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 תבקשנה ככסף
 

ה: נָּ שֶׁ פְּ מֹוִנים ַתחְּ ַכַמטְּ ף וְּ סֶׁ ה ַככָּ נָּ שֶׁ ַבקְּ ַאת  ִאם תְּ ִבין ִירְּ ז תָּ א: ה'אָּ צָּ ַדַעת ֱאֹלִהים ִתמְּ  וְּ
 (ה-, דמשלי פרק ב)

 

 

 | משלי ב, ד רבנו יונהא. 

שיטרח בחכמה כאשר יטרח האדם  - אם תבקשנה ככסף

שתערב לנפשו החכמה  -תחפשנה  וכמטמונים .לבקש הכסף

ולא יהיה עליו עסקה לטורח מרוב האהבה, כענין שנאמר 

"ויהיו בעיניו כימים אחדים" וגו' )בראשית כט, כ(, וכענין 

חופש מטמונים שהוגד לו כי יש מטמון בבית הזה או בבקעה 

הזאת כי לא יהיה עליו לטורח חפוש המטמון, מדעתו 

חד. הנה הזהיר שימצא הון רב במקום אחד ויתעשר ברגע א

לטרוח בחכמה כמבקש הכסף במיני מלאכות והסחורות, 

ולהשיג בטרחה וחפושה ערבות חופש מטמונים, ונאמר "שש 

אנכי על אמרתך" )תהלים קיט, קסב(, ולפי הערבות בטרחה 

וחפושה תפקחנה בה עיני השכל ותשתמר בלב האדם, כענין 

 .שנאמר "נחלתי עדותיך" וגו' )שם קיט, קיא(

 ויקרא כו| סופר כתב ב. 

וכו', ואמרתי לפרש פסוקי משלי ]ב, ג[ אם תבקשנה ככסף 

כמו שאוהב כסף לא ישבע כסף ]קהלת ה, ט[ כן בתורה 

אוהב תורה לא ישבע תורה, ולא יאמר האדם הרבה תורה 

למדתי ודי לי, ולא יאמר הרבה למדתי אלך ואלמוד חכמות 

ע אדם אחרות, אלא ללכת בהם תמיד, ויהיה אצלו כמו בטב

שלא ישבע כסף. והנה אמרו חז"ל ]ב"ב קמג:[ טוב לב 

משתה תמיד אלו בעלי משנה, שנחת ינחתו בלמודם שאין 

בה יגיעה כ"כ, וכל ימי עני רעים אלו בעלי גמרא, שיגיעים 

תמיד וחיים בצער, פעם נתקשה לו זה ופעם זה, ונפשו 

עמלה תמיד. וז"ש וכמטמונים תחפשנה, שתחפש אחר 

פש מטמונים דברים הצפונים, שיגע הרבה עד התורה כחו

ימצא המטמון הצפון מעיניו, כן תבקש התורה ותגלה צפוניה 

ביגיעה רבה, וכמו שתחפש אחר מטמונים תמיד בלי הפסק, 

כי לא ישבע נפשו ולא ישבות מלבקש אותה, ואם כן 

 .תבקשנה אז תבין יראת ה' ודעת אלקים תמצא

 מצוה שו| ספר החינוך ג. 

משרשי המצוה על צד הפשט, לפי  ת העומר:מצות ספיר

שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה, ומפני התורה 

נבראו שמים וארץ וישראל, וכמו שכתוב ]ירמיהו ל"ג, כ"ה[ 

אם לא בריתי יומם ולילה וגו'. והיא העיקר והסיבה שנגאלו 

ויצאו ממצרים כדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה, וכמו 

]שמות ג', י"ב[ וזה לך האות כי אנכי שאמר השם למשה 

שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים 

על ההר הזה, ופירוש הפסוק כלומר, הוציאך אותם ממצרים 

יהיה לך אות שתעבדון את האלהים על ההר הזה, כלומר 

שתקבלו התורה שהיא העיקר הגדול שבשביל זה הם 

ין גדול הוא להם, נגאלים והיא תכלית הטובה שלהם. וענ

יותר מן החירות מעבדות, ולכן יעשה השם למשה אות 

צאתם מעבדות לקבלת התורה, כי התפל עושין אות לעולם 

ומפני כן, כי היא כל עיקרן של ישראל ובעבורה  אל העיקר:

נגאלו ועלו לכל הגדולה שעלו אליה, נצטוינו למנות ממחרת 

אות בנפשנו יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה, להר

החפץ הגדול אל היום הנכבד הנכסף ללבנו, כעבד ישאף צל, 

וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות, כי 

המנין מראה לאדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן 

 ההוא. 

 פרק א| מסכת אבות ד. 

ר זֶׁ ן יֹועֶׁ ָך ֵבית ַוַעד  )ד( יֹוֵסי בֶׁ ִהי ֵביתְּ ה אֹוֵמר, יְּ ֵרדָּ ִאיש צְּ

ת  א אֶׁ מָּ ה ַבצָּ ֱהֵוי שֹותֶׁ ם, וֶׁ ֵליהֶׁ ַאֵבק ַבֲעַפר ַרגְּ ֱהֵוי ִמתְּ ִמים, וֶׁ ַלֲחכָּ

ם: ֵריהֶׁ  ִדבְּ

 רע"ב

כאדם צמא ששותה  -והוי שותה בצמא את דבריהם 

לתיאבון ולא כאדם שבע שקץ במזונו שמואס אפילו 

 .יםבדברים הערבים וטוב

 המאירי

הזהירו שכשהוא שומע דבריהם ולומד מהם לא יהא הדבר 

אצלו עם רוב רגילותו כמו שהוא קץ בענין אלא כל עוד 

שיהא אדם לומד מהם יהא למד בכוסף ובהשתוקקות והוא 

שאמר והוי שותה בצמא את דבריהם ר"ל כאדם צמא והוא 

 בכל יום ויום תהא ,ה' אלקיך מצוך אמרם )בספרי( היום הזה

והוא ענין דמיון התורה לטל  ,חביבה בעיניך כאלו היום ניתנה

  .שהוא יורד בכל יום ואין אדם קץ בו



 רבנו יונה

והוי שותה בצמא את דבריהם. כמו שנאמר )משלי כז, ז(, 

"נפש שבעה תבוס נופת ונפש רעבה כל מר מתוק". מי 

שהוא שבע מדברי תורה ואין חפצו בהם אפילו אומרים לו 

ליות בתורה, תבוס אותם נפשו. והרעב להם כמה מרג

ומתאוה לשמעם אפילו אומרים לו דבר בלא טעם, ימתק 

 .בפיהו וישמח בו שיודע שהוא אמת אחר שרבו אמרו

 מסכת ברכות דף סג/בה. 

פתח רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום בכבוד תורה 

את האהל ונטה לו מחוץ למחנה והלא  ודרש ומשה יקח

דברים קל וחומר ומה ארון ה' שלא היה מרוחק אלא שנים 

עשר מיל אמרה תורה והיה כל מבקש ה' יצא אל אהל מועד 

תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר וממדינה למדינה 

 .ללמוד תורה על אחת כמה וכמה

 | שיחות מוסר ר' חיים שמואלביץו. 

שיבה, הגדולה שבכולן היא מכל המעלות שחונן בהם בן י

מעלת המבקש, ואין לך כבוד תורה גדול מזה שנראה ערך 

 גודל המבקש תורה שהוא נקרא מבקש ה'. 

 דרוש על התורה| מהר"ל ז. 

ובמדרש )במדב"ר פ"ב( באו מדבר סיני בג' דברים נתנה תורה 

במדבר באש ובמים במדבר דכתיב באו מדבר סיני באש 

פני אשר ירד עליו ה' באש דכתיב והרי סיני עשן כולו מ

במים דכתיב גם עבים נטפו מים מה אלו חנם לעולם אף 

  דברי תורה חנם לעולם ע"כ.

כאשר האדם הבא ללמוד תורה צריך להיות מוכן בהכנה ג' 

בחינות. כי בהכרח יקבלנה מזולתו מרבו כאמרם ז"ל אינה 

ירושה לך, וצריך שיהיה לו הכנה מצד בחינת רבו מיוחדת, 

בחינה מיוחדת מצד התורה עצמה שהוא מקבל, והכנה ועוד 

מיוחדת מצד בחינת עצמו הוא המקבל. ובהמצאו בשלשה 

הכנות בחינות האלה שהיא מצד המקבל ומצד הנותן ומצד 

הדבר שהוא מקבל, אזי היא הפקר אצלו ונמצאת לו באין 

ספק. והנה ההכנה הצריכה אליו מצד בחינת עצמה היא 

ד לקבלה ושותה בצמא את דבריה, שיהא חושק ונכסף מאו

לכן נתנה במים להורות שצריך להיות נכסף לה כאשר נכסף 

הצמא הזה למים כענין )ישעיה נ"ה( כל צמא לכו למים 

שתהא בעיניו כמים קרים על נפש עיפה. מצד בחינת רבו 

צריך שיהיה מורא רבו עליו כמורא שמים, עד שיהא נדמה 

ר שלא יכווה בגחלתו. לו כאש אשר האדם ירא ממנו ביות

בשבת )דף ל'( אמר רב גידל אמר רב כל תלמיד חכם שיושב 

לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכווינה וכו', גם אמרו הוי 

זהיר בגחלתן של חכמים ואף כל דבריהם כגחלי אש, זהו 

שנתנה באש. ההכנה השלישית שמצד בחינת עצמו הוא 

דבר ומציאות לעצמו שצריך שיחשוב את עצמו כאילו איננו 

ושאינו כלום כמדבר הזה. ואפילו הוא חכם גדל צריך לבחינה 

זאת, שאם יהא נחשב בעיני עצמו איננו ראוי לקבלתה כלל, 

כי אין סגולת הקבלה כי אם למי שהוא חסר וכאשר אמרנו 

למעלה שיעור מספיק לכן נתנה במדבר. ובהצטרף אלו ג' 

בו אזי היא הפקר אצלו  בחינות בדמיון ג' דברי' הללו שנתנה

 וראויה אליו שיקבלנה מכל צד מהג' צדדים הנזכרים. 

 פרק ח| עמוס ח. 

י  ֻאם ֲאֹדנָּ ִאים נְּ ִמים בָּ ץ  אלהים)יא( ִהֵנה יָּ רֶׁ אָּ ב בָּ עָּ ִתי רָּ ַלחְּ ִהשְּ וְּ

ֵרי  מַֹע ֵאת ִדבְּ א ַלַמִים ִכי ִאם ִלשְּ מָּ ֹלא צָּ ם וְּ חֶׁ ב ַללֶׁ עָּ  :ה'ֹלא רָּ

 אפרק מ| ישעיהו ט. 

א  מָּ ם ַבצָּ שֹונָּ ַאִין לְּ ִשים ַמִים וָּ ַבקְּ יֹוִנים מְּ בְּ אֶׁ הָּ ֲעִנִיים וְּ )יז( הָּ

ה ֲאִני  תָּ שָּ ֵבם: ה'נָּ זְּ עֶׁ ֵאל ֹלא אֶׁ רָּ ֱעֵנם ֱאֹלֵהי ִישְּ  אֶׁ

 רש"י

נתנבא הנביא על אחרית הימים )עמוס ח(  -מבקשים מים 

לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דבר ה' 

לבקש את דבר ה' ולא ימצאו וכשישוב אפו יכין  ישוטטו

 להם לחם ומים וישכון שכינתו ורוח בפי נביאיהם.
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