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שר ה' אֱ לֹהֶ ָ
ָשבְ ָת ָבה (כו,א)
יך נ ֵֹתן לְ ָך נַחֲלָ ה וִּ ִּיר ְש ָתה וְ י ַ
בוא ֶאל ָה ָא ֶרץ אֲ ֶ
וְ ָהיָה ִּכי ָת ֹ
אמרו חז"ל (מדרש רבה פרק מב' אות ג') :אין "וְ ָהיָה" אלא לשון שמחה .להעיר שאין לשמוח אלא בישיבת
ָה ָא ֶרץ ועוד ש"אוירא דארץ ישראל מחכים" (בבא בתרא קנח,ב) :שהאוויר של א"י מחכים את האדם ,לכן
מעלה גדולה לחיות בא"י (על פי ביאורו של 'אור החיים' הקדוש).
שר ה' אֱ לֹהֶ ָ
ָשבְ ָת ָבה (כו,א)
יך נ ֵֹתן לְ ָך נַחֲלָ ה וִּ ִּיר ְש ָתה וְ י ַ
בוא ֶאל ָה ָא ֶרץ אֲ ֶ
וְ ָהיָה ִּכי ָת ֹ
בוא ֶאל ָה ָא ֶרץ"
"וְ ָהיָה" – אמרו חז"ל (מדרש רבה פרק מב' אות ג') :אין "וְ ָהיָה" אלא לשון שמחהִּ " ,כי ָת ֹ
שר ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך נ ֵֹתן לְ ָך נַחֲ לָ ה" לעולם הבא ,מה שאין כן העולם הזה ,כי הוא
העליונה שהיא ארץ החיים" ,אֲ ֶ
ָש ְב ָת ָבה" – שתהיה לך ירושה בלי הפסק ,היינו שלא תצטרך להתגלגל,
עראי ,אבל לעתיד לבוא "וִּ ִּיר ְש ָתה וְ י ַ
ָש ְב ָת ָבה"  -רמז לאומרם ז"ל (ברכות יז,א)" :צדיקים יושבין
אלא "וְ ַא ּ ָתה לֵ ְך לַ ֵּקץ וְ ָתנוּחַ " (דניאל יב,יג)" ,וְ י ַ
ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה"( .עיין אלשיך הקדוש על התורה דף רסד-רסה)
שר ה' אֱ לֹהֶ ָ
ָשבְ ָת ָבה (כו,א)
יך נ ֵֹתן לְ ָך נַחֲלָ ה וִּ ִּיר ְש ָתה וְ י ַ
בוא ֶאל ָה ָא ֶרץ אֲ ֶ
וְ ָהיָה ִּכי ָת ֹ
"שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הילל ,הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא ,והללו
אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא .נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו
בוא ֶאל ָה ָא ֶרץ" -
שנברא יפשפש במעשיו וימשמש במעשיו" (עירובין יג,ב) .וזה התורה באה לרמוז "וְ ָהיָה ִּכי ָת ֹ
שאם כבר באת לעולם הזה אז תסתכל על הארץ ותזכור (בראשית ג,יט)ִּּ " :כי ָעפָ ר ַא ּ ָתה וְ ֶאל ָעפָ ר ּ ָת ׁשוּב"
וממילא על ידי כך תפשפש ותמשמש במעשיך ,ואז תזכה שלעתיד לבוא "ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך נ ֵֹתן לְ ָך נַחֲ לָ ה" -לעולם
ָש ְב ָת ָבה"( .לוקט בשינוי מ' :ובחרת בחיים').
הבא "וִּ ִּיר ְש ָתה וְ י ַ
ש ְמ ָת בַ ֶטנֶא (כו,א-ב)
שר ָתבִּ יא ֵמ ַא ְר ְצ ָך  ..וְ ַ
אשית ָכל ְפ ִּרי הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶ
בוא ֶאל ָה ָא ֶרץ ..וְ לָ ַק ְח ָת ֵמ ֵר ִּ
וְ ָהיָה ִּכי ָת ֹ
ָ
ָ
שר ה' אֱ לֹהֶ יך נ ֵֹתן לְ ך"
בוא ֶאל ָה ָא ֶרץ אֲ ֶ
ה"אור החיים" הקדוש דורש פסוקים אלו על דרך הרמז" :וְ הָ יָה ִּכי ָת ֹ
שר ָת ִּביא
– זוהי ביאת האדם אל העולם העליון ,ולשם מביאים את " ָכל ְפ ִּרי ָהאֲ ָד ָמה" – אלו המצוות" ,אֲ ֶ
ש ְמ ָת בַ ֶטנֶא" – כאן טמון רמז נפלא .את כל המצוות ,יש לקיים רק על פי דרשות
ֵמ ַא ְר ְצ ָך" – מן העולם הזה" .וְ ַ
חז"ל .אם יקיים האדם את כל המצוות ,אך יעשה זאת ללא פרושי חז"ל אלא כפי ששכלו מבין מתוך התורה
עצמה ,אזי "ישרף הוא והם" – הוא ומעשיו .והנה ,בש"ס ישנן שישים מסכתות [ועל כן זה שיודע את כל הש"ס
ש ְמ ָת [–את המצוות] בַ ֶטנֶא"ֶ " ,טנֶא" בגימטריא  06רמז
נקרא "גאון" ,השוה בגימטריא לששים] ,ולכן נאמר" :וְ ַ
לשישים מסכתות שיש בש"ס ...כי רק על פי באור הש"ס אפשר לקיים את המצוות.
שר ָת ִּביא ֵמ ַא ְר ְצ ָך (כו,ב)
אשית ָכל ְפ ִּרי ָהאֲ ָד ָמה אֲ ֶ
וְ לָ ַק ְח ָת ֵמ ֵר ִּ
ישנן כמה מעלות טובות בהבאת הביכורים :האחת היא מידת הנדיבות ,שמידה זו נכללת בכל המתנות
שציווה הקב"ה לתת לכ הנים ,ללויים ולעניים .וזאת ,כדי ללמד את האדם שלא ידאג רק לעצמו ,אלא יזכור
שיש גם עניים ונצרכים .וכל מה שיש אצלו זה פיקדון מהקב"ה .המעלה השנייה היא ,שהאדם מכניע את
יצרו ,בכך שכשהוא יורד לשדהו ורואה תאנה שביכרה (הבשילה ראשונה) ורוצה הוא ליהנות מפרותיו ,שכן
חביבים על האדם פרותיו ,והינה הוא זוכר שאסור לו ליהנות מן הפרי הראשון הזה ,מתוק לחך ,אלא עליו
לקשור על הפרי גמי (עושה לו סימן) כדי להביאו לבית המקדש .על ידי כך מכניע האדם את יצרו ומתרגל
לרסנו .המידה השלישית היא מידת הענווה .שכן ,מעלה הוא הביכורים להר הבית ,על כתפיו ,כמו כולם
(ואפילו המלך בעצמו היה עושה כן) – ובכך מראה האדם שהוא אינו מתפאר ומתגדל בהצלחתו ,אלא מכיר
לו ָא ּה" (תהלים כד,א) .המידה הרביעית היא אמונת ה' ,שמראה האדם לכל שהכל בא
ויודע ש"לַ ה' ָה ָא ֶרץ ו ְּמ ֹ
מהקב"ה.
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ית וְ ָא ַמ ְר ָת לִּ ְפנֵי ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך (כו,ה)
וְ ָענִּ ָ
אמר הצדיק בעל "תפארת שלמה" מרדומסק זיע"א לימדה אותנו תורתנו הקדושה כיצד על האדם לפנות
וענָ יו ותתבונן במיעוט ערכך ועד כמה הנך
ית"  -כלומר עשה עצמך ָענִּ יְ ׁ ,שפַ ל רוּחַ ָ
בתפילה לשם יתברך" :וְ ָענִּ ָ
ית"  -היינו שתכניע עצמך תחילה ,ואחר
זקוק לישועתו יתברך ,ואז ואך ורק אז יפתח את פיו לפני ה' וזהו "וְ ָענִּ ָ
כך "וְ ָא ַמ ְר ָת לִּ ְפנֵי ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך".
שה ,וַ ִּנ ְצ ַעק ֶאל ה' אֱ לֹהֵ י אֲ ב ֵֹתינו וַ ִּי ְש ַמע ה' ֶאת קֹלֵ נו וַ י ְַרא
וַ י ֵָרעו א ָֹתנו ַה ִּמ ְצ ִּרים וַ יְ ַענונו וַ ִּי ְתנו ָעלֵ ינו עֲ ב ָֹדה ָק ָ
ֹתות ו ְבמ ְֹפ ִּתים
ֶאת ָענְ יֵנו וְ ֶאת עֲ ָמלֵ נו וְ ֶאת לַ חֲצֵ נו ,וַ י ֹו ִּצ ֵאנו ה' ִּמ ִּמ ְצ ַריִּם ְביָד חֲזָ ָקה ו ִּבזְ ר ַֹע נְ טויָה ו ְבמ ָֹרא ָגדֹל ו ְבא ֹ
(כו,ו-ח) מבאר ה'אור החיים' הקדוש" :וַ י ֵָרעו א ָֹתנו הַ ִּמ ְצ ִּרים"  -אלא כוחות היצר הרע שמרעים לאדם,
שה"  -במלחמת האדם ביצר הרע" ,וַ ִּנ ְצ ַעק ֶאל ה' אֱ לֹהֵ י
"וַ יְ ַענונו"  -שמענים את האדם "וַ ִּי ְתנו ָעלֵ ינו עֲ ב ָֹדה ָק ָ
אֲ ב ֵֹתינו"  -רמז שצריך האדם להתפלל לה' בכל יום שיצילהו מיצר הרע ,ואז יזכה ש"וַ ִּי ְש ַמע ה' ֶאת קֹלֵ נו וַ י ְַרא
ֶאת ָענְ יֵנו וְ ֶאת עֲ ָמלֵ נו וְ ֶאת לַ חֲצֵ נו"" ,וַ י ֹו ִּצ ֵאנו ה' ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ ם"  -זו הצלת יצר הרע וכוחותיו המצירים אותנו ,כי
הוא המציל מיצר הרע כנאמר בקידושין (ל,ב) :שלולי שה' עוזר לאדם כנגד יצר הרע אין אדם שליט להינצל
יתו ה' לא יעזבנו בידו ,ואומרו " ְביָד חֲזָ ָקה" זו תורה שנתנה
צופֶ ה ָר ׁ ָשע זה יצר הרע לַ ַּצ ִּדּ יק לַ הֲ ִּמ ֹ
ממנו דכתיב ֹ
מו"" ,ו ִּבזְ ר ַֹע נְ טויָה"  -רמז לג' דברים שבאמצעותם ניצול
ינו ֵא ׁש דָּ ת לָ ֹ
ימ ֹ
מימינו של הקב"ה דכתיב (לג,ב)ִּ " :מ ִּ
אדם מיצר הרע כאומרם במנחות (מג,ב) :כל מי שיש לו תפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו לא
במהרה הוא חוטא ,כנגד תפילין בזרועו אמר "ו ִּבזְ ר ַֹע נְ טויָה" שמצות תפילין בזרוע ,ואמר "ו ְבמ ָֹרא ָגדֹל" כנגד
ֹתות" כי מצות ציצית הוא סימן לנו שאנו עבדי הקב"ה .וכנגד המזוזה
תפילין של ראש ,וכנגד ציצית אמר "ו ְבא ֹ
אמר "ו ְבמ ְֹפ ִּתים" כמשמעה ,גם תקרא המזוזה מופת להיותה מופת לזוז מות מישראל כאומרם בספר
הזוהר (ח"ג רס"ה) שכמה כתות הקליפות נרתעים בראותם שם שדי על פתח בית ישראל.
קום הַ זֶה וַ ִּי ֶתן לָ נו ֶאת ָה ָא ֶרץ הַ זֹאת
ֹתות ו ְבמֹפְ ִּתים ,וַ יְ ִּב ֵאנו ֶאל הַ ָמ ֹ
ְביָד חֲזָ ָקה ו ִּבזְ ר ַֹע נְ טויָה ו ְבמ ָֹרא ָגדֹל ו ְבא ֹ
ֶא ֶרץ זָ בַ ת חָ לָ ב ו ְדבָ ש (כו,ח)
ביאור נפלא כתב 'האור החיים' הקדוש :אפשר שכל הכתוב ירמוז אל התורה שבה ינצל אדם מיצר הרע
ומתאוות עולם הזה ,ואמר חמישה עניינים כנגד חמישה חומשי תורה:
אְ " .ביָד חֲזָ ָקה"  -כנגד ספר בראשית כי שם נאמר מעשה ידי יוצר אשר כוננו ידיו עולם ומלואו.
ב" .ו ִּבזְ ר ַֹע נְ טויָה"  -כנגד ספר שמות כי בו חשף את זרועו והראה גבורותיו במעשה מצרים ובים ובנתינת
התורה.
ג" .ו ְבמ ָֹרא ָגדֹל"  -כנגד ספר ויקרא ,כי שם צוה מעשה המשכן ושכונת שכינתו וצוה על מורא המקום וקידש
הבית בב' גדולי ישראל ולזה יחס לספר זה מורא גדול.
אתֹת".
לו ְב ֹ
יש ַעל ִּדּ גְ ֹ
ֹתות"  -כנגד ספר חומש הפקודים על שם (במדבר ב,ב)ִּ " :א ׁ
ד" .ו ְבא ֹ
ה" .ו ְבמ ְֹפ ִּתים"  -כנגד ספר דברים כי בו דבר משה אל כל ישראל והוכיח במופתים על פחזותם ועל טוב ה'
וחסדו עמהם ,והוכיח כי לא שלם ה' להם כמעשיהם הרעים וגבר עליהם חסדו ,גם בו נאמר מופתי הנביאים
שבהם יצדיקו הנביא.
ית לִּ ְפנֵי ה' אֱ לֹהֶ ָ
וְ ִּהנ ְַחת ֹו לִּ ְפנֵי ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך (כו,י(
וה ְש ַתחֲ וִּ ָ
יך ִּ
ית לִּ ְפנֵי ה' אֱ לֹהֶ ָ
יש לשאול מדוע נכפל "לִּ ְפנֵי ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך" .אלא בא לומר ,בכל
וה ְש ַתחֲוִּ ָ
יך" ולא אמר" :וְ ִּהנ ְַחת ֹו ִּ
פעולה ופעולה שעושה האדם ,צריך להיות בהרגשה של הכרת טובה לקב"ה ,לכן התורה הדגישה על כל דבר
שעושה "לִּ ְפנֵי ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך" .הנה י"ד פעם מוזכר שם ה' בפרשת ביכורים ,שהוא כמספר "די" להורות ע"י מצוה זו
יהיה ברכה ַעד ְ ּבלִּ י ָדי ,כנאמר (מלאכי ג,י)" :וַ הֲ ִּריק ִֹּתי לָ כֶ ם ְ ּב ָרכָ ה ַעד ְ ּבלִּ י ָדי"( .מרגלית יקרה).
ָת ָתה ִּלי ה' (כו,י)
שר נ ַ
אשית ְפ ִּרי ָהאֲ ָד ָמה אֲ ֶ
אתי ֶאת ֵר ִּ
וְ ַע ָתה ִּהנֵה הֵ בֵ ִּ
בס"ד נראה לבאר את הפסוק" :וְ ַע ָתה" רמז לדברי מדרש רבה (פרשה כא אות ו')ֵ " :אין וְ ַע ָתה ֶא ָלא ְתשובָ ה",
ועוד אמרו חז"ל (יומא פו,ב)" :גדולה תשובה מאהבה שזדונות נעשות לו כזכיות" ,ולכן " ִּהנֵה" – עכשיו
אשית" היינו ראש המצווה,
אשית" – החזרתי לקדושה את המחשבה שהיא " ֵר ִּ
אתי ֶאת ֵר ִּ
שעשיתי תשובה "הֵ בֵ ִּ
ָ
ָ
שר נ ַָתן לְ ך ה' אֱ לֹהֶ יך" – בא
" ְפ ִּרי ָהאֲ ָד ָמה" – רמז למצוותיו של האדם שהם פרי עמלו בעולם הזה ,ואמר "אֲ ֶ
לרמוז לאדם שיזכור שהוא הצליח להיטהר מאחר וה' סייע בידו כנאמר במנחות (דף כט' עמוד ב')" :הבא
לטהר מסייעין אותו".
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לֹא ָעבַ ְר ִּתי ִּמ ִּמ ְצוֹ ֶת ָ
שכָ ְח ִּתי (כו,יג)
יך וְ לֹא ָ
מובא במדרש רבה (פרשת עקב פרשה ג' אות ג') :מעשה ברבי פנחס בן יאיר ,שהלך לעיר אחת ,ובהיותו
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
רבי פנחס לבני העיר :האם יודעים אתם מה אומרים העכברים? אמרו לו ,לא .אמר להם :הם אומרים שאין
אתם מפרישים מעשרות כראוי .ערב אני לכם ,שאם תעשרו את התבואה כראוי ,יחדלו העכברים להזיק לכם.
מאז הקפידו אנשי העיר לעשר את תבואתם ,ואכן העכברים חדלו לכרסם את התבואה .במסכת הוריות (דף יג
ע"א) אמרו חז"ל' :האוכל ממה שהעכבר אוכל משכח תלמודו' .כתב 'ערבי הנחל' :על פי זה יתבאר הכתוב:
"לֹא ָעבַ ְר ִּתי ִּמ ִּמ ְצוֹ ֶת ָ
יך" – היינו בגלל שנתתי מעשר כראוי ,לכן לא אכלו העכברים מן התבואה ,וממילא "וְ לֹא
שכָ ְח ִּתי" תלמודי.
ָ
ָארור ַמ ְש ֶגה ִּע ֵור ַב ָד ֶר ְך (כז,יח)
מבאר רש"י :הכתוב מדבר במי שהוא "סומא" בדבר ,ובא לבקש עצה .על כן המשיא עצה לחברו יזהר לייעץ לו
רק עצה טובה והוגנת .פעם אחת ,נכנס תלמיד אל ה"סבא מקלם" זיע"א ,וביקש להתייעץ עמו על עניין חשוב.
ביקש ה"סבא מקלם" מאותו תלמיד שישוב ויכנס אליו לאחר תפילת ערבית ,ורק אז יוכל לתת לו עצה כפי
טובָ ה ִּמלְ פָ נ ָ
ֵיך" ,על כן בטרם
שנתבקש .בתפילת ערבית – הסביר ה"סבא מקלם" אנו אומרים" :וְ ַת ְקנֵנו ְב ֵעצָ ה ֹ
אייעץ לך מה לעשות אני רוצה לכוון היטב בתפילתי כדי שאוכל לתת לך עצה טובה!..
ש ֶדה (כח,ג)
ָברו ְך ַא ָתה ָב ִּעיר ובָ רו ְך ַא ָתה ַב ָ
ְ
דול
נָשים ָּב ּה ְמ ָעט וּבָ א ֵאלֶ יהָ ֶמלֶך ָ ּג ֹ
דרשו חז"ל (נדרים לב,ב) :על הפסוק בקהלת (ט,יד-טו)ִּ " :עיר ְק ַט ָּנה וַ אֲ ׁ ִּ
יש ִּמ ְס ּ ֵכן חָ כָ ם" .והגמרא מבארתִּ " :עיר ְק ַטנָה"  -זה הגוף,
צו ִּדים ְ ּגדֹלִּ ים ּו ָמצָ א בָ ּה ִּא ׁ
יה ְמ ֹ
וְ ָסבַ ב א ָֹת ּה וּבָ נָה ָעלֶ ָ
ְ
צו ִּדים
לֶיה ְמ ֹ
דול וְ ָסבַ ב א ָֹתה"  -זה יצר הרע" ,ובָ נָה ָע ָ
לֶיה ֶמלֶך ָג ֹ
ָשים ָבה ְמ ָעט"  -אלו איברים" ,ובָ א ֵא ָ
"וַ אֲ נ ִּ
תו"  -זו תשובה
וחרמים"  -אלו עוונות" ,ו ָמצָ א בָ ה ִּאיש ִּמ ְס ֵכן חָ כָ ם"  -זה יצר טוב" ,ו ִּמ ַלט הוא ֶאת ָה ִּעיר ְבחָ ְכ ָמ ֹ
ומעשים טובים (עד כאן הגמרא).
אמרו חז"ל (מדרש תנחומא פרשת פיקודי סימן ג')" :האדם נקרא עולם קטן" .וביארנו למעלה שאיבריו של
האדם נקראים " ִּעיר" ,ובס"ד נראה לרמוז כדי להיות " ָברו ְך ַא ָתה ָב ִּעיר"  -אדם צריך לשמור על ' ִּעירו' ,וזה
רמוז לנו " ָב ִּעיר" ראשי תיבות:
בפה  -רוצה ברכה? תיזהר במה שאתה מכניס לפה -היינו מאכלות אסורים.
ותיזהר במה שאתה מוציא מהפה :לשון הרע ,מילה פוגעת ,דיבורים בטלים.
עיניים  -תשמור על העיניים שלך ממראות אסורים -כי כל ראיה משפיעה על נפש האדם.
ידיים  -תיזהר מגזל כמו מאש! ותזכור כי":אין אדם נוגע במוכן לחבירו כמלא נימא" (יומא לח,ב) .כי מה
שמגיע לך אתה תקבל בהיתר ולא באיסור.
רגליים  -את ה" "GPSשלך כוון לבית המדרש ובית הכנסת ,שמכל צעד וצעד שתלך לשם ,עתיד לבוא תזכה
לשכר גדול בעולם הבא.
ש ֶדה'  -רמז ל'שדה המלחמה'
כאשר האדם ישמור על ה' ִּעיר' שלו וימשול באיבריו ,יזכה להיות גם בָ רו ְך ' ַב ָ
שה" (עיין זוהר בראשית {לו,ב}{ ,נד,ב}) וידוע שהאישה היא
ש ֶדה" רמז "ל ִּא ָ
של האדם נגד היצר הרע .ועוד " ַב ָ
כמראה לאדם ,שאם הוא עובד את ה' כמו שצריך ,יזכה לראות ממנה נחת ,ואם לא ח"ו יתקיים בו כנאמר
יתו"  -שדרשו חז"ל האויב שבביתו זה רמז לאישה .אבל אם האדם מושל
שי בֵ ֹ
יש ַאנְ ׁ ֵ
(במיכה ז,ו)" :אֹיְ בֵ י ִּא ׁ
ַשלִּ ם ִּא ּת ֹו"  -שכאשר האדם מרצה
אויְ בָ יו י ׁ ְ
יש ַ ּגם ֹ
צות ה' דַּ ְרכֵ י ִּא ׁ
ב' ִּעירו' ,יזכה לברכה כנאמר (במשלי טז,ז)ּ ִּ " :ב ְר ֹ
את ה' במעשיו ,גם אֹיְ בֵ י בֵ יתו שזה רמז ל ִּא ּׁ ָשה  -תשלים איתו ויהיה לו שלום בית.
את ָך (כח,ו)
ָברו ְך ַא ָתה ְבב ֶֹא ָך ובָ רו ְך ַא ָתה ְבצֵ ֶ
כתב הגאון חיד"א (בספרו 'פני דוד')ָּ :ברו ְּך ַא ּ ָתה ְ ּב'ב ֶֹא ָ
ך' :נוטריקון בית אישה כלים -רמז לדברי חז"ל
במסכת ברכות (נז,ב)" :שלשה מרחיבין דעתו של אדם אלו הן :דירה נאה ואשה נאה וכלים נאים" (עכ"ד).
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המהרש"א ביאר" :שלשה מרחיבין דעתו של אדם -מרחיבין אותיות 'מחריבין' .ונסביר זאת :כאשר האדם
שקוע בתאוות העולם ,זה מחריב את דעתו ,מכיוון שאדם לא שבע לעולם כמאמרם ז"ל (אבות ד,כא):
עולָ ם".
יאין ֶאת ָה ָא ָדם ִּמן הָ ֹ
מו ִּצ ִּ
בוד ֹ
" ַה ִּ ּקנְ ָאה וְ ַה ּ ַתאֲ וָ ה וְ ַה ָּכ ֹ
וג' הדברים שמינו חז"ל שמרחיבים דעתו של אדם יכולים להביאו לעולם הבא או ח"ו להחריבו מן העולם:
בית -רומז על הרדיפה של האדם בעולם זה למצוא לו בית לגור בו ,ולכן הוא משקיע ועובד שעות על גבי
שעות כדי שיהיה לו בית כמה שיותר גדול ,ובכך מבזבז הוא את חייו ...ומה שצריך הוא לעשות ,זה לזכור
שביתו הוא רק זמני בעולם הזה ,ולזכור שעיקר ביאתו לעולם היא שמירת התורה והמצוות.
אישה -או שימצא לו אשת חיל ויתחתן איתה ,או שירדוף אחר תאוות הזימה להרבות לו בנשים ח"ו.
כלים  -יקנה לו 'כלים' בעבודת ה' :יקנה ספרי קודש של דברי תורה ומוסר ,שיעשה לו רב -שידריך אותו
בעבודת ה' ,ויעשה לו כלי עזר בקודש שזה החברותא ,שילמד איתו תורה ,ויקנה לו 'כלים' בעבודת ה' :שאלו
הם המידות הטובות -קנאת סופרים ,ויתור ,פרגון ,ועוד ..והמצד השני יכול הוא לרדוף אחרי קניית כלים
וחפצים ולבזבז את כל כספו ומחשבותיו ברדיפת החומריות .ביד האדם לבחור באיזה דרך ללכת כנאמר
בחז"ל (מכות י,ב)" :בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו" .ואם ירדוף הוא בחייו אחר התורה והמצוות
את ָך".
יזכה בצאתו מהעולם להיכנס לגן עדן ולהנות מזיו השכינה ועליו נאמר "בָ רו ְך ַא ָתה ְבצֵ ֶ
ֶיך ְתל ִֻּאים לְ ָך ִּמ ֶנגֶד ופָ חַ ְד ָת לַ יְ לָ ה וְ ֹיו ָמם וְ לֹא ַתאֲ ִּמין ְבחַ י ָ
וְ ָהיו חַ י ָ
ֶיך (כח,סו)
כתב 'בעל הטורים' שבתנ"ך יש עוד מקום אחד שכתוב המילה " ְתל ִֻּאים ( -הושע יא,ז)" :וְ ַע ִּּמי ְתלו ִּאים
לִּ ְמ ׁשוּבָ ִּתי" .יש לבאר את הקשר בין הפסוקים הללו על פי מה שמובא בגמרא (שבת קנג,א)" :רבי אליעזר אומר
שוב יום אחד לפני מיתתך ,שאלו תלמידיו את רבי אליעזר :וכי אדם יודע איזה יום ימות? ,אמר להן וכל שכן
ישוב היום שמא ימות למחר ,ונמצא כל ימיו בתשובה" (ע"כ) .וזהו" :וְ ָהיו חַ י ָ
ֶיך ְתל ִֻּאים לְ ָך ִּמנֶגֶד"  -שתמיד
תשים נגד עיניך כי ימי חייך תלויים ועומדים ,ואין אתה יודע עת קיצך ,ומפרש המסורהְ " ,תלו ִּאים לִּ ְמשובָ ִּתי"
 שהתועלת היא בשביל התשובה ,כי ע"י שיהיו חַ ּי ֶָיך ְּתל ִֻּאים לְ ָך ִּמ ּנֶגֶ ד ,נמצא כל ימי חייך בתשובה( .כרם
שלמה – באבוב)
ֶיך ְתל ִֻּאים לְ ָך ִּמ ֶנגֶד ופָ חַ ְד ָת לַ יְ לָ ה וְ ֹיו ָמם וְ לֹא ַתאֲ ִּמין ְבחַ י ָ
וְ ָהיו חַ י ָ
ֶיך (כח,סו)
אמר הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זיע"א על פי מאמר חז"ל (ביצה טז,א)" :כל מזונותיו של אדם קצובין לו
מראש השנה ועד יום הכיפורים" .וזה אומרו "וְ הָ יו חַ י ָ
ֶיך ְתל ִֻּאים לְ ָך ִּמ ֶנגֶד" –ענין פרנסתך ומזונותיך תלויים
לנגד עיניך וקצובים לך כבר מראש השנה ,ואינך צריך לדאוג כלל עליה ,ואם כן למה "ופָ חַ ְד ָת לַ יְ לָ ה וְ ֹיו ָמם" –
הנך דואג אחריה ֹיו ָמם ולַ יְ לָ ה ,בוודאי סיבת הדבר היא מפני ש"וְ לֹא ַתאֲ ִּמין ְבחַ י ָ
ֶיך" –שהנך מקטני אמונה
במאמרם הנ"ל...
וְ ָהיו חַ י ָ
ֶיך ְתל ִֻּאים לְ ָך ִּמ ֶנגֶד (כח,סו)
כתב 'בעל הטורים' שבתנ"ך יש עוד מקום אחד שכתוב המילה " ְתל ִֻּאים ( -הושע יא,ז)" :וְ ַע ִּּמי ְתלו ִּאים
לִּ ְמ ׁשוּבָ ִּתי" .לרמז מה שכתוב במסכת ראש השנה (טז,ב)' :בינונים תלויים ועומדים בין ראש השנה ליום כיפורים,
זכו נכתבים לחיים ,לא זכו נכתבים למיתה' .וזהו" :וְ ַע ִּמי ְתלו ִּאים"  -שתלויים ועומדים עד שיעשו תשובה.
שר ְב ִּק ְר ְב ָך יַעֲ לֶ ה ָעל ָ
ֶיך ַמ ְעלָ ה ָמ ְעלָ ה וְ ַא ָתה ֵת ֵרד ַמ ָטה ָמ ָטה (כח,מג)
ַה ֵגר אֲ ֶ
ָ
ָ
שר ְב ִּק ְר ְבך" הוא ּיֵצֶ ר ָה ַרע ,אם הוא "יַעֲ לֶה ָעלֶ יך ַמ ְעלָ ה
הגאון חיד"א זצ"ל (ב'נַחַ ל ְקדו ִּּמים') ביארַ " :ה ֵגר אֲ ֶ
ָמ ְעלָ ה"  -דהיינו ִּ ּי ׁ ְשלֹט ְ ּב ָך וְ יִּ ְת ַ ּג ֵּבר ָעלֶ ָ
ּ
ימ ְט ִּריָא
"ת ֵרד ַמ ָטה ָמ ָטה" .ועוד רמז " ַמ ָטה ָמ ָטה" ִּ ּג ַ
לו ,אז ֵ
יך וְ ִּת ׁ ְש ַמע ֹ
יהנָם".
"ג ִּ
ֵ
הקמנו אתר בשבילכם( :שיעורי תורה ,עלונים)shayolamot.weebly.com :
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
אירנה ,הדר בת ויויאן ,רוית בת אורלי ,גיא בן חוה ,חמוטל בת ויקטוריה .רפואה שלמה:
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,
משה בן שושנה ,יוסף בן ציפורה .לעילוי נשמת :הרב יוסף שלום בן אברהם אלישיב זצוק"ל,
הרב ניסים טולדנו זצוק"ל ,ארז בן חיה ז"ל ,יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל ,חנה בת שמחה
ז"ל  ,דוד אמנו בן מזולה ז"ל.
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