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פרשת בהר -בחקתי תש"פ
To Go in Torah

 by his Loving Familyז"ל In memory of Yosef Hirsh
ויקרא פרק כו פסוק ג
יתם א ָֹּתם:
ֹותי ִת ְּש ְּמרּו וַ ע ֲִש ֶ
ִאם ְּבחֻ ק ַֹּתי ֵּתלֵּכּו וְּ ֶאת ִמ ְּצ ַ
רמב"ם הלכות תשובה פרק י
[א] אל יאמר אדם הריני עושה מצות התורה
ועוסק בחכמתה כדי שאקבל כל הברכות
הכתובות בה או כדי שאזכה לחיי העולם הבא,
ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן כדי
שאנצל מן הקללות הכתובות בתורה או כדי שלא
אכרת מחיי העולם הבא ,אין ראוי לעבוד את ה'
על הדרך הזה ,שהעובד על דרך זה הוא עובד
מיראה ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת
החכמים ,ואין עובדים ה' על דרך זה אלא עמי
הארץ והנשים והקטנים שמחנכין אותן לעבוד
מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה.
[ב] העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצות והולך
בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני
יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה אלא עושה
האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבא בגללה,
ומעלה זו היא מעלה גדולה מאד ואין כל חכם
זוכה לה ,והיא מעלת אברהם אבינו שקראו
הקדוש ברוך הוא אוהבו לפי שלא עבד אלא
מאהבה והיא המעלה שצונו בה הקדוש ברוך הוא
על ידי משה שנאמר ואהבת את ה' אלהיך ,ובזמן
שיאהוב אדם את ה' אהבה הראויה מיד יעשה כל
המצות מאהבה.
[ג] וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב את
ה' אהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו
קשורה באהבת ה' ונמצא שוגה בה תמיד כאלו
חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת
אותה אשה והוא שוגה בה תמיד בין בשבתו בין
בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה ,יתר מזה
תהיה אהבת ה' בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו
שצונו בכל לבבך ובכל נפשך ,והוא ששלמה אמר
דרך משל כי חולת אהבה אני ,וכל שיר השירים
משל הוא לענין זה.

[ד] אמרו חכמים הראשונים שמא תאמר הריני
למד תורה בשביל שאהיה עשיר בשביל שאקרא
רבי בשביל שאקבל שכר בעולם הבא תלמוד לומר
לאהבה את ה' כל מה שאתם עושים לא תעשו
אלא מאהבה ,ועוד אמרו חכמים במצותיו חפץ
מאד ולא בשכר מצותיו ,וכן היו גדולי החכמים
מצוים לנבוני תלמידיהם ומשכיליהם ביחוד אל
תהיו כעבדים המשמשים את הרב וכו' אלא מפני
שהוא הרב ראוי לשמשו כלומר עבדו מאהבה.
[ה] כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר או כדי
שלא תגיע עליו פורענות הרי זה עוסק שלא
לשמה ,וכל העוסק בה לא ליראה ולא לקבל שכר
אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שצוה בה הרי זה
עוסק בה לשמה ,ואמרו חכמים לעולם יעסוק
אדם בתורה ואפילו שלא לשמה שמתוך שלא
לשמה בא לשמה ,לפיכך כשמלמדין את הקטנים
ואת הנשים וכלל עמי הארץ אין מלמדין אותן
אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר ,עד שתרבה
דעתן ויתחכמו חכמה יתירה מגלים להם רז זה
מעט מעט ומרגילין אותן לענין זה בנחת עד
שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה.
[ו] דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא
נקשרת בלבו של אדם עד שישגה בה תמיד כראוי
ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה ,כמו שצוה
ואמר בכל לבבך ובכל נפשך ,אינו אוהב הקדוש
ברוך הוא אלא בדעת שידעהו ,ועל פי הדעה תהיה
האהבה אם מעט מעט ואם הרבה הרבה ,לפיכך
צריך האדם ליחד עצמו להבין ולהשכיל בחכמות
ותבונות המודיעים לו את קונו כפי כח שיש
באדם להבין ולהשיג כמו שבארנו בהלכות יסודי
התורה.
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ליקוטי הלכות יו"ד הלכות תלמוד תורה ג
בַתֹורה ִביגִ יעָ ה גְּ דֹולָ ה ,כְּ מֹו ֶש ָא ְּמרּו
ָ
תֹורה ,כִ י צָ ִריְך לַ ֲעמֹּל
לְּקבֵּ ל ָשכָר עַ ל לִּמּוד ַה ָ
[ב] וְּ עַ ל כֵּן ָאסּור ַ
תֹורה ִמ ְּת ַקי ֶֶמת ֶאלָא ְּב ִמי ֶש ֵּּמ ִמית עַ ְּצמֹו
לִב ָרכָ הָ ,א ָדם כִ י יָמּות בָ א ֶֹּהלֵּ .אין ַה ָ
בֹותינּו זִ כְּ רֹונָם ְּ
ַר ֵּ
יְּקא וְּ עִ ַקר
בַתֹורה' ,ע ֲֵּמלִים' ַד ָ
ָ
יהּ .וכְּ מֹו ֶשכָתּובִ ,אם ְּבחֻ ק ַֹּתי ֵּתלֵּכּו .עַ ל ְּמנָת ֶש ִת ְּהיּו ע ֲֵּמלִים
עָ לֶ ָ
תֹורה ֶשיִ ְּה ֶיה
עֵּסק ַה ָ
לְּבָרר ֶ
בַתֹורה הּוא ַרק ִב ְּש ִביל ֵּ
ָ
עָמל וְּ ַהיְּ גִ יעָ ה ֶש ְּצ ִריכִ ין לַ ֲעמֹּל ּולְּ ִה ְּת ַיגֵּעַ ַה ְּרבֵּ ה
ֶה ָ
בָרְך וְּ ל ֹּא יִ ְּהיֶה לִּמּודֹוַ ,חס וְּ ָשלֹוםִ ,ב ְּש ִביל תֹועֶ לֶת עַ ְּצמֹו
יִת ַ
לְּיֹוצרֹו ְּ
רּוח ְּ
ַהלִּמּוד לִ ְּש ָמּה לַ עֲשֹות נ ַַחת ַ
(אבֹות
נְּטר ַחס וְּ ָשלֹום ,וְּ ל ֹּא ַיע ֲֵּשם ע ֲָט ָרה לְּ ִה ְּתג ֵַּדל בָ ֶהם וְּ ל ֹּא ַק ְּרדֹּם לַ ְּחפֹּר בָ ּה וְּ כּו' ָ
ּולְּק ֵּ
לְּ ִה ְּתי ֵַּהר ַ
חֻּמש ֵּאין ְּצ ִריכִ ין
בַתֹורה ֶש ְּבעַ ל פֶ ה ,כִ י ְּבלִּמּוד ָ
ָ
עָמל ִב ְּשעַת ַהלִּמּוד הּוא ַרק
פֶרק ד) וְּ עִ ַקר ַהיְּ גִ יעָ ה וְּ ֶה ָ
ֶ
תֹורה ֶש ְּבעַ ל פֶ ה
חֲמת ֶשבַ ָ
בַתֹורה ֶש ְּבעַ ל פֶ ה וְּ זֶ הּו ֵּמ ַ
ָ
עָמל הּוא ַרק
לְּ ִה ְּת ַיגֵּעַ כָ ל כְָך .וְּ עִ ַקר ַהיְּ גִ יעָ ה וְּ ֶה ָ
ֶש ִח ֵּדש ַה ַתנָא אֹו ֵּאיזֶ ה צַ ִדיק ְּב ֶהכְּ ֵּר ַח יֵּש בָ ּה ְּב ִחינַת ְּשמ ֹּאלָ ה ֶש ָהיָה מֻכְּ ָרח ַה ַתנָא לִ פֹּל ִב ְּשעַת
נִמ ָשְך ְּב ִחינַת ַמ ְּש ָמעּות
פַרנ ָָסה כַ נַ"ל ,אֲ ֶשר ִמ ָשם ְּ
יאה ַד ָקה כְּ ֵּדי לְּ ַה ְּמ ִשיְך ְּ
לְּאיזֶ ה ְּשגִ ָ
תֹורתֹו ֵּ
אֲ ִמ ַירת ָ
בַתֹורה בֶאֱ ֶמת וְּ לִזְּ כֹות לְּכִ ְּת ָרּה ֶשל
ָ
חֲמת זֶ ה כָ ל ִמי ֶשרֹוצֶ ה לַ ֲעסֹּק
ּומ ַ
ֶשל ּופ ְֹּּשעִ ים יִכָ ְּשלּו בָ ם כַ נַ"לֵּ .
דֹושה
תֹורה ַה ְּק ָ
עֵּסק ַה ָ
תֹורה לְּ ַחיֵּי עֹולָ ם לְּ ִה ְּת ַדבֵּק ְּבקֹונֹו אֲ ֶשר זֶ ה ַתכְּ לִ ית ֶ
יְּדי ַה ָ
תֹורה לִזְּ כֹות עַ ל ֵּ
ָ
לְּבָרר ּולְּ ַהכְּ נִיעַ ְּב ִחינַת אֲ ִחיזַת ּופ ְֹּּשעִ ים יִכָ ְּשלּו
תֹורה ֶש ְּבעַ ל פֶ ה ֵּ
עֵּסק ַה ָ
הּוא צָ ִריְך לְּ ִה ְּת ַיגֵּעַ ְּמאֹּד ְּב ֶ
רֹוצים לְּ ַהּטֹות לְּבָבֹו
חֲרי ַמחֲ ַש ְּבתֹו וְּ ִ
רֹודף ַא ֵּ
ימיּות ֶש ֵּ
עַר ִמ ִ
בָ םְּ ,ד ַהיְּנּו ַה ַּמחֲ ָשבֹות ֶשל גַּסּות ּופְּ נִיֹות וְּ ָה ְּ
יִת ָק ֵּרי ַר ִביִ ,ב ְּש ִביל ֶשיִ ְּהיֶה ַרב
בַתֹורה ִב ְּש ִביל כָבֹוד וְּ גַּסּות ִב ְּש ִביל ֶש ְּ
ָ
ִמן ָהאֱ ֶמת ַחס וְּ ָשלֹום ,לַ ֲעסֹּק
לִישית ּולְּ ַהנְּ ִהיג ָהעֹולָ ם
תֹורה ִב ְּסע ָֻדה ְּש ִ
לֹומר ָ
הֹור ָאה אֹו לִ ְּהיֹות ְּמפ ְֻּר ָסם וְּ ַ
מֹורה ָ
ְּב ֵּאיזֶ ה ְּק ִהלָ ה אֹו ֵּ
טּותים ָה ַר ִבים וְּ ַה ִבלְּבּולִים ֶשיֵּש
ּולְּ ַה ְּרבֹות כְּ בֹודֹו כַ נָהּוג עַכְּ ָשו וְּ כַיֹוצֵּ א ְּב ֵּאלֶ ה ַהפְּ נִיֹות וְּ ַה ְּש ִ
יאה ַד ָקה ֶש ָהיָה לְּ ַהצַ ִדיק ִב ְּשעַת
נִמ ָשְך ִמ ְּשגִ ָ
בַתֹורה ֶש ְּבעַ ל פֶ ה .וְּ כָ ל זֶ ה ְּ
ָ
עֹוס ָקם
לֹומ ִדים ִב ְּשעַת ְּ
לְּ ַה ְּ
פַרנ ָָסה לָ עֹולָ ם כַ נַ"ל .וְּ עַ ל כֵּן ְּצ ִריכִ ין יְּ גִ יעָ ה
תֹורתֹו ֶש ָהיָה מֻכְּ ָרח לִ פֹּל בָ ּה ִב ְּש ִביל לְּ ַה ְּמ ִשיְך ְּ
ִה ְּתגַלּות ָ
לֵּמה עַ ל כָ ל ַמע ֲָשיו ָה ָרעִ ים ּולְּ ִה ְּת ַא ֵּּמץ ְּבכָ ל עֹּז לְּ ַהכְּ נִיעַ ּולְּ ַה ְּשפִ יל כָ ל
גְּ דֹולָ הְּ ,ד ַהיְּנּו לָ שּוב ִב ְּתשּובָ ה ְּש ָ
תֹורה
בָרְך ֶשיִזְּ כֶ ה ֶשיִ ְּהיֶה לִּמּודֹו לְּ ַה ְּשכִ ינָהְּ ,ד ַהיְּנּו ֶש ַי ֲעסֹּק ְּב ַה ָ
יִת ַ
ּולְּבַקש ֵּמה' ְּ
ֵּ
ֵּאלּו ַה ַּמחֲ ָשבֹות ָרעֹות
רּוח לְּ פָ נָיו ֶש ָא ַמר וְּ ַנע ֲָשה ְּרצֹונֹו וְּ זֶ הּו עִ ַקר
בַתֹורה וְּ לַ עֲשֹות נ ַַחת ַ
ָ
בָרְך לְּבַד ֶש ִצּוָנּו לַ ֲעסֹּק
יִת ַ
ִב ְּש ִביל ה' ְּ
לֹומ ִדים ֶשע ֲֵּמלִים בַתֹו ָרה
עָמל ֶשל ַה ְּ
בַתֹורה ֶש ְּבעַ ל פֶ ה ,כִ י בֶאֱ ֶמת גַם ַהיְּ גִ יעָ ה וְּ ֶה ָ
ָ
עָמל
ַהיְּ גִ יעָ ה וְּ ֶה ָ
נִמ ָשְך ַרק ִמזֶ ה
עַת ָתא ַאלִבָא ְּד ִהלְּכְּ ָתא גַם זֶ ה ְּ
סּוקי ְּש ַמ ְּ
לְּבָרר ַהּסֻ גְּ יָא וְּ ַההֲ לָכָ ה עַ ל ְּמכֹונָּה וְּ לַאֲ ֵּ
ֵּ
יאה ַהנַ"ל ֶש ִהוא ְּב ִחינַת ְּשמ ֹּאלָ ה ֶש ִּמ ָשם אֲ ִחיזַת ּופ ְֹּּשעִ ים יִכָ ְּשלּו בָ םֶ ,ש ִּמ ָשם אֲ ִחיזַת
ִמ ְּב ִחינַת ַה ְּשגִ ָ
נִמ ָשכִ ין כָ ל ַה ֻק ְּשיֹות וְּ כָ ל ַהכְּ בֵּדּות וְּ כָ ל
ַה ְּקלִ פֹות ֶש ֵּהם מֹּץ וְּ ֶתבֶן ַהחֹופִ ין עַ ל ַההֲ לָכָ ה ֶש ִּמ ָשם ְּ
נִמ ָשְך ֵּמ ֶהם ֶש ֵּהם
הֹוציא ַה ִדין לַאֲ ִמתֹו ,כִ י כָ ל זֶ ה ְּ
הֲבינָּה עַ ל ְּמכֹונָּה ּולְּ ִ
חֻמרֹות ֶשבַ הֲ לָכָ ה ֶש ָק ֶשה לַ ִ
ַה ְּ
יּותם וְּ כ ָֹּחם
כַּמה ְּמקֹומֹות וְּ עִ ַקר ִח ָ
ימנָא ְּב ָ
ּוב ַר ֲעיָא ְּמ ֵּה ָ
בַתקּונִים ְּ
ְּב ִחינַת מֹּץ וְּ ֶתבֶן ֶשבַ הֲ לָכָ ה ,כַּמּובָן ִ
פַרנ ָָסה כַ נַ"ל .וְּ עַ ל כֵּן
יאה ַד ָקה ֶשל ַהצַ ִדיק ֶש ָהיָה מֻכְּ ָרח לִ פֹּל בָ ּה ִב ְּש ִביל ְּ
יְּדי ַה ְּשגִ ָ
נִמ ָשְך ַרק עַ ל ֵּ
ְּ
בַתֹורה לְּ ַהכְּ נִיעַ ּולְּ ַה ְּשפִ יל ּולְּ ג ֵָּרש מֹּץ וְּ ֶתבֶן ִמן ַההֲ לָכָ ה ֶש ֵּהם אֲ ִחיזַת
ָ
צָ ִריְך כָ ל ֶא ָחד לַ ֲעמֹּל ּולְּ ִה ְּת ַיגֵּעַ
עַת ָתא ַאלִ בָא
סּוקי ְּש ַמ ְּ
רּורה וְּ לַאֲ ֵּ
ַה ְּקלִ פֹות ֶש ֵּהם ַה ַּמחֲ ָשבֹות ֶשל גַּסּות ּופְּ נִיֹות וְּ ָאז זֹוכֶ ה לַ הֲ לָכָ ה ְּב ָ
בָרְך אֲ זַי ה' עִ ּמֹו וַאֲ זַי הֲ לָכָ ה כְּ מֹותֹו ,כְּ מֹו ֶש ָא ְּמרּו
יִת ַ
עֹוסק לִ ְּש ָמּה ִב ְּש ִביל ה' ְּ
ְּד ִהלְּ כְּ ָתא ,כִ י כְּ ֶש ֵּ
לִב ָרכָ ה וְּ ה' עִ ּמֹו ֶשהֲ לָכָ ה כְּ מֹותֹו.
בֹותינּו זִ כְּ רֹונָם ְּ
ַר ֵּ

