
 פרשת שלח תש"פ שיחה

 משנה מסכת אבות פרק ו  .1
אמר רבי יוסי בן קיסמא פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום 

אמר לי רבי מאיזה מקום אתה אמרתי לו מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני אמר לי רבי רצונך 

לו בני אם אתה  שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות אמרתי

נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם איני דר אלא במקום תורה לפי שבשעת פטירתו 

של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים בלבד 

א תשיחך בהתהלכך תנחה בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות הי (משלי ו)שנאמר 

ילים האותך בעולם הזה בשכבך תשמור עליך בקבר והקיצות היא תשיחך לעולם הבא וכן כתוב בספר ת

לי הכסף ולי  (חגי ב')טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף ואומר  (תהלים קי"ט)על ידי דוד מלך ישראל 

 הזהב אמר ה' צבאות: 

וב בספר תהילים ע"י דוד מלך ישראל וכו', כלומר, אף אם פירוש מדרש שמואל שם: "אמר עוד, וכן כת .2

תאמר שברבות לי כסף וזהב בו אזכה לחי העולם הבא בעשותי בו חסד משפט וצדקה בארץ, עם כל זה 

לא ראי זה כראי זה, והשכר הנמשך לאדם מן התורה אין לו ערך ודמיון עם שום דבר בעולם, שהרי מי לנו 

ישראל, כי כל ממונו הי' נותן לצדקה, וכמו שאמר הכתוב ויהי דוד עושה  בענין הצדקה גדול מדוד מלך

משפט וצדקה, ועם היות שרוב ממונו רובו ככולו הי' מפזר אותו לצדקה, ועם כל זה אמר הוא עליו, טוב לי 

תורת פיך מאלפי זהב וכסף, עם היות שאותם אלפי כסף וזהב היו כולם לעשות צדקה ובנין בית המקדש, 

אמר הכתוב ואני בעניי הכנותי, שאם לא היו אלפי זהב וכסף לצדקה, פשיטא, מאי אתא לאשמועינן, כמו ש

 ומי לא ידע כי יקרה היא מפנינים וכל חפצים לא ישוו בה".

 )נדפס בספר מקדש מעט על תהלים( אלשיך תהלים קיט,עב .3
Start from  ומהר"ם אלשיך   till  וז"ל בעל מזמור לתודה 



 


