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אל תקרי הלכות אלא הלכות , שנאמר הליכות עולם לו, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא" 

שרמז יש כאן למי שאין ביכולתו ללמוד בכל היום שצריך לעסוק , א"ח זיע"ר רי"ר האדמואמ]  סוף נידה.." [

עת ביום ועת , לאדם הזה די כי קובע לו עיתים לתורה, טוב תורה עם דרך ארץ, כי מהיכן ירק זה חי, במשא ומתן

הן שלך ולאו שלך , אך מקיים שנושא ונותן באמונה. כי אין ביכולתו שיעסוק כל היום בתורה הקדושה, בלילה

  . ו"ואינו גוזל ומרמה את חברו ח, צדק במידה ובמשקל ובמשורה באמונה כדת של תורה

  

וזה , ששונה את ההלכות מה שלמד ורוצה עכשיו לקיים אותם, ולא אמר הלומד רק השונה, וזה כל השונה הלכות

אזי ,  בדרך התורה הקדושה באמונהכיוון שהולך, אף בעת מסחרו גם כן שונה הלכות, "השונה הלכות בכל יום"

שיידע כי אין השם שלם ,  הו–ו אותיות דע "ואותיות דעה". בכל דרכיך דעהו"שהוא מקיים , הוא בן עולם הבא

  .וזה אפילו בשעה שעומד ועוסק במסחרו ידע מזה, וכסאו שלם בעוונותינו

  

, "לו"גם כן , שהוא תהלוכות עולםהוא המשא והמתן , אף בתהלוכות העולם, "הליכות עולם לו"וזה שנאמר 

אל "וזה , ומקבל הכל באהבה ובשמחה, שהולך בדרך התורה ומאמין בהשגחה פרטית שהכל הוא מאיתו יתברך

כיוון שמקיים במידה ובמשקל במשורה באמונה הן , "הליכות"נעשה " הלכות"שגם , "תקרי הלכות אלא הליכות

  ". הלכות"המשא ומתן גם כן כאלו שונה " הליכות"היא , אם כן, קשלך צדק ולאו שלך צד

  

היינו שכל דרכיו על פי התורה , כי גודל מחזיק התורה, "עץ חיים היא למחזיקים בה"והוא שרמז הפסוק 

שתול על פלגי "שהוא כעץ , עושה הוא דרכיו על פי רצונו יתברך, פ שאינו יכול ללמוד כל היום"שאע, הקדושה

, ולא אמר ללומדה" עץ חיים היא למחזיקים בה"לכן אמר הכתוב , יונק כל הדרכותיו מהתורה הקדושהש, "מים

למען אשר יעשה את , שהוא עושה אותה תמיכה ומקום להתלות בה" ותומכיה"כי התורה היא זו הנאמר עליה 

  ".אשרי שאל יעקב בעזרו", "מאושר"על כן הוא זה , ת"אשר הצטווה על ידי השי

  

במספר , ס"שבגימטרייה הוא תש, ת"אשר במקרא קודש שמו עצר, "חג השבועות"מצינו בשם החג הנקרא ורמז 

ואם אין תורה אין "שזוהי תורה עם דרך ארץ " אם אין קמח אין תורה] "אות א[, חסר אחד, ח" קמ–ה "מכוון תור

אזי מעלה את הניצוץ ,  התורהשעל ידי שעושה כל דרכיו על פי, שירמוז לניצוץ הקדוש שמצוי בגשמיות, "ח"קמ

, שאם יקבלו ישראל את התורה מוטב, ה עם מעשה בראשית"שהרי תנאי התנה הקב, ההוא לשורשו העליון

היא מקור , שבכל ענין ודבר עושה את מעשיו באור התורה, "נעשה ונשמע"וקבלת התורה היא דווקא באופן אשר 

שיהיו , ישראל ואורייתא, ה"קב, י החוט המשולש לא ינתקהר, ובקביעת עיתים לתורה בבוקר ובערב, מים חיים

    .א"בב, להביאנו לימות המשיח, חיי העולם הזה, מהלכים יחדיו בארצות החיים
  

  "הליכות עולם לו" –מאורות החג 
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