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"אעברה נא ...לחבב את ארץ ישראל"
ּלות לְ הַ ְראות ֶאת עַ בְ ְדָך ֶאת ג ְָּדלְ ָך וְ ֶאת י ְָּדָך
ג:כד-כה השם יְ ֹקוִ ֹק ַא ָּתה הַ ִח ָּ
הַ חֲ זָּ ָֹּקה אֲ שֶ ר ִמי ֵאל בַ שָּ מַ יִ ם ּובָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר ַיעֲשֶ ה כְ מַ עֲשֶ יָך וְ כִ גְ בּור ֶֹתָך:
ֶאעְ בְ ָּרה נָּא וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת הָּ ָּא ֶרץ הַ ּטובָּ ה אֲ שֶ ר בְ עֵ בֶ ר הַ י ְַרדֵ ן הָּ הָּ ר הַ ּטוב הַ זֶ ה
וְ הַ ּלְ בָּ נֹן:
אבן עזרא  -וטעם זו הפרשה לחבב את ארץ ישראל .ואם הארץ תהיה
חביבה ישמרו מצות השם ,שלא יגלו ממנה:
ספרי  -אעברה נא ואראה ,איפשר שהיה משה מבֹקש מלפני המֹקום
שיכנס לארץ והלא כבר נאמר כי לא תעבור את הירדן הזה?! משל למלך
שהיו לו שני עבדים וגזר על אחד מהם שלא לשתות יין שלשים יום .אמר,
מה גזר עלי שלא לשתות יין שלשים יום איני טועמו אפילו שנה אחת
אפילו שתי שנים וכל כך למה כדי לפיג דברי רבו חזר וגזר על השני שלא
לשתות יין שלשים יום אמר איפשר שאני יכול להיות בלא יין אפילו שעה
אחת ,וכל כך למה כדי לחבב דברי רבו כך משה היה מחבב דברי המֹקום
ומבֹקש מלפניו שיכנס לארץ לכך נאמר אעברה נא ואראה.
דברים ה:טז כַ בֵ ד ֶאת ָּאבִ יָך וְ ֶאת ִאמֶ ָך כַ אֲ שֶ ר צִ ּוְ ָך יְ ֹקוָּ ֹק אֱ ֹלהֶ יָך לְ מַ עַ ן
יַאֲ ִריכֻן יָּמֶ יָך ּולְ מַ עַ ן יִ יטַ ב לָּ ְך עַ ל הָ אֲ דָ מָ ה אֲ שֶ ר יְ ֹקוָּ ֹק אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹתן לָּ ְך:
שמות כ :יב כַ בֵ ד ֶאת ָּאבִ יָך וְ ֶאת ִאמֶ ָך לְ מַ עַ ן יַאֲ ִרכּון יָּמֶ יָך עַ ל הָ אֲ דָ מָ ה אֲ שֶ ר
יְ ֹקוָּ ֹק אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹתן לָּ ְך:
העמק דבר  -אלא בא המֹקרא בזה ללמדנו עיֹקר גדול ,דכבר כ' הרמב"ן
בפרשה תולדות ובכ"מ שהתורה ומצותיה אע"ג דמצות שאין תלויות
בארץ נוהגות אפי' בחו"ל ,מכ"מ מיוחדות המה יותר בא"י ,וע"כ נֹקראת
תורת אלהי הארץ ,והדבר מובן שלפי זה גם יעודיה אע"ג שישנם בחו"ל
מ"מ יותר משמשים ומגיעים בא"י .מעתה היתה הדעת נותנת שזה הכלל
אינו אלא במצות שבין אדם לשמים ואין הדעת אנושי נותן עליה ,הוא
שהסברא נותן שעיֹקר שכרה מיוחד בא"י ,משא"כ כיבוד או"א שהוא דעת
אנושי בזה אין סברא לחלֹק בין א"י לחו"ל ,מש"ה כתיב במצוה זו של
כיבוד או"א ג"כ על האדמה...
דברים רבה פרשה ב
אמר לפניו רבש"ע עצמותיו של יוסף נכנסו לארץ ואני איני נכנס לארץ?
אמר לו הֹקב"ה מי שהודה בארצו נֹקבר בארצו ומי שלא הודה בארצו
אינו נֹקבר בארצו ,יוסף הודה בארצו מנין גבירתו אומרת (בראשית לט)
ראו הביא לנו איש עברי וגו' ולא כפר אלא (בראשית /מ) גנב גנבתי מארץ
העברים ,נֹקבר בארצו מנין שנא' (יהושע כד) ואת עצמות יוסף אשר העלו
מארץ מצרים ֹקברו בשכם .את שלא הודית בארצך אין אתה נֹקבר בארצך
כיצד בנות יתרו אומרות (שמות ב) איש מצרי הצילנו מיד הרועים והוא
שומע ושותֹק ,לפיכך לא נֹקבר בארצו.
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"כי עיֹקר כל המצות ליושבים בארץ ה' "
ויקרא יח:כד-כח ַ -אל ִתּטַ ְמאּו בְ כָּל ֵאּלֶה כִ י בְ כָּל ֵאּלֶה נ ְִט ְמאּו הַ גו ִים אֲ שֶ ר אֲ נִי ְמשַ ּלֵחַ ִמפְ נֵי ֶכם :ו ִַּת ְטמָ א
ּושמַ ְר ֶתם ַא ֶתם ֶאת חֻ ק ַֹתי וְ ֶאת ִמ ְשפָּטַ י וְ ל ֹא ַתעֲשּו ִמכֹל
הָ ָא ֶרץ ו ֶָאפְ קֹד עֲֹונָּה עָ לֶיהָ ו ַָת ִּקא הָ ָא ֶרץ ֶאת י ְֹשבֶ יהָ ְ :
הַ תועֵ בֹת הָּ ֵאּלֶה הָּ ֶאזְ ָּרח וְ הַ גֵר הַ גָּר בְ תוכְ ֶכם :כִ י ֶאת כָּל הַ תועֵ בֹת הָּ ֵאל עָּ שּו ַא ְנשֵ י הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר לִפְ נֵי ֶכם
ו ִַת ְטמָּ א הָּ ָּא ֶרץ :וְ ל ֹא ָּת ִֹקיא הָּ ָּא ֶרץ ֶא ְת ֶכם בְ טַ מַ אֲ ֶכם א ָֹּתּה כַאֲ שֶ ר ָֹּק ָּאה ֶאת הַ גוי אֲ שֶ ר לִפְ נֵי ֶכם:

רמב"ן  -ותטמא הארץ ואפֹקוד עונה עליה ותֹקיא הארץ  -החמיר הכתוב בעריות,
בעבור הארץ שתטמא בהן ותֹקיא הנפשות העושות .והנה העריות חובת הגוף ואינן
תלויות בארץ! אבל סוד הדבר בכתוב שאמר (דברים לב ח ט) בהנחל עליון גוים
בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים וגו' כי חלֹק ה' עמו וגו' .והענין כי השם הנכבד ברא
הכל ,ושם כח התחתונים בעליונים ,ונתן על כל עם ועם בארצותם לגוייהם כוכב ומזל
ידוע כאשר נודע באצטגנינות .וזהו שנאמר (דברים ד יט) אשר חלֹק ה' אלהיך אותם
לכל העמים ,כי חלֹק לכולם מזלות בשמים ,וגבוהים עליהם מלאכי עליון נתנם להיותם
שרים עליהם ,כענין שכתוב (דניאל י יג) ושר מלכות פרס עומד לנגדי ,וכתיב (שם פסוֹק כ)
והנה שר יון בא ,ונֹקראים מלכים כדכתיב (שם פסוֹק יג) ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס:

ד:י יום אֲ שֶ ר עָּ מַ ְד ָּת
לִפְ נֵי ה' אֱ ֹלהֶ יָך בְ ח ֵֹרב
בֶ אֱ מֹר ה' ֵא ַלי הַ ְֹקהֶ ל ִלי
ֶאת הָּ עָּ ם וְ ַא ְש ִמעֵ ם ֶאת
ְדבָּ ָּרי אֲ שֶ ר ִיל ְְמדּון
ְלי ְִר ָּאה א ִֹתי כָל הַ י ִָּמים
אֲ שֶ ר הֵ ם חַ ִּיים עַ ל
הָ אֲ דָ מָ ה וְ ֶאת בְ נֵיהֶ ם
ְילַמֵ דּון:
אבן עזרא  -וטעם כל
הימים אשר הם חיים
על האדמה .כי השם
ידע שלא יוכלו לעשות
מצותיו כראוי והם
בארצות המושלים
בהם:

והנה השם הנכבד הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים לכל העולם ,אבל ארץ ישראל
אמצעות הישוב היא נחלת ה' מיוחדת לשמו ,לא נתן עליה מן המלאכים ֹקצין שוטר
ומושל בהנחילו אותה לעמו המיחד שמו זרע אוהביו ,וזהו שאמר (שמות יט ה) והייתם
לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ ,וכתיב (ירמיה יא ד) והייתם לי לעם ואנכי אהיה
לכם לאלהים ,לא שתהיו אתם אל אלהים אחרים כלל .והנה ֹקידש העם היושב בארצו
בֹקדושת העריות וברובי המצות להיותם לשמו ,ולכך אמר (להלן כ כב) ושמרתם את
כל חוֹקותי ואת כל משפטי ועשיתם אותם ולא תֹקיא אתכם הארץ ,וכתיב (שם פסוֹק
כד) ואמר לכם אתם תירשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אותה אני ה' אלהיכם
אשר הבדלתי אתכם מן העמים ,יאמר כי הבדיל אותנו מכל העמים אשר נתן עליהם
שרים ואלהים אחרים ,בתתו לנו את הארץ שיהיה הוא יתברך לנו לאלהים ונהיה
מיוחדים לשמו .והנה הארץ שהיא נחלת השם הנכבד תֹקיא כל מטמא אותה ולא
תסבול עובדי ע"ז ומגלים עריות...
והנה בחוצה לארץ ,אע"פ שהכל לשם הנכבד ,אין טהרה בה שלימה ,בעבור
המשרתים המושלים עליה והעמים תועים אחרי שריהם לעבוד גם אותם...
והנה השם הנכבד יתברך אלהי האלהים בכל העולם ואלהי ארץ ישראל שהיא נחלת
ה' ,וזהו טעם וזנה אחרי אלהי נכר הארץ (דברים לא טז) ,כי האלוהות נכרים בארץ
השם ובנחלתו ,וזהו שנאמר (מ"ב יז כו) לא ידעו את משפט אלהי הארץ וישלח בם את
האריות והנם ממיתים אותם כאשר אינם יודעים את משפט אלהי הארץ ,והנה
הכותיים לא היו נענשים בארצם בעבדם את אלהיהם לשלח בהם את האריות ,ובבואם
בארץ השם ועשו שם כמעשיהם הראשונים שלח בהם האריות הממיתים אותם .וכן
שנו בספרא (ֹקדושים יא יד) ,ולא תֹקיא הארץ אתכם וגו' ,ארץ ישראל אינה כשאר
ארצות ,אינה מֹקיימת עוברי עבירה .ובספרי (האזינו שטו) ואין עמו אל נכר (דברים לב
יב) ,שלא תהא רשות לאחד משרי האומות לבא לשלוט בכם ,כענין שנאמר ואני יוצא
והנה שר יון וגו' .והוא מאמרם (כתובות ֹקי ב) כל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו
אלוה שנאמר (להלן כה לח) לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים ,ואומר (ש"א
כו יט) כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים :נמשך...
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"אבל הענין כולו למעלת הארץ וֹקדושתה"

רמב"ן המשך
ואמרו בתוספתא דע"ז (פ"ה ה"ה) ,הרי הוא אומר (בראשית כח כא) ושבתי בשלום אל
בית אבי והיה ה' לי לאלהים ,ואומר לתת לכם את ארץ כנען ,כל זמן שאתם בארץ כנען
הייתי לכם לאלהים ,אין אתם בארץ כנען כביכול אין אני לכם לאלהים ,וכן הוא אומר
(יהושע ד יג) כארבעים אלף חלוצי צבא עברו לפני ה' ,ואומר (דהי"א כב יח) ונכבשה
הארץ לפני השם ולפני עמו ,וכי תעלה על דעתך שישראל מכבשין את הארץ לפני
המֹקום ,אלא כל זמן שהן עליה כאילו היא מכובשת הא אינם עליה אינה מכובשת:
ומן הענין הזה אמרו בספרי (עֹקב מג) ,ואבדתם מהרה (דברים יא יז) ,אף על פי שאני
מגלה אתכם מן הארץ לחוצה לארץ היו מצויינין במצות שכשתחזרו לא יהו עליכם
חדשים ,משל לאדון שכעס על אשתו ושלחה לבית אביה ,אמר לה הוי מתֹקשטת
תכשיטים שכשתחזרי לא יהיו עליך חדשים ,וכן אמר ירמיה (לא כ) הציבי לך ציונים,
אלו המצות שישראל מצוינין בהם:
והנה הכתוב שאמר (דברים יא יז) ואבדתם מהרה ושמתם את דברי אלה וגו' ,אינו
מחייב בגלות אלא בחובת הגוף כתפילין ומזוזות ,ופירשו בהן כדי שלא יהו חדשים
עלינו כשנחזור לארץ ,כי עיקר כל המצות ליושבים בארץ ה' .ולפיכך אמרו בספרי
(ראה פ) ,וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות (דברים יא לא לב) ,ישיבת ארץ
ישראל שֹקולה כנגד כל המצות שבתורה ,וכך הוא בתוספתא דע"ז (פ"ה ה"ב)...
וזו היא מצות יעֹקב אבינו לביתו ולכל אשר עמו בשעת ביאתם לארץ (בראשית לה ב)
הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככם והטהרו .והשם לו לבדו נתכנו עלילות שמתה רחל
בדרך בתחילת בואם בארץ ,כי בזכותה לא מתה בחוצה לארץ ,ובזכותו לא ישב בארץ
עם שתי אחיות והיא היתה הנשאת באיסור האחוה .ונראה שנתעברה מבנימין ֹקודם
בואם בשכם ולא נגע בה בארץ כלל ,מפני הענין שהזכרנו:
ואמר הנביא (ירמיה טז יח) ושלמתי ראשונה משנה עונם וחטאתם על חללם את ארצי,
בנבלת שֹקוציהם ותועבותיהם מלאו את נחלתי .והענין הזה הוא במֹקומות רבים
בכתובים ,ותראנו מפורש בהם אחר שפֹקחתי בו עיניך...
והנה הזכיר הכתוב כי אנשי ארץ כנען נענשו בעבור העריות ,ורבותינו אמרו (סנהדרין נו
ב) שהוזהרו עליהן מעת היצירה לאדם ולנח ,שלא ענש אלא אם כן הזהיר ,אבל הכתוב
לא יזכיר האזהרה אבל יאמר כי הארץ תֹקיא אותם כי הארץ תתעב כל התועבות האל.
והנה לא אנשי ארץ כנען בלבד היו מן המוזהרים ,והפרשה הזכיר "כמעשה ארץ
מצרים" שהיו גם הם עושים ככל התועבות האלה ,ולא תֹקיא אותם ארץ מצרים ולא
שאר ארצות הגוים את גוייהם ,אבל הענין כולו למעלת הארץ וקדושתה .ואמר הכתוב
"ותֹקיא הארץ" ,כי מעת שפֹקד עונה עליה שנגזר על הכנענים להכרת כאילו כבר
הֹקיאה אותם ,או "ותֹקיא" ,למעלה ,כענין סר צלם מעליהם (במדבר יד ט):
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"אתם עדי"

ּושמֹר נַפְ ְשָך ְמאֹד פֶ ן ִּת ְשכַ ח ֶאת הַ ְדבָ ִּרים
דברים ד:ט-י ַ -רֹק ִהשָּ מֶ ר לְ ָך ְ
אֲ שֶ ר ָראּו עֵ ינֶיָך ּופֶ ן יָּסּורּו ִמּלְ בָּ בְ ָך כֹל יְ מֵ י חַ יֶיָך וְ הודַ עְ ָּתם לְ בָּ נֶיָך וְ לִ בְ נֵי
בָּ נֶיָך :יום אֲ שֶ ר עָּ מַ ְד ָּת לִ פְ נֵי ה' אֱ ֹלהֶ יָך בְ ח ֵֹרב בֶ אֱ מֹר ה' ֵאלַ י הַ ְֹקהֶ ל לִ י ֶאת
הָּ עָּ ם וְ ַא ְש ִּמעֵ ם ֶאת ְדבָ ָרי אֲ שֶ ר יִ לְ ְמדּון לְ יִ ְר ָּאה א ִֹתי כָּ ל הַ י ִָּמים אֲ שֶ ר הֵ ם
חַ יִ ים עַ ל הָּ אֲ דָּ מָּ ה וְ ֶאת בְ נֵיהֶ ם יְ לַ מֵ דּון:
אבן עזרא -רֹק השמר לך הטעם ,אם תשכח כל דבר ,אל תשכח יום אשר
עמדת בסיני.
רמב"ן
...רֹק אני מזהירך מאד להשמר ולשמור עצמך מאד מאד לזכור מאין
באו אליך המצות ,שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו
שם עיניך הֹקולות והלפידים את כבודו ואת גדלו ודבריו אשר שמעת שם
מתוך האש ,ותודיע כל הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא
לבניך ולבני בניך עד עולם .ופירש הטעם כי השם עשה המעמד ההוא כדי
שתלמדו ליראה אותו כל הימים ואת בניכם תלמדון לדורות עולם ,אם
כן עשו אתם ככה ואל תשכחו אותו:
והנה ֹקודם שיזכיר הדברות שנאמרו שם ,הזהיר במצות לא תעשה שלא
נשכח דבר מן המעמד ההוא ולא נסירהו מלבנו לעולם ,וצוה במצות עשה
שנודיע בו לכל זרענו מדור לדור כל מה שהיה שם בראיה ובשמיעה.
והתועלת במצוה הזאת גדולה מאד ,שאם היו דברי התורה באים אלינו
מפי משה בלבד ,אע"פ שנבואתו נתאמתה באותות ובמופתים אם יֹקום
בֹקרבנו נביא או חולם חלום ויצונו בהפך מן התורה ונתן אלינו אות או
מופת יכנס ספֹק בלב האנשים ,אבל כשתגיע אלינו התורה מפי הגבורה
לאזנינו ועינינו הרואות אין שם אמצעי ,נכחיש כל חולֹק וכל מספֹק,
ונשֹקר אותו ,לא יועילהו אות ולא יצילהו מופת מן המיתה בידינו ,כי
אנחנו היודעים בשֹקרותו:
זהו שאמר שם (שמות יט ט) וגם בך יאמינו לעולם ,כי כשנעתיֹק גם כן
הדבר לבנינו ידעו שהיה הדבר אמת בלא ספֹק כאלו ראוהו כל הדורות,
כי לא נעיד שקר לבנינו ולא ננחיל אותם דבר הבל ואין בם מועיל .והם
לא יסתפֹקו כלל בעדותנו שנעיד להם ,אבל יאמינו בודאי שראינו כולנו
בעינינו ,וכל מה שספרנו להם.
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בס'ד

"אתם עדי"
ד:לב-לו  -כִ י ְש ַאל נָּא לְ י ִָּמים ִראשֹנִ ים אֲ שֶ ר הָּ יּו לְ פָּ נֶיָך לְ ִמן הַ יום אֲ שֶ ר בָּ ָּרא
ֹלהים | ָּאדָּ ם עַ ל הָּ ָּא ֶרץ ּולְ ִמ ְֹקצֵ ה הַ שָּ מַ יִ ם וְ עַ ד ְֹקצֵ ה הַ שָּ מָּ יִ ם הֲ נִ ְהיָּה כַ דָּ בָּ ר הַ גָּדול
אֱ ִ
ֹלהים ְמדַ בֵ ר ִמתוְך הָּ ֵאש כַ אֲ שֶ ר שָ מַ עְ ָת
הַ זֶ ה או הֲ נִ ְשמַ ע כָּ מֹהּו :הֲ שָ מַ ע עָ ם ֹקול אֱ ִ
אתֹת
ֹלהים לָּ בוא לָּ ַֹקחַ ת לו גוי ִמ ֶק ֶרב גוי בְ מַ סֹת בְ ֹ
ַא ָתה וַ י ִֶחי :או | הֲ נִ סָּ ה אֱ ִ
מור ִאים גְ דֹלִ ים כְ כֹל אֲ שֶ ר עָּ שָּ ה
ּובְ מופְ ִתים ּובְ ִמלְ חָּ מָּ ה ּובְ יָּד חֲ זָּ ָֹּקה ּובִ זְ רועַ נְ טּויָּה ּובְ ָּ
לָּ כֶ ם ה' אֱ ֹלהֵ יכֶ ם בְ ִמצְ ַריִ ם לְ עֵ ינֶיָך:
ֹלהים ֵאין עוד ִמּלְ בַ דוִ :מן הַ שָּ מַ יִ ם ִה ְש ִמיעֲָך ֶאת
ַא ָתה הָ ְר ֵא ָת לָ דַ עַ ת כִ י ה' הּוא הָּ אֱ ִ
ּודבָ ָריו שָ מַ עְ ָת ִמתוְך הָּ ֵאש:
ֹקֹלו לְ י ְַס ֶר ָּך וְ עַ ל הָּ ָּא ֶרץ הֶ ְראֲ ָך ֶאת ִאשו הַ גְ דולָּ ה ְ
יאנּו ה' ִמ ִמצְ ַריִ ם בְ יָּד
ו:כא-כב וְ ָּאמַ ְר ָּת לְ בִ נְ ָך עֲבָּ ִדים הָּ יִ ינּו לְ פַ ְרעֹה בְ ִמצְ ָּריִ ם וַ יֹצִ ֵ
חֲ זָּ ָֹּקה :וַ יִ ֵתן יְ הוָּ ה אותֹת ּומֹפְ ִתים גְ דֹלִ ים וְ ָּרעִ ים | בְ ִמצְ ַריִ ם בְ פַ ְרעֹה ּובְ כָּ ל בֵ יתו
לְ עֵ ינֵינּו:
ירא מֵ הֶ ם זָּ כֹר ִתזְ כֹר ֵאת אֲ שֶ ר עָּ שָּ ה ה' אֱ ֹלהֶ יָך לְ פַ ְרעֹה ּולְ כָּ ל
ז:יח-יט  -ל ֹא ִת ָּ
אתֹת וְ הַ מֹפְ ִתים וְ הַ יָּד הַ חֲ זָּ ָֹּקה וְ הַ זְ רֹעַ
ִמצְ ָּריִ ם :הַ מַ סֹת הַ גְ דֹֹלת אֲ שֶ ר ָראּו עֵ ינֶיָך וְ הָּ ֹ
הַ נְ טּויָּה אֲ שֶ ר הוצִ אֲ ָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך כֵ ן ַיעֲשֶ ה ה' אֱ ֹלהֶ יָך לְ כָּ ל הָּ עַ ִמים אֲ שֶ ר ַא ָּתה י ֵָּרא
ִמפְ נֵיהֶ ם:
שמות יד:לא  -וַ י ְַרא יִּ ְש ָר ֵאל ֶאת הַ יָּד הַ גְ דֹלָּ ה אֲ שֶ ר עָּ שָּ ה ה' בְ ִמצְ ַריִ ם וַ יִ ְיראּו הָּ עָּ ם
ֶאת ה' וַ יַאֲ ִמינּו בַ ה' ּובְ משֶ ה עַ בְ דו:
מורא הַ גָּדול אֲ שֶ ר עָּ שָּ ה משֶ ה לְ עֵ ינֵי כָ ל יִּ ְש ָר ֵאל:
לד:יב ּ -ולְ כֹל הַ יָּד הַ חֲ זָּ ָֹּקה ּולְ כֹל הַ ָּ
רמב"ם יסודי התורה ח:א
משֶ ה ַרבֵ נּו ל ֹא הֶ אֱ ִמינּו בו יִ ְש ָּר ֵאל ִמפְ נֵי הָּ אותות שֶ עָּ שָּ ה .שֶ הַ מַ אֲ ִמין עַ ל פִ י הָּ אותות
יֵש בְ לִ בו דֹפִ י שֶ ֶאפְ שָּ ר שֶ ַיעֲשֶ ה הָּ אות בְ לָּ ט וְ כִ שּוףֶ .אּלָּ א כָּ ל הָּ אותות שֶ עָּ שָּ ה משֶ ה
בּואה .הָּ יָּה צָּ ִריְך לְ הַ ְש ִֹקיעַ ֶאת
בַ ִמ ְדבָּ ר לְ פִ י הַ צ ֶֹרְך עֲשָּ ָּאם .ל ֹא לְ הָּ בִ יא ְר ָּאיָּה עַ ל הַ נְ ָּ
הוריד לָּ נּו ֶאת הַ מָּ ן .צָּ ְמאּו
הַ ִמצְ ִריִ ים ָֹּק ַרע ֶאת הַ יָּם וְ ִהצְ לִ ילָּ ן בְ תוכו .צָּ ַרכְ נּו לְ מָּ זון ִ
אותן הָּ ָּא ֶרץ .וְ כֵ ן ְש ָּאר כָּ ל הָּ אותות.
בָּ ַֹקע לָּ הֶ ן ֶאת הָּ ֶאבֶ ן .כָּ פְ רּו בו עֲדַ ת ֹק ַֹרח בָּ לְ עָּ ה ָּ
ּובַ מֶ ה הֶ אֱ ִּמינּו ּבֹוּ .בְ מַ עֲמַ ד הַ ר ִּסינַי שֶ עֵ ינֵינּו ָראּו וְ ל ֹא זָ ר וְ ָאזְ נֵינּו שָ ְמעּו וְ ל ֹא ַאחֵ ר
שומעִ ים
ידים וְ הּוא נִ גַש ֶאל הָּ ע ֲָּרפֶ ל וְ הַ קול ִמדַ בֵ ר ֵאלָּ יו וְ ָּאנּו ְ
הָ ֵאש וְ הַ ּקֹולֹות וְ הַ לַ פִּ ִּ
משֶ ה משֶ ה לֵ ְך אֱ מֹר לָּ הֶ ן כָּ ְך וְ כָּ ְך .וְ כֵ ן הּוא אומֵ ר (דברים ה ד) "פָּ נִ ים בְ פָּ נִ ים ִדבֶ ר ה'
ּומנַיִּ ן
עִ מָּ כֶ ם" .וְ נֶאֱ מַ ר (דברים ה ג) "ל ֹא ֶאת אֲ ב ֵֹתינּו כָּ ַרת ה' ֶאת הַ בְ ִרית הַ ז ֹאת"ִּ .
בּואתֹו שֶ ִּהיא אֱ מֶ ת שֶ ֵאין ּבֹו דֹפִּ י? שֶ נֶאֱ מַ ר
שֶ מַ עֲמַ ד הַ ר ִּסינַי לְ בַ דֹו ִּהיא הָ ְר ָאיָה לִּ נְ ָ
(שמות יט ט) " ִהנֵה ָּאנֹכִ י בָּ א ֵאלֶ יָך בְ עַ ב הֶ עָּ נָּן בַ עֲבּור יִ ְשמַ ע הָּ עָּ ם בְ דַ בְ ִרי עִ מָּ ְך וְ גַם
בְ ָך יַאֲ ִמינּו לְ עולָּ ם"ִ .מכְ לַ ל שֶ קֹדֶ ם דָּ בָּ ר זֶ ה ל ֹא הֶ אֱ ִמינּו בו נֶאֱ מָּ נּות שֶ ִהיא עומֶ דֶ ת
לְ עולָּ ם ֶאּלָּ א נֶאֱ מָּ נּות שֶ יֵש ַאחֲ ֶריהָּ ִה ְרהּור ּומַ חֲ שָּ בָּ ה:
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בענין השנוים בין דברות הראשונות והאחרונות
כלי יקר  -פרשת יתרו פרק כ ,פסוק ח
(ארוך ,אבל גישה מעניינת בהתמודדות עם שאלה ישנה)
זכור את יום השבת לֹקדשו .ראה ראינו ליתן טוב טעם ודעת על השינוים שנמצאו
בדברות ראשונות ואחרונות:
א) בראשונות כתיב זכור את יום השבת ובאחרונות כתיב שמור את יום השבת.
ב) בראשונות לא כתיב כאשר צוך ה' אלהיך ובאחרונות כתיב בשבת ובכיבוד אב ואם
כאשר צוך ה' אלהיך.
ג) בראשונות נתן טעם לשמירת השבת כי ששת ימים עשה ה' וגו' ובאחרונות נתן טעם
אחר וזכרת כי עבד היית וגו'.
ד) בראשונות לא הזכיר בשבת שור וחמור ובאחרונות אמר ושורך וחמורך וכל בהמתך.
ה) בראשונות כתיב למען יאריכון ימיך ובאחרונות הוסיף למען ייטב לך.
ו) בראשונות כתיב לא תחמוד ובאחרונות הוסיף לא תתאוה.
ז) בראשונות לא הזכיר שדהו ובאחרונות הוסיף שדהו.
ח) בראשונות הֹקדים בית רעך לאשת רעך ובאחרונות הֹקדים אשת רעך לבית רעך.
ט) בראשונות כתיב עד שֹקר ובאחרונות אמר עד שוא.
י) בראשונות לא תנאף לא תגנוב כולם בלא וי"ו ובאחרונות כולם בוי"ו:
בשכבר יצאו מפרשי התורה ללֹקוט טעמים מפוזרים ,ולא מצאו דרך אחד אשר יספיֹק
לכל הספיֹקות הנזכרים ,הלא ֹקרוב לשמוע הצעה אחת ֹקצרה לֹקוחה מדברי חז"ל
(ילֹקוט רמז תתֹקנא) שחזר הֹקב"ה על כל האומות אם ירצו לֹקבל התורה ,ועשו לא
רצה לֹקבלה בעבור לא תרצח ,וישמעאל בעבור לא תגנוב ,ועמון ומואב בעבור לא
תנאף .שמע מינה ששמעו תחילה כל האומות כל עשרת הדברות וכאשר אמרה כל
אומה לא חפצתי לקחתה מאז מסרה לישראל ,ועל כן נמצאו כל השינוים הללו בין
דברות ראשונות לאחרונות ,כי הדברות הראשונות נאמרו בלשון אשר השמיע ה' לכל
האומות אף על פי שנאמרו בנוכח לישראל כמו שמשמע מן לשון אשר הוצאתיך מארץ
מצרים ,מכל מֹקום אילו היו האומות רוצים היו מֹקבלים גם המה עליהם ועל זרעם כל
הדברים אשר צוה ה' לישראל ,דרך משל יצחֹק צוה ליעֹקב שלא יֹקח אשה מבנות כנען,
וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחֹק אביו וילך עשו אל ישמעאל וגו' ,אף על פי
שיצחֹק לא צוה לעשו כלום מכל מֹקום אחר שראה כי דעת אביו אינה נוחה מן בנות
כנען רצה גם הוא למלאות רצון אביו למצוא חן בעיניו ,כך כל האומות כששמעו כל
הדברות אשר צוה ה' לישראל וראו כי רצה ה' במצוות אלו ,מן הדין היה שיֹקבלו גם
המה לשמור ולעשות ככל אשר צוה ה' לישראל ,ועל כן אמר הֹקב"ה דברות הראשונות
באותו ענין שלא ימצאו האומות שום פתחון פה לטעון ולערער עליהם בשום צד ועל כן
נאמרו דברות ראשונות בֹקולי ֹקולות והיה הֹקול הולך מסוף העולם ועד סופו כדי
שישמעו כל האומות ויֹקבלו מהם כל דבר הנאות לכולם בשוה ,ולפי שמיאנו לֹקבלם
מחמת אותן מצוות פרטיות שהם כנגדם כמו לא תרצח לא תנאף על כן אמר אחר כך
דברות שניות בחשאי לישראל לבד.
ובזה יתורצו כל השינוים הללו ,בראשונות אמר זכור את יום השבת ,לא רצה לומר
שמור את יום השבת כדי שלא ליתן פתחון פה לאומות לומר איך הוא מצוה אותנו על
השמירה מכל מלאכה הלא כבר נאמר לבני נח (בראשית ח כב) יום ולילה לא ישבותו
וחז"ל למדו מכאן גוי ששבת חייב מיתה (סנהדרין נח ב) ,על כן נאמר זכור את יום
נמשך...
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בס'ד

בענין השנוים בין דברות הראשונות והאחרונות
כלי יקר (המשך)
השבת ,לומר כי אפילו מי שאינו בשמירה לפחות ישנו בזכירה כי כל האומות חייבים
לזכור את יום השבת כדי לֹקבוע בלבם אמונת חידוש העולם אשר יתן עדות ה' נאמנה
על מציאות ה' יתברך כי בכלל שבע מצוות של בני נח הוא שלא יעבדו עבודה זרה ,ואף
על פי שהאומות לא יוכלו לֹקבל ציווי לא תעשה כל מלאכה מכל מֹקום יכולים הם
לֹקבל עליהם מצות הזכירה אשר גם המה חייבים בה להיות חידוש העולם לנגד
עיניהם לזכרון .ומטעם זה הוצרך ליתן טעם בדברות ראשונות כי ששת ימים עשה ה'
וגו' כי זה טעם לזכור חידוש העולם ואילו היה נותן טעם וזכרת כי עבד היית וגו' היו
אומרים האומות אנחנו לא היינו עבדים במצרים על כן אין אנו צריכין לֹקבל השבת
לפיכך נתן להם טעם כי ששת ימים עשה ה' וגו' .כי טעם זה מספיֹק לשניהם לישראל
ולאומות ואל תשיבני ממה שנאמר אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים שמא
יאמרו האומות אותנו לא הוציא ממצרים ועל כן אין אנו חייבים לֹקבלו לאלהות,
תשובה לדבר אין הפירוש שבעבור אותה הוצאה חייבים לֹקבלו שהרי בלאו הכי
חייבים לֹקבלו מצד כי הוא ברא שמים וארץ וכל אשר בהם ,ומה שתלה הדבר בהוצאה
זו לומר שאפילו הוצאה זו לבד תספיֹק לשעבד אותך לי ,וזהו שפירש רש"י כדאי היא
ההוצאה שתהיו משועבדים לי ,מדֹקאמר כדאי היא ההוצאה שמע מינה שאין זה עיֹקר
הטעם:
אבל דברות שניות שנאמרו לישראל לבד ,נאמרו בלשון שמור .כי המה חייבים בזכירה
ובשמירה מכל מלאכה על כן נתן הטעם וזכרת כי עבד היית וגו' ,כי זהו טעם על
השביתה ממלאכה:
ויש אומרים ,כי הנעלם מן זכר כשתכתוב זיי"ן כ"ף רי"ש סוף תיבות נפש והנעלם מן
שמר כשתכתוב שי"ן מ"ם רי"ש סוף תיבות נשם רמז לתוספת נשמה שיש לכל איש
מישראל ביום השבת ולפי דרכינו רמז לנשמה יתירה דוֹקא באותו ציווי הבא לישראל
לבד אבל האומות אין בהם כי אם הנפש לבד בסוד רוח נפש נשמה כידוע ליודעי מדע
על כן בא הרמז מלת נפש בתיבת זכור המשותף לשניהם:
באחרונות נאמר כאשר צוך ה' אלהיך ,בשבת ,ובכיבוד אב ואם .כי במרה נצטוו ישראל
עליהם אבל לא האומות ואילו היה אומר כן בדברות הראשונות היה נותן פתחון פה
לאומות לומר למה לא צוה גם לנו על שתי מצוות אלו ֹקודם מתן תורה ויאמרו כאשר
התחיל לצוות לישראל ולא לנו גם עתה אין רצונינו לֹקבל ועם מי שהתחיל יגמור:
בראשונות לא אמר למען ייטב לך ,כי הראב"ע פירש למען ייטב לך זהו לעולם הבא
שכולו טוב ,ולמען יאריכון ימיך בעולם הזה ,על כן לא רצה הֹקב"ה ליעד בדברות
הראשונות לאומות העולם כי אם שכר העולם הזה אשר עין בעין יראה שכרו אתו
ופעולתו לפניו ,אבל אם היה מיעד להם שכר העולם הבא אשר עין לא ראתה ודאי לא
ישמעו כי יאמרו הרוצה לשֹקר ירחיֹק עדיו ויאמרו מדהא ליתא גם הא ליתא ויהיו
מסופֹקים גם בשכר של העולם הזה .אבל דברות אחרונות שנאמרו לישראל לבד יעד
שכר העולם הבא כי המה מאמינים בני מאמינים ואינן מהרהרין אחרי ה' ומאמינים
בכל יעודיו בין בזה בין בבא:
נמשך...
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בענין השנוים בין דברות הראשונות והאחרונות
כלי יקר (המשך)
בדברות ראשונות לא הזכיר ושורך וחמורך כי הוא בכלל בהמתך ,אבל בדברות אחרונות
נאמר שורך וחמורך לדרוש מהם גזירה שוה שור שור לחסימה חמור חמור לפריֹקה (בבא
ֹקמא נד ב) כי כבר ֹקיבלו ישראל כל הדברות ומצות פריֹקה וחסימה שנאמרו אחר מתן
תורה ,אבל האומות ֹקודם ששמעו עשרת הדברות רצה הֹקב"ה לנסותם תחילה אם יֹקבלו
עליהם דברות אלו ואם היו מֹקבלים עליהם הדברות היה מצוה להם אחר כך גם שאר
המצוות וחסימה ופריֹקה גם כן ,ועל כן לא היה לו לכתוב כאן ושורך וחמורך לגזירה שוה
כי עדיין כל המצוות בספֹק אם יֹקבלום ,אבל ישראל אמרו כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע
היינו מה שיצוה לנו עוד:
בראשונות אמר עד שֹקר ,ובאחרונות הוסיף עד שוא .פירש הרמב"ן שלא יעיד אפילו על
דבר שלא יתחייב בו כלום כגון שיעיד אמר פלוני ליתן לזה מנה ולא ֹקנו מידו זה נֹקרא
שוא ודבר בטל וזה הרחֹקה יתירה ,וציווי זה לא יתכן כי אם לישראל כי שארית ישראל
לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב אף על פי שאותו דבר כזב אינו מזיֹק לחבירו כלום ואולי
לא היו האומות יכולין לעמוד בהרחֹקה יתירה זו על כן נאמר בראשונות עד שֹקר...
באחרונות אמר לא תתאוה ,במֹקום לא תחמוד .תדע שהראב"ע כתב שהחמדה תאמר גם
כן על גזילת דבר הנחמד כמו שנאמר (מיכה ב ב) וחמדו שדות וגזלו ,וכתיב (יהושע ז כא)
ואחמדם ואֹקחם .והסכים הרמב"ם על ידו לומר שאינו עובר בלא תחמוד עד שיֹקח החפץ
אשר חמד אבל התאוה אינה אלא בלב בלבד ,והשתדל הראב"ע לבאר שיש כח בהרגל
האדם לעמוד על אזהרת החמדה והתאוה אפילו בלב וזה כשירגיל אדם עצמו במדת
ההסתפֹקות במה שיש לו .ולפי דבריו אתי שפיר מה שנאמר לא תתאוה דוֹקא בדברות
אחרונות השייכים לישראל לבד כי המה הורגלו במדת ההסתפֹקות בעוני מצרים והיה
בידם לֹקבל ציווי זה לֹקיימו ,אבל האומות שלא הורגלו במדת ההסתפֹקות איך יֹקבלו
מצות לא תתאוה כי דבר זה אין ביד האדם לֹקיימו כי אין לבו מסור בידו אלא הרשעים
הם ברשות לבם על כן לא הזכיר כי אם החמדה של גזילה .ומזה הטעם לא הזכיר בדברות
ראשונות שדהו כי סתם ֹקרֹקע אינה נגזלת ותמיד ברשות מרא ֹקיימא אבל בענין התאוה
שבלב הזכיר גם שדהו:
ומה שהזהיר באחרונות לשון חמדה באשת רעך ולשון תאוה בממונו ,הכל לרבותא כי
בממונו אסר אפילו התאוה שבלב וכל שכן חמדה של גזילה .אבל באשה אמרו חז"ל (יומא
כט א) הרהורי עבירה ֹקשים מעבירה ולפי זה נֹקט לא תחמוד לרבותא וכל שכן הרהור
הלב ,וענין חימוד של לֹקיחה באשה היינו מתוך שהוא חומדה הוא מסבב סיבות וגלגולים
שבעלה יגרשה והוא יֹקחה וזהו ודאי אינו רע כל כך כמו ההרהור התמידי .בראשונות
הֹקדים בית לאשה כי חמדת הבית היינו כדי ליֹקח אותו בגזילה דהיינו לאו שיש בו
מעשה ,אבל חמדת האשה אין הפירוש שלא יחמוד לגוזלה בעודה תחת חבירו דאם כן
היינו לא תנאף אלא שלא יסבב לחבירו לגרשה כדי שיֹקח אותה הוא וזה אין בו מעשה כל
כך ,לכך אמר דרך לא זו אף זו לומר לא זו חמדת בית והון לגוזלם פשיטא שאסור אלא
אפילו חמדת אשת רעהו לֹקחת אותה אחר שיגרשה גם זה אסור אף על פי שאין בו מעשה
כל כך ,אבל באחרונות שנֹקט לא תתאוה לרבותא שבממון אסור אפילו תאוה שבלב
ובאשה הזכיר לא תחמוד אין כאן לא זו אף זו כי החמדה והתאוה שני ענינים ושֹקולים המה:
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בענין השנוים בין דברות הראשונות והאחרונות

כלי יקר (המשך)
ומה שנאמר בדברות אחרונות לא תרצח ולא תנאף ,וי"ו מוסיף על ענין ראשון
לאסור לישראל אפילו ניאוף ביד להוציא זרע לבטלה כי ניאוף זה יש בו צד רציחה
והיינו דם זרעיותיו ,וכדמסיֹק במסכת נדה (יג ב) אמר רבי אלעזר מאי דכתיב
(ישעיה א טו) ידיכם דמים מלאו אלו המנאפים ביד .וכן דרשו על זה פסוֹק שוחטי
הילדים בנחלים (שם נז ה) אף על פי שדרשו (נדה יג א) שאל תֹקרי שוחטי אלא
סוחטי מכל מֹקום ֹקרי ביה נמי שוחטי ממש שהרי נאמר ידיכם דמים מלאו .וזו
אזהרה לישראל דוֹקא כי ֹקדושים המה מימות אבותיהם ויוכלו לעמוד בזה ,אבל
דברות ראשונות שנאמרו גם לאומות לא רצה להחמיר עליהם כל כך כי אולי לא
יוכלו לעמוד בזה:
ולא תגנוב .רמז בו"ו העיטוף שלא זו ניאוף של אשת איש אלא אפילו ניאוף עם
הפנויה אסור כי הוא נֹקרא מים גנובים כמו שנאמר (משלי ט יז) מים גנובים
ימתֹקו ופסוֹק זה מדבר בניאוף פנויה:
ולא תענה ברעך עד שוא .וי"ו מוסיף על ענין ראשון לומר שלא זו גניבת נפשות או
ממון שאסור אלא אפילו גניבת דעת אסור שלא ירבה אליו בתֹקרובת מנחה ויודע
בו שאינו מֹקבל וכיוצא בזה וזה בכלל דיבור שוא ובטל ובחנם והוא בכלל לא
תענה ברעך עד שוא:
ולא תחמוד .וי"ו מוסיף על ענין ראשון כי כל גונב דעת הבריות דרכו להחניף לו
מצד שחומד את של חבירו ומצפה לֹקבל ממנו איזו הנאה בעבור זה ואם לא
יחמוד למה יחניף לו בחנם ,וכל אלו הרחֹקות יתירות שאין האומות היו יכולים
לעמוד בהם על כן לא רצה ה' להחמיר עליהם כל כך וכולי האי ואולי ישמעו,
וכאשר לא רצו האומות לֹקבל עליהם כלום אפילו הֹקלות חזר ואמרם לישראל עם
כל החומרות הללו כי ידע בהם שחומרם זך ונקי ויכולין לעמוד בהם ,ובזה הותרו
כל הספיקות והשינוים:
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"וְ ָּאהַ בְ ָּת ֵאת ה' אֱ ֹלֹקיָך"
ו:ה וְ ָּאהַ בְ ָּת ֵאת ה' אֱ ֹלֹקיָך בְ כָּ ל לְ בָּ בְ ָך ּובְ כָּ ל נַפְ ְשָך ּובְ כָּ ל ְמאֹדֶ ָך:
רש"י
ואהבת  -עשה דבריו מאהבה אינו דומה עושה מאהבה לעושה
מיראה .העושה אצל רבו מיראה כשהוא מטריח עליו מניחו
והולך לו:
בכל לבבך  -בשני יצריך דבר אחר בכל לבבך ,שלא יהיה לבך
חלוֹק על המֹקום:
ובכל נפשך  -אפילו הוא נוטל את נפשך:
ובכל מאדך  -בכל ממונך יש לך אדם שממונוע חביב עליו מגופו
לכך נאמר ובכל מאדך .דבר אחר ובכל מאדך בכל מדה ומדה
שמודד לך בין במדה טובה בין במדת פורענות וכן דוד הוא
אומר (תהלים ֹקטז ,יג) כוס ישועות אשא וגו' (שם ֹקטז ,ג) צרה
ויגון אמצא וגו':
אבן עזרא  -ותהיה אהבה גמורה בלב
ספורנו  -ואהבת .תשמח לעשות דבר שייטב בעיניו כאשר תבין
שאין תכלית נכבד כזה:
רמב"ן ... -שהחסיד צריך להיות אוהב וירא ,כמו שאמרו
(ירושלמי ברכות פ"ט ה"ה) עשה מאהבה ועשה מיראה ,עשה
מאהבה שאין אוהב שונא ,ועשה מיראה שאם באת לבעוט אל
תבעוט ,וכבר נתבאר זה בדברי החכמים:
בעל הטורים  -ואהבת .אותיות האבות .בכל לבבך כאברהם
שנאמר בו ומצאת את לבבו (נחמיה ט ח) .בכל נפשך כיצחֹק
שמסר נפשו להֹקב"ה .ובכל מאדך כיעֹקב דכתיב ביה (בראשית
כח כב) וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך:
רש"י  -בכל לבבך  -בשני יצריך  -שפתי חכמים  -ר"ל למה
כתיב לבבך שני ביתי"ן ומפרש בשני יצריך.
רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות דף מד עמוד ב
בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב וביצר רע...עוד נוכל לומר
שיצר הטוב הוא מדת הרחמנות וכיוצא בזה ,ויצר הרע נברא
לאכזריות וכשאדם אינו מרחם על הרשעים והוא אכזרי להם
נמצא שהוא עושה מצוה גדולה ועבודת השם עם יצר הרע .מפי
מורי הרב נר"ו:
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בס'ד

"שיהא שם שמים מתאהב על ידך"

יא:א וְ ָאהַ בְ ָת ֵאת יְ ֹקוָּ ֹק אֱ ֹלהֶ יָך וְ שָ מַ ְר ָת ִּמ ְשמַ ְרתֹו וְ חֻ ק ָֹּתיו
ותיו כָּ ל הַ י ִָּמים:
ּומצְ ָּ
ּומ ְשפָּ טָּ יו ִ
ִ
רמב"ן  -כי אחר שיצוה באהבה יצוה ביראה ,ויצוה בחוֹקים
ובמשפטים ובמצות.
העמק דבר  -ואהבת וגו' ,ולא מיירי כאן בדביֹקות ומסירות
נפש כמו לעיל בפרשת ֹקריאת שמע ,אלא מיירי ביחוד המעשה
שיהא עובד מאהבה ולא בשביל שכר ועונש.
ותי אֲ שֶ ר ָּאנֹכִ י ְמצַ ּוֶ ה
יא:יג וְ הָּ יָּה ִאם שָּ מֹעַ ִת ְש ְמעּו ֶאל ִמצְ ַ
ֶא ְתכֶ ם הַ יום לְ ַאהֲ בָ ה ֶאת יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶ ם ּולְ עָּ בְ דו בְ כָּ ל לְ בַ בְ כֶ ם
ּובְ כָּ ל נַפְ ְשכֶ ם:
יא:כב כִ י ִאם שָּ מֹר ִת ְש ְמרּון ֶאת כָּ ל הַ ִמצְ וָּ ה הַ ז ֹאת אֲ שֶ ר ָּאנֹכִ י
ְמצַ ּוֶ ה ֶא ְתכֶ ם לַ ֲעש ָֹּתּה לְ ַאהֲ בָ ה ֶאת יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶ ם לָּ לֶ כֶ ת בְ כָּ ל
ְד ָּרכָּ יו ּולְ דָּ בְ ָֹּקה בו:

יומה פו
אביי אמר כדתניא ואהבת את ה' אלהיך שיהא שם שמים
מתאהב על ידך שיהא ֹקורא ושונה ומשמש ת"ח ויהא משאו
ומתנו בנחת עם הבריות מה הבריות אומרות עליו אשרי אביו
שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה אוי להם לבריות שלא
למדו תורה פלוני שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו כמה
מתוֹקנים מעשיו עליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל
אשר בך אתפאר אבל מי שֹקורא ושונה ומשמש ת"ח ואין
משאו ומתנו באמונה ואין דבורו בנחת עם הבריות מה הבריות
אומרות עליו אוי לו לפלוני שלמד תורה אוי לו לאביו שלמדו
תורה אוי לו לרבו שלמדו תורה פלוני שלמד תורה ראו כמה
מֹקולֹקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו ועליו הכתוב אומר
באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו
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בס'ד

"אהוב אותו עד שתדרוש האנשים אליו"

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ג
והמצוה השלישית היא שצונו לאהבו יתעלה וזה שנתבונן
ונשכיל מצותיו ופעולותיו עד שנשיגהו ונתענג בהשגתו
תכלית התענוג וזאת היא האהבה המחוייבת .ולשון
סיפרי (פ' שמע) לפי שנאמר ואהבת את י"י אלהיך איני
יודע כיצד אוהב את המֹקום תלמוד לומר והיו הדברים
האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך שמתוך כך אתה
מכיר את מי שאמר והיה העולם .הנה כבר בארו לך כי
בהשתכלות תתאמת לך ההשגה ויגיע התענוג ותבא
האהבה בהכרח .וכבר אמרו שמצוה זו כוללת גם כן
שנדרוש ונֹקרא האנשים כולם לעבודתו יתעלה ולהאמין
בו .וזה כי כשתאהב אדם תשים לבך עליו ותשבחהו
ותבֹקש האנשים לאהוב אותו .וזה על צד המשל כן
כשתאהב האל באמת כמה שהגיעה לך מהשגת אמיתתו
הנה אתה בלא ספֹק תדרוש ותֹקרא הכופרים והסכלים
לידיעת האמת אשר ידעת אותה .ולשון סיפרי (שם)
ואהבת את י"י וכו' אהבהו על הבריות כאברהם אביך
שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן .ר"ל כמו שאברהם
בעבור שהיה אוהב השם כמו שהעיד הכתוב (ישעי' מא)
אברהם אוהבי שהיה גם כן לגודל השגתו דרש האנשים
אל האמונה מחוזֹק אהבתו כן אתה אהוב אותו עד
שתדרוש האנשים אליו:

רמב"ם הלכות תשובה י:ג
וכיצד היא האהבה הראויה? הוא שיאהב את ה' אהבה
גדולה יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו ֹקשורה באהבת
ה' ונמצא שוגה בה תמיד כאלו חולה חולי האהבה שאין
דעתו פנויה מאהבת אותה אשה והוא שוגה בה תמיד בין
בשבתו בין בֹקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה יתר מזה
תהיה אהבת ה' בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו שצונו
בכל לבבך ובכל נפשך והוא ששלמה אמר דרך משל כי
חולת אהבה אני וכל שיר השירים משל הוא לענין זה:
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בס'ד

"גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה"
סוטה לא
מאי איכא בין עושה מאהבה לעושה מיראה איכא הא דתניא רבי
שמעון בן אלעזר אומר גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה
שזה תלוי לאלף דור וזה תלוי לאלפים דור הכא כתיב "לאלפים
לאהבי ולשומרי מצותי" והתם כתיב "ולשומרי מצותיו לאלף דור"
התם נמי כתיב לאוהביו ולשומרי מצותיו לאלף דור האי לדסמיך
ליה והאי לדסמיך ליה

ספר החינוך תיח
מצות אהבת השם  -שנצטוינו לאהב את המֹקום ברוך הוא( ,רמב''ם יסודי
התורה פ''ב ה''א) שנאמר (דברים ו ה) ואהבת את יי אלהיך .וענין המצוה
שנחשב ונתבונן בפֹקודיו ופעלותיו עד שנשיגהו כפי יכלתנו ונתענג בהשגחתו
בתכלית הענג ,וזאת היא האהבה המיחדת .ולשון ספרי (כאן) ,לפי שנאמר
ואהבת איני יודע כיצד אוהב אדם את המֹקום .תלמוד לומר והיו הדברים
האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ,שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר
והיה העולם ,כלומר ,שעם התבוננות בתורה תתישב האהבה בלב בהכרח.
ואמרו זכרונם לברכה (שם) שזאת האהבה תחיב האדם לעורר בני אדם
באהבתו לעבדו ,כמו שמצינו באברהם.
שרש מצוה זו ידוע ,שלא יקים האדם מצות השם ברוך הוא יפה ,רק
באהבתו אותו.
דיני המצוה .שראוי לו לאדם שישים כל מחשבתו וכל מגמתו אחר אהבת
השם ,ויעריך בלבו תמיד ,כי כל מה שהוא בעולם מעשר בנים וממשלה וכבוד
הכל כאין וכאפס ותהו כנגד אהבתו ברוך הוא ,וייגע תמיד כל היום בבֹקשת
החכמה למען ישיג ידיעה בו ,סוף כל דבר ,יעשה כל יכלתו להרגיל מחשבות
לבו כל היום באמונתו ויחודו ,עד שלא יהיה רגע אחד ביום ובלילה בהֹקיצו
שלא יהא זוכר אהבת אדוניו בכל לבו .והענין על דרך משל ,שיהא נזכר
באהבת השם תמיד ,כזכרון החושֹק תכלית החשֹק בתשוֹקתו שישיג להביאה
אל ביתו .ויתר פרטיה מבארים במֹקומות בגמרא בפזור ובמדרשים.
ונוהגת בכל מֹקום ובכל זמן בזכרים ונֹקבות ,והעובר על זה וֹקובע מחשבתו
בענינים הגשמיים ובהבלי העולם שלא לשם שמים ,רֹק להתענג בהם לבד ,או
להשיג כבוד העולם הזה הכוזב ,להגדיל שמו לא לכונה להטיב לטובים
ולחזֹק ידי הישרים בטל עשה זו וענשו גדול .וזאת מן המצות התמידיות על
האדם ומוטלות עליו לעולם.
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בס'ד

"את ה' אלֹקיך תירא"
ספר החינוך תלב
מצות יראת השם  -להיות יראת השם יתברך על פנינו תמיד
לבלתי נחטא .כלומר ,שנירא ביראת ענשו ולא יהיה לבבנו
בלי מגור ) (fearfulnessאליו כל היום ,ועל זה נאמר
(דברים י כ) את יי אלהיך תירא...

ו:יג ֶאת יְֹקוָֹּק
ירא
ֹלהיָך ִת ָּ
אֱ ֶ
וְ אֹתו ַת ֲעבֹד
ּוב ְשמו ִת ָּשבֵ עַ :
ִ

שרש המצוה ביראת השם יתברך נגלה לכל רואי השמש ,כי
השמירה הגדולה מן החטא היא יראת ענשו.
ונוהגת מצוה זו בכל מֹקום ובכל זמן ובכל מין האדם ,וזאת
אחת מן המצות התמידיות על האדם ,שלא יפסֹק חיובן מעל
האדם לעולם ,אפילו רגע אחד ,ומי שבא דבר עברה לידו
חייב להעיר רוחו ולתת אל לבו באותו הפרֹק ,שהשם ברוך
הוא משגיח בכל מעשה בני אדם ,וישיב להם נֹקם כפי רע
המעשה .והעובר על זה ולא שת לבו בכר באותן שעות בטל
עשה זה ,שזו היא שעת קיום עשה זה בכוון .ואולם כל ימי
האדם וכל עתותיו בכלל המצוה לעמד זריז ונזכר עליה.
קהלת י"ב:יג
ותיו ְשמור כִ י-זֶה כָּל-הָּ ָּאדָּ ם:
ֹלהים י ְָּרא וְ ֶאתִ -מצְ ָּ
סוף דָּ בָּ ר הַ כֹל נ ְִשמָּ ע ֶאת-הָּ אֱ ִ

שבת ל:
…דכתיב "סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה
כל האדם" מאי כי זה כל האדם? אמר רבי אליעזר כל העולם כולו לא
נברא אלא בשביל זה ,ר' אבא בר כהנא אמר שֹקול זה כנגד כל העולם
כולו ,שמעון בן עזאי אומר לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזה !
שמות רבה מ
אמר ר' הושעיא כל מי שהוא יודע ואין בידו יראת חטא אין בידו כלום כל
נגר שאין בידו ארגליא שלו אינו נגר למה שֹקפליות של תורה ביראת חטא
שנאמר (ישעיה לג) יראת ה' היא אוצרו א"ר יוחנן כל מי שיודע תורה
ואינו עושה מוטב לו שלא יצא לעולם אלא נהפכה השליא על פניו לכך
נאמר (איוב כח) ויאמר לאדם הן יראת ה' וגו' א"ר חייא בר אבא מהו הן
יראת ה' וגו' אמר האלהים אם היו לך מעשים טובים אני נותן לך שכר
ומה שכר תורה שנאמר ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה וסור מרע
בינה ואם סרת מן הרע אני מעמיד ממך בני אדם שמבינים בתורה מהיכן
אתה למד מיוכבד ומרים בעת שיראו מהאלהים כדכתיב (שמות א)
ותיראן המילדות את האלהים א"ר ברכיה בשם ר' חייא בר אבא שכר
היראה תורה שמיוכבד העמיד הקב"ה את משה וזכה שתכתב התורה
על שמו שנאמר (מלאכי ג) זכרו תורת משה עבדי וכתיב (דברים לג) תורה
צוה לנו משה מרים ע"י שסרה מן הרע ומן החטא העמיד ממנה הֹקדוש
ברוך הוא בצלאל וזכה לחכמה ולבינה הה"ד ראה ֹקראתי בשם בצלאל
וכתיב ואמלא אותו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת:
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בס'ד

"שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם"

ברכות כח:
וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבֹקרו …
אמרו לו רבינו ברכנו .אמר להם יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא
בשר ודם .אמרו לו תלמידיו עד כאן!? אמר להם ולואי ! תדעו כשאדם עובר
עבירה אומר שלא יראני אדם.
תהלים קיא:י
אשית חָּ כְ מָּ ה | יִ ְר ַאת ה' ֵֹשכֶ ל טוב לְ כָּ לֹ -ע ֵֹשיהֶ ם ְת ִהּלָּ תו עֹמֶ דֶ ת לָּ עַ ד:
ֵר ִ

מצודת דוד
ראשית חכמה .הנכון הוא שבתחלת למוד החכמה ישריש האדם בלבו יראת ה'
ולשכל טוב יחשב לכל העושים כן כי אז תהיה תהלתו עומדת לעד להיות מהולל
בחכמה ותהיה מתֹקיימת משא"כ אם לא תֹקדים היראה אל החכמה וכמ"ש רז"ל:

מלבי"ם
שכל טוב לכל עושיהם ,כינוי עושיהם מוסב אל הפֹקודים הנזכר למעלה ,שאז
ימצא העושה את הפֹקודים בם שכל טוב ,ורוח ה' ישכילהו להבין טעמם
וסודותם ,ואז תהלתו עומדת לעד ,כי ימצא בם אושר הנצחי ולישרים נאוה תהלה

אבות דרבי נתן פרק שנים ועשרים
רבי חנינא בן דוסא אומר כל שיראת חטאו ֹקודמת לחכמתו חכמתו מתֹקיימת
שנא׳ (תהלים ֹקיא) ראשית חכמה יראת ה׳ .הוא היה אומר כל שמעשיו מרובין
וכו׳ שנא׳ נשעה ונשמע .אמרו לפני רבן יוחנן בן זכאי חכם וירא חטא מה הוא
אמר להם הרי זה אומן וכלי אומנתו בידו חכם ואין ירא חטא מהו אמר להם
הרי זה אומן ואין כלי אומנתו בידו .ירא חטא ואין חכם מהו אמר להם אין זה
אומן אבל כלי אומנתו בידו.
תהלים קיב:א
ותיו חָּ פֵ ץ ְמאֹד:
הַ לְ לּויָּּה | ַא ְש ֵריִ -איש י ֵָּרא ֶאת-ה' בְ ִמצְ ָּ

אבן עזרא
הללויה אשרי איש ...אשרי איש ירא ה' ששמר נפשו ממצות לא תעשה לא בעבור
תולדתו או פחד מלך או על דבר חרפה ובזיון רֹק בעבור יראתו מהשם יתברך:

מלבי"ם
אשרי איש ,אחר שאמר כי ראשית חכמה היא יראת ה' ,אמר כי אשרי איש אשר
הוא ירא את ה' ,כי האיש הזה תבא חכמה בלבו לשמור חֹקיה ,ויש הבדל בין ירא
מה' ובין ירא ה' ,שירא את ה' מורה שירא יראת הרוממות לא יראת העונש
המצויין במ"ם השימוש ,כי הירא מה' אינו חפץ במצותיו ,רֹק שמוכרח לעשותם
מיראת העונש או בעבור תֹקות הגמול ,לא בעבור החפץ במצוה עצמה ,אבל הירא
את ה' במצותיו חפץ מאד ,ואמרו חז"ל במצותיו ולא בשכר מצותיו.
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חידוש" :הפחדת עונשים לעוברי מצותיו...
זה השער למתחילים"

יראּו כִ י לְ בַ עֲבּור
שמות כ:יז וַ י ֹאמֶ ר מֹשֶ ה ֶאל הָּ עָּ ם ַאל ִת ָּ
ֹלהים ּובַ עֲבּור ִּת ְהיֶה יִּ ְר ָאתֹו עַ ל פְ נֵיכֶ ם
נַסות ֶא ְתכֶ ם בָּ א הָּ אֱ ִ
לְ בִּ לְ ִּתי ֶתחֱ טָ אּו:
מלבי"ם
...יש שני מיני יראות ,יראת העונש והיא מדרגה שפלה
מאד ,ויראת הרוממות ,וה' בא בסיני בֹקולות וברֹקים
וכפה עליהם הר כגיגית להפחידם ביראת העונש .וזה הורע
בעיני ישראל ויאמרו ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות ,ר"ל
אל ידבר עמנו להפחיד אותנו ביראת העונש של המות ,לא
יאמר לנו שנשמע לדבריו פן נמות כשלא נשמע ,שזה יראת
העונש ,כי נשמע מיראת הרוממות גם כשאתה תדבר עמנו
בלא הפחדה .אמנם כבר בארו חכמי לב שא"א לבוא תיכף
למדרגה הגדולה הזאת לירא יראת הרוממות ,וצריך
שנירא תחלה יראת העונש וממנה נעלה בסולם אל מדרגה
הרמה שהיא יראת הרוממות ,וע"כ בא בכל התורה
הפחדת עונשים לעוברי מצותיו כי זה השער למתחילים,
ועז"א כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ,ופי' מענין
הרמה ,ושמן היראה הֹקטנה ירים אתכם למדרגה גדולה
מזו שתהיה יראתו על פניכם יראת ה' עצמו לא יראת
העונש שהיא יראת עצמכם ,והירא יראת העונש אינו ירא
רֹק אם יחטא וירא מלחטוא פן יענש אבל הירא יראת
הרוממות ירא תמיד אף שלא יחטא ,וז"ש ובעבור תהיה
יראתו אף לבלתי תחטאו אף בלא חטא תיראו יראת ה'
עצמו מרוממותו ,ולכן אל תיראו יראה הֹקטנה שהוא
יראת העונשין.
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"שתֹקבל הנפש ענין רוממות השי"ת ועזּוזו ונפלאותיו"

רבינו בחיי  -ספר כד הקמח  -יראה
את ה' אלהיך תירא אותו תעבוד ובו תדבֹק ובשמו תשבע (דברים ו) .ממדת
היראה יגיע האדם למעלות השפלות והענוה ,ויגיע למעלת החשֹק בסבתו
יתברך זהו ובו תדבֹק וממעלת החשֹק יגיע למעלת השבועה שאז יהיה ראוי
לישבע בשם יתעלה לא ֹקודם לכן .ענין היראה הוא שיהביל האדם עניני
העולם הזה ויהיו בעניו הבל וריֹק ויחשוב בעצמו שהוא עפר ואפר בחייו
רמה ותולעה במותו ,ושיהיה דבר נמנע אצלו מעבור מצות אדון כל העולם,
כי אי אפשר להגיע אל מדת היראה זולתי עם זה ,וזו היא הכונה בספר
ֹקהלת שרצה להתחיל הבל הבלים ולחתום במדת היראה שאמר (ֹקהלת יב)
סוף דבר הכל נשמע וגו' .למדך בזה כי לא תתכן היראה זולתי אם יהביל
ויבזה עניני העולם .וכאשר יחשוב זה יגיע למעלת השפלות והענוה ובכן
תהיה עבודתו שלימה וכונתו רצויה לא תתערב בה גובה הלב שישימנו
תועבה ,וכענין שכתוב (משלי יו) תועבת ה' כל גבה לב .וזהו שאמר את ה'
אלהיך תירא ואותו תעבוד...
נצטוינו במדת היראה ליראה את השם הנכבד והנורא לבדו ושלא נירא
מבשר ודם .וכן הזהירה תורה (דברים כ) וראית סוס ורכב עם רב ממך לא
תירא מהם .שכל זמן שהאדם ירא מזרוע ב"ו אין יראתו בהֹקב"ה שלימה,
כי מן הראוי הוא שישים האדם כל יראתו בהֹקב"ה בלבד וכאשר הוא נותן
חלֹק ממנה לב"ו הנה הוא חסר לב במדת היראה להֹקב"ה ומֹקצר בכך
עבודתו ,וכן מצוה התורה (שם) מי האיש הירא ורך הלבב שישוב מן
המלחמה והענין כי נצחון ישראל בכל מלחמותם אינו אלא על פי הזכות
וזה אין זכותו שלם כי לא הגיע אל מדרגת היראה בשלימותה .ועל זה
הזהיר ישעיה ואמר (ישעיה נא) מי את ותיראי מאנוש ימות (שם) ותשכח
ה' עושך ,ביאר כי הנותן חלֹק מיראתו לב"ו כאלו שוכח את השי"ת...
מדת היראה נחלֹקת לשני חלֹקים .האחת יראת הגמול והעונש בעולם הזה
ובעוה"ב .והיא מדרגה עליונה מאד .הב' שתקבל הנפש ענין רוממות
השי"ת ועזּוזֹו ונפלאותיו והזכרון והידיעה הזאת שיהיו נשמרים וֹקבועים
בנפש ומצויים בה בכל עת והנפש מֹקבלת מזה מורא גדול ובושה וצניעות
ויהיה דבר נמנע לנפש לעבור מצות פי' ה' ויבוש מלפניו .ושני חלֹקים אלו
שהם עיֹקרים גדולים בענין העבודה נזכרים בפסוֹק אחד והוא שכתוב
(איוב לא) כי פחד אלי איד אל ומשאתו לא אוכל .כי פחד אני איד אל זהו
יראת הגמול והעונש בעוה"ז ובעוה"ב ומשאתו לא אוכל זה ֹקבלת הנפש
רוממותו יתברך ושאתו ומעלתו בכל עת ובכל רגע.
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"אין לו להֹקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד"

ישעיהו לג:ו
וְ הָּ יָּה אֱ מּונַת עִ ֶתיָך חֹסֶ ן יְ שּועֹת חָּ כְ מַ ת וָּ דָּ עַ ת יִ ְר ַאת ה' ִהיא אוצָּ רו:
שבת לא.
אמר ר"ל מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת
וגו' אמונת זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועד חוסן זה סדר נשים
ישועות זה סדר נזיֹקין חכמת זה סדר ֹקדשים ודעת זה סדר טהרות,
ואפ"ה יראת ה' היא אוצרו .אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין
אומרים לו נשאת ונתת באמונה ֹקבעת עתים לתורה עסֹקת בפו"ר
צפית לישועה פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דבר ,ואפ"ה אי יראת
ה' היא אוצרו אין .אי לא ,לא .משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי
כור חיטין לעלייה הלך והעלה לו א"ל עירבת לי בהן ֹקב חומטון א"ל
לאו א"ל מוטב אם לא העליתה… אמר רבה בר רב הונא כל אדם שיש
בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות
הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו בהי עייל מכריז רבי ינאי
חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד אמר רב יהודה לא ברא
הֹקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניו שנאמר והאלהים עשה
שייראו מלפניו ר' סימון ור' אלעזר הוו יתבי חליף ואזיל ר' יעֹקב בר
אחא א"ל חד לחבריה ניֹקו מֹקמיה דגבר דחיל חטאין הוא א"ל אידך
ניֹקו מֹקמיה דגבר בר אוריין הוא א"ל אמינא לך אנא דגבר דחיל
חטאין הוא ואמרת לי את בר אוריין הוא תסתיים דרבי אלעזר הוא
דאמר דגבר דחיל חטאין הוא דא"ר יוחנן משום ר' אלעזר אין לו
להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד שנאמר ועתה ישראל מה
ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו' וכתיב ויאמר לאדם הן
יראת ה' היא חכמה וגו' שכן בלשון יוני ֹקורין לאחת הן תסתיים:
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אהבה ויראה עובדים בצוותא ושניהם נחוצים
ברכות לג:
… ואמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שנאמר (י:יב)
ש ָּר ֵאל מָּ ה ה' אֱ ֹלהֶ יָך ש ֵֹאל מֵ עִ מָּ ְך כִּ י ִּאם-לְ יִּ ְר ָאה ֶאת-ה' אֱ ֹלהֶ יָך
"וְ עַ ָּתה יִ ְ ֹ
לָּ לֶ כֶ ת בְ כָּ לְ -ד ָּרכָּ יו ּולְ ַאהֲ בָ ה אֹתֹו וְ לַ ֲעבֹד ֶאת-ה' אֱ ֹלהֶ יָך בְ כָּ ל-לְ בָּ בְ ָך ּובְ כָּ ל-
נַפְ שֶ ָך:
רש"י
הכל בידי שמים .כל הבא על האדם ביד הֹקב"ה כגון ארוך ֹקצר עני
עשיר חכם שוטה לבן שחור הכל בידי שמים הוא אבל צדיק ורשע אינו
בא על ידי שמים…את זו מסר בידו של אדם ,ונתן לפניו שני דרכים
והוא יבחר לו יראת שמים:
אור החיים
ועתה ישראל מה וגו' כי אם ליראה וגו' .כוונת הכתוב היא על זה הדרך
לפי שיש ב' הדרגות שחפץ ה' מישראל עשות והם זו למעלה מזו .א' היא
היראה ,למעלה ממנה האהבה ,ואמר להם שאינו מבֹקש מהם כי אם
היראה ,וטעם הדבר היא לפי שהיראה תסובב אתכם ללכת בכל דרכיו
כי הירא לא יחדל מיראתו אפילו באחת מאלף שעליו לעשות ,ולא זו
בלבד מגיעתו אלא עוד לו ולאהבה אותו הרי שהיראה היא פתח ליכנס
לשער האהבה ,ולזה כשאמר הכתוב מה ה' שואל כי אם ליראה דֹקדֹק
לומר ועתה פירוש מה שהוא שואל ליראה הוא עתה בזמן הזה שאתה
בא לישא עול האלהות אבל אין זה תכלית מה שחפץ ממנו עשות אלא
שזה יעמידנו בגדר האהבה.
רמב"ם יסודי התורה ב:א-ב
האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה אותו שנאמר ואהבת את
ה' אלהיך ונאמר את ה' אלהיך תירא :הלכה ב  -היאך היא הדרך
לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים
הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא ֹקץ מיד הוא אוהב
ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול כמו שאמר דוד
צמאה נפשי לאלהים לאל חי וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא
נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה ֹקטנה שפלה אפלה עומדת בדעת
ֹקלה מעוטה לפני תמים דעות כמו שאמר דוד כי אראה שמיך מעשה
אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים
גדולים ממעשה רבון העולמים כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם
כמו שאמרו חכמים בענין אהבה שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר
והיה העולם:
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אהבה ויראה עובדים בצוותא ושניהם נחוצים
משנה מסכת אבות א:ג
אנטיגנוס איש סוכו ֹקבל משמעון הצדיֹק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים
המשמשין את הרב על מנת לֹקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב
שלא על מנת לֹקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם:

ר' עובדיה מברטנורא
ויהי מורא שמים עליכם  -אע"פ שאתה עובד מאהבה עבוד ג"כ מיראה.
שהעובד מאהבה זריז במצות עשה ,והעובד מיראה נזהר ממצות לא תעשה,
ונמצאת דעבודתו שלימה .וכן אמרו חז"ל ,עבוד מאהבה עבוד מיראה .עבוד
מאהבה ,שאם באת לשנוא דע שאתה אוהב ואין אוהב שונא .עבוד מיראה,
שאם באת לבעוט דע שאתה ירא ואין ירא בועט:
תוספות יום טוב
ויהי מורא שמים עליכם  -פירש הר"ב שהעובד מיראה נזהר ממצות לא תעשה
וכ"פ הרמב"ם .ולפי מה שכתבתי למעלה הוא תנאי .בעובד מאהבה עצמו .ומה
שכינהו להשם יתברך בשם שמים לומר שהיראה הזאת לא תהיה יראת עונש
שגם היא עבודה חיצונית .וצד פניה יש בה .אבל היראה שהזהיר עליה הוא
ליראה מצד גדולתו ית' .וזה הורה בכינוי שמים ששם נראה גדולתו וכחו
בבריאות השמים וכל צבאם ותנועתם באין הפסֹק .כך נ"ל
תפארת ישראל  -יכין
ויהי מורא שמים עליכם .ר"ל אע"ג דלענין ֹקיום המצות אמרתי שלא תזכר אז
בשכר עכ"פ בעת יזדמן לך חטא יהיה מורא וכו' מעונש ,או נ"ל דה"ֹק ואפילו
תעשה כן ,ואפ"ה תסבול צרות ,תתירא מלהרהר אחר בוראך ,דמוטב שתחשוד
א"ע שמא עדיין לא מלאת חיובך ,משתחשוד ח"ו את ה' הצדיֹק [כברכות ד"ה
ב'] ,או נ"ל ויהא מורא כבוד שמים עליכם דאיה כבודו ית' אם תֹקיים מצותיו
רֹק בעבור שכר כאילו עשית לו טובה בזה ,והכתוב צווח אם צדֹקת מה תתן לו,
ורבו פשעיך מה תעשה לו או מה מידך יֹקח ,ואיה כבודו ית' אם תחשוב
למלאות רצונו רֹק בעבור הנאתך ,נמצא שהעושה כן חוטא בכפל ,א' שאינו
עובד רֹק את עצמו ,וכ' לא יהיה בך אל נכר ,ב' שפוגע בכבוד שמים ,כאילו ח"ו
צריך לך ,ולמצותיך:
פירוש המשנה לרמב"ם
רצה בזה :שיהיו עובדים מאהבה ,כמו שבארנו בעשירי מסנהדרין .ועם זה ,לא
פטרם מן היראה ,ואמר :ועם היותכם עובדין מאהבה ,אל תניחו היראה
לגמרי ,ויהא מורא שמים עליכם ,כי כבר באה גם כן בתורה המצוה ביראה,
והוא אומרו( :דברים ו י"ג) "את ה' אלהיך תירא" .ואמרו החכמים" :עבוד
מאהבה ,עבוד מיראה" .ואמרו" :האוהב לא יחמיץ מצוה ,והירא לא יעבור על
אזהרה" ,כי ליראה מבוא גדול במצוות לא תעשה ,וביחוד במצוות השימעיות
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"שלא תֹקלֹקל אהבה את השורה לעשות עצמו אצל השם כבן בית"

משנה מסכת אבות א:ג
אנטיגנוס איש סוכו ֹקבל משמעון הצדיֹק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים
המשמשין את הרב על מנת לֹקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב
שלא על מנת לֹקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם:

רבינו יונה –
ויהי מורא שמים עליכם – לעבוד את ה' מאהבה ומראה ,כעבד שעובד
רבו מפני גדולתו ומעלה על דעתו שיכול לענשו ,ונמצה משמשו מיראה,
לא מפני יראתו מן העונש ,אלא מפני גדולתו של הרב שיש בידו כח לענשו.
רבינו בחיי
מורא שמים עליכם -לא תנהגו ֹקלות ראש בעבודתו ובמצותיו עם האהבה
מאירי
מורא שמים עליכם – פ' שלא תקלקל אהבה את השורה לעשות עצמו
אצל השם כבן בית ,אלא יעמוד לפניו ביראה ברתת ובזיע כמכיר שפלותו
מהר"ל דרך חיים
והוסיף לומר ויהיה מורא שמים עליכם ,אחר שהזהיר אותם על האהבה
הזהיר אותם על היראה ג"כ ,וזה כי מדרך מי שאוהב את אחד לבו
ֹקשורה בו ,ודבר זה מבטל היראה .משל זה שאם אחד מזכיר שמו של
הֹקב"ה מי שאוהב הש"י כאשר ישמע אדם דבר שנאהב לו אין ספֹק שהוא
שמח ,ודבר זה מבטל היראה כי יש לאדם שיהיה ירא ויבהל כאשר ישמע
הוצאת השם מפני היראה ,ולפיכך אמר אף שהזהרתי אתכם על אהבה
לא יהיה הש"י נחשב כמו אוהבך אשר אתה רגיל עמו ,אבל יהיה נחשב לו
כי הש"י בשמים ואתה על הארץ ,וכך יהיה נחשב לך הֹקב"ה בשמים
ואתה על הארץ ובזה יהיה מורא שמים עליך ,ולא תהיה האהבה מבטלת
היראה .ולכך אמר ויהי מורא שמים עליכם ,ולא אמר ויהי מורא המֹקום
עליכם ,ובכל מֹקום אצל המורא נאמר יראת שמים ולא נאמר אהבת
שמים ,כי היראה צריך שיהיה נחשב אליו הֹקב"ה נבדל ממנו לגמרי ,אבל
האהבה יחשוב שהוא דבֹק בו יתברך כדכתיב (דברים י"ט) לאהבה את ה'
אלֹקיך ולדבֹקה בו.
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"שלא אמר ויהי מורא גיהנם עליכם"
משנה מסכת אבות א:ג
אנטיגנוס איש סוכו ֹקבל משמעון הצדיֹק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים
המשמשין את הרב על מנת לֹקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב
שלא על מנת לֹקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם:

ילקוט שמעוני תהלים ב:יא
כתוב אחד אומר עבדו את ה' ביראה וכתוב אחד אומר עבדו את ה' בשמחה ,מהו כן ?
אלא בשעה שאדם עומד בתפלה יהא שמח שעובד לאלוה שאין כמותו בעולם ,ואל תהי
נוהג בֹקלות ראש לפניו אלא ביראה .וגילו ברעדה א"ר אחא כשתבא השעה שכתוב בה
"רעדה אחזה חנפים" ,ישראל שעובדים להֹקב"ה הם גלים ושמחים שנאמר וגילו ברעדה:
תהלים ב:יא עִ בְ דּו ֶאת-ה' בְ י ְִר ָּאה וְ גִ ילּו בִ ְרעָּ דָּ ה:
תהלים ק:ב  -עִ בְ דּו ֶאת-ה' בְ ִֹש ְמחָּ ה בֹאּו ְל ָּפנָּיו בִ ְר ָּננָּה:
ישעיהו לג:יד  -פָּחֲ דּו ְב ִציון ַח ָּּט ִאים ָאחֲ זָה ְרעָ ָדה חֲ נֵפִּ ים ִמי | יָּגּור לָּנּו ֵאש אוכֵלָּה ִמי-יָּגּור
מוֹקדֵ י עולָּם:
לָּנּו ְ
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יישוב הסתירה המפורסמת ברמב"ם
ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ד
והמצוה הרביעית היא שצונו להאמין יראתו יתעלה ולהפחד ממנו ולא
נהיה ככופרים ההולכים בֹקרי אבל נירא ביאת ענשו בכל עת והוא
אמרו יתעלה (ואתחנן ו) את י"י אלהיך תירא .ובגמר סנהדרין (נו א)
אמרו על דרך הויכוח באמרו ית' (ס"פ בהר) ונוֹקב שם י"י מות יומת
ואימא פירושי דכתיב אשר נֹקבו בשמות ואזהרתיה מן את י"י אלהיך
תירא .רוצה לומר אולי אמרו נוֹקב שם י"י הוא שיזכור השם לבד
מבלתי שיברך ואם תאמר אי זה עון בזה נאמר שהוא עזב היראה כי
מיראת השם שלא יזכר שמו לבטלה .והיתה תשובת השאלה הזאת
ודחיית המאמר הזה כשאמרו חדא דבעינא שם בשם וליכא ,כלומר
שיברך את השם בשם כמו שאמרו יכה יוסי את יוסי ,ועוד אזהרת
עשה היא וכל אזהרת עשה לא שמה אזהרה .כלומר זה אשר אמרת
אזהרתיה מן את י"י אלהיך תירא אינו אמת כי זה צווי והיא מצות
עשה ואין מזהירין בעשה .הנה כבר התבאר שאמרו את י"י אלהיך
תירא מצות עשה:
So if Yirat Shamayim is a Mitzvah d’Oraita according to the
Rambam in Sefer HaMitzvot, then how does that square with the
? )following Rambam in Hilchot Teshuva (10:1,5

אל יאמר אדם הריני עושה מצות התורה ועוסֹק בחכמתה כדי שאֹקבל
כל הברכות הכתובות בה או כדי שאזכה לחיי העולם הבא ,ואפרוש מן
העבירות שהזהירה תורה מהן כדי שאנצל מן הֹקללות הכתובות
בתורה או כדי שלא אכרת מחיי העולם הבא ,אין ראוי לעבוד את ה׳
על הדרך הזה ,שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה ואינה מעלת
הנביאים ולא מעלת החכמים ,ואין עובדים ה׳ על דרך זה אלא עמי
הארץ...שמחנכין אותן לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה.
ה כל העוסֹק בתורה כדי לֹקבל שכר או כדי שלא תגיע עליו פורענות
הרי זה עוסֹק שלא לשמה ,וכל העוסֹק בה לא ליראה ולא לֹקבל שכר
אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שצוה בה הרי זה עוסֹק בה לשמה,
ואמרו חכמים לעולם יעסוֹק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה שמתוך
שלא לשמה בא לשמה ,לפיכך כשמלמדין את הֹקטנים...אין מלמדין
אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לֹקבל שכר ,עד שתרבה דעתן ויתחכמו
חכמה יתירה מגלים להם רז זה מעט מעט ומרגילין אותן לענין זה
בנחת עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה.
See the Pachad Yitzchak and Mishnat R. Aharon on following pages
…for resolution
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יישוב הסתירה המפורסמת ברמב"ם
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יישוב הסתירה המפורסמת ברמב"ם
משנת רבי אהרן – הרב אהרן קוטלר ז"ל
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יישוב הסתירה המפורסמת ברמב"ם

משנת רבי אהרן  -הרב אהרן קוטלר ז"ל
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לפנים משורת הדין

דברים ו:יח
את וְ י ַָּר ְש ָּת ֶאת הָּ ָּא ֶרץ
ית הַ יָּשָּ ר וְ הַ ּטוב בְ עֵ ינֵי יְ ֹקוָּ ֹק לְ מַ עַ ן יִ יטַ ב לָּ ְך ּובָּ ָּ
וְ עָּ ִש ָּ
הַ ּטֹבָּ ה אֲ שֶ ר נִ ְשבַ ע יְ ֹקוָּ ֹק לַ אֲ ב ֶֹתיָך:
רש"י  -הישר והטוב  -זו פשרה ,לפנים משורת הדין
רמב"ן  -וזה ענין גדול ,לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות
האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותֹקוני הישוב והמדינות
כלם ,אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה ,כגון לא תלך רכיל (ויֹקרא יט
טז) ,לא תֹקום ולא תטור (שם פסוֹק יח) ,ולא תעמוד על דם רעך (שם
פסוֹק טז) ,לא תֹקלל חרש (שם פסוֹק יד) ,מפני שיבה תֹקום (שם פסוֹק
לב) ,וכיוצא בהן ,חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר,
עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין ,וכגון מה שהזכירו
בדינא דבר מצרא (ב"מ ֹקח א) ,ואפילו מה שאמרו (יומא פו א) פרֹקו
נאה ודבורו בנחת עם הבריות ,עד שיֹקרא בכל ענין תם וישר:

ספר החינוך עו
שלא לנטות אחרי רבים בדיני נפשות בשביל אחד  -שלא ילך הדין אחר
דעת הרב בדיני נפשות כשיהיה התוספת איש אחד לבד (עי' סהמ''צ
להרמב''ם ל''ת רפ''ב) .וביאור זה כי כשתהיה מחלֹקת בין הדינים בדין
אדם אחד ויאמרו ֹקצתם שהוא חיב מיתה וֹקצתם שאינו חיב ,והיו
המחיבין יותר על המזכין אחד ,שלא יעשה הדין בחוטא כדברי
המחיבין ,שנאמר (שמות כג ב) לא תהיה אחרי רבים לרעת ,כלומר לא
תלך אחר הרב שיזדמן לחתך משפט מות ,וזהו לשון הכתוב שאמר
לרעת ,כלומר לחיוב מיתה ,וזהו כשיהיה רב מצמצם ,כלומר שההכרע
אינו אלא מחמת איש אחד .אבל כשיהיה ההכרע בשנים אפילו לרעת
מטין על פיהם ,ובמכילתא הטיתך לטובה על פי עד אחד ,ולרעות על פי
שנים.
משרשי מצוה זו ,לפי שנצטוינו להתדמות במעשינו למדות השם ברוך
הוא ,וממדותיו שהוא רב חסד ,כלומר שעושה עם בני אדם לפנים
משורת הדין ,וגם אנחנו נצטוינו בכך שיהיה הזכות בדיני נפשות יותר
על החיוב ,לפי שהוא דבר שאין לו תשלומין.
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לפנים משורת הדין
בבא מציעא פג - .רבה בר בר חנן תברו ליה הנהו שֹקולאי חביתא
דחמרא .שֹקל לגלימייהו ,אתו אמרו לרב .אמר ליה :הב להו גלימייהו.
 אמר ליה :דינא הכי?  -אמר ליה :אין ,לְ מַ עַ ן ֵתלֵ ְך בְ דֶ ֶרְך טובִ ים (משליב:כ) .יהיב להו גלימייהו .אמרו ליה :עניי אנן ,וטרחינן כולה יומא,
וכפינן ,ולית לן מידי .אמר ליה :זיל הב אגרייהו - .אמר ליה :דינא
יֹקים ִת ְשמֹר.
הכי?  -אמר ליה :אין ,וְ ָּא ְרחות צַ ִד ִ
The Gemara relates an incident involving Rabba bar bar Ḥanan: Certain porters broke his
barrel of wine after he had hired them to transport the barrels. He took their cloaks as
payment for the lost wine. They came and told Rav. Rav said to Rabba bar bar Ḥanan: Give
them their cloaks. Rabba bar bar Ḥanan said to him: Is this the halacha? Rav said to him: Yes,
as it is written: “That you may walk in the way of good men” (Proverbs 2:20). Rabba bar bar
Ḥanan gave them their cloaks. The porters said to Rav: We are poor people and we toiled all
day and we are hungry and we have nothing. Rav said to Rabba bar bar Ḥanan: Go and give
them their wages. Rabba bar bar Ḥanan said to him: Is this the halacha? Rav said to him: Yes,
as it is written: “And keep the paths of the righteous” (Proverbs 2:20).

שו"ע חושן משפט רנט
השבת אבידה מאיזה מֹקום חייב להשיבה .ובו ט"ס:
...המוציא חביות של יין בעיר שרובה עכו"ם יינה אסור בהנא'
והֹקנֹקן מותר ואם בא ישראל ונתן בה סימן אז ודאי של ישראל
היא ונתייאשו ממנה ומותרת למוצאה בשתייה אם היא סתומה
(וע' בי"ד סי' ֹקכ"ט מדין זה):
אע"פ שמן הדין במֹקום שרוב עכו"ם מצויים אפילו נתן ישראל
בה סימן אינו חייב להחזיר ,טוב וישר לעשות לפנים משורת
הדין להחזיר לישראל שנתן בה סימן.
ערוך השולחן חושן משפט סימן שד סעיף יא
אמרו חז"ל דאפילו במֹקום שהפועל חייב לשלם מ"מ מצוה
ליכנס עמו לפנים משורת הדין ואין ליטול ממנו ההיזֹק אם לא
שהזיֹקו בכוונה אבל כשהזיֹקו בפשיעה אין זה מזיֹק ועל זה
נאמר [משלי ב ,כ] למען תלך בדרך טובים ולא עוד אלא אם
הפועל עני ואין לו מה יאכל יתן לו שכרו כדי שיהיה לו מה
לאכול ועל זה נאמר [שם] וארחות צדיֹקים תשמור וכזה עשו
חכמי הש"ס [ב"מ פ"ג א] ומשמע בגמ' שהדיין מחוייב לומר לו
כך שמהראוי לעשות כן ויאמר לו דאף דלאו מדינא הוא אמנם
אנשים טובים וצדיֹקים עושים כן ואם ישמע ישמע ואם לאו אין
כופין אותו על כך וכבר נתבאר בסי' רצ"א דשומר שכר כיון
שכלתה זמנו כלתה שמירתו ואפילו החפץ עדיין בביתו אינו
עליו אלא שומר חנם ויתבאר בסי' שמ"ג:
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בס'ד

"כִ י עַ ם ָֹּקדוש ַא ָּתה לַה' אֱ ֹלֹקיָך"
פרק ז
(ו) כִ י עַ ם ָֹּקדוש ַא ָּתה לַה' אֱ ֹלֹקיָך בְ ָך בָּ חַ ר ה' אֱ ֹלהֶ יָך ל ְִהיות לו לְעַ ם ְסגֻּלָּה ִמכֹל הָּ עַ ִמים אֲ שֶ ר עַ ל פְ נֵי הָּ אֲ דָּ מָּ ה:
(ז) ל ֹא מֵ רֻ בְ ֶכם ִמכָּל הָּ עַ ִמים חָּ שַ ֹק ה' בָּ ֶכם ַויִבְ חַ ר בָּ ֶכם כִ י ַא ֶתם הַ ְמעַ ט ִמכָּל הָּ עַ ִמים:
ּומשָּ ְמרו ֶאת הַ ְשבֻעָּ ה אֲ שֶ ר ִנ ְשבַ ע לַאֲ ב ֵֹתי ֶכם הוצִ יא ה' ֶא ְת ֶכם בְ יָּד חֲ ז ָָֹּּקה ַויִפְ ְדָך
(ח) כִ י מֵ ַאהֲ בַ ת ה' ֶא ְת ֶכם ִ
ִמבֵ ית עֲבָּ ִדים ִמיַד פ ְַרעֹה מֶ לְֶך ִמצְ ָּר ִים:

רש"י  -לא מרבכם  -כפשוטו .ומדרשו לפי שאין אתם מגדילים עצמכם כשאני
משפיע לכם טובה לפיכך חשֹקתי בכם:
כי אתם המעט  -הממעטין עצמכם ,כגון אברהם ,שאמר (בראשית יח ,כז) ואנכי
עפר ואפר ,וכגון משה ואהרן שאמרו (שמות טז ,ח) ונחנו מה ,לא כנבוכדנצר
שאמר (ישעיה יד ,יד) אדמה לעליון ,וסנחריב שאמר (שם לו ,כ) מי בכל אלהי
הארצות ,וחירם שאמר (יחזֹקאל כח ,ב) אל אני מושב אלהים ישבתי:
יד:ב כִ י עַ ם ָֹּקדוש ַא ָּתה לַ ה' אֱ ֹלהֶ יָך ּובְ ָך בָּ חַ ר ה' לִ ְהיות לו לְ עַ ם ְסגֻּלָּ ה ִמכֹל הָּ עַ ִמים
אֲ שֶ ר עַ ל פְ נֵי הָּ אֲ דָּ מָּ ה:
בֹותיָך ,וְ עוד ובך בחר ה']:
רש"י כי עם ֹקדוש אתהְ .קדּושַ ת עַ צְ ְמָך מֵ אֲ ֶ

אבן עזרא  -סגלה  -פירשתיו ,והוא דבר נחמד לא ימצא בכל מֹקום כמוהו ,וכן
וסגולת מלכים (ֹקהלת ב ,ח):
ספורנו  -כי עם קדוש אתה .ואין ראוי שתחלל ֹקדושתך להוליד זרע פסול
כאמרו כי חלל יהודה את ֹקדש ה' אשר אהב ובעל בת אל נכר (מלאכי ב ,יא) :בך
בחר .ולא בזרע פסול ,כאמרם ז"ל:
רמב"ן  -בך בחר ה' אלהיך להיות לו לעם סגלה שאין לך ֹקצין שוטר ומושל בכל
מלאכי מעלה אבל אתה סגולת ה' תחת ידו ולכך לא תטעה לעבוד ע"ז מאלהי
העמים וכבר הזכרתי זה פעמים רבות וזה טעם לא מרבבם מכל העמים כי היה
ראוי שיהיו הרבים למלך כענין שכתוב (משלי יד כח) ברב עם הדרת מלך ויפֹקיד
שרי צבאות בראש הנשארים ואתם המעט ואע"פ כן חשֹק בכם ויבחר בכם
וטעם חשֹק שנֹקשר עמכם בֹקשר אמיץ שלא יפרד מכם לעולם מלשון וחשוֹקיהם
כסף (שמות כז י) ויבחר בכם מכל העמים שתהיו אתם סגולה ונחלה לו כי
הבחירה בכל מקום ברירה מן האחרים ואמר הטעם כי מאהבת ה' אתכם בחר
בכם שראה אתכם ראויים להתאהב לפניו ונבחרים לאהבה יותר מכל העמים
ולא הזכיר בזה טעם מן הבחירה כי הנבחר לאוהב היודע לסבול את אוהבו בכל
הבא עליו ממנו וישראל ראויים לכך מכל עם כמו שאמרו (ביצה כה) שלשה
עזים הם ישראל באומות כי יעמדו לו בנסיונות או יהודאי או צלוב! (שמו"ר מב
ט) וטעם בכם בעבור אבותיכם שהגיע ענינם עד שנשבע להם כדי שלא יגרום
החטא ותבטל הבטחתם ועל כן הוציא אתכם מארץ מצרים ביד חזֹקה ויפדך
רמז שהכה אותם תחתיך כענין שנאמר (ישעיהו מג ג) נתתי כפרך מצרים כוש
וסבא תחתיך.
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בס'ד

"נתן טעם לאהבה באהבה עצמה"
פרק ז
(ו) כִ י עַ ם ָֹּקדוש ַא ָּתה לַה' אֱ ֹלֹקיָך בְ ָך בָּ חַ ר ה' אֱ ֹלהֶ יָך ל ְִהיות לו לְעַ ם ְסגֻּלָּה ִמכֹל הָּ עַ ִמים אֲ שֶ ר עַ ל פְ נֵי הָּ אֲ דָּ מָּ ה:
(ז) ל ֹא מֵ רֻ בְ ֶכם ִמכָּל הָּ עַ ִמים חָּ שַ ֹק ה' בָּ ֶכם ַויִבְ חַ ר בָּ ֶכם כִ י ַא ֶתם הַ ְמעַ ט ִמכָּל הָּ עַ ִמים:
ּומשָּ ְמרו ֶאת הַ ְשבֻעָּ ה אֲ שֶ ר ִנ ְשבַ ע לַאֲ ב ֵֹתי ֶכם הוצִ יא ה' ֶא ְת ֶכם בְ יָּד חֲ ז ָָֹּּקה ַויִפְ ְדָך
(ח) כִ י מֵ ַאהֲ בַ ת ה' ֶא ְת ֶכם ִ
ִמבֵ ית עֲבָּ ִדים ִמיַד פ ְַרעֹה מֶ לְֶך ִמצְ ָּר ִים:

כלי יקר
לא מרובכם מכל העמים חשֹק ה' בכם ויבחר בכם .לשון זה צריך ביאור
כי ֹקשה מהיכא תיתי לומר מרובכם חשֹק ה' שהרי באמת המה המעט.
ועוד מהו שנתן טעם ואמר כי מאהבת ה' אתכם נתן טעם לאהבה
באהבה עצמה .ועוד ֹקשה חשֹק בכם ויבחר בכם תרתי בכם למה לי
הוה ליה לומר חשֹק ויבחר ה' בכם ,ומה בין חשֹק לבחר .ועוד יש עיון
דֹק כי בתיבת מרובכם כלל האנשים והמספר בתיבה אחת ובאומרו כי
אתם המעט יצא לחלֹק ביניהם:
והביאור לכל זה הוא שראה ה' את ישראל שבאמת אינן שלמים מכל
צד כי עם ֹקשה עורף הוא אך שהם טובים מן שאר האומות כי יש בהם
ריבוי זכויות יותר מן העמים ומיעוט עוונות מכל העמים ,וסלֹקא דעתך
אמינא שמצד שיש להם ֹקצת ריבוי זכויות חשֹק ה' בהם כי החשֹק
שייך לומר בדבר הנאהב ומצד שיש להם מיעוט עוונות בחר בהם
כבוחר הרע במיעוטו ,ושמא יטעו לומר שעל זה האופן מעשיהם רצוים
אל ה' יתברך ֹקא משמע לן כי מאהבת ה' אתכם ,אתם רצוים ומעשיכם
אינן רצוים ולא גרמו לא החשֹק ולא הבחירה.
וזה שאמר לא מרובכם מכל העמים לפי שמדבר בריבוי זכויות
הדבוֹקים בהם ,כלל האנשים והמספר בתיבה אחת לכבודם .ואמר
שלא חשֹק ה' בכם מצד זה המֹקצת ריבוי זכויות שיש לכם על כל
העמים .ויבחר בכם ֹקאי גם כן על תיבת לא כאילו אמר שגם לא בחר
בכם כי אתם המעט לפי שיש לכם מיעוט עוונות על כל העמים כבוחר
הרע במעוטו ולכבודם חלֹק המספר מן האנשים שלא לחבר אליהם
העוונות דיבוֹק גמור אלא הפריד מהם .לא משני צדדים אלו חשֹק ה'
ויבחר בכם ,כי אין דבר ֹקטן כזה מעלה ומוריד מאחר שבאמת
מעשיכם אינן רצוין .כי מאהבת ה' אתכם כי אתם בעצמותיכם רצוין
מצד הגזע שלכם ומשומרו את השבועה וגו' רצה לומר זכות אבות היא
שעמדה לכם .וזה הרמוז במלת אתכם לומר אתם לבדכם רצוין אבל
מעשיכם אינן רצוין כמו שנאמר (דברים ט ה) לא בצדֹקתך וגו':
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בס'ד

"כי אתם הלב והפרי והסגולה שהיא מועטת"
פרק ז
(ו) כִ י עַ ם ָֹּקדוש ַא ָּתה לַה' אֱ ֹלֹקיָך בְ ָך בָּ חַ ר ה' אֱ ֹלהֶ יָך ל ְִהיות לו לְעַ ם ְסגֻּלָּה ִמכֹל הָּ עַ ִמים אֲ שֶ ר עַ ל פְ נֵי הָּ אֲ דָּ מָּ ה:
(ז) ל ֹא מֵ רֻ בְ ֶכם ִמכָּל הָּ עַ ִמים חָּ שַ ֹק ה' בָּ ֶכם ַויִבְ חַ ר בָּ ֶכם כִ י ַא ֶתם הַ ְמעַ ט ִמכָּל הָּ עַ ִמים:
ּומשָּ ְמרו ֶאת הַ ְשבֻעָּ ה אֲ שֶ ר ִנ ְשבַ ע לַאֲ ב ֵֹתי ֶכם הוצִ יא ה' ֶא ְת ֶכם בְ יָּד חֲ ז ָָֹּּקה ַויִפְ ְדָך
(ח) כִ י מֵ ַאהֲ בַ ת ה' ֶא ְת ֶכם ִ
ִמבֵ ית עֲבָּ ִדים ִמיַד פ ְַרעֹה מֶ לְֶך ִמצְ ָּר ִים:

מלבי"ם
כי עם קדוש אתה ,כבר בארתי (יתרו יט ה') שיש הבדל בין עם ֹקדוש ובין עם
סגלה ,שסגולה היא דבר החשוב מצד הבחירה דבר שיֹקר בעיניו מצד שמוצא
חן לפניו ,ועם ֹקדוש הוא בעת יתֹקדשו ויתעלו מצד ֹקדושת מעשיהם ,ועז"א
שאתה עם ֹקדוש מצד ֹקדושת המעשים ,וחוץ מזה בחר ה' אלהיך מצד
הבחירה להיות לו לעם סגלה ,ומצד שני אלה הענינים צריך אתה להתרחֹק
מן העמים עובדי אלילים:
לא מרבכם ,ולא תאמר הלא טוב יותר שנֹקרב אותם אלינו להיות עמנו לעם
אחד וברבות עם הדרת מלך ויהיו גם הם סגולה ,עז"א לא מרבכם מכל
העמים חשֹק ה' בכם שאין ה' חפץ ברבוי עם ,כי הפרי והסגולה היא מועטת,
כמו שבעץ פרי העצים והעלים והֹקליפות הם רבים והפרי היא מעוטה ,כן
אתם המעט מכל העמים ,כי אתם הלב והפרי והסגולה שהיא מועטת ,והיא
הסגולה אצל הנוטע והחביבה בעיניו:
כי מאהבת ה' אתכם ,שאם היה רוצה ברבות עם סגולה היה יכול לתת לכם
את ארץ מצרים שהיתה מלאה כצאן אדם ושיהיו עם מצרים מתחברים
אליכם להיות אתכם לעם אחד ,ומה שהוציא אתכם היה מאהבת ה' אתכם,
שהאהבה לא תהיה אלא בשוים ואיך יצויר אהבה שיאהב ה' אתכם הלא זה
מצד שיש בהם אלהות היא נפשכם שהיא חלֹק אלוה ממעל שמצדה יאהב
דומה לדומה ,ומשמרו את השבועה שנשבע להיות לכם לאלהים ושתדבֹק
שכינתו בכם ולכן הוציא אתכם ביד חזֹקה כדי להביאך אל הארץ שמוכנת
להשראת השכינה והֹקדושה הגם שפדך מבית עבדים מיד פרעה שתכף בהחל
המכות נפסֹק השעבוד ובכ"ז לא השאיר אתכם במצרים לחבר את עם מצרים
אליכם כי אין רצונו ברבוי של פסולת וקליפות רק בהפרי והסגולה שהיא
מועטת ותשכון בטח בדד מופרדת מעובדי אלילים:

ארחות צדיקים כח:יב
וגם לא נתן הֹקדוש ברוך הוא רשות לשום אומה בעולם לספר תהילתו אלא
לישראל ,שנאמר (ישעיהו מג כא)" :עם זו יצרתי לי ,תהלתי יספרו" .וכתיב
(דברים ז ו)" :כי עם ֹקדוש אתה ליי אלהיך" .וכתיב (דברים כו יח)" :ויי
האמירך היום ,להיות לו לעם סגלה" .וכתיב (דברים כו יט)" :ולתתך עליון
על כל הגוים" .וגם לא לשום בריה נתן הֹקדוש ברוך הוא לדעת את השם
יתברך אלא לישראל ,דכתיב (דברים ד לה)" :אתה הראת לדעת כי יי הוא
האלהים ,אין עוד מלבדו" .וכתיב (דברים ד ח)" :ומי גוי גדול אשר לו חֹקים
ומשפטים צדיֹקים ככל התורה הזאת" .וכתיב (דברים ו יג)" :את יי אלהיך
תירא ואותו תעבד".
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בס'ד

" ִהנָך חברה לאומית שהיא ֹקנויה וֹקדושה לה' אלהיך"
פרק ז
(ו) כִ י עַ ם ָֹּקדוש ַא ָּתה לַה' אֱ ֹלֹקיָך בְ ָך בָּ חַ ר ה' אֱ ֹלהֶ יָך ל ְִהיות לו לְעַ ם ְסגֻּלָּה ִמכֹל הָּ עַ ִמים אֲ שֶ ר עַ ל פְ נֵי הָּ אֲ דָּ מָּ ה:
(ז) ל ֹא מֵ רֻ בְ ֶכם ִמכָּל הָּ עַ ִמים חָּ שַ ֹק ה' בָּ ֶכם ַויִבְ חַ ר בָּ ֶכם כִ י ַא ֶתם הַ ְמעַ ט ִמכָּל הָּ עַ ִמים:
ּומשָּ ְמרו ֶאת הַ ְשבֻעָּ ה אֲ שֶ ר ִנ ְשבַ ע לַאֲ ב ֵֹתי ֶכם הוצִ יא ה' ֶא ְת ֶכם בְ יָּד חֲ ז ָָֹּּקה ַויִפְ ְדָך
(ח) כִ י מֵ ַאהֲ בַ ת ה' ֶא ְת ֶכם ִ
ִמבֵ ית עֲבָּ ִדים ִמיַד פ ְַרעֹה מֶ לְֶך ִמצְ ָּר ִים:

רש"ר הירש
כי עם קדוש אתה :אתה עדה לאומית "ֹקדושה" .אומות אחרות
נושאות את תכלית ייעודן בתוך עצמן והתכלית העליונה של
איגודן הלאומי היא השמירה על ֹקיומן הלאומי .אך הייעוד של
איגודן הלאומי הוא מחוצה לו; אין הוא ֹקנוי לעצמו אלא הוא
ֹקנוי לה' ועליו להעמיד את עצמו לרשות ה'; כל יחסיו ,כל
הצדדים של חיי היחיד ,המשפחה והמדינה חייבים להיות
"מוכנים ומזומנים" לתכליות ולתפֹקידים שהותוו לו בידי ה',
ֹקוניו ואדוניו .לפיכך הוא חייב להרחיֹק מעליו את כל המנוגד
לתכליות אלה" .הנך חברה לאומית שהיא קנויה וקדושה לה'
אלהיך":

בך בחר וגו' מבאר את האמור לפניו "כי עם ֹקדוש" וגו' .רֹק לכך
נבחרת ,כדי שיתֹקיימו בך חיי עם העומדים תחת השפעתו
הבלעדית של ה' ,הוה אומר ,תחת התכתיב הבלעדי של תורתו.
עליך לייצג עם שאין דומה לו ,שאיננו ברשות כל כח אחר  -אף
באחד מכל יחסיו ,אלא הוא מתפתח כולו על בסיס היותו ֹקנוי
לה' לבדו .שהרי זה פירוש להיות לו לעם סגלה (ראה שמות יט,
ה ופי' שם):

מדרש תהלים קיט:יח
חלֹקי ה' אמרתי לשמור דבריך .אמר משה (דברים ז ו) כי עם
ֹקדוש אתה לה' אלֹקיך .בכם בחר ה' אלֹקינו אין כתיב כאן אלא
בך בחר ה' אלֹקיך .אפילו אחד מכם חביב לפני הקב"ה מכל
העכו"ם .וכן ישעיה אמר (ישעיה מ יז) כל הגוים כאין נגדו וגו'.
לכך נאמר בך בחר ה' אלֹקיך .הוא בחר בכם ואתם בחרתם בו.
וכן הוא אומר (תהלים ֹקלה ד) כי יעֹקב בחר לו יה וגו' .ה' בחר
ביעֹקב ויעֹקב בחר בה' .וכן הוא אומר (שיר השירים ו ג) אני
לדודי וגו' .הוא אומר לכם חלֹקי אתם ואתם אומרים לו (איכה ג
כד) חלֹקי ה' אמרה נפשי...
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"נַחֲ מּו נַחֲ מּו עַ ִמי "  ...בשיבת ציון

ישעיהו מ'
א נַחֲ מּו נַחֲ מּו עַ ִמי י ֹאמַ ר אֱ ֹלהֵ יכֶ ם :ב דַ בְ רּו עַ ל-לֵ ב יְ רּושָּ לַ ם וְ ִֹק ְראּו ֵאלֶ יהָּ כִ י מָּ לְ ָּאה
ֹאתיהָּ :
צְ בָּ ָּאּה כִ י נִ ְרצָּ ה עֲונָּּה כִ י לָּ ְֹקחָּ ה ִמיַד ה' כִ פְ לַ יִ ם בְ כָּ ל-חַ ּט ֶ
מלבי"ם
כי מלאה צבאה ,ר"ל או שיגאלו בעת שיתמלא זמנה הֹקצוב וזה יהיה אם לא
יזכו להגאל ֹקודם לכן .או יגאלו ֹקודם הזמן ,ע"י כי נרצה עונה ,אם ירצו עונם
ע"י תשובה וזכות ,או ע"י כי לקחה מיד ה' כפלים ,שיכפיל יסוריהם וענשם
עד שיעלה מדת העונש והיסורים לעומת כל חטאתיה כמשל מי שנגזר עליו
שישב במאסר עשר שנים וירדוהו בכל יום עשר מלֹקות ,ושר הסוהר רדהו בכל
יום מאה מלֹקות שאז ֹקבל ענשו לעומת חטאתיו בשנה אחת ,ויצא לחפשי ,וכן
היה במצרים שֹקושי השעבוד השלים מנין ארבע מאות שנה ברד"ו שנה.

ישעיהו א:כז צִ יּ֖ ון בְ ִמ ְש ָּפָּ֣ט ִתפָּ ֶדֶ֑ה וְ שָּ ֶ ּ֖ביהָּ בִ צְ דָּ ָּ ָֹֽקה:
ביאור הגר"א – והנה ציון במשפט תפדה כי כבר לֹקחה מיד השם כפלים ככל
חטאתיה.

זכריה א
יג וַ יַעַ ן ה' ֶאת הַ מַ לְ ָּאְך הַ דֹבֵ ר בִ י ְדבָּ ִרים טובִ ים ְדבָ ִּרים נִּ חֻ ִּמים:
ֵאתי לִ ירּושָּ לַ ִם
יד וַ י ֹאמֶ ר ֵאלַ י הַ מַ לְ ָּאְך הַ דֹבֵ ר בִ י ְֹק ָּרא לֵ אמֹר כֹה ָּאמַ ר ה' צְ בָּ אות ִֹקנ ִ
ּולְ צִ יון ִֹקנְ ָּאה גְ דולָּ ה:
טו וְ ֶֹקצֶ ף גָּדול אֲ נִי ֹקֹצֵ ף עַ ל הַ גויִם הַ שַ אֲ ַננִים אֲ שֶ ר אֲ נִּי ָקצַ פְ ִּתי ְמעָ ט וְ ֵה ָמה עָ זְ רּו ל ְָרעָ ה:

רד"ק –ויאמר  -הדברים הטובים שאמר לו האל יתברך אמר לי שאֹקרא אותם
באזני ישראל לנחמם:
אני ֹקצפתי מעט  -אני ֹקצפתי על ישראל מעט להגלותם מארצם ,ומעט הוא
כנגד מה שהרעו הם לישראל אחר גלותם:
אבן עזרא ֹ -קצפתי מעט  -על ישראל והם הוסיפו:
עזרו לרעה  -להרע להם יותר מדאי וכן אמר בישעיה ֹקצפתי על עמי חללתי את
נחלתי ואתנם בידך לא שמת להם רחמים על זֹקן הכבדת עולך מאד:
תרגום יונתן  -די אנא רגזית על עמי זעיר ואינון מסיעין לאבאשא
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"הוכרחתי לשוב לירושלים"

זכריה א:טז
לָּ כֵ ן כֹה ָּאמַ ר ה' שַ בְ ִתי לִ ירּושָּ לַ ִם בְ ַרחֲ ִמים
יתי יִ בָּ נֶה בָּ ּה נְ אֻ ם ה' צְ בָּ אות וְ ָֹּקו יִ נָּטֶ ה
בֵ ִ
עַ ל יְ רּושָּ לָּ ִם:
מצודת דוד  -הואיל ומאד הרעו לישראל
לכן כבר שבתי את ישראל לירושלים
מפאת הרחמים עם כי לא זכו
מלבי"ם  -לכן כה אמר ה' שבתי
לירושלם ברחמים ,ר"ל לכן הוכרחתי
לשוב לירושלים ,שהגם שאין עתה עדיין
זמן הגאולה העתידה ,אני עושה זה מצד
מדת הרחמים ,מצד ענים וצרתם.

ישעיהו מ:ו (מהפטרת שבת נחמו)
ֹקול אֹמֵ ר ְֹק ָּרא וְ ָּאמַ ר מָּ ה ֶא ְֹק ָּרא כָּ ל-הַ בָּ ָֹּשר חָּ צִ יר וְ כָּ ל-חַ ְסדו כְ צִ יץ הַ שָּ דֶ ה:
מצודת דוד
ואמר .כאלו הנביא שואל מה אֹקרא וֹקול הנבואה משיבו ֹקרא לאמר כל הבשר חציר
ר" ל כל העמים שיבואו עם גוג על ירושלים למלחמה יבולו ויכמשו כחציר וכל חסדו.
ר" ל ואף אם מי מהם עשה חסד מה לא יחשב למאומה ויהיה כציץ השדה הכמוש
מהר כי מאד הרעו לישראל והכריע הכף:

שאם מקשים עול על
ישראל הן גורמין לקץ
לבא שלא בעונתו
שיר השירים רבה ב:ב
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ּותנַחֲ מֵ נִי ...ז ְַמרּו ה' כִ י גֵאּות עָּ ָֹּשה"
" ְ

ישעיה פרק יב
ּותנַחֲ מֵ נִּ י :ב ִהנֵה
אודָך ה' כִ י ָּאנַפְ ָּת בִ י ָּישֹב ַאפְ ָך ְ
א וְ ָּאמַ ְר ָּת בַ יום הַ הּוא ְ
ֹקל יְ שּועָּ ִתי ֶאבְ טַ ח וְ ל ֹא ֶאפְ חָּ ד כִ י עָּ זִ י וְ זִ ְמ ָּרת ֹקּה ה' וַ יְ ִהי-לִ י לִ ישּועָּ ה:
ּוש ַאבְ ֶתם-מַ יִ ם בְ ָֹּששוֹן ִממַ עַ יְ נֵי הַ יְ שּועָּ ה :ד וַ אֲ מַ ְר ֶתם בַ יום הַ הּוא הודּו
ג ְ
שגָּב ְשמו:
יֹלתיו הַ זְ כִ ירּו כִ י נִ ְ ֹ
הודיעּו בָּ עַ ִמים עֲלִ ָּ
לַ ה' ִֹק ְראּו בִ ְשמו ִ
ה זַ ְמרּו ה' כִּ י גֵאּות עָ ָֹשה מּודַ עַ ת ז ֹאת בְ כָּ ל-הָּ ָּא ֶרץ :ו צַ הֲ לִ י וָּ רֹנִ י יושֶ בֶ ת
ש ָּר ֵאל:
צִ יון כִ י-גָּדול בְ ִֹק ְרבֵ ְך ְֹקדוש יִ ְ ֹ
רד"ק
זמרו ה' כי גאות עשה .כמו שאמר על ים סוף כי גאה גאה
וזאת הגאות תהיה מודעת בכל הארץ שיוציא עם דל מבין עמים
הרבים והעצומים...
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" ְלנַחֵ ם כָּל-אֲ בֵ לִים...ל ֵָּתת לָּהֶ ם פְ ֵאר ַתחַ ת ֵאפֶר"
ישעיהו סא
א רּוחַ השם אלוֹקים עָּ לָּי יַעַ ן מָּ שַ ח ה' א ִֹתי לְבַ שֵ ר ֲענָּוִ ים ְשל ַָּחנִי לַחֲ בֹש ְלנ ְִש ְב ֵרי-לֵב ל ְִֹקר ֹא
ֵאֹלהינּו ְלנ ֵַחם
סּורים פְ ַֹקחֹ-קוחַ  :ב ל ְִֹקר ֹא ְשנַתָּ -רצון לה' וְ יום נ ָָֹּּקם ל ֵ
ל ְִשבּויִם ְדרור וְ לַאֲ ִ
כָל-אֲ בֵ לִּים :ג ָלשֹּום | לַאֲ בֵ לֵי צִּ יֹון ל ֵָתת לָהֶ ם פְ ֵאר ַתחַ ת ֵאפֶר ֶש ֶמן ָֹּששוֹן ַת ַחת ֵאבֶ ל ַמע ֲֵטה
פָּאר :ד ּובָּ נּו חָּ ְרבות עולָּם
לְה ְת ֵ
לָּהם ֵאילֵי ַהצֶ ֶדֹק ַמ ַּטע ה' ִ
כֵהה וְ ֹק ָֹּרא ֶ
רּוח ָּ
ְת ִהּלָּה ַת ַחת ַ
שנִים יְֹקומֵ מּו וְ ִח ְדשּו עָּ ֵרי ח ֶֹרב ש ְֹממות דור וָּדור :ה וְ עָּ ְמדּו ז ִָּרים וְ ָּרעּו צ ֹא ְנכֶם
ש ְֹממות ִרא ֹ
ֹלהינּו י ֵָּא ֵמר ָּלכֶם ֵחיל
ּובְ נֵי ֵנכָּר ִאכ ֵָּריכֶם וְ כ ְֹרמֵ יכֶם :ו וְ ַא ֶתם כֹהֲ נֵי ה' ִת ָּק ֵראּו ְמ ָּש ְר ֵתי אֱ ֵ
גויִם ת ֹאכֵלּו ּובִ כְ בודָּ ם ִת ְתיַמָּ רּו :ז ַתחַ ת ּבָ ְש ְתכֶם ִּמ ְשנֶה ּוכְ ל ִָּמה ָירֹנּו ֶחל ְָקם ָל ֵכן ְּב ַא ְרצָ ם
שנֵא ָּגזֵל ְבעולָּה וְ נ ַָּת ִתי
ִּירשּו ִֹּש ְמחַ ת עֹולָם ִּת ְהיֶה לָהֶ ם :ח כִ י אֲ נִי ה' אֹהֵ ב ִמ ְשפָּט ֹ
ִּמ ְשנֶה י ָ
יהם ְבתוְך ָּהעַ ִמים
פְ ֻעּל ָָּּתם בֶ אֱ מֶ ת ּובְ ִרית עו ָּלם ֶאכְ רות לָּהֶ ם :ט וְ נֹודַ ע ּבַ ּגֹויִּם ז ְַרעָ ם וְ צֶ אֱ צָּ ֵא ֶ
ישנִי
ש בַ ה' ָּתגֵל נַפְ ִשי בֵ אֹלֹקי כִ י ִהל ְִב ַ
ש ָּא ִֹשי ֹ
כָּל-ר ֵֹאיהֶ ם יַכִ ירּום כִ י הֵ ם ז ֶַרע בֵ ַרְך ה' :י ש ֹו ֹ
תוציא
ֶיה :יא כִ י כ ָָּּא ֶרץ ִ
בִ גְ דֵ י -יֶשַ ע ְמעִ יל צְ דָּ ָֹּקה יְעָּ טָּ נִי כֶחָּ ָּתן ְיכַהֵ ן פְ ֵאר וְ ַכ ַכּלָּה ַתעְ ֶדה ֵכל ָּ
ּות ִהּלָּה ֶנגֶד כָּלַ -הגויִם:
צִ ְמחָּ ּה ּוכְ ַגנָּה זֵרּועֶ יהָּ ַתצְ ִמיחַ כֵן | השם אלוֹקים יַצְ ִמיחַ ְצ ָּד ָֹּקה ְ

מצודת דוד
לנחם .נקמת האומות יהיה לתנחומין לאבלי ציון על הצער שסבלו:
תחת .במֹקום הבושת שהיה לכם יהיה לכם משנה פי שנים מהכבוד:
וכלימה .ותחת הכלימה שהיה להם בגלות ירונו וישמחו בחלֹקם הטוב שאתן להם:
לכן .בעבור הכלימה שהיה להם מן העכו״ם לזה יירשו בארצם ירושה כפולה ומרובה:
שמחת עולם .כי לא יגלו עוד מארצם:
רד"ק
תחת בשתכם .שהייתם בגלות לבשת ולחרפה ותחת אותו הבשת יהיה לכם הפכו והוא
הכבוד על פי שנים שהיה לכם בשת יהיה לכם כבוד
וכלימה ירונו חלקם .תחת שזכר עומד במֹקום שנים ,ותחת כלימה שהיה להם בגלות
ירונו בחלֹקם הטוב שאתן להם
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בס'ד

" ְלנַחֵ ם כָּל-אֲ בֵ לִים...ל ֵָּתת לָּהֶ ם פְ ֵאר ַתחַ ת ֵאפֶר"
פסיקתא רבתי פרק לד סימן ב
זו היא שנאמרה ברוח הֹקדש על ידי ישעיה
ונודע בגוים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים
(ישעיה ס״א ט׳) ,כנגד מי אמרו ישעיה
למֹקרא הזה לא אמרו אלא כנגד אבילי
ציון שהֹקדוש ברוך הוא עתיד ליתן להם
נצחם על אויביהם שנאמר ונודע בגוים
זרעם ,אל תהי קורא זרעם אלא זרועם ,ומי
עומד להם בזרוע הֹקדוש ברוך הוא עומד
להם בזרוע שנאמר ה׳ חנינו לך ֹקוינו היה
זרועם לבֹקרים אף ישועתינו [בעת צרה
(שם ישעיהו ל״ג
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בס'ד

"וְ נִחַ ְמ ִתים ...וְ שָּ בּו בָּ נִים לִגְ בּולָּם"
ישעיהו לא
ט ִש ְמעּו ְדבַ ר-ה' גויִ ם וְ הַ גִ ידּו בָּ ִאיִ ים ִממֶ ְרחָּ ֹק וְ ִא ְמרּו ְמזָּ ֵרה
ּושמָּ רו כְ רֹעֶ ה עֶ ְדרו :י כִ י-פָּ דָּ ה ה' ֶאתַ -י ֲעֹקֹב
ש ָּר ֵאל יְ ַֹקבְ צֶ נּו ְ
יִ ְ ֹ
ּוגְ ָּאלו ִמיַד חָּ זָּ ֹק ִממֶ נּו :יא ּובָּ אּו וְ ִרנְ נּו בִ ְמרום-צִ יון וְ נָּהֲ רּו ֶאל-טּוב
ה' עַ ל-דָּ גָּן וְ עַ לִ -תירֹש וְ עַ ל-יִ צְ הָּ ר וְ עַ ל-בְ נֵי-צ ֹאן ּובָּ ָֹּקר וְ הָּ יְ ָּתה
שמַ ח בְ תּולָּ ה
יוסיפּו לְ דַ אֲ בָּ ה עוד :יב ָּאז ִת ְ ֹ
נַפְ שָּ ם כְ גַן ָּרוֶ ה וְ ל ֹאִ -
בְ מָּ חול ּובַ חֻ ִרים ּוזְ ֵֹקנִ ים י ְַחדָּ ו וְ הָּ פַ כְ ִתי ֶאבְ לָּ ם לְ ָֹּששוֹן וְ נִּ חַ ְמ ִּתים
יתי נֶפֶ ש הַ כֹהֲ נִ ים דָּ שֶ ן וְ עַ ִמי ֶאת-טּובִ י
שמַ ְח ִתים ִמיגונָּם:יג וְ ִרּוֵ ִ
וְ ִ ֹ
שבָּ עּו נְ אֻ ם-ה' יד כֹה | ָּאמַ ר ה' ֹקול בְ ָּרמָּ ה נִ ְשמָּ ע נְ ִהי בְ כִ י
יִ ְ ֹ
רּורים ָּרחֵ ל ְמבַ כָּ ה עַ ל-בָּ נֶיהָּ מֵ אֲ נָּה לְ ִהנָּחֵ ם עַ ל-בָּ נֶיהָּ כִ י ֵאינֶנּו:
ַת ְמ ִ
טו כֹה | ָּאמַ ר ה' ִמנְ עִ י ֹקולֵ ְך ִמבֶ כִ י וְ עֵ ינַיִ ְך ִמ ִד ְמעָּ ה כִ י יֵש ָֹּשכָּ ר
יתְך
לִ פְ עֻּלָּ ֵתְך נְ אֻ ם-ה' וְ שָּ בּו מֵ ֶא ֶרץ אויֵב :טז וְ יֵשִ -ת ְֹקוָּ ה לְ ַאחֲ ִר ֵ
נְ אֻ ם-ה' וְ שָ בּו בָ נִּ ים לִּ גְ בּולָ ם:
זכריה א:יז
עוד | ְֹק ָּרא לֵ אמֹר כֹה ָּאמַ ר ה' צְ בָּ אות עוד ְתפּוצֶ ינָּה עָּ ַרי ִמּטוב
וְ נִּ חַ ם ה' עֹוד ֶאת-צִּ יֹון ּובָּ חַ ר עוד בִ ירּושָּ לָּ ם:
מצודת דוד
עוד תפוצנה .ר"ל עוד יבוא חרבן וגלות על הבית השני ויפוצו
יושבי ערי יהודה מכל טוב ויסחו מן הארץ הטובה ונחם ה'.
ואח"ז בגאולה העתידה ינחם ה' עוד את ציון ויבחר עוד
בירושלים וכאומר הנה אז תהיה גאולה שלימה גאולת עולם.
אור החיים דברים לג:לו
כי ידין ה' עמו...והוא אומרו ועל עבדיו יתנחם פירוש בשבילם
יתנחם לומר די צרות הגלות..
מדרש תהלים יד
מי יתן מציון ישועת ישראל .אמר ר׳ לוי כל הברכות והטובות
והנחמות שמביא הֹקב״ה על ישראל ,מציון מביאין ,תורה
מציון ,שנאמר כי מציון תצא תורה (ישעיה ב ג) ,ברכה מציון,
שנאמר יברכך ה׳ מציון (תהלים ֹקכח ה וֹקלד ג) ,הופעה מציון,
שנאמר מציון מכלל יופי אלהים הופיע (שם תהלים נ ב) ,סעד
מציון ,שנאמר ומציון יסעדך (שם תהלים כ ג) ,חיים מציון,
שנאמר כטל חרמון שיורד על הררי ציון כי שם צוה ה׳ את
הברכה חיים עד העולם (שם תהלים ֹקלג ג) ,גדולה מציון,
שנאמר ה׳ בציון גדול (שם תהלים לט ב) ,ישועה מציון ,שנאמר
מי יתן מציון ישועת ישראל (שם תהלים יד ז).
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