
 
 

 ימות באוהל  י אדם כ – פרשת חוקת

 "זאת התורה אדם כי ימות באהל" )יט יד( נאמר בפרשה:

אמר רבי יוחנן: לעולם אל ימנע אדם את עצמו   ,על פסוק זה אמרו רבותינו במסכת שבת )פג.(

  "זאת התורה אדם כי ימות באהל"  מבית המדרש ומדברי תורה אפילו בשעת מיתה שנאמר:

 תהא עוסק בתורה.אפילו בשעת מיתה 

אלא כיצד יש ללמוד, וכך דרש ריש    דרשה שניה שנלמדה מהפסוק היא לא עד מתי צריך ללמוד

אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר:    :(:לקיש במסכת שבת )פג

 "זאת התורה אדם כי ימות באהל”. 

אין דברי תורה מתקיימים במי    (:והוסיף על כך הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה )פרק ג הלכה יב

שמרפה עצמו עליהם, ולא באלו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שממית 

 ולא ייתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה.  עצמו עליהם ומצער גופו תמיד,

שהכוונה    יש שהסבירו את המאמר שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה,

ולכן אי אפשר להתקשר    שבזמן שאדם לומד הוא צריך להרגיש כאילו הוא מת באותו זמן,  היא,

 אליו או להפריע לו בעניינים אחרים, כמו שלא מתקשרים ומפריעים לאדם מת. 

ללמד אותנו שאדם צריך    ביתו של האדם נקרא אוהל ולא בית,  -  ועוד: "אדם כי ימות באהל"

 הזה כמו האוהל העראי ולא כמו הבית הקבוע. להרגיש שהוא רק ארעי בעולם 

פעם אחת הגיע    מספרים שהבית של החפץ חיים היה ישן ומרוהט ברהיטים פשוטים וישנים,

תוך כדי שיחה שאל העשיר את החפץ    לחפץ חיים עשיר גדול כדי להתייעץ אתו באיזה עניין,

החפץ חיים לא ענה לו,    האם לא ראוי שלרב חשוב כמוך יהיו בית ורהיטים מפוארים?  חיים:

ואיזה מיטה נוחה יש לו, תוך כדי שהוא    העשיר התחיל לתאר איך נראה הבית המפואר שלו

נאנח על כך שבנדודיו בדרכים לצורך עסקיו הוא נאלץ לישון על מיטות לא נוחות ויש לו כאבי  

צחק  גב. שאל אותו החפץ חיים: מדוע אתה לא לוקח אתך את המיטה הנוחה שיש לך בבית?

כשנמצאים בדרך צריך להסתפק במה שיש, וכשחוזרים הביתה אפשר לישון כמו    העשיר ואמר:

שצריך על המיטה הנוחה. אמר לו החפץ חיים: בדבריך ענית על השאלה ששאלת. אני עכשיו 

נמצא בדרך, העולם הזה הוא הדרך, ובדרך מסתפקים במה שיש, וכשאגיע הביתה, בעולם  

 ית מפואר ודברים נוחים ויפים.שם כבר יהיה לי ב הבא,


