
פרק ה

עמל תורה

ּיְִמין ֶאּלָא בְִמי שֵֶּמִמית עַּצְמֹו עָלֶיָה.  "ָאמַּר ֵריש לִָקיש: ֵאין ִדבְֵרי תֹוָרה ִמתְקַּ
שֶנֱֶאמַּר: "זֹאת הַּתֹוָרה ָאָדם ּכִי יָמּות בְאֶֹהל" )במדבר יט, יד(". 

)תלמוד בבלי מסכת שבת דף פג ע"ב( 

בשביל	התורה	אנחנו	נדרשים	לתת	המון.	אם	אנחנו	באמת	רוצים	לזכות	בה,	אנחנו	

עייפות,	עצלנות,	 -	ללמוד	גם	כשקשה,	להתגבר	על	 מוכרחים	להתמסר	אליה	

טרדות	ובלבולים.	פשוט	לעבוד	קשה	-	עד	כדי	'מוות'.	אך	בסופו	של	דבר,	ה'מוות'	

הזה	מקנה	לנו	את	התורה	ומעניק	לנו	חיים	חדשים.	

והיגיעה.	 העמל	 	- תורה	 שבלימוד	 המרכזיים	 היסודות	 באחד	 נתבונן	 זה	 בפרק	

ולמאמצים	 שלזיעה	 ונגלה	 התורה,	 עמל	 של	 וההשפעה	 המשמעות	 את	 נראה	

מתווספים	בסופו	של	דבר	גם	תענוג	ושמחה.	
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פעולתו	 הוא	 הקניין	 במתנה,	

התורה	 אך	 בלבד.	 הנותן	 של	

נקראת	"לקח	טוב"	)משלי	ד,ב(,	

הלוקח.	 בלקיחת	 תלויה	 והיא	

ראוי	 כלי	 שהוא	 כמה	 עד	

שמוסר	 במידה	 ובה	 לקבל	

נפשו	לקבלה,	באותה	המידה	

"נתתי	לכם".

)רבי	אברהם	מסוכטשוב(

1. רק בעמל
"ֲאֻרּכָה  נֱֶאמַּר:  ּפֶה  שֶבְעַּל  ]הַּתֹוָרה[  "עַּל  ּכִי  ג(  נח,  )פרשת  תַׁנְחּוָמא  בְִמְדָרש  "מּובָא 
ֵמֶאֶרץ ִמָדּה ּוְרָחבָה ִמּנִי יָם" )איוב יא, ט( ּוכְתִּיב "וְֹלא תִָּּמצֵא בְֶאֶרץ הַּחַּּיִים" )איוב כח, 
יג(, ּומַּאי 'ֹלא תִָּּמצֵא בְֶאֶרץ הַּחַּּיִים', וְכִי בְֶאֶרץ הֵַּּמתִּים תִָּּמצֵא? ֶאּלָא שֶֹּלא תִָּּמצֵא 
תֹוָרה שֶבְעַּל ּפֶה ֵאצֶל ִמי שֶּיְבֵַּּקש עֹונֶג ָהעֹולָם, תֲַׁאוָה וְכָבֹוד ּוגְֻדּלָה בָעֹולָם הַּּזֶה, 
ֶאּלָא בְִמי שֵֶּמִמית עַּצְמֹו עָלֶיָה... לְפִי שֵֶאין לֹוֵמד אֹותָּה ֶאּלָא ִמי שֶאֹוֵהב הַָּּקדֹוש 
בָרּוְך הּוא בְכָל לִבֹו ּובְכָל נַּפְשֹו ּובְכָל ְמאֹודֹו... לְלֶַּמְדָך ׁשֶּכָל ִמי ׁשֶאֹוֵהב עֹוׁשֶר 
וְנִּדּוד  ּגָדֹול  ַצַער  ָּבּה  ׁשֶּיֵׁש  לְִפי  ֶּפה,  ׁשְֶּבַעל  ּתֹוָרה  לִלְמֹוד  יָכֹול  ֵאינֹו  וְתֲַענּוג 
ׁשֵינָה וְיֵׁש ְמַבּלֶה ּוְמנֵַּבל ַעְצמֹו ָעלֶיָה. לְפִיכְָך מַּתַׁן ׂשְכָָרּה לָעֹולָם הַּבָא שֶנֱֶאמַּר 
"ָהעָם הַּהֹולְכִים בַּחֹשְֶך ָראּו אֹור ּגָדֹול" )ישעיהו ט, א(, אֹור ּגָדֹול - אֹור שֶּנִבְָרא בְיֹום 
ִראשֹון, שֶּגְנָזֹו הַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא לַּעֲֵמלֵי תֹוָרה שֶבְעַּל ּפֶה בַּּיֹום ּובַּּלַּיְלָה שֶבִזְכּותָן 

ָהעֹולָם עֹוֵמד". 

ַּיִם ּוְמׂשְַּׁמֵחי לֵב עֲֵמלֵי תֹוָרה שֶבְעַּל ּפֶה,  ַּ"ל ֵאּלּו ֵהם אֹור ּגָדֹול, ְמִאיֵרי עֵינ ִדבְֵרי ֲחז
ַּז לַּעֲֵמלֵי  ּכִי יֵש ׂשָכָר לִיגִיעָתָם וְלַּעֲָמלָם בַּתֹוָרה, וְעַּל יָָדן זֹוכִין לָאֹור הַּּגָנּוז שֶּנִגְנ
ַּ"ל ֵאּלּו קֹובְעִים מַּעֲָמד נִׂשְגָב וְעִּלִָאי בְִמיּוָחד לַּעֲֵמלֵי תֹוָרה שֶבְעַּל  תֹוָרה. ִדבְֵרי ֲחז
ּפֶה... ִענְיַן ָעָמל ַהּתֹוָרה ֵאינֹו ַרק ֶאְמָצִעי לַַּמָּטָרה, ִּבכְֵדי ׁשֶַעל יְֵדי זֶה יִָבין ֵהיֵטב 
ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ֶאּלָא הּוא ַמָּטָרה ּכְׁשֶּלְַעְצָמּה, ׁשֶַעל יְֵדי ַעָּמלָּה ׁשֶל ּתֹוָרה זֹוכֶה 
לְאֹור ַהּתֹוָרה ּוִמתְַּדֵּבק ַּבה', ּוְבלִי ָעָמל ַהּתֹוָרה ֲאִפּלּו יֵׁש לֹו ּכִׁשְרֹונֹות ְמֻצּיָנִים 
ֵאינֹו זֹוכֶה לָאֹור ַהּגָנּוז ׁשֶנִגְנַז ַּדוְָקא לֲַעֵמלֵי תֹוָרה. וְעַּל זֶה ָהיָה אֹוֵמר ר' נְחּונְיָא 
בֵל ׂשָכָר,  בֶן הַָּּקנָה בִיצִיָאתֹו ִמבֵית הִַּּמְדָרש: "ֲאנִי עֵָמל וְֵהם עֲֵמלִים. ֲאנִי עֵָמל ּוְמקַּ
בְלִים ׂשָכָר" )ברכות כח ע"ב(, ּופֵֵרש בָזֶה בַּעַּל ֶה'ָחפֵץ חַּּיִים'  וְֵהם עֲֵמלִים וְֵאינָם ְמקַּ
בְלִים ׂשָכָר, וְכָל בַּעַּל ְמלָאכָה  זי"ע, ֲהֹלא ָהעֲֵמלִים בְעִנְיְנֵי עֹולָם הַּּזֶה ּגַּם ּכֵן ְמקַּ
בְלִים ׂשָכָר עֲבּור ֶהעָָמל ֶאּלָא עֲבּור ּפֵרֹות  בֵל ׂשְכָרֹו! ָאכֵן ֵהם עֲֵמלִים וְֵאינָם ְמקַּ ְמקַּ
ְבלִים ׂשָכָר עֲבּור ִטְרָחתָם.  עֲָמלָם, וְִאם יַעְַּמלּו הְַּרבֵה וְֹלא יֵצֵא ִמּזֶה ּכְלּום ֵאינָם ְמקַּ
בֵל ׂשָכָר עֲבּור עֶצֶם עֲָמלָּה שֶל תֹוָרה. וְגַּם ִאם עָמַּל ּכָל הַּּיֹום  ֲאבָל ֲאנִי עֵָמל ּוְמקַּ
בֵל ׂשָכָר עֲבּור ֶהעָָמל,  עַּל ֲהבָנַּת הַֻּּסגְיָא ּובְסֹופֹו שֶל ָדבָר ֹלא נִתְבֵָרר לֹו ּכְלּום ְמקַּ

שֶּזֶהּו ְרצֹון הַּבֹוֵרא יִתְבֵָרְך".
)רבי שלום נח ברזובסקי מסלונים, 'נתיבות שלום' חלק א תורה מאמר ד(

יש	דברים	ששווה,	אבל	המאמץ	הוא	אילוץ.	 יש	דברים	שלא	שווה	להתאמץ	למענם.	

מעטים	הם	הדברים	בהם	המאמץ	הוא	חלק	מהותי	מהעניין	ואי	אפשר	בלעדיו.	לימוד	

תורה	הוא	כזה:	היגיעה	בתורה	גורמת	להתעצמות	של	הלומד	עם	התורה	ולחדירתה	

"עד	העצם".	הדרך	ללימוד	התורה	היא	דוקא	מתוך	עמל	ויגיעה,	וכדברי	חז"ל:	"ְלעֹוָלם	

ׁשֹור	ָלעֹול	ְוַכֲחמֹור	ְלַמׂשאוֹי"	)עבודה	זרה	ה	ע"א(.	 ְבֵרי	תֹוָרה	כְּ ים	ָאָדם	ַעְצמֹו	ַעל	דִּ ָישִׂ

המאמץ,	היזע	והדמעות	)כן,	יש	גם	כאלה...(	מוציאים	את	התורה	מן	הספרים	ומספיגים	

אותה	בדמינו.	לא	רק	תלמידים	חלשים	אלא	גם	גאוני	הגאונים	מתייגעים	בתלמוד	תורה.	

היגיעה	בתורה	זה	ללמוד	יותר	ולהבין	יותר,	מעבר	למה	שאני	רגיל,	ולזה	אין	סוף.	לכל	

אחד	יש	מה	להוסיף	ובמה	להתאמץ	יותר.	גם	אם	התרגלתי	ללמוד	שתי	משניות	יומיות,	

עכשיו	זה	בא	לי	בקלות,	והעמל	מבחינתי	יהיה	פרק	יומי	או	גם	דף	גמרא.	לעמול	זה	

לטרוח,	לתת	מעצמי	כמה	שיותר,	ואפילו	יותר	ממה	שחשבתי	שאני	מסוגל.	

לבכות	מקושיא

ידוע	לכל	שהיה	 היה	 זושא	מאניפולי,	שלא	 רבי	 לימוד	הרב	הקדוש	 אופן	 הנה	

מהגדולים	בנגלה,	היה	שאת	כל	הסוגיות	החמורות	השיג	בבכיות	ותפילות.	ופעם	

למד	עם	אברך	מופלג	גדול,	וכשהאברך	היה	מקשה	קושיה	עמוקה,	ולא	היה	

לו	תירוץ	 ומצא	 יצא	 ואחר	כך	 זמן	מה,	 זושא	היה	הולך	לחדרו	 ר'	 בידו	לתרץ,	

נפלא	כאחד	הגאונים.	וכן	היה	בכל	פעם	שהיה	מקשה	לו.	והיה	זה	בעיני	האברך	

פעם	 כלל?	 ערכו	 אינם	 אשר	 הנפלאים	 התירוצים	 כל	 לו	 מאין	 גדול,	 לפלא	

וראה	שהוא	בוכה	בדמעות	 הסתכל	האברך	בנקב	הדלת	מה	הוא	עושה	שם,	

שליש,	ומכה	ראשו	בכותל,	ומתפלל	להקב"ה:	"למה	לא	יגלה	לי	השגות	תורתו	

וכשראה	 מהגדולים.	 כאחד	 נפלא	 תירוץ	 לו	 ואמר	 יצא,	 כך	 ואחר	 הקדושה?",	

האברך	שבעבורו	הוא	בוכה	ומכה	ראשו	בכותל,	הסכים	בדעתו	שלא	יקשה	לו	

עוד.	וכן	היה,	אך	כאשר	היתה	לאברך	קושיה	היה	ר'	זושא	אומר	לו:	"בני,	אני	יודע	

שיש	לך	כאן	קושיה	גדולה.	למה	אתה	שותק?",	והאברך	הכחיש	ואמר	שאין	לו	

שום	קושיה,	בכדי	שלא	יבכה	ולא	יכה	ראשו	בכותל.	וכן	היה	כמה	פעמים.	וכאשר	

בחבורה	 האברך	 עם	 למד	 לא	 עוד,	 להקשות	 רוצה	 שאינו	 הקדוש	 הרב	 ראה	

ונתפרדה	החבילה	הקדושה.

)סיפורים	נוראים,	ר'	יעקב	קאדאניר(

יגיעה	למעלה	מתפילה

הגאון	הקדוש	רבי	מענדל	מקוצק	אמר	פעם	לאביו	של	חתנו	הגאון	הקדוש	רבי	

אברהם	מסוכטשוב,	עוד	בהיותו	אברך,	שבנו	העילוי	"הוא	מתפלל	גדול,	ויש	לו	

כוח	גדול	בתפילה,	אך	הוא	ירא	שזה	לא	יזיק	לו	לכוח	השכל	שלו".

איזו	 אצלו	 רואים	 היו	 לא	 ראשית,	 לשומעים:	 וחתומים	 סתומים	 הדברים	 והיו	

עבודה	יתירה	בתפילה.	ושנית,	מה	זה	עניין	ל"כוח	השכל"	שלו?

שאל	דוד	של	האברך	העילוי	אותו	בעצמו,	שיפרש	לו	דברי	הרבי	הקדוש.	וענהו	

האברך	העילוי	בתמימות:

הזמן	 תמיד	 מכוון	 הייתי	 פיו	 על	 כי	 מאוד,	 ממנו	 שנהניתי	 לי,	 היה	 אחד	 שעון	

ולא	 מלכת,	 ועמד	 שלו	 נתקלקלו	הגלגלים	 אחת	 פעם	 ועוד.	 ולתפילה	 ללימוד	

התחילו	 ותיכף	 יתברך	 ה'	 לפני	 ובכיתי	 אומן,	 ידי	 על	 לתקנם	 כדי	 מעות	 לי	 היו	

הגלגלים	להסתובב	כראוי	בלי	שום	תיקון.	וכשראיתי	שבכייתי	נשמעת	למעלה,	

נהגתי	כשהייתי	עומד	בלימודי	בעניין	חמור	ונתקשיתי	להבינו,	הייתי	בוכה	שיאיר	

והרבי	הקדוש	הרגיש	בזה,	 וכן	היה,	שתכף	נתיישב	לי	הכל	כראוי.	 ה'	את	עיני.	

וזהו	שאמר	"שיש	לי	כוח	גדול	בתפילה",	ועל	כן	גם	אמר	שהוא	חושש	שהדבר	

ולא	 השכל	 ביגיעת	 התורה	 להשיג	 הוא	 העיקר	 שכן	 שלי,	 להשכל	 להזיק	 יוכל	

באמצעות	התפילה.

)סיפורי	חסידים,	הרב	זוין(
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פעולתו	 הוא	 הקניין	 במתנה,	

התורה	 אך	 בלבד.	 הנותן	 של	

נקראת	"לקח	טוב"	)משלי	ד,ב(,	

הלוקח.	 בלקיחת	 תלויה	 והיא	

ראוי	 כלי	 שהוא	 כמה	 עד	

שמוסר	 במידה	 ובה	 לקבל	

נפשו	לקבלה,	באותה	המידה	

"נתתי	לכם".

)רבי	אברהם	מסוכטשוב(

1. רק בעמל
"ֲאֻרּכָה  נֱֶאמַּר:  ּפֶה  שֶבְעַּל  ]הַּתֹוָרה[  "עַּל  ּכִי  ג(  נח,  )פרשת  תַׁנְחּוָמא  בְִמְדָרש  "מּובָא 
ֵמֶאֶרץ ִמָדּה ּוְרָחבָה ִמּנִי יָם" )איוב יא, ט( ּוכְתִּיב "וְֹלא תִָּּמצֵא בְֶאֶרץ הַּחַּּיִים" )איוב כח, 
יג(, ּומַּאי 'ֹלא תִָּּמצֵא בְֶאֶרץ הַּחַּּיִים', וְכִי בְֶאֶרץ הֵַּּמתִּים תִָּּמצֵא? ֶאּלָא שֶֹּלא תִָּּמצֵא 
תֹוָרה שֶבְעַּל ּפֶה ֵאצֶל ִמי שֶּיְבֵַּּקש עֹונֶג ָהעֹולָם, תֲַׁאוָה וְכָבֹוד ּוגְֻדּלָה בָעֹולָם הַּּזֶה, 
ֶאּלָא בְִמי שֵֶּמִמית עַּצְמֹו עָלֶיָה... לְפִי שֵֶאין לֹוֵמד אֹותָּה ֶאּלָא ִמי שֶאֹוֵהב הַָּּקדֹוש 
בָרּוְך הּוא בְכָל לִבֹו ּובְכָל נַּפְשֹו ּובְכָל ְמאֹודֹו... לְלֶַּמְדָך ׁשֶּכָל ִמי ׁשֶאֹוֵהב עֹוׁשֶר 
וְנִּדּוד  ּגָדֹול  ַצַער  ָּבּה  ׁשֶּיֵׁש  לְִפי  ֶּפה,  ׁשְֶּבַעל  ּתֹוָרה  לִלְמֹוד  יָכֹול  ֵאינֹו  וְתֲַענּוג 
ׁשֵינָה וְיֵׁש ְמַבּלֶה ּוְמנֵַּבל ַעְצמֹו ָעלֶיָה. לְפִיכְָך מַּתַׁן ׂשְכָָרּה לָעֹולָם הַּבָא שֶנֱֶאמַּר 
"ָהעָם הַּהֹולְכִים בַּחֹשְֶך ָראּו אֹור ּגָדֹול" )ישעיהו ט, א(, אֹור ּגָדֹול - אֹור שֶּנִבְָרא בְיֹום 
ִראשֹון, שֶּגְנָזֹו הַָּּקדֹוש בָרּוְך הּוא לַּעֲֵמלֵי תֹוָרה שֶבְעַּל ּפֶה בַּּיֹום ּובַּּלַּיְלָה שֶבִזְכּותָן 

ָהעֹולָם עֹוֵמד". 

ַּיִם ּוְמׂשְַּׁמֵחי לֵב עֲֵמלֵי תֹוָרה שֶבְעַּל ּפֶה,  ַּ"ל ֵאּלּו ֵהם אֹור ּגָדֹול, ְמִאיֵרי עֵינ ִדבְֵרי ֲחז
ַּז לַּעֲֵמלֵי  ּכִי יֵש ׂשָכָר לִיגִיעָתָם וְלַּעֲָמלָם בַּתֹוָרה, וְעַּל יָָדן זֹוכִין לָאֹור הַּּגָנּוז שֶּנִגְנ
ַּ"ל ֵאּלּו קֹובְעִים מַּעֲָמד נִׂשְגָב וְעִּלִָאי בְִמיּוָחד לַּעֲֵמלֵי תֹוָרה שֶבְעַּל  תֹוָרה. ִדבְֵרי ֲחז
ּפֶה... ִענְיַן ָעָמל ַהּתֹוָרה ֵאינֹו ַרק ֶאְמָצִעי לַַּמָּטָרה, ִּבכְֵדי ׁשֶַעל יְֵדי זֶה יִָבין ֵהיֵטב 
ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ֶאּלָא הּוא ַמָּטָרה ּכְׁשֶּלְַעְצָמּה, ׁשֶַעל יְֵדי ַעָּמלָּה ׁשֶל ּתֹוָרה זֹוכֶה 
לְאֹור ַהּתֹוָרה ּוִמתְַּדֵּבק ַּבה', ּוְבלִי ָעָמל ַהּתֹוָרה ֲאִפּלּו יֵׁש לֹו ּכִׁשְרֹונֹות ְמֻצּיָנִים 
ֵאינֹו זֹוכֶה לָאֹור ַהּגָנּוז ׁשֶנִגְנַז ַּדוְָקא לֲַעֵמלֵי תֹוָרה. וְעַּל זֶה ָהיָה אֹוֵמר ר' נְחּונְיָא 
בֵל ׂשָכָר,  בֶן הַָּּקנָה בִיצִיָאתֹו ִמבֵית הִַּּמְדָרש: "ֲאנִי עֵָמל וְֵהם עֲֵמלִים. ֲאנִי עֵָמל ּוְמקַּ
בְלִים ׂשָכָר" )ברכות כח ע"ב(, ּופֵֵרש בָזֶה בַּעַּל ֶה'ָחפֵץ חַּּיִים'  וְֵהם עֲֵמלִים וְֵאינָם ְמקַּ
בְלִים ׂשָכָר, וְכָל בַּעַּל ְמלָאכָה  זי"ע, ֲהֹלא ָהעֲֵמלִים בְעִנְיְנֵי עֹולָם הַּּזֶה ּגַּם ּכֵן ְמקַּ
ְבלִים ׂשָכָר עֲבּור ֶהעָָמל ֶאּלָא עֲבּור ּפֵרֹות  בֵל ׂשְכָרֹו! ָאכֵן ֵהם עֲֵמלִים וְֵאינָם ְמקַּ ְמקַּ
ְבלִים ׂשָכָר עֲבּור ִטְרָחתָם.  עֲָמלָם, וְִאם יַעְַּמלּו הְַּרבֵה וְֹלא יֵצֵא ִמּזֶה ּכְלּום ֵאינָם ְמקַּ
ֵבל ׂשָכָר עֲבּור עֶצֶם עֲָמלָּה שֶל תֹוָרה. וְגַּם ִאם עָמַּל ּכָל הַּּיֹום  ֲאבָל ֲאנִי עֵָמל ּוְמקַּ
בֵל ׂשָכָר עֲבּור ֶהעָָמל,  עַּל ֲהבָנַּת הַֻּּסגְיָא ּובְסֹופֹו שֶל ָדבָר ֹלא נִתְבֵָרר לֹו ּכְלּום ְמקַּ

שֶּזֶהּו ְרצֹון הַּבֹוֵרא יִתְבֵָרְך".
)רבי שלום נח ברזובסקי מסלונים, 'נתיבות שלום' חלק א תורה מאמר ד(

יש	דברים	ששווה,	אבל	המאמץ	הוא	אילוץ.	 יש	דברים	שלא	שווה	להתאמץ	למענם.	

מעטים	הם	הדברים	בהם	המאמץ	הוא	חלק	מהותי	מהעניין	ואי	אפשר	בלעדיו.	לימוד	

תורה	הוא	כזה:	היגיעה	בתורה	גורמת	להתעצמות	של	הלומד	עם	התורה	ולחדירתה	

"עד	העצם".	הדרך	ללימוד	התורה	היא	דוקא	מתוך	עמל	ויגיעה,	וכדברי	חז"ל:	"ְלעֹוָלם	

ׁשֹור	ָלעֹול	ְוַכֲחמֹור	ְלַמׂשאוֹי"	)עבודה	זרה	ה	ע"א(.	 ְבֵרי	תֹוָרה	כְּ ים	ָאָדם	ַעְצמֹו	ַעל	דִּ ָישִׂ

המאמץ,	היזע	והדמעות	)כן,	יש	גם	כאלה...(	מוציאים	את	התורה	מן	הספרים	ומספיגים	

אותה	בדמינו.	לא	רק	תלמידים	חלשים	אלא	גם	גאוני	הגאונים	מתייגעים	בתלמוד	תורה.	

היגיעה	בתורה	זה	ללמוד	יותר	ולהבין	יותר,	מעבר	למה	שאני	רגיל,	ולזה	אין	סוף.	לכל	

אחד	יש	מה	להוסיף	ובמה	להתאמץ	יותר.	גם	אם	התרגלתי	ללמוד	שתי	משניות	יומיות,	

עכשיו	זה	בא	לי	בקלות,	והעמל	מבחינתי	יהיה	פרק	יומי	או	גם	דף	גמרא.	לעמול	זה	

לטרוח,	לתת	מעצמי	כמה	שיותר,	ואפילו	יותר	ממה	שחשבתי	שאני	מסוגל.	

לבכות	מקושיא

ידוע	לכל	שהיה	 היה	 זושא	מאניפולי,	שלא	 רבי	 לימוד	הרב	הקדוש	 אופן	 הנה	

מהגדולים	בנגלה,	היה	שאת	כל	הסוגיות	החמורות	השיג	בבכיות	ותפילות.	ופעם	

למד	עם	אברך	מופלג	גדול,	וכשהאברך	היה	מקשה	קושיה	עמוקה,	ולא	היה	

לו	תירוץ	 ומצא	 יצא	 ואחר	כך	 זמן	מה,	 זושא	היה	הולך	לחדרו	 ר'	 בידו	לתרץ,	

נפלא	כאחד	הגאונים.	וכן	היה	בכל	פעם	שהיה	מקשה	לו.	והיה	זה	בעיני	האברך	

פעם	 כלל?	 ערכו	 אינם	 אשר	 הנפלאים	 התירוצים	 כל	 לו	 מאין	 גדול,	 לפלא	

וראה	שהוא	בוכה	בדמעות	 הסתכל	האברך	בנקב	הדלת	מה	הוא	עושה	שם,	

שליש,	ומכה	ראשו	בכותל,	ומתפלל	להקב"ה:	"למה	לא	יגלה	לי	השגות	תורתו	

וכשראה	 מהגדולים.	 כאחד	 נפלא	 תירוץ	 לו	 ואמר	 יצא,	 כך	 ואחר	 הקדושה?",	

האברך	שבעבורו	הוא	בוכה	ומכה	ראשו	בכותל,	הסכים	בדעתו	שלא	יקשה	לו	

עוד.	וכן	היה,	אך	כאשר	היתה	לאברך	קושיה	היה	ר'	זושא	אומר	לו:	"בני,	אני	יודע	

שיש	לך	כאן	קושיה	גדולה.	למה	אתה	שותק?",	והאברך	הכחיש	ואמר	שאין	לו	

שום	קושיה,	בכדי	שלא	יבכה	ולא	יכה	ראשו	בכותל.	וכן	היה	כמה	פעמים.	וכאשר	

בחבורה	 האברך	 עם	 למד	 לא	 עוד,	 להקשות	 רוצה	 שאינו	 הקדוש	 הרב	 ראה	

ונתפרדה	החבילה	הקדושה.

)סיפורים	נוראים,	ר'	יעקב	קאדאניר(

יגיעה	למעלה	מתפילה

הגאון	הקדוש	רבי	מענדל	מקוצק	אמר	פעם	לאביו	של	חתנו	הגאון	הקדוש	רבי	

אברהם	מסוכטשוב,	עוד	בהיותו	אברך,	שבנו	העילוי	"הוא	מתפלל	גדול,	ויש	לו	

כוח	גדול	בתפילה,	אך	הוא	ירא	שזה	לא	יזיק	לו	לכוח	השכל	שלו".

איזו	 אצלו	 רואים	 היו	 לא	 ראשית,	 לשומעים:	 וחתומים	 סתומים	 הדברים	 והיו	

עבודה	יתירה	בתפילה.	ושנית,	מה	זה	עניין	ל"כוח	השכל"	שלו?

שאל	דוד	של	האברך	העילוי	אותו	בעצמו,	שיפרש	לו	דברי	הרבי	הקדוש.	וענהו	

האברך	העילוי	בתמימות:

הזמן	 תמיד	 מכוון	 הייתי	 פיו	 על	 כי	 מאוד,	 ממנו	 שנהניתי	 לי,	 היה	 אחד	 שעון	

ולא	 ועמד	מלכת,	 שלו	 נתקלקלו	הגלגלים	 אחת	 פעם	 ועוד.	 ולתפילה	 ללימוד	

התחילו	 ותיכף	 יתברך	 ה'	 לפני	 ובכיתי	 אומן,	 ידי	 על	 לתקנם	 כדי	 מעות	 לי	 היו	

הגלגלים	להסתובב	כראוי	בלי	שום	תיקון.	וכשראיתי	שבכייתי	נשמעת	למעלה,	

נהגתי	כשהייתי	עומד	בלימודי	בעניין	חמור	ונתקשיתי	להבינו,	הייתי	בוכה	שיאיר	

והרבי	הקדוש	הרגיש	בזה,	 וכן	היה,	שתכף	נתיישב	לי	הכל	כראוי.	 ה'	את	עיני.	

וזהו	שאמר	"שיש	לי	כוח	גדול	בתפילה",	ועל	כן	גם	אמר	שהוא	חושש	שהדבר	

ולא	 השכל	 ביגיעת	 התורה	 להשיג	 הוא	 העיקר	 שכן	 שלי,	 להשכל	 להזיק	 יוכל	

באמצעות	התפילה.

)סיפורי	חסידים,	הרב	זוין(
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ה'צמח- אדמו"ר	 אמר	

פירושו	 בעולם-הזה	 צדק':	

תורה	 "הלומד	 המאמר	 של	

לפרקים"	הוא	–	שלומד	תורה	

בגן- שלילי[;	 ]במובן	 לעיתים	

המאמר	 את	 מפרשים	 עדן	

והתורה	 תורה	 שלומד	 	–

'מפרקת'	אותו	לפרקים	]במובן	

'לוקחים'	 התורה	 דברי	 חיובי[,	

אותו.

)היום	יום(

 - ֵמהַּּׂשֵכֶל  שֶּלְמַּעְלָה  בִ"בְֻחּקֹתַׁי"  וְָקא  דַּ וְאְַּדַרבָה:  הַּּׂשֵכֶל,  שֵֶּמעַּל  בְעִנְיָן  תֹוָרה 
ִמתְבֵַּּטא "עֲֵמלִים בַּתֹוָרה".

וְזֹאת בִׁשְנֵי עִנְיָנִים:

ּכְפִי  ַרק  לֹוְמִדים  ִאם  ְּבׂשִכְלֹו.  ֵמַהּמּוָבן  יֹותֵר  לְִהיֹות  צִָריְך  בַּתֹוָרה"  "עָָמל  א( 
הַָּדרּוש לַּּׂשֵכֶל, ֵאין זֶה עָָמל ֲאִמתִּי. 

ב( ֶהעָָמל בַּתֹוָרה ֵמבִיא לְהַּּכָָרה ׁשֶּגַם ָהִענְיָנִים ַהּמּוָבנִים ְּבׂשִכְלֹו ֵהם ְּבֶעֶצם ֵמַעל 
לַּׂשֵכֶל, ּכַּּמֲַּאָמר: "תַׁכְלִית הַּיְִדיעָה שֶֹּלא נֵָדעֲָך" )עיקרים מ"ב ספ"ל(. שֶּכְשֵם שֶהּוא 
שֶּכָתַׁב  ּכְמֹו  ֶאָחד,  וְָחכְָמתֹו  שֶהּוא  ה',  ָחכְמַּת   - הַּתֹוָרה  לְגַּבֵי  הּוא  ּכְָך  ה'  לְגַּבֵי 
ָהַרְמבַּ"ם. וְלָכֵן "ּכְשֵם שֵֶאין בִיכֹולֶת שּום ׂשֵכֶל נִבְָרא לְהַּּׂשִּיג בֹוְראֹו ּכְָך ֵאינֹו יָכֹול 
לְהַּּׂשִּיג ָחכְָמתֹו", ּכַּנֱֶאמַּר: "וְנֶעֶלְָמה ֵמעֵינֵי כָל ָחי" )איוב כח, כא(. ּכְלֹומַּר, ִאם ָאָדם 
חֹושֵב שֶהּוא ֵמבִין ֶאת הַּתֹוָרה בְִמלֹוא מּובָנָּה, זֹוִהי הֹוכָָחה לִפְגַּם בֶעָָמל בַּתֹוָרה, 

ּכְמֲַּאמַּר ּכְבֹוד־ְקֻדשַׁת מֹוִרי־ָחִמי אְַּדמֹו"ר, שֶּגַּם ָהעִנְיָנִים הַּּמּובָנִים ֵהם ּכְֻחִּקים.

תֹוָרה,  לִּמּוד  שֶל  בְמַּשְָמעּות  תֵלֵכּו"  "ְבֻחּקֹתַׁי  בַּבִּטּוי  הַּׁשִּּמּוש  מּובָן  זֶה  לְפִי 
לְַּמרֹות שֶהַּּכַּּוָנָה ֵאינָּה ַרק לְלִּמּוד הַֻּחִּקים, ֶאּלָא לְלִּמּוד ּכָל ָהעִנְיָנִים ּכֹולֵל ָהעֵדֹות 
וְהִַּּמשְּפִָטים, ִמּפְנֵי שֶבְֶאְמצָעּות עָָמל בַּתֹוָרה מַּּגִיעִים לַּהַּּכָָרה שֶּגַּם הִַּּמשְּפִָטים ֵהם 

ֻחִּקים.
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'לקוטי שיחות' חלק יז פרשת בחוקותי א(

מה	ההבדל	בין	'עדות',	'משפטים'	ו'חוקים'?	

מדוע	דוקא	העמל	בתורה	מביא	להכרה	שהתורה	היא	'מעל	לשכל'?	

העמל,	ההשקעה	וההתמסרות	מחברים	אותנו	אל	הרובד	העמוק	ביותר	שבתורה.	מי	

שנותן	את	עצמו	אל	התורה	ומתייגע	להבין	מעבר	ליכולותיו	הרגילות,	זוכה	שגם	התורה	

תגלה	לו	את	האמת	העמוקה	שלה	-	עד	כמה	היא	לעולם	תשאר	נעלית	ובלתי	נתפסת.	

היא	 התורה	 הבנתו	 לפי	 כי	 התורה,	 את	 הסוף	 עד	 מבין	 שהוא	 חושב	 הממוצע	 הלומד	

מי	 אבל	 להשיג.	 שצריכים	 לימודי	 וחומר	 ידיעות	 של	 מסוים	 בסך	 המסתכמת	 חכמה	

שמחובר	באמת	אל	התורה	ועמל	בעבורה,	זוכה	לחוש	את	האינסופיות	שלה.	

העמל	והיגיעה	בתורה	הם	המביאים	בסופו	של	דבר	לא	רק	ל'ידיעת	התורה'	אלא	אף	

ל'קניין	התורה'.	

שֶל  שְמֹו  עַּל  הַּתֹוָרה  נְִקֵראת  בִתְִחּלָה  ָרבָא  "וְָאמַּר   - ע"א(  יט  זרה  )עבודה  "בַּּגְָמָרא 
וְלִבְסֹוף נְִקֵראת עַּל שְמֹו שֶּלֹו, ֶשנֱֶאמַּר: "ּכִי ִאם בְתֹוַרת ה'  הַָּּקדֹוש ָברּוְך הּוא, 
וָלָיְלָה" )תהילים א, ב(". וְַרׁשִּ"י ז"ל בְפֵרּושֹו לִתְִהּלִים  יְֶהגֶה יֹוָמם  ֶחפְצֹו ּובְתֹוָרתֹו 
נְִקֵראת  ָבּה  וְׁשֶָעַמל  ה',  תֹוַרת  נְִקֵראת  "ִבתְִחּלָה  אֵַּחר:  בְלָשֹון  זֶה  ְדַרש  ֵמבִיא 

תֹוָרתֹו". 

וְיֵש לְפֵָרש 'נְִקֵראת תֹוָרתֹו' - שֶתֹוֵרהּו ּותְלְַּּמֵדהּו, וְהַּיְנּו שֶהַּתֹוָרה שֶתָבֹוא ֵאלָיו 
בֵק בָּה לְגְַּמֵרי, עַּד ֶשהַּתֹוָרה  ִמתֹוְך ֶהעָָמל וְהַּּטֹוַרח וְהַּיְגִיעָה תְִּהיֶה לֹו ִקנְיָן ָחזָק וְיִתְדַּ
יִׁשֵָאר  יְגִיעָה שֶֹּלא  בְעַּצְָמּה תְלֵַּּמד אֹותֹו ּכָל ְדָרכֶיָה. ֹלא כֵן ִאם הּוא לֹוֵמד בְלִי 
עְָמָדה  ָחכְָמתִּי  "אַּף  הַּּפָסּוק  עַּל  ב(  פרשה  רבה  )קהלת  ז"ל  ָאְמָרם  וְזֶה  ּכְלּום.  ֶאצְלֹו 
ּיְָמה בִי", הַּיְנּו ִמתֹוְך הַּּטֹוַרח וְהַּיְגִיעָה  ּלִי" )קהלת ב, ט( "הַּתֹוָרה שֶּלָמְַּדתִּי בְאַּף נִתְקַּ

וְהַּּיִסּוִרין".
)רבי מנחם מענדל מקוצק, 'אוהל תורה' פרשת וזאת הברכה(

מתוך	המאמץ	מתרחשת	העברת	בעלות:	תורת	ה'	הופכת	להיות	תורתו	של	הלומד.	

אצל	 מבשרו.	 לבשר	 הופכת	 אלא	 לאדם	 חיצוני	 דבר	 להיות	 מפסיקה	 התורה	 כלומר,	

2. תוספת תענוג, תוספת עומק
פרשת	בחוקותי	פותחת	במילים:	

"ִאם-ְבֻחּקֹתַׁי, תֵלֵכּו; וְֶאת-ִמצְו ֹתַׁי תִּשְְמרּו, וַעֲׂשִּיתֶם אֹתָם" )ויקרא כו, ג(. על כך 
דורשים חז"ל:

תִּשְְמרּו  ִמצְו ֹתַׁי  "וְֶאת  אֹוֵמר  ּכְשֶהּוא  הִַּּמצְוֹות?  ֵאּלּו  יָכֹול   - תֵלֵכּו  בְֻחּקֹתַׁי  "ִאם 
ּיֵם "ִאם בְֻחּקֹתַׁי תֵלֵכּו"? לְִהיֹות  וַעֲׂשִּיתֶם אֹתָם" ֲהֵרי ִמצְוֹות ָאמּור. ָהא ָמה ֲאנִי ְמקַּ

עֲֵמלִים בַּתֹוָרה" )ספרא בחוקותי אות ב(

נראה	כעת	שתי	התייחסויות	מתורת	החסידות	לדרשה	זו:

"וְהַּיְנּו ֲהגַּם שֶָהָאָדם יֹוֵדעַּ ּכָל הַּתֹוָרה ּכֻּלָּה וְסֹוד ִמצְוֹותֶיָה, עִם ּכָל זֶה צִָריְך לְִהיֹות 
עֵָמל וְיָגֵעַּ בְהַּתֹוָרה, ּוכְמֹו שֶּכָתּוב "וְָהגִיתָ בֹו יֹוָמם וָלָיְלָה" )יהושע א, ח(. ּכִי בְכָל 
וִיגִיעָה - ָאז מֹוצֵא יֹותֵר תַׁעֲנּוג וְתֹוָספֹות ׂשֵכֶל ָחָדש  מַּה ׁשֶּלֹוֵמד יֹותֵר בֶעָָמל 

שֶּיַּׂשִּיג. 

וְיָגֵַע ַּבּתֹוָרה, ּולְהֹוִסיף ְּבכָל ֵעת ּתֲַענּוג  ַעְצָמּה לְִהיֹות ָעֵמל  ִּבְפנֵי  ִמְצוָה  וְזֶהּו 
יֹותֵר. וְלָזֶה מַּבְִטיחַּ לָנּו ה' יִתְבֵָרְך "ִאם בְֻחּקֹתַׁי תֵלֵכּו", הַּיְנּו ִאם תְִּהיּו עֲֵמלִים 
תֹוָספֹות  ּכֵן  ּגַּם  שֶהּוא  בְעִתָם"  גִשְֵמיכֶם  "וְנָתַׁתִּי  ָאז  תַׁעֲנּוג,  לְהֹוִסיף  בַּתֹוָרה 

תַׁעֲנּוג".
)רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, 'אוהב ישראל' מאמרים על שבת(

ה'אוהב	ישראל'	אומר	כי	היגיעה	בתורה	מוסיפה	תענוג,	והיא	ערך	שעומד	בפני	עצמו	

ללא	תלות	בצורך	לדעת	את	התורה.	גם	אם	אדם	יודע	הכל,	עליו	להתייגע	וכך	להתענג	

יותר	ויותר.	

לדיון	בכיתה:	תענוג	הוא	ההפך	הגמור	לעמל	ויגיעה,	כיצד	הם	משתלבים?	מימד	

אחד,	המוכר	מסיטואציות	רבות	בחיים,	הוא	תענוג	הנובע	מהישג	שלאחר	המאמץ.	

תענוג	שכזה	הוא	בעצם	תשליל	)"נגטיב"(	של	המאמץ.	האם	תוכלו	למצוא	אפשרות	

נוספת,	בה	התענוג	מופיע	תוך	כדי	מאמץ?	האם	ניתן	להתענג	במצב	של	חוסר	עונג?

הרבי	מליובאוויטש	מעמיק	בהסבר	הדרשה:

"ּכְֵדי לְָהבִין ּכֵיצַּד ְמבֵַּּטאת הִַּּמּלָה "בְֻחּקֹתַׁי" הְַּּמשֶַּׁמשֶת ּכָאן לְצֹוֶרְך עִנְיַן לִּמּוד 
הַּתֹוָרה, ֶאת ָהעִנְיָן שֶל עָָמל תֹוָרה, יֵש לְהְַּסבִיר תְִחּלָה ּפְָרט ְמֻסּיָם בְמַּשְָמעּות 
הַּׁשֵם  שִֶמּלְבַּד  יָדּועַּ,  לִַּּמצְוֹות.  בְֶקשֶר  ְמשֶַּׁמשֶת  ִהיא  ּכֲַּאשֶר  "ֻחִּקים",  הִַּּמּלָה 
"ִמצְוֹות", הַּּכֹולֵל ֶאת ּכֻּלָן, יֵש לְכָל סּוג שֶל ִמצְוֹות ֵשם ּפְָרִטי: עֵדֹות, ִמשְּפִָטים 
וְֻחִּקים. "עֵדֹות" - ֵהן הִַּּמצְוֹות הְַּּמהַּּוֹות עֵדּות לְעִנְיָנִים ְמֻסּיִָמים: לִבְִריאַּת שָמַּיִם 
וָָאֶרץ, לִיצִיאַּת ִמצְַריִם וְכַּדֹוֶמה )ּכְגֹון: שַׁבָת, תְפִּלִין(; "ִמשְּפִָטים" - ֵהן הִַּּמצְוֹות 
שֶ"ִאלְָמלֵא נִתְנָה תֹוָרה" ָהיּו מּובָנֹות לְפִי הַּּׂשֵכֶל. וְ"ֻחִּקים" ֵהן הִַּּמצְוֹות שֵֶהן ּגְזֵַרת 
ְַּרתִּי  הֶַּּמלְֶך: ֵהן ֵאינָן מּובָנֹות בַּּׂשֵכֶל ֹלא ּכְִמשְּפִָטים וְֹלא ּכְעֵדֹות, ֶאּלָא "ּגְזֵָרה ּגָז

ְקתִּי"... ֻחָּקה ָחקַּ

בִּטּוי  ֻחָּקה,  נְִקָרא  הַּתֹוָרה  שֶעָָמל  וְָהעֻבְָדה  ְמאֹד,  ְמֻדּיִָקים  בַּתֹוָרה  ָהעִנְיָנִים  ּכָל 
תֹוָרה  שֶעָָמל  לְכְָך  שֶהִַּּסבָה  מֹוכִיָחה,  ֵמהַּּׂשֵכֶל,  שֶּלְמַּעְלָה  לִַּּמצְוֹות  ּגַּם  הְַּּמשֵַּׁמש 
נְִקָרא ֻחָּקה, ֵאינָּה ַרק ִמּפְנֵי שֶּזֹוִהי עֲבֹוָדה ָקשָה, ּכְִדלְעֵיל, ֶאּלָא ּגַּם ִמּפְנֵי שֶעָָמל־

תֹוָרה שַּׁיְָך לָעִנְיָנִים שֶּלְמַּעְלָה ֵמהַּּׂשֵכֶל.

לְַּּמרֹות שֶּלִּמּוד תֹוָרה־שֶבְעַּל־ּפֶה צִָריְך לְִהיֹות עַּל־יְֵדי ֲהבָנָה, וְִאם ֵאין ְמבִינִים 
זֹאת תָלּוי עָָמל־ ֶאת הַּנִלְָמד ִאי־ֶאפְשַׁר לְבֵָרְך עַּל ּכְָך ֶאת בְִרּכַּת־הַּתֹוָרה, בְכָל 
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ה'צמח- אדמו"ר	 אמר	

פירושו	 בעולם-הזה	 צדק':	

תורה	 "הלומד	 המאמר	 של	

לפרקים"	הוא	–	שלומד	תורה	

בגן- שלילי[;	 ]במובן	 לעיתים	

המאמר	 את	 מפרשים	 עדן	

והתורה	 תורה	 שלומד	 	–

'מפרקת'	אותו	לפרקים	]במובן	

'לוקחים'	 התורה	 דברי	 חיובי[,	

אותו.

)היום	יום(

 - ֵמהַּּׂשֵכֶל  שֶּלְמַּעְלָה  בִ"בְֻחּקֹתַׁי"  וְָקא  דַּ וְאְַּדַרבָה:  הַּּׂשֵכֶל,  שֵֶּמעַּל  בְעִנְיָן  תֹוָרה 
ִמתְבֵַּּטא "עֲֵמלִים בַּתֹוָרה".

וְזֹאת בִׁשְנֵי עִנְיָנִים:

ּכְפִי  ַרק  לֹוְמִדים  ִאם  ְּבׂשִכְלֹו.  ֵמַהּמּוָבן  יֹותֵר  לְִהיֹות  צִָריְך  בַּתֹוָרה"  "עָָמל  א( 
הַָּדרּוש לַּּׂשֵכֶל, ֵאין זֶה עָָמל ֲאִמתִּי. 

ב( ֶהעָָמל בַּתֹוָרה ֵמבִיא לְהַּּכָָרה ׁשֶּגַם ָהִענְיָנִים ַהּמּוָבנִים ְּבׂשִכְלֹו ֵהם ְּבֶעֶצם ֵמַעל 
לַּׂשֵכֶל, ּכַּּמֲַּאָמר: "תַׁכְלִית הַּיְִדיעָה שֶֹּלא נֵָדעֲָך" )עיקרים מ"ב ספ"ל(. שֶּכְשֵם שֶהּוא 
שֶּכָתַׁב  ּכְמֹו  ֶאָחד,  וְָחכְָמתֹו  שֶהּוא  ה',  ָחכְמַּת   - הַּתֹוָרה  לְגַּבֵי  הּוא  ּכְָך  ה'  לְגַּבֵי 
ָהַרְמבַּ"ם. וְלָכֵן "ּכְשֵם שֵֶאין בִיכֹולֶת שּום ׂשֵכֶל נִבְָרא לְהַּּׂשִּיג בֹוְראֹו ּכְָך ֵאינֹו יָכֹול 
לְהַּּׂשִּיג ָחכְָמתֹו", ּכַּנֱֶאמַּר: "וְנֶעֶלְָמה ֵמעֵינֵי כָל ָחי" )איוב כח, כא(. ּכְלֹומַּר, ִאם ָאָדם 
חֹושֵב שֶהּוא ֵמבִין ֶאת הַּתֹוָרה בְִמלֹוא מּובָנָּה, זֹוִהי הֹוכָָחה לִפְגַּם בֶעָָמל בַּתֹוָרה, 

ּכְמֲַּאמַּר ּכְבֹוד־ְקֻדשַׁת מֹוִרי־ָחִמי אְַּדמֹו"ר, שֶּגַּם ָהעִנְיָנִים הַּּמּובָנִים ֵהם ּכְֻחִּקים.

תֹוָרה,  לִּמּוד  שֶל  בְמַּשְָמעּות  תֵלֵכּו"  "בְֻחּקֹתַׁי  בַּבִּטּוי  הַּׁשִּּמּוש  מּובָן  זֶה  לְפִי 
לְַּמרֹות שֶהַּּכַּּוָנָה ֵאינָּה ַרק לְלִּמּוד הַֻּחִּקים, ֶאּלָא לְלִּמּוד ּכָל ָהעִנְיָנִים ּכֹולֵל ָהעֵדֹות 
וְהִַּּמשְּפִָטים, ִמּפְנֵי שֶבְֶאְמצָעּות עָָמל בַּתֹוָרה מַּּגִיעִים לַּהַּּכָָרה שֶּגַּם הִַּּמשְּפִָטים ֵהם 

ֻחִּקים.
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'לקוטי שיחות' חלק יז פרשת בחוקותי א(

מה	ההבדל	בין	'עדות',	'משפטים'	ו'חוקים'?	

מדוע	דוקא	העמל	בתורה	מביא	להכרה	שהתורה	היא	'מעל	לשכל'?	

העמל,	ההשקעה	וההתמסרות	מחברים	אותנו	אל	הרובד	העמוק	ביותר	שבתורה.	מי	

שנותן	את	עצמו	אל	התורה	ומתייגע	להבין	מעבר	ליכולותיו	הרגילות,	זוכה	שגם	התורה	

תגלה	לו	את	האמת	העמוקה	שלה	-	עד	כמה	היא	לעולם	תשאר	נעלית	ובלתי	נתפסת.	

היא	 התורה	 הבנתו	 לפי	 כי	 התורה,	 את	 הסוף	 עד	 מבין	 שהוא	 חושב	 הממוצע	 הלומד	

מי	 אבל	 להשיג.	 שצריכים	 לימודי	 וחומר	 ידיעות	 של	 מסוים	 בסך	 המסתכמת	 חכמה	

שמחובר	באמת	אל	התורה	ועמל	בעבורה,	זוכה	לחוש	את	האינסופיות	שלה.	

העמל	והיגיעה	בתורה	הם	המביאים	בסופו	של	דבר	לא	רק	ל'ידיעת	התורה'	אלא	אף	

ל'קניין	התורה'.	

שֶל  שְמֹו  עַּל  הַּתֹוָרה  נְִקֵראת  ִבתְִחּלָה  ָרבָא  "וְָאמַּר   - ע"א(  יט  זרה  )עבודה  "בַּּגְָמָרא 
וְלִבְסֹוף נְִקֵראת עַּל שְמֹו שֶּלֹו, ֶשנֱֶאמַּר: "ּכִי ִאם בְתֹוַרת ה'  הַָּּקדֹוש ָברּוְך הּוא, 
וָלָיְלָה" )תהילים א, ב(". וְַרׁשִּ"י ז"ל בְפֵרּושֹו לִתְִהּלִים  יְֶהגֶה יֹוָמם  ֶחפְצֹו ּובְתֹוָרתֹו 
נְִקֵראת  ָבּה  וְׁשֶָעַמל  ה',  תֹוַרת  נְִקֵראת  "ִבתְִחּלָה  אֵַּחר:  בְלָשֹון  זֶה  ְדַרש  ֵמבִיא 

תֹוָרתֹו". 

וְיֵש לְפֵָרש 'נְִקֵראת תֹוָרתֹו' - שֶתֹוֵרהּו ּותְלְַּּמֵדהּו, וְהַּיְנּו שֶהַּתֹוָרה שֶתָבֹוא ֵאלָיו 
בֵק בָּה לְגְַּמֵרי, עַּד ֶשהַּתֹוָרה  ִמתֹוְך ֶהעָָמל וְהַּּטֹוַרח וְהַּיְגִיעָה תְִּהיֶה לֹו ִקנְיָן ָחזָק וְיִתְדַּ
יִׁשֵָאר  יְגִיעָה שֶֹּלא  בְעַּצְָמּה תְלֵַּּמד אֹותֹו ּכָל ְדָרכֶיָה. ֹלא כֵן ִאם הּוא לֹוֵמד בְלִי 
עְָמָדה  ָחכְָמתִּי  "אַּף  הַּּפָסּוק  עַּל  ב(  פרשה  רבה  )קהלת  ז"ל  ָאְמָרם  וְזֶה  ּכְלּום.  ֶאצְלֹו 
ּיְָמה בִי", הַּיְנּו ִמתֹוְך הַּּטֹוַרח וְהַּיְגִיעָה  ּלִי" )קהלת ב, ט( "הַּתֹוָרה שֶּלָמְַּדתִּי בְאַּף נִתְקַּ

וְהַּּיִסּוִרין".
)רבי מנחם מענדל מקוצק, 'אוהל תורה' פרשת וזאת הברכה(

מתוך	המאמץ	מתרחשת	העברת	בעלות:	תורת	ה'	הופכת	להיות	תורתו	של	הלומד.	

אצל	 מבשרו.	 לבשר	 הופכת	 אלא	 לאדם	 חיצוני	 דבר	 להיות	 מפסיקה	 התורה	 כלומר,	

2. תוספת תענוג, תוספת עומק
פרשת	בחוקותי	פותחת	במילים:	

"ִאם-בְֻחּקֹתַׁי, תֵלֵכּו; וְֶאת-ִמצְו ֹתַׁי תִּשְְמרּו, וַעֲׂשִּיתֶם אֹתָם" )ויקרא כו, ג(. על כך 
דורשים חז"ל:

תִּשְְמרּו  ִמצְו ֹתַׁי  "וְֶאת  אֹוֵמר  ּכְשֶהּוא  הִַּּמצְוֹות?  ֵאּלּו  יָכֹול   - תֵלֵכּו  בְֻחּקֹתַׁי  "ִאם 
ּיֵם "ִאם בְֻחּקֹתַׁי תֵלֵכּו"? לְִהיֹות  וַעֲׂשִּיתֶם אֹתָם" ֲהֵרי ִמצְוֹות ָאמּור. ָהא ָמה ֲאנִי ְמקַּ

עֲֵמלִים בַּתֹוָרה" )ספרא בחוקותי אות ב(

נראה	כעת	שתי	התייחסויות	מתורת	החסידות	לדרשה	זו:

"וְהַּיְנּו ֲהגַּם שֶָהָאָדם יֹוֵדעַּ ּכָל הַּתֹוָרה ּכֻּלָּה וְסֹוד ִמצְוֹותֶיָה, עִם ּכָל זֶה צִָריְך לְִהיֹות 
עֵָמל וְיָגֵעַּ בְהַּתֹוָרה, ּוכְמֹו שֶּכָתּוב "וְָהגִיתָ בֹו יֹוָמם וָלָיְלָה" )יהושע א, ח(. ּכִי בְכָל 
וִיגִיעָה - ָאז מֹוצֵא יֹותֵר תַׁעֲנּוג וְתֹוָספֹות ׂשֵכֶל ָחָדש  מַּה ׁשֶּלֹוֵמד יֹותֵר בֶעָָמל 

שֶּיַּׂשִּיג. 

וְיָגֵַע ַּבּתֹוָרה, ּולְהֹוִסיף ְּבכָל ֵעת ּתֲַענּוג  ַעְצָמּה לְִהיֹות ָעֵמל  ִּבְפנֵי  ִמְצוָה  וְזֶהּו 
יֹותֵר. וְלָזֶה מַּבְִטיחַּ לָנּו ה' יִתְבֵָרְך "ִאם בְֻחּקֹתַׁי תֵלֵכּו", הַּיְנּו ִאם תְִּהיּו עֲֵמלִים 
תֹוָספֹות  ּכֵן  ּגַּם  שֶהּוא  בְעִתָם"  גִשְֵמיכֶם  "וְנָתַׁתִּי  ָאז  תַׁעֲנּוג,  לְהֹוִסיף  בַּתֹוָרה 

תַׁעֲנּוג".
)רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, 'אוהב ישראל' מאמרים על שבת(

ה'אוהב	ישראל'	אומר	כי	היגיעה	בתורה	מוסיפה	תענוג,	והיא	ערך	שעומד	בפני	עצמו	

ללא	תלות	בצורך	לדעת	את	התורה.	גם	אם	אדם	יודע	הכל,	עליו	להתייגע	וכך	להתענג	

יותר	ויותר.	

לדיון	בכיתה:	תענוג	הוא	ההפך	הגמור	לעמל	ויגיעה,	כיצד	הם	משתלבים?	מימד	

אחד,	המוכר	מסיטואציות	רבות	בחיים,	הוא	תענוג	הנובע	מהישג	שלאחר	המאמץ.	

תענוג	שכזה	הוא	בעצם	תשליל	)"נגטיב"(	של	המאמץ.	האם	תוכלו	למצוא	אפשרות	

נוספת,	בה	התענוג	מופיע	תוך	כדי	מאמץ?	האם	ניתן	להתענג	במצב	של	חוסר	עונג?

הרבי	מליובאוויטש	מעמיק	בהסבר	הדרשה:

"ּכְֵדי לְָהבִין ּכֵיצַּד ְמבֵַּּטאת הִַּּמּלָה "בְֻחּקֹתַׁי" הְַּּמשֶַּׁמשֶת ּכָאן לְצֹוֶרְך עִנְיַן לִּמּוד 
הַּתֹוָרה, ֶאת ָהעִנְיָן שֶל עָָמל תֹוָרה, יֵש לְהְַּסבִיר תְִחּלָה ּפְָרט ְמֻסּיָם בְמַּשְָמעּות 
הַּׁשֵם  שִֶמּלְבַּד  יָדּועַּ,  לִַּּמצְוֹות.  בְֶקשֶר  ְמשֶַּׁמשֶת  ִהיא  ּכֲַּאשֶר  "ֻחִּקים",  הִַּּמּלָה 
"ִמצְוֹות", הַּּכֹולֵל ֶאת ּכֻּלָן, יֵש לְכָל סּוג שֶל ִמצְוֹות שֵם ּפְָרִטי: עֵדֹות, ִמשְּפִָטים 
וְֻחִּקים. "עֵדֹות" - ֵהן הִַּּמצְוֹות הְַּּמהַּּוֹות עֵדּות לְעִנְיָנִים ְמֻסּיִָמים: לִבְִריאַּת שָמַּיִם 
וָָאֶרץ, לִיצִיאַּת ִמצְַריִם וְכַּדֹוֶמה )ּכְגֹון: שַׁבָת, תְפִּלִין(; "ִמשְּפִָטים" - ֵהן הִַּּמצְוֹות 
שֶ"ִאלְָמלֵא נִתְנָה תֹוָרה" ָהיּו מּובָנֹות לְפִי הַּּׂשֵכֶל. וְ"ֻחִּקים" ֵהן הִַּּמצְוֹות שֵֶהן ּגְזֵַרת 
ְַּרתִּי  הֶַּּמלְֶך: ֵהן ֵאינָן מּובָנֹות בַּּׂשֵכֶל ֹלא ּכְִמשְּפִָטים וְֹלא ּכְעֵדֹות, ֶאּלָא "ּגְזֵָרה ּגָז

ְקתִּי"... ֻחָּקה ָחקַּ

בִּטּוי  ֻחָּקה,  נְִקָרא  הַּתֹוָרה  שֶעָָמל  וְָהעֻבְָדה  ְמאֹד,  ְמֻדּיִָקים  בַּתֹוָרה  ָהעִנְיָנִים  ּכָל 
תֹוָרה  שֶעָָמל  לְכְָך  שֶהִַּּסבָה  מֹוכִיָחה,  ֵמהַּּׂשֵכֶל,  שֶּלְמַּעְלָה  לִַּּמצְוֹות  ּגַּם  הְַּּמשֵַּׁמש 
נְִקָרא ֻחָּקה, ֵאינָּה ַרק ִמּפְנֵי שֶּזֹוִהי עֲבֹוָדה ָקשָה, ּכְִדלְעֵיל, ֶאּלָא ּגַּם ִמּפְנֵי שֶעָָמל־

תֹוָרה שַּׁיְָך לָעִנְיָנִים שֶּלְמַּעְלָה ֵמהַּּׂשֵכֶל.

לְַּּמרֹות שֶּלִּמּוד תֹוָרה־שֶבְעַּל־ּפֶה צִָריְך לְִהיֹות עַּל־יְֵדי ֲהבָנָה, וְִאם ֵאין ְמבִינִים 
זֹאת תָלּוי עָָמל־ ֶאת הַּנִלְָמד ִאי־ֶאפְשַׁר לְבֵָרְך עַּל ּכְָך ֶאת בְִרּכַּת־הַּתֹוָרה, בְכָל 
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תלמידי	חכמים	הדבקים	בתורה,	בלתי	ניתן	להפריד	בין	האישיות	לבין	התורה.	הפסוקים	

והדינים	נכנסים	לתוך	האלבום	המשפחתי,	הם	נצרבים	בתודעה	בתור	זיכרונות	אישיים.	

במצב	שכזה,	התורה	מתקיימת	לאורך	זמן	ולא	עוזבת	את	האדם,	ואף	מתגלה	בתור	

'חומר	פעיל'.	דהיינו:	לאחר	שאדם	למד	והבין,	הקדושה	המצויה	בתוך	המילים	מתחילה	

להשפיע	עליו	ולשנות	אותו.	כך,	לאחר	שאדם	לומד	את	התורה,	התורה	מתחילה	ללמד	

אותו.

האם	תוכל	לזהות	מצב	בו	אדם	לומד	תורה	אך	התורה	איננה	מלמדת	אותו?

שתף	את	חבריך	בחוויה	בה	התורה	לימדה	אותך	משהו.

מ'בול	עץ'	לגאון	

יהודי	פשוט,	שהתפרנס	 יקותיאל	היה	 ר'	

לא	 הוא	 בעיירתו	לעפלי.	 מלח	 ממכירת	

היה	עשיר	גדול	וגם	לא	חכם	גדול.	בדבר	

אחד	היה	ר'	יקותיאל	מצטיין	–	בתמימותו	

ומסירותו	לעבודת	השם.	הוא	היה	חסיד	

התניא,	 בעל	 הזקן,	 אדמו"ר	 של	 נלהב	

ואף	היה	מתפלל	ברגש	עמוק	ובאריכות.

בנו,	 הזקן,	 אדמו"ר	 של	 פטירתו	 לאחר	

את	 מילא	 האמצעי,	 אדמו"ר	 המכונה	

לחסידיו	 הורה	 האמצעי	 אדמו"ר	 מקומו.	

חסידות	 מאמרי	 על	 לחזור	 עליהם	 כי	

קהילה	 יש	 בה	 עיר	 בכל	 בעל-פה,	

חסידית.	כך	קרה,	שביום	בהיר	אחד	הגיע	

יקותיאל,	 ור'	 צעיר,	 בחור	 לעפלי	 לעיר	

לשמוע	 בא	 מבוגר,	 חסיד	 כבר	 שהיה	

ממנו	חזרה	על	מאמר	חסידות	של	הרבי	

החדש	–	אדמו"ר	האמצעי.	

ר'	יקותיאל	ישב	יחד	עם	כל	הקהל,	אבל	

של	 מאמריו	 כלום.	 להבין	 הצליח	 לא	

יותר	 ומסובכים	הרבה	 היו	ארוכים	 הרבי	

לראות	 נדהם	 יקותיאל	 ור'	 אביו,	 משל	

את	הבחורצי'ק	מדבר	ומסביר	בבהירות	

בעוד	 ומורכבים,	 עמוקים	 רעיונות	 רבה	

הוא,	חסיד	ותיק,	לא	מבין	דבר.

בבית	 כולם	 שוב	 התכנסו	 למחרת,	

בראש	 ישב	 הצעיר	 הבחור	 המדרש.	

ושוב,	 הרבי,	 של	 אחר	 מאמר	 על	 וחזר	

רצה	 יקותיאל	 ר'	 מרשימה.	 ברהיטות	

האפרוח	 בושה.	 מרוב	 עצמו	 את	 לקבור	

הזה,	שלא	ראה	מעולם	את	אדמו"ר	הזקן	

ומי	יודע	בן	כמה	הוא	בכלל,	יודע	חסידות	

פי	כמה	וכמה	ממנו.	אש	הוצתה	בקרבו,	

הוא	חייב	להבין	את	המאמרים	ויהי	מה.

להתפזר,	 החל	 והקהל	 סיים	 כשהבחור	

לא	 הבחור	 מן	 יקותיאל	 ר'	 ביקש	

הבאה,	 העיירה	 אל	 במסעו	 להמשיך	

אותו	 וללמד	 בלעפלי	 להתעכב	 אלא	

על	 חס	 לא	 יקותיאל	 ר'	 המאמרים.	 את	

כבודו,	ולא	היה	אכפת	לו	לשבת,	עם	זקנו	

הארוך,	כתלמיד	של	בחור	צעיר.

יום	 בכל	 וישב	 מסחרו,	 את	 הזניח	 הוא	

שעות	ארוכות	עם	הבחור.	למורה	הצעיר	

מוחו	 אבל	 אין-סופית,	 סבלנות	 הייתה	

שום	 לקלוט	 הצליח	 לא	 יקותיאל	 ר'	 של	

דבר	ממאמרי	החסידות.	לאחר	שלושה	

נפרד	 כושלים,	 ניסיונות	 של	 שבועות	

הבחור,	 מן	 עמוקה	 בתודה	 יקותיאל	 ר'	

מרירות	 בעיניו.	 תסכול	 של	 כשדמעות	

עצמו	 את	 ביזה	 והוא	 ישותו,	 את	 מילאה	

ללא	הרף.	הוא	החליט	לצום	ואף	הרבה	

שליש,	 בדמעות	 והתפלל	 תהלים	 לומר	

אך	שום	דבר	לא	זז	–	בול	עץ	נשאר	בול	

עץ.	

בוקר	אחד	הודיע	ר'	יקותיאל	למשפחתו	

כי	הוא	הולך	אל	הרבי,	לליובאוויטש.	הוא	

ארז	מעט	מטלטלים	ויצא	לדרך,	כשבפיו	

סוף	 סוף	 לזכות	 	– ויחידה	 אחת	 תפילה	

להבין	את	עומקה	של	תורת	החסידות.

רביעי,	 ביום	 לליובאוויטש	 הגיע	 הוא	

כניסת	 בעת	 לראשונה	 הרבי	 את	 וראה	

השבת.	הרבי	אמר	מאמר	חסידות	לפני	

יחסית	 קל	 היה	 המאמר	 שבת.	 קבלת	

ור'		יקותיאל	הצליח	להבינו.	אך	למחרת,	

לפני	תפילת	מנחה	של	שבת	אמר	הרבי	

מאמר	נוסף,	אותו	לא	הצליח	ר'	יקותיאל	

להבין	כלל.	לתדהמתו,	אברכים	צעירים	

סביבו	הבינו	היטב	את	המאמר	ואף	חזרו	

עליו	והתפלפלו	בו	ביניהם.	

ר'	יקותיאל	לא	הצליח	לישון	כל	הלילה,	

להשם	 והתחנן	 הרף	 ללא	 בכה	 הוא	

ביום	 לצום	 החליט	 הוא	 עיניו.	 את	 שיאיר	

ראשון,	כהכנה	ל'יחידות'	–	פגישה	אישית	

עם	הרבי,	שנקבעה	לו	ליום	שני.

יקותיאל	 ר'	 סיפר	 הרבי,	 לפני	 בעמדו	

עיניים	 ותלה	 עליו,	 שעבר	 מה	 כל	 את	

דבר	 לך	 "אין	 הרבי.	 של	 בפניו	 מייחלות	

העומד	בפני	הרצון",	פתח	הרבי,	"כאשר	

להשתנות.	 יכול	 הכול	 	– באמת	 רוצים	

אפילו	תכונות	מּולדות,	כמו	שכל,	יכולות	

להשתכלל	ולהתעלות".

בו	 רק	 תלוי	 הדבר	 כי	 הבין	 יקותיאל	 ר'	

מחיר.	 בכל	 להצליח	 והחליט	 עצמו,	

האש	 סיכוי,	 לו	 יש	 כי	 מהרבי	 כששמע	

באמצעות	 כפליים.	 גדלה	 בו	 שבערה	

עת	 באותה	 שביקרו	 לעפלי	 תושבי	

למשפחתו	 הודיע	 הוא	 בליובאוויטש,	

חוזר	 איננו	 הוא	 חדשה	 להודעה	 עד	 כי	

המלח	 מסחר	 את	 ינהלו	 וכי	 הביתה,	

בעצמם.

ארבעה	חודשים	רצופים	ניהל	ר'	יקותיאל	

עצמו	 את	 הרגיל	 הוא	 עיקשת.	 מלחמה	

והכריח	 רצופות	 שעות	 במשך	 להתרכז	

את	עצמו	לחזור	עשרות	פעמים	על	כל	

פינות	 לעצמו	 מצא	 הוא	 שלמד.	 דבר	

שקטות	ללמוד	בהם	–	במרתף	שמתחת	

שמעליו,	 הגג	 ובעליית	 לבית-המדרש	

שם	היה	מתבודד	שעות	ארוכות	ומתייגע	

יתייחס	 לא	 כי	 החליט	 הוא	 די.	 בלי	 עד	

עד	 ויתמיד	 יתעקש	 וכי	 לכישלונות,	

פרטי,	 מורה	 לעצמו	 מצא	 הוא	 שיצליח.	

ולמד	ממנו	 אברך	שהיה	בקי	בחסידות,	

בצמא	שאין	לו	סוף.

לאט	לאט	התרחש	הנס.	הערפל	הכבד	

מקומו	 את	 ופינה	 להתבהר,	 התחיל	

רעיון,	 ועוד	 רעיון	 מסודרת.	 לחשיבה	

אל	 לחדור	 התחילו	 מאמר	 ועוד	 מאמר	

ראשו	של	ר'	יקותיאל.	ההצלחה	החלקית	

ידע	 לא	 הוא	 אך	 מאוד,	 אותו	 עודדה	

מנוח.	הוא	רצה	להבין	עד	הסוף,	את	כל	

המורכבות	ואת	כל	העומק.	בהתלהבות	

עומקי	 אל	 לצלול	 המשיך	 הוא	 אדירה	

הרפה.	 ולא	 ביותר,	 הקשים	 המאמרים	

את	 עוצם	 היה	 במשהו,	 מעיין	 כשהיה	

עיניו	ואוטם	את	אוזניו	ולא	נותן	לאף	אחד	

ולשום	דבר	להפריע	לו.

היה	 אפשר	 אי	 חודשים	 מספר	 אחרי	

הפך	 העץ	 בול	 יקותיאל.	 ר'	 את	 לזהות	

לחריף	 הפך	 יקותיאל	 רבי	 מהלך,	 לגאון	

הדברים	 את	 להסביר	 וידע	 שבחריפים	

הקשים	ביותר	בבהירות	מופלאה.	

של	 בנו	 הגיע	 אחת	 פעם	 שנים.	 עברו	

אדמו"ר	 של	 )נכדו	 צדק'	 ה'צמח	 הרבי	

אל	 האמצעי(	 אדמו"ר	 של	 וחתנו	 הזקן	

בחסידות,	 עיונית	 שאלה	 ובפיו	 אביו,	

בנושא	בו	השקיע	מאמץ	ועיון	רב.	הצמח	

צדק	שלח	את	בנו	אל	ר'	יקותיאל.

לשאלה,	 יקותיאל	 ר'	 האזין	 רב	 בקשב	

לאחר	מכן	התבונן	כשעה,	ואז	ענה	בטוב	

טעם,	בשטף	ובבהירות.	בנו	של	הרבי	לא	

כי	 דמיין	 לא	 הוא	 אוזניו.	 למשמע	 האמין	

מפיו	של	יהודי,	שהיה	מוכר	כפשוט	ולא	

ומסודרת	 עמוקה	 הרצאה	 ישמע	 חכם,	

כל	כך	בנושאים	הנשגבים	ביותר	בקבלה	

וחסידות.	הוא	סיפר	על	כך	בהתפעלות	

"ר'	 לו:	 ענה	 צדק'	 ה'צמח	 והרבי	 לאביו,	

חז"ל	 מאמר	 על	 חי	 מופת	 הוא	 יקותיאל	

יגע,	 הרבה	 הוא	 תאמין'.	 ומצאת	 'יגעת	

אבל	גם	הרבה	מצא".

במשך	 וזכה	 ימים,	 האריך	 יקותיאל	 רבי	

אדמו"רי	 בצל	 להסתופף	 ארוכות	 שנים	

ובעמקות.	 ביגיעה	 בתורה	 ולהגות	 חב"ד	

חסידות	 ספרי	 כתב	 האמצעי	 אדמו"ר	

דרגות	 בעלי	 לחסידים	 רמות,	 בכמה	

שונות.	את	הספר	העמוק	מכולם,	"אמרי	

בינה",	הוא	כתב	עבור	החסיד	הגאון	רבי	

יקותיאל	מלעפלי...

)על	פי	רשימת	הרבי	הריי"צ	מליובאוויטש,	

קונטרס	לימוד	החסידות	סעיף	כא(
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תלמידי	חכמים	הדבקים	בתורה,	בלתי	ניתן	להפריד	בין	האישיות	לבין	התורה.	הפסוקים	

והדינים	נכנסים	לתוך	האלבום	המשפחתי,	הם	נצרבים	בתודעה	בתור	זיכרונות	אישיים.	

במצב	שכזה,	התורה	מתקיימת	לאורך	זמן	ולא	עוזבת	את	האדם,	ואף	מתגלה	בתור	

'חומר	פעיל'.	דהיינו:	לאחר	שאדם	למד	והבין,	הקדושה	המצויה	בתוך	המילים	מתחילה	

להשפיע	עליו	ולשנות	אותו.	כך,	לאחר	שאדם	לומד	את	התורה,	התורה	מתחילה	ללמד	

אותו.

האם	תוכל	לזהות	מצב	בו	אדם	לומד	תורה	אך	התורה	איננה	מלמדת	אותו?

שתף	את	חבריך	בחוויה	בה	התורה	לימדה	אותך	משהו.

מ'בול	עץ'	לגאון	

יהודי	פשוט,	שהתפרנס	 יקותיאל	היה	 ר'	

לא	 הוא	 לעפלי.	 בעיירתו	 מלח	 ממכירת	

היה	עשיר	גדול	וגם	לא	חכם	גדול.	בדבר	

אחד	היה	ר'	יקותיאל	מצטיין	–	בתמימותו	

ומסירותו	לעבודת	השם.	הוא	היה	חסיד	

התניא,	 בעל	 הזקן,	 אדמו"ר	 של	 נלהב	

ואף	היה	מתפלל	ברגש	עמוק	ובאריכות.

בנו,	 הזקן,	 אדמו"ר	 של	 פטירתו	 לאחר	

את	 מילא	 האמצעי,	 אדמו"ר	 המכונה	

לחסידיו	 הורה	 האמצעי	 אדמו"ר	 מקומו.	

חסידות	 מאמרי	 על	 לחזור	 עליהם	 כי	

קהילה	 יש	 בה	 עיר	 בכל	 בעל-פה,	

חסידית.	כך	קרה,	שביום	בהיר	אחד	הגיע	

יקותיאל,	 ור'	 צעיר,	 בחור	 לעפלי	 לעיר	

לשמוע	 בא	 מבוגר,	 חסיד	 כבר	 שהיה	

ממנו	חזרה	על	מאמר	חסידות	של	הרבי	

החדש	–	אדמו"ר	האמצעי.	

ר'	יקותיאל	ישב	יחד	עם	כל	הקהל,	אבל	

של	 מאמריו	 כלום.	 להבין	 הצליח	 לא	

יותר	 ומסובכים	הרבה	 היו	ארוכים	 הרבי	

לראות	 נדהם	 יקותיאל	 ור'	 אביו,	 משל	

את	הבחורצי'ק	מדבר	ומסביר	בבהירות	

בעוד	 ומורכבים,	 עמוקים	 רעיונות	 רבה	

הוא,	חסיד	ותיק,	לא	מבין	דבר.

בבית	 כולם	 שוב	 התכנסו	 למחרת,	

בראש	 ישב	 הצעיר	 הבחור	 המדרש.	

ושוב,	 הרבי,	 של	 אחר	 מאמר	 על	 וחזר	

רצה	 יקותיאל	 ר'	 מרשימה.	 ברהיטות	

האפרוח	 בושה.	 מרוב	 עצמו	 את	 לקבור	

הזה,	שלא	ראה	מעולם	את	אדמו"ר	הזקן	

ומי	יודע	בן	כמה	הוא	בכלל,	יודע	חסידות	

פי	כמה	וכמה	ממנו.	אש	הוצתה	בקרבו,	

הוא	חייב	להבין	את	המאמרים	ויהי	מה.

להתפזר,	 החל	 והקהל	 סיים	 כשהבחור	

לא	 הבחור	 מן	 יקותיאל	 ר'	 ביקש	

הבאה,	 העיירה	 אל	 במסעו	 להמשיך	

אותו	 וללמד	 בלעפלי	 להתעכב	 אלא	

על	 חס	 לא	 יקותיאל	 ר'	 המאמרים.	 את	

כבודו,	ולא	היה	אכפת	לו	לשבת,	עם	זקנו	

הארוך,	כתלמיד	של	בחור	צעיר.

יום	 בכל	 וישב	 מסחרו,	 את	 הזניח	 הוא	

שעות	ארוכות	עם	הבחור.	למורה	הצעיר	

מוחו	 אבל	 אין-סופית,	 סבלנות	 הייתה	

שום	 לקלוט	 הצליח	 לא	 יקותיאל	 ר'	 של	

דבר	ממאמרי	החסידות.	לאחר	שלושה	

נפרד	 כושלים,	 ניסיונות	 של	 שבועות	

הבחור,	 מן	 עמוקה	 בתודה	 יקותיאל	 ר'	

מרירות	 בעיניו.	 תסכול	 של	 כשדמעות	

עצמו	 את	 ביזה	 והוא	 ישותו,	 את	 מילאה	

ללא	הרף.	הוא	החליט	לצום	ואף	הרבה	

שליש,	 בדמעות	 והתפלל	 תהלים	 לומר	

אך	שום	דבר	לא	זז	–	בול	עץ	נשאר	בול	

עץ.	

בוקר	אחד	הודיע	ר'	יקותיאל	למשפחתו	

כי	הוא	הולך	אל	הרבי,	לליובאוויטש.	הוא	

ארז	מעט	מטלטלים	ויצא	לדרך,	כשבפיו	

סוף	 סוף	 לזכות	 	– ויחידה	 אחת	 תפילה	

להבין	את	עומקה	של	תורת	החסידות.

רביעי,	 ביום	 לליובאוויטש	 הגיע	 הוא	

כניסת	 בעת	 לראשונה	 הרבי	 את	 וראה	

השבת.	הרבי	אמר	מאמר	חסידות	לפני	

יחסית	 קל	 היה	 המאמר	 שבת.	 קבלת	

ור'		יקותיאל	הצליח	להבינו.	אך	למחרת,	

לפני	תפילת	מנחה	של	שבת	אמר	הרבי	

מאמר	נוסף,	אותו	לא	הצליח	ר'	יקותיאל	

להבין	כלל.	לתדהמתו,	אברכים	צעירים	

סביבו	הבינו	היטב	את	המאמר	ואף	חזרו	

עליו	והתפלפלו	בו	ביניהם.	

ר'	יקותיאל	לא	הצליח	לישון	כל	הלילה,	

להשם	 והתחנן	 הרף	 ללא	 בכה	 הוא	

ביום	 לצום	 החליט	 הוא	 עיניו.	 את	 שיאיר	

ראשון,	כהכנה	ל'יחידות'	–	פגישה	אישית	

עם	הרבי,	שנקבעה	לו	ליום	שני.

יקותיאל	 ר'	 סיפר	 הרבי,	 לפני	 בעמדו	

עיניים	 ותלה	 עליו,	 שעבר	 מה	 כל	 את	

דבר	 לך	 "אין	 הרבי.	 של	 בפניו	 מייחלות	

העומד	בפני	הרצון",	פתח	הרבי,	"כאשר	

להשתנות.	 יכול	 הכול	 	– באמת	 רוצים	

אפילו	תכונות	מּולדות,	כמו	שכל,	יכולות	

להשתכלל	ולהתעלות".

בו	 רק	 תלוי	 הדבר	 כי	 הבין	 יקותיאל	 ר'	

מחיר.	 בכל	 להצליח	 והחליט	 עצמו,	

האש	 סיכוי,	 לו	 יש	 כי	 מהרבי	 כששמע	

באמצעות	 כפליים.	 גדלה	 בו	 שבערה	

עת	 באותה	 שביקרו	 לעפלי	 תושבי	

למשפחתו	 הודיע	 הוא	 בליובאוויטש,	

חוזר	 איננו	 הוא	 חדשה	 להודעה	 עד	 כי	

המלח	 מסחר	 את	 ינהלו	 וכי	 הביתה,	

בעצמם.

ארבעה	חודשים	רצופים	ניהל	ר'	יקותיאל	

עצמו	 את	 הרגיל	 הוא	 עיקשת.	 מלחמה	

והכריח	 רצופות	 שעות	 במשך	 להתרכז	

את	עצמו	לחזור	עשרות	פעמים	על	כל	

פינות	 לעצמו	 מצא	 הוא	 שלמד.	 דבר	

שקטות	ללמוד	בהם	–	במרתף	שמתחת	

שמעליו,	 הגג	 ובעליית	 לבית-המדרש	

שם	היה	מתבודד	שעות	ארוכות	ומתייגע	

יתייחס	 לא	 כי	 החליט	 הוא	 די.	 בלי	 עד	

עד	 ויתמיד	 יתעקש	 וכי	 לכישלונות,	

פרטי,	 מורה	 לעצמו	 מצא	 הוא	 שיצליח.	

ולמד	ממנו	 אברך	שהיה	בקי	בחסידות,	

בצמא	שאין	לו	סוף.

לאט	לאט	התרחש	הנס.	הערפל	הכבד	

מקומו	 את	 ופינה	 להתבהר,	 התחיל	

רעיון,	 ועוד	 רעיון	 מסודרת.	 לחשיבה	

אל	 לחדור	 התחילו	 מאמר	 ועוד	 מאמר	

ראשו	של	ר'	יקותיאל.	ההצלחה	החלקית	

ידע	 לא	 הוא	 אך	 מאוד,	 אותו	 עודדה	

מנוח.	הוא	רצה	להבין	עד	הסוף,	את	כל	

המורכבות	ואת	כל	העומק.	בהתלהבות	

עומקי	 אל	 לצלול	 המשיך	 הוא	 אדירה	

הרפה.	 ולא	 ביותר,	 הקשים	 המאמרים	

את	 עוצם	 היה	 במשהו,	 מעיין	 כשהיה	

עיניו	ואוטם	את	אוזניו	ולא	נותן	לאף	אחד	

ולשום	דבר	להפריע	לו.

היה	 אפשר	 אי	 חודשים	 מספר	 אחרי	

הפך	 העץ	 בול	 יקותיאל.	 ר'	 את	 לזהות	

לחריף	 הפך	 יקותיאל	 רבי	 מהלך,	 לגאון	

הדברים	 את	 להסביר	 וידע	 שבחריפים	

הקשים	ביותר	בבהירות	מופלאה.	

של	 בנו	 הגיע	 אחת	 פעם	 שנים.	 עברו	

אדמו"ר	 של	 )נכדו	 צדק'	 ה'צמח	 הרבי	

אל	 האמצעי(	 אדמו"ר	 של	 וחתנו	 הזקן	

בחסידות,	 עיונית	 שאלה	 ובפיו	 אביו,	

בנושא	בו	השקיע	מאמץ	ועיון	רב.	הצמח	

צדק	שלח	את	בנו	אל	ר'	יקותיאל.

לשאלה,	 יקותיאל	 ר'	 האזין	 רב	 בקשב	

לאחר	מכן	התבונן	כשעה,	ואז	ענה	בטוב	

טעם,	בשטף	ובבהירות.	בנו	של	הרבי	לא	

כי	 דמיין	 לא	 הוא	 אוזניו.	 למשמע	 האמין	

מפיו	של	יהודי,	שהיה	מוכר	כפשוט	ולא	

ומסודרת	 עמוקה	 הרצאה	 ישמע	 חכם,	

כל	כך	בנושאים	הנשגבים	ביותר	בקבלה	

וחסידות.	הוא	סיפר	על	כך	בהתפעלות	

"ר'	 לו:	 ענה	 צדק'	 ה'צמח	 והרבי	 לאביו,	

חז"ל	 מאמר	 על	 חי	 מופת	 הוא	 יקותיאל	

יגע,	 הרבה	 הוא	 תאמין'.	 ומצאת	 'יגעת	

אבל	גם	הרבה	מצא".

במשך	 וזכה	 ימים,	 האריך	 יקותיאל	 רבי	

אדמו"רי	 בצל	 להסתופף	 ארוכות	 שנים	

ובעמקות.	 ביגיעה	 בתורה	 ולהגות	 חב"ד	

חסידות	 ספרי	 כתב	 האמצעי	 אדמו"ר	

דרגות	 בעלי	 לחסידים	 רמות,	 בכמה	

שונות.	את	הספר	העמוק	מכולם,	"אמרי	

בינה",	הוא	כתב	עבור	החסיד	הגאון	רבי	

יקותיאל	מלעפלי...

)על	פי	רשימת	הרבי	הריי"צ	מליובאוויטש,	

קונטרס	לימוד	החסידות	סעיף	כא(
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