
הששת שאפ תשע"ד | א
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הששת שאפ תשע"ד

בפרשתנו פרשת ראה )דברים יד-כב(: "עשר 
השדה  היוצא  זרעך  תבואת  כל  את  תעשר 
שנה שנה". דרשו על כך חכמינו ז"ל במדרש 

תנחומא )סימן יג(:

)משלי לא-כא(  "עשר תעשר, הדא הוא דכתיב 

כי כל ביתה לבוש שנים,  לא תירא לביתה משלג 

חדשים,  י"ב  בגיהנם  רשעים  משפט  אמר  חזקיה 

ששה חדשים בחמה וששה חדשים בצינה... יכול 

אף לישראל, תלמוד לומר כי כל ביתה לבוש שנים, 

הענק  תפילין,  ציצית  ופריעה,  מילה  שנים,  שנים 

תעשר,  עשר  תפתח,  פתוח  תתן,  נתון  תעניק, 

לפיכך משה מזהיר את ישראל עשר תעשר".

של  גיהנם  רק  הכתוב  שמזכיר  מה  והנה 

שלג: "לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש 

שנים", אף שניצולים גם מגיהנם של חמה שהוא 

כי מאחר שהגיהנם של שלג  לומר  יש  של אש, 

הוא בששה חדשים אחרונים, לכן באומרו: "לא 

תירא  שלא  בזה,  הכוונה  משלג"  לביתה  תירא 

של  מהגיהנם  כלה,  עד  מהחל  הגיהנם  מעונש 

המצוות  קיום  בזכות  שלג,  של  הגיהנם  עד  אש 

שנים שנים.

אמנם כל רואה ישכיל ויבין כי מדרש זה הוא 

שנים  המצוות  לקיים  הענין  מהו  וחתום,  סתום 

שנים להינצל מדינה של גיהנם, האין זה מספיק 

כי  ועוד,  זאת  התורה.  מצוות  תרי"ג  כל  לקיים 

הן אמת שמילה ופריעה, ציצית ותפילין, הן זוג 

של שתי מצוות, אבל איך משווה המדרש לכך 

פתוח  תתן,  נתון  תעניק,  "הענק  שכתוב:  מה 

מדובר  למעשה  הלא  תעשר",  עשר  תפתח, 

מעשר  במצות  ובפרט  אחת,  במצוה  רק  שם 

שאסור להרבות על המעשרות, כמבואר בגמרא 

"המרבה במעשרות פירותיו מתוקנין  נ.(:  )עירובין 

משום  רש"י  ופירש  מקולקלין".  ומעשרותיו 

שם  שהרי  המעשרות,  בתוך  מעורב  שטבל 

מעשר לא חל רק על חלק עשירי ולא יותר.

על  פליאה  מאמר  עוד  שמצינו  מה  והנה 

פסוק זה במדרש תנחומא )פרשת כי תבא סימן יא(, 

"ושמחת  כו-יא(:  )שם  שכתוב  מקרא  על  שדרש 

בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלקיך, ואין טוב אלא 

נתתי  טוב  לקח  כי  ד-ב(  )משלי  שנאמר  תורה, 

עשר  ישראל  את  מזהיר  משה  לפיכך  וגו',  לכם 

תעשר". וכבר תמהו המפרשים, מהו הקשר בין 

מה שצוה הקב"ה לשמוח בתורה שנקראת טוב 

עם כפל הלשון "עשר תעשר".

 גיפנם של אש על לא תעשפ
גיפנם של שלג על מצוות עשפ

מה  פי  על  זה,  כל  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

)פרשת  תורה"  ב"לקוטי  האריז"ל  רבינו  שביאר 

גיהנם  סוגי  שני  חדש(  מלך  ויקם  ד"ה  שמות 

שהרשעים נידונים בהם, כי גיהנם של אש הוא 

וגיהנם  עבירה,  לדבר  שנתחמם  למי  להעניש 

של שלג הוא למי שנתקרר לדבר מצוה, ובלשון 

קדשו: "יש ב' גיהנם, של אש... והוא נגד העובר 

לעבור  מתחמם  שהוא  תעשה  לא  המצוות  על 

המתקרר  נגד  שלג...  של  גיהנם  ויש  עבירה, 

יושב  מעצלות  שהוא  עשה,  מצוות  על  ועובר 

בשב ואל תעשה".

נרחיב לבאר דבריו הקדושים על פי המבואר 

בזוהר הקדוש )פרשת תרומה קנ:(, כי אש הגיהנם 

מקורה באש החימום שמתחמם החוטא בשעה 

שעובר עבירות, והנה הדברים:

הא  דגיהנם  דעונשי  דינא  יהודה,  רבי  "אמר 

מה  על  לחייביא,  תמן  למידן  דאיהו  אוליפנא, 

אתדנו בנורא דגיהנם, אלא גיהנם איהו נור דליק 

יממי ולילי, כגוונא דחייביא מתחממן בנורא דיצר 

חמומא  בכל  אורייתא,  פתגמי  על  למעבר  הרע 

וחמומא דאינון מתחממן ביצר הרע הכי אתוקד 

נורא דגיהנם".

ובתרגום ללשון הקודש:

"אמר רבי יהודה, הדין של עונשי הגיהנם כבר 

למה  הרשעים.  את  שם  לדון  כדי  שהוא  למדנו, 

אש  הוא  גיהנם  אלא  הגיהנם,  באש  נידונים  הם 

מתחממים  שהרשעים  כמו  ולילה,  יומם  הבוער 

בכל  התורה.  מצוות  על  לעבור  הרע  היצר  באש 

כך  הרע  ביצר  מתחממים  שהם  וחימום  חימום 

בוער אש הגיהנם".

אדם  כי  קודש,  ספרי  בכל  זאת  מודעת  והנה 

אש, רוח, מים, עפר, יסוד  כלול מארבעה יסודות: 

האש שבקרבו נברא כדי לחמם ולדחוף את האדם 

בקום  קודש  אש  בהתלהבות  ה'  מצוות  לקיים 

ועשה, בבחינת )תהלים לט-ד(: "חם לבי בקרבי בהגיגי 

תבער אש", ואילו יסוד המים שבקרבו נברא כדי 

לצנן ולכבות את התלהבות האש, שלא יעבור ח"ו 

על אחת ממצוות ה' אשר לא תיעשנה.

לפי זה נשכיל להבין כי כאשר אדם משתמש 

הוא  הרי  עבירה,  לדבר  יסוד האש שבקרבו  עם 

שנוצר  אש  של  בגיהנם  מיתתו  אחרי  נענש 

מיסוד האש של החוטא, וכאשר הוא משתמש 

מצוות  מלקיים  לצננו  שבקרבו  המים  יסוד  עם 

שמגודל  כך  כדי  עד  ובהתלהבות,  בחמימות  ה' 

הקרירות נעשה יסוד המים שבקרבו לשלג, הרי 

מהקרירות  שנוצר  שלג  של  בגיהנם  נענש  הוא 

של יסוד המים. 

ויש לומר כי זהו ביאור התואר "ירא שמים" 

שפירש  מה  פי  על  ובגמרא,  בכתובים  שנזכר 

מורכבת  שמי"ם  מלת  כי  א-ח(  )בראשית  רש"י 

לתאר  יוצדק  כן  כי  הנה  מי"ם,  א"ש  מילים  מב' 

את הנלחם עם היצר הרע "ירא שמים", כי הוא 

מתיירא תמיד שלא ישתמש עם ב' היסודות "אש 

ומים" שלא במקומם, והוא נזהר להשתמש עם 

יסוד האש כדי לקיים רמ"ח מצוות ה' בחמימות, 

ועם יסוד המים כדי לצננו מלעבור ח"ו על אחת 

משס"ה לא תעשה.

"עשש תעשש" "פענק תעניק" "נתון תתן"

 סגולפ לעסוק בדיני פתושפ להני קיום פמצופ
כדי שיוכל לקיים פמצופ בלי שום מניעות
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 סגולפ ללמוד דיני פמצופ
להני קיום פמצופ

ה"ערוגת  שהביא  יקרה  הקדמה  עוד  נקדים 

הז'(,  המשפטים  ואלה  ד"ה  משפטים  )פרשת  הבשם" 

ששמעה מפה קדשו של מרן רבי יהושע מבעלזא 

זי"ע שאמר בשם הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, כי 

היא  בתורה,  כתובה  שהיא  כפי  המצוה  אמירת 

שום  בלי  המצוה  לקיים  שיוכל  נפלאה  סגולה 

הדברים  נעתיק  הענין  חביבות  ומחמת  מניעות, 

בלשון קדשו:

ורבי  מורי  אדוני  של  קדשו  מפי  "שמעתי 

הרה"ק דקהילה קדושה בעלזא )שליט"א( ]זי"ע[, 

פרשת  קודש  בשבת  קדשו  פני  לקבל  כשזכיתי 

יתרו דהאי שתא, ושמעתי דברות קדשו בפסוק 

)שמות כ-א( וידבר ה' את כל הדברים האלה לאמר, 

לאו  ועל  הן  הן  על  שאמרו  מלמד  רש"י  ופירש 

אמר  שהשי"ת  משמע  לאמר  ומדקאמר  לאו, 

להם לאמר כן.

ופירש על פי מה שמקובל מרבי ישראל בעל 

עשה  מצות  לפניו  נזדמן  דאם  זי"ע,  טוב  שם 

אותה  מלא  בפה  יאמר  לקיימה,  בעיניו  וקשה 

מצוה הכתובה בתורה, ועל ידי זה יהא אפשר לו 

תעשה,  לא  לפניו  מזדמן  באם  כן  וכמו  לקיימה, 

יהיה  ואז  הנ"ל,  תעשה  לא  מצוות  בפיו  יאמר 

כל  את  אלקים  וידבר  והיינו  לקיימו,  לו  אפשר 

הדברים האלה לאמר, על הן הן, פירוש שהשי"ת 

אמר להם שעל כל המצוות עשה יאמרו המצוות 

אלו  הלאו.  כן  כמו  יאמרו  לאו  ועל  הנ"ל,  עשה 

דברות קדשו".

בדרך  הבעש"ט  של  זו  סגולה  לבאר  ונראה 

ל:(:  )קידושין  בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  הפשט, 

יצר  בראתי  בני  לישראל,  להם  אמר  הקב"ה  "כך 

הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים 

כי  מבואר  הרי  בידו".  נמסרים  אתם  אין  בתורה 

ולכן  הרע,  היצר  על  להתגבר  סגולה  היא  תורה 

אם הוא מקדים לומר את המצוות עשה או לא 

סגולה  זו  הרי  בתורה,  כתובות  שהן  כפי  תעשה 

ברורה להתגבר על היצר שיוכל לקיים המצוות 

תעשה  לא  מצוות  על  מלעבור  ולהישמר  עשה 

בלי שום מניעות.

 "אין מבשכין על פנש
עד שיאותו לאושו"

נשכיל להבין מזה, כי אם בנוסף על אמירת 

המצוה כפי שהיא כתובה בתורה שבכתב, הוא 

הרי  פה,  שבעל  בתורה  המצוה  בדיני  גם  עוסק 

על  להתגבר  וכמה  כמה  פי  בכוחו  שיש  בודאי 

היצר הרע. ויש לבאר בזה דקדוק לשון הגמרא: 

נמסרים  אתם  אין  בתורה  עוסקים  אתם  "ואם 

סימן  )או"ח  זהב"  ה"טורי  שפירש  מה  לפי  בידו", 

התורה:  בברכת  לומר  שתיקנו  הטעם  א(  ס"ק  מז 

תורה",  "ללמוד  ולא  תורה",  בדברי  "לעסוק 

כאדם  פלפול  בדרך  לעסוק  שצריך  ללמדנו 

"עוסקים  אם  דוקא  ולכן  ומתן,  במשא  העוסק 

בדוקה  סגולה  זו  הרי  המצוה,  בדיני  בתורה" 

להתגבר על היצר הרע.

דבר זה מתאים להפליא עם דברי ה"ערוגת 

שהביא  מה  בזה  לפרש  שמוסיף  )שם(,  הבשם" 

המצוה  "אין  ח-א(:  )דברים  עקב  בפרשת  רש"י 

כי  לומר  ויש  הגומרה".  שם  על  אלא  נקראת 

קו:(:  )שבת  כמו  לימוד  מלשון  הוא  "גומרה" 

"גמרא גמור", וזהו שאמרו: "אין המצוה נקראת 

אלא על שם הגומרה" – שלומד את דיני המצוה 

בזכות  כי  פה,  שבעל  ובתורה  שבכתב  בתורה 

בשלימות  לקיימה  יכול  הוא  זו  מצוה  לימוד 

ונקראת על שמו.

בעל  הגה"ק  שפירש  מה  בזה  לצרף  נפלא 

"קרן לדוד" ]הביאו הגה"צ בעל "ויחי יוסף" זצ"ל 

מאמר  המועדים[  על  דוד"  ל"קרן  בהקדמתו 

"אין מברכין על הנר עד  )ברכות נא:(:  חכמינו ז"ל 

הכתוב  דיבר  מלא  מקרא  כי  לאורו".  שיאותו 

)משלי ו-כג(: "כי נר מצוה ותורה אור". הרי מבואר 

"אור"  נקראת  והתורה  "נר"  נקראת  המצוה  כי 

שהיא השלהבת של הנר, נמצא כי ההלכות של 

כל מצוה הן אור הנר של אותה מצוה.

"אין  קדשם:  בלשון  שרמזו  זהו  כן  כי  הנה 

מברכין על הנר", כלומר אין האדם יכול להרגיש 

נועם מתיקות המצוה שיהיה ראוי לברך על הנר 

שהוא המצוה, "עד שיאותו לאורו", עד שיקדימו 

ליהנות מאור התורה של אותו נר מצוה, דהיינו 

שילמד ההלכות ופרטי הדינים בתורה השייכות 

למצוה זו, כי רק אז יזכה לטעום מתיקות האור 

של המצוה ויהיה ראוי לברך עליה עכדה"ק.

הבעש"ט  בשם  שלמדנו  הדברים  יסוד  ולפי 

הנר",  על  מברכין  "אין  המאמר:  לבאר  יתכן 

פירוש, אי אפשר לברך על גמר המצוה בלי שום 

רק  לאורו",  שיאותו  "עד  היצר,  מצד  מניעות 

אחרי שהקדים ללמוד את אור התורה של דיני 

בידו  יצליח  ה'  לו שחפץ  אז מובטח  כי  המצוה, 

בלי  המצוה  להשלים  הרע,  היצר  על  להתגבר 

שום מניעות בזכות העסק באור התורה.  

 "אם אבן פוא נימוח
אם בשזל פוא מתהוצץ"

של  מתורתו  זה  נשגב  יסוד  להמתיק  ונראה 

הבעש"ט זי"ע, כי העסק בתורה שבכתב ובתורה 

נפלאה,  סגולה  הוא  המצוה  בדיני  פה  שבעל 

ממצות  ולהישמר  עשה  המצוות  לקיים  שיוכל 

לא תעשה בלי שום מניעות, על פי מה ששנינו 

בגמרא )סוכה נב.(:

"תנא דבי רבי ישמעאל, אם פגע בך מנוול זה 

אם  נימוח,  הוא  אבן  אם  המדרש,  לבית  משכהו 

דכתיב  נימוח  הוא  אבן  אם  מתפוצץ,  הוא  ברזל 

)איוב  הוי כל צמא לכו למים, וכתיב  )ישעיה נה-א( 

יד-יט( אבנים שחקו מים, אם ברזל הוא מתפוצץ, 

דכתיב )ירמיה כג-כט( הלוא כה דברי כאש נאום ה' 

וכפטיש יפוצץ סלע".

בזה,  )סוכה שם( הכוונה  לנר"  וביאר ה"ערוך 

כי התורה יש בה שני כוחות, כח של אש: "הלוא 

כה דברי כאש", וכח של מים: "הוי כל צמא לכו 

העסק  ידי  על  ישראל  איש  שיוכל  כדי  למים", 

כי  הרע,  היצר  סוגי  שני  על  להתגבר  בתורה 

כאשר יבא היצר הרע של אש לחמם את האדם 

לדבר עבירה, אז יזכה על ידי כח המים שבתורה 

יבא  וכאשר  הרע,  היצר  של  האש  את  לכבות 

ה',  מצוות  מלקיים  לצננו  מים  של  הרע  היצר 

 מדשש: פקב"פ מעניש את פששעים ששפ חדשים
בגיפנם של אש וששפ חדשים בגיפנם של שלג

 אשיז"ל: גיפנם של אש על מפ שנתחמם לדבש עבישפ,
גיפנם של שלג על מפ שנתקשש מלקיים פמצוות

 מדשש הליאפ: "ושמחת בכל פטוב, ואין טוב אלא תושפ,
להיכך משפ מזפיש את יששאל עשש תעשש"

 בעש"ט: סגולפ לקיים כל פמצוות בלי שום מניעות מצד פיצש
ללמוד תחילפ את דיני פמצופ בתושפ
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שנמשלה  התורה  עסק  ידי  על  יזכה  אז  כי 

המצוה  לקיים  התורה  באור  להתחמם  לאש 

בהתלהבות אש קודש.

של  הסגולה  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

המצוות,  קיום  לפני  בתורה  לעסוק  הבעש"ט 

והוא  עשה  מצות  לקיים  רוצה  הוא  כאשר  כי 

מקדים לעסוק בתורה בפרט בדיני המצוה, הרי 

בבחינת:  שבתורה  האש  כח  את  מעורר  הוא 

על  להתגבר  שיוכל  כדי  כאש",  דברי  כה  "הלוא 

קרירות היצר הרע מיסוד המים, ולקיים המצוה 

בשלהבת אש קודש.

וכאשר נזדמנה לידו מצות לא תעשה שהוא 

לעסוק  מקדים  והוא  ממנה,  להישמר  צריך 

בדיני אזהרת מצות הלא תעשה,  בתורה בפרט 

הרי הוא מעורר את כח המים שבתורה לצנן את 

היצר הרע מיסוד האש,  ועל ידי זה יוכל להתגבר 

על היצר הרע ולהימנע מלעבור ח"ו על המצוות 

אשר לא תיעשנה. 

 עסק פתושפ בדיני פמצופ
נחשב כאילו קיים פמצופ

תבלין  להוסיף  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הבעש"ט  של  הסגולה  את  שאת  ביתר  לבאר 

ומצות  עשה  מצות  בתורת  לעסוק  הקדוש, 

על  להתגבר  כדי  המצוה,  קיום  לפני  תעשה  לא 

היצר שלא ימנע מאתנו לקיים מצוות ה', על פי 

מה  לבאר  בקדשו  שדיבר  עצמו  הבעש"ט  דברי 

ששנינו בגמרא )קידושין מ:(:

"וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעליית 

בפניהם  זו  שאילה  נשאלה  בלוד,  נתזה  בית 

טרפון  רבי  נענה  גדול,  מעשה  או  גדול  תלמוד 

ואמר מעשה גדול, נענה רבי עקיבא ואמר תלמוד 

שהתלמוד  גדול  תלמוד  ואמרו  כולם  נענו  גדול, 

מביא לידי מעשה".

בכל  הוא  גדול  כלל  הלא  המפרשים,  ותמהו 

גדולה  יותר  היא  הסופית  התכלית  כי  מקום, 

נמצא  הסופית,  לתכלית  שמוביל  מהאמצעי 

גדול  "תלמוד  ואמרו:  שהחליטו  עצמו  מזה  כי 

שמעשה  מוכח  מעשה",  לידי  מביא  שהתלמוד 

גדול מתלמוד, שהרי התלמוד איננו רק אמצעי 

המביא לתכלית הסופית שהוא המעשה.

נח  )פרשת  טוב"  שם  "בעל  בספר  ומצינו 

תירוץ  כך  על  שהביא  קיט(  סימן  התפלה  עמוד 

נאה בשם הבעש"ט הקדוש על פי מה ששנינו 

בגמרא )מנחות קי.(: "אמר רבי יצחק, מאי דכתיב 

וזאת  ז-א(  )שם  החטאת,  תורת  זאת  ו-י(  )ויקרא 

תורת האשם, כל העוסק בתורת חטאת כאילו 

הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו 

הקריב אשם".

ישראל  איש  שכאשר  מזה,  למדים  נמצינו 

כאילו  נחשב  הלימוד  עצם  הרי  בתורה,  עוסק 

קיים המצוה בפועל. הנה כי כן זהו ביאור הגמרא: 

"נענו כולם ואמרו תלמוד גדול, שהתלמוד מביא 

לידי  מביא  התלמוד  עצם  כלומר  מעשה",  לידי 

כן  נחשב כמעשה, אם  מעשה משום שהלימוד 

מוכח מזה שתלמוד גדול ממעשה, שהרי לימוד 

התורה מלבד המצוה של לימוד התורה בעצמה, 

בפועל  המצוה  קיום  של  המעלה  גם  לו  יש 

עכדה"ק.

הסגולה  ביאור  זהו  כי  לומר  יש  מעתה 

בדיני  בתורה  לעסוק  להקדים  הבעש"ט,  של 

המצוה לפני שמקיים המצוה בפועל, כי מאחר 

שכבר הבטיח הקב"ה לישראל: "בני בראתי יצר 

הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים 

בתורה אין אתם נמסרים בידו". ויש לנו גם כלל 

גדול שכל העוסק בתורה בדיני המצוות נחשב 

ידי  על  כי  זה  לפי  נמצא  המצוה,  קיים  כאילו 

שמקדים לעסוק בתורה בדיני המצוה, מובטח 

למנוע  יוכל  שלא  הרע  יצרו  על  להתגבר  לו 

ממנו לקיים המצוה. זאת ועוד, שנחשב כאילו 

כבר קיים המצוה.

אלא שעם כל זאת עדיין מוטלת עליו החובה 

לקיים המצוה בפועל ממש, והרי יתכן כי אחרי 

כאשר  המצוה,  דיני  את  ללמוד  סיים  שכבר 

יצרו  עליו  יתגבר  בפועל  המצוה  לקיים  ירצה 

למנוע ממנו לקיים המצוה. אולם מאחר ששנינו 

מצוה",  גוררת  "מצוה  מ"ב(:  פ"ד  )אבות  במשנה 

ונחשב  המצוה  בדיני  שעסק  ידי  על  כי  נמצא 

שיוכל  מצוה  גוררת  מצוה  המצוה,  קיים  כאילו 

לקיים המצוה גם בפועל בלי שום מניעות, והרי 

בדיני  בתורה  לעסוק  הבעש"ט  סגולת  מבוארת 

המצוה לפני קיום המצוה.

 נוח לו לאדם שנבשא
בזכות עסק פתושפ

מלכים  שלחן  על  להעלות  דרכי  חשבתי 

ז"ל  חכמינו  מאמר  בזה  לבאר  הדרוש,  לאוהבי 

הנ"ל )ברכות נא:(: "אין מברכין על הנר עד שיאותו 

יג:(:  )עירובין  בגמרא  ששנינו  מה  נקדים  לאורו". 

"שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל, 

יותר  נברא  שלא  לאדם  לו  נוח  אומרים  הללו 

שנברא  לאדם  לו  נוח  אומרים  והללו  משנברא, 

יותר משלא נברא, נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא 

נברא יותר משנברא".

הדרוש  ספרי  בכל  ומפורסם  ידוע  והנה 

ד"ה  כג:  )מכות  המהרש"א  של  הגדול  חידושו 

נוח  וגמרו  "נמנו  הלשון:  דקדוק  שביאר  תרי"ג(, 

לו לאדם שלא נברא", שעמדו על מנין המצוות 

שס"ה  שהן  תעשה  לא  מצוות  מספר  כי  וראו, 

רמ"ח.  רק  שהן  עשה  מצוות  מספר  על  מרובה 

אמת  הן  האדם,  שנברא  אחרי  כי  זה  לפי  נמצא 

עשה,  מצוות  רמ"ח  לקיים  הזדמנות  לו  שיש 

אך מאחר שהוא עלול ח"ו לעבור על שס"ה לא 

תעשה המרובות, הרי הוא רחוק מקבלת השכר 

עונש  לקבל  להפסד  וקרוב  עשה  המצוות  עבור 

עבור הלא תעשה.

אולם אם לא היה נברא כלל, הן אמת שלא 

היה יכול לקיים רמ"ח מצוות עשה, אך לעומת זה 

לא היה מסוגל לעבור על שס"ה לא תעשה. הנה 

פירוש,  וגמרו",  "נמנו  לומר:  זהו שדקדקו  כן  כי 

ומספר  עשה  מצוות  מספר  על  שנמנו  אחרי 

מצוות לא תעשה וראו כי הלא תעשה מרובות, 

נברא",  שלא  לאדם  לו  "נוח  אומר:  גמרו  אז  רק 

שהרי אם לא היה נברא לא היה יכול לעבור על 

הלא תעשה שהם מרובות מהעשין.

 עשוגת פבשם: "אין פמצופ נקשאת אלא על שם פגומשפ",
שלומד את דיני פמצופ בתושפ שבכתב ושבעל הפ

 קשן לדוד: "אין מבשכין על פנש", אי אהשש ליפנות מנש מצופ,
"עד שיאותו לאושו", עד שילמדו אוש תושפ

 פמקדים ללמוד פמצופ בתושפ פשי זפ כאילו קיים פמצופ,
ומצופ גוששת מצופ שיוכל לקיים פמצופ בהועל

 "עשש תעשש" - הישוש, "עשש" אם שצונך לקיים מצות מעשש,
"תעשש" תלמד תחילפ את פמצופ בתושפ
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אפשר  איך  המפרשים,  תמהו  כבר  אמנם 

כלל  הלא  נברא,  שלא  לאדם  לו  שנוח  לקבוע 

גדול הוא שהקב"ה ברא את האדם כדי להיטיב 

לנבראיו, ומקור הדבר בדברי רבינו האריז"ל )ע"ח 

שמו  יתברך  ברצונו  "כשעלה  פ"א(:  הכללים  שער 

ואיך  לברואיו",  להיטיב  כדי  העולם  את  לברוא 

יעלה על הדעת שנוח לו לאדם שלא נברא.

כי  כך,  על  נפלא  תירוץ  במפרשים  ומצינו 

בדיני  התורה  עסק  ידי  שעל  שנתבאר  מאחר 

המצוה נחשב כאילו קיים המצוה בפועל, ובפרט 

בדיני  בתורה  לעסוק  שצריך  שנתבאר  כפי 

המצוה לפני שמקיים כל מצוה, נמצא שעל ידי 

כפולות  הן  עשה  מצוות  הרמ"ח  התורה  עסק 

ומרובות על הלא תעשה, זאת ועוד, כי כשעוסק 

בתורה גם בדיני מצוות הלא תעשה הרי נחשב 

אדם  התורה  עסק  ידי  על  כן  אם  קיימן,  כאילו 

הוא קרוב לשכר ורחוק מהפסד.

המשנה  מאמר  בזה  פירשו  האמור  פי  על 

קיבל  זכאי  בן  יוחנן  "רבן  ח(:  משנה  פ"ב  )אבות 

מהלל ושמאי, הוא היה אומר, אם למדת תורה 

הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת". 

כלומר אל תחזיק טובה לעצמך שאתה עוסק 

שלפי  למרות  נוצרת"  "לכך  שהרי  בתורה, 

בזכות  כי  נברא,  שלא  לאדם  לו  נוח  החשבון 

לאדם  לו  נוח  המצוות  בדיני  התורה  לימוד 

שנברא כי המצוות כפולות.

במתק  ז"ל  חכמינו  שרמזו  זהו  כן  כי  הנה 

"אין מברכין על הנר", כלומר אי אפשר  לשונם: 

שנקראת  המצוה  על  הלב  בכל  בשמחה  לברך 

מקדימים  אם  רק  לאורו",  שיאותו  "עד  "נר", 

"אור",  הנקראת  בתורה  המצוה  בדיני  לעסוק 

ונוח לו לאדם  כי רק אז כל המצוות הן כפולות 

איך  תורה  באור  עוסקים  אין  אם  אבל  שנברא, 

לפי  הלא  המצוה,  על  ולשמוח  לברך  אפשר 

לאדם  לו  נוח  מרובות  תעשה  שהלא  החשבון 

שלא נברא. 

 כהל פלשון "עשש תעשש"
עסק פתושפ וקיום פמצופ

חכמים  דברי  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

"עשר  הפסוק:  על  שדרשו  במדרש  וחידותם 

תעשר את כל תבואת זרעך", וקשה מדוע כתוב 

הוא  "הדא  ומתרצים:  "עשר תעשר".  לשון  כפל 

דכתיב לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש 

י"ב  בגיהנם  רשעים  משפט  אמר  חזקיה  שנים, 

חדשים  וששה  בחמה  חדשים  ששה  חדשים, 

מה  על  עונש  הוא  אש  של  הגיהנם  בצינה", 

שנתחמם לעבור על מצוות לא תעשה, והגיהנם 

מלקיים  שנתקרר  מה  על  עונש  הוא  שלג  של 

מצוות עשה.

תלמוד  לישראל,  אף  "יכול  אמר:  זה  ועל 

שנים,  שנים  שנים,  לבוש  ביתה  כל  כי  לומר 

מילה ופריעה, ציצית תפילין, הענק תעניק, נתון 

משה  לפיכך  תעשר,  עשר  תפתח,  פתוח  תתן, 

מאחר  כלומר  תעשר".  עשר  ישראל  את  מזהיר 

זוג  האדם  שיקיים  רוצה  שהקב"ה  רואים  שאנו 

ציצית  ופריעה,  מילה  שנים,  שנים  מצוות  של 

שיקיים  רצונו  זהו  כי  מזה  מוכח  הרי  ותפילין, 

בבחינת:  עוד מצוה  האדם מצוה שתגרור עמה 

"מצוה גוררת מצוה".

רוצה  שהקב"ה  להבין  נשכיל  ומזה 

ומביא  שנים,  שנים  המצוות  כל  את  שנקיים 

לשונות  כפל  שכתוב  ממה  ראיה  המדרש 

בכמה מצוות: "הענק תעניק, נתון תתן, פתוח 

רצונו  כי  בזה  והכוונה  תעשר".  עשר  תפתח, 

של הקב"ה הוא שיעסוק האדם בתורה בדיני 

המצוות לפני שמקיים המצוה בפועל, כי היא 

לקיים המצוה  כך  נפלאה שיוכל אחר  סגולה 

בפועל, נמצא שהוא מקיים כל מצוה כפול - 

מצוה  בדיני  בתורה  כשעוסק  כי  שנים,  שנים 

הרי זה נחשב כאילו קיים המצוה, ועל ידי זה 

המצוה  כך  אחר  שיקיים  מצוה  גוררת  מצוה 

בפועל ממש.

וזהו ביאור כפל הלשון: "הענק תעניק, נתון 

לקיום  אחד  תעשר",  עשר  תפתח,  פתוח  תתן, 

לקיום  ואחד  בתורה  הלימוד  ידי  על  המצוה 

היא  ת'  האות  כי  להוסיף  ויש  בפועל.  המצוה 

זהו  כן  כי  הנה  ת'ורה,  מן  הראשונה  לאות  רמז 

פירוש,  תעשר",  "עשר  הלשון:  כפל  ביאור 

מעשר  מצות  לקיים  רוצה  אתה  אם  "עשר" 

"תעשר"  היא  כך  על  העצה  מניעות,  שום  בלי 

ועל  מעשר,  מצות  בתורה  שתלמד  עשר,  ת'   -

ידי זה נחשב כאילו קיימת המצוה, ועל ידי זה 

מצוה גוררת מצוה שתוכל לקיים מצות מעשר 

נתון  "הענק תעניק,  וכן שאר המצוות:  בפועל, 

תתן, פתוח תפתח". 

תירא  "לא  הפסוק:  פירוש  זהו  כן  כי  הנה 

צריך  אינו  ישראל  איש  כלומר  משלג",  לביתה 

שלג,  של  והגיהנם  אש  של  מהגיהנם  להתיירא 

כלומר  שנים",  שנים  שנים,  לבוש  ביתה  כל  "כי 

כפולה  בצורה  מצוה  כל  מקיים  שהוא  משום 

המצוה,  בדיני  בתורה  לעסוק  שמקדים  ידי  על 

לקיים  מניעות  לו  יהיו  שלא  מובטח  זה  ובזכות 

תעשה,  לא  מכל  ולהישמר  בפועל  המצוות 

ולא  אש  של  בגיהנם  לא  יענש  לא  וממילא 

בגיהנם של שלג.

גם  להבין  לנו  ירווח  כך  לידי  שבאנו  כיון 

אין  הטוב,  בכל  "ושמחת  השני:  המדרש  כוונת 

ישראל  את  מזהיר  משה  לפיכך  תורה,  אלא  טוב 

עשר תעשר". הכוונה בזה כי לפני שאתה מביא 

ביכורים לירושלים: "ושמחת בכל הטוב", תעסוק 

בתורה בדיני ביכורים ותשמח בתורה שנקראת 

ביכורים,  מצות  קיימת  כאילו  שיחשב  כדי  טוב, 

לקיים  שתוכל  מצוה  גוררת  מצוה  זה  ידי  ועל 

המדרש,  מסיים  זה  ועל  בפועל,  ביכורים  מצות 

תעשר",  עשר  ישראל  את  מזהיר  משה  "לפיכך 

שמתחילה  ללמדנו  לשון  כפל  הכתוב  הזכיר 

זה מובטח  ידי  ועל  בדיני מעשר,  יעסוק בתורה 

לו שיוכל לקיים המצוה כראוי.
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