
תקשת תשרת תשע"ד | א

הקה"ג ק' תנתס תקידמאן שליט"א
תקשת תשרת תשע"ד

בתורה  קוראים  אנו  חקת  פרשת  בפרשתנו 

ימי  בכל  מישראל  אחד  לכל  נוגע  שהוא  פסוק, 

)במדבר יט- חייו עלי אדמות בענין עסק התורה 

הבא  כל  באהל,  ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד(: 

וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים".  אל האהל 

ריש  "אמר  סג:(:  )ברכות  בגמרא  כך  על  דרשו 

לקיש, מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי 

אדם  התורה  זאת  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 

כי ימות באהל".

"כך היא  וזהו ששנינו במשנה )אבות פ"ו מ"ד(: 

במשורה  ומים  תאכל  במלח  פת  תורה  של  דרכה 

תשתה, ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה, ובתורה 

וטוב  אשריך  כן  עושה  אתה  ואם  עמל,  אתה 

הבא".  לעולם  לך  וטוב  הזה  בעולם  אשריך  לך, 

מקרא  שדרשו  קיא.(  )סנהדרין  בגמרא  מצינו  וכן 

שכתוב בשבח התורה )איוב כח-יג(: "לא ידע אנוש 

ערכה ולא תמצא בארץ החיים - לא תמצא תורה 

במי שמחיה עצמו". 

ממה  טוב,  לקח  ללמוד  לנו  ראוי  זה  בענין 

שמצינו אצל רבינו הקדוש )כתובות קד.(: "בשעת 

פטירתו של רבי זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה, 

שיגעתי  לפניך  וידוע  גלוי  עולם  של  רבונו  אמר 

אפילו  נהניתי  ולא  בתורה,  אצבעותי  בעשר 

)ד"ה  התוספות  זה  על  וכתבו  קטנה".  באצבע 

מתפלל  שאדם  "עד  המדרש:  בשם  נהניתי(  לא 

יכנסו  שלא  יתפלל  גופו,  לתוך  תורה  שיכנס 

הוכחה  המדרש  ומביא  גופו".  לתוך  מעדנים 

מרבינו הקדוש שזכה לתורה משום שלא נהנה 

מן העולם הזה.

מי  מאתנו  שאין  אף  כי  מזה,  למדים  נמצינו 

אפס  אפילו  הקדוש  לרבינו  להידמות  שיכול 

ללכת  להשתדל  לנו  ראוי  זאת  כל  עם  קצהו, 

לקיים  כדי  הזה,  העולם  בתענוגי  למעט  בדרכו 

ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  שכתוב:  מקרא  בכך 

במי  אלא  מתקיימין  תורה  דברי  "שאין   – באהל" 

שממית עצמו עליה".

 דבקים תשצבים
להבשת אש של הקמב"ם

דבר בעתו מה טוב לשנות וללמוד בעיון את 

דברות קדשו מלהבות אש של הרמב"ם, שהביא 

בהרחבה יתירה את הדרש של ריש לקיש, שאין 

התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה 

)הלכות תלמוד תורה פ"ג הי"ב(:

"אין דברי תורה מתקיימין במי שמרפה עצמו 

ומתוך  עידון  מתוך  שלומדין  באלו  ולא  עליהן, 

עליהן,  עצמו  שממית  במי  אלא  ושתיה,  אכילה 

ומצער גופו תמיד, ולא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו 

תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, זאת התורה אדם 

במי  אלא  מתקיימת  התורה  אין  באהל,  ימות  כי 

שממית עצמו באהלי החכמים.

וכן אמר שלמה בחכמתו )משלי כד-י( התרפית 

אף  ב-ט(  )קהלת  אמר  ועוד  כחכה,  צר  צרה  ביום 

היא  באף  שלמדתי  חכמה  לי,  עמדה  חכמתי 

היגע  שכל  כרותה  ברית  חכמים  אמרו  לי.  עמדה 

משכח,  הוא  במהרה  לא  המדרש  בבית  בתורתו 

ואת  שנאמר  מחכים,  בצנעה  בתלמודו  היגע  וכל 

צנועים חכמה, וכל המשמיע קולו בשעת תלמודו, 

תלמודו מתקיים בידו, אבל הקורא בלחש במהרה 

הוא שוכח".

החשיבות  על  זו  להלכה  מסמיך  הרמב"ם 

הגדולה ללמוד תורה בלילה, אשר כפי הנראה גם 

זה הוא חלק בלתי נפרד מהצורך להמית עצמו על 

התורה )הלכה יג(:

אין  ובלילה,  ביום  ללמוד  שמצוה  פי  על  "אף 

מי  לפיכך  בלילה,  אלא  חכמתו  רוב  למד  אדם 

לילותיו,  בכל  יזהר  התורה  בכתר  לזכות  שרצה 

ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה ואכילה ושתיה 

ודברי  תורה  בתלמוד  אלא  בהן,  וכיוצא  ושיחה 

אלא  תורה  של  רינה  אין  חכמים  אמרו  חכמה. 

וכל  בלילה,  רוני  קומי  ב-יט(  )איכה  בלילה, שנאמר 

עליו  נמשך  חסד  של  חוט  בלילה  בתורה  העוסק 

חסדו  ה'  יצוה  יומם  מב-ט(  )תהלים  שנאמר  ביום, 

ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי".

 איך טעה דשד המלך לשמק:
"זמיקשת היש לי תשריך"

והנה לפי מה שלמדנו עד הנה דברים ברורים, 

שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו 

ז"ל  לנו חכמינו  עליה, ראוי להתבונן במה שגילו 

בגמרא )סוטה לה.(, כי דוד המלך נכשל שנשא את 

הארון בעגלה, כמו שכתוב )שמואל ב ו-ג(: "וירכבו 

ומפרש  חדשה".  עגלה  אל  האלקים  ארון  את 

שאפילו  ברור,  כך  כל  בדבר  טעה  איך  בגמרא 

תינוקות של בית רבן יודעים אותו:

"דרש רבא, מפני מה נענש דוד, מפני שקרא 

קיט-נד(  )תהלים  שנאמר  זמירות,  תורה  לדברי 

זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי, אמר לו הקב"ה 

דברי תורה שכתוב בו )משלי כג-ה( התעיף עיניך בו 

מכשילך  הריני  זמירות,  אותן  קורא  אתה  ואיננו, 

בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו, 

]משה  נתן  לא  קהת  ולבני  ז-ט(  )במדבר  דכתיב 

עגלות[ כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו".

ד"ה  טז  דרוש  א  )חלק  דבש"  ב"יערות  וביאר 

וזאת היתה( מהו העונש מדה כנגד מדה, כי הטעם 

"בכתף  הארון  על  קהת  בני  את  הקב"ה  שהזהיר 

ישאו" הוא, כי הארון שבו היו הלוחות הוא רמז 

לתורה, ואי אפשר להשיג את התורה רק על ידי 

עמל ויגיעה, כמבואר בגמרא )מגילה ו:(: "אם יאמר 

יגעתי  לא  ולא מצאתי אל תאמן,  יגעתי  לך אדם 

לכן  תאמן".  ומצאתי  יגעתי  תאמן,  אל  ומצאתי 

"בכתף  היה אסור לקחת את הארון בעגלה אלא 

על  עצמו  ולהמית  לעמול  שצריך  לרמז  ישאו", 

התורה.

לי  היו  "זמירות  שאמר:  המלך  דוד  והנה 

חוקיך", הרי יש בזה משמעות שהיה יכול להשיג 

לכן  זמירות,  שמזמר  כאדם  בנקל  התורה  את 

שישתכח  מדה,  כנגד  מדה  הקב"ה  אותו  העניש 

"זאת התשקה אדם כי ימשת באהל"

 עבשדת הרשדש המשטלת על כל איש ישקאל
להמית עצמש על התשקה כדי שתתריים בידש
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ממנו פסוק מפורש: "בכתף ישאו" שצריך לשאת 

את הארון על הכתף דרך עמל ויגיעה, ובמקום זה 

ומטעות  טורח,  בלי  העגלה  על  הארון  את  הניח 

לתורה  שקרא  הראשונה  הטעות  לו  נתגלתה  זו 

זמירות: "זמירות היו לי חוקיך".

קעישן נשגב של ה"אמקי אמת"

אמנם יש לתמוה הפלא ופלא, איך יעלה על 

הדעת שדוד המלך שהיה בקי בכל התורה, טעה 

ולא ידע את הדרש בפסוק: "זאת התורה אדם כי 

במי  אלא  מתקיימת  התורה  שאין  באהל",  ימות 

על  קשות  לעמול  וצריך  עליה,  עצמו  שממית 

"לא ימוש ספר  )יהושע א-ח(:  התורה כמו שכתוב 

התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה".

זאת ועוד, כי מי לנו גדול מדוד המלך שעמל 

כך שלא טעם טעם  כדי  חייו, עד  ימי  כל  בתורה 

בחצות  לילה  כל  קם  היה  אלא  בשנתו,  מיתה 

ועסק בתורה כל הלילה עד שעלה עמוד השחר, 

תלוי  היה  "כנור  ג:(:  )ברכות  בגמרא  ששנינו  כמו 

למעלה ממטתו של דוד, וכיון שהגיע חצות לילה 

בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו, מיד היה 

עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר". הנה 

כי כן איך טעה לומר: "זמירות היו לי חוקיך".

והנה מצינו ביאור נפלא על כך להגה"ק בעל 

"אמרי אמת" מגור זי"ע )פרשת נשא שנת תרפ"ט ד"ה 

ויהי ביום כלות(, כי לכאורה יש לתמוה מה שהזהיר 

"בכתף ישאו", שהרי שנינו  הכתוב את בני קהת: 

אם  נושאיו".  את  ארון  "נשא  לה.(:  )סוטה  בגמרא 

מה  לשם  נושאיו,  את  נשא  שהארון  מאחר  כן 

אך  על כתפיהם.  הארון  את  הקב"ה שישאו  צוה 

הביאור על כך הוא, כי רק בזכות שטרחו בני לוי 

לשאת את הארון על כתפיהם, זכו שהארון נשא 

את נושאיו.

בגמרא  ששנינו  ממה  תבלין  להוסיף  ויש 

וביאר  תאמן".  ומצאתי  "יגעתי  ו:(:  )מגילה 

ד"ה  תרמ"ט  שנת  תולדות  )פרשת  אמת"  ה"שפת 

הרי"ם  חידושי  בעל  זקינו  בשם  לך(  ויתן  בפסוק 

ו:(:  )מגילה  הגמרא  לשון  דקדוק  לפרש  זי"ע, 

היא  כי מציאה  "הגם   - ומצאתי תאמן"  "יגעתי 

שבאה בהיסח הדעת, ואיך שייך יגעתי ומצאתי, 

יגיעתו  בכח  אדם  שיוכל  ערך  אין  שבאמת  רק 

לו  נותנין  היגיעה  שבשכר  רק  ה',  דבר  להשיג 

במתנה ובדרך מציאה".

עינינו  יאירו  אמת",  ה"אמרי  אומר  מעתה 

להבין מה שאמר דוד המלך על התורה: "זמירות 

היו לי חוקיך". כי דוד המלך עמל בתורה כל לילה 

"יגעתי  אצלו:  שנתקיים  וזכה  השחר,  עלות  עד 

ומצאתי תאמן", שזכה לגילויים והשגות גדולות 

והודאה  שבח  נתן  זו  לבחינה  וכשהגיע  בתורה, 

התענוג  על  חוקיך",  לי  היו  "זמירות  להקב"ה: 

הגדול שהתענג בעסק התורה.

דרך  על  כך,  על  נענש  זאת  כל  עם  אך 

ששנינו במשנה )אבות פ"א מי"א(: "חכמים הזהרו 

בדבריכם". וכן היה דוד המלך צריך להיות זהיר 

חוקיך",  לי  היו  "זמירות  לומר:  שלא  בדבריו, 

צריך לעמול  דבריו שאין  לפרש  יטעו  כדי שלא 

את  שישא  הקב"ה  אותו  הכשיל  ולכן  בתורה, 

שם  גם  אשר  כתפיו,  על  ולא  בעגלה  הארון 

את  לשאת  בתורה,  לעמול  שצריך  היא  הטעות 

"בכתף ישאו", כדי  הארון על כתפיהם בבחינת: 

שיזכו שהארון ישא את נושאיו. אלו תוכן דבריו 

הקדושים בתוספת ביאור.

דוד  כי  נאה,  פרפרת  להוסיף  דרכי  חשבתי 

מה  הגדולה,  לפליאה  ישוב  בדבריו  רמז  המלך 

בחוט  זמירות,  לתורה  לקרוא  ככה  על  ראה 

יחד,  שהסמיכם  הפסוקים  שלושת  המשולש 

לי  היו  "זמירות  קיט-נד(:  )תהלים  שאמר  וזהו 

חוקיך בבית מגורי", ועל זה מפרש והולך שאין 

כוונתו שהשיג את התורה בלי עמל, אלא זכה 

"זכרתי בלילה שמך ה' ואשמרה תורתך",  לכך, 

עד  ולילה  לילה  כל  בתורה  שעסקתי  בזכות 

עלות השחר.

היתה  "זאת  השלישי:  בפסוק  מסיים  כך  ועל 

לי",  "זאת היתה  נצרתי", רמז בכך:  כי פקודיך  לי 

כי  אדם  התורה  "זאת  שכתוב:  מקרא  שקיימתי 

במי  אלא  מתקיימת  התורה  שאין  באהל",  ימות 

שממית עצמו עליה, ובזכות זה זכיתי שתתקיים 

התורה בידי בבחינת: "זמירות היו לי חוקיך", ועם 

על  קכא:(  )יבמות  שדרשו  דרך  על  נענש  זאת  כל 

"וסביביו נשערה מאד, מלמד  הכתוב )תהלים נ-ג(: 

שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה", כדי 

שלא יבואו לטעות בדבריו.

"אבן מאסש הבשנים היתה לקאש תינה"

רחש לבי דבר טוב לבאר בזה דברי דוד המלך 

"אבן מאסו  נעים זמירות ישראל )תהלים קיח-כב(: 

הבונים היתה לראש פינה, מאת ה' היתה זאת היא 

נפלאת בעינינו". נקדים מה שכתוב בפרשת ויצא 

)בראשית כט-א(:

קדם,  בני  ארצה  וילך  רגליו  יעקב  "וישא 

עדרי  שלשה  שם  והנה  בשדה  באר  והנה  וירא 

ישקו  ההוא  הבאר  מן  כי  עליה,  רובצים  צאן 

ונאספו  הבאר,  פי  על  גדולה  והאבן  העדרים, 

שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר 

והשקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר 

אתם  מאין  אחי  יעקב  להם  ויאמר  למקומה, 

ויאמרו מחרן אנחנו...

ויאמר הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה 

אשר  עד  נוכל  לא  ויאמרו  רעו,  ולכו  הצאן  השקו 

יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר 

רחל  את  יעקב  ראה  כאשר  ויהי  הצאן...  והשקינו 

ויגש  אמו,  אחי  לבן  צאן  ואת  אמו  אחי  לבן  בת 

יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן 

לבן אחי אמו".

"וקשה  תרל"ט(:  )שנת  אמת"  ה"שפת  ותמה 

כי  ואם  הבאר,  פי  על  גדולה  האבן  ראה  הלא 

לגול  יוכלו  לא  כי  להבין  לו  היה  גיבור,  היה  הוא 

שיעקב  אמת"  ה"אמרי  בעל  בנו  ותירץ  האבן". 

מנסים  היו  אם  כי  מנסים  שאינם  על  הוכיחם 

היו מצליחים, והרמז בזה לדורות לפי המבואר 

במדרש )ב"ר ע-ח(: "והאבן גדולה על פי הבאר זה 

היצר הרע", שאפילו אם רואה אדם שאין בכוחו 

לבדו, אל יתייאש אלא ינסה בכל כוחו ואז יזכה 

שהקב"ה יסייעו.

והוסיף עוד כי אולי גם יעקב לא היה מסוגל 

לו  שהיה  אלא  עצמו,  בכוחות  האבן  את  לגולל 

רצון עז לכך, ולכן חפץ ה' בידו הצליח לגולל את 

 גמקא: דשד המלך נשא את האקשן בעגלה שלא "בכתף",
עשנש על שכינה את התשקה "זמיקשת היש לי תשריך"

 יעקשת דבש: המצשה לשאת את האקשן "בכתף",
לקמז שצקיך לעסשר בתשקה דשרא בדקך עמל שיגיעה

 איך יעלה על הדעת שדשד המלך רקא את התשקה "זמיקשת",
מששם שנשתכת ממנש שצקיך לעמשל בתשקה

 אמקי אמת: האקשן שהשא התשקה נששא את נששאיש,
אשלם קר בתנאי שטקתש לשאת את האקשן "בכתף"
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האבן. והנה כאשר נתבונן נראה כי דברי ה"אמרי 

אמת" הללו משתלבים להפליא, עם מה שביאר 

על  הארון  את  לשאת  הציווי  ענין  עצמו  הוא 

הכתף, ועל ידי זה יזכו אחר כך לסיוע מן השמים 

שהארון ישא את נושאיו.

התכוון  זה  נשגב  לרעיון  כי  לומר  יש  מעתה 

אותה  הבונים",  מאסו  "אבן  באומרו:  המלך  דוד 

אבן שהיתה על פי הבאר, והבונים שהם כל רועי 

הצאן מאסו באבן זו, כי לא יכלו לגולל את האבן 

יעקב  שבא  עד  הרועים,  כל  שיבואו  עד  בעצמם 

אמונתו  ידי  על  עצמו,  בכוחות  האבן  את  וגולל 

אבן  כוחו,  בכל  השתדלות  לעשות  צריך  שהוא 

זו "היתה לראש פינה", יסוד ושורש לכל הדורות 

שאיש ישראל צריך להשתדל בכל כוחו, ועל ידי 

ה'  "מאת  דשמיא,  לסייעתא  זוכים  ההשתדלות 

היתה זאת היא נפלאת בעינינו". 

 קבי תנינא בן דשסא
מעלה את האבן ליקששלים

שהביא  מה  שלישית  צלע  בזה  לצרף  נפלא 

החידושי  זקינו  בשם  )לפסח(  צדיק"  ב"שפתי 

הרי"ם זי"ע, שעמד על מה שמצינו במדרש רבה 

)שיר השירים פרשה א פסקה ד(: 

חנינא,  רבי  זה  במלאכתו,  מהיר  איש  "חזית 

עולות  מעלים  עירו  אנשי  ראה  אחת  פעם  אמרו 

ושלמים, אמר כולם מעלים שלמים לירושלים ואני 

איני מעלה כלום, מה אעשה מיד יצא למדברה של 

יצא  ומצא שם אבן אחת,  עירו בחורבה של עירו 

וסידקה וסתתה וכרכמה, אמר הרי עלי להעלותה 

להם  אמר  פועלים,  לו  לשכור  ביקש  לירושלים, 

מעלים לי אתם את האבן הזאת לירושלים, אמרו 

לך  מעלים  ואנו  זהובים  מאה  שכרנו  לנו  תן  לו 

מאה  לי  מנין  וכי  להם  אמר  לירושלים,  אבנך  את 

לשעה,  מצא  ולא  לכם  לתת  חמשים  או  זהובים 

מיד הלכו להם.

בדמות  מלאכים  חמשה  הקב"ה  לו  זימן  מיד 

בני אדם, אמרו לו, רבי תן לנו חמשה סלעים ואנו 

ידך עמנו,  ובלבד שתתן  לירושלים,  מעלים אבנך 

בירושלים, ביקש  ונמצאו עומדין  ידו עמהם  ונתן 

ליתן להם שכרם ולא מצאן, בא המעשה ללשכת 

הגזית אמרו לו דומה רבינו שמלאכי השרת העלו 

אותו  לחכמים  נתן  מיד  לירושלים,  האבן  את  לך 

השכר שהשכיר עם המלאכים".

כאן  שיש  זי"ע  הרי"ם  החידושי  כך  על  אמר 

ידע שאין  בן דוסא  לקח נשגב, שהרי רבי חנינא 

לו מעות להוציא על זה, אבל מגודל השתוקקותו 

נפתחה לו ישועה מן השמים ששלחו לו מלאכים. 

דוסא  בן  חנינא  רבי  כי  לומר,  יש  האמור  ולפי 

כי  לירושלים,  אבן  להעלות  כוחו  בכל  השתדל 

יעקב אבינו כבר סלל לכך את הדרך, באבן שגולל 

בבחינת:  הבאר,  פי  מעל  הטבע  מדרך  למעלה 

ה'  מאת  פינה,  לראש  היתה  הבונים  מאסו  "אבן 

היתה זאת היא נפלאת בעינינו".

ויש להוסיף נקודה חשובה, כי יתכן שמגודל 

להעלות  דוסא  בן  חנינא  רבי  של  השתוקקותו 

לו  שסייעו  מלאכים  נבראו  לירושלים,  האבן  את 

יש  עוד  הפועל.  אל  מהכח  המצוה  את  להוציא 

עמו  התנו  שהמלאכים  שניה,  נקודה  על  להעיר 

רק  לירושלים,  האבן  את  להעלות  מוכנים  שהם 

"תן לנו חמשה  בתנאי שגם הוא ישתתף עמהם: 

ובלבד  לירושלים,  אבנך  מעלים  ואנו  סלעים 

ונמצאו עומדין  ידו עמהם  ונתן  ידך עמנו,  שתתן 

חייבים  שאנו  לקח  נלמד  ומזה  בירושלים". 

לעשות כל מיני השתדלות בכל כוחנו, כי רק אז 

שנושא  הארון  בבחינת  דשמיא  לסייעתא  נזכה 

את נושאיו.

 תשבה גדשלה לעששת תששבה
לתני שעשסר בתשקה 

הביאור  חובת  עלינו  מוטלת  שעתה  אלא 

ליישב פליאה עצומה, לפי מה שדרש ריש לקיש 

כי  אדם  התורה  "זאת  הפסוק:  של  הרישא  את 

ימות באהל", שרמז לנו הכתוב בזה: "שאין דברי 

עליה",  עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימין  תורה 

איך יפרש לפי זה הסיפא של הכתוב: "כל הבא אל 

האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים", הלא 

בוודאי  תורה  של  באהלה  עצמו  ממית  אדם  אם 

עליו  אומר  איך  כן  כי  הנה  מטהרתו,  שהתורה 

הכתוב שיטמא שבעת ימים.

חשבתי דרכי לברר מקחו של צדיק להשלים 

יקרה  הקדמה  פי  על  לקיש,  ריש  של  דרשתו 

ממאורי עולם רבותינו הקדמונים והאחרונים, כי 

הוא  בתורה  לעסוק  מתחיל  ישראל  שאיש  לפני 

שלא  כדי  עוונותיו,  על  בתשובה  להרהר  צריך 

יהיה ח"ו בכלל הכתוב )תהלים נ-טז( "ולרשע אמר 

אלקים מה לך לספר חוקי ותשא בריתי עלי פיך", 

ד"ה  דברים  )פרשת  ושמש"  ב"מאור  שכתב  כמו 

והנראה לי( בשם הרבי מלובלין זי"ע:

מרבותי  שמעתי  וכן  קודש,  בספרי  "מצאנו 

הקדושים נשמתם עדן, שהעיקר מעיקרי העבודה 

ישיבתו ללמוד תורה  הוא להרהר בתשובה קודם 

הרב  ואדמו"ר  המצוות,  מעשה  עשייתו  קודם  או 

בוצינא קדישא רבן של כל בני הגולה מו"ה יעקב 

יצחק מק"ק לובלין זצוק"ל אמר, שאם האדם אינו 

נאמר  עליו  התורה,  לימוד  קודם  תשובה  עושה 

מה  וגו',  חוקי  לספר  לך  מה  אלקים  אמר  ולרשע 

שאין כן באם מהרהר בתשובה קודם הלימוד אזי 

)דף מט:(  נקרא צדיק, כמו שאמרו חז"ל בקידושין 

המקדש את האשה על מנת שאני צדיק, אף על פי 

שהוא רשע גמור מקודשת שמא הרהר בתשובה, 

ועל כן רשאי אחר כך ללמוד התורה הקדושה".

נקדים מה שצונו הקב"ה לספור ספירת  עוד 

כמו  השבועות,  חג  לפני  שבתות  שבע  העומר 

ממחרת  לכם  "וספרתם  כג-טו(:  )ויקרא  שכתוב 

שבע  התנופה  עמר  את  הביאכם  מיום  השבת 

שבתות תמימת תהיינה". ומבואר הטעם בספרים 

)פרשת  הקדוש  בזוהר  הדבר  ומקור  הקדושים 

אמור צז.(, כדי שנתקן ונזכך בהם את שבע המדות 

הוד,  נצח,  תפארת,  גבורה,  חסד,  האדם:  שבנפש 

וזהו  המדות.  כל  את  כוללות  שהן  מלכות,  יסוד, 

שתיקנו לומר בתפלה שאחרי ספירת העומר:

משה  ידי  על  צויתנו  אתה  עולם,  של  "רבונו 

לטהרנו  כדי  העומר,  ספירת  לספור  עבדך 

מקליפותינו ומטומאותינו, כמו שכתבת בתורתך, 

את  הביאכם  מיום  השבת  ממחרת  לכם  וספרתם 

עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה, עד 

ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום, כדי 

שיטהרו נפשות עמך ישראל מזוהמתם".

 דשד המלך עמל תתילה בתשקה ישמם שלילה,
שבזכשת זה זכה להשגשת התשקה בבתינת: "זמיקשת היש לי תשריך"

 אמקי אמת: יערב גלל את האבן מעל תי הבאק
שלא כדקך הטבע קר בזכשת השתדלשתש שאמשנתש בה'

 "אבן מאסש הבשנים" – האבן של הקשעים שגלל יערב אבינש,
"היתה לקאש תינה", שהכל תלשי בהשתדלשת

 קבי תנינא בן דשסא שהעלה את האבן ליקששלים
שלא כדקך הטבע, למד מיערב שסלל את הדקך באבן שגלל
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 יסשד גדשל מתשקתש
של הגק"א מששילנא זי"ע

נפש,  לכל  השוה  עבודה  בדרך  לבאר  ונראה 

מה שצונו הקב"ה לתקן את ז' המדות לפני קבלת 

התורה בחג השבועות, על פי מה ששנינו בגמרא 

דכתיב  מאי  לוי,  בן  יהושע  רבי  "אמר  עב:(:  )יומא 

זכה  משה,  שם  אשר  התורה  וזאת  ד-מד(  )דברים 

נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מיתה". 

סם  תהיה  שהתורה  אפשר  איך  יפלא  ולכאורה 

מיתה, הלא שנינו בגמרא )קידושין ל:(: "כך הקב"ה 

אמר להם לישראל, בני, בראתי יצר הרע ובראתי 

אין  בתורה  עוסקים  אתם  ואם  תבלין,  תורה  לו 

אתם נמסרים בידו".

אך הביאור על כך כמו שכתב מאורו של עולם 

)כד-לא(:  משלי  על  בפירושו  זי"ע  מווילנא  הגר"א 

"וכן בתורה אמרו )יומא עב:( זכה נעשה לו סם חיים, 

לא זכה נעשה לו סם המות, כי ענין התורה לנפש 

סמים  מצמיח  שהוא  הארץ,  אל  המטר  ענין  כמו 

חיים וסמים מות, כן בתורה צריך אחר לימוד, לבער 

הפסולת ממנו ביראת חטא ומעשים טובים".

וכן כתב הגר"א ביתר הרחבה ב"אבן שלמה" 

)פ"א אות יא(:

לארץ,  המטר  דוגמת  לנפש  התורה  "ענין 

שמצמיח מה שנזרע בה, סם חיים או סם מות, כן 

בתורה מצמיח בה מה שבלבו, אם לבו טוב תגדיל 

יגדל  ולענה  ראש  פורה  שורש  בלבו  ואם  יראתו, 

וצדיקים  יד-י(  )הושע  שנאמר  כמו  בלבו,  הטינא 

)שבת  שכתוב  וכמו  בם,  יכשלו  ופושעים  בם  ילכו 

בה  ולמשמאילים  דחיי  סמא  בה  למיימינים  פח:( 

סמא דמותא, על כן צריך לפנות לבו בכל יום קודם 

ביראת  והמדות  ואחריו, מעיפוש הדעות  הלימוד 

חטא ומעשים טובים".

גוף  שהרי  הגר"א,  לדברי  תבלין  להוסיף  ויש 

האדם נברא מעפר האדמה כמו שכתוב )בראשית 

ב-ז(: "וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה, 

שאין  כמו  כן  כי  הנה  חיים".  נשמת  באפיו  ויפח 

העפר יכול להצמיח רק אחרי שהוא מקבל מים, 

כן אין עפר האדם יכול להצמיח מצוות ומעשים 

טובים, רק אם משקים אותו תחילה במים רוחניים 

שהיא התורה שנמשלה למים, כמו שכתוב )ישעיה 

נה-א(: "הוי כל צמא לכו למים".

כי  הגר"א,  דברי  להבין  לנו  ירווח  כן  כי  הנה 

משתדל  ואינו  למים  שנמשלה  בתורה  העוסק 

לזכך את המדות המושחתות שבתוכו, הרי הוא 

שאפילו  שדהו,  בתוך  קוצים  שזורע  למי  דומה 

יצמיחו  לא  השמים,  מן  ברכה  גשמי  ירדו  אם 

שאינו  מי  כך  ודרדרים,  קוצים  אם  כי  טוב  יבול 

משתדל לעקור את הקוצים שבתוך נפשו, אפילו 

יהיו רק בבחינת סם המיתה  יעסוק בתורה הרי 

להצמיח את הקוצים.

פי דברי הגר"א  כי על  נראה  נתבונן  כאשר 

יתבאר מה שהוכיח ירמיהו הנביא את ישראל 

יהודה  לאיש  ה'  אמר  כה  "כי  ד-ג(:  )ירמיה 

ולירושלים, נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים". 

אדמה,  מעובדי  למידין  "הוו  רש"י:  ופירש 

להמית  הקיץ,  בימי  אותה  ]שחורשים[  שנרים 

שרשי העשבים, שלא תהא מעלה קוצים בעת 

בטרם  מעשיכם  הטיבו  אתם  אף  בחורף,  הזרע 

תפלתכם תהא  שלא  הרעה,  עליכם   תבוא 

נמאסת כשתצעקו". 

והעצה על כך היא כפי שכבר למדנו מדברי 

יום  בכל  לבו  לפנות  צריך  כן  "על  הנ"ל:  הגר"א 

קודם הלימוד ואחריו, מעיפוש הדעות והמדות 

שכל  כלומר  טובים".  ומעשים  חטא  ביראת 

יום לפני שמתחיל לעסוק בתורה צריך לפנות 

גם  וכן  המקולקלות,  המדות  מכל  לבו  את 

שוב  עצמו  את  יבדוק  בתורה  שעוסק  אחרי 

זה  ידי  ועל  מושחתות,  מדות  בו  נשארו  שלא 

מצוות ממנו  תצמיח  שהתורה  לו   מובטח 

ומעשים טובים.

הקב"ה  שצונו  הטעם  היטב  מבואר  מעתה 

שבע  תיקון  עבודת  תורה,  מתן  לפני  להקדים 

העומר,  ספירת  של  שבועות  בשבעה  המדות 

וערך  תועלת  שום  אין  המדות  תיקון  בלי  כי 

סם  ח"ו  נעשית  התורה  שהרי  התורה,  לקבלת 

טוב  ויותר  הרעות,  המדות  את  להגדיל  המות 

חטא להוסיף  שלא  כדי  בתורה  לעסוק   שלא 

על פשע.

 לתני עסר התשקה יטהק
מז' שמשת של היצק הקע

מה  להבין  פתח  לנו  יפתח  האמור  פי  על 

ימי  שבעת  מת  בטומאת  בתורה  שמצינו 

טומאה לפני הטהרה, וכן מצינו במצורע שצריך 

הוא  הנגע  אם  לברר  כדי  ימים  שבעת  הסגר 

וישוב  הנפש  חשבון  שיעשה  כדי  זה  כל  טמא, 

שפגם  מה  על  הללו,  ימים  בשבעת  בתשובה 

וטימא את ז' המדות שלו להשתמש בהן לדבר 

לטבול יוכל  ימים  ז'  שעברו  אחרי  ורק   עבירה, 

במים טהורים.

בגמרא  המבואר  לפי  תבלין  להוסיף  ויש 

הרע,  ליצר  לו  יש  שמות  "שבעה  נב.(:  )סוכה 

דוד  ערל...  קראו  משה  רע...  קראו  הקב"ה 

ישעיה  שונא...  קראו  שלמה  טמא...  קראו 

קראו מכשול... יחזקאל קראו אבן... יואל קראו 

בבחינת  שהם  לומר  יש  המבואר  ולפי  צפוני". 

ז' מדות  כנגד  ז' מדות של הטומאה המכוונות 

ימי טומאה  בז'  האדם  וצריך  הקדושה,  שמצד 

של  שמות  ז'  תחת  שנכנע  על  תשובה  לעשות 

היצר הרע, ואחרי שעברו ז' ימי טומאה יטבול 

במי טהרה ויעבוד את ה' בטהרה.

דרשתו  את  להשלים  עינינו  יאירו  מעתה 

מקרא  לנו  דרש  דרוש  אשר  לקיש,  ריש  של 

באהל",  ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  שכתוב: 

שממית  במי  אלא  מתקיימת  התורה  שאין 

זהו  כי  לומר  יש  דברינו  ולפי  עליה,  עצמו 

וכל  "כל הבא אל האהל  פירוש המשך הכתוב: 

מזהיר  בכך  ימים".  שבעת  יטמא  באהל  אשר 

עצמו  את  ירמה  שלא  תורה,  לומד  כל  הכתוב 

אלא  השלימות,  בתכלית  כבר  שהוא  לחשוב 

ידע נאמנה לפני שהוא מתחיל לעסוק בתורה, 

שפגם  מה  על  בתשובה  להרהר  צריך  שהוא 

וטימא את ז' המדות שלו, על ידי שהלך בעצת 

יצר הרע שיש לו ז' שמות.

אל  הבא  "כל  הכתוב:  פירוש  זהו  כן  כי  הנה 

שכבר  באהל"  אשר  "וכל  בתורה,  לעסוק  האהל" 

ימים",  שבעת  "יטמא  תורה,  של  באהלה  נמצא 

שהן  שלו  המדות  ז'  את  שטימא  בעצמו  יחשוד 

לתקן  בתשובה  ויהרהר  ימים,  שבעת  בבחינת 

שיעשה  ואחרי  שלו,  המדות  ז'  כל  את  ולטהר 

תשובה ימית עצמו על התורה ועל ידי זה תתקיים 

ה'  "יראת  יט-י(:  )תהלים  התורה בידו, כמו שכתוב 

יש לה  רק תורה בטהרה   – טהורה עומדת לעד" 

הסגולה שתתקיים בידו לעד.
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