּּקדֹוש 
ְמחֵַּדש  הּוא  בָרּוְך  וְהַָּּקדֹוש  ּכַּּנֹוָדע.  ָהעֹולָמֹות  ּכָל  נִבְְראּו  יָָדּה  שֶעַּל  בְֵראשִּית, 
וְִהתְחַּבְרּות  בְקּות  ִהתְדַּ הּוא  יֹום  ּובְכָל  לֲַּחבֵרֹו  דֹוֶמה  יֹום  לְָך  ֵאין  וְנְִמצָא  תִָמיד, 
בְתֹוָרה ֲחָדשָה. רֹוצֶה לֹומַּר ]כלומר[ מַּה ׁשֶּנִתְחֵַּדש בָּה הַּּיֹום מַּה ׁשֶֹלא ָהיָה ֶאתְמֹול 
יִן ֹלא ָהיָה ֵמעֹולָם. וְָהעֹובֵד בִבְִחינָה זֹו נְִקָרא הֹולְֵך  ּכִי יַעֲבֹור, וְיִחּוד שֶל הַּּיֹום עֲדַּ
ּכְכַּּלָה  ָחָדש  יִחּוד  יֹום  בְכָל  ּוְמיֵַחד  לִבְִחינָה,  ּוִמבְִחינָה  תִָמיד  לְמְַּדֵרגָה  ִמּמְַּדֵרגָה 
שֶהּוא  ע"ב(  מט  )פסחים  "ְמאֹוָרָסה"  ֶאּלָא  "מֹוָרשָה"  תְִּקִרי  אַּל  וְזֶהּו  נִּׂשּוֶאיָה.  בְעֵת 

בְִחינַּת ּכַּּלָה שֶּיְִהיֶה תִָמיד יִחּוד ָחָדש ּכְכַּּלָה בְעֵת נִּׂשּוֶאיָה". 
)רבי מנחם נחום מצ'רנוביל, 'מאור עינים' כי תשא ד"ה ויתן אל משה(

ומחרתיים,	 מחר	 מתכונת	 באותה	 ושימשיך	 חודש,	 ולפני	 אתמול	 שינוי	 ללא	 שהיה	 מה	

עושה	תחושה	מאובנת	וחונק	כל	זיק	של	הפתעה.	שעמום	אוטומטי	תופס	את	הלב	ולמי	

תורמת	 התחדשות	 תחושת	 כמה?	 יודע	 המי	 בפעם	 הספר	 את	 לפתוח	 לנסות	 כוח	 יש	

בראש	ובראשונה	לשמחה	מהולה	בסקרנות.	הציפייה	אל	הלימוד,	שטרם	היה	ולעולם	

לא	ישוב,	פותחת	את	התיאבון.	

וכמוהו	 חדש	 הוא	 יום	 כל	 התורה.	 בכוח	 יום,	 בכל	 הוא	 ברוך	 הקדוש	 בורא	 העולם	 את	

לא	היה	ולא	יהיה	בהיסטוריה.	בכל	יום	מתגלה	קשר	ייחודי,	שטרם	נחשף	אי-פעם,	בין	

העולם	לבין	התורה.	מתוך	כך,	יכול	הלומד	לראות	בתורה	פנים	חדשות.	החידוש	מרענן	

ומשמח,	והלימוד	נראה	אחרת.

שתף	אותנו	מניסיונך	בתחושות	שהשתנו	או	התחלפו	בזמנים	שונים,	כלפי	אותו	פרק	

בתורה.

מה	יוכל	לסייע	לך	לגשת	אל	התורה	מחר	בשונה	מהיום?
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ולכן	 מזון,	 כמו	 היא	 התורה	

התורה	 ברכת	 לברך	 תיקנו	

המזון,	 מה	 המזון.	 ברכת	 כמו	

מברך	 הוא	 רעב	 כשהאדם	

את	 הקב"ה	 לו	 שזימן	 על	

הוא	 שבע	 וכשהוא	 לחמו,	

הקב"ה	 את	 ומברך	 מודה	

במידה	 אותו	 שהשביע	 על	

שנמשכת	כל	זמן	העיכול,	כך	

הלימוד	 לפני	 	– בתורה	 גם	

תורה	 לדברי	 רעב	 מרגישים	

על	 הקב"ה	 את	 ומברכים	

לשבור	 במה	 לנו	 שזימן	

ואחרי	 הרוחני,	 רעבוננו	 את	

את	 מברכים	 אנו	 הלימוד	

חיות	 שקיבלנו	 על	 הקב"ה	

הנבלעת	 התורה	 מן	 ושביעה	

בדמנו.

)חידושי	הרי"מ(

1. הרגל או התחדשות
"וַתְִהי  וְָאמַּר  יִׂשְָרֵאל  ֶאת  הֹוכִיחַּ  הַּּנָבִיא  ֲהֹלא  וְָקשֶה  בְתֹוָרתֶָך".  ""שֶתְַׁרגִילֵנּו 
יְִרָאתָם אֹותִּי ִמצְוַת ֲאנָשִּים ְמלָֻּמָדה" )ישעיה כט, יג(, שֶּמּוכַּח ִמּזֶה ּכִי הֶַּהְרּגֵל ֵאינֹו 

טֹוב. וְנְִרֶאה ּכִי ַרק לִַּּמצְוֹות ֵאינֹו טֹוב, ֲאבָל לְלִּמּוד תֹוָרה טֹוב הֶַּהְרּגֵל".
)רבי מנחם מענדל מקוצק, 'אוהל תורה' מסכת ברכות(

מהי	הסתירה	עליה	מצביע	הרבי	מקוצק	וכיצד	הוא	מתרץ	אותה?

מה	גרוע,	לדעתך,	בקיום	מצוות	מתוך	הרגל?	האם	הדבר	איננו	נכון	כאשר	מדובר	

אודות	מצוות	תלמוד	תורה?

כאשר	הנחנו	תפילין	בפעם	הראשונה,	הלב	פעם.	מאז	הנחנו	עוד	פעמים	רבות,	והדופק	

נחלש...	טבעי	להתרגל	למעשים	קבועים	אך	משום	מה,	מארוחת	בוקר	אנחנו	מתלהבים	

בכל	בוקר	מחדש.	הנביא	ישעיהו	תובע	מאתנו	אכפתיות.	אם	אכפת	-	מתלהבים.	ככל	

שעבודת	ה'	תקבל	מקום	מרכזי	בחיינו,	נצטרך	להתעסק	פחות	עם	בעיית	ההתאבנות.	

הקשר	שלנו	עם	ה'	ישוב	להיות	חם,	טרי	ורענן.

לכל	מצווה	יש	לגשת	בהתרגשות	ושמחה,	וכך	גם	למצוות	לימוד	תורה.	אך	יש	לשים	

דף	 "יבשים".	 למידה	 להרגלי	 הלב,	 לרגשות	 בנוסף	 זקוק,	 איכותי	 תורה	 לימוד	 כי	 לב	

לאחר	דף,	יום	לאחר	יום,	כך	מתקדמים	בהתמדה	וכובשים	יעדים.	לוקח	זמן	להיכנס	

בכושר	 וגם	 בעומס.	 לשאת	 להתרגל	 צריכות	 נוספות	 ומערכות	 שרירים	 גופני.	 לכושר	

נפשי	המצב	איננו	שונה	בהרבה.	הנפש	הסוערת	שלנו	יודעת	יפה	מאוד	להירגע	אל	מול	

מחויבויות	קבועות.	מה	שמצליח	להיקבע	בתודעה	כחלק	מהלו"ז,	מפסיק	להיות	נושא	

לדיון	ולמלחמות	פנימיות.	כך	עושים	כל	יום	וזהו	זה.	

אבל,	יחד	עם	אימון	לרכישת	הרגלי	למידה	יש	להוסיף	את	מימד	ההתחדשות	המתמדת.	

בכוח	ההתחדשות	ניתן	לוודא	כי	הסדרים	הקבועים	אינם	מקבעים	את	הנפש	בתבניות	

וחונקים	אותה	אלא	עוזרים	לה	להתקדם	אל	מחוז	חפצה.

כל יום שונה מחברו
ָהיָה עִם  וְנְִמצָא עִָּקר בְִריאַּת ָהעֹולָם  יִתְבֵָרְך שְמֹו בָָרא עֹולָמֹו בַּתֹוָרה,  "הַּבֹוֵרא 
ַחּיּות  ְמִביִאין  ָּבזֶה  נְִמָצא  ַהּתֹוָרה  ֶאת  לֹוְמִדים  ּכְׁשֲֶאנְַחנּו  ּכְָך  וְאַּחַּר  הַּתֹוָרה. 
וְַהׁשְָּפעֹות ְקדֹוׁשֹות ֶאל ָהעֹולָם, וְַעל יְֵדי זֶה הּוא ַקּיָם, נְִמצָא שֶּזֶה שֶּלֹוֵמד ֶאת 
ּיֵם  הַּתֹוָרה נְִקָרא ֵרעַּ, ּכִי כְמֹו שֶהַּבֹוֵרא יִתְבַָרְך בָָרא ָהעֹולָם בַּתֹוָרה ּכְמֹו כֵן הּוא ְמקַּ

ֶאת ָהעֹולָם בַּתֹוָרה. 

ּכִי ִמּיֹום לֵיַדת ָהָאָדם ָאז יֵׁש לֹו ֶחלְקֹו ַּבּתֹוָרה, ּוְבכָל יֹום ֵמִאיר נִּצֹוץ ֶאָחד וְֵחלֶק 
אֹותֹו ַהּיֹום ַמה ּׁשֶָּצִריְך אֹותֹו ַהּיֹום לְתֵַּקן ּכִי לְכְָך נִבְָרא, וְכָל יֹום הּוא ִענְיָן ְמׁשֻׁנֶה 
]שֹונֶה[ ֵמֲחֵברֹו. ּובִגְלַּל ּכֵן ָראּוי לָָאָדם שֶּיָׂשִּים ֶאל לִבֹו לְבַּל יַעֲזֹוב יָָמיו חַּס וְשָלֹום, 

יִָמים  יִבְטַּח עַּל  וְֹלא  ָדבָר אְַּרצָה,  יִּפֹול  בְִדבַּר ה' לְבַּל  וְהּוא שֶּיְֵהא שֹוֵקד תִָמיד 
וְגַּם אַּף בְאֹותֹו  יִתְבֵָרְך?  ת ה'  ַּב בִלְתִּי עֲבֹודַּ יַּׂשִּיג זֶה הַּּיֹום שֶעָז הַּבִָאים ּכִי בֶַּּמה 
יֹום עַּצְמֹו ֹלא יְִדֶחה שֲַׁחִרית עַּל עְַּרבִית וְכֵן לְֵהפְֶך, ּכִי ּכָל ֶאָחד בְעַּצְמֹו הּוא עִנְיָן 
ת ה' יִתְבֵָרְך לְבַּל יְֵהא  לְעַּצְמֹו, וְלָכֵן ִמן ָהָראּוי שֶֹּלא יַעֲזֹוב אַּף שָעָה אַּחַּת בַּעֲבֹודַּ

ָחֵסר שּום ָדבָר". 
)רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ, 'עבודת ישראל' פרקי אבות פרק ו(

העולם	איננו	קיים	סתם	כך	אלא	מקבל	בכל	עת	שפע	רוחני	הממשיך	את	קיומו.	לימוד	

התורה	שלנו	מזין	את	העולם	ומחיה	אותו,	בכך	אנו	מתחברים	אל	הקדוש	ברוך	הוא,	

בורא	העולם.	

המגיד	מקוז'ניץ	מוסיף	ומפנה	את	מבטנו	אל	תוך	עולמנו	הפנימי.	כל	אדם	הוא	עולם	

תפריט	 לפי	 מאתנו	 אחד	 כל	 גם	 אלא	 העולם	 את	 רק	 לא	 מזין	 התורה	 ולימוד	 מלא	

אישי-יומי.	למרות	שבהסתכלות	פשוטה	היום	נראה	כמו	אתמול	והגמרא	נראית	אותה	

הנפש.	 מצב	 וגם	 משתנה	 הרוח	 מצב	 חדש.	 עולם	 הוא	 יום	 כל	 נסתר	 ברובד	 הגמרא,	

את	הניצוץ	שידליק	אותנו	היום,	נוכל	לקבל	רק	דרך	התורה	של	היום.	השלמת	החומר	

בלב	 וייספג	 יילמד	 גמרא	 דף	 אותו	 אבל	 טובה,	 ודאי	 היא	 פספוס	 של	 במקרה	 הנלמד	

בצורה	שונה.	את	הניצוץ	שהיה	אי	אפשר	להשלים,	מכיוון	שבזמן	ההשלמה	מחכה	לנו	

כבר	ניצוץ	חדש!	

יום,	לא	במובן	של	החלפת	נושא	הלימוד,	אלא	מבחינת	 לימוד	התורה	מתחדש	בכל	

הגישה	שלנו.	הלב	שלנו	מרגיש	בכל	יום	אחרת	וזקוק	למזון	)"ניצוץ"(	שונה.	אם	נצליח	

להיות	קשובים	אליו	תוך	כדי	הלימוד,	תתחדשנה	לנו	זוויות	הסתכלות	רבות	על	הקשר	

שלנו	לתורה.

מַּעֲׂשֶה  נְִקֵראת  וְהַּתֹוָרה  בְֵראשִּית  מַּעֲׂשֶה  יֹום  בְכָל  ְמחֵַּדש  הּוא  בָרּוְך  "הַָּּקדֹוש 
ְמחֵַּדש  הּוא  בָרּוְך  וְהַָּּקדֹוש  ּכַּּנֹוָדע.  ָהעֹולָמֹות  ּכָל  נִבְְראּו  יָָדּה  שֶעַּל  בְֵראשִּית, 
וְִהתְחַּבְרּות  בְקּות  ִהתְדַּ הּוא  יֹום  ּובְכָל  לֲַּחבֵרֹו  דֹוֶמה  יֹום  לְָך  ֵאין  וְנְִמצָא  תִָמיד, 
בְתֹוָרה ֲחָדשָה. רֹוצֶה לֹומַּר ]כלומר[ מַּה ׁשֶּנִתְחֵַּדש בָּה הַּּיֹום מַּה ׁשֶֹלא ָהיָה ֶאתְמֹול 
יִן ֹלא ָהיָה ֵמעֹולָם. וְָהעֹובֵד בִבְִחינָה זֹו נְִקָרא הֹולְֵך  ּכִי יַעֲבֹור, וְיִחּוד שֶל הַּּיֹום עֲדַּ
ּכְכַּּלָה  ָחָדש  יִחּוד  יֹום  בְכָל  ּוְמיֵַחד  לִבְִחינָה,  ּוִמבְִחינָה  תִָמיד  לְמְַּדֵרגָה  ִמּמְַּדֵרגָה 
שֶהּוא  ע"ב(  מט  )פסחים  "ְמאֹוָרָסה"  ֶאּלָא  "מֹוָרשָה"  תְִּקִרי  אַּל  וְזֶהּו  נִּׂשּוֶאיָה.  בְעֵת 

בְִחינַּת ּכַּּלָה שֶּיְִהיֶה תִָמיד יִחּוד ָחָדש ּכְכַּּלָה בְעֵת נִּׂשּוֶאיָה". 
)רבי מנחם נחום מצ'רנוביל, 'מאור עינים' כי תשא ד"ה ויתן אל משה(

ומחרתיים,	 מחר	 מתכונת	 באותה	 ושימשיך	 חודש,	 ולפני	 אתמול	 שינוי	 ללא	 שהיה	 מה	

עושה	תחושה	מאובנת	וחונק	כל	זיק	של	הפתעה.	שעמום	אוטומטי	תופס	את	הלב	ולמי	

תורמת	 התחדשות	 תחושת	 כמה?	 יודע	 המי	 בפעם	 הספר	 את	 לפתוח	 לנסות	 כוח	 יש	

בראש	ובראשונה	לשמחה	מהולה	בסקרנות.	הציפייה	אל	הלימוד,	שטרם	היה	ולעולם	

לא	ישוב,	פותחת	את	התיאבון.	

וכמוהו	 חדש	 הוא	 יום	 כל	 התורה.	 בכוח	 יום,	 בכל	 הוא	 ברוך	 הקדוש	 בורא	 העולם	 את	

לא	היה	ולא	יהיה	בהיסטוריה.	בכל	יום	מתגלה	קשר	ייחודי,	שטרם	נחשף	אי-פעם,	בין	

העולם	לבין	התורה.	מתוך	כך,	יכול	הלומד	לראות	בתורה	פנים	חדשות.	החידוש	מרענן	

ומשמח,	והלימוד	נראה	אחרת.

שתף	אותנו	מניסיונך	בתחושות	שהשתנו	או	התחלפו	בזמנים	שונים,	כלפי	אותו	פרק	

בתורה.

מה	יוכל	לסייע	לך	לגשת	אל	התורה	מחר	בשונה	מהיום?
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2. אי אפשר בלעדיה
ּומַּכְֶרזֶת  חֹוֵרב  ֵמהַּר  יֹוצֵאת  קֹול  בַּת  וָיֹום  יֹום  בְכָל  לֵוִי:  בֵן  יְהֹושֻׁעַּ  ַרבִי  "ָאמַּר 
ִמי שֵֶאינֹו עֹוֵסק בַּתֹוָרה  ֵמעֶלְבֹונָּה שֶל תֹוָרה, שֶּכָל  לַּבְִריֹות  וְאֹוֶמֶרת: אֹוי לֶָהם 

נְִקָרא נָזּוף" 
)מסכת אבות ו, ב(

""ּכִי ְדבַּר ה' בָזָה" )במדבר טו, לא( - ַרבִי נְהֹוָראי אֹוֵמר: ּכָל שֶֶאפְשָר לַּעֲסֹוק בַּתֹוָרה 
וְֵאינֹו עֹוֵסק" 

)תלמוד בבלי מסכת סנהדרין צט ע"א(

ביטול	תורה	הוא	מהעבירות	המושמצות	ביותר	בפי	חז"ל.	אין	זו	עוד	עבירה	או	ביטול	

יהודי.	כשאני	מעדיף	להתעסק	 מצות	עשה,	אלא	מעשה	שפוגע	בתשתית	החיים	של	

בדברים	אחרים	במקום	ללמוד	תורה,	אני	לא	רק	מבזבז	את	הזמן,	או	מבטל	מצוה,	אלא	

פוגע	בקשר	החי	שיש	ביני	ובין	התורה.	התורה	היא	מקור	החיים	שלי,	וכאשר	אני	מפנה	

לה	עורף	ומחפש	מקור	חיים	אחר,	התורה	חשה	בזויה	ואני	נותר	לבדי.	

""ּכָל הַּשֹוכֵחַּ ָדבָר ֶאָחד ִמִּמשְנָתֹו מַּעֲלֶה עָלָיו הַּּכָתּוב ּכְִאּלּו ִמתְחַּּיֵב בְנַּפְשֹו" )אבות 
ג, ח(. לִכְאֹוָרה תָמּוּהַּ: וְכִי שִּכְחַּת ָדבָר ֶאָחד ִמִדבְֵרי תֹוָרה ֲחמּוָרה ּכָל ּכְָך? הַּבֵאּור 

בָזֶה הּוא, שֵֶאין זֶה בְגֶֶדר עֹונֶש עַּל הַּׁשִּכְָחה, ֶאּלָא בְגֶֶדר ְמֻסבָב ִמֶּמּנָה. שֶּכֵן ִדבְֵרי 
תֹוָרה ֵהם חַּּיֵי נַּפְשֹו ָהֲאִמתִּּיִים שֶל יְהּוִדי, וְכֲַּאשֶר נִשְּכַּח וְֻהּסַּר ִמֶּמנּו ָדבָר ֶאָחד 
ִמִדבְֵרי תֹוָרה, ֲחֵסִרים לֹו ֵמעַּתָה חַּּיֵי נַּפְשֹו ֵאּלֶה, וְזֶהּו - "ִמתְחַּּיֵב בְנַּפְשֹו". וְעַּל-
ְטלָא ּפַּלְגָא" ]מַּה ּלִי ִאם ָהַרג ּכֻּלֹו, מַּה  ְטלָא ּכֻּלָּה ּומַּה ּלִי קַּ ַּ"ל "מַּה ּלִי קַּ ֶדֶרְך מֲַּאמַּר ֲחז

ּלִי ִאם ָהַרג ֶחצְיֹו[". 

)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'ביאורים לפרקי אבות'(

מה	הערך	של	כל	רגע	או	פרק	של	לימוד	תורה?	הסבר	את	דברי	חז"ל	"מה	לי	קטלא	

כולה,	ומה	לי	קטלא	פלגא".

הנשמה,	 את	 לחיות	 	- אמיתיים	 חיים	 אלא	 הגוף,	 חיי	 אינם	 התורה	 לנו	 שנותנת	 החיים	

חשים	 היינו	 אם	 לה'.	 בקשר	 	- החיים	 של	 והמשמעות	 הערך	 את	 לחיות	 כיהודי,	 לחיות	

באמת	את	הכוח	של	התורה	להחיות	אותנו,	לא	היינו	עוזבים	אותה.	

"וְלָזֹאת נִצְטַּּוִינּו בְאַּזְָהָרה נֹוָרָאה ִמּפִיו יִתְבֵָרְך "ֹלא יָמּוש ֵספֶר הַּתֹוָרה הַּּזֶה ִמּפִיָך 
וְָהגִיתָ בֹו יֹוָמם וָלָיְלָה" )יהושע א, ח(... ּובְתָנָא ְדבֵי ֵאלִּיָהּו ּפֶֶרק י"ג ָאמַּר: "וְיִשְתֵַׁדל 
ָאָדם בְעַּצְמֹו בְִדבְֵרי תֹוָרה, שִֶדבְֵרי תֹוָרה ֵהן ְמשּולִים בְלֶֶחם ּובְמַּיִם כו'. לְלֶַּּמְדָך 
לֹו  ֶאפְשָר  ִאי  ּכֵן  מַּיִם,  ּובְֹלא  לֶֶחם  בְֹלא  לַּעֲמֹוד  לָָאָדם  לֹו  ֶאפְשָר  שִֶאי  שֶּכְשֵם 
לָָאָדם לַּעֲמֹוד בְֹלא תֹוָרה, שֶּנֱֶאמַּר ֹלא יָמּוש ֵספֶר הַּתֹוָרה הַּּזֶה ִמּפִיָך". וְכֵן ָאְמרּו 
ג,  )משלי  בָּה"  לַּּמֲַּחזִיִקים  ִהיא  חַּּיִים  "עֵץ  הַּּכָתּוב  וְָאמַּר  תָבֹא:  ּפָָרשַׁת  בְתַׁנְחּוָמא 
עְתֹו, ּכִי ִאּלּו ָהיָה טֹובֵעַּ בְנַּחַּל שֹוֵטף  ֶּמה בְדַּ יח(. ּכִי צִָריְך ָהָאָדם לְִקבֹועַּ בְלִבֹו וִידַּ

בֵק עַּצְמֹו בֹו בְכָל  אי יְאֵַּּמץ ּכֹחַּ לְִהתְֲאֵחז ּולְִהתְדַּ וְרֹוֶאה לְפָנָיו בַּּנָָהר ִאילָן ָחזָק, וַדַּ
ּכֹחֹו וְֹלא יְַרּפֶה יָָדיו ֵהֶמּנּו ֲאפִּלּו ֶרגַּע ֶאָחד, אַּחַּר שֶַרק בָזֶה תָלּוי עַּתָה ּכָל חַּּיּותֹו, 
ִמי ּפֶתִּי וְֹלא יָבִין שִֶאם יִתְעַּּצֵל חַּס וְשָלֹום אַּף ֶרגַּע ֶאָחד וִיַרּפֶה יָָדיו ֵמִהתְֲאֵחז בֹו 
יְִטבַּע תֵכֶף. ּכֵן הַּתֹוָרה הְַּּקדֹושָה נְִקֵראת "עֵץ חַּּיִים" ִאילָנָא ְדחַּּיֵי, ֶשַרק אֹותֹו ָהעֵת 
ָהֲאִמתִּּיִים  ָאז הּוא חַּי הַּחַּּיִים  בְִקבִיעּות,  ּוְמהַּּגֶה  וְעֹוֵסק  שֶָהָאָדם ָאחּוז בְאֲַּהבָתָּה 
ָהעֶלְיֹונִים ָקשּור וְָדבּוק ּכְבַּּיָכֹול בְחַּי ָהעֹולִָמים יִתְבֵָרְך שְמֹו, שֶהַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא 
וְאֹוַריְתָא ָחד. וְִאם חַּס וְשָלֹום יַזְנִיחַּ תַׁלְמּודֹו ּופֹוֵרש ִמְּקבִיעּות ָהעֵֶסק בָּה לַּעֲסֹוק 

בֲַּהבָלֵי ָהעֹולָם וְהַּּנָאֹותָיו, הּוא נִפְסַּק וְנִכְַרת ֵמהַּחַּּיִים ָהעֶלְיֹונִים". 
)רבי חיים מוולוז'ין, 'נפש החיים' שער ד פרק לג(

עזיבת	התורה	לא	רק	תותיר	חלל	ופספוס	אלא	בסופו	של	דבר	תדרדר	ותחליש	את	

גמילות	 לא	 תפילה,	 לא	 מצוות,	 לא	 תורה.	 ללמוד	 בלי	 ה'	 את	 לעבוד	 אפשר	 אי	 כולי.	

חסדים	ולא	שום	התעוררות	רוחנית	אמיתית	יתרחשו	בלי	חיבור	אמיתי	לתורה.	עלינו	

לעסוק	בתורה	מדי	יום,	כמה	שאנחנו	יכולים,	כדי	לקבל	כוח	ולהמשיך	לחיות	כיהודים.

"ִאיתָא "וַּיֵלְכּו שְֹלֶשת יִָמים בִַּּמְדבָר וְֹלא ָמצְאּו ָמיִם" )שמות טו, כב( - בְֹלא תֹוָרה" 
)בבא קמא פב ע"א(, וְעַּל יְֵדי זֶה בָא עֲָמלֵק וַּיִלֶָחם בְיִׂשְָרֵאל. וְזֶה ָרְמזָה לָנּו הַּתֹוָרה 

שֶֹלא יְִהיֶה ָאָדם ִמּיִׂשְָרֵאל בְֹלא תֹוָרה חַּס וְָחלִילָה, ּכִי עַּל יְֵדי זֶה יִתְגַּבֵר הַּּיֵצֶר ָהָרע 
חַּס וְָחלִילָה ִבְמאֹד. וְלָכֵן צִָריְך ָהָאָדם לְִהתְֲחזֵק ְמאֹד וְלַּעֲסֹוק בַּתֹוָרה תִָמיד. וְזֶהּו 

"זָכֹור ֵאת ֲאשֶר עָׂשָה לְָך עֲָמלֵק", שֶָהיָה לֹו כֹח עַּל יְֵדי בִּטּול תֹוָרה ִמּיִׂשְָרֵאל".
)רבי אלימלך מליז'נסק, 'נועם אלימלך' בשלח ד"ה זכור(

חשוב	לדעת:	ביטול	תורה	במובן	האמיתי	לא	נמדד	רק	במספר	הדקות	שלא	ישבתי	

מול	הספר	וקראתי	מתוך	הכתוב	בו.	ביטול	תורה	סובב	סביב	השאלה	-	איך	למדתי	את	

התורה?	האם	השקעתי	את	מירב	כוחותי	בלימוד	או	שלמדתי	רק	כדי	לצאת	ידי	חובה?	

לעומק,	 ללמוד	 שיכול	 מי	 יכול.	 שהוא	 גבוהה	 הכי	 ברמה	 תורה	 ללמוד	 צריך	 אחד	 כל	

שלא	ילמד	בשטחיות.	חבל,	בשביל	מה	ה'	נתן	לו	שכל?	מי	שיכול	להקשות	ולתרץ,	שלא	

יקרא	כמו	תוכי.	ללמוד	זה	ללמוד,	עם	כל	השכל	וכל	ההשקעה.	ואם	לא,	אז	אולי	אין	זה	

ביטול	תורה	בזמן,	אבל	זה	'ביטול	תורה	באיכות',	וחבל!	

נר	תמיד

הלילה	שקט.	אחרוני	הצועדים	ברחובות	כבר	שבים	לבתיהם.	רק	בבית	אחד	בקומה	העליונה	עדיין	

דולק	האור,	אור	חיוור	ועמום	שמרצד	משלהבת	נר.	לא	יוצא	דופן	היה	הלילה	הזה.	בכל	לילה	יושב	

רבי	שמעלקי	מניקלשבורג	והוגה	בתורה	לאור	הנר.	פניו	מאירות	כל	כך,	עד	שנדמה	כי	מהאור	

הזוהר	הזה	מאיר	כל	החדר.	מעולם	לא	עבר	על	רבי	שמעלקי	לילה	בשינה	רצופה.	מתיקות	התורה	

הקדושה	היתה	חביבה	על	רבי	שמעלקי	יותר	מכל	רצון	למנוחה.	ומה	היה	עושה	כדי	שבכל	זאת	

לא	תיפול	עליו	תרדמה?	כאשר	היה	חש	שהתנומה	משתלטת	עליו,	היה	מניח	בקבוק	מים	קרים	

סמוך	למצחו,	הקור	העז	היה	מנערו	באחת	ולא	מאפשר	לו	להרדם.	באותו	הלילה	נעצמו	עיניו	של	

רבי	שמעלקי	ללא	שליטה.	גם	כשנטל	את	בקבוק	המים	הקרים	ושטף	בהם	את	פניו	הרדומות	לא	

הצליח,	ולמרות	מאמציו	נפלה	עליו	תנומה.	בזמן	שישן	כבה	הנר	שעל	השולחן,	ובחדר	השתררה	

לא	 אך	 הפסיק,	 בה	 במילה	 להמשיך	 רצה	 מתנומתו.	 שמעלקי	 רבי	 הקיץ	 לפתע	 כבדה.	 עלטה	

היה	יכול	–	החדר	היה	חשוך	לחלוטין!	אפילה	כסתה	את	הכל.	מה	יהיה?	כמה	צער	ועגמת	נפש	

ובלי	לחשוב	אם	מעשהו	הגיוני,	פסע	רבי	שמעלקי	 ואז,	בלהט	דקדושה	 גרמה	החשכה	לצדיק!	

כשבידו	הנר,	אל	המרפסת	הגדולה	שבקצה	חדרו	והביט	החוצה:	אולי	יראה	מישהו	ונר	בוער	בידו	

שיוכל	להדליק	לו	את	הנר.	לא	חשב	רבי	שמעלקי	בהשתוקקותו	הרבה	על	השעה	המאוחרת,	לא	

חשב	שאין	זה	מציאותי	כלל	שיסתובבו	אז	ברחובות,	לא	זכר	שעומד	הוא	במרפסתו	המוגבהת	

וגם	אם	יעבור	מישהו	–	כיצד	ידליק	את	נרו	שבגובה?	הרצון	העז	הוא	שדחף	את	רבי	שמעלקי	

אל	המרפסת.	ובשמים	הביט	ה'	על	בנו	אהובו,	ראה	את	הלב	הטהור	הרוצה	רק	להגות	בתורה	

הקדושה,	ושלח	את	אליהו	הנביא	אל	הצדיק	רבי	שמעלקי.	בצאתו	למרפסת	הבחין	רבי	שמעלקי	

ביד	האוחזת	נר	דלוק	מושיטה	לעברו	את	השלהבת	וממתינה	בסבלנות	עד	שידליק	את	הנר	הכבוי	

שבידו.	רבי	שמעלקי	לא	השתהה	אף	לרגע	קט,	לא	הרהר	מניין	צצה	השלהבת.	בצעד	קל	ומאושר	

רץ	בחזרה	אל	חדרו	והתרפק	באהבה	על	האותיות	הקדושות.	לא	חלפו	שניות	וקול	ענוג	של	לימוד	

חזר	להדהד	בחלל	החדר!

)על	שלושה	דברים	–	על	התורה(

יוצאת	 קול	 בת	 יום	 "בכל	

מהר	חורב	ומכרזת:	אוי	להם	

תורה"	 של	 מעלבונה	 לבריות	

התורה	 אותיות	 ו,ב(.	 )אבות	

הם	 יום	 בכל	 לומד	 שהאדם	

את	 לו	 המזכירה	 קול	 הבת	

שומע	 שאינו	 ומי	 ה',	 יראת	

הכרזה	זו	אוי	לו	מעלבונה	של	

תורה	שבתוכו.

)רבי	מנחם	מענדל	מוויטבסק(
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2. אי אפשר בלעדיה
ּומַּכְֶרזֶת  חֹוֵרב  ֵמהַּר  יֹוצֵאת  קֹול  בַּת  וָיֹום  יֹום  בְכָל  לֵוִי:  בֵן  יְהֹושֻׁעַּ  ַרבִי  "ָאמַּר 
ִמי שֵֶאינֹו עֹוֵסק בַּתֹוָרה  ֵמעֶלְבֹונָּה שֶל תֹוָרה, שֶּכָל  לַּבְִריֹות  וְאֹוֶמֶרת: אֹוי לֶָהם 

נְִקָרא נָזּוף" 
)מסכת אבות ו, ב(

""ּכִי ְדבַּר ה' בָזָה" )במדבר טו, לא( - ַרבִי נְהֹוָראי אֹוֵמר: ּכָל שֶֶאפְשָר לַּעֲסֹוק בַּתֹוָרה 
וְֵאינֹו עֹוֵסק" 

)תלמוד בבלי מסכת סנהדרין צט ע"א(

ביטול	תורה	הוא	מהעבירות	המושמצות	ביותר	בפי	חז"ל.	אין	זו	עוד	עבירה	או	ביטול	

יהודי.	כשאני	מעדיף	להתעסק	 מצות	עשה,	אלא	מעשה	שפוגע	בתשתית	החיים	של	

בדברים	אחרים	במקום	ללמוד	תורה,	אני	לא	רק	מבזבז	את	הזמן,	או	מבטל	מצוה,	אלא	

פוגע	בקשר	החי	שיש	ביני	ובין	התורה.	התורה	היא	מקור	החיים	שלי,	וכאשר	אני	מפנה	

לה	עורף	ומחפש	מקור	חיים	אחר,	התורה	חשה	בזויה	ואני	נותר	לבדי.	

""ּכָל הַּשֹוכֵחַּ ָדבָר ֶאָחד ִמִּמשְנָתֹו מַּעֲלֶה עָלָיו הַּּכָתּוב ּכְִאּלּו ִמתְחַּּיֵב בְנַּפְשֹו" )אבות 
ג, ח(. לִכְאֹוָרה תָמּוּהַּ: וְכִי שִּכְחַּת ָדבָר ֶאָחד ִמִדבְֵרי תֹוָרה ֲחמּוָרה ּכָל ּכְָך? הַּבֵאּור 

בָזֶה הּוא, שֵֶאין זֶה בְגֶֶדר עֹונֶש עַּל הַּׁשִּכְָחה, ֶאּלָא בְגֶֶדר ְמֻסבָב ִמֶּמּנָה. שֶּכֵן ִדבְֵרי 
תֹוָרה ֵהם חַּּיֵי נַּפְשֹו ָהֲאִמתִּּיִים שֶל יְהּוִדי, וְכֲַּאשֶר נִשְּכַּח וְֻהּסַּר ִמֶּמנּו ָדבָר ֶאָחד 
ִמִדבְֵרי תֹוָרה, ֲחֵסִרים לֹו ֵמעַּתָה חַּּיֵי נַּפְשֹו ֵאּלֶה, וְזֶהּו - "ִמתְחַּּיֵב בְנַּפְשֹו". וְעַּל-
ְטלָא ּפַּלְגָא" ]מַּה ּלִי ִאם ָהַרג ּכֻּלֹו, מַּה  ְטלָא ּכֻּלָּה ּומַּה ּלִי קַּ ַּ"ל "מַּה ּלִי קַּ ֶדֶרְך מֲַּאמַּר ֲחז

ּלִי ִאם ָהַרג ֶחצְיֹו[". 

)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'ביאורים לפרקי אבות'(

מה	הערך	של	כל	רגע	או	פרק	של	לימוד	תורה?	הסבר	את	דברי	חז"ל	"מה	לי	קטלא	

כולה,	ומה	לי	קטלא	פלגא".

הנשמה,	 את	 לחיות	 	- אמיתיים	 חיים	 אלא	 הגוף,	 חיי	 אינם	 התורה	 לנו	 שנותנת	 החיים	

חשים	 היינו	 אם	 לה'.	 בקשר	 	- החיים	 של	 והמשמעות	 הערך	 את	 לחיות	 כיהודי,	 לחיות	

באמת	את	הכוח	של	התורה	להחיות	אותנו,	לא	היינו	עוזבים	אותה.	

"וְלָזֹאת נִצְטַּּוִינּו בְאַּזְָהָרה נֹוָרָאה ִמּפִיו יִתְבֵָרְך "ֹלא יָמּוש ֵספֶר הַּתֹוָרה הַּּזֶה ִמּפִיָך 
וְָהגִיתָ בֹו יֹוָמם וָלָיְלָה" )יהושע א, ח(... ּובְתָנָא ְדבֵי ֵאלִּיָהּו ּפֶֶרק י"ג ָאמַּר: "וְיִשְתֵַׁדל 
ָאָדם בְעַּצְמֹו בְִדבְֵרי תֹוָרה, שִֶדבְֵרי תֹוָרה ֵהן ְמשּולִים בְלֶֶחם ּובְמַּיִם כו'. לְלֶַּּמְדָך 
לֹו  ֶאפְשָר  ִאי  ּכֵן  מַּיִם,  ּובְֹלא  לֶֶחם  בְֹלא  לַּעֲמֹוד  לָָאָדם  לֹו  ֶאפְשָר  שִֶאי  שֶּכְשֵם 
לָָאָדם לַּעֲמֹוד בְֹלא תֹוָרה, שֶּנֱֶאמַּר ֹלא יָמּוש ֵספֶר הַּתֹוָרה הַּּזֶה ִמּפִיָך". וְכֵן ָאְמרּו 
ג,  )משלי  בָּה"  לַּּמֲַּחזִיִקים  ִהיא  חַּּיִים  "עֵץ  הַּּכָתּוב  וְָאמַּר  תָבֹא:  ּפָָרשַׁת  בְתַׁנְחּוָמא 
עְתֹו, ּכִי ִאּלּו ָהיָה טֹובֵעַּ בְנַּחַּל שֹוֵטף  ֶּמה בְדַּ יח(. ּכִי צִָריְך ָהָאָדם לְִקבֹועַּ בְלִבֹו וִידַּ

בֵק עַּצְמֹו בֹו בְכָל  אי יְאֵַּּמץ ּכֹחַּ לְִהתְֲאֵחז ּולְִהתְדַּ וְרֹוֶאה לְפָנָיו בַּּנָָהר ִאילָן ָחזָק, וַדַּ
ּכֹחֹו וְֹלא יְַרּפֶה יָָדיו ֵהֶמּנּו ֲאפִּלּו ֶרגַּע ֶאָחד, אַּחַּר שֶַרק בָזֶה תָלּוי עַּתָה ּכָל חַּּיּותֹו, 
ִמי ּפֶתִּי וְֹלא יָבִין שִֶאם יִתְעַּּצֵל חַּס וְשָלֹום אַּף ֶרגַּע ֶאָחד וִיַרּפֶה יָָדיו ֵמִהתְֲאֵחז בֹו 
יְִטבַּע ֵתכֶף. ּכֵן הַּתֹוָרה הְַּּקדֹושָה נְִקֵראת "עֵץ חַּּיִים" ִאילָנָא ְדחַּּיֵי, ֶשַרק אֹותֹו ָהעֵת 
ָהֲאִמתִּּיִים  ָאז הּוא חַּי הַּחַּּיִים  בְִקבִיעּות,  ּוְמהַּּגֶה  וְעֹוֵסק  שֶָהָאָדם ָאחּוז בְאֲַּהבָתָּה 
ָהעֶלְיֹונִים ָקשּור וְָדבּוק ּכְבַּּיָכֹול בְחַּי ָהעֹולִָמים יִתְבֵָרְך שְמֹו, שֶהַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא 
וְאֹוַריְתָא ָחד. וְִאם חַּס וְשָלֹום יַזְנִיחַּ תַׁלְמּודֹו ּופֹוֵרש ִמְּקבִיעּות ָהעֵֶסק בָּה לַּעֲסֹוק 

בֲַּהבָלֵי ָהעֹולָם וְהַּּנָאֹותָיו, הּוא נִפְסַּק וְנִכְַרת ֵמהַּחַּּיִים ָהעֶלְיֹונִים". 
)רבי חיים מוולוז'ין, 'נפש החיים' שער ד פרק לג(

עזיבת	התורה	לא	רק	תותיר	חלל	ופספוס	אלא	בסופו	של	דבר	תדרדר	ותחליש	את	

גמילות	 לא	 תפילה,	 לא	 מצוות,	 לא	 תורה.	 ללמוד	 בלי	 ה'	 את	 לעבוד	 אפשר	 אי	 כולי.	

חסדים	ולא	שום	התעוררות	רוחנית	אמיתית	יתרחשו	בלי	חיבור	אמיתי	לתורה.	עלינו	

לעסוק	בתורה	מדי	יום,	כמה	שאנחנו	יכולים,	כדי	לקבל	כוח	ולהמשיך	לחיות	כיהודים.

"ִאיתָא "וַּיֵלְכּו שְֹלֶשת יִָמים בִַּּמְדבָר וְֹלא ָמצְאּו ָמיִם" )שמות טו, כב( - בְֹלא תֹוָרה" 
)בבא קמא פב ע"א(, וְעַּל יְֵדי זֶה בָא עֲָמלֵק וַּיִלֶָחם בְיִׂשְָרֵאל. וְזֶה ָרְמזָה לָנּו הַּתֹוָרה 

שֶֹלא יְִהיֶה ָאָדם ִמּיִׂשְָרֵאל בְֹלא תֹוָרה חַּס וְָחלִילָה, ּכִי עַּל יְֵדי זֶה יִתְגַּבֵר הַּּיֵצֶר ָהָרע 
חַּס וְָחלִילָה ִבְמאֹד. וְלָכֵן צִָריְך ָהָאָדם לְִהתְֲחזֵק ְמאֹד וְלַּעֲסֹוק בַּתֹוָרה תִָמיד. וְזֶהּו 

"זָכֹור ֵאת ֲאשֶר עָׂשָה לְָך עֲָמלֵק", שֶָהיָה לֹו כֹח עַּל יְֵדי בִּטּול תֹוָרה ִמּיִׂשְָרֵאל".
)רבי אלימלך מליז'נסק, 'נועם אלימלך' בשלח ד"ה זכור(

חשוב	לדעת:	ביטול	תורה	במובן	האמיתי	לא	נמדד	רק	במספר	הדקות	שלא	ישבתי	

מול	הספר	וקראתי	מתוך	הכתוב	בו.	ביטול	תורה	סובב	סביב	השאלה	-	איך	למדתי	את	

התורה?	האם	השקעתי	את	מירב	כוחותי	בלימוד	או	שלמדתי	רק	כדי	לצאת	ידי	חובה?	

לעומק,	 ללמוד	 שיכול	 מי	 יכול.	 שהוא	 גבוהה	 הכי	 ברמה	 תורה	 ללמוד	 צריך	 אחד	 כל	

שלא	ילמד	בשטחיות.	חבל,	בשביל	מה	ה'	נתן	לו	שכל?	מי	שיכול	להקשות	ולתרץ,	שלא	

יקרא	כמו	תוכי.	ללמוד	זה	ללמוד,	עם	כל	השכל	וכל	ההשקעה.	ואם	לא,	אז	אולי	אין	זה	

ביטול	תורה	בזמן,	אבל	זה	'ביטול	תורה	באיכות',	וחבל!	

נר	תמיד

הלילה	שקט.	אחרוני	הצועדים	ברחובות	כבר	שבים	לבתיהם.	רק	בבית	אחד	בקומה	העליונה	עדיין	

דולק	האור,	אור	חיוור	ועמום	שמרצד	משלהבת	נר.	לא	יוצא	דופן	היה	הלילה	הזה.	בכל	לילה	יושב	

רבי	שמעלקי	מניקלשבורג	והוגה	בתורה	לאור	הנר.	פניו	מאירות	כל	כך,	עד	שנדמה	כי	מהאור	

הזוהר	הזה	מאיר	כל	החדר.	מעולם	לא	עבר	על	רבי	שמעלקי	לילה	בשינה	רצופה.	מתיקות	התורה	

הקדושה	היתה	חביבה	על	רבי	שמעלקי	יותר	מכל	רצון	למנוחה.	ומה	היה	עושה	כדי	שבכל	זאת	

לא	תיפול	עליו	תרדמה?	כאשר	היה	חש	שהתנומה	משתלטת	עליו,	היה	מניח	בקבוק	מים	קרים	

סמוך	למצחו,	הקור	העז	היה	מנערו	באחת	ולא	מאפשר	לו	להרדם.	באותו	הלילה	נעצמו	עיניו	של	

רבי	שמעלקי	ללא	שליטה.	גם	כשנטל	את	בקבוק	המים	הקרים	ושטף	בהם	את	פניו	הרדומות	לא	

הצליח,	ולמרות	מאמציו	נפלה	עליו	תנומה.	בזמן	שישן	כבה	הנר	שעל	השולחן,	ובחדר	השתררה	

לא	 אך	 הפסיק,	 בה	 במילה	 להמשיך	 רצה	 מתנומתו.	 שמעלקי	 רבי	 הקיץ	 לפתע	 כבדה.	 עלטה	

היה	יכול	–	החדר	היה	חשוך	לחלוטין!	אפילה	כסתה	את	הכל.	מה	יהיה?	כמה	צער	ועגמת	נפש	

ובלי	לחשוב	אם	מעשהו	הגיוני,	פסע	רבי	שמעלקי	 ואז,	בלהט	דקדושה	 גרמה	החשכה	לצדיק!	

כשבידו	הנר,	אל	המרפסת	הגדולה	שבקצה	חדרו	והביט	החוצה:	אולי	יראה	מישהו	ונר	בוער	בידו	

שיוכל	להדליק	לו	את	הנר.	לא	חשב	רבי	שמעלקי	בהשתוקקותו	הרבה	על	השעה	המאוחרת,	לא	

חשב	שאין	זה	מציאותי	כלל	שיסתובבו	אז	ברחובות,	לא	זכר	שעומד	הוא	במרפסתו	המוגבהת	

וגם	אם	יעבור	מישהו	–	כיצד	ידליק	את	נרו	שבגובה?	הרצון	העז	הוא	שדחף	את	רבי	שמעלקי	

אל	המרפסת.	ובשמים	הביט	ה'	על	בנו	אהובו,	ראה	את	הלב	הטהור	הרוצה	רק	להגות	בתורה	

הקדושה,	ושלח	את	אליהו	הנביא	אל	הצדיק	רבי	שמעלקי.	בצאתו	למרפסת	הבחין	רבי	שמעלקי	

ביד	האוחזת	נר	דלוק	מושיטה	לעברו	את	השלהבת	וממתינה	בסבלנות	עד	שידליק	את	הנר	הכבוי	

שבידו.	רבי	שמעלקי	לא	השתהה	אף	לרגע	קט,	לא	הרהר	מניין	צצה	השלהבת.	בצעד	קל	ומאושר	

רץ	בחזרה	אל	חדרו	והתרפק	באהבה	על	האותיות	הקדושות.	לא	חלפו	שניות	וקול	ענוג	של	לימוד	

חזר	להדהד	בחלל	החדר!

)על	שלושה	דברים	–	על	התורה(

יוצאת	 קול	 בת	 יום	 "בכל	

מהר	חורב	ומכרזת:	אוי	להם	

תורה"	 של	 מעלבונה	 לבריות	

התורה	 אותיות	 ו,ב(.	 )אבות	

הם	 יום	 בכל	 לומד	 שהאדם	

את	 לו	 המזכירה	 קול	 הבת	

שומע	 שאינו	 ומי	 ה',	 יראת	

הכרזה	זו	אוי	לו	מעלבונה	של	

תורה	שבתוכו.

)רבי	מנחם	מענדל	מוויטבסק(
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מאה	 פרקו	 שונה	 דומה	 "אינו	

מאה	 פרקו	 לשונה	 פעמים	

ע"ב(	 ט	 )חגיגה	 ואחד"	 פעמים	

האחת	 הנוספת	 הפעם	 וכי	 	–

אלא	 הרבה?	 כך	 כל	 תשנה	

את	 גם	 שיכלול	 היא	 הכוונה	

ה"אחד"	–	ה'	יתברך	בלימודו,	

והיינו	שיקח	ה'	יתברך	לעזרו,	

ועל	ידי	זה	יהיה	לו	תועלת	רב	

בלימוד.

)הרבי	מקוצק(

3. הנקודה שלי בתורה
"ָאמַּר ָרבָא: לְעֹולָם יִלְמֹוד ָאָדם תֹוָרה בַָּּמקֹום שֶּלִבֹו ָחפֵץ שֶּנֱֶאמַּר "ּכִי ִאם בְתֹוַרת 

ה' ֶחפְצֹו" )תהילים א, ב(". 
)תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה, דף יט ע"א(

בעקבות	 ללכת	 עלינו	 התורה	 לימוד	 בתחום	 דווקא	 כי	 לנו	 מורים	 הידועים	 חז"ל	 דברי	

שלנו	 הלב	 היכן	 למצוא	 מוטל	 עלינו	 ועמוקה.	 רחבה	 והיא	 פנים	 שבעים	 לתורה	 הלב.	

נפתח	ודרך	הפתח	הזה	נוכל	לקשור	את	האישיות	שלנו	אל	התורה.	אם	נזהה	דלת	שכזו,	

הלימוד	בחשק	ובשקידה	יבוא	מאליו.	

ר  נָדַּ ּגָדֹול  נֶֶדר  וכו'  זֶה  וְֶאשְנֶה ּפֶֶרק  ָהאֹוֵמר אַּשְּכִים  ָאמַּר ָרב:  ּגִיְדל  ""ָאמַּר ַרב 
לֱֶאלֹוֵקי יִׂשְָרֵאל. וֲַהֹלא ֻמשְבָע וְעֹוֵמד הּוא ֵמהַּר ִסינַּי? ]וֲַהֵרי הּוא ְמֻחּיָב לִלְמֹוד תֹוָרה ֵמָאז 
שֶהַּתֹוָרה נִתְנָה בְִסינַּי. מַּדּועַּ, ִאם ּכֵן, נְֶחשָב זֶה ּכְִחּיּוב עַּצְמֹו בְנֵֶדר עַּל ּכְָך?[ וכו'" )נדרים ח ע"א(. וְָקשֶה, 

וְָקא? וְנְִרֶאה לְתֵָרץ ְּדִהנֵה ּכָל ָאָדם יֵׁש לֹו  ָהא ֵאינֹו ֻמשְבָע וְעֹוֵמד עַּל ּפֶֶרק זֶה דַּ
לִלְמֹוד  ֵחׁשֶק  לֹו  ׁשֶּיֵׁש  ּוַבָּדָבר  ְּבִסינָי,  לֹו  ׁשֶנִּתָן  ַהְּקדֹוׁשָה  ַּבּתֹוָרה  ְמיּוָחד  ֵחלֶק 
אי נִשְבָע עַּל  הּוא ַהֵחלֶק ׁשֶנִּתָן לֹו ְּבִסינָי. וְִאם ּכֵן, ִאם נִשְבָע לִלְמֹוד ּפֶֶרק זֶה, בְוַדַּ
יְֵדי שֶּיֵש לֹו ֵחשֶק לְהַּּפֶֶרק הַּּזֶה וְנִתְבֵָרר שֶהּוא ֶחלְקֹו. ִאם ּכֵן ִמֵּמילָא הּוא ֻמשְבָע 

יְָקא!" וְעֹוֵמד ֵמהַּר ִסינַּי עַּל ּפֶֶרק זֶה דַּ
)רבי מנחם מענדל מקוצק, 'אוהל תורה' מסכת נדרים(

מה	שואל	הרבי	מקוצק	על	שאלת	הגמרא?

האם	מי	שמצא	את	החשק	והחלק	שלו	בתורה,	ילמד	רק	בחלק	הזה?

התורה	יכולה	לגעת	בנו	במקומות	אישיים.	החשק	ללמוד	דבר	מסוים	מעיד	על	קשר	

וצורך	פנימי	בחלק	זה	של	התורה	דווקא.	זה	יכול	להיות	שייכות	לדרך	מסוימת	בלימוד	

על	 גם	 נכון	 וזה	 במסכתות.	 בקיאות	 או	 בפרשנויות	 עיון	 מופשטים,	 דיונים	 או	 הלכות	 	-

תחום	מסוים	בתורה	בכלל	-	באגדה,	במוסר	ברמז	או	בהלכה.	לא	משנה	מה,	התורה	

היא	רחבה	ולכל	אחד	יש	בה	מקום,	רק	מה	שחשוב	הוא	שנהיה	נאמנים	ללבנו	ולא	נזניח	

את	הלימוד	שמדבר	אלינו,	גם	אם	איננו	פופולארי	או	אם	נספוג	בעבורו	כמה	עקיצות	

מכאלה	שחושבים	כי	הם	מכירים	אותנו	יותר	טוב	מאתנו.	

ללכת	עם	הנקודה	שלי	בתורה,	זה	דבר	שדורש	ממני	הרבה	אמונה	-	אמונה	בעצמי!	

להאמין	שללימוד	התורה	שלי	יש	ערך	מיוחד,	משהו	שאין	בלימוד	של	אף	אחד	אחר.	

להאמין	שיש	לי	מה	לחדש	בתורה,	והתורה	מחכה	לחידושים	שלי.	

לֹו  שֶּיְִהיֶה  צִָריְך  לַּׁשָָמיִם,  וְכַּּוָנָתֹו  בְעַּצְמֹו  תֹוָרה  ִחדּושֵי  לְחֵַּדש  שֶּזֹוכֶה  ִמי  "ּגַּם 
ֱאמּונָה ּגַּם בְעַּצְמֹו, שֶּיֲַאִמין שֶּיֵש לַּהַּׁשֵם יִתְבֵָרְך שַׁעֲשּועִים ּגְדֹולִים ִמִחדּושִּין שֶּלֹו 
וְאַּל יִתְַרׁשֵל בֶָהם. ַרק יִזְָדֵרז לְחֵַּדש בְכָל ּפַּעַּם ּולְכָתְבָם עַּד שֶּיְִהיֶה נַּעֲׂשֶה ֵמֶהם 

ְספִָרים ְקדֹושִּים".
)רבי נחמן מברסלב, 'לקוטי עצות' ערך תלמוד תורה אות מז(

היכולת	לחדש	בתורה	ניתנה	לכל	יהודי,	בין	אם	הוא	גאון	הגאונים	או	הפשוט	שבפשוטים.	

לכל	יהודי	יש	חלק	בתורה	שמחכה	לו	-	אולי	הוא	יפתור	את	הקושיא?	אולי	הוא	יסביר	

מחדש	את	הפסוק?	התורה	ניתנה	במדבר,	במקום	הפקר,	ללמדנו	שכולם	שווים	בה	

וכולם	יכולים	למצוא	בה	את	חלקם.	אך	התנאי	היחיד	לכך	הוא	שהלימוד	יעשה	בתום	

את	 לממש	 זוכה	 נכון,	 לגמרי	 אותה	 מבין	 ולא	 תורה	 שלומד	 מי	 גם	 שמיים.	 ולשם	 לב	

חלקו	בתורה.	אך	מי	שלוקח	את	חלקו	בתורה	עבור	גחמות	אישיות	ורעיונות	מפוקפקים,	

מאבד	את	חלקו	ואין	זו	תורה.	

"ּכְשְֶּמחֵַּדש ָדבָר בַּתֹוָרה צִָריְך שֶֹּלא יְֵהא ִמּצַּד שּום נְגִיעָה ]ִאישִּית[ בַּּלֵב שֶרֹוצֶה ּכְָך, 
ע ָהֱאֶמת,  אֹו לְִהתְּפֲָארּות אֹו לֲַּחלֹוק עַּל ִדבְֵרי זֻּלָתֹו וְכַּּיֹוצֵא. ַרק ִמּצַּד הַּתְשּוָקה לֵידַּ
בַּתַׁלְמּוד  נִזְּכָר  שֲֶהֵרי  ָחיִים.  ֱאלֹוִהים  וְִדבְֵרי  ִדבְֵרי תֹוָרה  נְִקָרא  טֹועֶה  ֲאפִּלּו  וְָאז 
ִדבְֵרי  הּוא  אֹוֵמר'[  ]'ָהיִיתִּי  ֲאִמינָא"  הַּ"הַּּוָא  שֶּגַּם  ֵמהֲַּהלָכָה,  וְשֶּנְִדחּו  הַּּטֹועִים  ִדבְֵרי 
תֹוָרה. שֶּכְָך יָסַּד ה' יִתְבֵָרְך - ֻמׂשְּכָל ִראשֹון, וְאַּחַּר ּכְָך הַּּגָעָה לֱָאֶמת, וְגַּם הַֻּּמׂשְּכָל 
ָהִראשֹון הּוא ֵמה' יִתְבֵָרְך וְִדבְֵרי ֱאלֹוִקים ָחיִים. ֲאבָל ּכְשֶהּוא ִמּצַּד הַּּנְגִיעָה ]ָהִאישִּית[ 

ָאז ֵאינֹו נְִקָרא ִדבְֵרי תֹוָרה ּכְלָל".
)רבי צדוק הכהן מלובלין, 'צדקת הצדיק' אות קטו( 

להדפיס	 ואף	 לכתוב	 היא	 בתורה,	 המיוחד	 החלק	 את	 ולחזק	 לממש	 הדרכים	 אחת	

את	חידושי	התורה	האישיים.	גם	אם	לא	חידשתי	משהו	גדול,	או	אפילו	אם	רק	הבנתי	

טוב	איזה	עניין	וסיכמתי	בבהירות	כמה	דברים,	יש	תועלת	גדולה	לכתוב	את	הדברים.	

מתפרשת	 בחבר,	 הצורך	 על	 שמדברת	 חבר"'	 לך	 "ּוְקֵנה	 )א,ו(:	 אבות	 בפרקי	 המשנה	

"ְוָקֶנה	-	לך	חבר"	)קנה	-	הקולמוס	של	הסופר(,	העט	הוא	חברו	 בחסידות	גם	בניקוד	

וחיבור	 סיפוק	 ומוסיפה	 ההבנה	 את	 מחדדת	 התורה	 דברי	 כתיבת	 הלומד.	 של	 הטוב	

ללימוד.	ובימינו,	שאפשר	גם	להדפיס	את	הדברים	בקלות	רבה,	גם	להדפסה	יש	תועלת	

רבה	ללומד	ולהגדלת	והפצת	התורה.	

"בַּדֹורֹות שֶּלְפָנֵינּו ָהיּו זְִהיִרים בְנֹוגֵעַּ לְִחדּושֵי תֹוָרה )ֲאפִּלּו ּכֲַּאשֶר ֵאין זֶה לֲַּהלָכָה 
לְמַּעֲׂשֶה, ֶאּלָא בְֶדֶרְך ּפִלְּפּול בִלְבָד(, ֵהן בְנֹוגֵעַּ לִכְתִּיבַּת ִחדּושֵי תֹוָרה, וְעַּל אַּחַּת 
ּכַָּּמה וְכַָּּמה בְנֹוגֵעַּ לְפְִרסּוָמם בְִדפּוס. הַּהַּנְָהגָה ָהיְתָה ֶש"ֹּלא ּכָל ָהרֹוצֶה לִּטֹול... 
שֶהִַּחדּושִּים  שֶּמֹוכִיִחים  תְנִָאים  וְכַָּּמה  ּכַָּּמה  לְאֲַּחֵרי  וְָקא  דַּ ֶאּלָא  וְיִּטֹול",  יָבֹוא 

ְמכֻּוָנִים לֲַּאִמתָתָּה שֶל תֹוָרה.

צְִריכָה  ֶאָחד,  ִמּצַּד  ֲהֵרי   - זֶה  בְדֹוֵרנּו  עַּד  זֶה,  שֶּלְאֲַּחֵרי  בַּדֹורֹות  ּכֵן  ׁשֵֶאין  מַּה 
וְּכֹותֵב  ִחדּושֵי תֹוָרה  ֶאָחד שֶּכֹותֵב  ּכָל  ּכֵיוָן שֶֹּלא  יְתֵיָרה,  זְִהירּות  לְִהיֹות  ָאְמנָם 
צְִריכִים   - הַּדֹורֹות  ת  יְִרידַּ בִגְלַּל  לְִאיָדְך,  ֲאבָל  עָלָיו,  לְִסמֹוְך  נִתָן  ִדינִים  ּפְִסֵקי 
לְחַּּפֵׂש אֹופַּּנִים ַרבִים כְכָל ָהֶאפְשָר לְהֹוִסיף בְלִּמּוד הַּתֹוָרה, בְאֹופֶן ְד"יַגְִדיל תֹוָרה 

וְיְַאִדיר", ּכֹולֵל יַגְִדיל בִפְַרט זֶה.

ֵַּרז ֶאת ּכָל ֵאּלּו הַּׁשַּׁיָכִים לְחֵַּדש בַּתֹוָרה - ּובִתְנַּאי שֶּנִלְֶמֶדת  אי לְעֹוֵדד ּולְז וְלָכֵן ּכְדַּ
עַּל ּפִי ּכְלָלֵי הַּתֹוָרה - שֲֶאפִּלּו ִאם ֵאין ֵהם בְטּוִחים ִאם ִחדּושֵיֶהם ְמכֻּוָנִים לֲַּאִמתָתָּה 
שֶל תֹוָרה, ֲהֵרי ֹלא ַרק שֶֹּלא יִתְעַּּכְבּו ִמּלִכְתֹוב הִַּחדּושִּים, ֶאּלָא - יִשְתְַׁדלּו לְכָתְבָם, 
ּולְפְַּרֵסם זֹאת ּגַּם בְִדפּוס, וְֹלא ַרק בֵין חַּבְֵריֶהם וְתַׁלְִמיֵדיֶהם, ֶאּלָא גַּם בֵין לֹוְמֵדי 

תֹוָרה בִכְלָל.

וְעִָּקר טַּעַּם הַָּדבָר הּוא ּכֵיוָן שֶרֹוִאים ְּבפֹוַעל, ּוַמֲעׂשֶה ָרב, שֶעַּל-יְֵדי-זֶה ִמתֹוֵסף 
בְ"יַגְִדיל תֹוָרה וְיְַאִדיר", בְחַּּיּות וְתַׁעֲנּוג בְלִּמּוד הַּתֹוָרה, ֵהן בְנֹוגֵעַּ לְעַּצְמֹו, ּכְפִי 
שֶרֹוִאים בְפַּשְטּות ֶאת הַּתֹועֶלֶת שִֶּמתֹוֶספֶת בְלִּמּוד הַּתֹוָרה עַּל-יְֵדי-זֶה שֶּצְִריכִים 
לִכְתֹוב זֹאת לֲַּאֵחִרים, וְֵהן בְנֹוגֵעַּ לֲַּאֵחִרים )"ִקנְאַּת סֹופְִרים תְַׁרבֶה ָחכְָמה"( - שֶּזֶה 

)הַּתֹועֶלֶת שֶבָזֶה( ִהיא הַּבְִחּנָה הַּטֹובָה בְיֹותֵר לְצֹוֶרְך הַָּדבָר".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'התוועדויות תשנ"א' ח"ג עמ' 275(

חשוב	 בתורה,	 שלי	 לחלק	 המיוחדת	 השייכות	 בעניין	 כה	 עד	 שראינו	 מה	 כל	 עם	 יחד	

לא	לשכוח	שהלב	גם	עלול	לתעתע	בנו.	במיוחד	כאשר	אנו	נדרשים	לעמול	ולהתייגע	

עלינו	 כי	 יטען	 ועוד	 והקל,	 המוכר	 אל	 ללכת	 יעדיף	 הוא	 תמיד	 קשה.	 סוגיה	 בפיצוח	

להישמע	אליו...	
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מאה	 פרקו	 שונה	 דומה	 "אינו	

מאה	 פרקו	 לשונה	 פעמים	

ע"ב(	 ט	 )חגיגה	 ואחד"	 פעמים	

האחת	 הנוספת	 הפעם	 וכי	 	–

אלא	 הרבה?	 כך	 כל	 תשנה	

את	 גם	 שיכלול	 היא	 הכוונה	

ה"אחד"	–	ה'	יתברך	בלימודו,	

והיינו	שיקח	ה'	יתברך	לעזרו,	

ועל	ידי	זה	יהיה	לו	תועלת	רב	

בלימוד.

)הרבי	מקוצק(

3. הנקודה שלי בתורה
"ָאמַּר ָרבָא: לְעֹולָם יִלְמֹוד ָאָדם תֹוָרה בַָּּמקֹום שֶּלִבֹו ָחפֵץ שֶּנֱֶאמַּר "ּכִי ִאם בְתֹוַרת 

ה' ֶחפְצֹו" )תהילים א, ב(". 
)תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה, דף יט ע"א(

בעקבות	 ללכת	 עלינו	 התורה	 לימוד	 בתחום	 דווקא	 כי	 לנו	 מורים	 הידועים	 חז"ל	 דברי	

שלנו	 הלב	 היכן	 למצוא	 מוטל	 עלינו	 ועמוקה.	 רחבה	 והיא	 פנים	 שבעים	 לתורה	 הלב.	

נפתח	ודרך	הפתח	הזה	נוכל	לקשור	את	האישיות	שלנו	אל	התורה.	אם	נזהה	דלת	שכזו,	

הלימוד	בחשק	ובשקידה	יבוא	מאליו.	

ר  נָדַּ ּגָדֹול  נֶֶדר  וכו'  זֶה  וְֶאשְנֶה ּפֶֶרק  ָהאֹוֵמר אַּשְּכִים  ָאמַּר ָרב:  ּגִיְדל  ""ָאמַּר ַרב 
לֱֶאלֹוֵקי יִׂשְָרֵאל. וֲַהֹלא ֻמשְבָע וְעֹוֵמד הּוא ֵמהַּר ִסינַּי? ]וֲַהֵרי הּוא ְמֻחּיָב לִלְמֹוד תֹוָרה ֵמָאז 
שֶהַּתֹוָרה נִתְנָה בְִסינַּי. מַּדּועַּ, ִאם ּכֵן, נְֶחשָב זֶה ּכְִחּיּוב עַּצְמֹו בְנֵֶדר עַּל ּכְָך?[ וכו'" )נדרים ח ע"א(. וְָקשֶה, 

וְָקא? וְנְִרֶאה לְתֵָרץ ְּדִהנֵה ּכָל ָאָדם יֵׁש לֹו  ָהא ֵאינֹו ֻמשְבָע וְעֹוֵמד עַּל ּפֶֶרק זֶה דַּ
לִלְמֹוד  ֵחׁשֶק  לֹו  ׁשֶּיֵׁש  ּוַבָּדָבר  ְּבִסינָי,  לֹו  ׁשֶנִּתָן  ַהְּקדֹוׁשָה  ַּבּתֹוָרה  ְמיּוָחד  ֵחלֶק 
אי נִשְבָע עַּל  הּוא ַהֵחלֶק ׁשֶנִּתָן לֹו ְּבִסינָי. וְִאם ּכֵן, ִאם נִשְבָע לִלְמֹוד ּפֶֶרק זֶה, בְוַדַּ
יְֵדי שֶּיֵש לֹו ֵחשֶק לְהַּּפֶֶרק הַּּזֶה וְנִתְבֵָרר שֶהּוא ֶחלְקֹו. ִאם ּכֵן ִמֵּמילָא הּוא ֻמשְבָע 

יְָקא!" וְעֹוֵמד ֵמהַּר ִסינַּי עַּל ּפֶֶרק זֶה דַּ
)רבי מנחם מענדל מקוצק, 'אוהל תורה' מסכת נדרים(

מה	שואל	הרבי	מקוצק	על	שאלת	הגמרא?

האם	מי	שמצא	את	החשק	והחלק	שלו	בתורה,	ילמד	רק	בחלק	הזה?

התורה	יכולה	לגעת	בנו	במקומות	אישיים.	החשק	ללמוד	דבר	מסוים	מעיד	על	קשר	

וצורך	פנימי	בחלק	זה	של	התורה	דווקא.	זה	יכול	להיות	שייכות	לדרך	מסוימת	בלימוד	

על	 גם	 נכון	 וזה	 במסכתות.	 בקיאות	 או	 בפרשנויות	 עיון	 מופשטים,	 דיונים	 או	 הלכות	 	-

תחום	מסוים	בתורה	בכלל	-	באגדה,	במוסר	ברמז	או	בהלכה.	לא	משנה	מה,	התורה	

היא	רחבה	ולכל	אחד	יש	בה	מקום,	רק	מה	שחשוב	הוא	שנהיה	נאמנים	ללבנו	ולא	נזניח	

את	הלימוד	שמדבר	אלינו,	גם	אם	איננו	פופולארי	או	אם	נספוג	בעבורו	כמה	עקיצות	

מכאלה	שחושבים	כי	הם	מכירים	אותנו	יותר	טוב	מאתנו.	

ללכת	עם	הנקודה	שלי	בתורה,	זה	דבר	שדורש	ממני	הרבה	אמונה	-	אמונה	בעצמי!	

להאמין	שללימוד	התורה	שלי	יש	ערך	מיוחד,	משהו	שאין	בלימוד	של	אף	אחד	אחר.	

להאמין	שיש	לי	מה	לחדש	בתורה,	והתורה	מחכה	לחידושים	שלי.	

לֹו  שֶּיְִהיֶה  צִָריְך  לַּׁשָָמיִם,  וְכַּּוָנָתֹו  בְעַּצְמֹו  תֹוָרה  ִחדּושֵי  לְחֵַּדש  שֶּזֹוכֶה  ִמי  "ּגַּם 
ֱאמּונָה ּגַּם בְעַּצְמֹו, שֶּיֲַאִמין שֶּיֵש לַּהַּׁשֵם יִתְבֵָרְך שַׁעֲשּועִים ּגְדֹולִים ִמִחדּושִּין שֶּלֹו 
וְאַּל יִתְַרׁשֵל בֶָהם. ַרק יִזְָדֵרז לְחֵַּדש בְכָל ּפַּעַּם ּולְכָתְבָם עַּד שֶּיְִהיֶה נַּעֲׂשֶה ֵמֶהם 

ְספִָרים ְקדֹושִּים".
)רבי נחמן מברסלב, 'לקוטי עצות' ערך תלמוד תורה אות מז(

היכולת	לחדש	בתורה	ניתנה	לכל	יהודי,	בין	אם	הוא	גאון	הגאונים	או	הפשוט	שבפשוטים.	

לכל	יהודי	יש	חלק	בתורה	שמחכה	לו	-	אולי	הוא	יפתור	את	הקושיא?	אולי	הוא	יסביר	

מחדש	את	הפסוק?	התורה	ניתנה	במדבר,	במקום	הפקר,	ללמדנו	שכולם	שווים	בה	

וכולם	יכולים	למצוא	בה	את	חלקם.	אך	התנאי	היחיד	לכך	הוא	שהלימוד	יעשה	בתום	

את	 לממש	 זוכה	 נכון,	 לגמרי	 אותה	 מבין	 ולא	 תורה	 שלומד	 מי	 גם	 שמיים.	 ולשם	 לב	

חלקו	בתורה.	אך	מי	שלוקח	את	חלקו	בתורה	עבור	גחמות	אישיות	ורעיונות	מפוקפקים,	

מאבד	את	חלקו	ואין	זו	תורה.	

"ּכְשְֶּמחֵַּדש ָדבָר בַּתֹוָרה צִָריְך שֶֹּלא יְֵהא ִמּצַּד שּום נְגִיעָה ]ִאישִּית[ בַּּלֵב שֶרֹוצֶה ּכְָך, 
ע ָהֱאֶמת,  אֹו לְִהתְּפֲָארּות אֹו לֲַּחלֹוק עַּל ִדבְֵרי זֻּלָתֹו וְכַּּיֹוצֵא. ַרק ִמּצַּד הַּתְשּוָקה לֵידַּ
בַּתַׁלְמּוד  נִזְּכָר  שֲֶהֵרי  ָחיִים.  ֱאלֹוִהים  וְִדבְֵרי  ִדבְֵרי תֹוָרה  נְִקָרא  טֹועֶה  ֲאפִּלּו  וְָאז 
ִדבְֵרי  הּוא  אֹוֵמר'[  ]'ָהיִיתִּי  ֲאִמינָא"  הַּ"הַּּוָא  שֶּגַּם  ֵמהֲַּהלָכָה,  וְשֶּנְִדחּו  הַּּטֹועִים  ִדבְֵרי 
תֹוָרה. שֶּכְָך יָסַּד ה' יִתְבֵָרְך - ֻמׂשְּכָל ִראשֹון, וְאַּחַּר ּכְָך הַּּגָעָה לֱָאֶמת, וְגַּם הַֻּּמׂשְּכָל 
ָהִראשֹון הּוא ֵמה' יִתְבֵָרְך וְִדבְֵרי ֱאלֹוִקים ָחיִים. ֲאבָל ּכְשֶהּוא ִמּצַּד הַּּנְגִיעָה ]ָהִאישִּית[ 

ָאז ֵאינֹו נְִקָרא ִדבְֵרי תֹוָרה ּכְלָל".
)רבי צדוק הכהן מלובלין, 'צדקת הצדיק' אות קטו( 

להדפיס	 ואף	 לכתוב	 היא	 בתורה,	 המיוחד	 החלק	 את	 ולחזק	 לממש	 הדרכים	 אחת	

את	חידושי	התורה	האישיים.	גם	אם	לא	חידשתי	משהו	גדול,	או	אפילו	אם	רק	הבנתי	

טוב	איזה	עניין	וסיכמתי	בבהירות	כמה	דברים,	יש	תועלת	גדולה	לכתוב	את	הדברים.	

מתפרשת	 בחבר,	 הצורך	 על	 שמדברת	 חבר"'	 לך	 "ּוְקֵנה	 )א,ו(:	 אבות	 בפרקי	 המשנה	

"ְוָקֶנה	-	לך	חבר"	)קנה	-	הקולמוס	של	הסופר(,	העט	הוא	חברו	 בחסידות	גם	בניקוד	

וחיבור	 סיפוק	 ומוסיפה	 ההבנה	 את	 מחדדת	 התורה	 דברי	 כתיבת	 הלומד.	 של	 הטוב	

ללימוד.	ובימינו,	שאפשר	גם	להדפיס	את	הדברים	בקלות	רבה,	גם	להדפסה	יש	תועלת	

רבה	ללומד	ולהגדלת	והפצת	התורה.	

"בַּדֹורֹות שֶּלְפָנֵינּו ָהיּו זְִהיִרים בְנֹוגֵעַּ לְִחדּושֵי תֹוָרה )ֲאפִּלּו ּכֲַּאשֶר ֵאין זֶה לֲַּהלָכָה 
לְמַּעֲׂשֶה, ֶאּלָא בְֶדֶרְך ּפִלְּפּול בִלְבָד(, ֵהן בְנֹוגֵעַּ לִכְתִּיבַּת ִחדּושֵי תֹוָרה, וְעַּל אַּחַּת 
ּכַָּּמה וְכַָּּמה בְנֹוגֵעַּ לְפְִרסּוָמם בְִדפּוס. הַּהַּנְָהגָה ָהיְתָה ֶש"ֹּלא ּכָל ָהרֹוצֶה לִּטֹול... 
שֶהִַּחדּושִּים  שֶּמֹוכִיִחים  תְנִָאים  וְכַָּּמה  ּכַָּּמה  לְאֲַּחֵרי  וְָקא  דַּ ֶאּלָא  וְיִּטֹול",  יָבֹוא 

ְמכֻּוָנִים לֲַּאִמתָתָּה שֶל תֹוָרה.

צְִריכָה  ֶאָחד,  ִמּצַּד  ֲהֵרי   - זֶה  בְדֹוֵרנּו  עַּד  זֶה,  שֶּלְאֲַּחֵרי  בַּדֹורֹות  ּכֵן  ׁשֵֶאין  מַּה 
וְּכֹותֵב  ִחדּושֵי תֹוָרה  ֶאָחד שֶּכֹותֵב  ּכָל  ּכֵיוָן שֶֹּלא  יְתֵיָרה,  זְִהירּות  לְִהיֹות  ָאְמנָם 
צְִריכִים   - הַּדֹורֹות  ת  יְִרידַּ בִגְלַּל  לְִאיָדְך,  ֲאבָל  עָלָיו,  לְִסמֹוְך  נִתָן  ִדינִים  ּפְִסֵקי 
לְחַּּפֵׂש אֹופַּּנִים ַרבִים כְכָל ָהֶאפְשָר לְהֹוִסיף בְלִּמּוד הַּתֹוָרה, בְאֹופֶן ְד"יַגְִדיל תֹוָרה 

וְיְַאִדיר", ּכֹולֵל יַגְִדיל בִפְַרט זֶה.

ֵַּרז ֶאת ּכָל ֵאּלּו הַּׁשַּׁיָכִים לְחֵַּדש בַּתֹוָרה - ּובִתְנַּאי שֶּנִלְֶמֶדת  אי לְעֹוֵדד ּולְז וְלָכֵן ּכְדַּ
עַּל ּפִי ּכְלָלֵי הַּתֹוָרה - שֲֶאפִּלּו ִאם ֵאין ֵהם בְטּוִחים ִאם ִחדּושֵיֶהם ְמכֻּוָנִים לֲַּאִמתָתָּה 
שֶל תֹוָרה, ֲהֵרי ֹלא ַרק שֶֹּלא יִתְעַּּכְבּו ִמּלִכְתֹוב הִַּחדּושִּים, ֶאּלָא - יִשְתְַׁדלּו לְכָתְבָם, 
ּולְפְַּרֵסם זֹאת ּגַּם בְִדפּוס, וְֹלא ַרק בֵין חַּבְֵריֶהם וְתַׁלְִמיֵדיֶהם, ֶאּלָא גַּם בֵין לֹוְמֵדי 

תֹוָרה בִכְלָל.

וְעִָּקר טַּעַּם הַָּדבָר הּוא ּכֵיוָן שֶרֹוִאים ְּבפֹוַעל, ּוַמֲעׂשֶה ָרב, שֶעַּל-יְֵדי-זֶה ִמתֹוֵסף 
בְ"יַגְִדיל תֹוָרה וְיְַאִדיר", בְחַּּיּות וְתַׁעֲנּוג בְלִּמּוד הַּתֹוָרה, ֵהן בְנֹוגֵעַּ לְעַּצְמֹו, ּכְפִי 
שֶרֹוִאים בְפַּשְטּות ֶאת הַּתֹועֶלֶת שִֶּמתֹוֶספֶת בְלִּמּוד הַּתֹוָרה עַּל-יְֵדי-זֶה שֶּצְִריכִים 
לִכְתֹוב זֹאת לֲַּאֵחִרים, וְֵהן בְנֹוגֵעַּ לֲַּאֵחִרים )"ִקנְאַּת סֹופְִרים תְַׁרבֶה ָחכְָמה"( - שֶּזֶה 

)הַּתֹועֶלֶת שֶבָזֶה( ִהיא הַּבְִחּנָה הַּטֹובָה בְיֹותֵר לְצֹוֶרְך הַָּדבָר".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'התוועדויות תשנ"א' ח"ג עמ' 275(

חשוב	 בתורה,	 שלי	 לחלק	 המיוחדת	 השייכות	 בעניין	 כה	 עד	 שראינו	 מה	 כל	 עם	 יחד	

לא	לשכוח	שהלב	גם	עלול	לתעתע	בנו.	במיוחד	כאשר	אנו	נדרשים	לעמול	ולהתייגע	

עלינו	 כי	 יטען	 ועוד	 והקל,	 המוכר	 אל	 ללכת	 יעדיף	 הוא	 תמיד	 קשה.	 סוגיה	 בפיצוח	

להישמע	אליו...	
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תורה	 מלמד	 הרב	 כאשר	

את	 ומגדיל	 לתלמידים,	

זה	 ידי	 על	 לאחרים,	 התורה	

אדיר	 יותר	 נעשה	 עצמו	 הוא	

בתורה	–	"יגדיל	תורה	ויאדיר"	

שאמרו	 כמו	 מב,כא(,	 )ישעיה	

מכולם"	 יותר	 "ומתלמידי	

)תענית	ז	ע"א(.

)רבי	פנחס	הורביץ	בעל	ה'הפלאה'(

4. בכל אופן, לומדים!
ה'שם	משמואל'	מלמד	אותנו	להסתער	אפילו	על	קטעי	לימוד	קשים,	גם	כאשר	אין	לנו	

מצב-רוח:

"מַּה ׁשֶָאמַּר ]ה' בְמַּתַׁן תֹוָרה[ תְִחּלָה ּכָל הִַּדבְרֹות בְִדבּור ֶאָחד וְֹלא ֵהבִינּו יִׂשְָרֵאל ּכְלָל, 
ִמּזֶה שִֶהצְִריְך לֲַּחזֹור וְלֹומַּר ּכָל ִדבּור וְִדבּור בִפְנֵי עַּצְמֹו. וְִאם ּכֵן יֵש לְָהבִין מַּה 
תֹועֶלֶת ָהיְתָה לְִדבּור זֶה הַּּכְלָלִי? זֶה לִּמּוד לְכָל ִאיש הַָּּטרּוד בְעִנְיָנִים שֹונִים, ֲאשֶר 
עְתֹו לִלְמֹוד. אַּל יַשְגִיחַּ עַּל זֶה, ֶאּלָא יַתְִחיל לִלְמֹוד אַּף  בִלְתִּי ֶאפְשָר לֹו לְיַׁשֵב דַּ
ע מַּאי ָקָאמַּר ]שֵֶאין הּוא יֹוֵדעַּ מַּה הּוא אֹוֵמר[, ּכִי אַּף עַּל ּגַּב ְדִאיהּו ]שֶהּוא[  עַּל ּגַּב ְדֹלא יָדַּ
ע, ּובִשְבִיל זֶה לְאַּט לְאַּט נְִמשְכּו ּגַּם יֶתֶר ֶחלְֵקי נַּפְשֹו  ע שֹוֶרש הַּּנְשָָמה יָדַּ ֹלא יָדַּ
יְַמתִּין עַּד שֶּיִּפָנֶה  ֲאבָל ֹלא  וְיָבִין מַּה ׁשֶהּוא לֹוֵמד.  עְתֹו  דַּ לְהַּתֹוָרה, עַּד שֶּיְפַּּנֶה 
עְתֹו, וְהּוא בִכְלָל "וְאַּל תֹאמַּר לִכְשֶֶאּפָנֶה ֶאשְנֶה" )אבות ב, ה(, ֶאּלָא יִגְרֹוס אַּף עַּל  דַּ
ע מַּאי ָקָאמַּר, ּכְמֹו שֶָאְמרּו ז"ל ִמׁשּום ִדכְתִּיב "ּגְָרָסה נַּפְשִּי לְתֲַׁאבָה"  ּגַּב ְדֹלא יָדַּ
ע מַּה ָקָאמַּר", ֶאּלָא  )תהילים קיט, כ(, וְֵאין ּפֵרּוש הְַּדבִָרים שֶּגַּם סֹוף הַָּדבָר שֶ"ֹּלא יָדַּ

ַּ"ל: "לִגְָמר  אי מַּה ׁשֶָאְמרּו ֲחז שֶעַּל יְֵדי ּכֵן בָא אַּחַּר ּכְָך לִיִדיעָה. ּובִכְלָל זֶה בְוַדַּ
ִאינִיש וְָהָדר לְִסבָר" ]יִלְמַּד ָאָדם וְאַּחַּר ּכְָך יָבִין[" )שבת סג ע"א(.

)רבי שמואל מסוכטשוב, 'שם משמואל' יתרו תער"ב(

מפוזרת	 הנפש	 כאשר	 וההבנה...	 הריכוז	 יגיעו	 הלימוד	 ועם	 התיאבון,	 בא	 האוכל	 עם	

ללא	 פה	 שבעל	 תורה	 לימוד	 אמנם	 עמה.	 ייטיבו	 לא	 לימוד	 וחוסר	 אי-עשייה	 וטרודה,	

הבנה	איננו	לימוד,	אך	יש	לפתוח	בלימוד	בכל	מחיר,	ואפילו	מבלי	להבין	מה	קוראים!	

הנשמה	הנמצאת	מעל	המודע	שלנו	תשמע	את	קול	התורה	ואט	אט	תכניס	את	חלקי	

הנפש	השונים.	הקריאה	בתורה	ללא	הבנה	)"הגרסה"(	תשמש	כשעון	מעורר	אשר	חודר	

הבהירות	 גם	 ואז	 עצמה,	 את	 ותאסוף	 תתעורר	 הנפש	 נרדמים.	 ומקיץ	 חלומות	 לתוך	

תגיע.

אם	ניסית	להניע	בדרדור	ולא	הצלחת,	אם	התחלת	ללמוד	אבל	הראש	נשאר	אטום,	

סימן	ש...	צריך	להמשיך	לדפוק	על	הדלת!	בהקשר	הזה,	עקשנות	היא	מידה	חיובית	

ביותר.	כי	בסוף	הדלת	תיפתח!

כדי	 תוך	 סתום	 במבוי	 כשנתקלים	 גם	 אבל	 "אטומים",	 במצבים	 הן	 נצרכת	 העקשנות	

לימוד.

"ּכְשֶחֹושְבִין תֹוָרה צִָריְך לְִהיֹות חֹושֵב הְַּדבַּר תֹוָרה שֶרֹוצֶה לְחֵַּדש בָּה, לֲַּחשֹוב 
וְלֲַּחזֹור בְמֲַּחשַׁבְתֹו אֹותֹו הַּּפָסּוק אֹו אֹותֹו ָהעִנְיָן ּכַָּּמה וְכַָּּמה ּפְעִָמים הְַּרבֵה ְמאֹד, 

וְלְִהיֹות נֹוֵקש וְדֹופֵק עַּל הַּּפֶתַׁח עַּד שֶּיִפְתְחּו לֹו".
)רבי נחמן מברסלב, 'שיחות הר"ן' אות נח(

איך	נוקשים	על	הדלת?

רבי	נחמן	מברסלב	מדבר	על	אדם	שמצוי	באמצע	לימוד.	הוא	מגיע	לפסוק	או	מימרא	

וחש	שטמון	בה	משהו,	חידוש	מחכה	לו	מתחת	לפני	השטח.	איך	ניתן	להציף	חידוש?	

מניין	הוא	יצוץ?	אי	אפשר	לדעת.	על	האדם	להשתהות	זמן	מספיק	בשביל	לתת	לחידוש	

להיוולד.	המתכון	הוא	עקשנות	מהולה	בסבלנות.	המחשבה	תגלגל	את	העניין	שוב	ושוב,	

ובסוף	יפתחו	לו.

5. פתח פיך
"ָאמַּר לֵיּה שְמּוֵאל לְַרב יְהּוָדה: שִּינְנָא ]ְמשֻּׁנָן/חַּד, ָחִריף[! ּפְתַׁח ּפִֻמיְך ָקִרי, ּפְתַׁח ּפִֻמיְך 
ּיֵם בְָך  ]ּפְתַׁח ּפִיָך ּוְקָרא, ּפְתַׁח ּפִיָך ּושְנֶה, ּכְֵדי שֶתִּתְקַּ וְתֹוִריְך חַּּיֵי  ּיֵם בִיְך  תָנִי, ּכִי ֵהכִי ְדתִּתְקַּ
)הַּתֹוָרה( וְתֲַׁאִריך יִָמים[! שֶּנֱֶאמַּר: "ּכִי חַּּיִים ֵהם לְמֹצְֵאיֶהם ּולְכָל בְׂשָרֹו מְַּרּפֵא" )משלי ד, 

כב(, אַּל תְִּקֵרי לְמֹצְֵאיֶהם ֶאּלָא לְמֹצִיֵאיֶהם בַּּפֶה".

)תלמוד בבלי מסכת עירובין דף נד ע"א(

כשלומדים	מפעילים	בעיקר	את	המוח,	אבל	יש	להשתמש	גם	בפה.	לומר	את	המילים,	

בקול	רם	או	בשקט,	ולא	רק	לחשוב	בראש.	אמירת	דברי	התורה	בפה	מועילה	מכמה	

בחינות,	כפי	שמבאר	המהר"ל	מפראג	על	בסיס	דברי	שמואל	בגמרא	שראינו:

"בָא לְבֵָאר בְֵאיזֶה עִנְיָן יְִהיֶה לִּמּוד הַּתֹוָרה וְָאמַּר שֶּלִּמּוד הַּתֹוָרה ֵאין ָראּוי שֶּיְִהיֶה 
בֵר ִדכְתִּיב "וַיְִהי  בְמֲַּחשָבָה בִלְבָד ַרק ]אלא[ בְִדבּור. וְזֶה ִמּפְנֵי ּכִי ָהָאָדם הּוא חַּי ְמדַּ
ָהָאָדם לְנֶפֶש חַּּיָה" )בראשית ב, ז( וְתְִּרּגֵם ֻאנְְקלּוס "וֲַהוָה ֶאנָשָא לְרּוחַּ ְמַמלְלָא"... 
ּיֵם בְיְָדָך", ָדבָר זֶה ְמבָֹאר ּכִי ּכֲַּאשֶר מֹוצִיא הַּתֹוָרה לְפֹועַּל עַּל יְֵדי  וְָאמַּר "וְתִּתְקַּ
הִַּדבּור ּובִשְבִיל זֶה יֵש ִקּיּום ֶאל הַּתֹוָרה, ּכִי ָאז יֵש לְתֹוָרה זֹאת ְדבֵקּות ֶאל ָהָאָדם 
בֵר. ֲאבָל בֲַּאשֶר הּוא עֹוֵסק בַּתֹוָרה בְמֲַּחשָבָה בִלְבָד ּכְִאּלּו ֵאין  עַּצְמֹו שֶהּוא חַּי ְמדַּ

ָהָאָדם עַּצְמֹו עֹוֵסק בַּתֹוָרה ּכִי ֵאין הַּּמֲַּחשָבָה הּוא ָהָאָדם ַרק הִַּדבּור... 

בֵל ּכֹחַּ הַּּזֹוכֵר ֶאת הִַּדבּור, וְנְִרשָם בְכֹחַּ  וְעֹוד, ּכֲַּאשֶר מֹוצִיא הִַּדבּור ִמן הַּּפֶה ְמקַּ
בַּתֹוָרה  ָהעֹוֵסק  ֶשּיְִהיֶה  שָם  ָאְמרּו  לְכָך  הַּּפֶה.  ִמן  הִַּדבּור  מֹוצִיא  ּכֲַּאשֶר  הַּּזֹוכֵר 

ּיֶֶמת". ְקֵדק בִלְשֹונֹו ָאז תֹוָרתֹו ִמתְקַּ ְקֵדק בִלְשֹונֹו שֶּכֲַּאשֶר ְמדַּ ְמדַּ
)רבי יהודה ליוואי, המהר"ל מפראג, 'נתיבות עולם' תורה פרק ד(

יכולת	 אנחנו	לא	מלאכים,	וכבני	אדם	נולדנו	לא	רק	עם	שכל	אלא	גם	עם	פה.	הפה,	

הדיבור	והתקשורת,	הם	מהדברים	המייחדים	אותנו	כבני	אדם,	ולכן	אנו	מוכרחים	לגייס	

גם	אותם	בזמן	לימוד	התורה.	רק	אם	נדבר	את	התורה	וניכנס	אליה	עם	כל	הכוחות,	אז	

התורה	תיתן	לנו	חיים,	תיחקק	בזיכרון	שלנו	וכך	גם	נוכל	לקיים	אותה	כראוי.	

לתועלת	 רק	 לא	 בפה,	 התורה	 דברי	 הוצאת	 של	 ההשפעה	 על	 מצביע	 התניא	 בעל	

הלימוד	אלא	אף	ביחס	לתיקון	האדם	הלומד	והעולם	כולו:	

"וְִהּנֵה תַׁכְלִית הַּׁשְלֵמּות הַּּזֶה שֶל יְמֹות הַָּּמשִּיחַּ ּותְִחּיַת הֵַּּמתִּים, שֶהּוא גִּלּוי אֹור 
ֵאין סֹוף בָרּוְך הּוא בָעֹולָם הַּּזֶה הַּּגַּשְִמי, תָלּוי בְמַּעֲׂשֵינּו וַעֲבֹוָדתֵנּו ּכָל זְמַּן ֶמשְֶך 
הַּּגָלּות. ּכִי הַּּגֹוֵרם ׂשְכַּר הִַּּמצְוָה ִהיא הִַּּמצְוָה בְעַּצְָמּה, ּכִי בַּעֲׂשִּּיָתָּה מְַּמשִּיְך ָהָאָדם 
ּגִּלּוי אֹור ֵאין סֹוף בָרּוְך הּוא ִמּלְמַּעְלָה לְמַָּּטה לְִהתְלַּבֵש בְגַּשְִמּיּות עֹולָם הַּּזֶה... 
וְגַּם בְִמצְוַת תַׁלְמּוד תֹוָרה ּוְקִריאַּת שְמַּע ּותְפִּלָה וְכַּּיֹוצֵא בֶָהן אַּף שֵֶאינָן בַּעֲׂשִּּיָה 
יְָמא לָן ְד"ִהְרהּור לָאו ּכְִדבּור ָדִמי" )ברכות כ ע"ב(  ּגַּשְִמית מַָּּמש... ִמּכָל ָמקֹום ָהא קַּ
ֲהוֵי  ׂשְפָתָיו  "עֲִקימַּת  דַּ לָן  יְָמא  וְקַּ בִׂשְפָתָיו,  שֶּיֹוצִיא  עַּד  חֹובָתֹו  יְֵדי  יֹוצֵא  וְֵאינֹו 
מַּעֲׂשֶה" )סנהדרין סה ע"א(. ּכִי ִאי ֶאפְשָר לַּּנֶפֶש ָהֱאֹלִהית לְבֵַּּטא בִׂשְפָתַׁיִים ּופֶה וְלָשֹון 
ַּיִים ָהּגַּשְִמּיִים, ּכִי ִאם עַּל יְֵדי נֶפֶש הִַּחּיּונִית הַּבֱֶהִמית הְַּּמלֻבֶשֶת בְֶאבְֵרי הַּּגּוף  וְשִּּנ
בֵר בְכֹחַּ ּגָדֹול יֹותֵר, הּוא מַּכְנִיס ּומַּלְבִיש יֹותֵר ּכֹחֹות ִמּנֶפֶש  מַָּּמש. וְכָל מַּה ׁשְֶּמדַּ
)תהילים  תֹאמְַּרנָה"  עַּצְמֹותַׁי  "ּכָל  הַּּכָתּוב:  שֶאֹוֵמר  וְזֶהּו  ֵאּלּו.  בְִדבּוִרים  הִַּחּיּונִית 

לה, י(".

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

כשאני	רק	חושב	ולא	מדבר,	העולם	שסביבי	ואפילו	הגוף	שלי,	מקבלים	הרבה	פחות	

מהתורה	שלמדתי.	התורה	נשארת	גבוה	למעלה,	והעולם	נשאר	לו	למטה.	רק	כשאני	

משתמש	בשפתיים	ובכוחות	הגוף	הגשמי,	אני	מביא	את	האור	של	התורה	אל	העולם.	

ואז,	 בעולם.	 פועל	 שהגוף	 וממה	 בעולם	 ששומעים	 ממה	 חלק	 להיות	 הופכת	 התורה	

התורה	מאירה	באמת	מסביב.	תורה	מאירה	זו	תורה	שמתבטאת	גם	בפה.	
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תורה	 מלמד	 הרב	 כאשר	

את	 ומגדיל	 לתלמידים,	

זה	 ידי	 על	 לאחרים,	 התורה	

אדיר	 יותר	 נעשה	 עצמו	 הוא	

בתורה	–	"יגדיל	תורה	ויאדיר"	

שאמרו	 כמו	 מב,כא(,	 )ישעיה	

מכולם"	 יותר	 "ומתלמידי	

)תענית	ז	ע"א(.

)רבי	פנחס	הורביץ	בעל	ה'הפלאה'(

4. בכל אופן, לומדים!
ה'שם	משמואל'	מלמד	אותנו	להסתער	אפילו	על	קטעי	לימוד	קשים,	גם	כאשר	אין	לנו	

מצב-רוח:

"מַּה ׁשֶָאמַּר ]ה' בְמַּתַׁן תֹוָרה[ תְִחּלָה ּכָל הִַּדבְרֹות בְִדבּור ֶאָחד וְֹלא ֵהבִינּו יִׂשְָרֵאל ּכְלָל, 
ִמּזֶה שִֶהצְִריְך לֲַּחזֹור וְלֹומַּר ּכָל ִדבּור וְִדבּור בִפְנֵי עַּצְמֹו. וְִאם ּכֵן יֵש לְָהבִין מַּה 
תֹועֶלֶת ָהיְתָה לְִדבּור זֶה הַּּכְלָלִי? זֶה לִּמּוד לְכָל ִאיש הַָּּטרּוד בְעִנְיָנִים שֹונִים, ֲאשֶר 
עְתֹו לִלְמֹוד. אַּל יַשְגִיחַּ עַּל זֶה, ֶאּלָא יַתְִחיל לִלְמֹוד אַּף  בִלְתִּי ֶאפְשָר לֹו לְיַׁשֵב דַּ
ע מַּאי ָקָאמַּר ]שֵֶאין הּוא יֹוֵדעַּ מַּה הּוא אֹוֵמר[, ּכִי אַּף עַּל ּגַּב ְדִאיהּו ]שֶהּוא[  עַּל ּגַּב ְדֹלא יָדַּ
ע, ּובִשְבִיל זֶה לְאַּט לְאַּט נְִמשְכּו ּגַּם יֶתֶר ֶחלְֵקי נַּפְשֹו  ע שֹוֶרש הַּּנְשָָמה יָדַּ ֹלא יָדַּ
יְַמתִּין עַּד שֶּיִּפָנֶה  ֲאבָל ֹלא  וְיָבִין מַּה ׁשֶהּוא לֹוֵמד.  עְתֹו  דַּ לְהַּתֹוָרה, עַּד שֶּיְפַּּנֶה 
עְתֹו, וְהּוא בִכְלָל "וְאַּל תֹאמַּר לִכְשֶֶאּפָנֶה ֶאשְנֶה" )אבות ב, ה(, ֶאּלָא יִגְרֹוס אַּף עַּל  דַּ
ע מַּאי ָקָאמַּר, ּכְמֹו שֶָאְמרּו ז"ל ִמׁשּום ִדכְתִּיב "ּגְָרָסה נַּפְשִּי לְתֲַׁאבָה"  ּגַּב ְדֹלא יָדַּ
ע מַּה ָקָאמַּר", ֶאּלָא  )תהילים קיט, כ(, וְֵאין ּפֵרּוש הְַּדבִָרים שֶּגַּם סֹוף הַָּדבָר שֶ"ֹּלא יָדַּ

ַּ"ל: "לִגְָמר  אי מַּה ׁשֶָאְמרּו ֲחז שֶעַּל יְֵדי ּכֵן בָא אַּחַּר ּכְָך לִיִדיעָה. ּובִכְלָל זֶה בְוַדַּ
ִאינִיש וְָהָדר לְִסבָר" ]יִלְמַּד ָאָדם וְאַּחַּר ּכְָך יָבִין[" )שבת סג ע"א(.

)רבי שמואל מסוכטשוב, 'שם משמואל' יתרו תער"ב(

מפוזרת	 הנפש	 כאשר	 וההבנה...	 הריכוז	 יגיעו	 הלימוד	 ועם	 התיאבון,	 בא	 האוכל	 עם	

ללא	 פה	 שבעל	 תורה	 לימוד	 אמנם	 עמה.	 ייטיבו	 לא	 לימוד	 וחוסר	 אי-עשייה	 וטרודה,	

הבנה	איננו	לימוד,	אך	יש	לפתוח	בלימוד	בכל	מחיר,	ואפילו	מבלי	להבין	מה	קוראים!	

הנשמה	הנמצאת	מעל	המודע	שלנו	תשמע	את	קול	התורה	ואט	אט	תכניס	את	חלקי	

הנפש	השונים.	הקריאה	בתורה	ללא	הבנה	)"הגרסה"(	תשמש	כשעון	מעורר	אשר	חודר	

הבהירות	 גם	 ואז	 עצמה,	 את	 ותאסוף	 תתעורר	 הנפש	 נרדמים.	 ומקיץ	 חלומות	 לתוך	

תגיע.

אם	ניסית	להניע	בדרדור	ולא	הצלחת,	אם	התחלת	ללמוד	אבל	הראש	נשאר	אטום,	

סימן	ש...	צריך	להמשיך	לדפוק	על	הדלת!	בהקשר	הזה,	עקשנות	היא	מידה	חיובית	

ביותר.	כי	בסוף	הדלת	תיפתח!

כדי	 תוך	 סתום	 במבוי	 כשנתקלים	 גם	 אבל	 "אטומים",	 במצבים	 הן	 נצרכת	 העקשנות	

לימוד.

"ּכְשֶחֹושְבִין תֹוָרה צִָריְך לְִהיֹות חֹושֵב הְַּדבַּר תֹוָרה שֶרֹוצֶה לְחֵַּדש בָּה, לֲַּחשֹוב 
וְלֲַּחזֹור בְמֲַּחשַׁבְתֹו אֹותֹו הַּּפָסּוק אֹו אֹותֹו ָהעִנְיָן ּכַָּּמה וְכַָּּמה ּפְעִָמים הְַּרבֵה ְמאֹד, 

וְלְִהיֹות נֹוֵקש וְדֹופֵק עַּל הַּּפֶתַׁח עַּד שֶּיִפְתְחּו לֹו".
)רבי נחמן מברסלב, 'שיחות הר"ן' אות נח(

איך	נוקשים	על	הדלת?

רבי	נחמן	מברסלב	מדבר	על	אדם	שמצוי	באמצע	לימוד.	הוא	מגיע	לפסוק	או	מימרא	

וחש	שטמון	בה	משהו,	חידוש	מחכה	לו	מתחת	לפני	השטח.	איך	ניתן	להציף	חידוש?	

מניין	הוא	יצוץ?	אי	אפשר	לדעת.	על	האדם	להשתהות	זמן	מספיק	בשביל	לתת	לחידוש	

להיוולד.	המתכון	הוא	עקשנות	מהולה	בסבלנות.	המחשבה	תגלגל	את	העניין	שוב	ושוב,	

ובסוף	יפתחו	לו.

5. פתח פיך
"ָאמַּר לֵיּה שְמּוֵאל לְַרב יְהּוָדה: שִּינְנָא ]ְמשֻּׁנָן/חַּד, ָחִריף[! ּפְתַׁח ּפִֻמיְך ָקִרי, ּפְתַׁח ּפִֻמיְך 
ּיֵם בְָך  ]ּפְתַׁח ּפִיָך ּוְקָרא, ּפְתַׁח ּפִיָך ּושְנֶה, ּכְֵדי שֶתִּתְקַּ וְתֹוִריְך חַּּיֵי  ּיֵם בִיְך  תָנִי, ּכִי ֵהכִי ְדתִּתְקַּ
)הַּתֹוָרה( וְתֲַׁאִריך יִָמים[! שֶּנֱֶאמַּר: "ּכִי חַּּיִים ֵהם לְמֹצְֵאיֶהם ּולְכָל בְׂשָרֹו מְַּרּפֵא" )משלי ד, 

כב(, אַּל תְִּקֵרי לְמֹצְֵאיֶהם ֶאּלָא לְמֹצִיֵאיֶהם בַּּפֶה".

)תלמוד בבלי מסכת עירובין דף נד ע"א(

כשלומדים	מפעילים	בעיקר	את	המוח,	אבל	יש	להשתמש	גם	בפה.	לומר	את	המילים,	

בקול	רם	או	בשקט,	ולא	רק	לחשוב	בראש.	אמירת	דברי	התורה	בפה	מועילה	מכמה	

בחינות,	כפי	שמבאר	המהר"ל	מפראג	על	בסיס	דברי	שמואל	בגמרא	שראינו:

"בָא לְבֵָאר בְֵאיזֶה עִנְיָן יְִהיֶה לִּמּוד הַּתֹוָרה וְָאמַּר שֶּלִּמּוד הַּתֹוָרה ֵאין ָראּוי שֶּיְִהיֶה 
בֵר ִדכְתִּיב "וַיְִהי  בְמֲַּחשָבָה בִלְבָד ַרק ]אלא[ בְִדבּור. וְזֶה ִמּפְנֵי ּכִי ָהָאָדם הּוא חַּי ְמדַּ
ָהָאָדם לְנֶפֶש חַּּיָה" )בראשית ב, ז( וְתְִּרּגֵם ֻאנְְקלּוס "וֲַהוָה ֶאנָשָא לְרּוחַּ ְמַמלְלָא"... 
ּיֵם בְיְָדָך", ָדבָר זֶה ְמבָֹאר ּכִי ּכֲַּאשֶר מֹוצִיא הַּתֹוָרה לְפֹועַּל עַּל יְֵדי  וְָאמַּר "וְתִּתְקַּ
הִַּדבּור ּובִשְבִיל זֶה יֵש ִקּיּום ֶאל הַּתֹוָרה, ּכִי ָאז יֵש לְתֹוָרה זֹאת ְדבֵקּות ֶאל ָהָאָדם 
בֵר. ֲאבָל בֲַּאשֶר הּוא עֹוֵסק בַּתֹוָרה בְמֲַּחשָבָה בִלְבָד ּכְִאּלּו ֵאין  עַּצְמֹו שֶהּוא חַּי ְמדַּ

ָהָאָדם עַּצְמֹו עֹוֵסק בַּתֹוָרה ּכִי ֵאין הַּּמֲַּחשָבָה הּוא ָהָאָדם ַרק הִַּדבּור... 

בֵל ּכֹחַּ הַּּזֹוכֵר ֶאת הִַּדבּור, וְנְִרשָם בְכֹחַּ  וְעֹוד, ּכֲַּאשֶר מֹוצִיא הִַּדבּור ִמן הַּּפֶה ְמקַּ
בַּתֹוָרה  ָהעֹוֵסק  ֶשּיְִהיֶה  שָם  ָאְמרּו  לְכָך  הַּּפֶה.  ִמן  הִַּדבּור  מֹוצִיא  ּכֲַּאשֶר  הַּּזֹוכֵר 

ּיֶֶמת". ְקֵדק בִלְשֹונֹו ָאז תֹוָרתֹו ִמתְקַּ ְקֵדק בִלְשֹונֹו שֶּכֲַּאשֶר ְמדַּ ְמדַּ
)רבי יהודה ליוואי, המהר"ל מפראג, 'נתיבות עולם' תורה פרק ד(

יכולת	 אנחנו	לא	מלאכים,	וכבני	אדם	נולדנו	לא	רק	עם	שכל	אלא	גם	עם	פה.	הפה,	

הדיבור	והתקשורת,	הם	מהדברים	המייחדים	אותנו	כבני	אדם,	ולכן	אנו	מוכרחים	לגייס	

גם	אותם	בזמן	לימוד	התורה.	רק	אם	נדבר	את	התורה	וניכנס	אליה	עם	כל	הכוחות,	אז	

התורה	תיתן	לנו	חיים,	תיחקק	בזיכרון	שלנו	וכך	גם	נוכל	לקיים	אותה	כראוי.	

לתועלת	 רק	 לא	 בפה,	 התורה	 דברי	 הוצאת	 של	 ההשפעה	 על	 מצביע	 התניא	 בעל	

הלימוד	אלא	אף	ביחס	לתיקון	האדם	הלומד	והעולם	כולו:	

"וְִהּנֵה תַׁכְלִית הַּׁשְלֵמּות הַּּזֶה שֶל יְמֹות הַָּּמשִּיחַּ ּותְִחּיַת הֵַּּמתִּים, שֶהּוא גִּלּוי אֹור 
ֵאין סֹוף בָרּוְך הּוא בָעֹולָם הַּּזֶה הַּּגַּשְִמי, תָלּוי בְמַּעֲׂשֵינּו וַעֲבֹוָדתֵנּו ּכָל זְמַּן ֶמשְֶך 
הַּּגָלּות. ּכִי הַּּגֹוֵרם ׂשְכַּר הִַּּמצְוָה ִהיא הִַּּמצְוָה בְעַּצְָמּה, ּכִי בַּעֲׂשִּּיָתָּה מְַּמשִּיְך ָהָאָדם 
ּגִּלּוי אֹור ֵאין סֹוף בָרּוְך הּוא ִמּלְמַּעְלָה לְמַָּּטה לְִהתְלַּבֵש בְגַּשְִמּיּות עֹולָם הַּּזֶה... 
וְגַּם בְִמצְוַת תַׁלְמּוד תֹוָרה ּוְקִריאַּת שְמַּע ּותְפִּלָה וְכַּּיֹוצֵא בֶָהן אַּף שֵֶאינָן בַּעֲׂשִּּיָה 
יְָמא לָן ְד"ִהְרהּור לָאו ּכְִדבּור ָדִמי" )ברכות כ ע"ב(  ּגַּשְִמית מַָּּמש... ִמּכָל ָמקֹום ָהא קַּ
ֲהוֵי  ׂשְפָתָיו  "עֲִקימַּת  דַּ לָן  יְָמא  וְקַּ בִׂשְפָתָיו,  שֶּיֹוצִיא  עַּד  חֹובָתֹו  יְֵדי  יֹוצֵא  וְֵאינֹו 
מַּעֲׂשֶה" )סנהדרין סה ע"א(. ּכִי ִאי ֶאפְשָר לַּּנֶפֶש ָהֱאֹלִהית לְבֵַּּטא בִׂשְפָתַׁיִים ּופֶה וְלָשֹון 
ַּיִים ָהּגַּשְִמּיִים, ּכִי ִאם עַּל יְֵדי נֶפֶש הִַּחּיּונִית הַּבֱֶהִמית הְַּּמלֻבֶשֶת בְֶאבְֵרי הַּּגּוף  וְשִּּנ
בֵר בְכֹחַּ ּגָדֹול יֹותֵר, הּוא מַּכְנִיס ּומַּלְבִיש יֹותֵר ּכֹחֹות ִמּנֶפֶש  מַָּּמש. וְכָל מַּה ׁשְֶּמדַּ
)תהילים  תֹאמְַּרנָה"  עַּצְמֹותַׁי  "ּכָל  הַּּכָתּוב:  שֶאֹוֵמר  וְזֶהּו  ֵאּלּו.  בְִדבּוִרים  הִַּחּיּונִית 

לה, י(".

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

כשאני	רק	חושב	ולא	מדבר,	העולם	שסביבי	ואפילו	הגוף	שלי,	מקבלים	הרבה	פחות	

מהתורה	שלמדתי.	התורה	נשארת	גבוה	למעלה,	והעולם	נשאר	לו	למטה.	רק	כשאני	

משתמש	בשפתיים	ובכוחות	הגוף	הגשמי,	אני	מביא	את	האור	של	התורה	אל	העולם.	

ואז,	 בעולם.	 פועל	 שהגוף	 וממה	 בעולם	 ששומעים	 ממה	 חלק	 להיות	 הופכת	 התורה	

התורה	מאירה	באמת	מסביב.	תורה	מאירה	זו	תורה	שמתבטאת	גם	בפה.	
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יש	 מישראל	 ואחד	 אחד	 כל	

חיותו	 ומשם	 בתורה,	 אות	 לו	

ושורש	נשמתו.	

)רבי	שלמה	מרדומסק(

6. נשים לומדות 
אחד	השינויים	המשמעותיים	בלימוד	תורה	בדורות	האחרונים,	הוא	החלק	של	הנשים	

ואכן	 הגברים,	 על	 המוטלת	 חובה	 בעיקרה	 היא	 תורה	 תלמוד	 מצוות	 התורה.	 בלימוד	

הגברים,	 נחלת	 היתה	 התורה	 בתורה.	 שעסקו	 הנשים	 היו	 מעטות	 הדורות	 כל	 לאורך	

ואילו	הנשים	הסתפקו	בזכות	לעזור	לבעליהם	ולבניהם	ללמוד	תורה.	אך	בימינו	המצב	

השתנה.	כל	הנשים	עוסקות	בלימוד	תורה	ברמה	זו	או	אחרת.	שינוי	זה	הוא	שינוי	מבורך	

מאוד	ויש	לו	סיבה	ומשמעות.

ֲהלָכֹות  לִלְמֹוד  חַּּיָבֹות  "הַּּנָשִּים   - לְֹראש  לְכֹל  נָשִּים:  שֶל  תֹוָרה  לִּמּוד  "בְעִנְיַן 
ע אֹותָן... וְכָל ִמצְוֹות עֲׂשֵה שֵֶאין הַּּזְמַּן ּגְָרָמא וְכָל ִמצְוֹות ֹלא  הַּּצְִריכֹות לֶָהן לֵידַּ
תַׁעֲׂשֶה שֶל תֹוָרה וְשֶל ִדבְֵרי סֹופְִרים שֵֶהן ֻמזְֲהרֹות בֶָהן ּכֲַּאנָשִּים" )שו"ע הרב, הלכות 
תלמוד תורה פ"א הלכה י"ד( - ִרּבּוי ּגָדֹול שֶל ִהלְכֹות הַּתֹוָרה, וְהַּלְוַאי ָהיּו ּכָל ָהֲאנָשִּים 

בְִקיִאים בְכָל זֶה.

ָהעִנְיָנִים  נִתְבֲָארּו  הֲַּחִסידּות שֶבָּה  בְתֹוַרת  הַּתֹוָרה  ּפְנִיִמּיּות  לִּמּוד  וְעִָּקר -  וְעֹוד 
ָאבִיָך  ֱאֹלֵקי  ֶאת  ע  "דַּ הַּּכָתּוב  ּובִלְשֹון  כו',  וְיְִרָאתֹו  אֲַּהבָתֹו  וְיִחּודֹו,  ה'  ֶדֱאמּונַּת 
ִמצְוֹות  זֶה נֹוגֵעַּ לְִקּיּום הַּ"ׁשֵש  - שֶּלִּמּוד  )דברי הימים א כח, ט(  וְעָבְֵדהּו בְלֵב שָלֵם" 
שִֶחּיּובָן תְִמיִדי ֹלא יִּפֵָסק ֵמעַּל ָהָאָדם ֲאפִּלּו ֶרגַּע בְכָל יָָמיו" ]ֱאמּונָה בַּה', שְלִילַּת עֲבֹוָדה 
ספר  )הקדמת   - וְהַּּמֲַּחשָבָה  ַּיִים  ָהעֵינ אֲַּחֵרי  לָתּור  וְשֶֹּלא  ה'  יְִראַּת  ה',  אֲַּהבַּת  ה',  בְאְַּחדּות  לְהֲַּאִמין  זָָרה, 

החינוך([ שֶּגַּם הַּּנָשִּים חַּּיָבֹות בֶָהן ּכְמֹו ָהֲאנָשִּים.

...ּוִמּזֶה מּובָן ּגַּם בְנֹוגֵעַּ לְלִּמּוד ּכְלַּל הַּתֹוָרה שֶבְעַּל ּפֶה )נֹוסַּף עַּל לִּמּוד הֲַּהלָכֹות 
הַּּצְִריכֹות לֶָהן( - שֶּכֵיוָן שֶבְֵמילָא לֹוְמדֹות הַּּנָשִּים וְהַּבָנֹות לִּמּוִדים שֹונִים שֶעַּל 
לִלְמֹוד  ׁשֶֻּמּתָר  בִלְבַּד  זֹו  ֹלא  ֲהֵרי,  ע"א(,  כ  סוטה  )ראה  עְַּרמּוִמית"  בֶָהן  ַּס  "נִכְנ יָָדם 
תֹוָרה שֶבְעַּל ּפֶה, ֶאּלָא יְתֵָרה ִמּזֶה, עַּל ּפִי טַּעַּם ֲהלָכָה זֹו עַּצְָמּה - ָצִריְך לְלְַּּמָדן 
לִּמּוד  ּגַּם  ֶאּלָא  טַּעֲֵמיֶהן,  בְלִי  ּפְסּוקֹות  ֲהלָכֹות  לִּמּוד  ַרק  ֹלא  ּפֶה,  שֶבְעַּל  תֹוָרה 
ַטֲעֵמי הֲַּהלָכֹות, וְעַּד לְשְַׁקלָא וְטְַּריָא ]מַּּׂשָא ּומַּתָן, ִדּיּון[ שֶבַּתֹוָרה, שִֶּמֶטבַּע ָהָאָדם )ִאיש 
אֹו ִאׁשָה( ׁשֶָחֵפץ ּוִמתְַענֵג יֹותֵר בְלִּמּוד זֶה, שֶעַּל יְֵדי זֶה תְִּהיֶה ֶאצְלָן ִהתְּפַּתְחּות 

הַֻּחׁשִּים וְהַּּכִשְרֹונֹות )"עְַּרמּוִמית"( בְרּוחַּ תֹוָרתֵנּו הְַּּקדֹושָה...

וְיֵש לֹומַּר, שֶהַּּטַּעַּם שֶּזָכִינּו לְהֹוָספָה בְלִּמּוד הַּתֹוָרה ְדנָשִּים ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹונִים 
וְָקא - ּכֵיוָן שֶבְסֹוף זְמַּן הַּּגָלּות ֻמְדּגֶשֶת יֹותֵר הֲַּהכָנָה לִזְמַּן הַּּגְֻאּלָה )וְעַּד שֶּיֶשְנָּה  דַּ
הַּּיִָמים  שֶ"בְאֹותָן  ְדהַּּגְֻאּלָה(,  ּומַּּצָב  הַּּמַּעֲָמד  וְֻדגְמַּת  ֵמעֵין  שֶל  הַּ"ְּטעִיָמה"  ּכְבָר 

תְִּרבֶה הֵַּדעָה וְהַָּחכְָמה כו'"".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'התוועדויות תש"נ' ח"ג ע' 172(

מהם	ארבעת	הטעמים	לצורך	של	נשים	ובנות	ללמוד	תורה?	

לא	רק	שמותר	לנשים	ללמוד,	אלא	הן	צריכות	וזקוקות	ללמוד	תורה.	ראשית	כל,	כדי	

יש	 הבית	 מנהיגות	 ובתור	 המצוות,	 של	 רובן	 ברוב	 מחויבות	 נשים	 לעשות.	 מה	 לדעת	

לכך,	 מעבר	 התורה.	 בדרך	 המתנהג	 יהודי	 כבית	 הבית	 בעיצוב	 גדולה	 אחריות	 להן	

עולמה	הפנימי	של	האשה	והקשר	שלה	לה',	חייב	להתמלא	באור	התורה.	כדי	להאמין	

בה',	לאהוב	ולירא	אותו	ולהיות	מחוברים	אליו,	מוכרחים	ללמוד	על	כך	בתורה	ובפרט	

בפנימיות	התורה.

שתי	הסיבות	הללו,	היו	נכונות	גם	לנשים	בכל	הדורות.	אך	הרבי	מליובאוויטש	מצביע	

לומדות	 כיום	 נשים	 בדורנו.	 לנשים	 התורה	 לימוד	 את	 המייחדת	 נוספת,	 סיבה	 על	

ויודעות	לא	פחות	מגברים,	ובתחומים	מסויימים	הן	לומדות	ומצליחות	אף	יותר.	אז	למה	

שאשה	תלמד	ותשכיל	בפיזיקה,	פסיכולוגיה,	מתמטיקה	או	משפטים,	אבל	את	התורה	

הקדושה	היא	תזנח?	אם	הנשים	כיום	משכילות	ומתפתחות,	אין	כל	סיבה	שלא	תשכלנה	

גם	בחכמת	התורה.	ואדרבה,	את	כל	הידע	והכישרונות	תוכלנה	לכוון	לפי	רוח	קדושת	

הכנה	 גם	 מליובאוויטש	 הרבי	 רואה	 נשים	 ידי	 על	 התורה	 לימוד	 עניין	 בעומק	 התורה.	

לגאולה	שאז	הידע	בתורה	יהיה	נחלת	הכל.	

אשה	למדנית	

היתה	 התניא(	 בעל	 של	 אביו	 )אחות	 לאה	 דבורה	

ומלומדת	 גדולה	 צדקנית	 במינה,	 מיוחדת	 אשה	

קדושה	 לתוכה	 ספגה	 ילדותה	 משחר	 גדולה.	

למדות	 בהתאם	 היתה	 והתנהגותה	 וטהרה,	

מסייעת	 היתה	 היא	 חכמינו.	 שמנו	 המפוארות	

ילדיהן.	 ובגידול	 ביתן	 בעבודת	 העניות	 לשכנות	

הבית	 את	 ניהלה	 כבר	 שנים	 עשר	 בת	 כשהיתה	

את	 משבחים	 כשהכל	 דבר,	 לכל	 הבית	 כעקרת	

"ידי	הזהב"	שלה.	

עני	 היה	 מפוזנא,	 המלמד	 זלמן,	 שניאור	 ר'	 אביה,	

לפרנסת	 הספיקה	 לא	 כמלמד	 ועבודתו	 מרוד,	

היתה	 לא	 לבית	 יד	 פושט	 הגיע	 כאשר	 הבית.	

פרוטה	לתת	לו.	גם	פת	הלחם	שבבית	לא	הספיקה	

מיהרה	 לאה	 דבורה	 אך	 לעני,	 ממנה	 לפרוס	 כדי	

לתת	לו	מפרוסת	הלחם	שנועדה	עבורה,	בטענה	

מפעם	 לרעוב	 נאלצת	 היתה	 כך	 רעבה.	 שאינה	

לפעם,	אך	מעולם	לא	נראה	הדבר	כלפי	חוץ.	היא	

היתה	תמיד	עליזה	ושמחה	בחלקה,	ואף	מעודדת	

ומנחמת	כל	מר	נפש.

על	 יושבת	 היתה	 הקיץ	 ימי	 של	 הפנויות	 בשעות	

המרפסת	ועוסקת	במלאכת	יד.	תוך	כדי	כך	היתה	

בשעה	 דרדקי,	 מלמד	 השכן,	 נח	 לר'	 מקשיבה	

שלימד	את	תלמידיו	הרבים.	את	שיעורי	אביה	עם	

שתוכנם	 כיוון	 להבין,	 מסוגלת	 היתה	 לא	 תלמידיו	

היה	גמרא	ומפרשיה,	אך	את	שיעורי	ר'	נח	הצליחה	

תחלה	 יחסית.	 במהירות	 התקדמה	 כך	 לקלוט.	

פירושן,	 להבין	 ואף	 התפלות	 את	 לקרוא	 הצליחה	

שהצליחה	 עד	 בחומש,	 קטע	 הבינה	 מכן	 לאחר	

בכחות	עצמה	ללמוד	את	התנ"ך	כולו.

*

אביה,	ר'	שניאור	זלמן,	היה	נמנה	על	אלה	שסברו	

שאין	בנות	צריכות	ללמוד	תורה.	אפילו	את	קרוא	

לאה	 דבורה	 ללמדה.	 לנחוץ	 מצא	 לא	 האותיות	

לה	 כשניתנה	 מאושרת	 והיתה	 מכך,	 הצטערה	

שלה	 הלימוד	 שאיפת	 את	 למלא	 ההזדמנות	

באמצעות	שיעוריו	של	ר'	נח	מלמד	הדרדקי.

גדלה	 ולמעשה	 אותה,	 סיפק	 לא	 זה	 דבר	 ברם,	

עתה	תשוקתה	ללמוד,	אבל	מי	יפתח	לפניה	שערי	

תורה?

ידיעותיה	 את	 אף	 שהרי	 ילמדה,	 לא	 ודאי	 אביה	 	-

נאלצה	 נח,	 ר'	 לשיעורי	 האזנה	 כדי	 תוך	 שרכשה,	

למדנית	 דווקא	 היתה	 רחל,	 אמה,	 ממנו.	 להסתיר	

מובהקת,	אך	משום	מה	לא	ניסתה	מעולם	ללמדה.	

על	 במועקה	 אחת	 לא	 שרויה	 הייתה	 לאה	 דבורה	

על	 מזעיר	 מעט	 ללמדה.	 דואגת	 אינה	 שאמה	

מן	 לאה	 דבורה	 ידעה	 אמה	 של	 למדנותה	 היקף	

העובדה,	שכאשר	אביה	נעדר	מן	הבית	היתה	האם	

מזדרזת	להוציא	ספר	מארון	הספרים	ולומדת	בו	

בעיון.	כעבור	זמן	התברר	לה,	להפתעתה	הגמורה,	

פשוט,	 היתה,	 רחל	 גמרא.	 	– אלא	 אינו	 שהספר	

מתעמקת	בגמרא,	ואף	לומדת	בה	בקול.	פעמים	

הגמרא,	 מנגינת	 את	 לעצמה	 מפזמת	 היתה	 אף	

המוכרת	מלימודי	האב.

מתכנסת	 לאה	 דבורה	 היתה	 כאלה	 בהזדמנויות	

היא	 בריקמה.	 או	 בתפירה	 ועוסקת	 לפינתה	

ללמוד,	 מסוגלת	 שהיא	 על	 באמה	 מקנאה	 היתה	

ויותר	מכך	היתה	תמהה	על	כך	שאין	האם	מנסה	

נקוות	 דמעות	 היו	 רבים	 במקרים	 אותה.	 ללמד	

כל- הדבר	 העיק	 כזו,	 בהזדמנות	 פעם,	 בעיניה.	

כך	על	דבורה	לאה	עד	שהרגישה	עצמה	נאלצת	

לפרוץ	בבכי.	כדי	שאמה	לא	תרגיש	בדבר	מיהרה	

לחדר	השני,	ושם	פרקה	את	מטען	המועקה	שלה	

יותר	 בבכיה	קולנית.	כאשר	הבחינה	האם	מאוחר	

בהיעדרה	של	בתה,	והחלה	לחפשה	בחדר	השני,	

היא	 מבכי.	 האדומות	 בעיניה	 להיווכח	 נדהמה	

פנתה	אליה	בחרדה	ובמבוכה:	מה	לך	בתי?

את	 לאמה	 לספר	 לאה	 דבורה	 היססה	 תחלה	

שאלתה	 על	 חזרה	 כשאמה	 אך	 לצערה,	 הגורם	

נאלצה	לגלות	לה	את	כל	המעיק	על	לבה:	מדוע	

הדבר	 נמנע	 וממני	 תורה,	 ללמוד	 מותר	 אמי,	 לך,	

לחלוטין,	מלבד	מה	שהשגתי	בכוחות	עצמי?

ממנה	 וביקשה	 לבה	 אל	 בתה	 את	 אימצה	 רחל	
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יש	 מישראל	 ואחד	 אחד	 כל	

חיותו	 ומשם	 בתורה,	 אות	 לו	

ושורש	נשמתו.	

)רבי	שלמה	מרדומסק(

6. נשים לומדות 
אחד	השינויים	המשמעותיים	בלימוד	תורה	בדורות	האחרונים,	הוא	החלק	של	הנשים	

ואכן	 הגברים,	 על	 המוטלת	 חובה	 בעיקרה	 היא	 תורה	 תלמוד	 מצוות	 התורה.	 בלימוד	

הגברים,	 נחלת	 היתה	 התורה	 בתורה.	 שעסקו	 הנשים	 היו	 מעטות	 הדורות	 כל	 לאורך	

ואילו	הנשים	הסתפקו	בזכות	לעזור	לבעליהם	ולבניהם	ללמוד	תורה.	אך	בימינו	המצב	

השתנה.	כל	הנשים	עוסקות	בלימוד	תורה	ברמה	זו	או	אחרת.	שינוי	זה	הוא	שינוי	מבורך	

מאוד	ויש	לו	סיבה	ומשמעות.

ֲהלָכֹות  לִלְמֹוד  חַּּיָבֹות  "הַּּנָשִּים   - לְֹראש  לְכֹל  נָשִּים:  שֶל  תֹוָרה  לִּמּוד  "בְעִנְיַן 
ע אֹותָן... וְכָל ִמצְוֹות עֲׂשֵה שֵֶאין הַּּזְמַּן ּגְָרָמא וְכָל ִמצְוֹות ֹלא  הַּּצְִריכֹות לֶָהן לֵידַּ
תַׁעֲׂשֶה שֶל תֹוָרה וְשֶל ִדבְֵרי סֹופְִרים שֵֶהן ֻמזְֲהרֹות בֶָהן ּכֲַּאנָשִּים" )שו"ע הרב, הלכות 
תלמוד תורה פ"א הלכה י"ד( - ִרּבּוי ּגָדֹול שֶל ִהלְכֹות הַּתֹוָרה, וְהַּלְוַאי ָהיּו ּכָל ָהֲאנָשִּים 

בְִקיִאים בְכָל זֶה.

ָהעִנְיָנִים  נִתְבֲָארּו  הֲַּחִסידּות שֶבָּה  בְתֹוַרת  הַּתֹוָרה  ּפְנִיִמּיּות  לִּמּוד  וְעִָּקר -  וְעֹוד 
ָאבִיָך  ֱאֹלֵקי  ֶאת  ע  "דַּ הַּּכָתּוב  ּובִלְשֹון  כו',  וְיְִרָאתֹו  אֲַּהבָתֹו  וְיִחּודֹו,  ה'  ֶדֱאמּונַּת 
ִמצְוֹות  זֶה נֹוגֵעַּ לְִקּיּום הַּ"ׁשֵש  - שֶּלִּמּוד  )דברי הימים א כח, ט(  וְעָבְֵדהּו בְלֵב שָלֵם" 
שִֶחּיּובָן תְִמיִדי ֹלא יִּפֵָסק ֵמעַּל ָהָאָדם ֲאפִּלּו ֶרגַּע בְכָל יָָמיו" ]ֱאמּונָה בַּה', שְלִילַּת עֲבֹוָדה 
ספר  )הקדמת   - וְהַּּמֲַּחשָבָה  ַּיִים  ָהעֵינ אֲַּחֵרי  לָתּור  וְשֶֹּלא  ה'  יְִראַּת  ה',  אֲַּהבַּת  ה',  בְאְַּחדּות  לְהֲַּאִמין  זָָרה, 

החינוך([ שֶּגַּם הַּּנָשִּים חַּּיָבֹות בֶָהן ּכְמֹו ָהֲאנָשִּים.

...ּוִמּזֶה מּובָן ּגַּם בְנֹוגֵעַּ לְלִּמּוד ּכְלַּל הַּתֹוָרה שֶבְעַּל ּפֶה )נֹוסַּף עַּל לִּמּוד הֲַּהלָכֹות 
הַּּצְִריכֹות לֶָהן( - שֶּכֵיוָן שֶבְֵמילָא לֹוְמדֹות הַּּנָשִּים וְהַּבָנֹות לִּמּוִדים שֹונִים שֶעַּל 
לִלְמֹוד  ׁשֶֻּמּתָר  בִלְבַּד  זֹו  ֹלא  ֲהֵרי,  ע"א(,  כ  סוטה  )ראה  עְַּרמּוִמית"  בֶָהן  ַּס  "נִכְנ יָָדם 
תֹוָרה שֶבְעַּל ּפֶה, ֶאּלָא יְתֵָרה ִמּזֶה, עַּל ּפִי טַּעַּם ֲהלָכָה זֹו עַּצְָמּה - ָצִריְך לְלְַּּמָדן 
לִּמּוד  ּגַּם  ֶאּלָא  טַּעֲֵמיֶהן,  בְלִי  ּפְסּוקֹות  ֲהלָכֹות  לִּמּוד  ַרק  ֹלא  ּפֶה,  שֶבְעַּל  תֹוָרה 
ַטֲעֵמי הֲַּהלָכֹות, וְעַּד לְשְַׁקלָא וְטְַּריָא ]מַּּׂשָא ּומַּתָן, ִדּיּון[ שֶבַּתֹוָרה, שִֶּמֶטבַּע ָהָאָדם )ִאיש 
אֹו ִאׁשָה( ׁשֶָחֵפץ ּוִמתְַענֵג יֹותֵר בְלִּמּוד זֶה, שֶעַּל יְֵדי זֶה תְִּהיֶה ֶאצְלָן ִהתְּפַּתְחּות 

הַֻּחׁשִּים וְהַּּכִשְרֹונֹות )"עְַּרמּוִמית"( בְרּוחַּ תֹוָרתֵנּו הְַּּקדֹושָה...

וְיֵש לֹומַּר, שֶהַּּטַּעַּם שֶּזָכִינּו לְהֹוָספָה בְלִּמּוד הַּתֹוָרה ְדנָשִּים ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹונִים 
וְָקא - ּכֵיוָן שֶבְסֹוף זְמַּן הַּּגָלּות ֻמְדּגֶשֶת יֹותֵר הֲַּהכָנָה לִזְמַּן הַּּגְֻאּלָה )וְעַּד שֶּיֶשְנָּה  דַּ
הַּּיִָמים  שֶ"בְאֹותָן  ְדהַּּגְֻאּלָה(,  ּומַּּצָב  הַּּמַּעֲָמד  וְֻדגְמַּת  ֵמעֵין  שֶל  הַּ"ְּטעִיָמה"  ּכְבָר 

תְִּרבֶה הֵַּדעָה וְהַָּחכְָמה כו'"".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'התוועדויות תש"נ' ח"ג ע' 172(

מהם	ארבעת	הטעמים	לצורך	של	נשים	ובנות	ללמוד	תורה?	

לא	רק	שמותר	לנשים	ללמוד,	אלא	הן	צריכות	וזקוקות	ללמוד	תורה.	ראשית	כל,	כדי	

יש	 הבית	 מנהיגות	 ובתור	 המצוות,	 של	 רובן	 ברוב	 מחויבות	 נשים	 לעשות.	 מה	 לדעת	

לכך,	 מעבר	 התורה.	 בדרך	 המתנהג	 יהודי	 כבית	 הבית	 בעיצוב	 גדולה	 אחריות	 להן	

עולמה	הפנימי	של	האשה	והקשר	שלה	לה',	חייב	להתמלא	באור	התורה.	כדי	להאמין	

בה',	לאהוב	ולירא	אותו	ולהיות	מחוברים	אליו,	מוכרחים	ללמוד	על	כך	בתורה	ובפרט	

בפנימיות	התורה.

שתי	הסיבות	הללו,	היו	נכונות	גם	לנשים	בכל	הדורות.	אך	הרבי	מליובאוויטש	מצביע	

לומדות	 כיום	 נשים	 בדורנו.	 לנשים	 התורה	 לימוד	 את	 המייחדת	 נוספת,	 סיבה	 על	

ויודעות	לא	פחות	מגברים,	ובתחומים	מסויימים	הן	לומדות	ומצליחות	אף	יותר.	אז	למה	

שאשה	תלמד	ותשכיל	בפיזיקה,	פסיכולוגיה,	מתמטיקה	או	משפטים,	אבל	את	התורה	

הקדושה	היא	תזנח?	אם	הנשים	כיום	משכילות	ומתפתחות,	אין	כל	סיבה	שלא	תשכלנה	

גם	בחכמת	התורה.	ואדרבה,	את	כל	הידע	והכישרונות	תוכלנה	לכוון	לפי	רוח	קדושת	

הכנה	 גם	 מליובאוויטש	 הרבי	 רואה	 נשים	 ידי	 על	 התורה	 לימוד	 עניין	 בעומק	 התורה.	

לגאולה	שאז	הידע	בתורה	יהיה	נחלת	הכל.	

אשה	למדנית	

היתה	 התניא(	 בעל	 של	 אביו	 )אחות	 לאה	 דבורה	

ומלומדת	 גדולה	 צדקנית	 במינה,	 מיוחדת	 אשה	

קדושה	 לתוכה	 ספגה	 ילדותה	 משחר	 גדולה.	

למדות	 בהתאם	 היתה	 והתנהגותה	 וטהרה,	

מסייעת	 היתה	 היא	 חכמינו.	 שמנו	 המפוארות	

ילדיהן.	 ובגידול	 ביתן	 בעבודת	 העניות	 לשכנות	

הבית	 את	 ניהלה	 כבר	 שנים	 עשר	 בת	 כשהיתה	

את	 משבחים	 כשהכל	 דבר,	 לכל	 הבית	 כעקרת	

"ידי	הזהב"	שלה.	

עני	 היה	 מפוזנא,	 המלמד	 זלמן,	 שניאור	 ר'	 אביה,	

לפרנסת	 הספיקה	 לא	 כמלמד	 ועבודתו	 מרוד,	

היתה	 לא	 לבית	 יד	 פושט	 הגיע	 כאשר	 הבית.	

פרוטה	לתת	לו.	גם	פת	הלחם	שבבית	לא	הספיקה	

מיהרה	 לאה	 דבורה	 אך	 לעני,	 ממנה	 לפרוס	 כדי	

לתת	לו	מפרוסת	הלחם	שנועדה	עבורה,	בטענה	

מפעם	 לרעוב	 נאלצת	 היתה	 כך	 רעבה.	 שאינה	

לפעם,	אך	מעולם	לא	נראה	הדבר	כלפי	חוץ.	היא	

היתה	תמיד	עליזה	ושמחה	בחלקה,	ואף	מעודדת	

ומנחמת	כל	מר	נפש.

על	 יושבת	 היתה	 הקיץ	 ימי	 של	 הפנויות	 בשעות	

המרפסת	ועוסקת	במלאכת	יד.	תוך	כדי	כך	היתה	

בשעה	 דרדקי,	 מלמד	 השכן,	 נח	 לר'	 מקשיבה	

שלימד	את	תלמידיו	הרבים.	את	שיעורי	אביה	עם	

שתוכנם	 כיוון	 להבין,	 מסוגלת	 היתה	 לא	 תלמידיו	

היה	גמרא	ומפרשיה,	אך	את	שיעורי	ר'	נח	הצליחה	

תחלה	 יחסית.	 במהירות	 התקדמה	 כך	 לקלוט.	

פירושן,	 להבין	 ואף	 התפלות	 את	 לקרוא	 הצליחה	

שהצליחה	 עד	 בחומש,	 קטע	 הבינה	 מכן	 לאחר	

בכחות	עצמה	ללמוד	את	התנ"ך	כולו.

*

אביה,	ר'	שניאור	זלמן,	היה	נמנה	על	אלה	שסברו	

שאין	בנות	צריכות	ללמוד	תורה.	אפילו	את	קרוא	

לאה	 דבורה	 ללמדה.	 לנחוץ	 מצא	 לא	 האותיות	

לה	 כשניתנה	 מאושרת	 והיתה	 מכך,	 הצטערה	

שלה	 הלימוד	 שאיפת	 את	 למלא	 ההזדמנות	

באמצעות	שיעוריו	של	ר'	נח	מלמד	הדרדקי.

גדלה	 ולמעשה	 אותה,	 סיפק	 לא	 זה	 דבר	 ברם,	

עתה	תשוקתה	ללמוד,	אבל	מי	יפתח	לפניה	שערי	

תורה?

ידיעותיה	 את	 אף	 שהרי	 ילמדה,	 לא	 ודאי	 אביה	 	-

נאלצה	 נח,	 ר'	 לשיעורי	 האזנה	 כדי	 תוך	 שרכשה,	

למדנית	 דווקא	 היתה	 רחל,	 אמה,	 ממנו.	 להסתיר	

מובהקת,	אך	משום	מה	לא	ניסתה	מעולם	ללמדה.	

על	 במועקה	 אחת	 לא	 שרויה	 הייתה	 לאה	 דבורה	

על	 מזעיר	 מעט	 ללמדה.	 דואגת	 אינה	 שאמה	

מן	 לאה	 דבורה	 ידעה	 אמה	 של	 למדנותה	 היקף	

העובדה,	שכאשר	אביה	נעדר	מן	הבית	היתה	האם	

מזדרזת	להוציא	ספר	מארון	הספרים	ולומדת	בו	

בעיון.	כעבור	זמן	התברר	לה,	להפתעתה	הגמורה,	

פשוט,	 היתה,	 רחל	 גמרא.	 	– אלא	 אינו	 שהספר	

מתעמקת	בגמרא,	ואף	לומדת	בה	בקול.	פעמים	

הגמרא,	 מנגינת	 את	 לעצמה	 מפזמת	 היתה	 אף	

המוכרת	מלימודי	האב.

מתכנסת	 לאה	 דבורה	 היתה	 כאלה	 בהזדמנויות	

היא	 בריקמה.	 או	 בתפירה	 ועוסקת	 לפינתה	

ללמוד,	 מסוגלת	 שהיא	 על	 באמה	 מקנאה	 היתה	

ויותר	מכך	היתה	תמהה	על	כך	שאין	האם	מנסה	

נקוות	 דמעות	 היו	 רבים	 במקרים	 אותה.	 ללמד	

כל- הדבר	 העיק	 כזו,	 בהזדמנות	 פעם,	 בעיניה.	

כך	על	דבורה	לאה	עד	שהרגישה	עצמה	נאלצת	

לפרוץ	בבכי.	כדי	שאמה	לא	תרגיש	בדבר	מיהרה	

לחדר	השני,	ושם	פרקה	את	מטען	המועקה	שלה	

יותר	 בבכיה	קולנית.	כאשר	הבחינה	האם	מאוחר	

בהיעדרה	של	בתה,	והחלה	לחפשה	בחדר	השני,	

היא	 מבכי.	 האדומות	 בעיניה	 להיווכח	 נדהמה	

פנתה	אליה	בחרדה	ובמבוכה:	מה	לך	בתי?

את	 לאמה	 לספר	 לאה	 דבורה	 היססה	 תחלה	

שאלתה	 על	 חזרה	 כשאמה	 אך	 לצערה,	 הגורם	

נאלצה	לגלות	לה	את	כל	המעיק	על	לבה:	מדוע	

הדבר	 נמנע	 וממני	 תורה,	 ללמוד	 מותר	 אמי,	 לך,	

לחלוטין,	מלבד	מה	שהשגתי	בכוחות	עצמי?

ממנה	 וביקשה	 לבה	 אל	 בתה	 את	 אימצה	 רחל	
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להירגע,	כשהיא	מתחילה	לתת	לה	הסבר	לטענת	

אביה	והמתנגדים	ללימוד	תורה	לנשים:

"ההבדל	בין	איש	לאשה	איננו	רק	חילוק	גופני	אלא	

שכלם	 מידותיהם,	 בטבע	 ונפשי,	 רוחני	 חילוק	 גם	

ומהלך	נפשם.

בראה	 והאשה	 קשה,	 טבעו	 הקב"ה	 בראו	 האיש	

מדות	 שתי	 והרכות	 הקשיות	 רך.	 טבעה	 הקב"ה	

מהן	 אחת	 בכל	 אשר	 וכמובן	 אדם,	 בני	 בטבעי	 הן	

יש	מעלה	וחסרון,	אבל	בנוגע	אל	רכישת	התורה	

העלולה	 הרכות	 על	 יתרון	 יש	 לקשיות	 וידיעתה	

על	 חזק	 העומד	 הקשה	 טבע	 לעומת	 להשתנות,	

דעתו.	

מצוות	 הכוללת	 התורה	 את	 לנו	 כשנתן	 האלקים	

למשה	 אמר	 והנשים,	 האנשים	 אל	 המתייחסות	

רבינו	"כה	תאמר	לבית	יעקב	ותגיד	לבני	ישראל".	

אליהן	 לדבר	 האלקים	 צוה	 רכות	 שהן	 הנשים	

קשי	 שהם	 והאנשים	 האמירה,	 שהיא	 רכה	 בלשון	

הטבע	צוה	האלקים	לדבר	אליהם	בדבור	הקשה	

כגידים.

עלול	 הרך	 וטבע	 הרך,	 בטבע	 הנשים	 ולהיות	

להשתנות,	לכן	ישנם	מן	החכמים	בחכמת	הגמרא	

הסוברים	אשר	לימוד	התורה	שעיקרה	הוא	הוראה	

בהלכה	אין	ראוי	ללמדה	לנשים	אשר	מצד	טבען	

הרך	לא	יוכלו	להתעמק	בעמקי	ההלכות,	ועלולות	

התוקף	 אותו	 להם	 שאין	 מה	 על	 נוסף	 לטעות.	

בטבע	 שהם	 לאנשים	 כמו	 מסודרת	 בהנהגה	

הקשה".

דבורה	לאה,	מבלי	התחשב	עם	שנותיה	הצעירות	

הבינה	את	דברי	אמה,	ובגודל	שמחתה	נשקה	את	

את	 לה	 להסביר	 עמה	 חסדה	 גודל	 על	 אמה	 ידי	

יסודי	טעמי	מנגדי	לימוד	התורה	לנשים,	ותבקש	

חינוכה	 אודות	 על	 לה	 לספר	 שתואיל	 אמה	 את	

ובימי	נערותה	 ואיך	התנהגה	בילדותה	 והדרכתה	

ואז	הנה	גם	היא	תתאמץ	בכל	כחה	להתנהג	ככה	

ותוסיף	לנשק	ידי	אמה.

*

באחת	ההזדמנויות	סיפרה	רחל	לבתה	על	מקרה	

ששינה	את	יחסו	של	אביה	שלה	ללמדנותה.	

במקום	 בשבת	 לצאת	 לא	 המנהג,	 היה	 בפוזנא	

כן	 אם	 אלא	 הידים,	 על	 כשהכפפות	 עירוב	 שאין	

היו	תפורות	לשרוול	הבגד.	בתוך	העיר	היה	מותקן	

עירוב,	ושם	יצאו	בכפפות	בלתי	מחוברות.

רחל,	 נישואי	 לאחרי	 קצרה	 תקופה	 פעם,	 אירע	

שכל	המשפחה	חזרה	בשבת	מבית	הכנסת	לבית.	

בראש	צעדו	הגברים:	ר'	ברוך,	בנו	בנימין	וחתנו	ר'	

שניאור	זלמן.	אחריהם	הלכו	הנשים	ובתוכן	רחל.

מחוברות,	 בלתי	 בכפפות,	 נתונות	 היו	 הנשים	 ידי	

בא	 לפתע	 ספרים.	 זרועותיו	 תחת	 נשא	 ובנימין	

שמש	הקהל	בריצה	והודיע	שהעירוב	נקרע.

ועם	 הכפפות	 עם	 לעשות	 מה	 מבוכה:	 השתררה	

בבירור	 להתפלפל	 החלו	 הגברים	 הספרים?	

ההלכה	על	פי	ידיעותיהם	בש"ס	ומפרשיו.	משלא	

הגיעו	למסקנה	ברורה	העיר	ר'	ברוך:	"אנו	עסוקים	

ומזניחים	 ומפרשיה	 הגמרא	 בלימוד	 מדי	 יותר	

הפוסקים,	 בספרי	 הברורה	 ההלכה	 לימוד	 את	

למעשה	 בהלכה	 שאלה	 מתעוררת	 שכאשר	 כך	

פנה	 הדברים	 את	 ובאמרו	 במבוכה".	 שרויים	 אנו	

אל	בתו:	"נו,	רחל,	את	בקיאה	הרי	בשולחן-ערוך.	

אמרי	נא,	איפוא,	מה	עלינו	לעשות?"

בעלה	ר'	שניאור	זלמן	פקח	עיניו	בתמיהה.	הוא	לא	

האמין	למשמע	אוזניו.	בהרהור	שני	חשב	שחותנו	

חומד	לו	לצון.	

יופתע	 בעלה	 כי	 היטב	 ידעה	 היא	 הסמיקה.	 רחל	

הדבר	 שמא	 וחששה	 בלמדנותה,	 כשייווכח	 מאד	

יהיה	למורת	רוחו.	ברם,	אביה	עמד	וציפה	למוצא	

פיה.

לא	היתה	לרחל	כל	ברירה,	והיא	אמרה	בבהירות	

כל	 למעשה.	 הנוגעות	 ההלכות	 פרטי	 כל	 את	

כשהגיעו	 אך	 רחל,	 שפסקה	 כפי	 נהגה	 הקבוצה	

לביתם	מיהרו	ר'	שניאור	זלמן	ובנימין	לעיין	בשולחן	

ערוך,	והם	נוכחו	לדעת	כי	הצדק	עם	רחל.

ר'	שניאור	זלמן	השלים	במשך	הזמן	עם	למדנות	

אליה	 והערכתו	 ויותר,	 יותר	 לו	 שהתבררה	 אשתו,	

גדלה	 מכך	 כתוצאה	 כי	 בהיווכחו	 מאד,	 גדלה	

להיפך	 ולא	 שבה,	 השמים	 יראת	 ומדת	 צדקנותה	

חס	ושלום.

נודע	לו	כי	גם	בתו	דבורה	לאה	 יותר	אף	 מאוחר	

ובמשך	 מאמה,	 רבות	 ידיעות	 לרכוש	 הספיקה	

אך	 אמה.	 למדנות	 לדרגת	 הגיעה	 כמעט	 הזמן	

לו	 הסב	 אדרבה,	 אם,	 כי	 הרגיזו,	 לא	 שוב	 הדבר	

קורת	רוח.

)ספר	הזכרונות	-	פרק	פ	ואילך,	הרבי	הריי"צ	מליובאוויטש(

פרק ד

משיבת נפש

"תָנּו ַרבָנָן: "וְׂשְַׁמתֶם" )דברים יא, יח( - 'סַּם תָם', נְִמשְלָה תֹוָרה ּכְסַּם ָחיִים. ָמשָל 
לְָאָדם שִֶהּכָה ֶאת בְנֹו מַּּכָה גְדֹולָה וְִהּנִיחַּ לֹו ְרִטּיָה עַּל מַּּכָתֹו, וְָאמַּר לֹו: "בְנִי ּכָל 
בֵין  ּוְרחֹוץ  ּושְתֵה מַּה ׁשֶהַּנָָאתְָך  ֶאכֹול מַּה ׁשֶהַּּנָָאתְָך  מַּּכָתְָך,  עַּל  זֹו  זְמַּן שְֶרִטּיָה 
וְִאם אַּתָה מַּעֲבִיָרּה ֲהֵרי ִהיא מַּעֲלָה נֹוִמי  וְֵאין אַּתָה ִמתְיֵָרא.  בְחִַּּמין בֵין בְצֹונֵן, 
]ֻמגְלָה[". ּכְָך הַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא ָאמַּר לֶָהם לְיִׂשְָרֵאל: "בָנַּי, בָָראתִּי יֵצֶר ָהָרע ּובָָראתִּי 

שֶּנֱֶאמַּר:  בְיָדֹו,  נְִמָסִרים  אַּתֶם  ֵאין  בַּתֹוָרה  עֹוְסִקים  אַּתֶם  וְִאם  תַׁבְלִין.  תֹוָרה  לֹו 
"ֲהלֹוא ִאם תֵיִטיב ׂשְֵאת" )בראשית ד, ז(, וְִאם ֵאין אַּתֶם עֹוְסִקין בַּתֹוָרה אַּתֶם נְִמָסִרים 

בְיָדֹו, שֶּנֱֶאמַּר "לַּּפֶתַׁח חַָּּטאת רֹובֵץ" )שם(".
)תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ל ע"א(

התורה	היא	סם	חיים	ותרופה	למחלות	הנפש.	התורה	מדכאת	את	הצדדים	החשוכים	

בנפש,	ומחזקת	את	המידות	הטובות.	על	כוחה	הנפלא	של	התורה,	לרומם	ולהשיב	את	

נפשנו	למקומה	הטבעי	והטהור,	נלמד	בפרק	זה.	
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