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ר  ֶ י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאש  ה   ה'ְוָהָיה כ ִּ ָ ב ָ ְבת  ַ ה  ְוָיש  ָ ת  ְ ש  ירִּ  (א,ו)כ ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה וִּ

להעיר שאין לשמוח אלא בישיבת ָיה" אלא לשון שמחה. אין "ְוהָ  :(מדרש רבה פרק מב' אות ג')אמרו חז"ל 
" )בבא בתרא קנח,ב(: שהאוויר של א"י מחכים את האדם, לכן אוירא דארץ ישראל מחכיםועוד ש" ָהָאֶרץ

 מעלה גדולה לחיות בא"י )על פי ביאורו של 'אור החיים' הקדוש(.
 

ר  ֶ י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאש  ה   ה'ְוָהָיה כ ִּ ָ ב ָ ְבת  ַ ה  ְוָיש  ָ ת  ְ ש  ירִּ  (א,ו)כ ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה וִּ
י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ" ,ָיה" אלא לשון שמחהאין "ְוהָ  :(מדרש רבה פרק מב' אות ג')אמרו חז"ל  –" ְוָהָיה"  "כ ִּ

ר "ארץ החיים,  שהיא העליונה ֶ לעולם הבא, מה שאין כן העולם הזה, כי הוא  "ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ה'ֲאש 

ה  "עראי, אבל לעתיד לבוא  ָ ב ָ ְבת  ַ ה  ְוָיש  ָ ת  ְ ש  ירִּ שתהיה לך ירושה בלי הפסק, היינו שלא תצטרך להתגלגל,  – "וִּ

ץ ְוָתנּוחַ אלא " ה ֵלְך ַלּקֵ ה  , "" )דניאל יב,יג(ְוַאּתָ ָ ב ָ ְבת  ַ  יושבין יקיםצד)ברכות יז,א(: " רמז לאומרם ז"ל -" ְוָיש 
 רסה(-אלשיך הקדוש על התורה דף רסד עיין) ".ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה

 

ר  ֶ י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאש  ה   ה'ְוָהָיה כ ִּ ָ ב ָ ְבת  ַ ה  ְוָיש  ָ ת  ְ ש  ירִּ  (א,ו)כ ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה וִּ
והללו  ,נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראהללו אומרים  ית שמאי ובית הילל,שתי שנים ומחצה נחלקו ב"

נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו  .אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא

י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ" לרמוז באה התורה וזה,ב(. יג עירובין" )ימשמש במעשיוושנברא יפשפש במעשיו    -" ְוָהָיה כ ִּ
ׁשּוב)בראשית ג,יט(: " ותזכור הארץ על תסתכל אז הזה לעולם באת כבר שאם ה ְוֶאל ָעָפר ּתָ י ָעָפר ַאּתָ " ּכִּ

לעולם  -"ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ה', ואז תזכה שלעתיד לבוא "במעשיך ותמשמש תפשפש כך ידי על וממילא

ה  " הבא ָ ב ָ ְבת  ַ ה  ְוָיש  ָ ת  ְ ש  ירִּ  . )לוקט בשינוי מ: 'ובחרת בחיים'(."וִּ
 

י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ית.. ְוָהָיה כ ִּ ִּ ָ ֵמֵראש  י ָהֲאָדָמה ְוָלַקְחת  רִּ ְ ל פ  יא ֵמַאְרְצָך  כ ָ בִּ ָ ר ת  ֶ ֶנא.. ֲאש  ֶ ָ ַבט  ְמת   ב(-)כו,א ְוש ַ
י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ" הרמז: ה"אור החיים" הקדוש דורש פסוקים אלו על דרך ר  ְוָהָיה כ ִּ ֶ  "ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ְלךָ  ה'ֲאש 

י ָהֲאָדָמה"ביאת האדם אל העולם העליון, ולשם מביאים את  זוהי – רִּ ְ ל פ  יא "אלו המצוות,  – "כ ָ בִּ ָ ר ת  ֶ ֲאש 

ֶנא" הזה. העולם מן – "ֵמַאְרְצךָ  ֶ ָ ַבט  ְמת  לקיים רק על פי דרשות  כאן טמון רמז נפלא. את כל המצוות, יש – "ְוש ַ
ששכלו מבין מתוך התורה  ללא פרושי חז"ל אלא כפיהמצוות, אך יעשה זאת  חז"ל. אם יקיים האדם את כל
כל הש"ס  שים מסכתות ]ועל כן זה שיודע אתיוהנה, בש"ס ישנן ש הוא ומעשיו.  –עצמה, אזי "ישרף הוא והם" 

ָ נאמר: " נקרא "גאון", השוה בגימטריא לששים[, ולכן ְמת  ֶנאאת המצוות[ –] ְוש ַ ֶ ֶנא" ",ַבט  ֶ רמז  06 בגימטריא "ט 
 את המצוות. כי רק על פי באור הש"ס אפשר לקיים ...סכתות שיש בש"סלשישים מ

 
ית ִּ ָ ֵמֵראש  יא ֵמַאְרְצךָ  ְוָלַקְחת  בִּ ָ ר ת  ֶ י ָהֲאָדָמה ֲאש  רִּ ְ ל פ    (,בכו) כ ָ

ת שמידה זו נכללת בכל המתנו מידת הנדיבות,ישנן כמה מעלות טובות בהבאת הביכורים: האחת היא 
הנים, ללויים ולעניים. וזאת, כדי ללמד את האדם שלא ידאג רק לעצמו, אלא יזכור הקב"ה לתת לכה ושציו

שהאדם מכניע את המעלה השנייה היא,  ונצרכים. וכל מה שיש אצלו זה פיקדון מהקב"ה.שיש גם עניים 

הוא ליהנות מפרותיו, שכן ורוצה  (הבשילה ראשונה)בכך שכשהוא יורד לשדהו ורואה תאנה שביכרה  יצרו,
הזה, מתוק לחך, אלא עליו חביבים על האדם פרותיו, והינה הוא זוכר שאסור לו ליהנות מן הפרי הראשון 

את יצרו ומתרגל כדי להביאו לבית המקדש. על ידי כך מכניע האדם  (עושה לו סימן)לקשור על הפרי גמי 

שכן, מעלה הוא הביכורים להר הבית, על כתפיו, כמו כולם  מידת הענווה.המידה השלישית היא  לרסנו.
ובכך מראה האדם שהוא אינו מתפאר ומתגדל בהצלחתו, אלא מכיר  – (בעצמו היה עושה כן ואפילו המלך)

שמראה האדם לכל שהכל בא  אמונת ה',. המידה הרביעית היא (תהלים כד,א) "ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאהּ  ה'לַ ויודע ש"
 "ה.מהקב
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ְפֵני ָ לִּ יָת ְוָאַמְרת   )כו,ה( ֱאלֶֹהיךָ  ה' ְוָענִּ
 לפנות האדם על כיצד הקדושה נותורת אותנו לימדה"א זיע מרדומסק" שלמה תפארת" בעל הצדיק אמר

יתָ " :יתברךשם ל בתפילה י עצמך עשה כלומר  -"ְוָענִּ ַפל רּוחַ , ָענִּ  נךהכמה  ועד ערכך במיעוט ותתבונן וָעָניו ׁשְ

יתָ " ה' וזהו לפני פיו את יפתח אז ורק ואך ואז, יתברך לישועתו זקוק  ואחר, תחילה עצמך שתכניע היינו  -"ְוָענִּ

ְפֵני" כך ָ לִּ  ".ֱאלֶֹהיךָ  ה' ְוָאַמְרת 
 

נו   ת ְ ו נו  ַוי ִּ ים ַוְיַענ  ְצרִּ ֵרעו  ֹאָתנו  ַהמ ִּ הַוי ָ ָ ְצַעק ֶאל  ,ָעֵלינו  ֲעבָֹדה ָקש  ַמע  ה'ַונ ִּ ְ ש  ְרא  ה'ֱאלֵֹהי ֲאֹבֵתינו  ַוי ִּ ֶאת ֹקֵלנו  ַוי ַ
ֵאנו  , ֶאת ָעְנֵינו  ְוֶאת ֲעָמֵלנו  ְוֶאת ַלֲחֵצנו   ים ה'ַוי ֹוצִּ ֹדל ו ְבֹאתֹות ו ְבמְֹפתִּ ְזֹרַע ְנטו ָיה ו ְבֹמָרא ג ָ ָיד ֲחָזָקה ו בִּ ם ב ְ ְצַריִּ מ ִּ  מִּ

ים"מבאר ה'אור החיים' הקדוש:  ח(-ו)כו, ְצרִּ ֵרעו  ֹאָתנו  ַהמ ִּ  אלא כוחות היצר הרע שמרעים לאדם, - "ַוי ָ

ו נו  " ה" שמענים את האדם - "ַוְיַענ  ָ נו  ָעֵלינו  ֲעבָֹדה ָקש  ת ְ ְצַעק ֶאל , "במלחמת האדם ביצר הרע - "ַוי ִּ ֱאלֵֹהי  ה'ַונ ִּ

ַמע ", ואז יזכה שבכל יום שיצילהו מיצר הרערמז שצריך האדם להתפלל לה'  - "ֲאֹבֵתינו   ְ ש  ֶאת ֹקֵלנו  ַוי ְַרא  ה'ַוי ִּ

ֵאנו  "", ֶאת ָעְנֵינו  ְוֶאת ֲעָמֵלנו  ְוֶאת ַלֲחֵצנו   ם ה'ַוי ֹוצִּ ְצַריִּ מ ִּ ים אותנו, כי זו הצלת יצר הרע וכוחותיו המציר -" מִּ
נצל ילהאדם כנגד יצר הרע אין אדם שליט ל ה' עוזרשלולי ש ,ב(:ל)קידושין ב כנאמרהמציל מיצר הרע  הוא

עממנו דכתיב  יק זה יצר הרע צֹוֶפה ָרׁשָ ּדִּ יתוֹ  ַלּצַ ָיד ֲחָזָקה" ה' לא יעזבנו בידו, ואומרו ַלֲהמִּ זו תורה שנתנה  "ב ְ

ינוֹ דכתיב )לג,ב(: "ה מימינו של הקב" ימִּ ת ָלמוֹ  מִּ ְזֹרַע ְנטו ָיה, ""ֵאׁש ּדָ ם ניצול רמז לג' דברים שבאמצעות -" ו בִּ
כל מי שיש לו תפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו לא אדם מיצר הרע כאומרם במנחות )מג,ב(: 

ְזֹרַע ְנטו ָיה" במהרה הוא חוטא, כנגד תפילין בזרועו אמר ֹדל" שמצות תפילין בזרוע, ואמר "ו בִּ כנגד  "ו ְבֹמָרא ג ָ

וכנגד המזוזה  .ה"מצות ציצית הוא סימן לנו שאנו עבדי הקבכי  "ו ְבֹאתֹות" תפילין של ראש, וכנגד ציצית אמר

ים" אמר   ופת לזוז מות מישראל כאומרם בספרכמשמעה, גם תקרא המזוזה מופת להיותה מ "ו ְבֹמְפתִּ
 .שכמה כתות הקליפות נרתעים בראותם שם שדי על פתח בית ישראל (ה"ג רס"ח) הזוהר

 

ְזֹרַע ְנטו ָיה  ָיד ֲחָזָקה ו בִּ יםב ְ דֹל ו ְבֹאתֹות ו ְבֹמְפתִּ ן ָלנו  ֶאת ָהָאֶרץ ַהז ֹאת , ו ְבֹמָרא ג ָ ֶ ת  ה ַוי ִּ קֹום ַהז ֶ ָ ֵאנו  ֶאל ַהמ  ַוְיבִּ
 ח(כו,) ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ו ְדָבש  

אפשר שכל הכתוב ירמוז אל התורה שבה ינצל אדם מיצר הרע  ביאור נפלא כתב 'האור החיים' הקדוש:

  חומשי תורה: חמישהכנגד נים יעני מישהחומתאוות עולם הזה, ואמר 

ָיד ֲחָזָקה"א.   יוצר אשר כוננו ידיו עולם ומלואו.כי שם נאמר מעשה ידי  ספר בראשיתכנגד -  "ב ְ

ְזֹרַע ְנטו ָיה"ב.  גבורותיו במעשה מצרים ובים ובנתינת  הכי בו חשף את זרועו והרא ספר שמותכנגד -  "ו בִּ
   .התורה

ֹדלו ְבֹמָרא "ג.  כי שם צוה מעשה המשכן ושכונת שכינתו וצוה על מורא המקום וקידש  ,ויקרא ספרכנגד -  "ג ָ
  .הבית בב' גדולי ישראל ולזה יחס לספר זה מורא גדול

ְגלֹו ְבֹאֹתת(: "ב)במדבר ב, על שם ספר חומש הפקודיםכנגד  - "ו ְבֹאתֹות"ד.  יׁש ַעל ּדִּ  ".אִּ

ים" .ה כי בו דבר משה אל כל ישראל והוכיח במופתים על פחזותם ועל טוב ה'  דבריםספר כנגד -  "ו ְבֹמְפתִּ
וחסדו עמהם, והוכיח כי לא שלם ה' להם כמעשיהם הרעים וגבר עליהם חסדו, גם בו נאמר מופתי הנביאים 

 .שבהם יצדיקו הנביא
 

וֹ  ְחת  נ ַ ְפֵני ְוהִּ יתָ  ֱאלֶֹהיךָ ' ה לִּ ֲחוִּ ַ ת  ְ ש  ְפֵני והִּ  )י,כו) ֱאלֶֹהיךָ  ה' לִּ

ְפֵני נכפל מדועיש לשאול  וֹ " :אמר ולא "ֱאלֶֹהיךָ ' ה "לִּ ְחת  נ ַ יתָ  ְוהִּ ֲחוִּ ַ ת  ְ ש  ְפֵני והִּ  בכל, לומר בא אלא. "ֱאלֶֹהיךָ  ה' לִּ

 דבר כל על הדגישה התורה לכן, ה"לקב טובה הכרת של בהרגשה להיות צריך, האדם שעושה ופעולה פעולה

ְפֵני" שעושה  זו מצוה ע"י להורות"די"  כמספר שהוא, ביכורים בפרשת ה' שם מוזכר פעם ד"י הנה". ֱאלֶֹהיךָ  ה' לִּ

י ָדי ברכה יהיה לִּ י ָדי" )מלאכי ג,י(: כנאמר, ַעד ּבְ לִּ ָרָכה ַעד ּבְ י ָלֶכם ּבְ יקֹתִּ  (.יקרה מרגלית". )ַוֲהרִּ

 
י  ה ל ִּ ָ ר ָנַתת  ֶ י ָהֲאָדָמה ֲאש  רִּ ְ ית פ  ִּ י ֶאת ֵראש  נ ֵה ֵהֵבאתִּ ה הִּ ָ  ה' )כו,י(ְוַעת 

ה"ד נראה לבאר את הפסוק: "בס ָ ו ָבה" רמז לדברי מדרש רבה )פרשה כא אות ו'(:" ְוַעת  ש  א ת ְ ָ ה ֶאל  ָ  ", ֵאין ְוַעת 

נ ֵה" ולכן, ועוד אמרו חז"ל )יומא פו,ב(: "גדולה תשובה מאהבה שזדונות נעשות לו כזכיות" עכשיו  –" הִּ

ית" שעשיתי תשובה ִּ י ֶאת ֵראש  ית" היאשהמחשבה החזרתי לקדושה את  – "ֵהֵבאתִּ ִּ  ,ראש המצווה היינו" ֵראש 

י ָהֲאָדָמה" רִּ ְ ר ָנַתן ְלָך "ואמר רמז למצוותיו של האדם שהם פרי עמלו בעולם הזה,  –" פ  ֶ בא  –" ֱאלֶֹהיךָ  ה'ֲאש 
א בה(: "'ב)דף כט' עמוד מנחות בטהר מאחר וה' סייע בידו כנאמר ילהלרמוז לאדם שיזכור שהוא הצליח 

 .לטהר מסייעין אותו"
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ְצו ֹ ִּ מ  י מִּ ילֹא ָעַבְרת ִּ ָכְחת ִּ ָ  )כו,יג( ֶתיָך ְולֹא ש 
מעשה ברבי פנחס בן יאיר, שהלך לעיר אחת, ובהיותו במדרש רבה )פרשת עקב פרשה ג' אות ג'(:  מובא

מלומד בניסים באו אליו בני העיר והתלוננו לפניו שהעכברים באים ואוכלים את תבואתם, ונזקם מרובה. גזר 
רבי פנחס בן יאיר על העכברים שיתכנסו כולם למקום אחד, וכך היה. התחילו העכברים לצפצף בקולם, אמר 

שאין האם יודעים אתם מה אומרים העכברים? אמרו לו, לא. אמר להם: הם אומרים רבי פנחס לבני העיר: 

ערב אני לכם, שאם תעשרו את התבואה כראוי, יחדלו העכברים להזיק לכם.  אתם מפרישים מעשרות כראוי.
 יג)דף במסכת הוריות . מאז הקפידו אנשי העיר לעשר את תבואתם, ואכן העכברים חדלו לכרסם את התבואה

הכתוב:  אריתבעל פי זה  :'ערבי הנחל'כתב  .'האוכל ממה שהעכבר אוכל משכח תלמודו': אמרו חז"ל (א"ע

ְצו ֹ" ִּ מ  י מִּ ְולֹא וממילא " ן התבואה,שנתתי מעשר כראוי, לכן לא אכלו העכברים מבגלל היינו  – "ֶתיךָ לֹא ָעַבְרת ִּ

י ָכְחת ִּ ָ  תלמודי. "ש 

 
ר  ו ֵ ה עִּ ג ֶ ְ ֶרךְ ָארו ר ַמש  ד ָ  )כז,יח( ב ַ

 לו לייעץ יזהר לחברו עצה המשיא כן על. עצה לבקש ובא "סומא" בדבר, שהוא במי מדבר הכתוב"י: רש מבאר

 .חשוב עניין על עמו להתייעץ קשיוב ,זיע"א מקלם" ה"סבא אל תלמיד נכנס אחת, פעם. והוגנת טובה עצה רק
 כפי עצה לו לתת יוכל אז ורקערבית,  תפילת לאחר אליו ויכנס שישוב תלמיד מאותומקלם"  סבא"ה ביקש

ְלָפֵניךָ : "אומרים אנומקלם"  סבא"ה הסביר – ערבית בתפילת. שנתבקש ֵעָצה טֹוָבה מִּ  בטרם כן על, "ְוַתְקֵננו  ב ְ

 !..טובה עצה לך לתת שאוכל כדי בתפילתי היטב לכוון רוצה אני לעשות מה לך אייעץ
 

ֶדה ָ ש   ה ב ַ ָ יר ו ָברו ְך ַאת  עִּ ה ב ָ ָ רו ְך ַאת   (כח,ג) ב ָ
ים בָּ : "(טו-ט,יד) על הפסוק בקהלת(: נדרים לב,ב)ל "חז דרשו ה ַוֲאָנׁשִּ יר ְקַטּנָ דֹול עִּ ּה ְמָעט ּוָבא ֵאֶליָה ֶמֶלְך ּגָ

ים דֹלִּ ים ּגְ ן ָחָכםוּ  ְוָסַבב ֹאָתּה ּוָבָנה ָעֶליָה ְמצֹודִּ ְסּכֵ יׁש מִּ ה" :מבארתוהגמרא  ."ָמָצא ָבּה אִּ יר ְקַטנ ָ  ,זה הגוף-  "עִּ

ים ב ָ " ִּ דֹול ְוָסַבב ֹאָתה  ", אלו איברים - "ה  ְמָעטַוֲאָנש  ים " ,זה יצר הרע  -"ו ָבא ֵאֶליָה ֶמֶלְך ג ָ ו ָבָנה ָעֶליָה ְמצֹודִּ

ן ָחָכם", אלו עוונות  -"וחרמים ֵ ְסכ  יש  מִּ ל ַ " ,ר טובזה יצ  -"ו ָמָצא ָבה  אִּ ָחְכָמתוֹ ו מִּ יר ב ְ זו תשובה   - "ט הו א ֶאת ָהעִּ
   .(עד כאן הגמרא) ומעשים טובים

 

עלה שאיבריו של למוביארנו . "האדם נקרא עולם קטן" :(מדרש תנחומא פרשת פיקודי סימן ג')אמרו חז"ל 

יר"האדם נקראים  יר" כדי להיותד נראה לרמוז "ובס, "עִּ עִּ ה ב ָ ָ רו ְך ַאת  יר'על  אדם צריך לשמור - "ב ָ וזה ו', עִּ

יר" רמוז לנו עִּ   ראשי תיבות:" ב ָ
 . מאכלות אסוריםהיינו  -תיזהר במה שאתה מכניס לפה ?רוצה ברכה  -פהב

  .דיבורים בטליםמילה פוגעת, לשון הרע, : ותיזהר במה שאתה מוציא מהפה
  כי כל ראיה משפיעה על נפש האדם. -יניים שלך ממראות אסוריםל העתשמור ע  -ינייםע

מה כי  .)יומא לח,ב( "נימא כמלאאין אדם נוגע במוכן לחבירו :"כיותזכור מגזל כמו מאש! תיזהר   -דיים י
  ולא באיסור. בהיתר תקבל שמגיע לך אתה

ה זכתעתיד לבוא לשם,  ד שתלךצעד וצעמכל שלבית המדרש ובית הכנסת, לך כוון ש "GPS"את ה  -גלייםר
 בעולם הבא.גדול לשכר 

 
יר'כאשר האדם ישמור על ה ֶדה' ָברו ךְ ימשול באיבריו, יזכה להיות גם ושלו ' עִּ ָ ש    'מלחמההשדה 'רמז ל   -'ב ַ

ֶדה" ועודשל האדם נגד היצר הרע.  ָ ש   הל"רמז  "ב ַ ָ ש   וידוע שהאישה היא  {(נד,ב} ,{לו,ב}בראשית זוהר  עיין) "אִּ
ח"ו יתקיים בו כנאמר  אם הוא עובד את ה' כמו שצריך, יזכה לראות ממנה נחת, ואם לאש ,מראה לאדםכ

י ֵביתוֹ "(: )במיכה ז,ו יׁש ַאְנׁשֵ אם האדם מושל שה. אבל ישדרשו חז"ל האויב שבביתו זה רמז לא  -"ֹאְיֵבי אִּ
יר'ב ְרצֹות לברכה כנאמר )במשלי טז,ז(: "ו', יזכה עִּ ּתֹו" ה'ּבִּ ם אִּ לִּ ם אֹוְיָביו ַיׁשְ יׁש ּגַ ְרֵכי אִּ שכאשר האדם מרצה   -ּדַ

השזה רמז ל ֵביתו ֹאְיֵביגם  ,את ה' במעשיו ָ ׁשּ  תשלים איתו ויהיה לו שלום בית.  -אִּ
 

בֶֹאָך  ה ב ְ ָ רו ְך ַאת  ֵצאֶתךָ ב ָ ה ב ְ ָ  )כח,ו( ו ָברו ְך ַאת 

ה בְּ  כתב הגאון חיד"א )בספרו 'פני דוד'(: רּוְך ַאּתָ רמז לדברי חז"ל  -ליםכישה אית ב: נוטריקון 'בֶֹאךָ 'ּבָ

 )עכ"ד(. נאים" כליםנאה ו אשהנאה ו דירה :"שלשה מרחיבין דעתו של אדם אלו הןבמסכת ברכות )נז,ב(: 
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אדם . ונסביר זאת: כאשר ה'חריבין'מאותיות מרחיבין  -דעתו של אדם ןמרחיבישלשה ": ביאר המהרש"א
 כמאמרם ז"ל )אבות ד,כא(:  מכיוון שאדם לא שבע לעולם מחריב את דעתו, זה ,שקוע בתאוות העולם

ן ָהעֹוָלם" ין ֶאת ָהָאָדם מִּ יאִּ בֹוד מֹוצִּ ֲאָוה ְוַהּכָ ְנָאה ְוַהּתַ  ". ַהּקִּ
 

 להחריבו מן העולם: ו"חעתו של אדם יכולים להביאו לעולם הבא או וג' הדברים שמינו חז"ל שמרחיבים ד
, ולכן הוא משקיע ועובד שעות על גבי לגור בו רומז על הרדיפה של האדם בעולם זה למצוא לו בית -בית

זה לזכור  ,שעות כדי שיהיה לו בית כמה שיותר גדול, ובכך מבזבז הוא את חייו... ומה שצריך הוא לעשות
  שמירת התורה והמצוות. היאשביתו הוא רק זמני בעולם הזה, ולזכור שעיקר ביאתו לעולם 

 תאוות הזימה להרבות לו בנשים ח"ו., או שירדוף אחר תהאו שימצא לו אשת חיל ויתחתן אי -אישה

שידריך אותו  -שיעשה לו רבספרי קודש של דברי תורה ומוסר,  יקנה לו 'כלים' בעבודת ה': יקנה -כלים 
בעבודת ה', ויעשה לו כלי עזר בקודש שזה החברותא, שילמד איתו תורה, ויקנה לו 'כלים' בעבודת ה': שאלו 

רדוף אחרי קניית כלים קנאת סופרים, ויתור, פרגון, ועוד.. והמצד השני יכול הוא ל -הם המידות הטובות

ביד האדם לבחור באיזה דרך ללכת כנאמר  וחפצים ולבזבז את כל כספו ומחשבותיו ברדיפת החומריות.

ואם ירדוף הוא בחייו אחר התורה והמצוות  .""בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו בחז"ל )מכות י,ב(:
ֵצאֶתךָ " ועליו נאמר נות מזיו השכינהבצאתו מהעולם להיכנס לגן עדן ולהיזכה  ה ב ְ ָ  ".ָברו ְך ַאת 

 

נ ֶֶגד ים ְלָך מִּ ֻלאִּ יָך ת ְ יךָ  ְוָהיו  ַחי ֶ ַחי ֶ ין ב ְ ָ ַלְיָלה ְויֹוָמם ְולֹא ַתֲאמִּ  )כח,סו( ו ָפַחְדת 
ים" המילה שכתוב אחד מקום עוד יש ךנ"שבת כתב 'בעל הטורים' ֻלאִּ י(: ז,אי הושע)  - ת ְ ים "ְוַעּמִּ  ְתלו אִּ

י". ְמׁשּוָבתִּ רבי אליעזר אומר " :(,או על פי מה שמובא בגמרא )שבת קנגיש לבאר את הקשר בין הפסוקים הלל לִּ
וכל שכן  ן, אמר לה?ימות וכי אדם יודע איזה יום :שוב יום אחד לפני מיתתך, שאלו תלמידיו את רבי אליעזר

נ ֶֶגד" :וזהו .(כ"ע) "נמצא כל ימיו בתשובהוישוב היום שמא ימות למחר,  ים ְלָך מִּ ֻלאִּ יָך ת ְ שתמיד  -" ְוָהיו  ַחי ֶ

יםים ועומדים, ואין אתה יודע עת קיצך, ומפרש המסורה, "יתשים נגד עיניך כי ימי חייך תלו י ְתלו אִּ ו ָבתִּ ְמש   "לִּ
ֶגד שיהיו י"עשהתועלת היא בשביל התשובה, כי  - ּנֶ ים ְלָך מִּ ֻלאִּ יָך ּתְ כרם ), נמצא כל ימי חייך בתשובה. ַחּיֶ

 (באבוב –שלמה 
 

נ ֶֶגד ים ְלָך מִּ ֻלאִּ יָך ת ְ יךָ  ְוָהיו  ַחי ֶ ַחי ֶ ין ב ְ ָ ַלְיָלה ְויֹוָמם ְולֹא ַתֲאמִּ  )כח,סו( ו ָפַחְדת 
(: "כל מזונותיו של אדם קצובין לו ,אביצה טז)על פי מאמר חז"ל  אמר הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זיע"א

נ ֶֶגד"". וזה אומרו יום הכיפוריםמראש השנה ועד  ים ְלָך מִּ ֻלאִּ יָך ת ְ תלויים  נותיךוענין פרנסתך ומז– "ְוָהיו  ַחי ֶ

ָ ַלְיָלה ְויֹוָמם"כלל עליה, ואם כן למה  לנגד עיניך וקצובים לך כבר מראש השנה, ואינך צריך לדאוג  – "ו ָפַחְדת 

יךָ דאי סיבת הדבר היא מפני שוַלְיָלה, בווהנך דואג אחריה יֹוָמם  ַחי ֶ ין ב ְ שהנך מקטני אמונה – ""ְולֹא ַתֲאמִּ
 ל..."במאמרם הנ

 

נ ֶֶגד ים ְלָך מִּ ֻלאִּ יָך ת ְ  )כח,סו( ְוָהיו  ַחי ֶ
ים" המילה שכתוב אחד מקום עוד יש ךנ"שבת כתב 'בעל הטורים' ֻלאִּ י(: ז,אי הושע)  - ת ְ ים "ְוַעּמִּ  ְתלו אִּ

י". ְמׁשּוָבתִּ , כיפורים ליום השנה ראש בין ועומדים תלויים בינונים'ה )טז,ב(: השנ ראש במסכת שכתוב מה לרמז לִּ

ים" :וזהו '.למיתה נכתבים זכו לא, לחיים נכתבים זכו י ְתלו אִּ   . תשובה שיעשו עד ועומדים שתלויים - "ְוַעמ ִּ

 
ה ֵתֵרד  ָ ְעָלה ְוַאת  ָ ָך ַיֲעֶלה ָעֶליָך ַמְעָלה מ  ְרב ְ קִּ ר ב ְ ֶ ר ֲאש  הַהג ֵ ָ ט  ָ ה מ  ָ  )כח,מג( ַמט 

ים)ב' הגאון חיד"א זצ"ל ךָ "'( ביאר: ַנַחל ְקדּומִּ ְרב ְ קִּ ר ב ְ ֶ ר ֲאש  ֶצר ָהַרע הוא" ַהג ֵ ַיֲעֶלה ָעֶליָך ַמְעָלה " , אם הואּיֵ

ְעָלה ָ ַמע לֹו,  דהיינו -" מ  ׁשְ ר ָעֶליָך ְותִּ ּבֵ ְתּגַ ָך ְויִּ לֹט ּבְ ׁשְ ה"אז ּיִּ ָ ט  ָ ה מ  ָ ֵרד ַמט  ֵ ה"" ועוד רמז. "ת  ָ ט  ָ ה מ  ָ א   ַמט  ּיָ יַמְטרִּ ּגִּ

נ ָם" יהִּ   ."ג ֵ
 
 
 
 
 
 
 

 

  shayolamot.weebly.com :הקמנו אתר בשבילכם: )שיעורי תורה, עלונים(

 בע"ה זיווג הגון, בריאות פרנסה והצלחה: לשגיא בן מרים, עוז בן מרים, לירון בן פנינה,
 אמיר בן פנינה, ענבל בת פנינה, הדר בת נילי, הילה בת אסתר, מורן בת רותי, אלכסי בן

 ויויאן, רוית בת אורלי, גיא בן חוה, חמוטל בת ויקטוריה. רפואה שלמה:אירנה, הדר בת 
 לציפורה בת מורוור, לציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה, שי בן רחל,

 יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יפה, אילן בן מסעודה,
י נשמת: הרב יוסף שלום בן אברהם אלישיב זצוק"ל, משה בן שושנה, יוסף בן ציפורה. לעילו

לי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה הרב ניסים טולדנו זצוק"ל, ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוי
 ל."ז מזולה ןדוד אמנו ב ,  ז"ל

 


