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בן איש חי הלכות שנה שניה בהר בחקותי
כמו שאמר דוד המלך עליו השלום ,אחת שאלתי מאת ה' וכו' ,ואף על פי
שאני פורט דברים הרבה ,יען כי תכלית כונתי הוא לחזות בנועם ה' ולבקר
בהיכלו שהוא ענין עבודתו יתברך ,ולזה אמר כל הלומד תורה לשמה,
דודאי כונתו בכל שאלת צרכיו הוא ענין אחד שהוא עבודת הבורא ,לכך זה
זוכה לדברים הרבה בתפלתו ,שיוכל לפרוט בשאלותיו כמה דברים ,ואין זה
יוצא חוץ משורת דרך ארץ ,כי באמת הכל נחשב אחת .והנה ההפרש בין
לומד לשמה ובין שלא לשמה הוא בלב ,כי זה לבו לשמים וזה לבו חושב און
שלימודו הוא בעבור ענינים שונים שבגשמיות
יאר ה' פניו אליך ויחנך ,איתא במדרש יאר זה מאור תורה שיאיר פניך ולבך בתורה ,ויתן לך בני
תורה ,כמה דכתיב ,כי נר מצוה ותורה אור ,ויחנך ,יחנך במשאלותיך ,וכן הוא אומר ,חנון יחנך לקול
זעקיך .ונראה לי בסייעתא דשמיא ,על דרך מה שפרשתי בסייעתא דשמיא במאמר התנא ,רבי מאיר
אומר ,כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ,והכונה היא ,דהלומד לשמה מוכרח שכל
שאלות צרכיו יהיו לשם שמים ,שהתכלית הוא כדי לעבוד את הבורא יתברך ,ולכן אף על פי שאמרו
רבותינו זכרונם לברכה ,אין לאדם לשאול שתי שאלות בבת אחת מן השמים ,הנה זה יכול לשאול
כמה שאלות בבת אחת ,מפני שתכלית כונתו במשאלות אלו היא אחת ,והיינו כדי שיעבוד על ידי זה
את הבורא יתברך .ובזה פרשתי בסייעתא דשמיא ,כונת רב בתפילתו בכל יום ,יהי רצון מלפניך
שתרחמנו חיים ארוכים ,חיים של שלום וכו' ,ובסוף אומר חיים שתמלא כל משאלותינו לטובה
לעבודתך ,והכונה כי הוא פרט עשרה בקשות בחיים בשאלה זו ,ואם תאמר אין לשאול אפילו שתים
בבת אחת ,לכך סיים תמלא משאלות לבנו לטובה לעבודתך ,דכל שאלות אלו אני מבקש בעבור
עבודתך ,ונמצאו נעשו כולם בקשה אחת ,וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום ,אחת שאלתי מאת ה'
וכו' ,ואף על פי שאני פורט דברים הרבה ,יען כי תכלית כונתי הוא לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו
שהוא ענין עבודתו יתברך ,ולזה אמר כל הלומד תורה לשמה ,דודאי כונתו בכל שאלת צרכיו הוא ענין
אחד שהוא עבודת הבורא ,לכך זה זוכה לדברים הרבה בתפלתו ,שיוכל לפרוט בשאלותיו כמה
דברים ,ואין זה יוצא חוץ משורת דרך ארץ ,כי באמת הכל נחשב אחת .והנה ההפרש בין לומד לשמה
ובין שלא לשמה הוא בלב ,כי זה לבו לשמים וזה לבו חושב און שלימודו הוא בעבור ענינים שונים
שבגשמיות ,ונמצא הלומד שלא לשמה רק עיניו מאירים בתורה שמתחכם עין שכלו ,אבל לבו הולך
חשכים ואין נוגה לו ,מה שאין כן הלומד לשמה עיניו ולבו מאירים בתורה ,וזהו שאמר יאיר עיניך ולבך
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בתורה ,ועל ידי כן יחנך במשאלותיך ,כלומר אפילו אתה שואל כמה שאלות בבת אחת ,יחנך ויתן לך
משאלותיך ,שנאמר חנון יחנך לקול זעקיך ,לשון כפול כמה חנינות לכמה בקשות בבת אחת .ובאופן
אחר נראה לי בסייעתא דשמיא ,אומרו יחנך במשאלותיך ,כי לפי שורת הדין אם אדם שואל שאלות
צרכיו בתפילתו ,אין לו שכר על גוף התפילה ,דדי לו מה שנותן לו הקדוש ברוך הוא שאלתו ,אך
באמת ידענו כי הקדוש ברוך הוא נותן לאדם שכר גם בעבור התפילה שהתפלל לפניו ,ובאמת ודאי
זה דרך חנינה הוא בתורת חסד ,לכן התפילות של כל יום הם שלש ,כנגד שלש טיפין של נקוד סגו"ל,
שהוא נקוד של ספירת החסד ,לרמוז כי מה שנותן הקדוש ברוך הוא שכר לאדם על שלש תפילות
הוא בתורת חסד ,ולזה אמר חנון יחנך שתים ,אחת על עיקר השאלה ששאלת בתפילתך ,ואחת שכר
על התפילה שהתפללת לפניו ,ולזה אמר יחנך במשאלותיך ,יתנהג עמך דרך חנינה .ובאמת אף על
גב דזה הוי בחסד ,צריך טעם למה יתן שכר על התפילה ,ונראה הטעם דאמרו בזוהר הקדוש ,האדם
עושה אורות בסוד לבושין ,ואורות בסוד כלים ,מן דבורים של התפילה ,ואף על פי שהדברים המה
שאלת צרכיו ,רפאנו ברכנו וכיוצא ,וכמו שכתוב בזוהר לבושין דלביש בצפרא לא לביש ברמשא וכו',
ולכן נקראו דברים העומדים ברומו של עולם ,ולכן יש לו קבלת שכר על לבושין דאור וכלים דאור,
שעושה מדבורים של תפילה .ובזה יובן הטעם שנמשלו ישראל לתולעת ,דכתיב אל תיראי תולעת
יעקב ,ואמרו רבותינו זכרונם לברכה ,מה תולעת כחה בפיה אף ישראל כחם בפיהם ,כלומר התולעת
בשרה רך ואפילו הכי עושה בריר פיה את המשי ,אשר ממנו עושים לבושים יקרים ,וכן ישראל מדבור
פיהם יהיו לבושין דאור לבושין יקירין קדישין ,ולכן קראם תולעת ולא תולע ,כי תולעת בהפוך אתוון
תועלת לומר נדמו לתולעת מצד התועלת הנמצא בה בלבד ,דעל התועלת שיש בתולעת נדמו ,ולכן
מאחר דכח פיהם נדמה לכח היפה הנמצא בתולעת ,שהוא תועלת פעולת המשי ,איך יטמאו את
פיהם בבשר התולעת ,שהוא טמא ומטמא את פיהם ,דהא ודאי ראוי שיסתלק אותו הכח מהם ,אשר
על כן מאחר דהתולעים מצוים הרבה ברוב מיני אכילה ושתיה ,הנה אם לא ישים האדם עיניו היטב
היטב יכשל בנקל:
ליקוט גדול המקיף כל עניני לימוד תורה לשמה וגודל תועלתה ,דברי התעוררות בוערים כלפיד אש -
לאדמורי"ם ,רבנים ,דיינים ,ראשי ישיבות ,מגידים ,דרשנים ,נשיאי מוסדות ,מנהלים ,מלמדים ,ולכל יהודי
ויהודי  -חובתן ואחריותן כלפי הציבור וכלל ישראל ואלפי אלפים ורבבות רבבות זכיות שביכלתן לרכוש
בקלות מידי יום ביומו.
מלוקט מש"ס בבלי וירושלמי ,תו"כ ,ספרי ספרא ,מדרשים ,ילקוט וזוה"ק ,ראשונים ואחרונים ,רמב"ם,
שו"ע ופוסקים ,וספרי שו"ת ,מפרשי התורה ,ספרי יראים ומוסר חסידות.
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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