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JUST DO IT
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Our Torah Life Experiences
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בס"ד
בראשית רבה ( וילנא ) פרשת לך לך פרשה מד סימן א

)(2

א [טו ,א] אחר הדברים האלה היה דבר ה' אל אברם במחזה לאמר וגו' (תהלים יח) האל תמים דרכו אמרת ה' צרופה
מגן הוא לכל החוסים בו אם דרכיו תמימים הוא על אחת כמה וכמה ,רב אמר לא נתנו המצות אלא לצרף בהן את
הבריות ,וכי מה איכפת ליה להקב"ה למי ששוחט מן הצואר ,או מי ששוחט מן העורף ,הוי לא נתנו המצות אלא לצרף
בהם את הבריות ,ד"א האל תמים דרכו זה אברהם שנאמר (נחמיה ט) ומצאת את לבבו נאמן לפניך ,אמרת ה' צרופה,
שצרפו הקדוש ברוך הוא בכבשן האש ,מגן הוא לכל החוסים בו ,אל תירא אברם אנכי מגן לך
*ע"ע רמב"ם מורה נבוכים ג:כו

IT BUILDS CHARACTER

שמות יז :ט

)(3

וַי ֹּאמֶ ר מֹּשֶ ה ֶאל יְהֹושֻׁ עַ בְ חַ ר לָנּו אֲ נ ִָׁשים וְ צֵ א ִׁהלָחֵ ם בַ עֲמָ לֵק מָ חָ ר ָאנֹּכִׁ י נִׁצָ ב עַ ל
ֹלהים בְ י ִָׁדי.
ר ֹּאש הַ גִׁ בְ עָ ה ּומַ טֵ ה הָ אֱ ִׁ
אור החיים ויקרא יט :כג

)(4

(כו) לא תאכלו על הדם סמך הכתוב מצוה זו למצות ערלה ,לרמוז מה שאמרו ז"ל (מדרש תלפיות) כי אדם הראשון חטא
באכילת עץ הדעת קודם זמן התירו שהוא בחינת ערלה ,שאם היה ממתין עד ליל שבת קודש היה מקדש על היין ,וזה הוא
סוד דבריהם ז"ל שאמרו (סנהדרין לח ב) אדם מושך בערלתו היה זו היא ערלתו ,והוא מה שאמר הכתוב סמוך לאזהרת
וערלתם ערלתו לא תאכלו פירוש מפרי ערלה ,על הדם פירוש על סיבת הדם ,כי זו סיבה לכל שפיכות דמים דם אדם ודם
זרעיותיו ,ויש לך לדעת כי סבת הערלות ועקרם זה מקורם שזולת חטא אדם לא היתה ערלה בעולם לא של צומח ולא של
בעלי חיים:
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INVESTING FOR THE FUTURE
גמ' ע"ז ג.

גמ' עירובין כב.

)(5

)(6

רמב"ם הל' תשובה י :ה

)(7

רמב"ם פיה"מ פרק חלק

)(8

שים בדעתך כי נער קטן הביאוהו אצל המלמד ללמדו תורה וזהו הטוב הגדול לו לענין מה שישיג מן השלמות אלא שהוא למעוט
שניו וחולשת שכלו אינו מבין מעלת אותו הטוב ולא מה שיגיעהו בשבילו מן השלמות ולפיכך בהכרח יצטרך המלמד שהוא יותר
שלם ממנו שיזרז אותו על הלמוד בדברים שהם אהובים אצלו לקטנות שניו ויאמר לו קרא ואתן לך אגוזים או תאנים ואתן לך
מעט דבש ובזה הוא קורא ומשתדל לא לעצם הקריאה לפי שאינו יודע מעלתה אלא כדי שיתנו לו אותו המאכל ואכילת אותן
המגדים אצלו יקר בעיניו מן הקריאה וטוב הרבה בלא ספק ולפיכך חושב הלימוד עמל ויגיעה והוא עמל בו כדי שיגיע לו באותו
עמל התכלית האהוב אצלו והוא אגוז אחד או חתיכה דבש וכשיגדיל ויחזיק שכלו ויקל בעיניו אותו הדבר שהיה אצלו (וכשיהיה)
נכבד מלפנים וחזר לאהוב זולתו יזרזו אותו ויעוררו תאותו באותו הדבר החמוד לו ויאמר לו מלמדו קרא ואקח לך מנעלין יפים או
בגדים חמודים ובזה ישתדל לקרא לא לעצם הלימוד אלא לאותו המלבוש והבגד ההוא נכבד בעיניו מן התורה והוא אצלו תכלית
קריאתו וכאשר יהיה שלם בשכלו יותר ויתבזה בעיניו זה הדבר ג"כ ישים נפשו למה שהוא גדול מזה ואז יאמר לו רבו למוד פרשה
זו או פרק זה ואתן לך דינר אחד או ב' דינרין ובכך הוא קורא ומשתדל ליקח אותו הממון ואותו הממון אצלו נכבד מן הלמוד לפי
שתכלית הלמוד אצלו הוא שיקח הזהב שהבטיחוהו בו וכשיהיה דעתו גדול ונקלה בעיניו זה השיעור וידע שזה דבר נקל יתאוה
למה שהוא נכבד מזה ויאמר לו רבו למוד כדי שתהיה ראש ודיין ויכבדוך בני אדם ויקומו מפניך כגון פלוני ופלוני והוא קורא
ומשתדל כדי להשיג מעלה זו ותהיה התכלית אצל הכבוד שיכבדו אותו בני אדם וינשאוהו וישבחו אותו .וכל זה מגונה ואמנם
יצטרך למעוט שכל אדם שישים תכלית החכמה דבר אחר זולתי החכמה ויאמר לאיזה דבר נלמד אלא כדי שנשיג בו זה הכבוד
וזה הוללות על האמת ועל למוד כזה אומרים חכמים שלא לשמה כלומר שיעשה המצות וילמוד וישתדל בתורה לא לאותו הדבר
בעצמו אלא בשביל דבר אחר והזהירו החכמים על זה ואמרו[ אבות פ"ד מ"ה ]לא תעשה עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור
בה והם רומזין למה שבארתי לך שאין לשום תכלית החכמה לא לקבל כבוד מבני אדם ולא להרויח ממון ולא יתעסק בתורת השם
יתברך להתפרנס בה ולא תהיה אצלו תכלית למוד החכמה אלא לדעת אותה בלבד
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GESHMAK TO BE A YID
אגלי טל ,הקדמה

)(9

ומדי דברי זכור אזכור מה ששמעתי קצת בני אדם טועין מדרך השכל בענין לימוד תוה"ק ואמרו כי הלומד ומחדש
חדושים ושמח ומתענג בלימודו אין זה לימוד התורה כ"כ לשמה כמו אם היה לומד בפשיטות שאין לו מהלימוד שום
תענוג והוא רק לשם מצוה .אבל הלומד ומתענג בלימודו הרי מתערב בלימודו גם הנאת עצמו .ובאמת זה טעות
מפורסם .ואדרבא כי זה היא עיקר מצות לימוד התורה להיות שש ושמח ומתענג בלימודו ואז דברי תורה נבלעין בדמו.
ומאחר שנהנה מדברי תורה הוא נעשה דבוק לתורה[ .ועיין פירש"י סנהדרין נ"ח .ד"ה ודבק] .ובזוה"ק דבין יצה"ט ובין
יצה"ר אינן מתגדלין אלא מתוך שמחה .יצה"ט מתגדל מתוך שמחה של תורה .יצה"ר כו' .ואם אמרת שע"י השמחה
שיש לו מהלימוד נקרא שלא לשמה או עכ"פ לשמה ושלא לשמה .הרי שמחה זו עוד מגרע כח המצוה ומכהה אורה
ואיך יגדל מזה יצה"ט .וכיון שיצה"ט מתגדל מזה בודאי זה הוא עיקר המצוה .ומודינא דהלומד לא לשם מצות הלימוד
רק מחמת שיש לו תענוג בלימודו הרי זה נקרא לימוד שלא לשמה כהא דאוכל מצה שלא לשם מצוה רק לשם תענוג
אכילה ובהא אמרו לעולם יעסוק אדם כו' שלא לשמה שמתוך כו' .אבל הלומד לשם מצוה ומתענג בלימודו הרי זה
לימוד לשמה וכולו קודש כי גם התענוג מצוה:

בים דרכך )(10
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