דברים אחדים
הכל תלוי במזל ואפי' ס"ת שבהיכל )תקו"ז תקון ע' ,קכז ,א( .נתמזל מזלו של בעל
'מעלות התורה' ,ושפתותיו מרחשות תדיר ע"י הלומדים ההוגים בספרא דא .וכבר
נודע ברבים גודל מעלתו וסגולתו להכניס אהבת התורה בלב הלומד ,ואכמ"ל .אך
מאידך ,דוקא מפני היות הספר נפ וץ כל כך ,הדפיסוהו כמה וכמה פעמים ללא
הבחנה וללא הגהה ,עד אשר עלה כולו קמשונים וכסו פניו חרולים ,הרבה מאמרי
חז"ל לא צויין מקורם כלל ,ואף אלו שצויין בהרבה פעמים צויין בטעות ,וגם פיסוק
הספר וקיטועו נעשה כמעשה קוף בעלמא ,חתמו במקום שאמרו לפתוח ופתחו
במקום שאמ רו לחתום .כל זה מלבד מה שנראה כל הספר כמגילה ארוכה וסופו
נעוץ בתחילתו ,לא נודע צאתו ובואו.
אשר לכן ראיתי לתועלת גדול להגיה הספר מתחילתו לסופו ,לפסק ולקטע
במקומות הנחוצים ולהוסיף כותרות בתחילת כל עניין ,למען ירוץ בו הקורא בהבנה
ובעיון.
עניין נוסף ראיתי ליתן טעם לשבח ו להוסיף ציצים ופרחים לדברי רבינו ,באשר
בסקירה ראשונה נראה כל הספר כאס ופת מדרשי חז"ל ,אך באמת בתוך הדברים
חידש רבינו חידושים רבים ונפלאים ,מהם שאינם ידועים ומהם ידועים כבר ,ו כדא י
הוא בעל השמועה שתיאמר שמועתו בשמו.
יש לציין כי בהרבה מן הדברים לא עי ינתי כל הצורך ,ולכך ראיתי לנכון להוציאו
לאור במהדורה מצומצת ,למען יאירו הלומדים את עיני ,ביקור"ת תהיה כי לא
חפש"ה כל הצורך .ואשמח מאד לכל הערה והארה בד' הספר ,ויהי לי למשיב נפש.
מהדורה זו יו"ל ערב חג מתן תורתינו ,בתקווה ובתפילה להאהיב התורה על לומדי',
ונז כה לשמור ולעשות ולקיים כל התורה כולה באהבה ,אכי"ר.
שמחה פאכטמן
עיר הקדש והמקדש
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הקדמת הרב המחבר
להיות שהארכתי בביאורי על המשנה ח' פ"ג דיומא בעניני וידויין שכל עיקר התשובה
נכלל בזה המשנה ,ואין רצוני להאריך בזה מפני שעיקרי התשובה מפורש יצא מפי
הראשונים ז"ל וגם בפסוקי תנ"ך מפורשים הרבה מזה ,ורק מפני שמצינו שכל עיקר
גדר התשובה והתחלתה הוא התורה שתתעלה כמאמר חז"ל )ע"ז כ ,ב( תורה מביאה
לידי זהירות וזריזות וכו' כמו שמבואר בפנים ,וכמ"ש בזוה"ק )ויקרא פט ,ב( וז"ל,
מאן דרחיק מאורייתא רחיק מקב"ה .וגם א"א לבא לשום מעלה או מדה טובה או
לשום דבר יראה רק ע"י התורה שעל ידה יכיר גודל עונו ויתעורר לשוב כמ"ש קין גדול
עוני מנשוא ,ואז בא לידי התשובה .ובפרט בדורות הללו שכל אריכות הגלות הוא
מחמת ביטול תורה ר"ל ,ואין הגליות מתכנסות אלא בזכות התורה כדאיתא בגמ' הק'
)ב"ב ח ,א .(1וכל הצרות הבאות עלינו תמיד הוא מחמת ביטול תורה כמ"ש בזוה"ק
ע"פ נרפים אתם נרפים 2ע"ש .ויבואר זה בפנים.
גם התורה מכפרת על כל העונות כמבואר בגמרא ובזוהר בהרבה מקומות .ובפרט
בדורות הללו אשר הזמנים חלושי הדיעות ומהנמנע לקיים תשובת המשקל ע"פ
סיגופים המבוארים בדברי קדמונינו ז"ל כדומה על ליצנות א' ק"כ תעניתים .ועל כעס
א' קנ"א תעניתים 3ועל דבור חול א' בביהכ"נ מ' יום 4ואם יחיה האדם אלף שנים
 1ויעוי' ויקרא רבה ז ,ג ,אין כל הגלויות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות .ויעוי' בחסד לאברהם מעיין ב' נהר ז' וז"ל :הענין
שעם היות שיעסוק האדם במצות ויטיב דרכיו לא יועילהו זה לבד לעה"ב ,מפני שכל עסק האדם בעולם הנשמות אינו אלא בתורה
וא"כ עיקרו הוא שיעסוק בתורה ,ואז ע"י התורה יזכה לעולם הנשמות שהוא עה"ב ,ולזה אם לא ידע לעסוק בתורה חייב לגלות
דהיינו גלגול ,ופדיון הגלגול והגלות הוא התורה מפני שאין ראוי שיהיה בין הצדיקים כאבל ושותק בלי תורה .וסוד הענין כו' ,וז"ס
ג' גלויות שגלו ישראל ואינם נגאלים כי אם בזכות התורה כדי להיות גאולתם שלימה ,וזמש"ל ,עכ"ד .וע"ע בס' מחשף הלבן להרב
אביר יעקב בפר' מצורע.
ויעוי' ביאור הגר"א לתיקו"ז סא ,א ,ד"ה דאתמר ביה ,שהגלות עכשיו נגאל ממנו בזכות משה ,והיינו ע"י התורה ,עיי"ש דברים
נפלאים .וע"ע באור החיים )שמות כז ,כ( ז"ל :ובדרך רמז יתבאר הכתוב על דרך מאמר הובא בספר זוהר חדש )ח (.כי ד' גליות של
ישראל כל אחד מהם נגאלו ממנו בזכות אחד ,גלות הראשון נגאלו בזכות אברהם אבינו ע"ה ,ב' נגאלו בזכות יצחק ,ג' בזכות יעקב,
והד' תלוי בזכות משה ,ולזה נתארך הגלות כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצות אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה,
עכ"ד.
 2ל"מ בזוהר ,מלבד מה דאי' ברע"מ בהעלותך קנג ,א ,ושם קאי על תמכין דאורייתא שיתרפו מלתמוך בת"ח בעקבתא דמשיחא,
יעו"ש .אכן רבינו הביאו לקמן )עמ'  (26והבין ג"כ כוונתו דקאי על לומדי תורה ,וצ"ע.
 3משנת חסידים מסכת התשובה פ"ב ופ"ג.
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פעמים לא יספיקו לו התעניתים על כל פרטי עונותיו ומה יעשו האזובי קיר כמונו היום
בדורות חלושי הטבע .ודומה לזה שאמרו בב"ק )צד ,ב( הגזלנים ומלוי ברבית אין
מקבלין מהם שלא ינעול דלת בפניהם והובא שם מעשה ע"ז ,ע"ש .ע"כ אנו אין לנו
אלא להתעורר בתורה וזאת התורה היא לנו לעולה ולמנחה ולחטאת וכו' וכמבו'
בדברי האריז"ל 5שכל העניני סיגופים ותעניות המה לראשונים אמנם האחרונים
חלושי המזג עיקר התשובה בחיזוק התורה כל היום ,6ובפרט כי רבו משובותינו ועון
ביטול תורה על כולנה ,ואף מי שנגע יראת ה' בלבו ורצונו לעשות תשובה עושה מן
הטפל עיקר דהיינו תעניות וסיגופים ואינו חושש על העיקר דהיינו תורה .ע"כ הניפותי
ידי בחיבור זה בדברים הללו כי רצוני לבאר פה כפי שכלי מעלות התורה כפי הנמצא
בכתובים ובמאמרי חז"ל בגמרא ובמדרשים ומאמרי זוה"ק בשום שכל מהבין והיו
לאחדים בידי להעיר את הקורא מתרדמת הזמן ולקרב לבו בדביקות התורה הקדושה
בכדי שיבאו עי"ז לתשובה שלימה ולכל מעלות הרוממות ולהנהגות טובות וישרות
וע"ז יסדתי ספרי זה לעדת מי מנה.

 4כ"ה בראשית חכמה שער התשובה פ"ז אות מ' בשם הרוקח בהל' תשובה .ארחות צדיקים שער התשובה.
 5יעוי' בס' חרדים מצוות התשובה פ"ג )הובא בשבט מוסר פי"ט( בשם האר"י מס' בית מידות בכת"י.
 6וכ"ה בפי' הגר"א למשלי טז ,ו ,ובכתר ראש אות קל"ג ,ולקמן )עמ'  (43מה שהביא בשם הגר"א עמ"ש חז"ל בריש כל מרעין כו'.
ויעוי' בנפה"ח ש"ד פל"א ושלה"ק מסכת ר"ה עמוד הדין ,ואוה"ח שמות ל ,יג.
ויעוי' בתענית )יא ,ב( האי בר בי רב דיתיב בתעניתא ליכול כלבא לשירותיה .ובבן יהוידע שם כתב וז"ל :ועוד נראה לי בס"ד,
דידוע עסק התורה עושה תיקון ביצירה ,והתענית עושה תיקון בעשיה דוקא ,וכנזכר בדברי רבינו האר"י ז"ל ,וידוע דקליפת
הכלבים היא בעשיה ,וכמו שאמר רבינו האר"י ז"ל כו' ,ולכן זה שהשליך עסק התורה שעושה תיקון ביצירה ,ובחר בתענית שהוא
מתקן בעשיה דוקא ,יבא כלבא שקליפתו בעולם העשיה וליכול שירותיה ,עכ"ד.
אכן צ"ע ממ"ש האריז"ל בשער רוה"ק )כונת השרוי בתענית ז' ע"ב( הובא בחסד לאברהם )מעין ד' נהר מ"ה( שכ' דד' הגמ' הללו
קאי רק למי שלא חטא מימיו ,וז"ל שם :ומה שאמרו רבותינו ז"ל האי צורבא מרבנן דמתעני ליכול כלבא שירותיה ,היינו מי שלא
חטא מימיו אינו צריך תענית ,כי עסק התורה גדול מן התענית ,כי מי שלא חטא יותר טוב לו לעסוק בתורה ,שבזה יביא שפע
לנפשו ממקום גבוה מאד מן החכמה כנזכר בזוהר בשלח ,אמנם מי שחטא ראוי להתענות כדי לתקן אותו המקום ,עם היות שלא
יוכל להמשיך לנפשו מזון רק ממקום התחתון כי ע"י אותו התיקון יוכל לעלות למעלה ,עכ"ד .ויעוי' בשו"ת זרע אמת או"ח סי' פ"ט
ובשו"ת האלף לך שלמה או"ח סי' שנ"ח ובפתיחה לס' טהרת הקודש מה שהאריכו בזה.
4

מעלות התורה
התורה נמשלה לעץ ,שהתרי"ג מצוות הם השרשים שמהם מתפשטים הרבה מצוות

איתא במשנה סוף מכות ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל
לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר וכו' .לכאורה אין זה מובן מאי זכות הוא להם,
אדרבה אם היו מועטים היה קל יותר להם לקיים את כולם ויותר זכות היה להם
כשלא הרבה .וגם מאי לשון תורה ומצות.
ונראה ע"פ מה דאיתא בגמ' סוף מכות )כג ,ב( תרי"ג מצות נצטוו ישראל שנאמר תורה
צוה לנו משה וגו' .וכמה פעמים הוזכר זה הענין בגמ' ובמדרשים .והנה הקדמונים
נתלבטו במנין המצות כמו הרמב"ם והרמב"ן והסמ"ג ,וגם האחרונים סערו סער וכל
א' וא' סותר מנינו של חבירו בסתירות וקושיות עצומות ובאמת לכולהו אית להו
פירכא למדקדק בדברי רז"ל .וגם מנינו של הנשר הגדול הרמב"ם ז"ל אשר כל
האחרונים נמשכים אחריו איננו נמלט מתפיסות חזקות ,כמו במעשה הקרבנות שמנה
מעשה עולה למצוה אחת ,7ובאמת הרבה מצות יש שם כמו שחיטה וזריקה וקבלה
ושאר עבודות וכן הרבה מצות שלא מנה אותם הרמב"ם ז"ל והן הן גופי תורה.
ושמעתי מאחי הגאון ז"ל שורש הדבר שבודאי ליכא למימר שלא יכנסו תחת גדר
המצות רק תרי"ג מצות ולא יותר ,שא"כ מבראשית ועד בא אין בהם רק שלשה מצות,
גם הרבה פרשיות שבתורה שאין בהם שום מצוה ,וזהו דבר שאין מתקבל ,אלא באמת
כל דיבור ודיבור שבתורה שיצא מפי הגבורה היא מצוה בפ"ע .והנה באמת המצות רבו
ועצמו עד אין מספר עד מי שיש לו עיון השכלי ולב מבין ויכול להתנהג בכל פרטי עניניו
והנהגותיו מקטן ועד גדול ע"פ התורה והמצוה ואז היתה מצוה בכל עת ובכל רגע עד
אין מספר כאשר הובא הרבה מעשים מהקדמונים ז"ל בגמ' ובמדרשים מאשר נהגו
הנהגותם ע"פ התורה ,8וע"ז אמר דוד המע"ה )תהלים קיט ,צו( לכל תכלה ראיתי קץ

 7יעוי' ס' המצוות שורש י"ב.
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יעוי' בפסיקתא רבתי )טו ,ה( :א"ר לוי משונים של ישראל משונים מאומות העולם בחרישתן ובזריעתן ובקצירתן ובעומרים

ובדישתן וכו' ,בחרישתן לא תחרוש בשור ובחמור כו' בזריעתן לא תזרע כרמך כלאים כו'.
ויעוי' מ"ש הרמב"ם פ"ד מתמורה הי"ג ,ז"ל :ורוב דיני התורה אינן אלא עצות מרחוק מגדול העצה לתקן הדעות וליישר כל
המעשים ,וכן הוא אומר הלא כתבתי לך שלישים במועצות ודעת ,להודיעך קושט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשולחך ,ע"כ.
5

רחבה מצותך מאד .ומה שהוזכר תרי"ג אינו אלא שרשים אבל הם מתפרשים לענפים
הרבה .9ובאמת דבר זה נעלם מאתנו איזה מהם שרשים ואיזה מהם ענפים ואין
מהצורך לדעת זאת 10כי בכל מצוה ומצוה ובכל דיבור מדיבורי התורה נכלל כל התורה
וכל המצות כולן כללותיהן ופרטותיהן ודקדוקיהן ,ולכן נמשלה התורה לעץ כמ"ש כי

ובנוסף אף הדברים הגשמיים כאכילה ושינה ,וכמ"ש הרמב"ם פ"ג דעות ה"ג ,ז"ל :המנהיג עצמו על פי הרפואה כו' ,אלא ישים על
לבו שיהא גופו שלם וחזק כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את ה' ,שאי אפשר שיבין וישתכל בחכמות והוא רעב וחולה או אחד
מאיבריו כואב ,וישים על לבו שיהיה לו בן אולי יהיה חכם וגדול בישראל ,נמצא המהלך בדרך זו כל ימיו עובד את ה' תמיד ,אפילו
בשעה שנושא ונותן ואפילו בשעה שבועל ,מפני שמחשבתו בכל כדי שימצא צרכיו עד שיהיה גופו שלם לעבוד את ה' ,ואפילו בשעה
שהוא ישן אם ישן לדעת כדי שתנוח דעתו עליו וינוח גופו כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את ה' והוא חולה ,נמצאת שינה שלו
עבודה למקום ברוך הוא ,ועל ענין זה צוו חכמים ואמרו וכל מעשיך יהיו לשם שמים ,והוא שאמר שלמה בחכמתו בכל דרכיך דעהו
והוא יישר אורחותיך ,עכ"ל .וכמ"ש בשו"ע או"ח סי' רל"א יעו"ש.
ועי' במס"י פי"ח ,ז"ל :ותהיינה לו המצות אשר צוויים גלוי ומפורסם לגילוי דעת לבד לדעת שאל הענין ההוא נוטה רצונו וחפצו
ית"ש ,ואז לא יאמר די לי במה שאמור בפירוש ,או אפטור עצמי במה שמוטל עלי עכ"פ ,אלא אדרבא יאמר כיון שכבר מצאתי
ראיתי שחפצו ית"ש נוטה לזה ,יהיה לי לעינים להרבות בזה הענין ולהרחיב אותו בכל הצדדין שאוכל לדון שרצונו יתברך חפץ בו,
עכ"ל.
 9ז"ל רבינו בחיי בראשית א ,א :ותרי"ג מצות הללו תרי"ג כללים הם ,כי פרטי המצות אין להם סוף ותכלית ,והדעת נותנת כן כו',
ולזה כוון המלך דוד ע"ה באמרו" :לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד" )תהלים קיט ,צו( ,באר כי כל דבר יש לו קץ ולמצות
אין קץ ,ואם כן כל מצוה ומצוה מתרי"ג מצות היא כללית ,כל אחת ואחת כוללת מצות הרבה ,וכן כלן ,עד לאין קץ ,עכ"ד.
ובזוה"ק זוהר במדבר רב ,א ,ז"ל :זכאה חולקיה מאן דאשתדל באורייתא תדיר ,מאן דאשתדל בה מה כתיב ביה )תהלים א( כי אם
בתורת יי' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה ,והיה כעץ ,אמאי דא סמיך לדא ,אלא מאן דאשתדל באורייתא יומם ולילה לא ליהוי
כאעא יבישא אלא כעץ שתול על פלגי מים ,מה אילן אית ביה שרשין ואית ביה קליפין ואית ביה מוחא ואית ביה ענפין ואית ביה
טרפין ואית ביה פרחין ואית ביה איבא שבעת זינין אלין סלקין לשבעה עשר לשבעין ,אוף מלין דאורייתא אית בהו פשטא דקרא,
דרשא ,רמז דקא רמיז חכמתא ,גימטרייאות ,רזין טמירין ,רזין סתימין אלין על אלין ,פסול וכשר ,טמא וטהור ,איסור והיתר,
מכאן ולהלאה מתפשטאן ענפין לכל סטר והיה כעץ ודאי ואי לאו לאו איהו חכם בחכמתא ,עכ"ד.
ועי' בס' החינוך מצוה צ"ה ,וז"ל :ידוע הדבר ומפורסם בינינו העם מקבלי המצוות ,כי שבעים פנים לתורה ,ובכל אחת מהן שרשים
גדולים ורבים ,ולכל שורש ושורש ענפים ,כל אחד ישא אשכול גדול של פירות נחמדים להשכיל לבות ,יום יום יוציאו פרח
לשוקדים עליהם ,פרחי חכמה ושכל טוב כו' ,עיי"ש.
 10מ"ש רבינו שאי"צ לדעת זאת צ"ע ,דהנה הרבה ראשונים טרחו מאוד בדרשת רבי שמלאי כיצד יהיו המצוות במנין תרי"ג דוקא,
איזה מהם עיקר ואיזה מהם ענף ,ויעוי' ברמב"ם בהקדמתו לסה"מ שכ' דראוי למנות מספרם בכדי שלא ישכח ולא ישמט ולא יעדר
ממנו דבר ,עיי"ש .ושמא כוונתו דאי"ז נפק"מ כלפי חומר המצוה ,וכמ"ש הרמב"ן בסה"מ שורש ב' בארוכה ,וצ"ע.
שוב שמעתי דמטו משמיה דהחזו"א זי"ע כי באמת דעת הגר"א ]ולכאו' אי"ז דעת הגר"א אלא דעת רבינו ,כי רק מה שהביא
בתחילת הדברים הם בשם הגר"א ,ומה שהוסיף רבינו אח"כ 'והנה באמת המצות רבו ועצמו כו'' הוא מדברי עצמו ולא מדברי
הגר"א[ חלוקה מדעת כל הראשונים וס"ל דאין צורך במנין המצוות ,וצל"ע.
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עץ חיים היא למחזיקים בה 11כמו שהעץ שורש א' נתפשט לכמה ענפים וכל ענף וענף
לכמה שרביטים וכל שרביט ושרביט לכמה פירות וכל פרי יש בו כמה גרעינין וכל גרעין
יש בו כח לצמוח אילן שלם עם השרשים וענפים ושרביטין ועלין ופירות וגרעינין
בתוכם עם כח המצמיח עוד אילן וכן לאין תכלית ,וכן מכל ענף יכול לנטוע אילן שלם
עם כל פרטים הנ"ל כמו שכתבו הפלוסופים ,כן הוא בדיבורי התורה והמצות כל דבור
ודבור ומצוה כולל כל המצות וכל הדיבורים.12
ענין שיחת חולין של ת"ח

ועוד יתרון בתורה שבכל האילנות הם נושרין מאיביהן ונובלים ונכמשים ,אבל בדברי
תורה כתיב )תהלים א ,ג( ועלהו לא יבול כו' ,וכתיב )יחזקאל מז ,יב( ועליהו לתרופה,
ודרשו רז"ל )סנהדרין ק ,א( להתיר פה .וכדאי' במסכת ב"מ בפרק המקבל )קיד ,ב(
במעשה דרבה בר אבוה עם אליהו כו' בארבע לא מצינא וכו' ,עייליה לג"ע א"ל פשוט
גלימך שקיל מהני טרפי ,כי נפק שמע מאן אכל האי עלמא כו' סחט גלימיה וכו' ,ע"ש
כל הענין .13ולכאורה קשה מאי קסבר אליהו ז"ל שהכניסו לג"ע ואח"כ הוציא קול
מאן אכל האי עלמא כו' ,אבל יובן מה שדרשו חז"ל )סוכה כא ,ב( ועליהו לא יבול אפי'
שיחת חולין של ת"ח צריכים לימוד ,ולכאורה מאי תלמודא ,ונראה שידוע שהאדם
נמשל לעץ ,כמ"ש )דברים כ ,יט( כי האדם עץ השדה כו' ,14והדיבור שלו הוא הפרי וע"כ
 11מובא כן בחז"ל בכ"ד ,יעוי' ערכין טו ,ב ,תענית ז ,א ,נדרים סב ,א ,ובזוה"ק בראשית קצג ,א ,ויקרא נג ,ב,
 12ויעוי' במגילת סתרים )לבעל הערבי נחל( תהילים פ"א ,וז"ל :כי כל התרי"ג מצות הם אחדות אחד ממקום קדוש יהלכו ,ולכן מי
שעושה מצוה אחת כראוי הוא מאיר בה והוא מאירה בכל המצות כי כלם כאחד .והרשע שמבטל תמיד המצות ,ולכן אף שפעם אחד
עושה מצוה אין למצוה זו קישור עם שאר המצות ,לכן נותן לו בעוה"ז ,עכ"ל.
 13ז"ל הגמ' שם :אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בבית הקברות של נכרים כו' אמר ליה לאו כהן הוא מר מאי טעמא קאי מר
בבית הקברות ,אמר ליה לא מתני מר טהרות דתניא ,רשב"י אומר קבריהן של נכרים אין מטמאין כו' ,אמר ליה בארבעה לא
מצינא )בגירסא דארבעה סדרין ,רש"י( בשיתא מצינא )בתמיהה ,זרעים אינו נוהג בחוצה לארץ וכן טהרות ,רש"י( .אמר ליה ואמאי
אמר ליה דחיקא לי מילתא ,דבריה ועייליה לגן עדן ,אמר ליה פשוט גלימך ,ספי שקול מהני טרפי .ספא שקל .כי הוה נפיק שמע
דקאמר מאן קא אכיל לעלמיה כרבה בר אבוה ,נפץ שדנהו .אפילו הכי אתייה לגלימיה סחט גלימא ריחא ,זבניה בתריסר אלפי
דינרי פלגינהו לחתונותיה ,ע"כ.
 14יעוי' בזוה"ק רע"מ ח"ג )במדבר( פרשת פנחס דף ריח ,א :הדא הוא דכתיב )משלי ג( עץ חיים היא למחזיקים בה ובר נש הוא עץ
דכתיב )דברים כ( כי האדם עץ השדה ,ופקודין דבה דמיין לאיבא ומה כתיב ביה )שם( רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אותו
תשחית וכרת אותו תשחית מעלמא דין ,וכרת מעלמא דאתי כו' .ויעוי' ג"כ בתענית ז ,א ,ובתיקו"ז קב ,ב ,וקמא ,ב ,ובפרקי דר"א
פכ"א.
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נקרא ניב שפתים )ישעיהו נז ,יט( מלשון תנובת שדה ,כי זה הוא עיקר חיות של האדם,
כדמתרגמי' ע"פ )בראשית ב ,ז( ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללא ,15וכ"ש כשהאדם
מדבר בתורה ,16אבל אם הדיבור בעניני עוה"ז ,הוא כמו העלין שהם שומרים הפרי ,כך
הדבור בעניני עוה"ז הם לחיזוק ולקיום הגוף בעבודת הבורא ית"ש .ולכן כל עמי הארץ
הם נקראים אילני סרק שאין בהם רק העלין )ד(  .ואיתא במדרש ע"פ וכל שיח השדה
וגו' טרם יצמח הם אילני סרק שעליהם מטרפין זע"ז .17נמצא הקול היוצא מהעלין
נקרא שיח ,ולכן אצל ת"ח יקרא שיחת חולין שלו בעניני עוה"ז עלים .וכיון שהת"ח כל
דבוריו ועניניו והנהגותיו הכל ע"פ התורה אפי' בעניני עוה"ז ולכן אמרו אפי' שיחת
חולין של ת"ח צריכים לימוד שבודאי אין משיחין אפי' צרכי גופם אלא ע"פ התורה
וז"ש ועליהו לתרופה ,להתיר פה איך לדבר.18
וביאור הענין הוא משום שהאדם הוא חיבור בין שמים לארץ ,ששורשו מלמעלה ונופו בארץ ,יעוי' משכ"ב במהר"ל נצח ישראל פ"ז.
 15וכ"כ רבינו בחיי ריש פר' ויגש ,ז"ל :ודבר ידוע כי הדבור יש לו כח גדול הן לטוב הן להפכו ,והוא עיקר הוית האדם כפרי הזה
שהוא עיקר האילן ,ומזה אמר הכתוב) :בראשית ב ,ז( "ויהי האדם לנפש חיה" ,באורו שעיקר הוית האדם בשביל נפש חיה שהיא
הנפש המדברת ,וכן תרגם אונקלוס :לרוח ממללא ,ועל כן נקרא הדבור פרי ,והוא שכתוב) :ישעיה נז ,יט( "בורא ניב שפתים" ,כי
הדבור פרי שפתים .ומה שייחס הכתוב הדבור לבורא יתעלה ,מפני שהדבור הוא נאצל מכח השכל שהוא מצד הנפש המדברת
שבאדם ,כי הבהמות שאין להם שכל אין להם דבור ,ועם הדבור יש לו לאדם יתרון על שאר בעלי חיים ,עכ"ד.
וע"ע בד' רבינו בחיי בפתיחה לפר' האזינו ,ז"ל :הצדיק נמשל לעץ ,הוא שכתוב והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו
ועלהו לא יבול ,והעץ מוציא עלה ופרי כו' ,העלה יש בו תועלת כי הוא מגין על הפרי בצלו מפני חום השמש ,והפרי הוא העיקר .כן
הצדיק יש בו עלה ופרי ,העלה שלו הוא דבורו בדברי חול בעסקי העוה"ז במוסריו וספור דבריו ,ויש בהם תועלת גדול כשם שיש
תועלת בעלה המגין בצלו ,וזהו שדרשו רז"ל ועלהו לא יבול ,אפילו שיחת ת"ח צריכה תלמוד ,הפרי שלו הוא דבורו בתורה ובחכמה
שהיא העקר כשם שהפרי עקר באילן ,עכ"ד.
 16יעוי' במגילת סתרים שם פסוק ג' ד"ה הנה להסביר לך ענין חידו"ת ,שהאריך בביאור הפסוק הנ"ל דקאי על חידו"ת.
 17ל"מ במדרש נוסח זה ,אך אי' בבראשית רבה )בראשית יג ,ב( כל האילנות כאילו משיחין אלו עם אלו .ואי' בתשו' הגאונים )שערי
תשובה סי' ע"ד( בשם רב האי גאון דשיחת דקלים הוא כשהעלים נעים ביום שאין בו רוח כו' יעו"ש ,הביאוהו הראשונים )רשב"א
וריטב"א ור"א אב"ד ב"ב קלד ,א ,ועוד( ,וכן יעוי' ברבינו אפרים עה"ת פר' בראשית עה"פ וכל שיח השדה כו' ,שהאילנות מנענעים
הענפים ונראים כמשוחחים זה עם זה ,וזהו שיחת דקלים ,יעו"ש.
 18יעוי' ערבי נחל פר' ויקהל דרוש א' ,וז"ל :ואמר הבעש"ט זצ"ל בזה כי האיש הנלבב ועוסק בתורה ותפלה ,אזי אותן שיחות חולין
שלו אשר הוא לצרכי גופו ואינם דברים בטלים נעשים לבוש אל דיבורי קדושה שלו ,כי הלא אלו ואלו הן אותיות ,ואין כל העולמות
תלוים רק בכ"ב אותיות התורה רק שבצירופים יש שינוים ,ולכן דיבורי הקדושה מכריחים את דיבורי הרשות הללו ,ומהפכים
אותם ומשנים הצירופים ,ונעשה מהם צירופי תורה שלמד האיש ההוא )ועיין בפרשת בהעלותך תקס"ב )דרוש ד( בענין נבואת
אלדד ומידד( ,אלא שמ"מ אין מעלתם כמעלת הדברי תורה ממש ,ולכן הם לבוש אליהם ,כמו שאנו רואים גוף האדם לבוש בבגדים,
והאדם עצמו חשוב יותר ממלבושיו ,כך הנשמה צריכה מלבוש והמלבוש אין ערכה כמותה רק גרוע ממנה ,והם הם הדברי תורה
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עוד טעם אחר למה נקרא שי"ח כידוע שיש הרבה בחי' בנפש נפש רוח נשמה חיה
יחידה ,וידוע 19שכל בחינה כלולה מכל הבחינות ,וידוע ג"כ 20שנפש הקדושה מתלבשת
בנפש החיוני ,וע"כ הבחי' היותר חיצונה מהדבור הבא מהנפש נקרא שי"ח ,כמו שעולה
גי' של ר"ת נפש רוח נשמה חיה יחידה ,ומחמת שהוא בחי' החיצונה באה ברמז
בר"ת .21וזהו פי' הפסוק )תהלים קיט ,טו( בפקודיך אשיחה .ור"ל שאפי' השיחה שלי
הוא על פי פקודיך .גם ישבו שרים בי נדברו עבדך ישיח בפקודיך )שם כג( ,פירושו כנ"ל.
ועפ"ז יש לפרש פי' הפסוק באיוב )י ,א( נקטה נפשי בחיי אעזבה עלי שיחי אדברה במר
רוחי ,שר"ל אני מתקוטט בעצמי על עסקי שיח על עניני הבלי עוה"ז ולזה נגמר הדבר
בדעתי לעזוב עניני הדברים מעולם הזה ולעסוק בענינים הנקראים דיבור ,וזהו אדברה
במר דייקא ,במר נפשי ורוחי ,שרוחי מרה עלי ולכן אראה לתקן.22
ועפ"ז יובן מעשה דרבה בר אבוה דדחיק ליה עלמא טובא ורצה אליהו להנהותו
בעוה"ז מבחי' החיצונה הנקרא עלין ,היינו בשכר דיבורים החיצוני' שלו שגם בזה יש
לו שכר בג"ע ,והם עלין של עץ החיים בג"ע ,כי לכל צדיק יש עץ בג"ע ,23וא"כ שמע קול
מאן אכל בהאי עלמא כו' כי גם מן העלין נעשה עץ שלם לפיכך לא רצה רבה ליהנות

הנעשים מצרופי שיחת חולין שלו ,וא"כ גם השיחות חולין שלו נעשה כתר להש"י ע"י שנשתנו צירופיו .אכן האדם ההולך בדרך לא
טוב אין תורה ואין כלום ,ועוסק תמיד בדיבורים אסורים ,א"כ השיחות חולין שלו הוא ג"כ לצורך איסור ,דהא אין במחשבתו
עבודת ה' ,וא"כ ההצטרכות שלו שעושה לגופו הוא רק כדי שיוכל לעסוק בדברים בטלים ,אזי הדברים בטלים ושאר דיבורי איסור
שלו מכריחים את השיחות חולין שלו ומהפכים אותם ונשתנו בצירופים לדיבורים אסורים ,ונעשים גם הם כתר לסט"א ח"ו.
ובעיקר דברי רבינו דהעלים הם הדיבורים של האדם ,ובזה נבדל ת"ח מע"ה ,יעוי' ג"כ בדרשות חת"ס ח"א עמ' ק"י ,מש"כ בזה.
19

יסוד זה נפוץ מאוד בספרי המקובלים ,יעוי' בעץ חיים שער י"ט פ"ט ובפי' הגר"א לספד"צ פ"א .פתחי שערים נתיב אורות

דעקודים פתח ח' .לשם הקדמות ושערים שער ג' פ"א.
 20יעוי' שערי קדושה ח"א שער א'.
 21כעי"ז אי' בעשרה מאמרות מאמר אם כל חי ח"א סי"ג ,ויעוי' בספר השם לר"א מגרמייזא עמ' ק"פ.
 22ויעוי' בפי' שיח יצחק להגר"י מלצאן בפי' תפילת ערבית שביאר כעי"ז "על כן כו' בשכבינו ובקומינו נשיח בחוקיך" ,יעו"ש.
23

יעוי' בזוה"ק ויחי דף ריח ,א ,ניים רבי יצחק וחמא לאבוי ,א"ל ברי זכאה חולקך בעלמא דין ובעלמא דאתי דהא בין טרפי

אילנא דחיי דגנתא דעדן אתיהיב אילנא רבא ותקיף בתרין עלמין ,עכ"ד .ויעוי' אלשיך משלי יב ,א ,ז"ל :כי הלא פרי צדיק הוא
העץ חיים אשר לו בעולם הבא בזכות תורתו ומצותיו ,יעו"ש .ולכאו' הביאור בזה משום שכל אחד ואחד אוכל פרי מעשיו בעוה"ז,
וכמ"ש חז"ל שבת קנב ,א ,וב"ב עה ,א ,דכ"א יש לו מדור וחופה לפי כבודו ,וכ"ה בויק"ר כז ,א ,מלמד שכל צדיק וצדיק יש לו עדן
לפי כבודו ,יעו"ש.
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ממנו אפילו מריחו כי אפי' מן העלין של תורה דהיינו דברים חצונים נעשה עץ שלם
בג"ע.24
ממעלות התורה שמצוה הנכפלת כמה פעמים מקבל עליה שכר כאילו קיים כמה מצוות

עוד ממעלות התורה שכל מצוה שנתכפלה כמה פעמים בתורה וכן בנביאים וכן
בכתובים נחשב כ"א למצוה בפ"ע ,25כמו שאמרו רז"ל )מנחות מד ,א( כל מי שאינו
מניח תפילין עובר בשמונה עשין .אכל נמלה אחת לוקה חמש כו' )מכות טז ,ב( .וכן כל
פרטי מצוה שנתחלקה לפרטים רבים נחשב כל א' למצוה בפ"ע ,כדאיתא במדרש
)ויק"ר א ,ז( לפיכך זכה משה בקריאת השם בתורה שנא' ויקרא אל משה מפני שכיוון
בכל פרטי עניני המשכן לקיים מצות ה' ,דכתיב ויקם את העמודים כאשר צוה ה' ,ויתן
את העמודים כאשר צוה ה' ,וכל הענין כתוב שם כאשר צוה ה' בפ' פקודי ,לפיכך נסמך
לו ויקרא אל משה .26וכן דרשוהו )ב"ר נה ,ז( על פסוק )בראשית כב ,ב( אשר אומר
אליך ,ליתן שכר על כל דבור ודבור .וכן בפסוק )יונה ג ,ב( וקרא עליה את הקריאה כו',
ליתן שכר על כל קריאה וקריאה .27ובזה יובן המשנה שהקדמנו כי רצה הקב"ה לזכות
את ישראל ,וכל דבור בתורה וכל פרט מכל מצוה נחשב למצוה בפ"ע נמצא זכות גדול
הוא לישראל במה שהרבה להם כמה דיבורים וכמה פרטים על כל הענינים בכדי

 24ואם יטול עכשיו ינוכה חלקו לעוה"ב ,וכמ"ש בתענית כה ,א ,במעשה דדביתהו דרחב"א ,ועי' בשמו"ר )נב ,ג( :אלא היו יודעין כל
מי שהוא נוטל עכשיו חלקו של עוה"ב הוא נוטל שאין מתן שכר התורה אלא לעוה"ב כו' יעו"ש .וע"ע בפי' הגר"א על אסתר )ע"ד
הרמז א ,ו(.
 25יל"ע מהיכ"ת דכל שנכפל גם בנביאים ובכתובים ג"כ חשיב מצוה בפנ"ע ,וצ"ע.
 26ז"ל המדרש שם :ד"א ויקרא אל משה מה כתיב למעלה מהענין פ' משכן כאשר צוה ה' את משה משל למלך שצוה את עבדו וא"ל
בנה לי פלטין על כל דבר ודבר שהיה בונה היה כותב עליו שמו של מלך והיה בונה כתלים וכותב עליהן שמו של מלך היה מעמיד
עמודים וכותב עליהן שמו של מלך היה מקרה בקורות והיה כותב עליהן שמו של מלך לימים נכנס המלך לתוך פלטין על כל דבר
ודבר שהיה מביט היה מוצא שמו כתוב עליו אמר כל הכבוד הזה עשה לי עבדי ואני מבפנים והוא מבחוץ קראו לו שיכנס לפני
ולפנים כך בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה עשה לי משכן על כל דבר ודבר שהיה עושה היה כותב עליו כאשר צוה ה' את
משה אמר הקדוש ברוך הוא כל הכבוד הזה עשה לי משה ואני מבפנים והוא מבחוץ קראו לו שיכנס לפני ולפנים לכך נאמר ויקרא
אל משה ,ע"כ.
אכן עדיין צ"ב מה ראיה מכאן למ"ש רבינו דכל דיבור ודיבור היא מצוה נפרדת.
 27ויל"ע לפי"ז מ"ט ביונה בקריאה הראשונה )שם א ,ב( לא אמר כן ,אלא אמר וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני כו'.
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להרבות להם שכר ,שכ"ז נחשב להם למצוה בפ"ע ואין לך זכות גדול מזה עד שיכול
האדם לעשות מצות בכל עת ובכל רגע ממש בכל הנהגותיו.28
מנין המצוות שיש בתלמוד תורה הוא עצום מאוד

ומזה נוכל לידע כמה מצות מקיים האדם בלימוד התורה .א( כדכתיב )ויקרא כו ,ג( אם
בחקתי תלכו כו' ופי' רש"י שתהיו עמלים בתורה .ב( ושננתם לבניך )דברים ו ,ז( .ג(
ודברת בם )שם( .ד( בשבתך בביתך )שם( .ה( ובלכתך בדרך )שם( .ו( ובשכבך )שם( .ז(
ובקומך )שם( .הרי ז' מצות .29ובמשנה תורה נשנה ג"כ בפסוק .א( ולמדתם אותם את
בניכם )דברים יא ,יט( .וכתיב ב( ושמרתם )שם ד ,ו( .וכתיב ג( ושמרתם את חקתי
)ויקרא יח ,ה( .ד( ואת משפטי תשמרו ללכת בהם )ויקרא כה ,יח( ואית' בת"כ שלא
יהיה משאך ומתנך אלא בהם .בפ' קדושים )ויקרא יט ,לז( כתיב ה( ושמרתם את
חקתי .ו( ושמרתם מצותי כו' .בפ' אמור )שם כב ,לא( ז( ושמרתם ועשיתם .בואתתנן
)דברים ד ,ו( ח( ולמדתם אותם .ט( ושמרתם את כל חקתי לעשות .י( אשר תלמדו
לעשות 30ואיתא בספרי זו משנה .וכן אי' בספרי כל מקום שנאמר שמירה בפסוק קאי
על התורה.31

28

היינו דמ"ש חז"ל דרצה הקב"ה לזכות כו' לפיכך הרבה להם ,אין הכוונה שהרבה להם בכמות ,אלא דבכל מצוה נתרבו כמה

ציווים ,וזה בכדי לזכות את ישראל שיהיה להם שכר הרבה על כל מצוה ומצוה .ויעוי' בזה בארוכה בהעמק דבר דברים ו ,כ.
וביאור העניין דעל כל ציווי וציווי יש קבלת שכר ,יעוי' בבית הלוי דרוש י"ב שכ' דככל שיש יותר ציווים כן גדל יצרו לעבור על זה,
יעו"ש .ולפי"ז יתכן דלכך שייך ג"כ קבלת שכר על כל ציווי וציווי.
 29יל"ע דלכאורה הלא אי"ז מצוות נפרדות ,אלא אופנים של קיום המצווה ,ומה שייך לומר דזה נחשב ציווים נפרדים .ובר מן דין,
אף אי נימא דנחשב כ"א למצווה וציווי נפרד עדיין צ"ע דהא המצוות הללו אינם בכל פעם שלומד ,אלא דכשהוא יושב בביתו מקיים
בשבתך בביתך ,וכשהולך מקיים בלכתך בדרך וכו' ,וממילא אין כאן ז' מצוות בבת אחת ,וצ"ע.
 30בדברים יב ,א ,כתיב אשר תשמרון לעשות ,וכן הדרשא בספרי שם.
 31בספרי עקב פ' מא איתא :לעבדה ולשמרה וכי מה עבודה לשעבר ומה שמירה לשעבר הא למדת לעבדה זה תלמוד ולשמרה אלו
מצות וכשם שעבודת מזבח קרויה עבודה כך תלמוד קרוי עבודה ,ע"כ .וצ"ע דשם מבואר דעבודה קאי על התורה ושמירה קאי על
המצוות ,וכן בתו"כ ויקרא יח עה"פ ושמרתם את חקותי כו' ,אי' וז"ל :ושמרתם את חוקותי ואת משפטי ,אשר יעשה אותם האדם,
ליתן שמירה ועשייה לחוקים ושמירה ועשייה למשפטים ,ע"כ .ומבו' ג"כ כנ"ל .וצ"ע על כל הפסוקים דכתיב בהם שמירה ופירשם
רבינו דקאי על לימוד תורה.
אכן מצינו בקידושין לז ,א ,אשר תשמרון זו מנשה ,וכן בספרי ראה פ' נח שכ' דושמרתם זו משנה ,וכן בתו"כ אמור פ' ח' ,וברש"י
דברים ד ,ו .ויל"ע הסתירה בדרשות חז"ל בזה.
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עוד שם ,יא( והודעתם לבניך ולבני בניך )שם פסוק ט( .יב( לשמור את כל חקתיו )שם ו,
ב( .יג( ושמרתם לעשות )שם ה ,כט( .ובעקב יד( ושמרתם ועשיתם אותם )שם ז ,יב( .טו(
תשמרו לעשות )שם יג ,א( .טז( ובחרת בחיים )שם ל ,יט( .בכי תשא יז( שמר לך כו'
)שמות לד ,יא(.
שימו לבבכם לכל הדברים הכתובים ,קשרם על אצבעותיך ,להביא מספר מפקד המ"ע
שנכללו במצות תלמוד תורה.
עוד עשרה לאוין א( השמר לך ב( ושמור נפשך .ג( פן תשכח את הדברים .ד( ופן יסורו
מלבבך )דברים ד ,ט( .ה( השמר לך פן תשכח )שם ח ,יא( .ועוד ג' פעמים ועוד ב' לאוין
השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם )שם יא ,טז( .ואיתא בספרי )עקב פ' מג(
כשאדם סר מן התורה מיד נדבק בע"ז32 .פן תשכחו את ברית וכו' )שם ד ,כג( .וכ"מ
שנא' השמר פן ואל אינו אלא ל"ת )ערובין צו ,א( .וגם כל מקום שנא' בו שמירה אסור
להסיח דעתו ממנה כמ"ש ושמרתם את משמרת הבית מסח וכו' )מלכים ב' יא ,ו(.33
]ולפיכך אין מברכין על התורה רק פעם אחת בבוקר לפי שאסור להסיח דעתו ממנה.34
ולפיכך היסח הדעת פוסל בקדשים משום שנאמר ושמרו את משמרת וכו' ,[35ולכך
נאמר בה והגית יומם ולילה )יהושע א ,ח( ,והגית מלשון מחשבה כמ"ש והגיון לבי
לפניך וכו' )תהלים יט ,טו( שצריך שלא יסיר מחשבתו מהתורה דלעיל כתיב לא ימוש

ובביאור העניין נראה ,דהנה באמת יל"ע מה שייך לשון שמירה על לימוד התורה ,דלכאו' ד"ז שייך למצוות ולא ללימוד .אך
הביאור הוא דהמעשה כהלכתו וכצורתו תחילתו בלימוד כל ההלכות ופרטי הדינים הנוגעים לקיום המצוות ,ורק עי"ז יתכן שיעשה
המצוות כתיקונן ,וא"כ נמצא דלימוד הדברים הנוגעים לקיום המצוות הוא בכלל שמירת המצוות .ולפי"ז מבואר דבאמת שייך לשון
שמירה הן על המצוות עצמן והן על הלימוד ,ולכך פרשו חז"ל ושמרתם זו המשנה ,משום דע"י המשנה יודע היאך לעשות המצווה,
אך לימוד שאינו בא לידי מעשה אין בזה עניין שמירת המצוות .ולכך מ"ש חז"ל דלימוד קרי לי' עבודה ולא עשייה היינו באותו
הלימוד שאינו נוגע למעשה ,וא"ש.
 32רבינו מונה כאן לאווין נוספים.
 33עי' תענית ז ,א ,א"ר אושעיא למה נמשלה תורה לג' משקין הללו כו' ד"א מה שלשה משקין הללו אין נפסלין אלא בהיסח הדעת
אף דברי תורה אין משתכחין אלא בהיסח הדעת .ועי' מ"ש בבית הלוי פר' יתרו עה"פ ושמרתם את בריתי.
 34עי' תוס' ברכות יא ,ב ,ד"ה שכבר .והיינו דמה שבפועל מסיח דעתו מהלימוד אי"ז מחייבו בברכה חדשה משום דבעצם מחוייב
הוא בכל עת ללמוד ,עי' תר"י ברכות ו ,א ,בשם ר"י ובט"ז סי' מ"ז סק"ח .והדברים ארוכים.
 35ענין מה דבכל מקום דכתיב שמירה אסור בהיסח הדעת ,כ"ה ברמב"ן חולין )ב ,א ,ד"ה ואם( גבי קדשים משום דכתיב משמרת,
וברש"י גיטין )נג ,ב ,ד"ב מתני' דאסח( גבי מי פרה ,יעו"ש .וע"ע בפי' הרא"ש ריש מס' תמיד.
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ספר התורה הזה מפיך ,36וכשא"א לדבר בתורה ע"ז נאמר עכ"פ והגית וכו' רק חזק
ואמץ.37
עוד כתיב למען ישמעו ולמען ילמדו )דברים לא ,יב( ולמען יחזקו בתורת ה' )דה"י ב'
לא ,ד( .ובתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה )תהלים א ,ב( .זכרו תורת משה
עבדי )מלאכי ג ,כב( .במשלי כתוב אל תטוש תורת אמך )א ,ח( .תורתי אל תעזובו )ד,
ב( .אל תסורו מאמרי פי )ה ,ז( .אל תעזביה )ד ,ו( .ואל ילוזו מעיניך )ד ,כא( .אל תתן
שנה לעיניך )ו ,ד( .להקשיב לחכמה אזניך )ב ,ב( .תטה לבך לתבונה )שם( .לתבונה תתן
קולך )ב ,ג( .אשרי אדם מצא חכמה )ג ,יג( .ואדם יפיק תבונה )שם( .צור ילדך תשי

38

)דברים לב ,יח( .שמעו בנים מוסר אב )ד ,א( .והקשיבו לדעת בינה )שם( .יתמוך דברי
לבך )ד ,ד( .קנה חכמה קנה בינה )ד ,ה( .אהביה ותצריך )ד ,ו( .ראשית חכמה קנה
חכמה )ד ,ז( .ובכל קנינך קנה בינה )שם( .סלסליה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה )ד ,ח(.
שמע בני וקח אמרי )ד ,י( לדברי הקשיבה לאמרי הט אזניך )ד ,כ( .לחכמתי הקשיבה
לתבונתי הט אזניך )ה ,א( .לשמור מזימות ודעת שפתיך ינצורו )ה ,ב( .דדיה ירווך בכל
עת באהבתה תשגה תמיד )ה ,יט( פי' מחמת אהבתה תהיה שוגג תמיד 39בכל מעשיך
ומחשבותיך יהיו תמיד בתורה .קשרם על לוח לבך תמיד ענדם על גרגרותיך )ו ,כא(.
שמור אמרי ומצותי תצפין אתך )ז ,א( .שמור מצותי וחיה ותורתי כאישון עיניך )ז ,ב(.
 36עי' ביאור הגר"א סי' מ"ז ,ועוד ,שכ' דלכך יכול לברך ברכה"ת על ההרהור משום דמקיים בו מצוות ת"ת.
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מד' רבינו נראה שהרהור בד"ת הוא רק בדיעבד במקום שא"א לדבר ,ועיקר המצוה הוא בדיבור פה .ועמ"ש רבינו בפרקי

דאברהם עמ"ס אבות )א ,יז( ,ז"ל :לא מצאתי לגוף כו' בעניני הגוף הוא מדה טובה מאוד ,אבל בד"ת צריך דווקא לדבר בפה מלא
כמרז"ל ע"פ כי חיים הם למוצאיהם ,עכ"ד .וכ"כ בשו"ע הגר"ז )הל' ת"ת פ"ב סעי' יב( ,ז"ל :וכל מה שלומד בהרהור לבד ואפשר לו
להוציא בשפתיו ואינו מוציא אינו יוצא בלימוד זה ידי חובת מצות ולמדתם אותם ,יעו"ש שכ' דהוה ככל מצות התלויות בדיבור.
ובארחות צדיקים שער התורה כ' וז"ל :ואם אינו יכול ללמוד בפה ,יחשוב בלבו על שמועתו ,ותהא דעתו על לימודו ,שלא יסיח
דעתו מלבו ,ואז קיים והגית בו יומם ולילה ,עכ"ד.
וע"ע בשו"ת שב יעקב סי' מ"ט שביאר דעת הסוברים דאין מברכין על ההרהור ,דהוא משום דמצוות ת"ת ניתנה באופן שיכול
ללמדה לאחרים ,ובהרהור דא"א ללמדה לאחרים אי"ז עיקר המצווה ,יעו"ש.
אכן יל"ע ממ"ש הגר"א ,הו' בהערה הקודמת ,דס"ל דהרהור הוא ת"ת גמור .ויתכן דאי"ז ענין זל"ז ,ואף דאיכא מצוה מדאו' אף
בהרהור וכפי שנקטו כמה ראשונים ,מ"מ איכא מעליותא טפי בדיבור דוקא .ויעוי' בשו"ת דבר אברהם ח"א סי' ט"ז אות כ"ו,
ובבאור הלכה סי' מ"ז )ד"ה המהרהר( שכ' דאף לד' הגר"א עיקר המצוה בדיבור ,יעו"ש .ובודאי דמצד ענין ת"ת איכא ענין גדול
טפי בדיבור ,וכדאי' בעירובין )נד ,א( חיים הם למוציאיהם בפה ובאבות פ"ו מ"ה בעריכת שפתיים ,ועוד רבים.
 38צ"ע דשם איירי על שכחת הקב"ה והשגחתו ולא על שכחת התורה.
 39לשון רש"י במשלי שם.
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קשרם על אצבעותיך )ז ,ג( .אמור לחכמה אחותי את ומודע לבינה תקרא )ז ,ד( .אחותי
את הוא לשון חיבור כמו אשה אל אחותה .40ועתה בנים שמעו לי )ז ,כד( .אשרי אדם
שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי )ח ,לד( .לכו לחמו בלחמי
ושתו ביין מסכתי )ט ,ה( .עזבו פתאים וחיו ואשרו בדרך בינה )ט ,ו( .אל תאהב שנה פן
תורש )כ ,יג( .הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי )כב ,יז( .כי נעים כי
תשמרם בבטנך יכונו יחדיו על שפתיך )כב ,יח( .תנה בני לבך לי )כג ,כו( .דעה חכמה
לנפשך )כד ,יד( .למען תהיה תורת ה' בפיך )שמות יג ,ט( .הבן יקיר לי אפרים אם ילד
שעשועים כי מידי דברי בו זכור אזכרנו עוד כו' )ירמיהו לא ,יט( ,ואיתא במדרש מידי
דברי בו זו תורה 41ע"כ זכור אזכרנו עוד ,והזכירה היא ברכה כמ"ש ה' זכרנו יברך
)תהלים קטו ,יב( כיון שעל ידי הזכירה שזוכר ה' אותנו אנו זוכים לכל הברכות 42וגם
ע"י הזכירה אנו נצולים מכל הצרות ומכל הקליפות כמו שכתוב )במדבר י ,ט( ונזכרתם
לפני ה' אלקיכם ונושעתם מאויביכם.43
ומזה נוכל לידע כמה מצות יש בלימוד התורה ,וכל א' מצוה בפ"ע כמו שמצאנו בפ'
וירא במצות הכנסת אורחים )בראשית יח ,ו( שמפרש הכתוב כל עשיותיו של אברהם
אבינו ,וימהר אברהם וכו' ואל הבקר רץ אברהם וכו' ויקח חמאה וחלב וירץ לקראתם
ויאמר כו' .לפי שכל פרטי הכתוב כל פרט ופרט הוא מצוה בפ"ע .וכן בפ' העקידה )שם
כב ,ג( פרט הכתוב כל פרטי עניניו ,וישכם אברהם וכו' ויחבוש את חמורו כו' ויקח כו'
וילך כו' .לפי שכיוון בכל תנועה לקיים מצות קונו .וכן מצינו באליעזר עבד אברהם לפי
שהיה עבד נאמן כמו שסיפר לבתואל ולכן אמר )שם כד ,לז( בכל פעם וישביעני אדוני,
 40עי' זוה"ק בראשית קיב ,א .ובמו"ק כו ,ב ,איחוי אלכסנדרי .ובמדב"ר נשא פ' י"ג אות ב' אחותי שנתאחו לי בגלות .ועי' מהר"ל
באר הגולה הבאר הששי דאחות היא החיבור הגדול ביותר לאדם ומטעם זה איסורה בעריות חמור יותר ,עיי"ש.
 41ויק"ר פר' ב' אות ג' ,ז"ל :הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים כו' כי מדי דברי בו ,א"ר יודן בשם ר' אבא בר כהנא די דיבורי
שנתתי בו א"ר יהודה ב"ר סימון אפי' בשעה שאני מדבר עמו איני יכול לסבול בו כי מדי דברי בו ,כי בודאי דיבורי בו .וברש"י
ירמיהו שם :מדי דברי בו ,בכל עת שאני מדבר בו ומדרש ויקרא רבה די דבורי שנתתי בו שלימדתיו תורתי לרחם עליו ,עכ"ד.
 42וכמ"ש )שמות כ ,כא( בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך .ועי' ברמב"ן שם דאזכיר מן זכרנו יברך ,עיי"ש.
והיינו דהזכירה מוספת ברכה .ועי' רמב"ן שמות כה ,ל עה"פ לחם פנים לפני תמיד ,ז"ל :ועל דרך האמת כי תבין מלת לפני ,תבין
שמו וסודו ,כי בעבור היותו כן היה מונח בצפון ,כי ברכת ה' היא תעשיר ,כענין שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא
אליך וברכתיך.
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לעומת זה שכחת הקב"ה גורמת לצרות ,כמ"ש )דברים לא ,יז( ומצאוהו צרות רבות ורעות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין

אלוקי בקרבי מצאוני כל הרעות האלה.
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ויאמר לי אדוני ,ואומר לאדוני ,לפי שכיוון בכל פרטי שליחותיו לקיים מצות אדונו.
וא"כ עאכ"ו במצות בוראינו ית"ש.
פרטי המצוות שמקיים האדם ע"י לימוד תורה

ומעתה נבאר כל פרטי המצות בלימוד התורה ,כתיב )דברים ל ,יט( ובחרת בחיים ,ר"ל
התורה ,כמ"ש )שם פסוק כ( כי הוא חייך ,נמצא מקיים מצוה בבחירתו .ובזה שמטה
אזנו ולבו לתורה הוא ג"כ מצוה בפ"ע .וכן החפיצה לחפוץ בה והדביקות ואהבה וחדוה
והזכירה ,לכל א' וא' יש מצוה בפ"ע כדלעיל .והזריזות כמ"ש )תהלים קיט ,ס( חשתי
ולא התמהמהתי .ההליכה כדכתיב )שם פסוק נט( ואשיבה רגלי אל עדותיך .הבקשה
והיגיעה כדכתיב )משלי ב ,ד( אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה וכו' .השקידה
)שם ח ,לד( לשקוד על דלתותי יום יום .הריצה כדכתיב )הושע ו ,ג( נרדפה לדעת את ה'.
המחשבה )יהושע א ,ח( והגית בו יומם ולילה .כי לא מחשבותי מחשבותיכם וכו' כי
גבהו שמים מארץ כו' )ישעיה נה ,ח( .כי מה שאדם מחשב בד"ת ובעבודת הבורא הוא
רחוק ממחשבות עניני עוה"ז הרחק שמים ושמי שמים מארץ ,וע"ז אמר כי כאשר ירד
הגשם והשלג מן השמים כו' והולידה והצמיחה וכו' ,פירוש או שבא לרוות את הארץ
או להצמיח כן האדם מה שמחשב בד"ת לא ישוב אלי ריקם ,אפי' לא יצא מכח אל
הפועל.44

 44לכאו' אין כוונת רבינו כאן להרהור בד"ת ,אלא על החושב ללמוד תורה ,דע"ז אמר שאפי' לא יצא אל הפועל יש לו שכר ע"ז ,וזה
צ"ב ,דא"כ הרי כל המצוות כן ,שהנאנס ולא עשה מצוה מעלה עליו כאילו עשאה .ושמא בד"ת איירי אפי' בלא נאנס ,אלא שחשב
ללמוד ולבסוף לא למד .עוד יתכן דכוונת רבינו כמ"ש הגר"א באסתר )פי' ע"ד הסוד א ,יא( ז"ל :וז"ש עתיד הקב"ה לעשות מחול
לצדיקים וכל אחד ואחד מראה באצבעו כו' ,ר"ל שד' יגלה מלכותו ותורתו לכל אחד ואחד כפי שהיה רצונו בעוה"ז ,עכ"ד .וזהו
ענין מיוחד בתורה ,שמלבד מה שמעלה עליו הכתוב כאילו עשאה גם יתגלה אליו התורה שהי' ברצונו ללמוד.
ויתכן כוונתו גם למי שעמל ויגע ולא עלתה בידו אלא מעט ,דע"ז יזכה להבין הכל לעוה"ב ,עי' זוה"ק וישב קפה ,א ,ז"ל :רבי אלעזר
אמר היא תשיחך מאי היא תשיחך כו' דהא כל אינון מלין דאיהו לא יכיל לאדבקא לון כדקא יאות ואיהו אשתדל בהו ולא אתדבק
בהו כלהו עאלין במעוי מתתקנן ואורייתא תמלל ביה הדא הוא דכתיב והקיצות היא תשיחך ,ע"כ .ועי' בס' חסידים תתשס"ד ,או"ז
הל' ק"ש ,של"ה תולדות אדם בית אחרון בהגה"ה ועוד.
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עיקר שבירת היצר הוא ע"י התורה

גם ידוע שעיקר שבירת היצר הוא ע"י התורה כמ"ש רז"ל בראתי יצה"ר בראתי לו
תורה תבלין ,45ובזה מקיים מ"ע של ובערת הרע מקרבך שהוכפל בתורה ששה
פעמים .46עוד כתיב )ויקרא יט ,ה( לרצונכם תזבחוהו ,ואיתא בת"כ 47לדעתכם זבוחו.
והוא זביחת היצה"ר .48וכתיב )ויקרא א ,יא( ושחט אותו על ירך המזבח צפונה ,זה
היצר הנקרא צפוני כמ"ש )יואל ב ,כ( ואת הצפוני ארחיק מעליכם ,ואיתא בגמרא
)סוכה נב ,א( זהו היצר הרע.
והזביחה הוא להתבונן תמיד מחשבותיו והנהגותיו ולהרגיז עליו ,כדאיתא בגמ'
)ברכות סא ,ב( צדיקים יצ"ט שופטן רשעים יצה"ר שופטן בינונים זה וזה שופטן.
וצריך להבין משפטים הללו מאי הם הלא המשפט לאלקים הוא ,ושמעתי מאחי הגאון
ז"ל דמשפט הוא לשון הנהגה ולכן יקרא הדיין השופט אלקים 49כי הוא מנהיג ומשגיח
על בני דורו .וה"פ צדיקים יצ"ט שופטן ר"ל מנהיגן שכל הנהגותיו ע"פ יצ"ט ,הרשעים
יצה"ר שופטן ר"ל מנהיגן ,ובינונים זה וזה שופטן ר"ל מנהיגן .50לכך צריך להתבונן
 45עי' קידושין ל,ב ,כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין ואם אתם עוסקים בתורה
אין אתם נמסרים בידו שנאמר הלא אם תטיב שאת ואם אין אתם עוסקין בתורה אתם נמסרים בידו כו' .ועי' בתורת העולה
לרמ"א ח"א פכ"ב שכ' בשם הריקאנטי פר' יתרו )ולא נמצא כן במקומו ,והוא במדרש תלפיות ערך ח'( שהחמימות בלימוד התורה
היא מצוה בפני עצמה ,וז"ש הלא כל דברי כאש כו' ,יעו"ש .ויל"ע מאי תלמודא דהוא מצוה בפנ"ע ,ולמ"ש רבינו מבו' היטב ,דעי"ז
מקיים המצוות שמנה רבינו.
וע"ע בדרך עץ חיים ז"ל :הנה ממאמרים אלו תבין ותשכיל בשכלך הזך כי אין תרופה למכתנו כי אם בעסק התורה כי אין לך דבר
המחליש כח הסיטרא אחרא כי אם עסק התורה כו' ,יעו"ש.
 46בתורה מבו' ז' פעמים ,והן דברים יג ,ו .יז ,ז .יט ,יט .כא ,כא .כב ,כא .כב ,כד .כד,ז.
 47ל"מ ,והוא בחולין יג ,א ומנחות קי ,א.
 48מה שקישר רבינו ענין זביחת היצר לדרשת חז"ל לדעתכם זבוחו שנאמרה לעניין מתעסק בקדשים ,י"ל שדרשה רבינו מלשון
הגמ' 'לדעתכם' ,והיינו דעניין הדעת מורה שפעולותיו של האדם נעשות במחשבה ובכוונה ולא כלאחר יד ,וכהמשך ד' רבינו
דהזביחה היא להתבונן תמיד כו' .והיינו ע"ד דרוש דהלדעתכם גופא היא היא הזביחה .דעבודת יצה"ר תמיד הוא שיעשה הדברים
בלא התבוננות ,וכפי שהאריך במס"י פ"ב ועוד.
 49שמות כב ,ז וח .וב"ק נו ,ב .ועי' דברים א ,יז ,כי המשפט לאלהים הוא.
 50וכ"כ הגר"א בביאורו לברכות )סא ,ב( ,ז"ל :צדיקים יצ"ט שופטן פי' מנהיגן ור"ל שכל מחשבותן הוא מעצת היצ"ט וכן להיפך,
עכ"ד .ועי' באבני אליהו על ברכת השיבה שופטינו שכ' דשופטים הם מי ששבט מלוכה בידם ,עיי"ש .ומשמע ג"כ דשופט מלשון
הנהגה ואינו משפט כפשוטו .וע"ע בפלא יועץ ערך יצר .ועי' מהר"ל )נתיבות עולם נתיב כח היצר פ"ד( שכ' ממש כד' הגר"א ,וז"ל:
ביאור זה כי היצר טוב הוא כח נבדל טוב באדם ויצה"ר כח נבדל רע באדם ולכך הם שופטים ומושלים באדם ,והיינו שהיצר הטוב
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ולשקול דעתו על כל מה שחפץ לעשות אם הוא מצד היצ"ט אם הוא מצד היצה"ר,
ואם יבין שהוא מצד היצה"ר ירגיז עליו ויעשה נגד עצתו ,וע"ז נאמר )משלי ד ,כו( פלס
מעגל רגליך .ובפרט רשעים שכל הנהגותם ע"פ יצה"ר מכ"ש שצריך להרגיזו תמיד .ומי
יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי להיות אפי' מהבינונים ,ואי' בגמרא )ברכות סא ,ב(
שרבה אמר על עצמו כגון אנו בינונים .ובודאי רוב מחשבותיו הוא ע"פ יצה"ר ולכן
צריכים אנו תמיד להרגיז יצ"ט על יצה"ר .וז"ש )משלי ד ,כה( עיניך לנוכח יביטו
ועפעפיך יישירו נגדיך ,פי' מי שעומד לנגדך אתה עמוד נכחו ונגדו להשמר ממנו .51וז"ש
דוד המע"ה )תהלים טז ,ח( שויתי ה' לנגדי תמיד ,להעזר מיצה"ר בעזרו ית' .וכתיב
)ויקרא ט ,ד( לזבוח לפני ה' ואיתא בספרי היצה"ר שעומד לפניו לקטרג יהיה זבוח
לכם .52ועיקר שבירת היצה"ר הוא כששומר את פיו כמו שכתוב )בראשית ד ,ז( לפתח
חטאת רובץ ,ר"ל כשפותח את פיו אז חטאת רובץ 53וכתיב )משלי כא ,כג( שומר פיו
שהוא כח נבדל הוא שופט אותו ופועל בו שיעשה הטוב ולכך נאמר ולבי חלל בקרבי ופירושו זה שנעשה חלל בשביל שפועל בו יצר
טוב שיעשה הטוב וכך יצה"ר הוא כח נבדל פועל באדם שיעשה הרע ,ובינונים יצר טוב ויצה"ר פועלים בו ,עכ"ד.
ולפמ"ש יבוארו ד' רש"י מגילה )טו ,ב ,ד"ה דן( דדן את יצרו היינו שכופיהו לשוב בתשובה ,וכ"כ בסנהדרין )קיא ,ב ,ד"ה שרודה(
שרודה ביצרו ,שבועט ביצרו וחוזר בתשובה כו' .עיי"ש .והיינו דכיון דהיצה"ר הנהיג אותו הרי הדרך לשוב בתשובה הוא ע"י
שכופה את יצרו ובועט בו בכדי לצאת מתחת הנהגת יצרו הרע .ועמ"ש רבינו לקמן.
 51ז"ל זוה"ק בראשית קצא ,א :א"ר יוסי בגין דא אצטריך ליה לב"נ לאסתמרא מחובוי ולא יסטי לימינא ולשמאלא ,ועם כל דא
בעי ליה לב"נ למבדק בחובוי בכל יומא ויומא דהא כד ב"נ קאים מערסיה תרין סהדין קיימין קמיה ואזלי בהדיה כל יומא ,בעי בר
נש למיקם ,אינון סהדי אמרין ליה בשעתא דאפתח עינוי עיניך לנכח יביטו ועפעפיך יישירו נגדך ,קם ואתקין רגלוי למהך אינון
סהדין אמרין ליה פלס מעגל רגלך וגו' ועל דא כד אזיל ב"נ בכל יומא בעי ליה לאסתמרא מחובוי ,בכל יומא ויומא כד אתי ליליא
בעי לאסתכלא ולמבדק בכל מה דעבד כל ההוא יומא בגין דייתוב מנייהו ויסתכל בהו תדיר בגין דייתוב קמי מאריה כמה דאת
אמר וחטאתי נגדי תמיד בגין דייתוב מנייהו.
 52ל"מ ,ושמא כוונת רבינו לד' הספרא שמיני פר' א' ,דז"ל :ושור ואיל לשלמים לפי שנדמית עבירה לשני מינים שנאמר עשו להם
עגל מסכה ולהלן הוא אומר וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב ,יבוא שור ויכפר על מעשה שור ,יבוא עגל ויכפר על מעשה
עגל ,תדעו שנתרצה המקום לכפר על עונותיכם ,עבירה שאתם מיראים ממנה כבר נזבחה לפני המקום שנאמר לזבוח לפני ה' ,עכ"ל.
ואף דשם איירי על זביחת השור שיכפר על מעשה העגל ,הנה בהמשך אי' שם :ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' תעשו אמר להם
משה לישראל אותו יצר הרע העבירו מלבכם ,ותהיו כולכם ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום כו' ,עכ"ל .ויתכן שדרש
רבינו דזביחת השור כשלעצמה בלא תשובה על מעשה העגל לא תכפר ,ולכך דרש להם משה להעביר יצה"ר מליבם ,וקרא דלזבוח
לפני ה' קאי על זביחת היצר שע"י זביחת השור ,וזהו 'זה הדבר אשר ציוה ה'' ,והיינו דהציווי הוא באופן של תשובה ,ודו"ק .אכן
צ"ע דמבואר בקרא שם שהשור הי' קרבן שלמים ולא חטאת ,ולא מצינו שיותנה קרבן שלמים בתשובה.
 53ובאגרת הגר"א כ' וז"ל :ועד יום מותו צריך האדם להתייסר ,ולא בתעניתים וסיגופים רק ברסן פיו ובתאוותו ,וזהו התשובה וזה
פרי כל העוה"ב וכו' .ועי' בתוס' מעשה רב שבס' בית יעקב )אות י"ד( כתב דדרכו של רבינו הגר"א לפסוק מעשה התשובה לבעלי
התשובה ביגיעת לימוד התורה ומניעת הדיבור במקום תענית ,עכ"ד .וע"ע בס' שמירת הלשון שער התבונה פ"ב בהגהה בשם ס'
17

ולשונו שומר מצרות נפשו .וכתיב )תהלים לד ,יד( נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר
מרמה .וכתיב )קהלת ו ,ז( כל עמל האדם לפיהו54 .והריגת היצה"ר הוא ע"י יראה
וקשה לאדם לעשות ושלא לעשות 55וע"י הרגזה והיראה שובר יצרו ועושה נגד רצונו
כמ"ש )בראשית מב ,יח( את האלקים אני ירא ,שבזה שבר את רצונו .וכתיב )בראשית
כב ,יב( עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה ,במה ששובר את רצונו ורצה לשחוט את בנו
יחידו.56
וכשמרגיז יצ"ט על יצה"ר ובא לכלל יראה מקיים כמה מצות ,כי היראה נתכפלה
בתורה נ"ב פעמים .ולכן גם השמיעה נתכפלה בתורה נ"ב פעמים כי הם בחינה אחת
היראה והשמיעה ,כמ"ש )איוב כב ,כח( אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה .כי
ראש הגבעה .ועי' מ"ש הגר"א משלי יג ,ג ,דהפה הוא השמירה לכל חטא ,וע"ע באבן שלמה פ"ז אות א' ,ז"ל :ע"י שמירת הפה
משתמר הנפש מכל חטא ,אבל המרחיב שפתיו אע"פ שיש לו נפש טובה ועושה מצוות הרבה וכמה גדרים יהיה לו מחיתה לכל ע"י
פיו ,וכל תשוקתו לדבר מצווה מתבטל ע"י זאת ,עכ"ד.
 54בדפוסים אחרים אי' כאן בשינוי לשון ,וז"ל :וההרגזה הוא על ידי היראה ,כי ההרגזה באה על דרך מבוכה ברצון ,דבר שקשה
לאדם או לעשות או למנוע ,ועל ידי ההרגזה ביראת ד' שובר את יצרו ועושה נגד רצונו כמו שכתוב את האלקים אני ירא ,ועשה נגד
רצונו וכתיב עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה .במה ששיבר רצונו ורצה לזבוח בנו יחידו.
 55היינו לעשות מצוות עשה ולא לעשות מצוות לא תעשה.
 56בס' בית אבות לנכד רבינו )ראש אבות פ"ט( הביא דברים נפלאים בשם רבינו השייכים לכאן ,וז"ל :איתא במדרש חשבתי דרכי
ואשיבה רגלי אל עדותיך ,בכל יום ויום הייתי מחשב לילך לבתי טרטראות והיו רגלי מוליכות אותי לבית המדרש .ולכאורה הוא
תמוה ,מה התפאר עצמו דוד בזה שהיה מחשב ללכת לבתי טרטראות .ונראה שהוא על דרך מה שבארנו ,שלא יאמר האדם אי
אפשי בבשר חזיר וכו' ,שהעיקר בעבודת ה' להכניע ולכוף הרע תחת הטוב ,וכמ"ש ושחט כו' צפונה לפני ה' ,והיינו זביחת היצר,
וזה הוא כל פרי עבודתינו ועמלינו בעוה"ז להכניע את הרע ולבער אותו מכל וכל .וזה הוא דאי' במדרש בעת שהלך אברהם אבינו
לעקידתו של יצחק היה בוכה וליבו היה שמח .וקשה מאוד לומר על אותו צדיק שבכה בעבודה הזאת .וגם מאי בא לאשמועינן בזה
שבודאי א"א לומר שידבר המדרש על גנותו ,וגם צריך להבין אם בכה למה היה לבו שמח .ואמר א"ז הגאון אברהם ז"ל בעהמ"ח
ספר מעלות התורה שהמדרש בא לאשמעינן שבחו וגודל מעלתו של אברהם ,ומזה נוכל גם אנחנו לידע דרך נכון בעבודת ה' ,והיינו
שמחמת שרצון אברהם היה תמיד דבוק בעבודת ה' באהבה עזה כאש בוערת וכל מחמדי תבל היו לו כאפס ואין נגד אהבת ה'
ועבודתו וגם בנו החביב לו מאד לא היה נחשב בעיניו כלל נגד אהבת ה' ,ולזה כאשר אמר לו ה' קח נא בלשון בקשה ,והפליג הדבר
באמרו את בנך את יחידך ,להיות אף שחביב הוא מאד על כל זה לא ישגיח על זה שדבר גדול הוא בעיניו ,ואברהם לפי שלא היה לו
רצון אחר זולת רצון ה' לכן לא מצא בלב שיהא הדבר גדול כל כך ,ולכן חשב בלבו מחשבות איך לברוא לעצמו רצון הפכי כדי
שאח"כ יבטל הרצון הפכי ההוא מפני רצון ה' ,לכן התחיל לחשוב מחשבות ולצייר בנפשו גודל אהבתו אל בנו ואיך הוא יקר וחביב
לו ,וכמה תחבולות עשו עד שנפקדו לעת זקנותם וגודל יקרותו של בנו מצד עצמה ,וגם צייר בלבו גודל הצער שיהי' לו וגם לשרה
בהעדרו מהם וגם צערו על שרה ,וצייר בלבו כמה הצטיירות בזה עד שנתפעל בצער גדול עד שהתחיל לבכות מרוב צערו ,ואח"כ
העלה בלבו גודל עוז אהבתו ברצון ה' והיה לבו שמח שהולך לעשות רצון ה' בדבר כזה ובביטול רצונו מפני רצון השי"ת .ודברי פי
חכם חן ,עכ"ד.
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היראה הוא מכח השמיעה כנודע .57והיראה היא עיקר כל המצות והעבודות ,כמ"ש
)דברים י ,יב( ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה כו' .ואח"כ ללכת
בכל דרכיו ולאהבה אותו ולדבקה בו וגו' .והקב"ה אינו מבקש רק היראה וממילא בא
לידי כולם כי היראה מביאה לידי הליכה בדרכי ה' ולאהבה ולדביקות ולכל המצות
כמ"ש )איוב כח ,כח( הן יראת ה' היא חכמה .וכתיב )משלי כב ,ד( עקב ענוה יראת ה'.
וע"י הענוה בא לידי יראת ה' ולידי תשובה כמ"ש )ויקרא כו ,מא( או אז יכנע לבבם
הערל ואז ירצו עוונם .ובזה מקיים כל המצות ,ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא
תקשו עוד )דברים יט ,טז( כמ"ש )מלכים ב' יב ,כט( יען רך לבבך ותכנע וגו' .וגם ע"י
הכנעה בא לידי אהבה כמ"ש )דברים ל ,ו( ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך וגו'
ולאהבה את ה' אלקיכם .ואהבה נכפלה בתורה י"ח פעמים.
ואיתא בגמרא )סנהדרין מג ,ב( כל הזובח את יצרו והתודה עליו כאלו מכבד להקב"ה
בב' עולמות כמ"ש זובח תודה יכבדנני .ונמצא מ"ע לכבד ,וכתיב )ויקרא י ,יג( על פני
כל העם אכבד .וכתיב )דברים כח ,נח( ליראה את השם הנכבד והנורא .וכתיב )ירמיה
יג ,טז( תנו לה' אלקיכם כבוד .הבו לה' כבוד ועוז )תהלים כט ,א( .שים נא כבוד לה'
ותן לו תודה )יהושע ז ,יט( .ונמצא עי"ז מקיים מצות הוידוי והחרטה והתשובה
שנתכפלה כמה פעמים בתורה ובנביאים ובכתובים .וע"י נתינת כבוד לה' זוכה לכבוד
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שנאמר כי מכבדי אכבד .וכתיב )משלי יח ,ח( עושר וכבוד אתי .ועי"ז זוכה לעבודה
וליראה כמ"ש )משלי טו ,לג( ולפני כבוד ענוה .וכתיב )שם כב ,ד( עקב ענוה יראת ה'.
וכמ"ש חז"ל במשנה )אבות ו ,א( ומלבשתו ענוה ויראה.

57

עי' רע"מ פר' פנחס )רל ,א( יראי אלהים מסטרא דיצחק דתמן שמיעה דאמר חבקוק נביאה ה' שמעתי שמעך יראתי ,ע"ש.

ובפשטות הביאור הוא שהיראה מרחקת את האדם ,ומצד המרחק שייך דוקא ענין שמיעה ולא ראיה ,ולכך יצחק שמדתו יראה הי'
תמן שמיעה .ובעומק יותר ,דראיה נקרא השגת המהות ,ומשא"כ שמיעה שהיא השגת המציאות וההבנה לבדה ,כמשחז"ל )ר"ה כה,
ב( לא תהא שמיעה גדולה מראיה וכן בסוטה )ח ,א( אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואות .והיינו דבאמת עניין השגה בהבנה
לבדה הנקרא שמיעה הוא רחוק יותר מהשגת מהות הנקראת ראיה ,ואכמ"ל .ועי' בגר"א בתיקונים )תיקון ע"א דף כא ,א .ובסוה"ס
תיקון ו' דף קסה ,א( שכ' דשמיעה בבינה ובגבורות .ולכאו' כוונתו שהגבורה מבינה.
 58עי' אבות פ"ד מ"ו ,ר"י אומר כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות .ובאדר"נ פכ"ז הביא האי קרא כי מכבדי אכבד כו'.
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גם התורה נקראת אשה ,כמ"ש בתורה )דברים לג ,ד( תורה צוה לנו משה מורשה כו'
אל תקרי מורשה אלא מאורסה )ברכות נז ,א( .59וחמדת עוה"ז נקראת אשה זרה
כמ"ש )משלי ה ,ג( נופת תטופנה שפתי זרה .לשמרך מאשה זרה )שם ז ,ה( .וכתיב )שם
ה ,ח( אל תקרב אל פתח ביתה .הרחק מעליה דרכך )שם( .שטה מעליו ועבור )שם ד,
טו( .מדבר שקר תרחק )שמות כג ,ז( .60נמצא מקיים בזה כמה מצות.
ואגב אכתוב מה ששמעתי מאחי הגאון ז"ל דאיתא בגמ' )סנהדרין צט ,ב( נואף אשה
חסר לב זה הלומד תורה לפרקים .ולכאורה אין לו דמיון לזה כלל .ואמר הגאון ז"ל כי
התורה נק' אשה ,והנה מי שהוא נואף בודאי אין מיוחד לו האשה זונה אלא לפרקים
לפי שאינה מיוחדת לו בכל עת כאשתו ,וכן הלומד תורה לפרקים אין התורה מיוחדת
לו תמיד.61
והנה אם שומע תורה מפי חכם הוא כשומע מפי הגבורה ,כדאיתא בספרי )פר' עקב פ'
מא (62ועי"ז מקיים כמה מצות שכתוב בתורה לבד מה שכתוב בנביאים .שמע בקולה

 59ועי' זוה"ק ואתחנן )רסח ,א( ,ז"ל :עד דהוו יתבי מאיך ר' שמעון רישיה אמר ודאי הכי הוא ודא הוא רזא דאשכחנא בספרא דרב
המנונא סבא ואוקים קרא דא ברזא דכנסת ישראל דכתיב שארה כסותה ועונתה לא יגרע ,ואי אתמנעו מנה מה כתיב ויצאה חנם
אין כסף כמה דאת אמר אי זה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה כו' ,ומאן דמנע אורייתא מנה כמאן דנסב מארי דאתתא ומנע
ליה מנה דא אשתארת כארמלתא ולא ארמלתא .ועי' קדושין ל ,ב ,וקהלת רבה ט ,ט ,עה"פ ראה חיים עם אשה כו' שפי' חז"ל דקאי
על התורה.
ובאמת בכמה מספרי המוסר למדו מזה חיובים שונים ,עי' לדוגמא מ"ש החיד"א בפי' חסדי אבות עמ"ס אבות פ"ו מ"ב לדמות חיוב
לימוד התורה לעונת אשה ,והוציא מזה כמה הלכתא גבירתא ,יעו"ש.
 60צ"ע מה טעם הביא שני הפסוקים האחרונים דאיירי על רשעות ושקר ,ולא הוזכר שם כלל עניין המשל לאשה זרה.
 61כד' הגר"א פי' המהר"ל )נתיבות עולם נתיב התורה פ"ד( ,וז"ל :ובפ' חלק נאף אשה חסר לב אמר ר"ל זה הלומד תורה לפרקים
שנאמר כי נעים כי תשמרם בבטנך יכנו יחדו על שפתיך .המאמר הזה בא לבאר כי התורה לפי מעלתה ומדרגתה אין ראוי שיהיה
הלמוד בה שלא בקביעות ,ודבר זה פחיתות גדול לתורה כי הוא דומה למי שנואף עם אשה שאין לו אשה מיוחדת שאין החילוק בין
מי שיש לו אשה מיוחדת ובין מי שאין לו אשה לומר שזה יש לו אשה והוא רגיל אצלה ולזה יש לו אשה אבל אין רגיל אצלה רק
דרך זנות ,שאין הדבר כך רק מי שיש לו אשה מיוחדת אומרים עליו שיש לו אשה ומי שיש לו זונה אומרים עליו שאין לו אשה כלל,
כי הזונה שלא יחדה אליו ודרך מקרה בא עליה לא נקרא שיש לו אשה כלל .וכך הוא מי שלומד תורה לפרקים ובמקרה אין נחשב
שיש לו תורה והוא אדרבה נחשב פחיתות כמו שנחשב פחיתות כאשר יש לו זונה ,כי הדבר שהוא במקרה הוא פחיתות כי המקרה
הוא טפל אצל דבר שהוא בעצם .ואם כן הדבר הזה הוא פחיתות לתורה לעשות אותה טפל לאחר ,כי התורה היא עיקר ואינה
טפילה אצל דבר אחר ,עיי"ש שהאריך לבאר המשך הפסוק עפי"ז.
 62בספרי שם אי' אף ששומע מפי קטן שבישראל שהוא כשומע מפי חכם ,ולא כשומע מפי חכם אלא כו' כשומע מפי הגבורה.
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)בראשית כא ,יב( ואמרו רז"ל

63

לקול רוח הקדש שבה .תולדות( עקב אשר שמע

אברהם בקולי )בראשית כו ,ה( .שמות( ושמעו לקולך )שמות ג ,יח( .ויאמן העם וישמעו
)שמות ד ,לא( .בשלח( אם שמוע תשמעו בקולי )שם יט ,ה( .משפטים( כי אם שמוע
תשמע בקולו )שם כג ,כב( .בחקתי( ולא תשמעו לי )ויקרא כו ,יד( .ואם עד אלה לא
תשמעו לי )שם כו ,יח( .פנחס( למען תשמעו .דברים( ואדברה אליכם ולא שמעת' .וכן
בכמה פרשיות כמ"פ והוכפלו עד נ"ב פ' והם נ"ב מצות ע"ש לבד בנביאים .וכן היראה
נתכפלה נ"ב פעמים כי בחי' אחת להם כמ"ש למעלה ,וכשם שהיראה היא פתיחת
התורה כמ"ש כי אם ליראה כו' ,כי היראה שוברת הקליפות וכן השמיעה שוברת
הקליפות כי הכל תלוי בשמיעה .64ולפיכך אנו מברכים לשמוע בקול שופר ולא לתקוע
שופר לפי שהשופר בא ליירא ולהחריד אותנו ולשבר הקליפות ולכן העיקר לשמוע
כו' .65ומזה יוכל האדם לראות כמה מצות אנו מקיימים בשמיעה ובלימוד התורה
וזכות היא לנו .וזהו ומרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות.
וכל בקשתו של האדם לא יהיה אלא על התורה כמ"ש )תהלים קיט ,עז( יבואוני רחמיך
ואחיה כי תורתך שעשועי .טוב אתה ומטיב למדני חקיך )שם שם ,סח( .וגם כל
שעשועיו של האדם צריך שלא יהיה אלא בתורה ואפי' בשעת הדחק או גודל צערו
וצרתו או שהוא בין שונאים או בין לצים .או שהוא בעשירות גדול יעסוק בתורה כמ"ש
)שם שם נד( זמירות היו לי חקיך בבית מגורי .זדים הליצוני עד מאד מתורתך לא
נטיתי )שם שם נא( .טוב לי כי עונתי למען אלמד חקיך )שם שם עא( .טפלו עלי שקר
זדים אני בכל לב אצור פקודיך )שם שם סט( .טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף )שם
שם עב( .מה אהבתי תורתך כו' )שם שם צז( .מה נמלצו לחכי וכו' )שם שם קג( .נפשי
בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי )שם שם קט( .וירחיק המחשבות שטורדים אותו
ומבטלים אותו מן התורה וישנא אותם ,כמ"ש )שם שם קיג( סעפים שנאתי ותורתך

 63הו' ברש"י שם ,ובמגילה יד ,א ,אמרו כעי"ז מלמד שנביאה היתה .ועי' ב"ר לך לך פ' מה ,ב ,שפי' כן עה"פ וישמע אברהם לקול
שרי ,ע"ש.
 64עי' לעיל הע' .8
65

ז"ל הריטב"א ר"ה )לד ,א ,ד"ה כתב הרי"ף( :דהכא שמיעת השופר היא עיקר המצוה וכוונת התורה כדי שיעור אדם לחזור

בתשובה וגם שיכוון לרצות למדת הדין ביום הזה ואלו תקע ולא שמע לא יצא ולפיכך תקנו הנוסח בשמיעה.
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אהבתי .שקר שנאתי ותורתך אהבתי כו' )שם שם קסג( .כי ידוע כי כל העוה"ז מכונה
בשם שקר 66וכן התורה נקראת אמת ,ולכך אמר שקר שנאתי ועי"ז ותורתך אהבתי.
וזהו שנאמר מדבר שקר תרחק ,פי' שתרחק כל מה דאפשר מעלינו שקר מלדבר בהם
ומלחשוב בהם .רק לדבר ולחשוב תמיד בתורת ה' שהיא תורת אמת ,ויאהב אותה
שהיא תכלית הטובה וישמח בה כמ"ש )שם שם קסב( שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל
רב .מה אהבתי תורתך .תבענה שפתי תהלה כי תלמדני חקיך )שם שם קעא( .וכתיב
)דברים כו ,יא( ושמחת בכל הטוב ,ואין טוב אלא תורה )אבות ו ,ג .(67וכתיב )שמות יח,
ט( ויחד יתרו על כל הטובה ויאמר ברוך כו' ,מכאן שמברכין על התורה .68וכתיב
)דברים כח ,מז( תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה .וכתיב )תהלים ק ,ב( עבדו
את ה' בשמחה ,ואיתא בספרי 69זו דברי תורה .וכתיב )דברים יז ,יט( והיתה עמו וקרא
בו כל ימי חייו .והיתה הוא לשון חיבור וקידושין כמו )שם כד ,ב( והיתה לאיש אחר.
שצריך לשמוח עמה ולהיות ולחבר עמה.70
ובזה ישבור כח היצה"ר ,ולפיכך נקרא הלימוד גירסא מלשון שבירה כמ"ש )תהלים
קיט ,כ( גרסה נפשי לתאוה .71וכן אמרו רז"ל )קדושין ל ,ב( בראתי יצה"ר בראתי לו
תורה תבלין וגם ידוע שהרפואה צריך להיות בדבר המתנגד לחולה כדי שיעמוד על ידו
על קו הממוצע .ויצר הרע נקרא רע והתורה נקראת טוב כמ"ש אין טוב אלא תורה,
לכך נחלש היצה"ר על ידי כח התורה .ואמרו חז"ל )שם( אם פגע בך מנוול זה משכהו
לבהמ"ד דכתיב אם רעב שונאך האכילהו לחם ואין לחם אלא לחמה של תורה.
 66עי' מד"ר בראשית ח ,ה ,אמת אומר אל יברא שכולו שקרים .וכן בויק"ר כו ,ז ,כד הוינא גבך הוינא בעלמא דשקרא.
 67ועי' תוס' ערכין יא,א ,ד"ה משמח לב .וכ"ה במדרש הגדול נשא ד ,מז ,מטיבי לב לא אקרו .והיינו דאף שהתורה עצמו טוב ,אך
לא נקרא מטיב לב ,וע"ד מ"ש הגר"א משלי טו ,טו ,דטוב לב היינו מי שמסתפק במה שיש לו ,יעו"ש .ומבואר שפיר דאין מדה זו
נוגעת לתורה.
 68צ"ע מנין לרבינו דרשה זו .ובברכות )נד ,א( למדו ממקרא זה חיוב הברכה על הנס .וברכה על התורה למדו שם )כא ,א( מקרא
דכי שם ה' אקרא כו'.
 69ל"מ מקורו ברוך.
 70רמז כאן רבינו למש"כ הגר"א במשלי פל"א .וכ"ה בראשית חכמה שער הקדושה פ"ד ובס' חרדים פס"ו אות צ"ח דכיון דהתורה
נמשלה לאשה לת"ח ,לכך מחוייבים בה בכל ניהוגי אישות ,יעוי' בדבריהם בארוכה.
 71עי' רש"י שם .וברש"י ויקרא ב ,יד ,ז"ל :גרש – לשון שבירה וטחינה ,גורסה בריחים של גרוסות ,כמו וגרס בחצץ ,וכן גרסה
נפשי ,עכ"ד.
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ולכאורה תמוה מאי לשון משכהו ,הא היצה"ר נמשך מאליו אחר האדם .וגם מה צריך
האדם ליצה"ר בבית המדרש ,הכי הוי ליה למימר לך לבהמ"ד .גם מ"ש האכילהו
לחמה של תורה מה לו ליצה"ר לתורה .גם מה הוא שאמר כי גחלים אתה חותה על
ראשו .ושמעתי מאחי הגאון ז"ל 72פי' אם פגע בך מנוול זה יצה"ר ואין אתה יכול לו
מחמת שמתגבר עליך ,משכהו לבהמ"ד פי' שתאמר לו בבהמ"ד אמלא רצונך במה
שאלמוד שלא לשמה רק להתגאות ובזה תניח דעתו ויתרצה ,וא"כ מתוך שלא לשמה
בא לשמה ותפטר ממנו לגמרי .וזהו פי' הפסוק אם רעב שונאך שהוא רוצה להחטיאך
האכילהו לחמה של תורה ,פי' עשה רצונו בלימוד שלא לשמה ובכך אתה חותה גחלים
על ראשו כשתבא אחר כך למדריגה שתלמוד לשמה.73

 72עי' בזה בבי' הגר"א למשלי כה ,כא.
 73מדברי רבינו מוכח דבלימוד שלא לשמה אינו מקיים שום מצוה ,ויתכן דאף עבירה איכא בזה ,דאל"ה לא תנוח בזה דעתו של
יצה"ר שבא להחטיאו .ועמ"ש רבינו בפרקי דאברהם עמ"ס אבות )א ,יג( ז"ל :כי כל מי שלומד תורה שלא לשמה רק שיהא שמו
הולך למרחוק סופו שנאבד ממנו גם שם הראשון שהי׳ לו מקודם ,ושמא תאמר מאחר שא"א שיהא תחילת הלימוד לשמה ושלא
לשמה ענשו גדול א"כ מוטב שלא אלמוד כלל ,ע"ז ואמר ודלא יליף קטלא חייב .אלא בתחילה צריך ללמוד אף אם לפעמים ילמוד
שלא לשמה רק ע"ז האופן שצריך לראות שיבוא מזה אח"כ לשמה כמרז"ל לעולם ילמוד אדם כו' שמתוך שלא לשמה בא לשמה ר"ל
שילמוד אפי' שלא לשמה באופן כדי שיוכל לבוא מזה אח"כ ללשמה ,עכ"ל.
ועי' ברוח חיים אבות א ,יג ,ז"ל :ואמר אף כי מתחלה ההכרח ללמוד אף שלא לשמה כי לא יוכל האדם לעלות במעלה העליונה
מהסולם אם לא יציג רגלו מקודם על המדריגה התחתונה ,ואין זה עול מעבד אם אדוניו יצוה לו לעלות על הסולם אם יפסיע
מקודם על השליבה התחתונה ,אך אם לא ימיש העבד ממקומו ולא יהין לעלות וירד ויעלה אך על השליבה התחתונה הלא מורד
באדונו הוא ,וזהו שאמר ודלא מוסיף לעלות יסיף ,עכ"ד .וע"ע שם בפ"ב מ"א משכ"ב.
וכעי"ז יעוי' בספר המידות )שער עבודת האלוקים פרק י"ג( שהרחיב שם במשל הגנב שמנע מגנב אחר לגנוב ,שאע"פ שבסופו של
דבר מנע מהגנב השני לגנוב אך כיון שאף הוא עצמו כוונתו להזיק אין להחזיק לו טובה על כך .וכתב דכן הדבר בשלא לשמה ,דאף
שמתוך שלא לשמה בא לשמה אבל להחזיק לו טובה על זה לא יתכן ,כי הוא בא לגנוב ולמד ולקח עטרה לעצמו או עשה מצוה
בעבור יהיה מכובד בין אנשים וכדומה מן הכוונות אשר לטובת עצמו ,יעו"ש.
ויעוי' בשלה"ק )פרשת עקב ,תורה אור( שכ' וז"ל :הכי נמי אמרו רבותינו ז"ל )פסחים נ ב( לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא
לשמה ,שמתוך שלא לשמה בא לשמה .אל תטעה לפרש ,הקדוש ברוך הוא מסייעו לבוא לשמה בזכות שעל כל פנים עסק בתורה ,על
זה אמר 'לא יקח שחד' ,כי הפעולה זו אינה פעולה טובה ,כי שונא גאות ה' .אלא הכי פירושו ,שמתוך שעוסק בה אף שהוא שלא
לשמה ,מכל מקום ימצא בתורה כתוב כי היא עבירה גדולה לעסוק שלא לשמה ,ואז יעורר לעסוק לשמה .אבל עסק התורה שעוסק
שלא לשמה היא בעצמה עבירה ,עכ"ל.
וכן יעוי' בחיי אדם בהקדמה אחרונה שכ' וז"ל :הסוג הב' הוא שתחלת לימודו הוא כדי שיהיה רב או מ"ץ או דיין ועושה התורה
קרדום להתפרנס בה או כדי שיהא שמו למרחקים ועשה אותה עטרה להתגדר בה ,ועל כל פנים לומד לידע דיני התורה לעשות ,אף
על פי שעושה איסור בזה ,מכל מקום מותר ,ועל זה אמרו לעולם ילמוד אפילו שלא לשמה כו' ,וזהו רשות .עכ"ל .ומבו' בדבריו
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ובזה מתורץ מה שהקשו התוס' בהא דאי' בפסחים פ' מקום שנהגו )פסחים נ ,ב ,ד"ה
וכאן( לעולם ילמוד אדם תורה שלא לשמה כו' ,מהא דאיתא דכל הלומד תורה שלא
לשמה נוח לו שלא נברא .דהיינו מי שאינו לומד בזה הענין כדי שיבא מתוך זה לשמה.
וה"פ לעולם ילמוד אדם שלא לשמה שמתוך זה יבא לשמה .ופירושו שיהא כוונתו כן
שיבא מזה לידי לשמה.74
עוד אמרו רז"ל )איכ"ר פתיחתא ב'( הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו כי המאור שבה
מחזירם למוטב ומביאו ללמוד לשמה .עוד אמרו רז"ל )קדושין שם( אם תטיב שאת
אם תעסקו בתורה שנקרא טוב שאת היצה"ר מסולק ממך ואם לאו אתם נמסרים
בידו שנא' לפתח חטאת רובץ .פי' כשעומד לפתח לצאת ולפרוש מן התורה אז היצה"ר
רובץ עליו כארי שרובץ על טרפו ,והיצה"ר נמשל כארי כמ"ש )תהלים י ,ט( יארוב
במסתר כאריה בסוכו יארוב לחטוף עני כו' וכל משאו ומתנו אינו אלא בך ,שנאמר
)בראשית ד ,ז( ואליך תשוקתו .ואם אתה רוצה אתה מושל בו .ומלת אתה רומז על
התורה ,א"ת מאתה רומז על הכ"ב אותיות מא' עד ת' והה' מרמז על ה' אותיות
מנצפ"ך .75וכתיב )משלי ב ,יא( מזימה תשמור עליך.76

להדיא דיש איסור בדבר ,אלא שהותר האיסור בכדי שעי"ז יגיע ללשמה .וכ"כ בבנין שלמה )למהר"ש קלוגר( על הרמב"ם הל' ת"ת
פ"ג ה"ה ,יעו"ש.
וז"ל הרמ"ע מפאנו בס' עשרה מאמרות )מאמר חקור דין ח"ג סי' י"ד( :אבל כל פעולה שלא לשמה אפילו במעשה המצות אין בעליו
עמו כי תחלת המחשבה הוא סוף המעשה ואף על פי שהוא עמו בשעת מעשה שהמצוה ממציאתו קצת כטעם שמה מצוה זו ודאי
צריכה תשלום כפול שימסור אדם עצמו פעם אחרת על קיומה לשמה כטעם מתוך שלא לשמה בא לשמה ודעהו ואם לא עשה כן נוח
לו שלא נברא או שנהפכה שלייתו על פניו ,עכ"ל.
אכן עי' באוה"ח במדבר כו ,ג ,בדרך הז' שכ' שם דעל תורה שלא לשמה לא נאמר דמצלת מן החטא ,יעו"ש .וזה שלא כד' רבינו,
דהרי רבינו פירש הך דמשכהו לביהמ"ד על אופן זה ,והיינו דשלא לשמה מצלת מיצר הרע ,ודו"ק.
 74כד' רבינו כ' ברוח חיים פ"א משנה י"ג ,וז"ל :וצריך ללמוד אף אם יהיה לפעמים שלא לשם שמים ,רק שיראה שמזה יבוא אחר
כך לשמה ,כמאמר חכמינו זכרונם לברכה פסחים נ' ב' לעולם יעסוק אדם כו' אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה,
רצה לומר שילמוד אפילו שלא לשמה אך על זה האופן והכוונה שמתוך כך יבוא לידי מדריגת לשמה ,עכ"ד.
ובעיקר חידוש זה בכוונת ד' הגמ' כבר העיר בפחד יצחק )שבועות מאמר ו'( דהא הך דלעולם יעסוק אדם שלא לשמה ילפינן
מקרבנות דבלק ,ושם הרי פשוט דאין שייך לומר דהקריב באופן שכוונתו לבוא אח"כ להקרבה לשמה .ועמד בצ"ע.
 75וכנודע מס' הכוונות )עניין כוונת העמידה דרוש ב'( כוונת את"ה ,דהוא נגד כ"ב אותיות התורה וה' אותיות מנצפ"ך .ועי' זוה"ק
בראשית טו ,ב .ובמדבר רסא ,א .ועי' בארוכה בעץ חיים שער ל"ה פ"ג.
 76עי' במדרש משלי שם :אם נתת צווארך בעולה של תורה היא תנצרך ,עיי"ש.
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ובכל זה יוכל לידע כמה וכמה מצות אדם מקיים בעסק התורה .וכל זה נכלל במשנת ר'
חנניא בן עקשיא שרצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה כו' ועי"ז
מקיימים הרבה מצות כו'.
כפרת עוונות ע"י התורה

וגם התורה מכפרת על כל עונותיו של אדם שנאמר זאת תורת העולה וכו' ואמרו חז"ל
)מנחות קי ,א( כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולה וכל העוסק בתורת חטאת
כאלו הקריב חטאת .ואמרו ג"כ במס' מנחות שם זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת
כו' העוסק בתורה א"צ לא מנחה ולא עולה ולא חטאת שהיא עולה על כל הקרבנות.
ואי' בגמ' )קדושין ל ,ב( ושמתם את דברי אל תקרי ושמתם אלא וסמתם שהתורה היא
סם חיים שמרפא את כל גופו של אדם ,משל למלך שהכה את בנו והניח רטיה על מכתו
ואמר לו כל זמן שרטיה זו על מכתך אכול מה שהנאתך ורחוץ בין בחמין בין בצונן ואין
אתה ניזק ואם אתה מעבירה הרי מעלה נומי וכך אמר הקב"ה בראתי יצה"ר בראתי
לו תורה תבלין כו'.
עוד אמרו חז"ל )ברכות טז ,א( מאי כאהלים נטע ה' כנחלים וגו' למה נמשלה דברי
תורה לנחלים לומר לך מה נחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה אף דברי תורה
מעלים את האדם מכף חובה לכף זכות .ועוד אמרו רז"ל )ויק"ר כה ,א( אם נתחייב
אדם מיתה לשמים מה יעשה אם רגיל לשנות פרק א' ישנה ב' פרקים ללמוד דף א'
ילמוד שני דפין.
קיבוץ גלויות ע"י התורה

עוד אמרו חז"ל )ב"ב ח ,א (77אין הגליות מתקבצים אלא בזכות התורה שנאמר גם כי
יתנו בגוים עתה אקבצם .כי ידוע שג' גליות הראשונים היו בעון ע"ז ג"ע ש"ד 78ונגאלו
בזכות אברהם יצחק ויעקב .79וגלות הזה האחרון הוא בעון לה"ר ושנאת חנם שהוא
 77וע"ע לעיל הע' .
 78יומא ט ,ב .אך צ"ע דשם אי' רק על בית ראשון ,ובית שני נחרב בעוון שנאת חינם.
 79עי' זוה"ח בראשית )טו ,א( ,ז"ל :ר' יוסי בן חלפתא הוה יתיב קמיה דר' יצחק א"ל מידי שמיע ליה למר על מה אתארך יומא
דמשיחא מן גלותא דא א"ל לא אתארך אלא על ביטול אורייתא דהכי שמענא מרב המנונא סבא תלתא גליות גלו ישראל וחזרו
בזכותהון דתלתא אבות וגלותא רביעאה בזכותא דמשה יתחזרון .תא ואחזי לך לא איתגלו ישראל אלא על ביטול תורה שנא' ויאמר
ה' על עזבם את תורתי אמר הקדוש ברוך הוא בגליות הראשונות חזרו בזכות אברהם יצחק ויעקב עכשיו הם חטאו בתורה שנתתי
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היפך התורה .80ויהיה הגאולה בזכות משה ובזכות התורה שנתנה על ידו ,81ולכך זה
הקץ נסתם מכל עין כמ"ש במשה ולא ידע איש את קבורתו ואיתא בזוה"ק )רע"מ
בהעלותך קנג ,א( ע"פ נרפים אתם נרפים דזה קאי על גלות האחרון וז"ל נרפים אתם
מאורייתא ולכן תכבד העבודה על האנשים במסים וארנוניות .ואיתא במדרש )והוא
במ"ר בפתיחת איכה רבתי בפתיחה ב' של ר' אבא בר כהנא שפתח בפ' מי האיש החכם
כו' ,ע"ש בלשון המדרש שהוא באריכות מתוק מדבש ונופת צופים וינעם לנפשך(
אימתי מלכות גוזרת גזירה בזמן שמשליכים דברי תורה לארץ שנאמר וצבא תנתן על
התמיד בפשע ותשלך אמת ארצה זו התורה דכתיב אמת קנה ואל תמכור וכתי' זנח
ישראל טוב אויב ירדפו ואין טוב אלא תורה .וכתיב )שמות יז ,א( ויסעו ישראל
מרפידים וסיים ויבא עמלק כו' ודרשו חז"ל )מכילתא שם( ע"י שריפו ידיהם מן
התורה .עוד אמרו רז"ל )תענית ז ,ב( בעצלתיים ימך המקרה בשביל עצלות שהיה
לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מך ,ואין מך אלא עני כמ"ש ואם
מך הוא ,ואין מקרה אלא הקב"ה שנ' המקרה במים עליותיו וכתיב )קהלת ו ,ז( כל
עמל האדם לפיהו ,בשביל שמבטל האדם א"ע מד"ת ומשיח שיחה בטילה גורם לעצמו
כל העמל .וז"ש )משלי כא ,כג( שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו כמ"ש )תהלים לד,
יד( נצור לשונך מרע כו'.

למשה ונקרא' על שמו שנאמר זכרו תורת משה עבדי .כד יתובין ויתעסקון בתורתו בזכות משה אני גואלם על כן נאמר בתורה
תורה צוה לנו משה כדי לשמרה ולעסוק בה כו' ,עכ"ד.
ובאמת מקרא מלא דבר הכתוב )ויקרא כו ,מב( וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר.
80

כ"כ בס' חרדים פ"ז ובראשית חכמה שער הקדושה פי"ג ,דאריכות הגלות הוא בעוון לשה"ר ושנאת חינם ,יעו"ש .ויעוי' ג"כ

בהקדמה לס' חפץ חיים.
 81עי' לעיל הע'  .80וע"ע בזוה"ק )דברים רע ,ב( ,ז"ל :פתח ואמר הן עוד היום גדול וגו' ,האי קרא אוקמוה דכד ישראל יתערון
תשובה לקמי קודשא בריך הוא בזכו אורייתא יתובון לארעא קדישא ויתכנשון מן גלותא דהא ודאי יומא חד יהא גלותא לישראל
ולא יתיר הדא הוא דכתיב נתנני שוממה כל היום דוה ,ואי לא יתובון קודשא בריך הוא אמר הן עוד היום גדול לא עת האסף
המקנה בלא זכו ובלא עובדין דכשרן ,אבל אסותא חד לכו השקו הצאן אשתדלו באורייתא דאתשקייו מימי אורייתא ולכו רעו
לאתר דנייחא לאתר טבא וכסופא דאחסנתיכון ,עכ"ד.
וע"ע באבן שלמה פי"א אות ג' בשם הגר"א דעיקר הגאולה תהיה בזכות התורה כו' יעו"ש.
וע"ע באור החיים )שמות כז ,כ( שהביא כנ"ל ,וסיים דלכן נתארך הגלות ,שאין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה ,יעוי'
בדבריו.
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חובת השמירה משכחת התורה

עוד אמרו רז"ל )ע"ז ג ,ב( ותעשה אדם כדגי הים ,מה דגים שבים כיון שפורשים מן
המים מיד מתים אף תלמידי חכמים כיון שפורשים מן התורה מיד מתים .וז"ש
)דברים ו ,יב( השמר לך פן תשכח כו' .האם אפשר להעלות על הלב שישכח האדם
שהוא חי וינעוץ סכין בבטנו או בלבו או שיפיל את עצמו לתוך האש ,וזהו השמר לך
דוקא שישמור את עצמו ממש שלא ישכח התורה ועי"ז יפסוק חיותו.
אך לכאורה קשה מה שכתוב השמר פן תשכח ,איך שייך אזהרה בשכחה דבר שאינו
מסור בידו של אדם .ונראה דה"פ השמר לך מן הדברים הגורמים שכחה 82והוא רוב
אכילה ושתיה וריבוי כסף וזהב ונחלאות וקנינים וכמ"ש )דברים ח ,יב( פן תאכל
ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת ורם לבבך ושכחת .וגם ריבוי גדולה שנאמר במלך
)דברים יז ,כ( לבלתי רום לבבו מאחיו .וגם ריבוי דאגה כמ"ש )ישעיה נז ,יא( ואת מי
דאגת ותראי ואותי לא זכרת .83וגם פחד משונאים כמ"ש )ישעיה נא ,יג( ותשכח ה'
עושיך ותפחד תמיד מפני חמת המציק .84היתכן שבשביל פרוטה אחת שהאדם דואג
שלא יאבד ממנו ישליך ממנו כיסו עם אבנים טובות ומרגליות ,כמ"ש בראשית חכמה
)שער הקדושה פי"ב אות ז'( ע"ש .ואיך בשאט נפש יאבד הונה של תורה וידבק לקליפה
ר"ל ,כדאי' בספרי )עקב פ' מ"ג( השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם כו' כיון
 82כד' רבינו כ' רבינו בחיי דברים )ד ,ט( ,ז"ל :ודרשו רז"ל :השמר לך פן תשכח ,אזהרה שלא ישתדל האדם בדברים שיהיו סבה
להשכיח ממנו התורה ושלא יסירם מלבו ,עכ"ד .וע"ע באליה רבה סי' ק"ע סקכ"ג שהביא בשם ספר הגן דהממלא כרסו עובר בלאו
דהשמר לך כו' .עיי"ש .ועי' בסמ"ק מצוה ק"ו כנ"ל.
אכן עי' בס' חסידים )סי' תתר"ח( שנראה מדבריו דאף באכילת דברים הגורמים שכחה אינו בכלל השמר פן תשכח ,וז"ל :אחד
שאל מחכם אמר עכברים אכלו מלחמי אם אוכל לאכול מן הלחם אמר ולמה לא תאכל א"ל פן אשכח תלמודי ואני נזהר מלאכול
מכל מה שמשכח התלמוד ועתה אני רעב .א"ל החכם אינך חייב עד שישב ויסירם מלבו ואני רואה שאינך עוסק בתורה ואתה פנוי
והיית יכול לעסוק וכל היום אתה בטל מדברי תורה והולך אתה עם עמי הארץ לשמוע דברים בטלים מוטב היה לך שלא היית
נזהר מדברים המשכחים כדי שהיית שוכח דברים בטלים שאתה עוסק בהם ,עכ"ד.
והאחרונים האריכו בזה טובא ולא עת האס"ף ,רק יש לציין לשו"ת דברי מלכיאל ח"ד סי' א' ושו"ת שלמת חיים ח"א סי' י' ושו"ת
התעוררות תשובה ח"ד סי' ק"ל .יעוי' בדבריהם.
 83דברי רבינו פלא ,וכי יביא האדם דאגות על עצמו בכוונה תחילה ,שיהא שייך לומר שכיון שדאג עובר בלאו דשכחה .ובאמת גם
גוף המקרא הוציאו רבינו מפשוטו ,דבפשוטו הכוונה שאם היה ירא את ה' לא היה דואג ,עי' במפרשים שם ,וצ"ע.
 84ג"ז צ"ע כמ"ש לעיל הע' הקודמת .ועי' ברכות ס ,א ,על ההוא תלמיד שפחד א"ל חטאה את כו' ,והיינו כמ"ש דזהו משום שכחת
ה' דעי"ז פחד ,ולא שמחמת הפחד נשכח ממנו שם ה' ותורתו.
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שהאדם פורש מן התורה מיד הוא נדבק בע"ז ,וכן הוא אומר פן תשכחו ועשיתם וכו'
וכתיב וסרתם מן הדרך .וזה ידוע אפי' הפחות שבישראל אם יאנסוהו לעבוד ע"ז
בודאי ימסור א"ע למיתה בכמה מיתות משונות ולא יעבוד ע"ז ,ואיך בשאט נפש
בשביל הבלי עולם הזה המדומים תעבוד ע"ז ויביא את עצמו לכל מיני מיתות ויסורים
משונים ע"י פרישתו מן התורה ר"ל .וכדאי' במדרש )שמו"ר לו ,ג( כי אם שמור
תשמרון אמר הקב"ה נרי בידך ונרך בידי ,נרי בידך זו תורה כמ"ש כי נר מצוה ותורה
אור ,ונרך בידי זו היא הנשמה כמ"ש נר אלקים נשמת אדם ,אם אתה משמר את נרי
אני אשמור את נרך.
ומ"ש השמר לך ושמור נפשך מאד ,פי' תשמור מה שמוטל עליך לשמור ועוד תשמור
את נפשך שתנצל מכל העונשים המגיעים אל הנפש על ביטול תורה ,כמ"ש )סנהדרין
סד ,ב( כי דבר ה' בזה הכרת תכרת כו' הכרת בעוה"ז תכרת לעוה"ב .ואיתא בגמ' )שם
צט ,א( שזה קאי על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק נופל בגיהנם .עוד אמרו
רז"ל )ב"ב עט ,א( כל המרפה עצמו מד"ת אש אוכלתו שנא' מהאש יצאו ואש תאכלם.
לכן יצרף עצמו ואת שכלו מאד בעסק התורה וטוב לו.
עסק התורה מצלת מיסורין ושעבוד מלכויות

עוד איתא )איכ"ר פתיחתא ב'( וויתר הקב"ה על ע"ז וג"ע ושפ"ד ולא וויתר על עון
ביטול תורה שנאמר על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי .85גם איתא במדרש
)תנחומא יתרו פ' ג'( ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים שרפו ידיהם מן התורה.
וכתיב כאכול קש לשון אש ואיתא במדרש )ילק"ש עקב תתסא( קש זה עשו ואש זה
יעקב הקש יאכל את האש אימתי כי מאסו את תורת ה' שרשם כמק יהיה שלא יועיל
זכות אבותם.
עוד איתא במדרש )איכ"ר שם( כל זמן שקולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובבתי
מדרשות אין הידים ידי עשו .ולכאורה קשה כי המדרש הוא היפך המקרא ,שמשמעות
המקרא הוא כשקולו של יעקב מצפצף אם והידים ידי עשו שולטות והדרש הוא

 85אצלינו אי' 'ולא ויתר על מאסה של תורה'.
28

היפוכם .86ונראה דה"פ דלכאורה קשה כי בפסוק כתיב )בראשית כז ,כב( הקול קול
יעקב והידים ידי עשו ולא הכירו כו' וסוף הפסוק ויברכהו ולא כתב שום ברכה אלא
מתחיל בפסוק של אחריו ויאמר אתה זה בני עשו כו' ואח"כ כתיב ראה ריח בני כריח
שדה כו' ויתן לך כו' ,וא"כ מה ברכו בראשונה .לכן מפרש המדרש דהכי פרושו ,דברכו
בשניהם והוא קולו של יעקב דהיינו לימוד תורה ואז יהיה לו ג"כ הידים ידי עשו ויהיה
לו כח כמו עשו ולא יוכל שום אדם ואויב לשלוט עליו ,ואם ח"ו לא יהיה לו קולו של
יעקב אז לא יהיה לו הידים ידי עשו שירפו ידיו וישלטו עליו האויבים .והשתא ניחא
המדרש הנ"ל ,כל זמן שאין קולו של יעקב מצפצף בבהכ"נ ובבהמ"ד אז נשאר הידים
לעשו ,אבל כשקולו של יעקב מצפצף אז יהיה הידים של עשו ליעקב ויהיה הכח אליו
ולא יוכלו הידים של עשו לשלוט עליו.87
עוד איתא בגמרא )ברכות ה ,א( כל העוסק בתורה יסורים בדלים הימנו שנאמר ובני
רשף יגביהו עוף ואין עוף אלא תורה וכו' .וכל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק
הקב"ה מביא עליו יסורים מכוערים ועוכרים אותו שנאמר החשתי מטוב וכאכי נעכר
ואין טוב אלא תורה .עוד בגמ' )שם( אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו
פישפש ולא מצא יתלה בביטול תורה .ובאבות )ג ,ה( איתא כל המקבל עליו עול תורה
מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ .ואמרו )שם ד ,י( הוי ממעט בעסק ועסוק
בתורה ואם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך .פי' הכת של הסטרא אחרא
 86עי' בעץ יוסף באיכ"ר שם שביאר דכוונת המדרש לבאר דזה גופא תמיהת יצחק ,היאך יתכן שיהא קולו של יעקב וידיו של עשו
בחדא מחתא ,ומזה למדו חז"ל שבאמת אין הדברים עולים בקנה אחד ,וכל זמן שקולו של יעקב מצפצף כו'.
ובס' דברי אליהו כ' בשם הגר"א ]וכן פי' ביפ"ת על המדרש שם[ לפרש דהקל קול יעקב נכתב חסר וא"ו ,ללמד דכשיקל קולו של
יעקב יהו הידים ידי עשו ,יעו"ש.
 87חידש לנו רבינו כי כאשר קולו של יעקב נשמע היה בידו גם כח חרבו של עשיו .ומבואר שאין הפירוש רק שכשישראל עוסקים
בתורה הקב"ה מפיל האויבים מעצמם ,וכפשטות הגמ' בגיטין ז ,א ,דום לה' ויתחולל לו כו' השכם והערב עליהם לביהמ"ד והוא
יפילם חללים חללים .וכפי שהיה במעשה דסנחריב כדאי' בסנהדרין צד ,ב ,וחובל עול מפני שמן כו' חובל עול סנחריב מפני שמנו
של חזקיהו כו' שהיה זה בנס היוצא חוץ לגדרי הטבע לגמרי ]וע"ע זוה"ק שמות נח ,א[ ,אלא דכשיוצאין למלחמה ג"כ יש בידם כח
החרב לנצח האויבים בפועל ,וכדאי' בסנהדרין מט ,א ,אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה כו' ,וברש"י שם פי' דאי לאו שהיה דוד
עוסק בתורה לא היה יואב מנצח במלחמה .ובמכות י ,א ,עומדות היו רגלינו כו' מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה ]היינו שינצחו[
שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה .וע"ע בתנד"א פ"י מכאן אמרו ד' אלפים מישראל שנתקבצו יחד ויצאו למלחמה ,ויש ביניהם
זוג אחד תלמיד חכם דומה להם כאילו אחזו מגן ותריס וחרב פיפיות כו' .וע"ע מ"ש בצרור המור פר' ואתחנן אודות החשמונאים
שנצחו במלחמה בכח זה ,ועי' מ"ש בפר' כי תבא עה"פ ושמרתם את הברית הזאת ,שע"י כח התורה נוצחים ישראל במלחמה שלא
כדרך הטבע .וזהו כמ"ש שהתורה היא כחרב ממש בידם.
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הם מבטלים אותו .ואם עמלת בתורה יש שכר הרבה ליתן לך ,כדאיתא בירושלמי
)פאה א ,א( כתוב אחד אומר כל חפציך לא ישוו בה וכתוב אחד אומר כל חפצים לא
ישוו בה ,אלא כל חפציך אלו אבנים טובות ומרגליות שלך אינם שוות אפילו לדבר
אחד מן המצות .וקרא דכל חפצים לא ישוו בה היינו חפצי שמים וארץ דהיינו כל
המצות אינם שוות אפי' לדבר א' מלימוד התורה 88גם אינו נקרא אדם אלא ע"י לימוד
תורה כמ"ש )במדבר יט ,יד( זאת התורה אדם כו' 89וכמו שכתוב )ירמיהו לא ,כו(
וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה.90

הכינויים שנתכנה מי שאינו עוסק בתורה

עוד ידוע שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא בעל מום כסיל ופתי ולץ רשע ותואב עור.
בעל מום כמ"ש )תהלים יט ,ח( תורת ה' תמימה משיבת נפש ,שהתורה עושה אותו
תמים מכל מום ולכל בשרו מרפא .91כסיל כמ"ש )שם צד ,ח( וכסילים מתי תשכילו.
פתי כמ"ש )משלי א ,כב( עד מתי פתיים תאהבו פתי )מ( .לץ כמ"ש )אבות ג ,ב( שנים
שיושבים ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לצים .רשע כמ"ש )תהלים קיט ,נג(
מרשעים עוזבי תורתך .מתועב כמ"ש לעיל בשם הספרי )עקב פ' מ"ג( השמרו לכם פן
 88צ"ע דבמו"ק )ט ,ב( למדו כן לעניין מצווה שאפשר לעשותה ע"י אחרים דאינה דוחה ת"ת משום האי קרא ,ומד' הירושלמי נראה
ג"כ דקאי לעניין חשיבות מצוות ת"ת יותר משאר מצוות .ורבינו למד מזה לעניין שכר המצוות ,דשכר מצוות ת"ת גדול יותר משכר
שאר מצוות ,ואף שיש ע"ז מחז"ל בהרבה מקומות )עי' ספרי עקב פ' מ"א וכשם שענש על התלמוד יותר מן המעשה כך נתן שכר על
התלמוד יותר מן המעשה .אכן עי' רש"י מנחות צט ,ב ,ד"ה שבטולה ,וצ"ע( ,מ"מ ממקרא זה לא נתבאר עניין זה ,וצ"ע.
 89עי' בזוה"ק שמות קיז ,ב ,וז"ל :דמסטרא אחרא לבושא דאינון עור ובשר הדא הוא דכתיב עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים
תסוככני באתר דלית שכינתא ההוא גופא לא אתקרי אלא לבושא ,דאדם דאיהו תורה ,זאת התורה אדם כי ימות באהל .כתפארת
אדם לשבת בית .עכ"ל.
90

עי' סוטה כב ,א ,לא קרא ולא שנה עליו הכתוב אומר וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה .ועי'

מהרש"א שם דכוונת הגמ' ללמוד דכה"ג הוא זרע בהמה ,יעו"ש .ולפי"ז יהיה כוונת הפסוק דיש מי שהוא זרע אדם וזה כשלומד
תורה ,ויש זרע בהמה שזה כשלא קרא ולא שנה.
 91בביאור העניין י"ל עפימ"ש בבית אלהים להמבי"ט שער התשובה פ"ט ,וז"ל :ולכן מי שלא מצא בעצמו עון בפועל מיוחס ליסורין
הבאין עליו יתלה טעון ביטול לימוד התורה שהוא כולל כל העונות ובכלל ימצא העון שהוא מיוחס ליסורין שבאו עליו כדכתיב
אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו ,למדנו שבשביל יסורין צריך אדם לבא לידי תלמוד תורה כמו שפירש רש"י ז"ל,
וכשהוא לומד נראה שאין מקום ליסורין שיבאו עליו שהרי הוא כאילו מקיים כל המצות כי )פאה פ"א מ"ה( תלמוד תורה כנגד כולם
וכמו שלמדו גם כן שם )בברכות ה'( שכל העוסק בתורה יסורין בדילין ממנו ,עכ"ד.
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יפתה לבבכם כו' ,כי מיד הוא נדבק בסט"א וע"ז ונמסר ביד היצה"ר וממילא הוא
מוכן לכל העבירות שבעולם ומרוחק מה' יתברך כדאיתא בזוה"ק

92

ועי"ז כולם

מושלים עליו כמ"ש )בראשית ד ,יג( ומפניך אסתר והי' כל מוצאי יהרגני .עור כמ"ש
)תהלים יט ,ט( מצות ה' ברא מאירת עינים וכן להיפך ח"ו .נקרא זד יהיר כמ"ש )משלי
כא ,כד( זד יהיר לץ שמו .ונקרא נזוף כמ"ש במשנה )אבות ו ,ב( ובזוה"ק )ויקרא נב,
ב .(93ונקרא משוקץ כדאיתא בגמרא.94
אבל הלומד תורה נקרא חי ,שלם ,חכם ,צדיק ,נר ישראל ,עניו ,ריע ,אהוב ,ישר ונאמן
ומלך .חי ,כמ"ש )תהלים שם( תורת ה' תמימה ,מחכימת פתי ,אני חכמה שכנתי ערמה
)משלי ח ,יב( .נר ,כמ"ש )שם כ ,כז( נר ה' נשמת אדם ,מאירת עינים )תהלים שם( .מלך
ומושל ,כמו שכתוב בזוה"ק )ויקרא יג ,ב( שעוטרין אותו בכל מיני עטרות .ואימתו
מוטלת על הבריות .95ונאמר )משלי ח ,טו( בי מלכים ימלוכו מאן מלכי רבנן )גיטין סב,
א( עטרת תפארת תמגנך )שם ד ,ט( .ריע אהוב וכו' כמ"ש )אבות ו ,א( במשנה ר"מ
אומר כל העוסק בתורה לשמה נקרא ריע אהוב כו' .ומלבשתו ענוה ויראה ומכשרתו

 92ויקרא פט ,ב ,ז"ל :זכאין אינון ישראל דקודשא בריך הוא אתרעי בהו מכל עמין עכו"ם ומגו רחימותא דלהון יהיב להו אורייתא
דקשוט למנדע ארחא דמלכא קדישא ,וכל מאן דאשתדל באורייתא כאילו אשתדל ביה בקודשא בריך הוא דאורייתא כלא שמיה
דקודשא בריך הוא הוי ,ובגין כך מאן דאתעסק באורייתא אתעסק ביה בשמיה ומאן דאתרחק מאורייתא רחיקא הוא מקודשא
בריך הוא ,עכ"ל.
ומבואר מד' הזהר הללו דקוב"ה ואורייתא חד הם ,וממילא כאשר מתרחק מהתורה מתרחק ג"כ מקוב"ה ,דהא אורייתא שמה
קדישא ,כמבו' בוזה"ק בכ"ד )שמות קכד ,א ,ויקרא יט ,א ,ורלה ,ב ,ועי' שם עג ,ב ,תלת דרגין אינון מתקשרין דא בדא ,קוב"ה
ישראל ואורייתא(.
 93ז"ל הזוה"ק שם :כמה אית לון לבני נשא לאסתמרא ארחייהו ולדחלא מקמי קודשא בריך הוא דלא יסטי מארחא דכשרא ולא
יעבור על פתגמי אורייתא ולא יתנשי מנה ,דכל מאן דלא לעי באורייתא ולא ישתדל בה נזיפא הוא מקודשא בריך הוא ,רחיקא הוא
מניה ,לא שרייא שכינתא עמיה כו'.
 94פסחים מט ,ב ,ולא ישא בת עם הארץ מפני שהם שקץ ונשותיהן שרץ.
 95ל"מ מקור ד' רבינו בזה .וידועים ד' הגמ' בשבת קנא ,ב ,כל זמן שאדם חי אימתו מוטלת על הבריות .ועי' בזוה"ק עא ,א ,דקאי
על מי שלא חטאו קמי מאריהון ולא עברי על פיקודי דאורייתא ,יעו"ש .אך עדיין אין מבואר מזה דזהו דוקא על הלומד תורה
כמ"ש רבינו.
ומצאתי לר"א גאליקו בפירושו לשיה"ש ו ,ד ,עה"פ איומה כנדגלות ,שפי' שם וז"ל :איומה כנדגלות בתלמוד תורה ,שכל הלמד
תורה לשמה אימתו מוטלת על הבריות וכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך ,ושם ה' היא התורה ,שכל
התורה שמותיו של הקב"ה ,עכ"ל .ועי' ג"כ בנפה"ח ש"ד פי"ח .ויל"ע גם המקור לדברים אלו.
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להיות צדיק ישר ונאמן ,שע"י עבירה נעשה טריפה כמ"ש בזוה"ק 96וע"י התורה נעשה
כשר ומקרבתו לידי זכות כו' ונהנין ממנו עצה ותושיה ונותנת לו מלכות וממשלה
וחיקור דין ומגלין לו רזי תורה ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק כו' ומגדלתו
ומרוממתו על כל המעשים.

עוד מעלות שזוכה להן העוסק בתורה

גם נקראת התורה יעלת חן כמ"ש )בראשית לט ,ד( וימצא יוסף חן ויפקדהו כו' וכל יש
לו נתן בידו .ועי"ז שולטים בכל העולמות ,97וגם מתקיים בידו )איוב כב ,כח( ותגזר
אומר ויקם לך .98וכ"ז ע"י נשיאת חן וכמ"ש )שמות לג ,יז( גם את הדבר הזה כו' כי
מצאת חן בעיני .וע"י חן ניצול נח מן המבול כמ"ש )בראשית ו ,ח( ונח מצא חן בעיני
ה' ,וקיים עולם מלא .ובאסתר )ה ,ב( כראות המלך כו' נשאה חן בעיניו ,וניצולו כל
ישראל .ודור המדבר )שמות יב ,לו( וה' נתן חן העם בעיני כו' וינצלו את מצרים ,שנברר
עי"ז כל ניצוצות הקדושה מן הקליפות 99ועי"ז זוכה לכל העושר בעוה"ז .100וכן כתיב
 96ל"מ מקורו ,ואולי כוונתו למ"ש בתיקונים )ריש תיקון כ"ה( ,ז"ל :וספר תורה היא דרגא דיעקב דאתמר ביה ויעקב איש תם וספר
תורה כך צריך למהוי תם בלא פסולת ואם ספר תורה איהו חסר באתר דמלא או מלא באתר דחסר או אות חד חסיר או יתיר או
חליף ספר תורה פסול לאו איהי כדיוקנא דספר תורה דלעילא כגוונא דא אינון חמש כנפי ריאה כגוונא דחמשה חומשי תורה כו'
כנפי ריאה צריך דלא יהא בהון סרכות תמני סרי סרכות אינון מאן דאעבר עלייהו כאלו אעבר ברית דאיהו ח"י עלמין וסירכא
איהו סם המות סם דאל אחר דאיהו סמא"ל עלה אתמר רגליה יורדות מות בכל אתר דאסתריך קטילא ,עכ"ל .ועי' בבאר לחי ראי
מהגרצ"ה שם ,שפי' דקאי על הלומדים שלא לשמה ,יעו"ש.
ועי' במדרש שמואל באבות שם ,וז"ל :ומכשרתו להיות צדיק וגו' בהיות שהרשע בחייו קרוי מת לפי שהוא מלא עבירות שהם
בועות אבעבועות פורחות וסרחות בריאה ,ובהיותו טרפה הרי הוא כמת שכל שאין כמותה חיה טרפה ,ואת זה שעוסק בתורה
לשמה התורה מכשרתו ועושה אותו כשר כלומר מסירה ממנו כל הסרחות המטריפות אותו והם הסור מרע כי הוא הקודם כדי
שתהיה לו הכנה לעשות טוב והוא להיות צדיק חסיד ישר ונאמן ,עכ"ד .והוא כד' רבינו.
 97עי' נפה"ח ש"ד פי"ח שהביא לזה הרבה מקורות מד' חז"ל .ועי' ילק"ש פר' חקת תשס"ג ,ז"ל :אמר הקב"ה למשה שנה עליו פרק
אחד והוא מוציא מים מן הסלע ,יעו"ש .וידועים ד' האוה"ח )שמות יד ,כז( דתנאי התנה הקב"ה במעשה בראשית שיהא העולם
כפוף לעמלי תורה ,עיי"ש בארוכה בדבריו הנעימים .וכעי"ז בס' העיקרים מאמר רביעי פכ"ב ,יעו"ש.
 98עי' שבת נט ,ב ,ומו"ק טז ,ב ,מי מושל בי צדיק .וכל זה ע"י כח התורה ,עי' באוה"ח וס' העיקרים הובא בהע' לעיל.
 99עי' פע"ח שער ק"ש פ"ג .ובשער המצוות פר' ראה שביאר כמה ענינים עפי"ז.
 100יל"ע כוונת רבינו בזה .ואולי נפלה כאן טעות הדפוס ,וצ"ל ועי"ז זכו לכל העושר כו' .והיינו מה שמבואר באדר"נ פמ"א מ"ט
ובפסחים קיט ,א ,אמר רב יהודה אמר שמואל כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצרים שנאמר וילקט יוסף את כל הכסף
הנמצא ,אין לי אלא שבארץ מצרים ושבארץ כנען בשאר ארצות מנין תלמוד לומר וכל הארץ באו מצרימה ,וכשעלו ישראל ממצרים
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)בראשית לט ,כג( אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו ,פי' שר של גיהנם
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לא יוכל לראות עליו שום ענין רע אשר חטא ,באשר ה' אתו זו התורה שמעלת חן .גם
מעשיו מצליחין כמ"ש )שם( ואשר הוא עושה ה' מצליח בידו.
גם התורה מצילתו מכל פגעים רעים בעוה"ז ובעוה"ב ,כמ"ש )משלי ו ,כב( בהתהלכך
תנחה אותך כו' וכ' מזימה תשמור עליך ויצילך מדרך רע .102וע"י התורה נקרא עשיר,
כמ"ש )שם ח ,יח( עושר וכבוד אתי ,וכ' )שם ג ,טז( בשמאלה עושר וכבוד .וכתיב )שם
ח ,יא( טובה חכמה מפנינים .להנחיל אוהבי יש )שם שם ,כא( .טוב פריי מחרוץ )שם
שם ,יט( .לא יערכנה זהב וזכוכית כו' )איוב כח ,יז( .הנחמדים מזהב ומפז רב )תהלים
יט ,יא( .לריח שמניך טובים ,כי טובים דודיך מיין )שיה"ש א ,ג( .בלא מחיר יין וחלב
)ישעיה נה ,א( .וטבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שולחנה )משלי ט ,ב(.103
ולכאורה אינו מובן מה הוא השבח שהתורה היא מעולה מכסף וזהב ואבנים טובות
ומרגליות ומכל מאכלים ומשקים טובים ,והלא כל אלו הם גשמיים ואין להם ערך
ודמיון אליה שהיא כולה שמותיו של הקב"ה .104וכ"ש תענוגות בני אדם בעולם הזה
הגשמיים .וכן יש לתמוה על מה שמבואר במדרשים שהצדיקים מכתירים להם
בכתרים של אבנים טובות ומרגליות וחופות של זהב ואבנים טובות ושולחנות כו'
ומכניסים אותם למקום נחלי מים ומוקף מכל מיני וורדין והדס ונמשכים לפניהם
נחלי יין ושמן ודבש וחלב ואפרסמונא דכייא ,עיין במדרש .105וכל זה תמוה הא כל אלו
הם יעודים גשמיים ולא שייך זה לתענוגי הנשמה הטהורה .ונראה דה"פ שזה ידוע שכל

העלוהו עמהן שנאמר וינצלו את מצרים רב אסי אמר עשאוה כמצודה זו שאין בה דגן רבי שמעון אמר כמצולה שאין בה דגים,
יעו"ש .ונמצא שע"י החן שנתן השי"ת להם בעיני מצרים זכו לכל העושר בעוה"ז .וצ"ע .ועי' לקמן הע' .0
 101גיהנם נמשל בחז"ל לבית הסהר בכ"ד ,עי' למשל שבת קנב ,ב ,ושל רשעים זוממות והולכות כו' וברש"י שם.
 102עי' תנד"א פי"ח ,ז"ל :לא יראה כי יבוא חום )ירמיה י"ז ח'( ,כל העוסק בתורה ,בין בעולם הזה ובין לימות המשיח ובין לעולם
הבא אינו רואה במדת פורענות העתידה לבוא ,עכ"ד .וע"ע זוה"ק בראשית קלא ,ב.
 103עי' ראשית חכמה פרק גידול בנים אות ט"ו ,ז"ל :לעולם ישתדל אדם ללמד לבנו תורה וחכמה ואל יחוש לעושר ,שאין עושר
בעולם כעשרה של תורה כו' ,וילמד תורה בקטנותו כי לסוף מתעשר כדגרסי' בסנהדרין )צב ,א( א"ר אלעזר כל מי שיש בו דעה
לסוף מתעשר כו' .עיי"ש.
 104זוהר ויקרא פח ,ב ,בגין דאורייתא כולה שמא קדישא היא.
 105עי' מד"ר ובזוה"ח שיה"ש שם .וכן במדרש מעשה דריב"ל בארוכה ,יעו"ש.
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מה שיש בעוה"ז יש דוגמתו למעלה 106רק דשם הם בתכלית השלימות והרוחניות וכל
כסף וזהב ואבנים טובות שיש בעוה"ז יש דוגמתו למעלה ויש לכל אחד ואחד תכלית
מיוחד ,ולפי גודל התועלת והחשיבות שהם למטה הם ג"כ למעלה רק ששם הם
בתכלית הרוחניות ,ולכך נמשלה התורה לדברים הנ"ל ,ר"ל רוחניות הדברים ושרשם
למעלה שהם מתיחסים לדברים יקרים שבעוה"ז ,ולכל א' וא' נותנים לפי מדריגתו
ומעשיו הנאותים .ועל אלו התענוגים אפי' הרוחניים אמר שכולם בטלים המה לגבי
תענוג לימוד התורה .ובפרט כשזוכה לחדש חידושים בתורה עולה הוא על כולנה
כמבואר בזוה"ק .107וגם ע"י חידושים מתחדשים ומתגדלים עדונים תמיד לאין
תכלית.
וגם זה ידוע שכל העולמות כל מדריגה הגבוה מחבירו הוא בערך כנשמה לגוף לגבי
מדריגה שלמטה ממנו 108וז"ש בגמרא )ברכות סד ,א( ת"ח אין להם מנוחה לא בעוה"ז
ולא בעוה"ב שנאמר ילכו מחיל אל חיל כו' .ולכאורה הוא תמוה מאי מעליותא בלתי
מנוחה ,ונראה דה"פ כי ידוע שתכלית כל דבר נקרא מנוחה ולכן נקרא שבת מנוחה
שהוא תכלית ימי המעשה כמ"ש באלשיך
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וז"ש אין להם מנוחה ר"ל תכלית כי

 106עי' זהר במדבר קנב ,א ,ת"ח עלמא עלאה ועלמא תתאה בחד מתקלא אתקלו כו' .ובזה"ק בראשית לח ,א ,ועביד עלמא תתאה
כגוונא דעלמא עילאה .ובשמו"ר פל"ג אות ד' אתה מוצא כל מה שברא הקב"ה למעלן ברא למטן .ועי' רמב"ן בראשית )ג ,כב( ,ז"ל:
ודע והאמן כי גן עדן בארץ ,ובו עץ החיים ועץ הדעת ומשם יצא הנהר ויפרד לארבעה ראשים הנראים לנו ,כי פרת בארצנו
ובגבולנו ,ופישון הוא נילוס מצרים ,כדברי הראשונים .אבל כאשר הם בארץ כן יש בשמים דברים יקראו כן .והם לאלה יסוד ,כמו
שאמרו )מדרש שה"ש זוטא א ד( הביאני המלך חדריו ,מלמד שעתיד הקדוש ברוך הוא להראות את ישראל גנזי מרום החדרים
שבשמים .דבר אחר ,הביאני המלך חדריו ,אלו חדרי גן עדן ,מכאן אמרו כמעשה הרקיע מעשה גן עדן ,עכ"ל.
וביאור העניין הוא עפ"י הידוע וכפש"כ הרמח"ל בדרך ה' )ח"ב פ"א( ז"ל :תחלת הנבראים כולם הם הכחות הנבדלים ,ומהם
משתלשלים הגשמיים ,והדברים בגשמיים בכל פרטיהם הנה הם כפי מה שנעתק אליהם מן הכחות ההם בפרטי בחינותם ,ואין לך
דבר קטון או גדולבגשמיים שלא יהיה לו סיבה ושורש בכחות הנבדלים כפי בחינותיהם ,עכ"ד .והיינו דבאמת שורש הכל הוא
מלמעלה רק שמשתלשל למטה ,וממילא דכפי מה שיש למטה הר"ז דוגמא של מה שנמצא למעלה.
 107הקדמת הזהר ד ,ב ,ועי' בארוכה בנפה"ח ש"ד פי"ב שהרחיב במאמרי חז"ל מעניין זה.
 108עי' שערי קדושה למהרח"ו חלק ג' שער א' .ובעץ חיים היכל אבי"ע שער מ"ב דרושי אבי"ע פ"ג.
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במדבר ז ,א ,ז"ל :ולבא אל הענין ,נבאר מאמרם ז"ל )בראשית רבה י י ,וברש"י בראשית ב ב( האומרים ,ויכל אלהים וכו'

מלאכתו ,והכתיב כי ששת ימים עשה ה' וכו' ,כלומר כי בשביעי לא נעשה דבר .והשיבו ,כי בששה ימים נברא הכל ,אלא שהיה
העולם חסר מנוחה ,בא שבת באת מנוחה ע"כ .והלא גם בזה לא הטהרנו מהקושיא ,כי הלא המנוחה אינה מלאכה.
אמנם ,הנה ביארנוהו במקומו ,בשום לב אל מאמר הכתוב )בראשית ב ג( באומרו ,שבת וינפש ,מה היא הנפשה הזאת .וגם על
אומרו וינח ביום השביעי ולא אמר ונח .שהוא ,כי קרה לעולם כאשר קרה לאדם .כי טרם תנתן בו נשמה והיה חומרי ,היה מוטל
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התענוג והעידון שלהם בג"ע אין לו תכלית כי המה מוכנים לעלות למדריגה יותר גבוה
וגבוה מעל גבוה וגבוהים עליהם עד אשר יראה אל אלקים בציון ר"ל ליהנות מזיו
השכינה ,110וכל העידונים והתענוגים שלמטה הוא למדריגה שלמעלה ממנה כערך גוף
לנשמה כנ"ל ,וכן בעוה"ז הולך האדם ע"י התורה ממדריגה למדריגה יותר גבוה כמ"ש
במשנה 0אבות ו ,א( ר"מ אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה.
גם התורה היא כלי אומנתו של הקב"ה כמ"ש )משלי ח ,ל( ואהיה אצלו אמון אל תקרי
אמון אלא אומן )ב"ר א ,א( וע"י ברא הקב"ה כל העולמות בכל שיעוריהם כמ"ש
)משלי שם כז( בחוקו חוג על פני תהום .ונמצא שע"י התורה הוא מקיים כל העולמות
ונקרא שותף להקב"ה במעשה בראשית ,111ואמרו רז"ל )סנהדרין צט ,ב( כל העוסק
בתורה כאלו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה ,ועושה שלום בפמליא של מעלה
ובפמליא של מטה ,וזהו שדרשו רז"ל )כריתות כח ,ב( ע"פ וכל בניך למודי ה' אל תקרי
בניך אלא בוניך.

גולם .ואילו לא ניתן בו נפש היה נפסד ,ועל ידי הנפש נתקיים .כן העולם השפל ,להיותו חומרי ,היה מועתד ליפסד ולהתקלקל .אם
לא היה נשפע בו שפע רוחני כנפש באדם ,להקנות בו קיום והעמדה .והנה ,אדם נשתנה בו נפש חיה בששי .והעולם ,בבא קדושת
איכות השבת ,הושפע בו שפע קדושה כנפש אל הגוף ,ונח מלהתקלקל והפסד .וזהו וינח ביום השביעי ,כי הניח מנוחה את העולם,
הפך הקלקול שהוא העדר מנוחה ,וזהו אומרו וינפש .כי ביום השביעי שבת ,ויקנה בו נפש להחיות עולם כאמור .והוא אומרו היה
העולם חסר מנוחה ,כי היה מתקלקל ונפסד ,והוא ודאי חסרון המנוחה .בא שבת באת מנוחה עמו ,שנתקיים ונח מהיותו הולך
ונפסד .נמצא כי יותר היה מה שנעשה בשבת ,מבכל הימים .ועל זה נאמר ,ויכל אלהים ביום השביעי ,עכ"ל.
 110ז"ל הריטב"א במו"ק שם :שהולכין מגן עדן לכסא הכבוד ומטיילין בכל מתיבות עליונות ותחתונות ליהנות מזיו השכינה כהולך
מבית הכנסת לבית המדרש ,ועליהם הכתוב אומר ילכו מחיל אל חיל וגו' .ע"כ .וע"ע בשהש"ר ו ,ו.
 111עי' ויק"ר לה ,ו ,אם בחוקתי תלכו ועשיתם אותם א"ר פפי אמר להם אם שמרתם את התורה מעלה אני עליכם כאילו עשיתם
עצמכם .ועי' הקדמת הזהר ה ,א ,ולאמר לציון עמי אתה ,אל תקרי עמי אתה אלא עימי אתה למהוי שותפא עימי ,מה אנא במלולא
דילי עבדית שמים וארץ כו' ,אוף את הכי ,זכאין אינון דמשתדלי באורייתא.
וביאור העניין י"ל בב' אופנים .הא' דקאי על עסק התורה ,ועפימ"ש הנפה"ח ש"ד פ"י וי"א בארוכה שע"י שלומד תורה מקיים
העולם ,נמצא דקיום העולם ומניעת החרבתו תלוי בו ,וא"כ נמצא שותף להקב"ה .ובאופן שני י"ל דקאי על קיום התורה ושמירתה,
וכפשטות לשון המדרש שהבאנו לעיל ,והיינו משום דכל עיקר התורה שניתנה בעוה"ז היינו בכדי לקיימה בעולם העשיה ,וכמ"ש
חז"ל עה"פ בראשית ברא א' בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית ,והיינו שבריאת העולם הייתה בשביל
התורה ובשביל ישראל שיקיימו התורה בזה העולם ,ולכך כאשר מקיים התורה בעוה"ז הרי הוא שותף לכוונת הבריאה ובזכותו יש
קיום להעולם ,שאם לא זה לא היה העולם נברא.
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חומר ועונש מי שאינו עוסק בתורה

איתא בתד"א אין מנוחה להקב"ה אלא בתורה ,גם כל שמחתו של הקב"ה אינו אלא
בתורה .112וכתיב )משלי י ,יב( על כל פשעים תכסה אהבה .היינו אהבה של תורה תכסה
על כל פשעים של אדם .113וידמה אדם בנפשו איך מלך גדול ונורא ראה אדם אחד
מוטל באשפה מוכה וחולה ומסובב בכל מיני יסורים וחלאים רעים וחסר בכל מיני
חסרונות ונשא האיש חן בעיני המלך וצוה לרחוץ אותו מכל טנופת שעליו וריפא אותו
מכל תחלואיו עד שנעשה בריא ושלם בכל אבריו ולבש אותו לבושי יקר ועטר אותו בכל
מיני עטרות של אבנים טובות ומרגליות ומסר לו כל גנזיו שהיה תח"י וצוה שיהיו כל
הנהגותיו על ידו ונתן לו בתו לאשה וגדלו על כל השרים ועבדי המלך עד שצוה לכל
גדולי מלכותו לשמש לפניו בבגדי יקר לכל אשר יחפוץ .והנה בעוד שהיה מלובש בבגדי
מלכות מעוטר בכתר וכל גדולי מלכות מאירין לפניו בפנסין יקרים באותה שעה ראה
תינוקות מטפחין באשפה ולוקטים אבנים ושוחקים ונתקנא בהם ועשה כמעשיהם
והשליך מעליו כל בגדי המלכות ונזר המלכות ומאס בתענוגים שנתגדל ועזב כל
הגדולים שהלכו לפניו ונתגלגל ולכלך עצמו באשפה ונתעטף בה כמנהג הראשון ,היש
קץ לעונש האיש הלז אשר בזה כבוד המלך ומשרתיו עושי רצונו וטינף בגדיו היקרים.
והנמשל מובן מאליו .עאכ"כ מצות בוראינו .כ"ש וכ"ש מוכן עונשין ובזיונות לעוזבי
התורה ופורשים ממנה לטפח באשפה הבלי העוה"ז.
והנה במדרש איתא 114שהקב"ה מאיר פניהם של צדיקים מסוף העולם ועד סופו כמ"ש
ואוהביו כצאת השמש בגבורתו .עוד אמרו חז"ל 115כשאדם עוסק בתורה מקיפים אותו
 112ל"מ מפורש .ועי' בתנד"א פ"א ,ז"ל :לפי שאין לו מנוחה להקב"ה אלא עם עושי תורה בלבד ,שנאמר ואת כל אלה ידי עשתה,
עיי"ש.
 113עי' תנד"א פ"ג ז"ל :שנאה תעורר מדנים על כל פשעים תכסה אהבה ,אין אהבה אלא תורה שנאמר אם ימלאו העבים גשם על
הארץ יריקו ,הא למדת שכל המספר אחר מיעוטי תלמידי חכמים מספר אחר שכינה ,עיי"ש.
114

עי' ספרי פר' דברים פיסקא י' ,ז"ל :ר' שמעון בן יוחי אומר ,לשבע שמחות פניהם של צדיקים דומים לעתיד לבוא לחמה

ללבנה לרקיע ולכוכבים ולברקים לשושנים ולמנורת בית המקדש ,לחמה מנין שנאמר ואהביו כצאת השמש בגבורתו ,ללבנה מנין
שנאמר יפה כלבנה ,לרקיע והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ,לכוכבים ומצדיקי הרבים ככוכבים ,לברקים כברקים ירוצצו,
לשושנים למנצח על ששנים ,למנורת בית המקדש שנאמר ושנים זיתים עליה אחד מימין הגלה ואחד על שמאלה ,עכ"ד.
115

אולי כוונתו לד' הזוה"ק מצורע נב ,ב ,ז"ל :וכד איהו אשתדל בפולחנא דמארי ולעי באורייתא כמה נטורין זמינין לקבליה

לנטרא ליה ושכינתא שריא עליה וכלא מכרזי קמיה ואמרו הבו יקרא לדיוקנא דמלכא ,הבו יקרא לבריה דמלכא ,אתנטיר הוא
בעלמא דין ובעלמא דאתי זכאה חולקיה ,עיי"ש.
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מלאכים הנבראים מהבל פיו כמלא עין והוא בתוכם כמלך בגדוד .ממילא מובן עונשים
ופורעניות לאדם שעוזב התורה ועליו נאמר ועוזבי ה' יכלו ,אוי לאותה בושה אוי
לאותה כלימה מה יעשה ליום פקודה היש קץ לאותם עונשים ,כי כפי גודל השכר כן
הוא גודל העונש להפורש ממנה .וגם אלו היה זוכה אדם אחד שהוא שפל אנשים
ומבוזה בתכלית להיות עובד עבודת מלך גדול אותה העבודה שגדולי המלכות עושים
לפניו בודאי היה מלא שמחה עד אין תכלית אע"פ שאינו מקבל שום שכר על עבודתו
עאכ"ו האדם שזוכה ללמוד מה שמלאכי השרת משתעשעים בה תמיד וגם כל
הצדיקים שבג"ע עוסקים בה.116

ימהר לשוב לתורה אף כשנתרחק הרבה

איתא בס' ראשית חכמה )שער היראה פי"ב אות לז( כשאדם עוסק בתורה השכינה
עומדת נגדו ואומרת ה' עמך גבור החיל ,אשריך אם תהיה זממך בו תמיד אשריך אם
תזכרני .וגם מי שהוא שקוע בעמקי תהום מרוב עונותיו ואח"כ הוא לומד תורה
הקדושה עי"ז הוא עולה ממעמקי התהום ,כדאי' בגמרא )ברכות כב ,א( אין ד"ת
מקבלין טומאה והיא מכפרת על כל עונותיו ומביא האדם לידי מדות טובות כמבואר
למעלה .וזה נקרא יציאת מצרים לגבי האדם במה שזוכה ע"י לצאת מחשיכה
לאורה ,117ובכל פעם הוא עולה מעמקי התהום לשמי מרום כמ"ש )ישעיה נה ,ט( כי
גבהו שמים מארץ כן גבהו כו' כמבואר לעיל ,וא"כ כמה מחוייב האדם לשבח לאדון
אכן צ"ב שהרי הקב"ה עצמו משמרו ,כדאי' בתנחומא משפטים סי' י"ט ,ז"ל :אריב"ל מהו יפול מצדך אלף הקדוש ברוך הוא מוסר
לכל אחד ואחד מישראל רבוא ואלף מלאכים שיהו משמרין אותו ועושין לו דרך ,ואחד מהן מכריז לפניו ואומר תנו כבוד לצלמו של
הקדוש ברוך הוא לפי שכל העולם כלו מלא רוחות ומזיקים כו' ,הוי אם נתרבה במצות רבוא ואלף מלאכים משמרין אותו ,ואם הוא
שלם בתורה ובמעשים טובים הקדוש ברוך הוא משמרו שנאמר )תהלים קכא( ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך ,וכן אתה מוצא ביעקב
כו' ,עכ"ל .וצ"ע.
 116ועי' בנפה"ח ש"ד פכ"ד בארוכה שביאר מ"ט כל שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק דחשיב לי' כי דבר ה' בזה הכרת תיכרת כו',
וביאר דעניין הכרת הוא עבור מה שאין לו שום דבר המחברו עם הקדושה וכל בחינת נפשו איבדה חלקה מחיי עולם ,יעו"ש .ושם
אין מבואר אמאי העונש לבזיון דבר ה' הוא בהיכרת ,ויתכן דכוונת הנפה"ח רק לבאר מ"ט הוא בכרת דוקא ולא בעונש אחר ולא
לבאר את עצם ענין הבזיון ,שזה נתבאר כאן בד' רבינו בארוכה.
 117ענין יצי"מ ע"י עסק התורה היינו דע"י היכללותו באור א"ס ע"י לימוד התורה עי"ז יוצא ממאסר הגוף והמדות הרעות ,ונחשב
זה יציאת מצרים ממש.
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הכל ע"ז ,ומכ"ש שלא לעזוב אותה בחנם ,ואם פורש ממנה יתאמץ לשוב אליה מיד
ולא יבוש .משל לבן מלך שנשבה כשהוא קטן למדינת הים אפילו לאחר מאה שנים
אינו בוש מלחזור ,כך האדם לא יהיה בוש לחזור להתורה אפי' לאחר כמה שנים
שפירש ממנה והיא תטהר אותו מכל טומאה ,דאמרו רז"ל )ברכות טז ,א( למה ונסמכו
אהלים לנחלים מה נחלים מעלים את האדם מידי טומאה לטהרה אף דברי תורה כן(.
וכתיב )ירמיה כג ,כט( הלא כה דברי כאש כו' ,מה אש שורפת את הקוצים כך ד"ת
שורפות כל מדות רעות שבאדם שנמשלו לקוצים שנא' )ש"ב כג ,ו( ובליעל כקוץ מונד
באש ישרפו.
גם התורה נקרא אור והבלי עוה"ז נקרא חשך כמ"ש )ישעיה כט ,טו( והיה במחשך
מעשיהם .וגם נקרא בור כמ"ש )בראשית לז ,כד( והבור רק אין בו מים כדאיתא
בזוה"ק )רע"מ דברים רעט ,ב( ,ואם האדם הוא בבור עמוק וחשוך אין ספק שהוא
משתוקק לצאת ממנה אל האור וכל מה שיוכל לצאת מן החשך אל האור אפילו לשעה
א' הוא לו לשמחה גדולה מאד ,וכשצריך לחזור אל החשך יש לו צער גדול מאד .וכן
הוא ממש באדם אע"פ שצריך בהכרח לעסוק בעניני עוה"ז לצורך פרנסתו כמ"ש
)בראשית ג ,יט( בזיעת אפיך תאכל לחם ,עכ"פ יצטער עצמו צער גדול ע"ז על שצריך
בהכרח לפרוש מן התורה ולהפיל עצמו מאיגרא רמה לבירא עמיקתא .118וכמ"ש
במשנה פ"ב דסוכה )משנה ט( משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו רבו קיתון על
פניו .ולא יפרוש מן התורה רק על ההכרח גדול ,ויקיים על עצמו פסוק )קהלת ב ,יג(
ויתרון החכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החשך .119וצריך ליזהר כשעוסק בתורה
ומצות שיפנה ויפרוש עצמו מכל המחשבות הטורדות אותו ולא יערב בתורתו ומצותיו
 118עי' איכ"ר פ"ד א' ,ז"ל :תשתפכנה אבני קדש ,כד הוו חברייא נפקין לפרנסתהון הוו קרו עליהון תשתפכנה אבני קדש ,יעו"ש.
והכוונה שירדו הת"ח ממדרגתן לצורך פרנסתם ,וכמ"ש רבינו.
 119וז"ל הרמח"ל בס' דרך עץ חיים :נמצאת למד ,כי האדם לא לתכלית עמל נברא ,ולא היה לו להשתדל בזה ,אלא מפני שסר
לדעתו של נחש גרם לו שלא יוכל לצאת מתחת ידו עד עת קץ ,וזהו מה שאמר שלמה הוא ענין רע נתן אלהים לבני האדם לענות בו,
ענין רע ממש מבחינת הרע ,והוא להם למה שלא היו חורין ממנו עד זמן התיקון השלם .ולזאת הכוונה אמרו גם כן במדרש
)בראשית רבה יט( :איכה איך הוה לך ,אתמול היית לדעתי ,ועכשיו לדעתו של נחש .כי לא היה לאדם לעשות אלא מה שהוא
לתכליתו של הבורא יתברך שמו .וכשחטא ,נתן עצמו להיות פועל לפי מה שגורם לו הנחש .והנה על כן ראוי לו לאדם למאוס ודאי
בכל ענייני העולם ,ולהתאוות רק לפי מה שהוא לפי תכלית הבורא יתברך שמו .ומה שהוא מוכרח לעשות מדברי העולם ,לא יעשהו
באהבה כלל ,אלא כמו שכפאהו שד ,עכ"ל.
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שום מחשבה אחרת כלל מעניני עוה"ז לפי שמערב האור עם החשך וכשמכניס חשך
במקור אור מוכרח האור לדחות ממנו.120
ובזה מתורץ מה שאמרו בגמרא )ברכות כ ,א( ותעשה אדם כדגי הים מה דגים הללו
מים מכסים עליהם ואין עין הרע שולטת בהם אף מי שעוסק בתורה כן .ומה דגים כיון
שעולים מן המים מיד מתים אף ת"ח כיון שפורשים מן התורה מיד מתים ומה דגים
כיון שקדרה עליהם חמה מיד מתים אף ת"ח כן )ע"ז ג ,ב( .ולכאורה תמוה הא מיד
שעולים מן המים קודם שקדרה עליהם חמה מיד מתים .ונראה דה"פ דצריך להבין מה
דקאמר כיון שפורשים מן התורה מיד מתים והלא לא ניתנה תורה למלאכי השרת
וצריכים לעסוק בפרנסה גם כן כדאי' במס' אבות )פ"ב מ"ב( כל תורה שאין עמה
מלאכה סופה בטילה כו' וכן איתא בפ' כיצד מברכין )לו ,ב( ואספת דגניך הנהג בהם
דרך ארץ .וע"ז מתרץ במה דקאמר דבר אחר מה דגים שבים כיון שקדר עליהם חמה
כו' פי' כמו שיש כמה דגים שיכולים לחיות ביבשה כמה שעות רק כשקדר עליהם
החמה מיד מתים כך ת"ח אם אינו פורש מן התורה כי אם להכרח פרנסתו כדי צורכו
ההכרחי ודעתו תמיד על התורה אינו מת כיון דלא סגי בלאו הכי כמ"ש במשנה אם
אין קמח אין תורה
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אבל אם נשתקע בהבלי עוה"ז ושורף בלבו חמדת עוה"ז

 120עי' עירובין סה ,א ,אמר רב נחמן בר יצחק הלכתא בעיא צילותא כיומא דאסתנא אמר אביי אי אמרה לי אם קריב כותחא לא
תנאי אמר רבא אי קרצתן כינה לא תנאי ,עיי"ש .ועי' ירושלמי שקלים פ"ג ה"ב אמר ליה רבי זריקא בגין דשאיל לך את בעט ביה
אמר ליה בגין דלא הות דעתי בי בעיטנא ביה דאמר רבי חנן והיו חייך תלואים לך מנגד כו' ולא תאמין בחייך זה הלוקח מן
הפלטור ואנא סמיכנא אפלטור ,עיי"ש.
ועי' במו"נ ח"ג פנ"א ז"ל :ודע שמעשה העבודות האלו כלם ,כקריאת התורה ,והתפלה ,ועשות שאר המצות ,אין תכלית כונתם רק
להתלמד ולהתעסק במצות הש"י ולהפנות מעסקי העולם ,וכאלו אתה התעסקת בו יתעלה ובטלת מכל דבר זולתו ,אבל אם תתפלל
בהנעת שפתיך ופניך אל הכותל ואתה חושב במקחך וממכרך ,ותקרא התורה בלשונך ולבך בבנין ביתך ,מבלי בחינה במה
שתקראהו ,וכן כל אשר תעשה מצוה תעשנה באבריך ,כמי שיחפור חפירה בקרקע או יחטוב עצים מן היער ,מבלי בחינת ענין
המעשה ההוא ,לא מי שצוה לעשותו ולא מה תכלית כונתו ,לא תחשוב שהגעת לתכלית ,אבל תהיה אז קרוב ממי שנאמר בהם,
קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם.
 121ויעוי' בהקדמה לס' חכמת אדם ,ז"ל :ודע לך אחי כי לימוד התורה היא פעולת הנפש ותולדותיה ,וכמו שאמרו זכרונם לברכה
על האשה שאם אין דעתה להינשא וישבה עשר שנים בלא בעל לא תלד עוד ,ואם דעתה להינשא לאיש אף שישבה שנים הרבה בלא
בעל אף על פי כן נשאר כח הלידה בנפשה וכאשר נשאת תלד ,כך האיש הישראלי אם יעזוב את התורה ומייאש ממנה אזי גם היא
מרחקת ממנו ולא נשאר בנפשו עוד כח הלידה ,אבל אם אין דעתו נעזבה רק מחמת אונס אי אפשר לו ללמוד ולדבק בה ח"ו
שתתרחק ממנו ,רק שתשב באלמנותה ומצפה להינשא עוד אליו ונשאר הכח בנפש ,כו' .יעו"ש שהרחיב בביאור מאחז"ל לא תמצא
בסחרנין כו'.
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שנמשלה לשמש כמ"ש וממגד תבואות שמש וכתיב ששזפתני השמש אזי מיד הוא מת
ונידון בגיהנם

122

כדאי' בגמרא )חגיגה יב ,ב( כל הפוסק מד"ת ועוסק בשיחה בטילה

מאכילין אותו גחלי רתמים שנאמר הקוטפים מליח עלי שיח ושורש רתמים לחמם
ואי' בזוה"ק )במדבר קסב ,א( מאן דפסיק מאורייתא על מילי דעלמא יתפסקון חיוהי
מהאי עלמא וכתיב מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי .ואי' במדרש 123המניח
ד"ת ויוצא עליו הכתוב אומר מה מצאו אבותיכ' וכו' ועוזבי ה' יכלו .עוד אמרו רז"ל
)יומא יט ,ב( כל השח שיחת חולין עובר בלאו ועשה .עשה שנאמר ודברת בם ולא
בדברים בטלים .בלאו דכתיב כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר כו'.

חובת היגיעה בתורה תמיד

עוד איתא )תענית ז ,א( למה נמשלה התורה לג' משקין הללו חלב מים יין לומר לך מה
משקין הללו אין מתקיימים אלא בפחות שבכלים אף ד"ת אינם מתקיימים אלא במי
שדעתו שפלה עליו )סא( ומה משקים הללו נפסלים בהיסח הדעת אף ד"ת נפסלים
בהיסח הדעת .עוד איתא בפרקי אבות )פ"ג מ"ח( ר"מ אומר כל השוכח דבר א'
ועי' מש"כ הרא"ש בתשו' )כלל טו סי' ח( ז"ל :ומכל הני שמעינן ,דכי פטרינהו רבנן בגמרא לרבנן דעסקי באורייתא ,לאו אדעתא
דלא טרחי במזוניהו ופרנסתם ופרנסת אנשי ביתם פטרינהו ,אלא כל היכא דמקיימי מצות והגית בו יומם ולילה ,כפי כחן וכפי
יכלתן ,ולא בטלו לדברי תורה אלא לדברי מצוה ,כדי מזונתם ופרנסת אנשי ביתם ,בכלל רבנן נינהו ,דפטירי מכל הנך מילי
דאמרו ,עכ"ל .וע"ע בתשו' מהר"ם אלשקר )סי' יט( ז"ל :ונראה דמה שכתב הרא"ש ז"ל כדי להתפרנס כדי חייו ל"ד כדי חייו
בצמצום אלא כל שיהי' מתעס' כדי להחיות את נפשו כדי חייו קרינן ביה .ודיקא דכתב ולא להתעשר ולא כתב ולא ליותר מכדי
חייו .ודבר זה פשוט הוא שיבואו על האדם פתאום כמה מקרים מחולאים וזולתם שיצטרך בהם להוצאה מרובה ודבר שאין לו
קצבה הוא ,עכ"ד.
וע"ע בהערה הבאה.
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ומבואר בד' רבינו דכל עוד שעוסק בפרנסתו ועדיין כוונתו לחזור לתלמודו ולא נשתקע בהבלי העוה"ז ,בכה"ג לא נחשב

'שקדרה עליו חמה' כלל ,ובכה"ג חשיב עדיין כדג שבים .וביאור העניין דבאמת כשעוסק בפרנסתו לא חשיב ביטול תורה ,והיינו
כמ"ש האחרונים דכל חיובא דת"ת היינו רק בזמן שאינו עסוק בפרנסתו ,אך בזמן העסק בפרנסה אינו מחוייב כלל בת"ת ,עי' אור
שמח הל' ת"ת ,קוב"ש ח"ב סי"ט וברכת שמואל קידושין סי' מ"ג סק"ג וקה"י ברכות סכ"ה.
123

ל"מ במדרש ,רק דבפסיקתא דר"כ פ' י"ד אי' כת' כה אמר ה' מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי וילכו אחרי ההבל

ויהבלו .א"ר יצחק זהו שמניח ספר תורה ויצא ,עליו הכת' אומ' מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי ,עיי"ש .וקאי על ס"ת.
ובברכות ח ,א ,אי' על המניח ס"ת הפסוק ועוזבי ה' יכלו ,עיי"ש .והם ב' הפסוקים שהביא רבינו.
ושמא כוונתו למ"ש בחגיגה ט ,ב ,רבי יהודה בן לקיש אמר כל תלמיד חכם שפירש מן התורה עליו הכתוב אומר כצפור נודדת מן
קנה כן איש נודד ממקומו ואומר מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי כו' ,עיי"ש.
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ממשנתו הרי זה מתחייב בנפשו שנאמר השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח כו' .ועוד
אמרו )ילק"ש משלי תתקנט( כל המרפה עצמו מד"ת נופל בגיהנם שנאמר ולא ידע כי
רפאים שם כו' ,פי' נופל הוא לשון מנוחה כמ"ש )בראשית כה ,יח( על פני כל אחיו נפל,
ולכך נופל בגיהנם על אשר רצה ליתן מנוחה לגופו להיות בטל מן התורה.124
כי האדם צריך לייגע עצמו בתורה ולהיות כשור לעול וכחמור למשא ,וכמ"ש רז"ל בפ'
בתרא דברכות )סג ,ב( מאי דכתיב כי מיץ חלב יוציא חמאה ומיץ אף יוציא דם כו' אין
אדם עומד על ד"ת אלא א"כ מקיא חלב שינק משדי אמו עליה .עוד אמרו )שבת פג ,ב(
אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה שנא' זאת התורה אדם כי
ימות באהל .עוד אמרו )שם( אדם כי ימות באהל אפילו בשעת מיתה תהא עוסק
בתורה ,ולא ימנע אדם א"ע מבהמ"ד אפי' שעה אחת כו' .עוד אמרו )חגיגה יב ,ב( כל
העוסק בתורה בעוה"ז שדומה ללילה הקב"ה מושך חוט של חסד עליו בעוה"ב שדומה
ליום שנאמר יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי .ומה שאמרו חוט של חסד לפי
שהמתנת שכר בעוה"ב הוא חסד גדול כידוע וכמ"ש ולך ה' החסד כי אתה תשלם
כו' ,125גם בעוה"ב הוא עיקר החסד וע"י התורה מושך עליו חוט מעיקר החסד .ומה
שאמרו בעוה"ז שדומה ללילה ע"י הצרות שיש לאדם ע"י יצרו בעוה"ז שזה דומה
דומה ללילה ,ולכן הקב"ה מושך עליו חוט של חסד להגין עליו מן הפורעניות ע"י
התורה.126
 124עי' בי' הגר"א למשלי ב ,יח ,ז"ל :ואל רפאים מעגלתיה .הוא נגד הרודפים תמיד אחר הממון ומוביל סחורה לכל מדינה ,וכשבא
לתורה ומצוות הם כבדין עליו ומרפה עצמו לשמור עצמו מעבירות ,וזהו ואל רפאים ששם יהיו הרפאים שמרפין עצמן מתורה
ומצוותיה שם יהיו מעגלתיה ,מה שהוא מסבב תמיד להוביל סחורה ולרדוף אחר הממון ואותן הרדיפות שהוא רודף ומסבב הם
יובילו אותו לקהל רפאים ,שעל ידי זה מרפה עצמו מדברי תורה ומצוות מפני שנתייגע מן הדרכים והסיבובים שסיבב .ורפאים
ומות הן מיתה וכרת ,וכן אחר מיתה ,סוד מיתה וגיהנם וכן בעולם הבא ,עכ"ד.
 125עי' בפי' באר אברהם על תהלים לר"א בן הגר"א )סב ,יג( ,ז"ל :ולך ה' חסד כי אתה תשלם כו' ,שהש"י לא יקפח שכר כל בריה,
ולכן ירצה להטיב לרשע בעה"ז גמול איזה מצוה שעשה ,וכן ישמור שכר הצדיק לעה"ב וירע לו בעה"ז לנכות איזה עבירה שבידו,
וכל זה מחסדיו יתברךשירצה לשלם לכל א' כמעשהו ,עכ"ד.
 126ויש להוסיף ,דעי' ב"ר ו ,יג ,מה חמה הזאת שולטת ביום ואינה שולטת בלילה כך עשו יש לו חלק בעוה"ז ואין לו חלק לעוה"ב,
יעו"ש .והיינו דמבואר שם דיום דומה לעוה"ז ,והכא מבואר איפכא .אכן עי' במדרש תהלים פכ"ה אות ז ,ז"ל :אותך קויתי כל היום.
וכי אפשר לאדם להתפלל כל היום ,אלא לפי שהעולם הזה הוא יום לאומות העולם ,ולילה לישראל ,לכך אותך קויתי כל היום ,כל
יומו של עשו הרשע ,עד לעת ערב של אותו היום יהיה אור לישראל ,עכ"ד .והיינו דרשעים שאוכלים שכרן בעוה"ז הרי דעוה"ז הוא
אצלם ליום ,אך ישראל שאוכלין שכרם לעוה"ב נמצא דעוה"ז הוא אצלם לילה ,וכמ"ש רבינו ,ודו"ק.
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וצריך להפקיר עצמו על דברי תורה כדאי' במס' נדרים )נה ,א( מאי דכתיב וממדבר
מתנה אם אדם עושה עצמו על דברי תורה הפקר כמדבר נתנה לו במתנה .עוד איתא

127

מאי דכתיב חיתך ישבו בה אם אדם עושה עצמו הפקר כחיה נתונה לו במתנה .עוד
איתא )ערובין נד ,א( מאי דכתיב חיתך ישבו בה אם עושה אדם עצמו על דברי תורה
כחיה שדורסת ואוכלת תלמודו מתקיים בידו.
התורה מביאה את האדם לידי מידות טובות

והתורה מביאה אותו לידי מדות טובות כדאי' בגמרא )ב"ב נח ,ב( בריש כל מרעין אנא
דם בריש כל אסוון אנא חמר ובאתר דלית חמר תמן סממנין מתבעין .ואמר אחי הגאון
ז"ל דה"פ לפי שהתאוה ראש לכל העבירות והאדם הוא המתאוה והוא הנפש וז"ש
בראש כל מרעין אנא דם שהוא תחלת חולי הנפש ,ובריש כל אסוון ראש לכל הרפואות
של הנפש אנא חמר הוא התורה שנמשלה ליין וכמ"ש )משלי ט ,ה( ושתו ביין מסכתי,
ובאתר דלית חמר תמן סממנין מתבעין פי' מי שאינו בעל תורה הוא צריך לרפואות
המדות אבל בעל תורה א"צ לרפואות המדות בעניני סיגופים וכדומה רק לעסוק
בתורה וביראת ה' כל היום ,הפוך בה והפוך בה דכולא בה וסיב ובלה בה ומינה לא
תזוע שאין לך מדה טובה הימנה .פי' שהיא עולה על כל המדות וכל המדות נכללים בה.
ודברי פי חכם חן שפתותיו יהיו דובבות בקבר.128
 127ל"מ.
 128ד' הגר"א הם בפי' למשלי )לא ,יא( ז"ל :והנה רפואת הנפש הוא דוגמת רפואת הגוף שצריך לרפאותה בהפכה כמ"ש למעלה ,כן
המידות צריך להפכן לטובה ,והנה ראש כל מידות הרעות היא מדת התאוה שהיא מביאתו לכל מידות הרעים שבעולם ,ובזה יובן
מה שארז"ל בריש כל מרעין אנא דם ,כי הדם הוא הנפש המתאוה ,כי תאוה נפשך כו' ,ובריש כל אסוון אנא חמר יינא דאורייתא,
כמ"ש רפאות תהי לשריך ולכל בשרו מרפא ,והא סם חיים ,וא"ת למה מנו חכמים כל מידות טובות באבות ,היינו למי שאינו בעל
תורה ,וזהו באתר דלית תמן חמר תמן סממנים מתבעים ,אבל הבעלי תורה אינן צריכין כי התורה היא כלל הכל כו' ,עיי"ש.
אכן יל"ע בכל זה ,דעי' מ"ש רבינו לקמן )עמ'  (69בשם הגר"א ,והוא מד' הגר"א במשלי כד ,לא ,וכן ביט ,ט ,דהתורה נמשלה למטר
שמצמיח כל מה שנמצא באדמה ,ואם נטוע שם קוצים יצמחו הקוצים ע"י המטר ,כך התורה מגדלת כל המידות שיש בלב האדם,
ואם מידותיו מושחתות תצמיח התורה ותגדיל מידותיו המושחתות ,יעו"ש .וע"ע מ"ש רבינו יונה באבות )פ"ג מי"ז( ז"ל :אם אין
דרך ארץ אין תורה ר"ל שצריך תחלה לתקן את עצמו במדות .ובזה תשכון התורה עליו שאיננה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל
מדות טובות לא שילמוד התורה ואחר כך יקח לו המצות כי אי אפשר וזהו כענין שנאמר נעשה ונשמע כו' ,עיי"ש .וא"כ לפי כל זה
צ"ב מ"ש רבינו והגר"א דהתורה מגנא ממידות רעות.
וכנראה שצ"ל דתרוויהו בעי ,ובאמת שא"א לתורה לשכון באדם שמידותיו מושחתות אך מאידך כאשר הוא בעל תורה ממש כבר
אי"צ לעבודת המידות ותורתו מגינה עליו ממידות מושחתות ,וצ"ע.
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חובת הלימוד בכל זמן ומצב

ואיתא בילקוט פ' אחרי מות )ספרא ויקרא ט ,יא( ללכת בם עשם עיקר ואל תעשם טפל
שלא יהיה משאך ומתנך אלא בהם כו' שמא תאמר למדתי חכמת ישראל אלך ואלמוד
חכמת האומות ת"ל ללכת בהם שלא תפטור מתוכם וכן הוא אומר יהיו לך לבדך ואין
לזרים אתך .בהתהלכך תנחה אותך בעוה"ז בשכבך תשמור עליך בשעת מית' והקיצות
היא תשיחך לעוה"ב )סח( .וכן הוא אומר הקיצו ורננו שוכני עפר כו' ,ושמא תאמר אבד
סברי כו' ת"ל אני ה' אני סברך אני סכוייך כו'.
עוד שם ,ושמרתם את חקתי אין לי אלא מה שפירש הכתוב מנין לרבות כו' ת"ל
ושמרתם כו' אשר יעשה אותם כהנים ולוים וישראלים לא נאמר אלא אדם וכן הוא
אומר וזאת תורת האדם .וכתיב פתחו שערים ויבא גוי צדיק כו' וכתיב זה השער לה'
כו' וכתיב רננו צדיקים וכו' .הרי אפי' גוי ועשה את התורה הרי הוא ככהן גדול וחי
בהם.
עוד איתא בילקוט פ' בחקותי )ויק"ר לה ,ד( אם בחקתי תלכו חוקים שחקקתי בהם
שמים וארץ שנא' אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי )סט(,
חוקים שחקקתי בהם השמש והירח שנ' כה אמר ה' נותן שמש לאור יומם כו' ,חוקים
שחקקתי בהם את הים שנאמר בשומו לים חוקו ,חוקים שחקקתי בהם את התהום
שנאמר בחוקו חוג על פני תהום ,חוקים שהם חקוקים על יצה"ר הה"ד הוי החוקקים
חקקי און כו' הקב"ה אמר התורה אבן והיצה"ר אבן אבן תשבר אבן וכו' )ע( ,חוקים
שוב הראוני שכ"כ הגר"א להדיא בב"ב נח ,ב ,בראש כל מרעין אנא דם ,בראש כל אסוון אנא חמר ,באתר דלית חמר תמן מתבעו
סממנין ,ז"ל שם ,יש לבאר דהנה התאוה היא ראש כל העבירות והדם הוא הנפש והוא המתאוה ,וזהו שאמר בראש כל מרעין ,ר"ל
תחילת חולי הנפש ,אנא דם ,וראש כל אסוון ,ר"ל רפואות הנפש אנא חמר היא התורה שנמשלה ליין ,כמו שאמרו חז"ל בכמה
דוכתי ,באתר דלית חמר תמן מתבעו סממנין ,ר"ל מי שאינו בעל תורה הוא צריך לרפואות המידות איך להתנהג ]והתורה נקראת
סם חיים ,כמו שאמרו חז"ל במס' קידושין )ל ,ב( ושמתם ,סם תם ,נמשלה תורה כסם חיים וכו'[ ,אבל מי שהוא בעל תורה אינו
צריך לרפואות המידות רק לעסוק בתורה ויראת ה' כל היום ,עכ"ד.
ועי' במעלות התורה שהו"ל הגרי"מ פיינשטיין זצ"ל עמ' קח הע'  9שהעיר שם על עניין זה ,והאריך שם בראיות דכל מ"ש רבינו
היינו דוקא בלומד תורה לשמה ,ומשא"כ בלומד שלא לשמה הרי שהתורה גופא מצמיחה את כל המידות הרעות ,כמ"ש רבינו
והגר"א .יעוי' בדבריו .ועי' מ"ש בנפה"ח ש"ד פי"ח בסגולת התורה דהוא דוקא בלומד לשמה ,יעו"ש .ובאמת נראה דכל דברי רבינו
מוסבין על הלומד לשמה אף שלא הזכיר כן ,דכמבואר לעיל )עי' הערה  (7דעת רבינו דהלומד שלא לשמה כשלעצמו עבירה היא
בידו ,רק שהותר ללמוד שלא לשמה כיון שעל ידה יוכל לבוא ללשמה ,יעויי"ש היטב.
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שחקקתי את האדם לחיי העוה"ב שנאמר הנשאר בציון והנותר בירושלם כו' כל
הכתוב לחיים בירושלם זה העוסק בתורה עץ חיים.
עוד שם ,הסייף והספר ירדו כרוכים מן השמים )עא( אמר להם אם תשמרו מה שכתוב
בספר תנצלו מן הסייף הזה ואם לאו הרי הוא הורג אתכם שנאמר ויגרש את האדם כו'
וישכן מקדם לג"ע כו' ואת להט החרב המתהפכת )עב( לשמור את דרך עץ החיים ,דרך
זו דרך ארץ עץ החיים זו התורה ,ר"ש בן יוחאי אומר הככר והמקל נתנו מכורכיו מן
השמים אמר להם אם שמרתם את התורה הרי הככר לאכול ואם לאו הרי המקל
ללקות בו שנאמר אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו ואם תמאנו ומריתם חרב
תאכלו כו' חרב תאוכלו חרובין תאכלו.
עדיפות הלימוד ממעשה המצוות

עוד שם בפ' עקב )ספרי דברים מא ,יג( והיה אם שמוע תשמעון למה נאמר לפי שנאמר
ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם שומע אני שלא נתחייבו בתלמוד עד שלא נתחייבו
במעשה ת"ל והיה אם שמוע תשמעו כו' שמיד נתחייבו בתלמוד ,ואין לי אלא מצות
שנוהגות עד שנכנסו לארץ מנין לכל המצות ת"ל והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי כו'.
ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם מלמד שמעשה תלוי בתלמוד ואין תלמוד תלוי
במעשה ,וכן מצינו שנענשו על התלמוד יותר מן המעשה שנאמר שמעו דבר ה' בית
יעקב כי ריב לה' עם יושבי הארץ כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלקי' בארץ אין
אמת אין דברי תורה נאמרים שנא' אמת קנה .אין חסד אין דברי חסד נאמרים שנאמר
חסד ה' מלאה הארץ ,ואין דעת אין דברי דעת נאמרים שנא' נדמו עמי מבלי הדעת,
ואומר כאכול קש לשון אש וכי יש קש אוכל אש אלא קש זה עשו שכ"ז שישראל
מתרפים מן התורה כו' ,וכתיב מי חכם ויבן את זאת ואשר דיבר פי ה' כו' על מה אבדה
הארץ ויאמר ה' על עזבם את תורתי )עה( ואומר על שלשה פשעי יהודה כו' על מאסם
את תורת ה' ואת חקיו לא שמרו כו' .עוד שם ,גדול התלמוד שקדמה לחלה מ' שנה
למעשרות נ"ד שנה וליובלות ק"ד שנה ,וכשם שנענשים על התלמוד יותר מן המעשה
כך השכר על הלימוד יותר מן המעשה שנאמר ולמדתם אותם את בניכם כו' למען ירבו
ימיכם וימי בניכם וכתיב ויתן להם ארצות גוים שבעבורם ישמרו חקיו ותורותיו
ינצורו.
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עוד שם ,מנין שאם שמע מפי קטן יהא בעיניו כשומע מפי גדול ת"ל אשר אנכי מצוה
אתכם היום ,ולא כשומע מפי גדול אלא כשומע מפי חכם שנאמר דברי חכמים
כדרבונות מה פרה דרבון זה מכוין את הפרה לתלמיה להביא חיים לעולם אף ד"ת
מכוונים דעתו של אדם מדרכי מיתה לדרכי חיים ,ולא כשומע מפי חכם אלא כשומע
מפי סנהדרין שנאמר כו' ולא כשומע מפי סנהדרין אלא כשומע מפי משה ולא כשומע
מפי משה אלא כשומע מפי הקב"ה שנאמר נתנו מרועה אחד ,וכתיב עיניך בריכות
בחשבון כו' עיניך אלו הזקנים המתמנים על הציבור ,בריכות מה הבריכות אין אדם
יודע מה שבתוכה כך אין אדם יכול לעמוד על דברי חכמים ,בחשבון בחשבונות
שנגמרים בעצה ובמחשבה בבתי מדרשות ,על שער בת רבים וכה"א אם עשיתם את
התורה קוה לאליהו כו' ואומר זכרו תורת משה עבדי ואומר הנה אנכי שולח לכם את
אליה הנביא וכו' .לאהבה שמא תאמר הרי אני לומד תורה בשביל שאהיה עשיר
שאקרא רבי ת"ל לאהבה פי' כשאתם עושים לא תעשו אלא מאהבה.

חובת הזהירות שלא לאבד תורתו

עוד שם ,כי אם שמור תשמרון כו' כשם שאדם צריך להזהר בסלעו שלא יאבד ממנו כך
צריך להזהר בתלמודו שלא יאבד ,וכן הוא אומר אם תבקשנה ככסף מה כסף קשה
לקנותה כך כו' אי מה כסף קשה לקנותה וקשה לאבדה אף ד"ת כך קשה לאבדה ת"ל
לא יערכנה זהב וזכוכית קשה לקנותה כזהב ונוח לאבדה כזכוכית .היה ר"ש אומר רק
השמר לך ושמור נפשך כו' משל למלך שנטל צפור ונתנה ביד עבדו אמר לו הזהר בצפור
שלא תאבד אם אבדתו לא תהא סבור צפור באיסר אבדתי אלא נפשך אבדת ,וכן הוא
אומר כי לא דבר ריק הוא מכם כי היא חייך ובדבר הזה תאריכו ימים ,דבר שאתה
אומר רק הוא חייכם .רשב"י אומר משל לשני אחים שהיו מסגלים אחר אביהם אחד
מצרף דינר ואוכלו וא' מצרף דינר ומניחו ונמצא זה עשיר לאחר זמן ועליו הוא אומר
וקובץ על יד ירבה .וזה שאומר היום אני לומד ולמחר אני שונה היום אני שונה ולמחר
אני לומד נמצא שאין בידו כלום ועליו הוא אומר נרדם בקיץ בן מביש כו' ושאל בקציר
ואין .על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב זה שכבר קנה שדה וקנה כרם
ועל שלא עמל בהם סופו שנקרא עצל וחסר לב ,מנין שסופו להניח ב' וג' דברים מפרשה
שנאמר והנה עלה כולו קמשונים מנין שמבקש פתחה של פרשה ואינו מוצא שנאמר
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כסו פניו חרולים ועליו הוא אומר וגדר אבניו נהרסה מתוך שלא ראה ולא עמד בהם
יושב ומטמא הטהור וכו' ופורץ גדר של חכמים ,מה ענשו בא שלמה ופירש פורץ גדר
ישכנו נחש ,הא למדת כל הפורש כו' וסופו פורעניות באים עליו והזהיר לשנותה נשמר
מכל רע וזוכה לכל טוב .ר"ש בן מנסיא אומר נפש שבעה תבוס נופת זה ת"ח שלמד
מתחילה ואח"כ פירש וכו' ומה נפה זו מוציאה קמח בפ"ע סובין בפ"ע קיבר בפ"ע כך
ת"ח יושב ומדקדק ד"ת פלוני אוסר ופלוני מתיר פלוני מטמא ופלוני מטהר .ר"י אומר
תלמיד שכחו יפה דומה לספוג שסופג את הכל שני לו דומה לספוג שאינו סופג את הכל
כו' זה שאמר די לי במה שלמדתי כבר .רשב"י אומר שתה מים מבורך שתה מים ממי
שעוסק בעיר ואח"כ פרוש בכ"מ וכה"א היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה .ר"ש
בן מנסיא אומר שתה מים מבורך ואל תשתה מים עכורים שתמשוך עם דברי
האפיקורסים .רע"א שתה מים מבורך מה בור אינו יכול להוציא טפת מים אלא
שנותנים לתוכה כך ת"ח שלא למד מתחלתו כו' .ונוזלים מתוך בארך מה באר מנזלת
מים חיים מכל צדדים כך ת"ח יפוצו מעיינותיך חוצה )פא( .ברחובות פלגי מים נמשלו
ד"ת למים חיים מה מים חיים לעולם כך ד"ת חיים לעולם שנאמר כי חיים הם
למוצאיהם כו' ומה מים מעלים את האדם מידי טומאה לטהרה אף ד"ת כן שנא'
אמרות ה' אמרות טהורות .מה מים משיבים נפשו של אדם כך ד"ת שנא' תורת ה'
תמימה משיבת נפש .מה מים חנם לעולם כך ד"ת שנא' הוי כל צמא לכו למים ואשר
אין לו כסף כו' בלא מחיר יין וחלב .אי מה מים אין להם דמים אף ד"ת כן ת"ל יקרה
היא מפנינים כו' ,אי מה מים אינו משמח את הלב אף ד"ת אינה משמחת את הלב ת"ל
כי טובים דודיך מיין מה יין משמח את הלב אף ד"ת כן שנא' פקודי ה' ישרים משמחי
לב ,ומה יין אתה טועם טעם מתחילתו וכ"ש כשמישנים בקנקניהם משביח אף ד"ת כן
כ"ז שמתישנים בגוף סופה להשביח שנא' בישישים חכמה כו' .ומה יין א"א להתקיים
אלא בכלי חרס כך ד"ת א"א להתקיים אלא בשפל רוח ,אי מה יין פעמים שהוא רע
לגוף ולראש אף ד"ת כן ת"ל לרוח שמניך טובים מה שמן יפים לראש ולגוף אף ד"ת כן
שנאמר כי לוית חן הם לראשך ואומר תתן לראשך לוית חן .נמשלו ד"ת לשמן ודבש
שנאמר ומתוקים מדבש ונופת צופים.
ד"א כי אם שמור תשמורון מנין שאם שמע אדם ד"ת ומתקיימין כשם שהראשונים
מתקיימין כך האחרונים מתקיימין ת"ל אם שמור תשמרון ,ומנין שאם שמע ומשכחן
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כשם שהראשונים משתכחין כך האחרונים משתכחין ת"ל אם שכח תשכח ,כי אתה
מעלים עיניך ממנה עד שילך לו שנאמר התעיף עיניך בו ואיננו ,וכתיב במגילת סתרים
אם תעזבני יום יומים אעזבך .ד"א כו אם שמור תשמרון שמא תאמר יש בנו זקנים
גדולים ונביאים כו' ת"ל אם שמור תשמרון מגיד שכולם שוים בתורה ,וכן הוא אומר
תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב כהנים אין כתוב כאן אלא קהלת יעקב וכן
הוא אומר אתם נצבים היום כולכם .ד"א שמא תאמר הריני לומד את החמור ומניח
את הקלה ת"ל כי לא דבר ריק הוא מכם אדרבא היא חייכם .שמא תאמר למדתי
הלכות די לי ת"ל אשר אנכי מצוה אתכם כו' למוד מדרש הלכות כו' וכן הוא אומר כי
לא על הלחם לבדו יחיה האדם זה המדרש כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם זה הלכות
וכן הוא אומר חכם בני ישמח לבי כו' אם חכם לבך ישמח לבי גם אני ישמח לבי זה
אביו שבארץ גם אני כו' ,אר"ש בן מנסי' זה אביו שבשמים .שומע אני כיון שלומד אדם
ד"ת ישב לו ולא יעשה ת"ל לעשותה .למד אדם תורה הרי בידו מצוה אחת למד ושמר
ועשה אין למעלה הימנו ושמא תאמר הריני לומד בשביל שאקרא רבי ושאשב בישיבה
ושאאריך ימים ת"ל לאהבה למוד מכל מקום וסוף הכבוד לבא ,וכן הוא אומר עץ חיים
היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר ,ואומר כי חיים הם למוצאיהם כו' ואומר תתן
לראשך לוית חן עטרת תפארת תמגנך ,לוית חן בעוה"ז עטרת תפארת בעוה"ב אורך
ימים בימינה בעוה"ב בשמאלה עושר וכבוד בעוה"ז.
ואתה הקורא הנעים תן לבך ועיניך לכל המקראות ומאמרי חז"ל במדרשים וגמרא
שהצענו לפניך מגודל מעלת תורתינו הקדושה אשר אם תחזירם היטב עד שיהיו
שגורים על לשונך ותתבונן בהם בודאי תוכל להתגבר במלחמתך על יצרך המתגבר
עליך בכל יום להפיל עליך עצלות והתרשלות מלימוד התורה הקדושה ,כי צופה רשע
לצדיק ומבקש להמיתו היינו מחיות התורה הקדושה כי היא חיים באמת .לכן אהובי
בני חזור על כל הנ"ל היטב למען טוב לך בזה ובבא.

בשבח מעלות התורה מדברי הזוה"ק

ועתה אבאר לך גם המאמרים הנמצאים בזוה"ק על פסוק )משלי כד ,י( התרפית ביום
צר צר כחך ,וז"ל )בראשית קעד ,ב( ,בשעתא דבר נש אתרפי באורייתא ואזיל באורחין
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דלא כשרין כמה בעלי דבבין זמינין לקבליה למהוי עליו קטיגורין ,ואפילו נשמתא דבר
נש דאיהי חילא דיליה איהי מרא דבבא לקבליה דכתיב צר כחכה .התרפיתה מאן
דמתרפי ידוי מקב"ה דלא לאתתקפא בקב"ה ,והיאך יכיל בר נש לאתתקפא בקב"ה
מאן דאתתקיף באורייתא אתקיף באילנא דחיי ויהיב תקיפא לשכינתא וכמה סניגורין
קיימין עליה לאדכרא ליה לטב ,ומאן דאשתדל באורייתא עליה כתיב בשכבך תשמור
עליך בשכבך בקבר תשמור עליך אורייתא תשמור עליך מדינא דהאי עלמא והקיצות
היא תשיחך לעוה"ב ,כד יתער קב"ה לאחר מיתה כדין היא תשיחך תהוי סניגוריא על
גופך בגין דקיימין אינון בקדמיתא לחיי עלמא כמ"ש אלה לחיי עולם בגין דעסקין
בחיי עלמא באורייתא .וכל אינון מילין דאפיק מאורייתא דאשתדל בהון בהאי עלמא
קיימין קמי קב"ה כו'.
ובפ' וישב )בראשית קפד ,ב( מאן דבטיל מאורייתא כאלו חרב עלמא שלים דכמה אית
ליה לבר נש לאשתדלא באורייתא אית ליה חיין בעלמא דין ובעלמא דאתי ואפילו מאן
דלא אשתדל בה כדקא יאות זכי לאגר טב בעלמא דין ולא דיינין ליה בעלמא דאתי,
תא חזי כתיב אורך ימים בימינה האי מאן דאשתדל בה לשמה בשמאלה עושר וכבוד
אגרא טבא ושלמא אית ליה בהאי עלמא וכל מאן דאשתדל בה לשמה כד נפק מהאי
עלמא אורייתא אזלת קמיה ומכרזת קמיה ואגנת עליה דלא יקרבון בהדי מארי
דדינא ,כד שביב גופו בקבר איהי נטרת ליה ,כד נשמתא אזלת לאסתלקא מהאי עלמא
איהי אזלת קמיה וכמה תרעין אתתברון קמיה ,עד דיתער בזמנא דיקומון מתייא איהי
סנגורא עליה ,והאי בר נש דלא זכי איהו לאשתדלא באורייתא כד נפיק מהאי עלמא
נטלין ועיילין ליה לגיהנם לאתר תתאה דלא ליחס עליה .תא חזי כמה הוא עונש
דאורייתא דהא לא נגלו ישראל מארעא קדישא אלא בגין דאסתלקו מאורייתא
ואשתבקו מינה דכולא קיימין על קיומא דאורייתא ועלמא לא מתקיימא בקיומא אלא
באורייתא בגין האי קיומא דעילאין ותתאין.
עוד שם בהקדמת הזוהר )ד ,ב( כמה אית ליה לבר נש לאשתדלא באורייתא יממא
וליליא בגין דקב"ה ציית לקליה וכל מילין דאורייתא דאתרחיש מפומיה דבר נש האי
מלה סלקא וקב"ה נטיל האי מלה ונשיק ליה ועטר ליה בשבעין עטרין .עוד שם )יב ,ב(
כל בר נש דלא עסיק באורייתא לית ליה נפשא קדישא וקודשא דלעילא לא שריא
עלוי' ,ובר נש דעסיק באורייתא אתתקן בהאי קודשא למהדר כמלאכין קדישין כמ"ש
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ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו ,אלין אינון דעסקין באורייתא
דאיקרון מלאכין .עוד שם )בראשית קלד ,ב( כד בעי קב"ה למברי עלמא הוי מסתכל
באוריי' וברא עלמא אמר את עלמא בנימוסך לא קיומא אלא על אורייתא דעסקין בה
ואם לאו יהפך לך לתהו ובהו ,ואוריי' קוימ' ומכרזא קמיה דבר נש דיתעסק בה וכל
דאשתדל באורייתא אית ליה חיי מכולא חיי ממותא דלא יכיל לאשלטא עליה וכד בר
נש אזיל באורחא דאורייתא אתרחים הוא לעילא ואתרחים הוא לתתא ורחימו דקב"ה
אתקרי .ובפ' בשלח )מו ,א( וז"ל וכמה חביבא אורייתא דכל מאן דאשתדל באורייתא
רחים הוא לתתא וקב"ה אצית ליה לקלי' ולא שביק ליה בהאי עלמא ובעלמא דאתי,
ואורייתא בעי למלעי בה יממא וליליא למהוי שלימותא לגבי בר נש יממא וליליא .ובפ'
יתרו )פב ,ב( וז"ל ,בכמה אורחין יהיבת ליה עיטא היאך יתוב קמיה מאריה וימחול
ליה] .ושם צג ,ב[ ואורייתא איהי חמודא תדיר שעשועא דקב"ה )צח( גניזו דחיין
ואריכו דיומין בעלמא דין ובעלמא דאתי .ובפ' ויקהל )ר ,א( כד ברא קב"ה עלמא לא
ברא אלא בגין ישראל דיקבלון אורייתא דאיהי אריכו דחיין בעלמא דין ובעלמא דאתי
ובאורייתא אתברי עלמא ועל אורייתא קיימין עלמין ,וכל מאן דאשתדל באורייתא
כאלו משתדל בהיכלין דקב"ה בגין דכד ב"נ עסיק באורייתא קב"ה קאים ואצית
לקליה ואשתזיב מתלת דינין מדינא דהאי עלמא ומדינא דעלמא דאתי ומדינא דמלאך
המות דלא יכיל כו' עד מדינא דגיהנם .ובפ' צו )לה ,א( פתח ר"א ואמר ואשים דברי
בפיך ובצל ידי כסיתיך וגו' תנינן כל בר נש דאשתדל באורייתא ושפוותיה מרחשין
אורייתא קב"ה חפי' עלויה ושכינתא פרישת עליה גדפהא הה"ד ואשים דברי בפיך
ובצל ידי כסיתיך ,ולא עוד אלא דהוא מקיים עלמא וקב"ה חדי עמיה כאלו ההוא
יומא נטע שמיא וארעא הה"ד לנטוע שמים וליסוד ארץ ולאמר לציון עמי אתה כו'.
ובפ' אחרי מות )נח ,א( כרוזא קארי כל יומא עלוהי ונשמתא אסהידת ביה כל יומא
וליליא אורייתא ארימת קלא לכל עיבר ועיבר מכרזת ואומרת עד מתי פתאים תאהבו
פתי כו' ,מי פתי יסור הנה כו' ,לכו לחמו בלחמי כו' ,ולית מאן דמתער כו' .בפ' קדושים
)פ ,ב( וז"ל כתיב אם יכופר עון בית עלי בזבח ובמנחה בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל
מתכפר הוא בדברי תורה ,בגין דד"ת סלקא על כל קרבנין דכתיב זאת התורה לעולה
למנחה כו' ,דכל מאן דאשתדל באורייתא אע"ג דאתגזר עליה עונשין מלעילא ניחא ליה
לקב"ה מכל קרבנין ועלוון כו' עד ומאן דיזכי בה בהאי עלמא זכי בעלמא דאתי שנאמר
דובב שפתי ישנים דאע"ג דאינון בהאי עלמא שפתיהם מרחשין באורייתא וכו' .בפ'
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בהעלתך )קמח ,ב( זכאה חולקיהון דקב"ה אתרעי בהון ויהיב לון אורייתא דקשוט
אילנא דחיי דביה ירית בר נש חיין בעלמא דין ובעלמא דאתו ,דכל מאן דאשתדל
באורייתא ואחיד בה אחיד בחיין וכל מאן דשביק מילין דאורייתא ואתפרש כמה
דאתפרש מחיין דאיהי וכל מילוי חיין שנאמר כי חיים הם למוצאיהם וגו' .ובפ' קרח
)קעו ,א( הנחמדים מזהב כמה עילאין אינון מילין דאורייתא יקירין אינון תאיבון
מלעילא תאיבין לכולא בגין דאיהי שמא קדישא ,וכל מאן דאשתדל באורייתא אשתדל
בשמא קדישא כו' וכל מאן דאשתדל באורייתא חירו אית ליה מכולא וכו' .בפ' חקת
)קעט ,ב( ת"ח מילון דאוריותא קדישין אינון עילאין אינון וכו' ומאן דאשתדל
באורייתא כאלו קאים כל יומא על טורא דסיני ומקבל אורייתא כו' .ובפרשת בלק )פח,
ב( כמה חביבין מילין דאורייתא וכמה חביבה אורייתא קמי קב"ה כו'.
עוד שם )רב ,א( פתח ואמר כי תצור אל עיר כו' זכאה חולקי' מאן דאשתדל באורייתא
תדיר מאן דאשתדל בה מה כתיב ביה כי אם בתורת ה' חפצו כו' והיה כעץ כו' ,אמאי
סמיך דא לדא ,אלא מאן דאשתדל באורייתא יומם ולילה לא ליהוי כאעא יבישא אלא
כמאן כעץ שתול על פלגי מים כו' ,ת"ח כמה חביבין אינון דמשתדלי באורייתא קמי
קב"ה דאפי' בזימנא דדינא תליא בעלמא ואתייהיב רשו למחבלא לחבלא קב"ה פקיד
ליה עלויוהו על אינון דקא משתדלי באורייתא והכי א"ל קב"ה כי תצור אל עיר בגין
חוביהון כו' לא תשחית את עצה דא ת"ח דאיהו במתא כו' כי ממנו תאכל ההיא טנרא
תקיפא כו' ,דלית הנאה ותיאובתא לריח קודשא בהאי עלמא אלא אורייתא דההוא
זכאה כביכול איהו מפרנס לה ויהיב לה מזונא בהאי עלמא יתיר מכל קרבנין דעלמא
כו' ,ומיומא דאתחריב בי מקדשא ובטלי קרבנין לית ליה לקב"ה אלא אינון מילין
דאורייתא ואורייתא דאתחדשא בפומיה ,בגין כך כי ממנו תאכל כו' .ובפ' פנחס )ריג,
א( כל מאן דאשתדל באוריי' זכי דפתחין ליה כמה תרעין להאי עלמא וכמה נהורין
בשעתא דנפיק בר נש מהאי עלמא היא אקדימת קמיה ומכרזת ואומרת פתחו שערים
ויבא כו' אתקינו כרסייא לעבדא דמלכא ,דלית חדוה דקב"ה אלא במאן דאשתדל
באורייתא ,מכ"ש מאן דיתער בליליא ומשתדל באורייתא דהא כל צדיקייא בגנת' דעדן
צייתין לקלי' וקב"ה אשתבח ביה .בפ' ואתחנן )רס ,א( ת"ח כמה הוא חילא תקיפא
באורייתא וכמה הוא עילאה על כולא דכל מאן דאשתדל באורייתא לא דחיל מעילאין
ותתאין ולא דחיל ממרעין בישין דהאי עלמא בגין דאיהי אחיד באילנא דחיי )קו( כו'.
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עוד שם )רסח ,ב( בעי בר נש לשוואה מילין דאורייתא עליו תדיר בגין דלית מקטריגא
ליצה"ר בר ממילין דאורייתא וכו' יצ"ט אתעזר בהון ויצה"ר אתכנע בהון ויצה"ר כד
חזי ב"נ דלא משתדל בהון כדין הוא סליק לעולא ואוליף עליה חובה כמ"ש וכסילים
מרים קלון .ואיתא בזהר חדש

129

שיום הדין שיהיה לע"ל כמ"ש )מלאכי ג ,יט( הנה

היום בא בוער כתנור ,זה יהיה שעתיד משה רבינו לתבוע עלבונה של תורה כדאיתא
במשנה )אבות ו ,ב( אוי להם לבריות מעלבונה של תורה כו' )קז(.

החובה ללמוד בכל זמן ובכל מצב

עד כאן המאמרים בזוה"ק המדברים ממעלות התורה וגם משכר ועונשים על ביטול
התורה .ומי האיש אשר נרדם מתרדימת הזמן אשר לא יעור משנתו בשומו הדברים
האלה על לבו ויתגבר על יצרו הרע בכל כחו .אך שיש כמה מניעות לאדם שא"א לעסוק
בתורה כראוי ועי"ז מוצא היצה"ר פתח לדחותו לגמרי מן התורה ,לכן יתפלל להקב"ה
ויבקש שיציל אותו מזה ,וע"ז באו כל הבקשות שבתהלים שביקש דוד המע"ה שיציל
אותו מאויביו והוא היצה"ר וחיילותיו וס"א דילי' ,130ויראה ללחום עמהם.
וזה מרומז בפסוק )דברים ו ,ז( ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ,דלכאורה
נראה מיותר שהיה לו לומר ודברת בם בכל עת ,אלא שקאי על פרטי המניעות שיש

 129ל"מ ענין זה בזו"ח ,ורק אי' כעי"ז בזוה"ק ויקרא )פ ,א( ולא הוזכר שם עניין משה רבינו ויום הדין הגדול ,אלא דין בעלמא
דאתי על עלבונה של תורה ,וז"ל :בכמה זמנין אורייתא אסהידת בהו בבני נשא כמה זמנין ארימת קלין לכל סטרין לאתערא להו
וכלהו דמיכין בשינתא בחוביהון לא מסתכלין ולא משגיחין ,בהיך אנפין יקומון ליומא דדינא עלאה כד יתבע לון מלכא עלאה
עלבונא דאורייתא דצווחת לקבליהון ולא אהדרו אפין לקבלה דכלהו פגימין בכלא דלא ידעו מהימנותא דמלכא עלאה ,ווי לון ווי
לנפשהון ,דהא אורייתא ביה אסהידת ואמרת מי פתי יסור הנה חסר לב אמרה לו ,מהו חסר לב ,דלית ליה מהימנותא דמאן דלא
אשתדל באורייתא לאו ביה מהימנותא ופגים הוא מכלא ,אמרה לו ,אומרה לו מבעי ליה כמה דאת אמר אומרה לאל סלעי ,מהו
אמרה אלא לאכללא ולאתוספא אורייתא דלעילא דהיא קרייה ליה חסר לב פגים מהימנותא דהכי תנינן כל מאן דלא אשתדל
באורייתא אסיר למקרב לגביה לאשתתפא בהדיה ולמעבד ביה סחורתא ,וכ"ש למהך עמיה באורחא דהא לית ביה מהימנותא,
עכ"ד.
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כמו שמצינו כמ"פ בחז"ל דאויביו היינו היצה"ר ,עי' לדוג' ב"ר נד ,א ,גם אויביו ישלים איתו ריב"ל אומר זה יצה"ר .וכ"ה

בזוה"ק בראשית קמד ,ב .ושם קצח ,א ,ועתה ירום ראשי על אויבי דא יצה"ר.
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לאדם כמ"ש בס' מסלת ישרים )פ"א ,(131בכולם יראה לעסוק בתורה בכל מה דאפשר.
ומ"ש הכתוב בשבתך בביתך כו' שמעתי מאחי הגאון זלה"ה שמורה על ד' חלקי היום,
שהיום נחלק על ד' חלקים מתחילת הלילה עד חצות ומחצי הלילה עד אור הבקר
ומתחילת היום עד חצי היום ומחצי היום עד תחילת הלילה .132ומה שאמר בשבתך
בביתך מורה על זמן מחצי הלילה עד אור הבקר שהאדם צריך לעמוד ממשכבו ולישב
על מטתו ולעסוק בתורה ,והוא נגד בחינת דוד המע"ה כמ"ש בזוה"ק .133ובזה א"ש מה
דאיתא בגמרא )ברכות ה ,ב( אבא בנימין אומר כל ימי כו' ועל תפלתי שתהא סמוכה
למטתי פרש"י ז"ל כל ימי הייתי מצטער ונזהר שלא לעשות מלאכה ולא ללמוד
כשעמדתי ממטתי עד שאקרא ק"ש ואתפלל .ולכאו' הוא תמוה וכי מעולם לא היה
עומד קודם היום ללמוד ,אלא נראה דה"פ שהוה עומד קודם היום ללמוד והיה יושב
על מטתו ולומד עד אור היום וכשהיה קם ממטתו שהיה יושב שם ללמוד מיד היה
מתפלל תיכף .ומה שכתוב ובלכתך בדרך מורה על זמן שמחצי היום עד הלילה שהאדם
הולך אחר עסקיו .ומה שכתוב ובשכבך מורה על זמן שמתחילת הלילה עד חצות.
ובקומך מורה על זמן שמתחלת היום עד חצי היום ,וז"ש בגמרא )ברכות כו ,ב( אברהם
תיקן תפלת שחרית שנאמר וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם וכו' ,וזהו
מתחלת חצי היום עד חצות שאז זמן קימה ועמידה .יצחק תיקן תפלת מנחה שנאמר
ויצא יצחק לשוח בשדה ,וזהו נגד זמן שמחצי היום עד הלילה שאדם הולך לעסקיו.

 131ז"ל :והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך ,והם הם התאוות החמריות אשר אם
ימשך אחריהן הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי ,ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה ,כי כל עניני העולם בין
לטוב בין לרע הנה הם נסיונות לאדם ,העוני מצד אחד והעושר מצד אחד כענין שאמר שלמה פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי ה' ,ופן
אורש וגנבתי וכו' .השלוה מצד אחד והיסורין מצד אחד ,עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור ,ע"כ.
 132עי' בפי' הרוקח ע"ס התפילה שפי' כעי"ז באופ"א קצת ,וז"ל :בשבתך בביתך זהו בלילה יש לך להגות בתורה ,ובלכתך בדרך
ביום אפילו כשתלך בדרך תהרהר בדברי תורה ,ובשכבך על מיטתך תחשוב בתורה כמו ויקץ יעקב משנתו ,ובקומך הוי רץ לתורה.
בד' מידות הללו כל אדם עיניינו שבת לכת שכיבה קימה בכל אלה ד' מידות רץ לבך וללמד תורה ,עכ"ל.
 133עי' זוה"ק בראשית פב ,ב ,ז"ל :ת"ח דדוד מלכא הוה קם בפלגות ליליא דאי תימא דהוה יתיב או שכיב בערסיה והוה אמר
שירין ותושבחן לא אלא כמה דכתיב חצות לילה אקום להודות לך ,אקום ודאי בעמידה לאתעסקא בשירין ותושבחן דאורייתא
ובגין כך דוד מלכא חי לעלמין ואפי' ביומי מלכא משיחא איהו מלכא כו' ,עכ"ל.
וצ"ע דשם מפורש שלא היה יושב על מיטתו אלא היה עומד ללמוד ,ומד' רבינו נראה דהיה עניין דוקא בישיבה על המיטה ,וכפי
שהמשיך לבאר עפי"ז מאמר אבא בנימין ,וצ"ע.
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יעקב תיקן תפלת ערבית שנאמר ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ,והוא הזמן
שמתחלת הלילה עד חצות שאז זמן שכיבה.
וזהו מה שנאמר באלישע )מ"ב ד ,י( ונשים לו שם מטה ושלחן כסא ומנורה שהם נגד ד'
תיקוני השכינה כמ"ש בזוה"ק )שמות מד ,א( ,מטה כנגד דוד כנ"ל .שלחן כנגד יצחק
כמ"ש )איוב לז ,כב( מצפון זהב יאתה כידוע 134וזהו נגד תפלת מנחה כנ"ל .כסא כנגד
יעקב כדאיתא בזוהר שהוא בפ"ע 135שהוא זמן תפלת ערבית כנ"ל .מנורה כנגד אברהם
שהוא חסד ומנורה בדרום כידוע והם כולם ר"ת משכ"ן .136ובזה יובן מ"ש רז"ל בפ"ק
דברכות )ח ,א( מי שיש לו בהכנ"ס בעירו ואינו נכנס שם להתפלל נקרא שכן רע ,וצריך
ביאור למה נקרא בשם שכן רע ,ולפי מ"ש א"ש שהמ' של משכ"ן שהוא מטה אינו שייך

 134עי' תיקו"ז תקון כ"ד )סט ,ב ,(,ז"ל :פתורא צריכא לתקנא לה לגבי צפון ופתורא איהי שכינתא תתאה דאתמר בה כל כבודה בת
מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה מאי זהב דא גבורה דאתמר בה מצפון זהב יאתה ,עכ"ד .וכוונת רבינו דזה שייך ליצחק שמידתו
גבורה כנודע.
 135עי' מדרש הנעלם בראשית צז ,א ,א"ר יעקב א"ר חייא יעקב אבינו הוא כסא הכבוד וכן תאנא דבי אליהו יעקב אבינו הוא כסא
בפני עצמו דכתי' וזכרתי את בריתי יעקוב ברית כרת קודשא בריך הוא ליעקב לבדו יותר מכל אבותיו דעביד ליה כסא הכבוד בר
מן קדמאה .רבי אליעזר הוה יתיב והוה לעי באורייתא אתא לגביה ר' עקיבא אמר ליה במאי קא עסיק מר א"ל בהאי קרא דכתיב
וכסא כבוד ינחילם מהו כסא כבוד ינחילם זה יעקב אבינו דעביד ליה כרסי יקר בלחודוי לקבלא אולפן נשמתא דצדיקיא כו'.
 136ד' רבינו צ"ע ,דעי' בזוה"ק שמות קלג ,א ,שסידר שם באופן אחר ,דז"ל :מטה ושלחן וכסא ומנורה ,ארבע אלין כלהו בשכינתא
אינון ואיהי )כלא( בכל תקונין אלין מתתקנן לגבי עלמא עלאה בסדורא דאנן מסדרין ,בסדורא דצלותא דערבית ובתקונא דיליה
הא מטה ,בסדורא דאינון קרבנין ועלוון דאנן מסדרין בצפרא ואינון שירין ותושבחן הא שלחן ,ובההוא סדורא דצלותא דמיושב
ובתקונא דק"ש בההוא יחודא דאנן מתקנין הא כסא ,בההוא סדורא דצלותא דמעומד ובאינון קדושאן ותוספת קדושה וברכאן
דאנן מסדרין )לה( הא מנורה כו' ,מטה אתיהיבת ליה ליעקב לאתתקנא ועל דא יעקב אתקין צלותא דערבית ,שלחן אתקין דוד
מלכא באינון שירין ותושבחן דאיהו אתקין כמה דאת אמר תערך לפני שלחן נגד צוררי ,כסא אתקין אברהם באתקשרותא דיליה
דעביד טיבו ושלימו דנשמתין לכל בני עלמא ,ולית תקונא דכסא אלא בחסד דאברהם כמה דאת אמר והוכן בחסד כסא ,מנורה
אתקין יצחק דאקדיש שמא דקודשא בריך הוא לעיניהון דכל עלמא ונהיר נהירו דבוצינא עלאה בההיא קדושה ,בגיני כך צריכין
עמא קדישא לומר תדיר ולשואה רעותהון לסדרא לגבי עלמא עלאה דאיהו מאריה דביתא איש האלהים מטה ושלחן וכסא ומנורה
למהוי שלימו בכל יומא עילא ותתא ,עכ"ד .וצ"ע.
ודברי רבינו תואמים עם מ"ש הגר"א בפי' לספד"צ פ"ה ובפי' לספר יצירה פ"א מ"א אופן ה' דמנורה נגד חסד ושלחן נגד גבורה,
ועי' בבאר יצחק דברים לג ,י ,אופן ב' ,ז"ל :ומנורה היא ראייה ,עיינין בדרום שהוא אור המנורה והוא כנגד מים כו' ושלחן נגד אש
בצפון שהוא אוכל כמו למטה אש אוכל כו' ,עכ"ל .ואברהם שמידתו חסד הר"ז נגד יסוד המים ,ויצחק שמידתו גבורה הר"ז כנגד
יסוד האש ,כנודע ]ועי' במגלה עמוקות פר' וזאת הברכה ,ז"ל :ד' מראות של מרכבה עליונה ,אדום ירוק לבן שחור .אברהם לבן,
יצחק אדום ,יעקב ירוק ,דוד שחור כו' ,עיי"ש[.
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לתפלה רק על לימוד התורה כנ"ל ,וא"כ נשאר אותיות שכ"ן שהם נגד ג' תפלות ולכן
נקרא שכן רע.137
ומה שהזמנים הנ"ל כתובים בפסוק שלא כסדרן ,משום דלעיל מיניה כתיב ודברת בם
וזה קאי על לימוד התורה ועל ק"ש ,138ולכן כתיב תחלה בשבתך בביתך ובלכתך בדרך
שזהו נגד לימוד התורה ואח"כ ובשכבך ובקומך שזהו נגד ק"ש .ולפי שעיקר לימוד
התורה בלילה כדאיתא בגמרא )ערובין סה ,א( לא איברי לילה אלא לגירסא ,ולכך
מתחיל תחילה בשבתך בביתך שזהו נגד לימוד התורה )קטז( ובשכבך ובקומך שזהו נגד
ק"ש שקאי על קודם היום.
והטעם שעיקר הלימוד הוא בלילה ,דכתיב )קהלת ב ,יג( וראיתי אני שיש יתרון
לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החשך ,פי' כשנתהפך הסכלות לחכמה אז נודע
יתרון מעלתה כיתרון האור מן החשך כשנתהפך החשך לאור ,כי בלילה הוא זמן
שליטת הקליפות וע"י התורה שנקראת אור משבר כח הקליפה וע"י נתעלה התורה
ביתרון גדול וניכר יתרון מעלת החכמה .139ולפיכך צריך לצער עצמו וגופו על התורה,
כי הגוף הוא מסט"א ,וע"י שבירת הסט"א יתגדל סטרא דקדושה כמ"ש )שמות יד ,ד(
ואכבדה בפרעה כו' אני ה' .וכתיב )יחזקאל לח ,כג( והתגדלתי והתקדשתי כו' .וכדי
להגדיל סטרא דקדושה צריך לצער עצמו וגופו בלימוד התורה כמ"ש )אבות ו ,ד( פת

 137עי' במעשה רב החדש אות ל' שכ' וז"ל :עוד שמעתי מהחסיד על המאמר מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם נקרא
שכן רע ,פירוש כי יש ייחוד ב' דברים כשמתפלל בבית הכנסת או בית המדרש ,הרמז מטה .ועוד שולחן כסא ומנורה רומז לתפילין
קריאת שמע ותפילה וזה ר"ת של משכן ,אבל כשאינו הולך לבית הכנסת חסר אחד וזהו מטה ,ונשאר שכן .עכ"ד .והיינו דמטה קאי
על מקום השראת השכינה ,וע"ע בפי' הגר"א לשיה"ש ג ,ז ,שפי' דמטתו שלשלמה קאי על המשכן ,יעו"ש .וכ"כ שם א ,טז ,עה"פ אף
ערשינו רעננה דקאי על המשכן ששם חיבור וזיווג כל העולמות ,יעו"ש.
 138בפשטות קאי על ק"ש ,וכן מצינו בירושלמי סוטה פ"ז ה"א שלמדו מכאן דק"ש נאמרת בכל לשון .ובירושלמי ברכות פ"ב ה"א
למדו מכאן דבק"ש משיב מפני היראה מקרא דודברת בם ,יעו"ש .וקאי גם על תורה כמו שדרשו רז"ל ביומא יט ,ב ,ודברת בם ולא
בדברים בטלים.
139

ציין רבינו כאן ענין החושך הבא מתוך האור שהוא עי"ז שהחושך עצמו נהפך לאורה ,והוא עניין אתהפכא חשוכא לנהורא

ומרירו למתיקין המבואר בהקדמת הזוה"ק )ד ,ב( שתורתו של משיח נאמרת רק לאלו שזכו לדרגא זו ,יעו"ש.
ויש להוסיף דהנה יעקב אבינו היה ענינו דרגא זו כנודע ואכמ"ל .ועכ"פ א"ש לפי"ז מאוד מ"ש רבינו לעיל דלימוד הלילה הוא כנגד
יעקב ,דכיון דלימוד הלילה ענינו כמ"ש להפוך החושך גופי' לאור ,הר"ז עצמו מידתו של יעקב ,ודו"ק.
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במלח תאכל כו' וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל 140וכדאיתא במדרש )ילק"ש האזינו
תתקמב( אמר משה לישראל כמה צער נצטערתי על התורה וכמה עמל עמלתי בה וכמה
יגיעות יגעתי בה שנאמר ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה ,נכנסתי לבין
המלאכים ולבין השרפים שא' מהם יכול לשרוף את כל העולם כולו שנאמר שרפים
עומדים ממעל לו ,נכנסתי לבין החיות נפשי ודמי נתתי עליה כשם שלמדתיה אותה
בצער כך תהיו לומדים אותה בצער .ואמרו רז"ל )סנהדרין קיא ,א( לא תמצא בארץ
החיים במי שמחיה עצמו עליה .וכתיב )במדבר יט ,יד( אדם כי ימות באהל ,וכתיב
)קהלת ב ,ט( אף חכמתי עמדה לי ,ואמרו ז"ל )ילק"ש קהלת תתקסח( חכמתי שלמדתי
באף היא עמדה לי .ואיתא במדרש משלי )א ,א( למה המ' של תיבת משלי גדולה שישב
מ' יום בתענית כדי שתתקיים התורה בידו .והכל הוא כדי לשבר הקליפות .וז"ש
בשבתך בביתך וישיבה הוא לשון מנוחה ,141וכשעומד ממטתו ואינו נותן מנוחה לגופו
נותן עי"ז מנוחה לנפשו לעוה"ב ,בשבתך בביתך פי' בשביל ביתך המיוחד לך .ולפי שיש
בכל יום ד' זמנים הנ"ל וז' ימים בשבוע הרי כ"ח עתים נגד זה כ"ח עתים שבקהלת

142

וגם בפ' יש ז' תיבות וכ"ח אותיות.143
ונחזור לענינינו ,דפשטיה דקרא בא להורות שאין מועיל שום אמתלא לפטור א"ע מן
התורה ,כי באמת האדם בעולם הזה הוא במלחמות גדולות ובנסיונות ועכ"ז אינו
 140מד' רבינו נראה דהך דפת במלח כו' נאמר אף לעשירים ,דדין הוא לצער עצמו בלימוד התורה ,וכ"כ רבינו יונה בפירושו לאבות
)פ"ב מי"ב( ,ז"ל :גם יש בכלל התקן עצמך ללמוד תורה למעט התענוגים כדי שילמוד תורה הרבה כמו ששנינו כך היא דרכה של
תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל כי המרבה בעדונין לא תשכון
בתוכו החכמה ,עכ"ל.
וע"ע באוה"ח )דברים כו ,ה( דז"ל :והגם שימצא בן תורה שאין שבט עוני עליו אף על פי כן יתנהג במדת עוני כאומרם )אבות פ"ו(
כך היא דרכה של תורה וגו' ,עכ"ד.
אכן ברש"י באבות שם אי' להדיא דלא על העשיר הוא אומר שיעמוד בחיי צער כדי ללמוד תורה ,אלא הכי קאמר אפילו אין לאדם
אלא פת במלח וכו' ואין לו כר וכסת לישן אלא על הארץ אל ימנע מלעסוק בה ,דסופו ללמוד אותה מעושר ,יעו"ש .וכ"נ שם בפי'
הרמב"ם .וע"ע במהר"ל בדרך חיים שם ,ובספורנו בראשית מט ,טו .שו"ת הרשב"א ח"ג סי' שי"ט .ובשו"ת שלמת חיים יו"ד סי'
תק"ג.
 141עי' מלבים ישעיה ו ,א ,ז"ל :כי הישיבה תורה מנוחה וקביעות ,עכ"ד .ובדברי חז"ל מצינו דישיבה לשון עכבה ,עי' מגילה כא ,ב.
 142אכן עי' בשנות אליהו סוף מס' ברכות )ד"ה והתקינו( שכ' דבהנך כ"ח עתים איכא ב' עתים שנאמרו בלא ל' לפניהם ,והם עת
ספוד ועת רקוד ,והיינו משום שאות למ"ד הוא לימוד ,ובעת ספוד שהמת מוטל לפניו וכן בעת רקוד שהוא חתן ,הרי שניהם
פטורים מת"ת ,עי' בדבריו.
 143כוונת רבינו דהם כנגד ז' ימי השבוע שכל יום מתחלק לד' עתים ,עי' באור תורה כאן.
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טענה לפטור א"ע מן התורה ,כמ"ש הרמב"ם ז"ל )הל' ת"ת פ"א ה"ח( חייב אדם
בת"ת בין עני ובין עשיר וחולה וזקן ובעל יסורים ובעל אשה ובנים .פי' בין עני שהוא
טרוד בפרנסתו מחמת עניו או עשיר שטרוד ברוב קניניו או מחמת מניעה אחרת או
מחמת טיפול בנים או שאר נסיונות אעפ"כ אינו טענה לפטור א"ע מן התורה .והכל
מרומז בפסוק ,דאיתא ביומא )יט ,ב( ודברת בם ולא בדברים אחרים ,ד"א עשה אותה
קבע ולא ארעי ,ולכאורה אינו מובן ,דמתחילה משמע דדברים אחרים כלל וכלל לא
ואח"כ משמע שדברים אחרים מותרים רק שלא יעשה אותם קבע אלא ארעי .ועוד
קשה הלא לא נתנה תורה למלאכי השרת והיאך אפשר שלא לדבר דברים אחרים
לצורך פרנסה וחיים .ונראה שכוונתם שלשון ודברת בם סובל ב' פירושים ,פי' אחד
לשון דבור ממש וז"ש ב"ם שרומז על התורה שבכתב שמתחיל בב' ועל תורה שבע"פ
שמתחיל במ' ,וגם שלשון דיבור משמע לשון הנהגה כמו ידבר עמים כו' והיינו שכל
הנהגותיו יהיה ע"פ התורה 144כדאיתא בזוהר ובמדרשים שכל התנאים ואמוראים כל
הנהגתם לא היה רק ע"פ התורה.145
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ועי' באור תורה כאן שהביא ד' הנפה"ח ש"א פ"ח גבי הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם ,ולמד בכוונתו דפרשה ראשונה

נאמרה למי שתורתו אומנותו ,וע"ז נאמר ודברת בם ,ופרשה שניה דואספת דגנך נאמר למי שעוסק בפרנסתו ,דעליו לא נאמר כלל
הך איסורא דדברים בטלים ,אלא החיוב לעשותם קבע ולא ארעי ,עיי"ש .וזה כעין מש"כ רבינו כאן .וכן א"ש לפ"ז מש"כ רבינו לקמן
לבאר הכפילות דודברת בם דפרשה ראשונה וקרא דלדבר בם דבפרשה שניה ,דפ' ראשונה קאי על דיבור בד"ת ,ופסוק דפ' שניה
קאי על הנהגתו שתהיה לפי התורה ,עי' בדבריו .והיינו ג"כ שלמד דפרשה שניה קאי על העוסקים לפרנסתם.
אכן מד' הנפה"ח נראה שלא חילק בכך ,ודעתו שעל כל אדם יש הלאו דודברת בם ולא בדברים בטלים .ועי' ג"כ בשו"ע הגר"ז הל'
ת"ת פ"ג ס"ה ,ז"ל :כל זה במתפרנס ממעשה ידיו ממש אבל אם מלאכתו נעשית על ידי אחרים וכן המתפרנס מהצדקה של קהל או
יחידים חייב לעסוק בתורה יומם ולילה ממש בכל ענין ואינו יוצא ידי חובתו כלל מן התורה בקביעות עתים גם אם דעתו קצרה
ללמוד טעמי ההלכות שהרי נאמר בתורה סתם על כל אדם מישראל ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך וגו' ופירשו חכמים
לעשותם קבע ועיקר ומלאכתו עראי כשצריך למעשה ידיו אבל דברים בטלים כלל כלל לא ואם שח עובר בעשה שנאמר ודברת בם
ולא בדברים בטלים ,עכ"ל .ומדבריו ג"כ נראה מפורש דבכל גווני איכא לאו דודברת בם.
ויתכן דהספק הוא בגדר האיסור דדברים בטלים ,אם כל יסוד איסורו הוא משום לתא דת"ת ,שמחוייב בזמן זה בת"ת ונמצא דע"י
הדב"ט מבטל עצמו מת"ת ,או"ד שהוא איסור עצמי לדבר בדברים בטלים .דאי נימא דיסוד איסורו הוא משום מצוות ת"ת א"כ
שייך שפיר לומר דעל מי שעסוק לפרנסתו לא נאמר איסור זה ,כיון דבזמן שעסוק בפרנסתו אינו חייב בת"ת כמשנ"ת לעיל הע' ,2
וא"כ אין שייך לאסור עליו דברים בטלים ,אך אי נימא דאיסורו עצמי א"כ אף בכה"ג שעוסק לפרנסתו שייך איסורא בזה.
שו"ר שבס' תולדות אדם עמ' כ"ז הביא שהג' ר' זעלמל'ע נסתפק בזה אם במקום שאסור לדבר בד"ת כמבואות המטונפים וכדו' אם
מותר לשוח בדברים בטלים ,ויסוד ספיקו כפשנ"ת ,יעו"ש.
 145עי' לעיל הע' .8
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והשתא א"ש מה שנתכפל דבר זה בתורה כי בפ' א' כתיב ודברת בם בשבתך בביתך כו'
ובפ' ב' כתיב לדבר בם כו' ,ר"ל ודברת בם שבפ' ראשונה מורה על דבור ממש ומ"ש
בפרשה שניה מורה על הנהגה שצריך להתנהג על פי התורה כדי שילמדו ממנו בני אדם
כדאיתא בזוה"ק )דברים רסט ,א( ,146וז"ש ולמדתם אותם את בניכם לדבר ,פי' ע"י
הנהגותיכם תלמדו לבניכם ג"כ להתנהג ע"פ התורה הכל וגם ע"פ המצוה ,וז"ש
בשבתך בביתך בשבתך מורה על עסקי האדם כמ"ש )שמות יח ,יג( וישב משה לשפוט
את העם ,וכמו )בראשית לד ,י( שבו בארץ וסחרוה ,וכמו )דברים ח ,יב( ובתים טובים
תבנה וישבת ,שכולם פירושם לשון עסק ,וה"פ בשבתך בביתך אפילו כשאתה עוסק
בפרנסה ובכל עסקים שבביתך אל תפרוק מעליך עול תורה הן בפה והן במחשבה וכל
מעשיך לא יהיה אלא לשם שמים וכל הנהגותיך לא יהיה רק ע"פ התורה כנ"ל .וז"ש
)אבות ג ,ב( שנים שיושבין ואין ביניהם ד"ת ,פי' שאין יוצא מהעסק ההוא שום תכלית
תורה או הנהגה טובה הרי זה מושב לצים כמו הלץ שכל דיבורו הבל וריק.147
בביתך זו אשתך ,כמ"ש )דברים יד ,כו( ושמחת אתה וביתך .148וגם בני ביתו וקנינו
ורכושו נכללים בלשון ביתו כנודע .149ולזה אמר אף כשאתה הולך לעסוק בהם בצרכי
טיפולם אעפ"כ ודברת בם ולא תפרוק מעליך עול תורה בדבור ובהגיון ובהנהגה כנ"ל.
ובלכתך ,פי' אף כשאדם הולך לעסקיו ובודאי לבו ומחשבתו טרודים בעניני העסק
ההוא אעפ"כ ילמוד מה שיוכל להבין בעת ההיא
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כי אין הקב"ה בא בטרוניא עם

 146ז"ל הזוה"ק :בשבתך בביתך ,לאנהגא גרמיה בביתיה בארח מישר ובאורח תקונא דילפון מניה בני ביתיה לאנהגא גרמיה עמהון
בנחת ובחידו ולא יטיל דחילו בבני ביתיה יתיר ,וכל עובדוי בביתיה בארח תקונא ,עיי"ש.
 147וכמ"ש בקידושין מא ,א ,וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ דור הנאה ממנו ,שנאמר ובמושב לצים לא ישב,
מושבו מושב לצים .ויעוי' במהר"ל )נתיבות עולם נתיב הלצנות פ"ב( ז"ל :כי ענין הלצנות דברי הבאי הבל וריק מעשים שאין בהם
ממש רק הכל תוהו ,עכ"ל .ועיי"ש שביאר עפי"ז מאחז"ל כל המתלוצץ יסורין באין עליו.
 148עי' יבמות סב ,ב ,א"ר תנחום א"ר חנילאי כל אדם השרוי בלא אשה כו' שרוי בלא שמחה דכתיב ושמחת אתה וביתך.
 149עי' לדוגמא בראשית כד ,כח ,ותגד לבית אמה כו' .ומשלי כז ,כז ,ודי חלב עזים ללחמך ללחם ביתך .ושם לא ,טו ,ותתן טרף
לביתה .ששם הכוונה לבני הבית .ובמשלי טו ,ו ,בית צדיק חסן רב .ושם פסוק כז ,עכר ביתו בוצע בצע .ששם הכוונה לרכושו.
 150ועי' במגיד מישרים פר' ויקרא ,ז"ל :ועכ"פ תדיר תהא מחשבתך דביקא באורייתי אוף בעידן דאת ממלל עם בני נשא ובעידן
דאת אכיל ושתי ,כו' ,וזה סוד לא ימוש ספר התורה הזה מפיך .כלומר כד לא ימוש מפיך בעוד דאנת מתייחד למילף ובעידן דאת
אכיל ושתי ועם בני נשא ממליל דלית את מצי למילף בפומך תהרהר בה יומם ולילה ,כלומר בכל עידן בהגיון היינו הרהור הלב אז
תזכה דתהגה ביה בליליא בעידן שינה כו' ,וז"ש בהתהלכך תנחה אותך וכו' כלומר כד בהתהלכך בדרך תהרהר בד"ת אז בשכבך
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בריותיו ,כדאי' במדרש )סדר אליהו זוטא פ"ב( אפי' למד אדם ותמנע היתה פלגש כל
היום שכר מקרא בידו .151גם מורה על ההליכה במלחמה כמו שהוכיח המלאך את
יהושע כמ"ש )יהושע ה ,יד( עתה באתי על עסקי ת"ת )מגילה ג ,א( וכתיב )שם א ,ח( לא
ימוש ספר התורה הזה מפיך וזה היה בעת מלחמה .וילמוד כפי יכולתו בעת ההיא
וכדאיתא במדרש אפי' למד אדם כו' כדלעיל .גם ובלכתך מורה על התנועה ר"ל
שהתנועה נקרא הליכה על שם שמניע אבריו ממקום למקום כמ"ש )בראשית יז ,א(
התהלך לפני והיה תמים ,פי' שכל תנועותיך לא יהיה רק לפני ולעבודתי .והמחשבה
נקרא ג"כ הליכה כמ"ש )מ"ב ה ,כו( לא לבי הלך כו' ,דאצל נעמן .וכמ"ש )יחזקאל לג,
לא( אחרי בצעם לבם הלך .ובלכתך מורה פי' שכל תנועותיו ומחשבותיו יהיה ע"פ
התורה .בדרך מורה אם הוא בדרך יהא עוסק בתורה כמ"ש במשנה )אבות ג ,ד( הניעור
בלילה ומהלך בדרך כו' .עוד שם )שם משנה ז'( המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו
כו' .עוד אמרו בגמרא )סוטה מו ,ב( המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה שנאמר
כי לוות חן הם )קכז( לראשך כו' .עוד אמרו בגמרא )שם מט ,א( שנים שהיו מהלכים
בדרך ואין ביניהם דברי תורה ראוים לשרוף באש שנא' ויהי המה הולכים הלוך ודבר
והנה רכב אש כו' .גם מלת בדרך מורה על הזווג שנאמר )משלי ל ,יט( דרך גבר בעלמה.
תשמור עליך ,כלומר בעידן שינה תסתלק לעילא למילף פתגמי אורייתא ,וכד תקיץ תדכר כל הנך מילין דאוליפתא ,והיינו והקיצות
היא תשיחך א"נ והקיצות היא תשיחך היינו לומר דידביק מאי דאדבקתא את לממלא בפומך ,עכ"ל.
וע"ע בנפה"ח ש"א פ"ח ,ז"ל :אמנם רמזו ר"י בלשונו הק' הנהג בהן מנהג ד"א .ר"ל עמהן עם הד"ת .היינו שגם באותו העת ושעה
מועטת שאתה עוסק בפרנסה כדי הצורך וההכרח לחיות נפש .עכ"פ ברעיוני מחשבתך תהא מהרהר רק בד"ת .וכן רבא אמר
לתלמידיו ביומי ניסן ותשרי לא תתחזו קמאי דיקא .שלא לבא לבית מדרשו .אבל ודאי שתלמידי רבא לא היו בטלים ח"ו לגמרי
מעסק התורה גם בביתם באלו הימים ,עכ"ד .וע"ש עוד.
ועי' כריתות טו ,א ,אמר ר"ע שאלתי את ר"ג ואת ר"י באיטליס של עימאום שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של ר"ג הבא על אחותו
כו' .ובתוס' שם כ' וז"ל :להודיע שבחן שאע"פ שהיו טרודין היו עוסקין בדברי תורה ,עכ"ד.
ועי' ספר חסידים אות תתרד ,ז"ל :אחד היה קבוע ללמוד תורה והיה בקי לקנות חפץ אחד יותר משאר בני אדם בקשה ממנו
אלמנה אחת לקנות לה אותו חפץ ,השיב איך אתבטל מדברי תורה ,א"ל זקן אחד לא טוב אתה מר"ג ור' יהושע שהלכו לקנות
בהמה למשתה בנו אף אתה כשאתה תלך תהרהר בד"ת ויתנו לך בזול וכאלו נתת מידך לה וזכות טרחך ישלם לך הבורא ,עכ"ד.
 151עי' סוטה יט ,ב ,לעולם לגריס איניש ואע"ג דמכח ואע"ג דלא ידע מאי קאמר שנאמר גרסה נפשי לתאוה כו' ,וברש"י שם גרסה
נפשי לתאבה  -מרוב תאותי לתורה הייתי שובר לפי היכולת אף על פי שאיני טוחנה הדק ליכנס בעומקה ,עכ"ד.
ועי' בספר מנוחה וקדושה שער התפילה סי' כ"ח שהרחיב בעניין זה ,וסיים וז"ל :ולכן בני שמעו לי ותחי נפשכם ,שימו לבכם על
דרכיכם לעמוד תמיד על המשמר כל ימי חייכם ולהיזהר על כל רגע אולי תוכלו להגות בה בתורה ,ואף אם תחטפו תיבה אחת,
ומכל שכן פסוק אחד או משנה אחת ,אף שבשעת הלימוד מוחך מבולבל ואתה עייף ויגע ולכן גם דיבורך מן השפה לבד ,מ"מ תשמח
בזה ,כי שכר תורה גדול מאוד בעולם הבא אף מתיבה אחת ,ועוד עומד לך שכר גדול אף בעולם הזה כו' ,עיי"ש.
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וכתיב )בראשית יט ,לא( ואיש אין בארץ לבא עלינו כדרך כל הארץ .וגם אז צריך
להתנהג ע"פ התורה .גם דרך מורה על יום המיתה כמ"ש )מ"א ב ,ב( אנכי הולך בדרך
כל הארץ .וכמ"ש )משלי יד ,יב( דרכי מות כו' .פי' אפי' כשמתקרב אל המיתה ח"ו
מחמת חולשת גופו אעפ"כ יעסוק בתורה .עוד אמרו )שבת פג ,ב( זאת התורה אדם כי
ימות באהל אפי' בשעת מיתה יהא עוסק בתורה ואל יפרוש ממנה.
וז"ש בגמרא )ערובין יט ,א( רשעים אפי' על פתחה של גיהנם אינם חוזרים בתשובה,
ולכאורה תמוה הא לאחר המיתה א"א לעשות תשובה כמ"ש )תהלים צ ,ג( תשב עד
דכא .ונראה דה"פ ,כשהם חולים כמ"ש )שם קז ,יח( ויגיעו עד שערי מות ,וזהו פתחו
של גיהנם אפ"ה אין חוזרים בתשובה .וז"ש )בראשית ד ,ז( לפתח חטאת רובץ ,פי'
אפילו הוא בפתחו של גיהנם אפ"ה חטאת רובץ .ומ"ש ַבּדרך בפת"ח ,כמשמעו בדרך
הידוע והוא דרכי ה' ,כמ"ש )תהלים קיט ,לב( דרך פיקודיך כו' ,פי' אף כשהוא עוסק
במצוה לא יפטור את עצמו מן התורה ,וצריך להתנהג א"ע ע"פ התורה והנהגותיה.
וכ"ז קאי על ואהבת את ה' וכו' ר"ל שיקבל עליו עול מלכות שמים הן בכל אלה כנ"ל
הן באכילה ושתיה וכמ"ש )שמות יח ,יב( ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכול לחם לפני
האלקים .והן בממונו בכולם יהיה עול מוראו ית' עליו ואהבתו לא יסור ממנה אפי'
רגע אחת.
גם בשכבך מורה על הזווג והפרישה וגם כששוכב על מטתו וכשיקום ממנה בכולם
יהיה עול מוראו ית"ש עליו ויהיה התורה שגורה בפיו כדאיתא בזוה"ק .גם מה שאמר
ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך קאי על הנשמה ,פי' כשתלך בשעת שינה למחיצה
עליונה יהיה ע"פ התורה ,והכי פי' ובלכתך בדרך ובשכבך פי' כשתלך בדרך בשעת
שכיבה אז כשתחזור נשמתך אליך ובקומך כשתקום משנתיך תדבר ותשיג מה שהשיגה
נשמתך למעלה כדאיתא בזוה"ק .152גם מצינו שהאר"י ז"ל למד הרבה תורה בתוך

 152ל"מ כן בזוה"ק ,רק נמצא כן במגיד מישרים למרן הב"י פר' וירא ,ז"ל :וז"ש בהתהלכך תנחה אותך וכו' כלומר כד בהתהלכך
בדרך תהרהר בד"ת אז בשכבך תשמור עליך ,כלומר בעידן שינה תסתלק לעילא למילף פתגמי אורייתא ,וכד תקיץ תדכר כל הנך
מילין דאוליפתא ,והיינו והקיצות היא תשיחך א"נ והקיצות היא תשיחך היינו לומר דידביק מאי דאדבקתא את לממלא בפומך,
עכ"ד.
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שנתו .153גם בשכבך מורה על המיתה כמו )מ"א ב ,י( וישכב דוד כו' ,ר"ל אפילו בשעת
מיתה יעסוק בתורה .כללו של דבר שצריך האדם להיות לבן חיל לעמוד נגד המלחמה
החזקה ולשבר כח היצה"ר .וכ"ז מרומז בפ' זה שכל העסקים לא יבטלו אותך מתלמוד
תורה הכל כנ"ל.
גם יש לפרש בזכות התורה תצליח את דרכיך ,כמ"ש )דברים כט ,ח( ושמרתם את דברי
הברית הזאת למען תשכילו כו' ,וכתיב )יהושע א ,ח( והגית בו יומם ולילה כי אז
תצליח את דרכיך ואז תשכיל .ולזה אמר בשבתך בשביל שבתך דהיינו עסקיך כנ"ל .גם
בשבתך מורה על האכילה ושתיה כמ"ש וישבו לאכל לחם אפי' בשעת אכילה יהיה לבך
על התורה ולא תעמדיך בתאוה מד"ת .וגם יש לפרש בשביל שבתך לאכילה כמ"ש
)אבות ג ,יז( אם אין תורה אין קמח .וכתיב )ויקרא כו ,ג( אם בחקתי תלכו שתהיו
עמלים בתורה ,וסיפא דקרא ואכלתם לחמכם לשובע .וגם בשבתך מורה על השלוה
153

עי' פרע"ח שער ק"ש שעל המיטה סופ"א ז"ל :ומעשה שהיה ישן מורי ז"ל ביום שבת שינת צהרים ונכנס רבי אברהם הלוי

ומצאו שהיה ישן ב' או ג' שעות והיה אומר כי השינה מכלל עונג שבת ומצאו שהיה מרחש בשפתיו ,בין כך ובין כך נתעורר הרב,
אמר לו ימחול אדוני שהקצתי אותו משינתו ,א"ל ומה היה אדוני מרחיש בשפתיו ,א"ל חייך שעסקתי עכשיו בישיבה של מעלה
בפרשת בלק ובלעם דברים נפלאים ,ואמר לו יאמר מכ"ת לי מהני מילי מעלייתא ,א"ל חייך אם הייתי דורש פ' שנים רצופים יומם
ולילה מה ששמעתי עתה איני יכול להשלים ,עכ"ד.
ועי' בפי' עץ הדעת טוב למהרח"ו תהלים יט ,א ,ז"ל :ולילה ללילה הם מלאכים המשרתים בלילה זה לזה יודיעו גם כן ויחוו ויגידו
את הדעת אשר בו נתעסק האדם ביום בידיעת התורה והחידושים שצריך הוא להם לדעת אותם כי הם חלקו שלו שניתן לו בסיני
כנודע ,ובלילה כאשר שוכב על מטתו וישן מסתלקת נפשו למעלה ומספרת להם הידיעה והחדושים שחידש ביום ההוא בתורה
כנזכר בספר הזוהר פרשת לך לך בסתרי תורה ובמדרש הזוהר של שיר השירים בפסוק הגידה לי שאהבה נפשי ,ובפרשת בלק.
האמנם כאשר אין אומר ואין דברים וכו' יען כי לא עסק ביום ההוא בתורה ולא יש לו מה יספר להם ממה שחידש בתורה אז גם
השמים ומלאכי היום והלילה הנזכרים בלי נשמע קולם למעלה לספר בשבח האדם ההוא ,עכ"ד.
ועי' מש"כ הגר"א בבי' למשלי יט ,כג ,ז"ל :יראת ה' לחיים וגו' כלומר שיראת ה' היא מביאתו לחיים וגם שיהיה שבע ילין ושלא
יפקד רע כלומר בין הרעים .והעניין שנתן הקב"ה לאדם בטבעו שיישן כדי שתעלה נשמתו לישיבה של מעלה ושם מגלים לו רזי
תורה מה שאי אפשר לאדם ללמוד בשבעים שנה לומד שם בשעה אחת אך מאותו הלימוד אינו בא לו שום שכר כלל ,אלא שזהו
הוא השכר בעצמו ,אבל מה שלומד ביום היא מביאתו לידי חיי עולם הבא וזהו יראת ה' מה שלומד תורה ביראת ה' כל היום
מביאתו לחיים כו' ,עכ"ד.
והגר"ח מוואלאזין זי"ע כ' בשמו בהקדמת ספד"צ ,ז"ל :ומרגלא בפומיה היה שכל ענין השינה לא בראו ית"ש רק לזה התכלית שכל
מה שלא תהיה ביכלתו של האדם להשיג בעוד הנשמה מחוברת בגוף גם אחר כל היגיעה והעמל מצד הגוף שהוא מסך מבדיל מגלין
לה בשינה שהיא מופשטת אז מן הגוף ומלובשת בלבוש העליון חלוקא דרבנן ,עכ"ל .וכעי"ז אי' באבן שלמה פ"ח ,יעו"ש.
ועי' בהקדמה לס' אמרי בינה בהערה אות ו' מש"כ לבאר בזה מאחז"ל כי ניים ושכיב רב אמר כו' .וע"ע בבעל הטורים בראשית כח,
טז.
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ומנוחה כו' ,ויש בזה ב' פירושים פירוש א' שלא יטרידוך בשלוה מן התורה והב'
שבזכות התורה יהיה לך שלוה ומנוחה ,לפי שע"י התורה אין לך מנוחה להגוף
שהתורה מייגעך ,ולכן יהיה לך מנוחה לבסוף שנאמר )בראשית מט ,טו( וירא מנוחה כי
טוב ,ואין טוב אלא תורה )אבות ו ,ג( ,כדאיתא במשנה )שם ג ,ה( כל המקבל עליו עול
תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ .154וכן איתא בזוה"ק נרפים אתם
נרפים כו' כדלעיל.155
וגם מ"ש בביתך מורה על אשתו וב"ב וקנינו ורכושו שכולם לא יטרידוהו מן התורה.
וגם מורה שלא ישמע לקול אשתו בדבר שהוא נגד רצון הבורא ית' ,וזהו בביתך בשביל
ביתך שזהו אשתו כדאיתא במדרש )דב"ר ד ,ה( כי שמעת לקול אשתך יותר ממני .גם
בלכתך בדרך מורה על מי שצריך מחמת דוחקו לסבב ולחזור בעיירות או מחמת רוב
ממון אעפ"כ יעסוק בתורה.
וגם מורה ודברת בם בשבתך בביתך שעיקר תלמוד תורה הוא כשהוא לבדו בביתו
בהתבודדות .וגם כשהוא יושב יהא בענין שוה מקום מלא מבני אדם כלא מלא ומקום
ריק כלא ריק ,כמ"ש )משלי ח ,לא( ושעשועי את בני אדם וכדאי' בס' חובות הלבבות
)שער אהבת ה' פ"ג( לא תשומם בהפקדם ולא תדאוג בהעדרם רק תמיד תהיה שמח
באלקים .וגם כשהוא בביתו עם ב"ב לא יהיה עיקר דיבורו אלא בתורה ,וז"ש בביתך
כאלו אתה לבדך בביתך ואין בו שום א' מב"ב .וכן ובלכתך מורה ג"כ ע"ז אפי' כשאתה
לבדך הולך בדרך אתה ניצול מכל רע כי הקב"ה יהיה עמך ,כמו שאמרו רז"ל )סוטה
מו ,ב( המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה כדלעיל ,וז"ש )דברים ד ,ט( השמר
לך ושמור נפשך מאד פן תשכח כו' ,פי' כשאתה צריך שמירה היינו במקום סכנה
 154ועי' בנפה"ח ש"ד פט"ז שהאריך בכל זה ,ובתו"ד כתב ז"ל :וכפי ערך הקבול אשר יקבל על תורה באמת ובכל כוחו ,כן לפי זה
הערך יסירו ויעבירו ממנו טרדות עניני זה העולם ,והשמירה העליונה חופפת ליו והוא כבן המתחטא על אביו ,ואביו עושה לו רצונו
ומשלים לו כל חפצו כמו שאמרו רז"ל כל העוסק בתורה הקדוש ברוך הוא עושה לו חפצו .וכן איתא במדרש תהלים .ואמרו עוד שם
שכתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשלש בכתובים שכל העוסק בתורה נכסיו מצליחין ,עיי"ש.
ובכתר ראש אות ע"א כ' וז"ל :אמר רבינו דבר מנוסה שכשישכים אדם בבוקר יקבל על עצמו ביום ההוא עול תורה באמת ,היינו
שיגמור בליבו שלא ישמע לשום אדם ולא יבטלנו שום טרדה בודאי יצליח ביום ההוא בתורה ,וכפי גודל קבלתו עול תורה וכפי
תוקף ההסכמה כן יעזרוהו ביום ההוא מן השמים וכן יסירו הטרדות והבטולין ממנו ,עכ"ד.
והיינו שבאמת ע"י שעוסק בתורה באה המנוחה ,כמ"ש רבינו.
 155עי' לעיל הע'  ,2וצ"ע.
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כדאיתא בירושלמי )ברכות פ"ד ה"ד( כל הדרכים בחזקת סכנה ,אז תשמור את נפשך
שלא תשכח את הדברים וכו' .156גם בלכתך מורה על מה שכתוב במקום אחר )משלי ד,
יב( בלכתך לא יצר צעדך.157
ובשכבך מורה על היסורים ,כמו )ש"ב יג ,ה( שכב על משכבך ,פי' אפילו יהיה לך
יסורים אעפ"כ תעסוק בתורה .גם ובשכבך פי' כשאתה שוכב על מטתך תהיה מחשבתך
משוטט בתורה ,והשינה נקראת נפילה כמ"ש )בראשית ב ,כא( ויפל ה' אלקים תרדמה
על האדם ,וכמ"ש )שם טו ,יב( ותרדמה נפלה על אברם כו' .וע"י התורה שיחשוב על
משכבו ומטתו אז נהפך הנפילה לקימה וכדאיתא בגמרא )ברכות יד ,א( כל המשביע
א"ע מד"ת ולן אין מבשרים אותו בשורות רעות.158
ובקומך ,מורה על מעלתו של אדם כמ"ש )בראשית כג ,יז( ויקם שדה עפרון כו' ,וכמו
)שמות לג ,טו( קומה ה' ויפוצו אויבך כו' .והוא ע"פ שארז"ל )ויק"ר כד ,א( כשהקב"ה
עושה דין ברשעים שמו מתגדל ומתקדש וז"ש ובקומך פי' אפילו כשאתה ברום
 156והיינו כמ"ש באבות ג ,ד ,המהלך בדרך יחידי בלילה ומפנה ליבו לבטלה הר"ז מתחייב בנפשו ,ועיי"ש בפי' הרע"ב דהיינו משום
דדרך הוא מקום סכנה ואם היה מחשב בד"ת הייתה תורתו משמרתו ,עיי"ש.
והנה הפסוק דהשמר לך כו' דרשוהו חז"ל על השוכח דבר אחד ממשנתו דהר"ז מתחייב בנפשו ,ושם גם פי' הרע"ב בפי' הב' דהיינו
שהייתה תורתו משמרתו ,וכיון ששכח אין תורתו משמרתו ,יעו"ש .ונמצא א"כ דאין הביאור דעונש שכחת התורה היא מיתה ,אלא
דעל ידי שלא תהא תורתו בקרבו חסר הוא השמירה ,וא"כ גם במהלך בדרך יחידי שפיר יש לדרוש כמ"ש רבינו דכיון דחסרון
השמירה יגרום לו להתחייב בנפשו לכך קאי הפסוק גם על זה.
 157כוונת רבינו דע"י שיהגה בתורה בשעת הליכה אזי יוכל לילך לבטח ולא יצר צעדו.
 158לכאורה כוונתו דהשינה מצד עצמה הרי היא נפילה להאדם ממדרגתו ,ורק עי"ז שהשביע עצמו בד"ת שייך להעלות נפילה זו,
ועי' ילק"ש בראשית רמז כג ,ז"ל :בשעה שברא הקדוש ברוך הוא אדם הראשון טעו מלאכי השרת ובקשו לומר לפניו קדוש משל
לה"ד למלך ואיפרכוס שהיו בקרונין והיו בני המדינה מבקשין לומר המנון ולא היו יודעין איזה הוא מה עשה המלך נטלו ודחפו
והוציאו חוץ לקרונין וידעו הכל שהוא איפרכוס .כך עשה הקדוש ברוך הוא הפיל עליו שינה וידעו הכל שהוא אדם שנאמר חדלו
לכם מן האדם ,ע"כ .וע"ע בב"ר יז ,ה ,ר"י דסכנין בשם רבי לוי תחלת מפלה שינה ,דמך ליה ולא לעי ולא עביד עבידתא ,עיי"ש.
והיינו דהשינה מצד עצמה יש בה ירידה ממדרגתו ,וטעם הדבר כפי שכתב במדרש דהוא משום דאז לא לעי ,ותיקונו הוא להפוך
השינה לעליה ,כמ"ש רבינו ,וזה ע"י לימוד שקודם השינה שאז מחשבותיו משוטטות בד"ת ,והוא כמ"ש רבינו לעיל והבאנו כן מד'
מהרח"ו ]לעיל הע' [ דכשמהרהר בד"ת קודם שנתו זוכה לעלות למקומו במתיבתא עליונה וללמוד שם חלקו בתורה ,עיי"ש.
ויתכן דיש בזה עניין גם למ"ש רבינו לעיל גבי לימוד תורה בלילה וכפי שצויין שם הע'  0דכוונתו לאתהפכא ,וכמו"כ גם בשינה
שייך עניין זה ,והיינו כמ"ש בב"ר )ט ,ו( ז"ל :אמר רבי שמעון בן אלעזר הנה טוב מאד והנה טובה שינה ,וכי שינה טובה מאד,
אתמהא ,לא כן תנינן יין ושינה לרשעים נאה להם ונאה לעולם אלא מתוך שאדם ישן קימעא הוא עומד ויגע בתורה הרבה ,ע"כ.
והיינו דמכיון שע"י שיישן יהיה לו כח לעסוק בתורה הרי השינה עצמה אתהפכא.
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המעלות לא תסור מן התורה ומקבלת עול מלכות שמים ,וכמ"ש )יהושע י ,יג( קומה ה'
והושיעני עד יקום גוי אויביו .ובזוה"ק איתא )דברים רסט ,א( ודברת בם דבעי בר נש
כו' דלא יסטי לימינא ולשמאלא וכו' בשבתך בביתך לאנהגא במילי דאורייתא כו'
למיהך בדחילו ורחימו דמאריה בקדושה כו' דלא ישתכח חצוף קמיה קב"ה כו' ,ע"ש
מה שכתב שצריך לאנהגא היינו ודברת בם שהוא לשון הנהגה כו' שיתנהג הכל ע"פ
התורה ,ומ"ש שם בשבתך כו' לאנהגא בביתא באורח מישור דילפון בני ביתא מיניה
זהו מ"ש ולמדת אותם את בניכם כמ"ש למעלה שעוד יכוין שיתנהגו בני ביתו ג"כ ע"פ
התורה ,ומ"ש שיהא עמהון בנחת לפי שדבור הוא לשון נחת כדאיתא בגמרא )מכות
יא ,א( .ומ"ש בחדוא לפי שהישיבה מורה על לשון מנוחה והוא ההיפוך של עצבות
כמ"ש )ישעיה יד ,ג( ביום הניח ה' לך מעצביך .ומ"ש ולדורון זהו צדקה כדאיתא
בזוה"ק 159שהצדקה שאדם נותן זהו דורון וכמ"ש צדק לפניו יהלך .וצלותא זהו תכלית
הדורון ,וקרבא זהו תורה כמ"ש )במדבר כא ,יד( בספר מלחמות ה' ,וכתיב )תהלים
קמט ,ו( וחרב פיפיות בידם ,זהו ק"ש שיש בה כל מיני קרבא כדאיתא בזוה"ק )רע"מ
דברים רעב ,א( )קלח( ומלכות שמים בקדושה ובטהרה ובענוה כמו שכתוב )ויקרא יא,
מד( והתקדשתם כו'.
גם בשבתך בביתך מורה על ישיבה של אדם שרובו יהיה בבהכנ"ס או בבית המדרש
שהוא ביתו של הקב"ה ,כמ"ש )תהלים ה ,ח( ואני ברוב חסדך כו' ,וזהו שאמר אפי'
כשאתה צריך לישב בביתך תעסוק בתורה וממילא משמע שלא ישב בביתו .גם מרומז
למה שאמרו )ערובין סה ,א( לא איברי ליליא אלא לגירסא ,וזהו בשבתך פי' בשעת
מנוחתך כמ"ש )שופטים יט ,ט( הנה חנות היום ,ונאמר )בראשית מט ,טו( וירא מנוחה
159

בזוה"ק אי' דצדקה מצילתו מקרא דצדק לפניו יהלך ,אכן הזהר דורש צדק"ה כנוטריקון ,ז"ל התיקו"ז תיקון ע' )קלא ,א(:

דאתמר בהון ורגליהם רגל ישרה על ארבעת רבעיהם בלכתם ילכו דא אדנ"י דעליה אתמר צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו
ואינון מאת אדנים למאת הככר דנחתין למאה ברכאן ודא ק' מן צדקה דאיהי צלותא צ' תשעים אמנים ד' ארבע קדושות ק' מאה
ברכות ה' חמשה חומשי תורה ,והאי צדקה איהי אימא עלאה צדק אימא תתאה דאתמר בה צדק לפניו יהלך.
ולכאו' כוונת רבינו לד' הגמ' ב"ב י ,א ,וזו שאלה שאל טורנוסרופוס הרשע את ר"ע אם אלהיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו
מפרנסם א"ל כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנם א"ל זו שמחייבתן לגיהנם אמשול לך משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם
שכעס על עבדו וחבשו בבית האסורין וצוה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו והלך אדם אחד והאכילו והשקהו כששמע המלך לא
כועס עליו ואתם קרוין עבדים שנאמר כי לי בני ישראל עבדים אמר לו ר"ע אמשול לך משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם
שכעס על בנו וחבשו בבית האסורין וצוה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו והלך אדם אחד והאכילו והשקהו כששמע המלך לא
דורון משגר לו ואנן קרוין בנים דכתיב בנים אתם לה' אלהיכם ,ע"כ .וכאן מבואר דהצדקה נקרא דורון.
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כי טוב ,פי' בשעת מנוחה יעסוק בתורה ,שאין טוב אלא תורה .גם מרמז למ"ש
)סנהדרין צב ,א( כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה אש אוכלתו ,לפי שהתורה
נמשלה לאש ,כדאיתא בגמרא )ב"ב עט ,א( מהאש יצאו והאש תאכלם .וזהו בשבתך
בביתך שעל ידי התורה תזכה לישב בבית שלך שלא יחרב.160
גם רומז בשבתך שהוא לשון מנוחה המיוחדת לך לעוה"ב ולא מנוחת עוה"ז שהוא
מנוחה המדומה שמיוחדת לאומות העולם .161בביתך פי' ג"כ בביתך המיוחד לך שאת
תשב לבדך ואין לזרים אתך .גם פי' בשביל שיהיה לך מנוחה ולא יהיה לך ח"ו צער
ויגיעה כמ"ש )אבות ג ,ה( כל הפורק ממנו עול תורה נותנים עליו עול מלכות כו'.162
ובלכתך בדרך מורה על ההליכה המיוחדת לך ,דהיינו ההליכה ממדריגה למדריגה,
כמ"ש )תהלים פד ,ח( ילכו מחיל אל חיל ,ולא הליכה מלמעלה למטה ח"ו .גם ַבּדרך
בפת"ח דהיינו הידוע .163ובשכבך מורה על שכיבה בקבר ,פי' שיהא לך מנוחה בקבר.
וזה ג"כ מרמז למ"ש רז"ל )יבמות צז ,א( כל ת"ח שאומרים דבר הלכה מפיו שפתותיו
דובבות בקבר .וזה מרמז למה שאמרו חז"ל )ב"ב עה ,א( )בשבתך בביתך( שכל א' וא'
נכוה מחופתו של חבירו .גם מ"ש ודברת בם שהוא לשון הנהגה ,ופי' שהמלאכים
שנבראו ע"י התורה שיצא מפיך מנהיגים אותך אל המנוחה ואל הנחלה לעוה"ב .גם
מרמז בשבתך על התורה שתעסוק בה תפטור אותך מגלגולים ,164וזהו בשבתך במקום
אחד במנוחה שלימה.
 160כוונתו למה שדרשו בגמ' שם על פסוק זה דכל הפורש מד"ת אש אוכלתו ,ובסנהדרין שם כל בית שאין ד"ת נשמעים בו בלילה
אש אוכלתו.
 161עי' לעיל הע' .27
 162עי' לעיל הע' .
 163הזכיר כן רבינו לעיל דהכוונה לדרכי ה' ,כמ"ש חישבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך ,עיי"ש.
 164עי' להרחיד"א בס' מדבר קדמות מערכת תי"ו אות ו' ,שכתב בשם גורי האר"י ,ז"ל :עוסק בתורה לשמה ועושה נחת רוח ליוצרו
שלומד לשמור ולעשות לא יבא בגלגול ,עכ"ד.
אכן עי' למהרח"ו בשער הגלגולים הקדמה ט' שכ' בטעם הדבר דזכרים חוזרים בגלגול ונקבות אינן שבות ,דכיון דזכרים מצווין
בת"ת לכך אינם יכולים ליכנס לגיהנם ומוכרחין לחזור בגלגול למרק עוונותיהם ,ורק הנשים ממרקות עוונותיהם בגיהנם ואינן
שבות בגלגול ,יעו"ש .וכאן ביאר רבינו דעסק התורה מצילה אף מגלגול ,יעו"ש וע"ע שם בהקדמה ד' ,וצ"ע.
והנראה דתרי חלקים אית בהו ,דעי' בחסד לאברהם מעיין ב' נהר ז'  ,ז"ל :הענין שעם היות שיעסוק האדם במצות ויטיב דרכיו
לא יועילהו זה לבד לעה"ב ,מפני שכל עסק האדם בעולם הנשמות אינו אלא בתורה ,וא"כ עיקרו הוא שיעסוק בתורה ואז ע"י
התורה יזכה לעולם הנשמות שהוא עה"ב ,ולזה אם לא ידע לעסוק בתורה חייב לגלות דהיינו גלגול ,ופדיון הגלגול והגלות הוא
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וכל מה שכתבנו למעלה נכלל ג"כ בפסוק )דברים יא ,א( ואהבת את ה' אלקיך כו' ובכל
מאודך ודרשו חז"ל )ברכות נד ,א( בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו במאד
מאד .ולכאורה צ"ע איך נרמז זה בתיבת ובכל מאדך ,ונראה דאשכחן דכל המכות
והצרות נקראים מאד ,כמ"ש )שמות ט ,יג( דבר כבד מאד ,ברד כבד מאד )שם שם יח(
וכן בערוב )שם שם כ( וכן בארבה )שם י ,יד( .כבד הרעב מאד )בראשית יז ,יג( ,מכה
רבה מאד )במדבר יא ,לג( ,וכן הרבה .וז"ש במדרש )ב"ר ט ,י( והנה טוב זה המות ,מאד
זה היסורים ,מאד זה הפורעניות ,מאד זה הגיהנם .כי מאד מסטרא דשמאלא ,165וכן
שכל הטובות נקראו ג"כ מאד ,כמ"ש )בראשית יג ,ב( ואברם כבד מאד במקנה כו',
בירך את אדוני מאד )שם כד ,לה( ,גדול מאד )שם כו ,יג( ,ויפרוץ מאד )שם ל ,מג( ,וכן
הרבה כתובים כאלו ,לפי שגם הטובות נמשכים מסטרא דשמאלא כמ"ש )איוב לז ,כב(
מצפון זהב יאתה ,וכתיב )ירמיה א ,יד( מצפון תפתח הרעה ,מה רב טובך אשר צפנת
ליראיך )תהלים לא ,כ( .וזהו פי' ובכל מאדך פי' בכל המאודות הנ"ל ,הן לטוב שנקרא
מאד והן לרע שנקרא ג"כ מאד ,על כולם הוי מודה לו מאד .וז"ש )תהלים קיט ,ד( אתה
צוית פיקודיך לשמור מאד ,פי' בכל מה שיבאו עליך כי צוית לשמור פיקודיך .וז"ש
)שם שם ח( את חקיך אשמר אל תעזבני עד מאד.
הכלל היוצא מכל הנ"ל שצריך האדם לעסוק בתורה הן בשלוותו הן בצערו ,ועי"ז יבא
למנוחה אמיתית כי ע"י התורה הוא נדבק בהקב"ה וכיון שנדבק בהקב"ה ממילא בא
לכל הנ"ל כדאיתא במדרש )ילק"ש ואתחנן רמז תתכד( שנו רבותינו מצילין תיק הספר

התורה מפני שאין ראוי שיהיה בין הצדיקים כאבל ושותק בלי תורה ,וסוד הענין כי תורה שבכתב ת"ת כו' ,עיי"ש] .וכעי"ז באור
יקר על רע"מ להרמ"ק שער שני סי' י"ט ,יעו"ש[.
ומבואר דזה ודאי שבלא תורה אף שמעשיו מתוקנים מ"מ מוכרח לחזור בגלגול ,שאין ראוי שישב שם כאבל ,כמ"ש החס"ל ,וזה
כוונת רבינו דהתורה מצלת מגלגול ,דע"י התורה נפדה מזה כמש"נ ,אך יש חלק נוסף באדם שאין מעשיו מתוקנים שכיון שלמד
תורה מחוייב לבוא בגלגול כיון שאין יכול ליכנס לגיהנם ,וזה כמ"ש מהרח"ו .ורבינו איירי באדם השלם במידותיו דהתורה מצלת
אותו מגלגול כמבו'.
165

עי' זה"ק שמות סח ,ב ,והנה טוב דא סטרא דימינא ,מאד דא סטרא דשמאלא והא אוקמוה טוב דא מלאך חיים ,מאד דא

מלאך המות וכלא רזא חדא .וביאור העניין עי' מ"ש בליקו"מ תורה נ"ד דמאד הוא מידת הצמצום ,עיי"ש .וע"ע במקדש מלך פר'
יתרו שם שביאר דמאד הוא כשהגבורות מרובות על החסדים .עיי"ש .וממילא מתפרש שפיר תיבת 'מאד' הן לענין השפעת טובה
והן לעניין השפעת רעה ,כמ"ש רבינו.
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עם הספר הואיל שזכה לדבק בספר ,166ואמר הכתוב הולך את חכמים יחכם וריע
כסילים ירוע מי שנדבק בצדיק זוכה להיות כמוהו ,אתה מוצא בלוט מתחילה ע"י
שהיה נדבק באברהם נתעשר כמוהו ,באברם כתיב ואברם כבד מאד במקנה כו' בלוט
כתיב וגם ללוט ההולך את אברם כו' הוי הולך את חכמים יחכם ,ובשעה שנדבק באנשי
סדום כתיב וישא לוט את עיניו כו' ונלכד עמהם הוי ורוע כסילים ירוע כו' ,ד"א הולך
את חכמים יחכם זה יהושע שנדבק במשה כמ"ש ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כו'
וכתיב כאשר הייתי עם משה כו' ,ומה המדבק עצמו לבשר ודם זוכה להיות כמוהו
ישראל שדבקים בהקב"ה בחיי העולמים על אחת כמה וכמה שיהיו קיימים לעולם,
מנין ממה שקרינן בענין ואתם הדבקים בה' וכו' מה כתיב למעלה כי כל האיש אשר
הלך אחרי בעל פעור השמידו כו' ומה הנדבק בע"ז כך והרי הוא כמותה ונשמד עמה מי
שנדבק בחי העולם עאכו"כ הוי ואתם הדבקים כו' .אתה מוצא בחנניה מישאל ועזריה
כשיצאו מכבשן האש כתיב וסרבליהון כו' ונור לא עדת בהון אמר הקב"ה הואיל
שנדבקו הבגדים לצדיקים ינצלו בגדים כמותן ,וכן כתיב ורחל באה עם הצאן וכתיב
ורחל היתה יפת תואר וכן צפורה ,והיאך לא אנסוה הרועים ,אלא שגלוי לפני שהם
עתידים להתדבק בצדיקים ,בנות לבן ביעקב וצפורה במרע"ה והיה משמרם ,הוי חונה
מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם ,להם ולמסובבים להם ,ואתם הדבקים בה' אלקיכם
אתם דבוקים .לוט שנדבק באברהם כתיב ויזכור את לוט מתוך ההפיכה ,צדקיהו בן
כנעני היה רשע לפי שנגעו עצמותיו בעצמות אלישע חיה כמ"ש ויחי ויקם על רגליו,
אתם ישראל שנדבקים לאל חי וגם שנדבקים לתורה עאכו"כ שינצלו מן המיתה ומן
האש של גיהנם ותהיו חיים וקיימים לעוה"ב ,וע"ז נאמר ואתם הדבקים כו' חיים
כולכם היום .ומה אם מדת פורעניות שהיא מעוטה כתיב וירדו הם וכל אשר להם חיים
שאולה מדה טובה מרובה עאכ"ו ,למוד מהעגלות שהביאו הנשיאים שנאמר קח
מאתם והיו כו' שניתן להם הויה עד הגלגל שנאמר בגלגל שוורים זבחו ,ר' אבהו אמר
עד נוב ר' לוי אמר עד בנין בהמ"ק שנאמר ויזבח שלמה כו' ,ומה העגלות שאין להם
 166וכפי שהאריך בנפה"ח ש"ד פ"ו ,ז"ל :ויכווין להתדבק בלימודו בו בתורה בו בהקב"ה ,היינו להתדבק בכל כוחותיו לדבר ה' זו
הלכה ,ובזה הוא דבוק בו יתברך ממש כביכול כו' ,והוא ית"ש ודיבורו חד וכמפורש בתוה"ק במשנה תורה לאהבה את ה' אלו' כו'
ופרשוהו רבותינו ז"ל בנדרים בבריתא דקאי על עסק התורה כו' .וע"י שם בבפרק י' שהרחיב בזה.
ועי' במהר"ל נתיבות עולם פ"ז ז"ל :כי האהבה אל השי"ת הוא הדביקות בו ית' ,וא"א שתהיה כי אם ע"י לימוד התורה שהוא
הדביקות בו כו' וכאשר דבק בתורה עי"ז יש לו דביקות גמור בו יתברך ,עיי"ש.
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זכות וזכות אבות על שנדבקו בארון חיו ישראל שיש להם זכות וזכות אבות ונדבקו
בתורה עאכ"ו .אתה מוצא כשבנה שלמה בהמ"ק היו הבדים עושים פירות מפני
שנדבקו בארון.
וישראל שנדבקים בתורה נדבקים בהקב"ה ,כדאיתא בספרי )ואתחנן פל"ג( ואהבת את
ה' איני יודע כיצד יאהב ה' והיו הדברים האלה כו' על לבבך כו' שע"י התורה תכיר את
מי שאמר והיה העולם ותדבק בדרכיו ,עאכ"ו שיהיו חיים וקיימים לעולמי עולמים.
וכדאיתא במדרש )במדב"ר ב ,טז( מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה אמר הקב"ה
אם יבאו כל האומות ויתנו להם כל כספם וזהבם שיתנו להם דבר אחד מן התורה לא
יתנו להם .עוד כתיב )ישעיה סה ,כב( כי כימי העץ ימי עמי ,וזהו עץ החיים ,כמו שהוא
חי וקיים לעולם אף ישראל שדבוקים בתורה שנקרא עץ החיים כמ"ש )משלי ג ,יח( עץ
חיים היא למחזיקים בה ,יהיו חיים וקיימים לעולם ,וכמ"ש בעץ החיים )בראשית ג,
כב( ואכל וחי לעולם .167ומ"ש חיים לשון רבים מורה על חיי עוה"ז ועוה"ב ,כי עיקר
החיים תלוי בתורה ולומדיה .168וז"ש )שבת קנב ,א( זקני ת"ח כל זמן שמזקינים דעתם
מתיישבת עליהם וזקני עמי הארץ כל זמן שמזקינים דעתם מטורפת עליהם ,והיינו
משום שבאר מים חיים כל זמן שהוא קרוב יותר אל מקורו הוא יותר זך וצלול ,אבל
מים מכונסים כל שהוא קרוב יותר אל מקורו הוא עב ועכור ,וכן הדבר הזה עמי הארץ
נמשלו לבור מים מכונסים כמ"ש )ירמיה ב ,יג( לחצוב להם בורות נשברים אשר לא
יכילו המים ,ונפסקים מימיו כי הם נפסקים מחיי עולם ,אבל הת"ח נמשלו לבאר מים
חיים 169ודבקים בחיי עולם הבא וכמ"ש )דברים ד ,ד( ואתם הדבקים כו' חיים כולכם
היום.

 167עי' ספרי דברים פמ"ז ,רשב"י אומר הרי הוא אומר כי כימי העץ ימי עמי ואין עץ אלא תורה שנאמר עץ חיים היא למחזיקים
בה והלא דברים קל וחומר ומה התורה שלא נבראת אלא לכבודם של ישראל הרי היא קיימת לעולם ולעולמי עולמים קל וחומר
לצדיקים שבעבורם נברא העולם.
168

היינו שאף חיי העולם הזה תלויים בלומדי תורה ,וכפי שאחז"ל בע"ז ט ,ב ,דעד מתן תורה הי' ב' אלפים תוהו ,ועי' מה

שהאריך בזה בנפה"ח ש"ד פי"א שאם הי' העולם פנוי אף רגע אחד בלא תורה היה חוזר לתוהו ובוהו ,ולכך נעשה שותף להקב"ה
בקיום העולם ,עיי"ש.
 169עי' ברכות נו ,ב ,הרואה באר בחלום רבי נתן אומר מצא תורה שנאמר כי מצאי מצא חיים וכתיב הכא באר מים חיים.
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מעלות המעשה

אמר המחבר ,יען שהארכתי בזה החיבור לספר בשבח ומעלות התורה ולומדיה ,פן
יחשוב הקורא לשמוע שאין צריך לדקדק מה ללמוד ואיך ללמוד ואיך לקיים רק
ללמוד ואפילו מן השפה ולחוץ ח"ו ולא לעשות ולקיים .ולכן ראיתי לסיים הספר הזה
בדברים נאותים להסיר המכשול והטעות מלב הקורא ,כי באמת אין תכלית המכוון
מלימודי התורה רק לשמור ולקיים .פקח עיניך וראה מה שכתוב בילקוט )ילק"ש
דברים רמז תתקנא( על פסוק מימינו אש דת למו למה נמשלה התורה כחרב כאש
כמים ,כחרב מנין שנאמר וישכן מקדם לגן עדן את להט החרב המתהפכת ,משל לאדם
שיש בידו חרב אם יודע לשחק בו אינה מזקת אותו ואם לאו מיד הורגת אותו כך כל
שדורש את התורה אם יודע היאך דורשין מוטב ואם לאו מיד הוא נענש שנאמר ונשאו
עונם כעון הדורש כו' .כמים הוי כל צמא לכו למים ,משל לא' ששט בנהר אם יודע
לשוט עולה בשלום ואם לאו הוא נחנק כך ד"ת כו' .כאש שנאמר מימינו אש דת למו
ומי יוכל ליגע באש זה ישראל שנאמר ואתם הדבקים בה' אלקיכם וכו' .ואמר ר' יוחנן
כל מי שבא לעסוק בתורה יראה כמי שניתן באש .תורה שנתן הקב"ה למשה אש
שחורה על גבי אש לבנה .חצובה מאש חרותה מאש ונתונה מאש שנאמר מימינו אש
דת למו.
עוד איתא בילקוט האזינו )ילק"ש רמז תתקמב( יערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי.
אם ת"ח הגון הוא תזל כטל ואם לאו עורפיהו כמטר .ואמר אחי הגאון ז"ל הטעם
שמדמה אותו למטר שהמטר יורה ומשקה שמגדל עשבים רעים וטובים ,וביותר
מתגדלים הרעים מהטובים ,כך על ידי התורה במי שאינו הגון מתגדלים תכונות רעות
בלבו .170וגם התורה נקראת אור והעוה"ז נקרא חשך כמ"ש )ישעיה כט ,טו( והיה
במחשך מעשיהם ,וכ"ז שאין החשך גדול כ"כ אזי ניצול האדם באור שבידו מכל
ועי' ילק"ש משלי תתקלז ,ז"ל :ר"ע אומר מה בור אינו יכול להוציא מים מאליו אף תלמיד חכם אם לא למד תחלה אינו לומד,
ונוזלים מתוך בארך מה באר באים מים חיים מכל צדדיה כך באים תלמידים ולומדים הימנו ,וכה"א יפוצו מעינותיך חוצה ,עכ"ד.
 170והוא בד' הגר"א משלי כד ,לא ,ז"ל :וכן בתורה אמרו זכה נעשה לו סם חיים לא זכה נעשה לו סם המות כי עניין התורה לנפש
כמו עניין המטר אל הארץ שהיא מצמיחה סמי חיים וסמי מוות ,כן בתורה צריך אחר לימוד לבער הפסולת ממנו ביראת חטא
ובמעשים טובים וכמ"ש אני חכמה שכנתי ערמה כו' ,עכ"ל .ועי' לעיל הע' .29
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מכשול אבל אם החשך גדול הוא מאד חשך ענן וערפל אזי ע"י האור שבידו מתבלבל
ונבוך יותר כך מי שהוא משוקע בהבלי עוה"ז מאד ומעשיו מקולקלים אז ע"י התורה
מתבלבל ונבוך יותר ומחשבותיו מבלבלים אותו יותר.
ואמרו בגמרא )ירושלמי ברכות פ"א ה"ב( כל הלומד תורה ואינו מקיימה נוח לו
שנהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לאויר העולם .ואמר אחי הגאון זלה"ה שהוא ע"פ
מה דאי' במס' נדה )ל ,ב( כשהתינוק במעי אמו מלמדים אותו כל התורה כולה ומיד
כשיצא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ,ולכאורה צ"ע מה תועלת יש במה
שמלמדים אותו ואח"כ משכחים אותו והוה כלא למד כלל .171ונראה ע"פ מ"ש
האלשיך )תהלים סח ,יב( על מה שאנו אומרים ותן חלקינו בתורתך ,לפי שכל הנשמות
עמדו על הר סיני וקבלו כל א' חלקו בתורה ,וז"ש בגמרא )מגילה ו ,ב( יגעתי ומצאתי
תאמין מצאתי דייקא כאדם המוצא אבדתו לפי שהוא חלקו .172ולפי זה אילו לא היו
מלמדים אותו כשהיה במעי אמו איך היה יכול להגיע ע"י יגיעתו ואם לא היה שוכח
לא היה צריך ליגע וא"כ בטל שכר ועונש ,ולכך מלמדים אותו חלק תורתו במעי אמו.
וזה נקרא כל התורה ר"ל מה שנוגע לחלק נשמתו ובצאתו לאויר העולם הוא נשכח

 171יעוי' מש"כ בזה בעיון יעקב ובבן יהוידע ובעיני כל חי בנדה שם .וע"ע בתהלות ה' מזמור ח' ד"ה עוד יש.
 172ז"ל ר"א הגדול בצואתו )אות י'( :אין אדם נכנס בתחומו של חבירו ואין אדם יכול לחדש בתורה דבר שחבירו מזומן לחדשו ,כי
הכל מוכן לפניו מיום שהתורה נבראת ,עכ"ד .ויעוי' בחסד לאברהם מעיין ב' נהר כ"א ,ז"ל :ובכל נשמה ונשמה יש לה בחינה ידוע
בתורה שא"א שתתגלה ע"י זולתו ,אלא אותה הנשמה תגלה אותם הסודות ,ובעוד שאותה הנשמה לא גילה אותם הסודות אין
הקב"ה מגלה אותם לצדיקים כלל זולתי למשה רבינו ע"ה ,שאפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש בתורה נאמר למשה ,אלא שלא
ניתן לו רשות לגלותו כלל ,וזהו בכל ביתי נאמן הוא ,עכ"ד.
ובס' אור לישרים )לבעמח"ס אורים גדולים( בדרוש להספד כ' וז"ל :כי לכל אחד ואחד מבני ישראל חלק לו ה' יתברך חלק בבינה
ביום חתונתו וביום שמחת ליבו הוא יום שקרבנו בחסדו לפני הר סיני באותו המעמד הגדול והנורא לכל אחד כפי יסודו ושרשו
וזכות נשמתו ,ובהגיע תור נשמה ונשמה לבוא אל חצר המלך הוא העוה"ז אם זכה מחדש בטובו בכל יום תמיד וזהו שעשועיו
יתברך שמו וחדי קוב"ה בפלפוליה ,ובדבר הזה אם יבואו כל באי עולם להוציא לאור חלק זה אין מלכות נוגעת בחברתה כמלא
נימא ואין לך בו אלא חידושו ,עכ"ד.
וז"ל השל"ה )תולדות אדם בית חכמה אות רפ :וזהו ענין מה שאמרו )חגיגה טו ב( אומר הקדוש ברוך הוא תורה מפומא דכולהו
רבנן ,אשר עם זה יש מפרשים ,כוונת מה שאנחנו מבקשים 'ותן חלקנו בתורתך' .רצונם לומר ,שיהיה חלקנו בתורה שלומד הקדוש
ברוך הוא ,כלומר ,שנזכה שיאמר שמועה בשמנו .הענין ,החכמים חדשו דברים אלו מכח פלפולם ,אבל הכל היה בכח הקול הנזכר,
והגיעה העת שהם הוציאו מכח אל הפועל בהתבוננותם ,עכ"ל .וכ"כ במס' שבועות תורה אור אות קפ"ה ,יעו"ש .וע"ע מ"ש באוה"ח
הק' במדבר כד ,ז.
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ממנו ואח"כ על ידי יגיעתו יכול למצוא אבידתו ,173וא"כ כל הלומד ואינו מקיים א"כ
מוטב לו שלא יצא לאויר העולם ,כי בשביל הלימוד לבד לא היה צריך לצאת לאוור
העולם שגם במעי אמו למד כל חלקו ,אבל המקיים משלים כוונת הבריאה שלא היה
יכול לקיים התורה בעודו במעי אמו הגם שלמדה .וגם אמרו רז"ל )ירושלמי סוטה פ"ז
ה"ד( ע"פ ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת אפילו למד ולימד ולא עשה הרי
הוא בכלל ארור אשר לא יקים כו' .עוד אמרו )ילק"ש דברים רמז תתעג( אשר אנכי
מצוה אתכם לעשותה למה נאמר ,לפי שנאמר כי אם שמור תשמרון כו' יכול ישב ולא
יעשה ת"ל לעשותה .למד אדם תורה הרי בידו מצוה אחד .למד ועשה הרי בידו כמה
מצות ,וע"ש .וכך אמרו במשנה )אבות א ,יז( לא המדרש הוא עיקר אלא המעשה ,אלא
שהמפתח של כל המע"ט משבירת היצר ושבירת התאוות בגוף הכל ע"י התורה ,ואז
בא ממילא ע"י לכל המע"ט והמצות כולם 174ואז טוב לו כל הימים בזה ובבא.
ועתה אהובי בני ,אף שמעט מזעיר מה שחדשתי בזה הספר ממה שלקטתי מספרים
ומדברי קדמונינו ז"ל ,אעפ"כ לא ימוש הספר הזה מפיכם ואל ילוזו מנגד עיניכם ,שלא
חברתי אלא למזכרת ,לפי שבדורות הללו ח"ו כמעט שנשתכחה תורה .בכן תראו עכ"פ
לחזור הספר הזה לכל הפחות פעם א' בחודש להגדיל בלבבכם חשק התורה ואהבתה
מאד ללמוד וללמד לשמור ולעשות ותזכו לרב טוב הצפון לעוה"ב .נשלם מלאכת
שמים .צרופה ומזוקק שבעתים .ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום .ראה
נתתי לפניך את החיים.

 173ז"ל הגר"א במשלי )טז ,כו( :נפש עמל כו' אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת ,והיינו שלומדין לאדם
בבטן אמו כל התורה מה שיהיה ביכולת האדם להשיגה כל ימי עמדו בזה העולם וזהו כי לכך נוצרת ,וז"ש יגעת ומצאת תאמין כי
מה שהיה ואבד יוכל להימצא כו' ,עיי"ש .וע"ע בארוכה בהקדמת ס' ההפלאה אות כ"א וכ"ב.
 174וכ"כ המהר"ל בנתיבות עולם )נתיב התורה פ"ה( וז"ל :כי המעשים כבר אמרו )קידושין מ ,ב( גדול תלמוד תורה שמביא לידי
מעשה ,ואין הפירוש כמו שמבינים כי כאשר לומד תורה ידע אח"כ לקיים התורה על ידי שלמד התורה ,וזה אינו כי בשביל כך אין
גדול התורה ,אבל הפירוש הוא כי התורה היא פועלת שיצאו המעשים לפועל ,כי כל שכל הוא שפועל בגשמי ולכך התורה שהיא
שכלית פועלת באדם הגשמי שיצאו המצות שבתורה לפועל ,ומפני שהתורה היא עלה ופועל למעשה המצות כמו שאמרנו בשביל כך
אמר גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה כי התורה היא עלה פועלת ,וידוע כי העלה גדול מן אשר הוא עלול,עכ"ל .וכעי"ז כ'
בשלה"ק מס' שבועות תורה אור אות רמ"ד ,יעו"ש.
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