בס'ד

שמחה של מצוה
יתם א ָֹתם
ּושמַ ְר ֶתם וַ ע ֲִּש ֶ
ז:יב וְ הָ יָה עֵ ֶקב ִּת ְש ְמעּון ֵאת הַ ִּמ ְשפָ ִּטים הָ ֵאלֶ ה ְ
וְ שָ מַ ר יְ קוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך לְ ָך ֶאת הַ בְ ִּרית וְ ֶאת הַ חֶ סֶ ד אֲ שֶ ר נִּ ְשבַ ע לַ אֲ ב ֶֹתיָך:
י־ת ֣בוא
כו:א  -וְ הָ ָי ֙ה ִּ ִּֽכ ָ
ֶאל־הָ ָ֔ ָא ֶרץ אֲ שֶ ֙ר ה'
אֱ ֹלקיָך נ ֵ ֵֹ֥תן לְָךָ֖ נַ ִּֽחֲ ָלָ֑ה
ִּ ִּֽו ִּיר ְש ָ ָ֖תּה וְ י ַ ֵָ֥שבְ ָת ָ ִּֽבּה:
אור החיים  -והיה כי
תבא אל הארץ .אמר
והיה לשון שמחה,
להעיר שאין לשמוח
אלא בישיבת הארץ על
דרך אומרו (תהלים
קכ''ו) אז ימלא שחוק
פינו וגו':

בעל הטורים
עקב .עשה
תורתך קבע
(אבות א:טו)

אור החיים
והיה עקב תשמעון וגו' .צריך לדעת אומרו "והיה" ,מה יהיה? אם
השמירה שהוא אומר בסמוך ,לא היה צ"ל אלא עקב תשמעון ושמר,
ומה צורך בתיבת והיה? ...
ויתבאר על דרך אומרם ז"ל (ב"ר פ' מ"ב) אין והיה אלא שמחה ,והנה
אדון הנביאים בא בנועם דבריו להעיר במוסר נעים כי אין לאדם
לשמוח אלא כשישמור לעשות את כל אשר צוה ה' לעשו' אז ישמח לבו
ויגל כבודו ,אבל כל עוד שיחוש שחסר אחת מכל מצות ה' בין מצות
לא תעשה בין מצות עשה עליו אמר שלמה (קהלת ב') ולשמחה מה זה
עושה ,והוא אומרו והיה שמחה תהיה לך עקב תשמעון פירוש עקב
הוא סוף ותכלית ,כדרך שמצינו שישתמשו חז"ל בלשון זה בלשון
המשנה (סוטה מ"ט ב) בעקבות משיחא וכו' כי בגמר זמן ביאתו יקרא
עקבות ,כמו כן אמר עקב תשמעון את המשפטים ושמרתם ועשיתם אז
הוא זמן השמחה וכל שלא הגיע לזה אין לו מקום לשמוח וכמאמר
חסידי ישראל (חובת הלבבות שער הפרישות פ"ד) שהפרוש אבלו בלבו
וצהלתו בפניו ,כי אין נכון לשמוח מי שהוא עתיד לעמוד בבושה
וכלימה לפני מלך הגדול ואין צריך לומר מי שמחויב ראשו למלך ,וכפי
זה שיעור עקב הוא סוף שמיעת כל המשפטים...
עוד נתכוין שצריך שילמוד התורה בשמחה ולא בעצבון כי דברי תורה
אסורין לאבל (יור"ד סי' שפד):
עוד רמז על דרך אומרו (תהלים יט) פקודי ה' ישרים משמחי לב ,והוא
אומרו והיה השמחה תהיה עקב תשמעון ,ופירוש עקב שכר עסק
התורה תשמחהו ,והוא מה שרמז התנא באומרו (אבות פ"ד) מצוה
גוררת מצוה וכו' ששכר מצוה מצוה שהיא השמחה:

רבנו בחיי במדבר ד:כ
והנה שלמה ע"ה כוון בזה להודיענו שיתחייב האדם להיותו שמח
במצות כשיעשה אותן או יראה אחרים עושין וזהו שאמר עשות משפט
ולא אמר עשותו משפט .וידוע כי השמחה במעשה המצות מצוה בפני
עצמה ,וכשם שהמצוה עבודה לשי"ת כך השמחה על המצוה נקראת
עבודה ,וכן כתיב (דברים כח) תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך
בשמחה ,והוא שכתוב (תהלים ק) עבדו את ה' בשמחה ,באר כי
השמחה שלמות העבודה.
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"השמחה...בעשיית המצוה...עבודה גדולה היא"
שבת ל - :אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב
ומפני .בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרין זה את זה
ומאי … מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה?מה לא גנזוהו
כתיב טוב כעס משחוק וכתיב לשחוק אמרתי ?דבריו סותרין זה את זה
מהלל כתיב ושבחתי אני את השמחה וכתיב ולשמחה מה זה עושה לא
קשיא טוב כעס משחוק טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים בעוה"ז
משחוק שמשחק הקב"ה על הרשעים בעולם הזה ולשחוק אמרתי מהלל
זה שחוק שמשחק הקב"ה עם הצדיקים בעולם הבא .ושבחתי אני את
השמחה שמחה של מצוה ולשמחה מה זה עשה זו שמחה שאינה של
מצוה ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא
מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים
בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצוה שנאמר (מלכים ב :ג:טו) וְ עַ ָתה
ְקחּו לִּ י ְמ ַנגֵן וְ הָ יָה כְ ַנגֵן הַ ְמ ַנגֵן וַ ְת ִּהי עָ לָ יו יַד ה':
שו"ע צג:ב  -לא יעמוד להתפלל אלא באימה והכנעה לא מתוך שחוק
וקלות ראש ודברים בטלים ולא מתוך כעס אלא מתוך שמחה כגון דברי
תנחומין של תורה סמוך לגאולת מצרים או סמוך לתהלה לדוד שכתוב
בו רצון יראיו יעשה שומר ה׳ את כל אוהביו...
רמב"ם הל' לולב ח:טו
השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת האל שצוה בהן
עבודה גדולה היא וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להפרע ממנו
שנאמר תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב…
ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ה' שנאמר (שמואל ב – ו:טז)
ּומיכַ ל בַ ת־שָ אּול נִּ ְש ְק ָפ֣ה בְ ַע֣ד הַ חַ ּ֗לון וַ ֵּת ֶרא
וְ הָ יָה אֲ רון ה' ָ ָ֖בא ִּ ֣עיר דָ ִּוָ֑ד ִּ
ּומכַ ְרכֵּ ר ) (dancingלִ פְ נֵּ ֵ֣י ה'...
ֶאת־הַ ֶּ֚מֶ לֶ ְך דָּ וִ ד ְמפַ ֶּ֚זֵּ ז (ְ (hopping

מגיד משנה  -השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה וכו' .דברי
רבינו מבוארים בכ"מ בגמרא ובבמה מדליקין (שבת ל' ):אמרו
ושבחתי אני את השמחה זו שמחה של מצוה .ועיקר הדבר הוא
שאין ראוי לו לאדם לעשות המצות מצד שהן חובה עליו והוא
מוכרח ואנוס בעשייתן אלא חייב לעשותן והוא שמח בעשייתן
ויעשה הטוב מצד שהוא טוב ויבחר באמת מצד שהוא אמת
ויקל בעיניו טרחן ויבין כי לכך נוצר לשמש את קונו וכשהוא
עושה מה שנברא בשבילו ישמח ויגיל לפי ששמחת שאר דברים
תלוים בדברים בטלים שאינן קיימים אבל השמחה בעשיית
המצות ובלמידת התורה והחכמה היא השמחה האמיתית.
וזהו ששלמה בדרכי מוסרו שבח שמחת החכמה ואמר
(משלי כג:טו) בְ נִּי ִּאם חָ כַם לִּבֶ ָך י ְִּשמַ ח לִּבִּ י גַם ָאנִּי:
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"ואם תעלה עליזותך במצוות אל מדרגת הזמר
והרקוד ,יהיו לך גם אלה עבודת האלהים"
ספר הכוזרי – מאמר שני ,מט
...כללו של דבר שלשה הם יסודות עבודת האלוה על פי תורתנו:
היראה והאהבה והשמחה  -התקרב אל אלהיך בכל אחת
מאלה! ואכן בכניעתך בימי התענית לא תקרב אל האלוה יותר
מאשר בשמחתך בשבתות וימים טובים ,אם שמחתך זו באה
מתוך מחשבה וכונה כי כשם שהתחנונים צריכים מחשבה וכונה
כך גם השמחה בדבר האלוה ובמצותו צריכה מחשבה וכונה
למען תשמח במצוה עצמה מתוך אהבתך למצוה עליה ותכיר
מה מאד היטיב לך בה ,וכאלו באת לביתו כקרוא אל שלחנו
ומנעמיו  -ותן שבח על כך בפיך ובלב ,ואם תעלה עליזותך
במצוות אל מדרגת הזמר והרקוד יהיו לך גם אלה עבודת
האלהים ואף על ידם תדבק בענין האלוהי...
מסילת ישרים  -פרק יט בבאור חלקי החסידות
…השני הוא השמחה ,והוא עיקר גדול בעבודה ,והוא מה שדוד
מזהיר ואומר (תהלים ק')" :עבדו את ה' בשמחה באו לפניו
ברננה" ,ואומר (שם ס"ח)" :וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהים
וישישו בשמחה" ,ואמרו רבותינו ז"ל (שבת ל')" :אין השכינה
שורה אלא מתוך שמחה של מצוה" .ועל הפסוק שזכרנו למעלה
"עבדו את ה' בשמחה" אמרו במדרש (שוחר טוב)" :אמר רבי
איבו כשתהיה עומד להתפלל יהא לבך שמח עליך שאתה
מתפלל לאלהים שאין כיוצא בו" ,כי זאת היא השמחה
האמתית ,שיהיה לבו של האדם עלז על שהוא זוכה לעבוד לפני
אדון יתברך שאין כמוהו ולעסוק בתורתו ובמצותיו שהם
השלימות האמתי והיקר הנצחי
עקבי הצאן  -הרב אברהם יצחק הכהן קוק ז'ל
הענג והשמחה עמ' קיז
"הענג והשמחה ,הם דברים מוכרחים להיות מתלוים אל כל
עסק רוחני; רק כשיתענג האדם וישמח במעשה הטוב והיושר,
אז יהיה חרוץ לעשותם בתכלית שלמותם...רק אז יהיה חל רוח
השכינה וזיו כבודה על האדם...ויעזר לו להיות נעטר בחוט של
חן וחסד ,שימצאו מעשיו ופעולותיו ג"כ חן בעיני כל הבריות,
ויצאו גם הם בדרכיו ,ותרבה הברכה והטובה בעולם".
[עקבי הצאן הוא הספר הראשון שהוציא הרב קוק בארץ
ישראל .הספר הודפס ב  1906שנתיים בדיוק לאחר עלייתו של
הרב קוק ארצה בתרס"ד .בספר ,שבעה מאמרים על נושאים
שונים במחשבת היהדות ,המפורסם שבהם הוא מאמר הדור].
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"השמחה ...חשובה יותר מן המצוה"
ספר כד הקמח שמחה
וזהו שהזכיר שלמה ע"ה (משלי יג) אור צדיקים ישמח ,כנה נפש
הצדיק לאור לפי שהיא לקוחה משם ונבראת עמו ביום ראשון ,ובא
לומר כי נפש הצדיק היא שמחה במעשה המצות אבל בנפש הרשע
שכנה אותה לנו הזכיר ידעך לפי שאין הרשעים שמחים בשמחת הנפש
אלא כל שמחתם אינה אלא בשמחת הגוף ולכך תכלה שמחתם בכלות
הגוף כשם שהנר יכלה אור בכלות השמן והפתילה .וכן הזכיר משה
רבינו ע"ה (דברים כח) תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך וגו' הענישו
בעבודתו כשלא היתה בשמחה...
השמחה הזאת היא מצוה מן התורה נצטוה אדם עליה כי היא עבודה
גמורה לשי"ת חשובה יותר מן המצוה.

ספר העיקרים ג:לג
הדבר הנותן שלמות אל המצוה כדי שיושג על ידה התכלית המכוון
בה הוא השמחה ,כי השמחה נותנת גמר ושלמות אל הדבר הנפעל ,עד
שהפעל האחד בעצמו כשיעשה בשמחה ובטוב לב יקרא מעלה ,וכאשר
יעשה בעצבון יקרא פחיתות ,וזה דבר נתבאר במאמר השני מספר
המדות לאריסטו ,כי הנדיב כשיעשה פעל הנדיבות והוא שמח בפעל
ההוא יקרא מעלה ,ואם יפעלהו בעצבון יקרא פחיתות .וכן נמצא
הכתוב מיעד הגמול על עשית הצדקה בשמחה ,אמר נתון תתן לו ולא
ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה׳ אלהיך ,תלה הברכה
בולא ירע לבבך ולא בנתון תתן לו .ויתבאר זה באור יותר שלם על זה
הדרך ,אין ספק כי הפעל היותר נכבד והיותר מעולה ראוי שיקובל
עליו שכר מהשם על עשייתו והעונש על הפכו לפי הדרך התוריי ,ואין
בעולם פעל יותר נכבד ויותר מעולה שראוי שיקובל עליו שכר כפי
האמת בעצמו וכפי הסכמת כל האנשים אלא עבודת השם יתברך,
ונמצא הכתוב מיעד העונש הגדול על מי שאינו עובד השם יתברך
בשמחה ,אמר משה במשנה תורה תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלהיך
בשמחה ובטוב לבב מרוב כל ועבדת את אויביך וגו׳ ,תלה העונש על
שלא עבד השם יתברך בשמחה לא על שלא עבד במוחלט.
וענין הכתוב יורה שפירושו כך ,כי לא יתכן שיאמר שהעונש יגיע אליו
על שלא עבדו בהיותו בשמחה ,שאם כן יתחייב שלא יהיה האדם
מחוייב לעבוד את השם יתברך כשלא יהיה בשמחה וברוב כל ,ומזה
יראה שקיום המצוה בשמחה נותן גמר ושלמות אל המצוה ,ולזה
תמצא המשורר מזהיר על עבודת השם יתברך שתהיה בשמחה ,אמר
עבדו את ה׳ בשמחה בואו לפניו ברננה,
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"המתחיל במצוה ,יהא גומר את כלה"
ח:א כָ ל הַ ִּמצְ וָ ה אֲ שֶ ר ָאנֹכִּ י ְמצַ ּוְ ָך הַ ּיום ִּת ְש ְמרּון לַ עֲשות לְ מַ עַ ן ִּת ְחיּון
אתם וִּ ִּיר ְש ֶתם ֶאת הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר נִּ ְשבַ ע יְ קוָ ק לַ אֲ ב ֵֹתיכֶ ם:
יתם ּובָ ֶ
ְּורבִּ ֶ
מדרש תנחומא
כל המצוה .אם התחלת במצוה ,הוי גומר את כלה .למה .אמר רבי
יוחנן ,כל מי שמתחיל במצוה ,ואחרי כן בא אחר וגמרה ,נקראת
על שם גומרה .ממי את למד ,ממשה ,כיון שיצאו ישראל ממצרים,
מה כתיב ,ויקח משה את עצמות יוסף עמו (שמו' יג יט) .כל העם
עוסקין בבזה ,ומשה היה מטפל בעצמות יוסף .בא ועמד בין
הארונות ,צעק ואמר ,יוסף יוסף ,הגיעה השעה שהקדוש ברוך הוא
גואל את בניו .השכינה מעכבת ,ישראל וענני כבוד מעכבין לך .אם
אתה מגלה את עצמך ,מוטב .ואם לאו ,אנו נקיים משבועתך .מיד
נזדעזע ארונו ,נטלו והלך.
נסתלק משה במדבר ולא נכנס לארץ .הכניסו ישראל עצמות יוסף
וקברו אותן ,ותלה המצוה בהן ,שנאמר ,ואת עצמות יוסף אשר
העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם (יהושע כד לב) .לכך אמר
להם ,כל המצוה…
ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרג את-אחינו וכסינו את-דמו
(ברא' לז כו)…לכו ונמכרנו לישמעאלים .ושמעו לו ,שהיה מלך.
ואלו אמר להם להחזירו אל אביו ,היו שומעין לו .אלא התחיל
במצוה ולא גמרה .לפיכך המתחיל במצוה ,יהא גומר את כלה…

מסילת ישרים ז  -בבאור חלקי הזריזות
…אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא ,שכיון שאחז במצוה
ימהר להשלים אותה ,ולא להקל מעליו ,כמי שמתאוה להשליך
מעליו משאו ,אלא מיראתו פן לא יזכה לגמר אותה .ועל זה הרבו
להזהיר זכרונם לברכה ואמרו "אין המצוה נקראתת אלא על שם
גומרה" ואמר שלמה המלך עליו השלום (משלי כ"ב כ"ט)" :חזית
איש מהיר במלאכתו ,לפני מלכים יתיצב" ,בל יתיצב לפני
חשוכים .וחכמים זכרונם לברכה (סנהדרין ק"ד) יחסו לו השבח
הזה ,על שמהר במלאכת בנין הבית ולא נתעצל בה לאחר אותה,
מלמד שכל מעשיהם של צדיקים במהירות ,אשר לא יתנו הפסק
זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה .ותראה ,שהאדם
אשר תלהט נפשו בעבודת בוראו ,ודאי שלא יתעצל בעשית מצותיו,
אלא תהיה תנועתו כתנועת האש המהירה ,כי לא ינוח ולא ישקט
עד אם כלה הדבר להשלימו.
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"נקראו ישראל 'בני בכורי' ,כי אי אפשר
שיהיה לאחד שני בכורים"
ח:ה וְ יָדַ עְ ָת עִּ ם לְ בָ בֶ ָך כִ י כַ אֲ שֶ ר יְ יַסֵּ ר ִאיש ֶאת בְ נֹו יְ קוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך ְמי ְַס ֶר ָך:
אור החיים
וידעת עם לבבך וגו' .כונת הכתוב הוא שישער האדם עם לבו שאין טבע
אדם להוכיח וליסר אלא לבנו כי עליו יקפיד בראותו עשות רע מה
שאין כן ירגיש לבו בראות בן חבירו עשות רשע ,וזה מטבע המוטבע
באנוש להרגיש על בנו בעשותו דבר אשר לא יעשה ויקללנו ויכנו מה
שלא יעשה כן למי שאינו מקפיד עליו .כמו כן ה' אלהיך מיסרך ,פירוש
שהגם שהאומות עושים רשע ותועבות לא יקפיד עליהם כמו שמקפיד
עליך להיותו אלהיך שנתייחד שם אלהותו עליך ולזה מיסרך על כל
דבר אשר לא טוב עשית:
רבינו בחיי  -ה' אלהיך מיסרך .במה שענך והרעיבך כדי שתראה ותקח
מוסר ותגדל נפשך במדת הבטחון שהוא עיקר המצות כלן.
מהר"ל  -נתיבות עולם נתיב אהבת השם פרק א
וכן האהבה שיש מן הש"י אל ישראל כמ"ש הכתוב (מלאכי א') אהבתי
אתכם ,ותקנו רז"ל אוהב עמו ישראל אף כי האהבה הוא בין השווים
ודומים מ"מ שייך אהבה בו ית' ,כי ישראל נקראו בנים למקום וידוע
כי האב אוהב את בנו מפני שבא הבן ממנו ודבר שבא ממנו מצורף
אליו ביותר ,וישראל הם מן הש"י נבראים ,כי אע"ג שכל הנבראים הם
מן הש"י מ"מ אין דבר שבא ממנו בעצם ובראשונה כמו ישראל ,כי
שאר האומות הם טפלים בבריאה ,וכמו שברא הש"י שאר הנבראים
בשביל האדם ולא נבראו לעצמם כך כל האומות הם בשביל ישראל,
וא"כ ישראל הם הבריאה שבאה מן הש"י...
מהר"ל  -נצח ישראל פרק יא
...והנה ישראל אומה זאת מושפעים ממנו יתברך מאמתת עצמו
יתברך ,ובדבר זה יותר יש להם צירוף וחבור אל השם יתברך .ועל זה
מורה השם הנכבד הזה שנקראו "בנים" ,ונקראו בשם "בני בכורי"
(שמות ד ,כב) .כי שם "בן" יאמר על שנמצא מאמתת עצמו .ומצד שם
הזה אין בזה עדיין הצירוף הגמור שהוא מיוחד ,כי אפשר שיהיו ב'
בנים לאחד ,והצירוף אשר הוא לשנים אינו צירוף גמור מיוחד .ואף כי
אין אומה עוד נקראת "בן" אל השם יתברך יותר מישראל ,מכל מקום
שם "בן" אינו כל כך הצירוף אליו ,כיון שאפשר שיהיה לאחד שני
בנים .ולכך נקראו ישראל "בני בכורי" ,כי אי אפשר שיהיה לאחד
שני בכורים .ומזה תבין כי אי אפשר שתהיה עוד אומה שנקראו
"בנים" ,כי השם יתברך הוא אחד בעצמו (דברים ו ,ד) ,ומאחר כי הבן
הוא מן אמתת עצמו ,אשר אמתת עצמו הוא אחד ,ולכך בנו גם כן הוא אחד...
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"כי השם יתברך בחר בישראל בעצם ,ולא
בשביל מעשיהם הטובים"
מהר"ל  -נצח ישראל פרק יא

הפטרת עקב
ישעיהו מט:טו
הֲ ִת ְשכַ ח ִאשָּ ה עּולָּ ּה
מֵּ ַרחֵּ ם בֶ ן בִ ְטנָּּה גַם
ֵאלֶ ה ִּת ְשכַ ְחנָה וְ ָאנֹכִּ י
ל ֹא ֶא ְשכָ חֵ ְך:
נ:א  -כֹה ָאמַ ר יְ קוָ ק
ֵּאי זֶ ה סֵּ פֶ ר כְ ִריתּות
ִא ְמכֶ ם אֲ שֶ ר ִשלַ ְח ִתיהָּ
אֹו ִמי ִמּנֹושַ י אֲ שֶ ר
מָּ כַ ְר ִתי ֶא ְתכֶ ם לוֹ הֵ ן
בַ עֲונ ֵֹתיכֶ ם נִּ ְמכַ ְר ֶתם
ּובְ פִּ ְשעֵ יכֶ ם שֻׁ לְ חָ ה
ִּא ְמכֶ ם:

ודברים אלו ביארו חכמים בדבריהם הנאמנים במדרש" ,מי זה ערב לבו לגשת
אל ה'" (ר' ירמיה ל ,כא) ,אמר רבא בר רב הונא ,מעלה זו יש בין ישראל לגוים;
דאילו בישראל כתיב (ר' יחזקאל לז ,כז) "והייתי לכם לאלקים והמה יהיו לי
לעם" ,ואילו בגוים כתיב (ר' ירמיה ל ,כא  -כב) "מי הוא זה ערב את לבו לגשת
אלי נאם ה' להיות לי לעם ואני אהיה להם לאלקים" ,עד כאן .בארו בזה
דברינו אשר אמרנו לך ,כי ההפרש אשר יש בין ישראל לאומות; כי השם יתברך
בחר בישראל בעצם ,ולא בשביל מעשיהם הטובים .שלא לומר דוקא כאשר הם
עושים רצונו של השם יתברך אז בחר בהם ,ולא כאשר אין עושים רצונו של
השם יתברך ,ולפיכך כתיב "והייתי לכם לאלקים" קודם ,ואחר כך "והמה יהיו
לי לעם" ,כלומר מה שהשם יתברך בחר בישראל הוא קודם ,ואף כי ישראל
אינם מקבלים אלקותו .לכך לא כתב גם כן קודם בחירת אברהם מעשיו
הטובים ,שלא תאמר כי הוא יתברך בחר באברהם ובזרעו אחריו בשביל
מעשיהם ,ואז היה לך לומר כאשר אין מעשיהם טובים ימאס בהם ,שדבר זה
אינו ,רק כי הבחירה בהם מצד עצמם ,וזוהי בחירה כללית .אבל באומות כתיב
קודם "להיות לי לעם" ,שכאשר מעשיהם טובים וצדיקים אז השם יתברך
מקרב אותם ,ואין הקירוב אליהם רק מצד הפרטים ,לא בחירה כללית .ולכך
אצל נח ,שהשם יתברך קרבו ,זה היה בשביל מעשיו בלבד ,ולכך לא היה
הבחירה בזרעו כלל .ואילו יבינו זה בני אדם לא עלה על מחשבתם ,מחשבת
הבל ,לומר כי השם יתברך מאס בישראל חס ושלום.
ובשמות רבה (ג ,ב) "ראה ראיתי את עני עמי וארד להצילו כי ידעתי את
מכאוביו" (ר' שמות ג ,ז  -ח) ,יודע אני כמה עתידים להכאיבני" ,כמה ימרוהו
במדבר וגו'" (תהלים עח ,לט) ,ואף על פי כן איני נמנע מלגאלן .אמר רבי
שמואל בר נחמן ,הדבר הזה שפט עתניאל בן קנז לפני הקדוש ברוך הוא ,רבונו
של עולם ,הבטחת את משה בין עושים רצונך ובין אין עושים רצונך אתה
גואלם ,שנאמר (ר' שופטים ג ,י) "ותהי עליו רוח אלקים וישפוט את ישראל".
לכך כתיב "כי ידעתי את מכאוביו" ,עד כאן .ורוצה לומר ,כי בודאי הברית
שכרת עם אברהם לא סר ,שהרי לא נתן גבול וקץ לברית הזה ,רק אמר
(בראשית יז ,יז) "לברית עולם" .ואחר שכן הוא ,למה יהיה בטל הברית בשביל
דור אחד או שתים שחטאו ,ויהיה בטל הברית מזרע אברהם שעדיין לא נולדו.
לכן אמר בפרשת אתם נצבים (דברים כט ,יג  -יד) "ולא אתכם לבדכם אנכי
כורת את הברית הזאת כי את אשר ישנו פה וגו'" .ומעתה איך אפשר שיכרות
ברית עם אשר לא נולדו עדיין ,ואינם בעולם .אבל הדבר ברור ,לפי שכרת
ברית עם אברהם מצד שהוא התחלת האומה בכלל ,וכן בישראל הוא אומר
(דברים כט ,ט  -י) שאין כורת ברית עמהם מצד שהם פרטים ,אלא רק מצד
האומה ,דהיינו שם ישראל .ודבר זה כולל אותם שהם עתה לפניו ,וכן אותם
שנולדו אחר כך ,שכולם שם אומה ישראלית עליהם .ומאחר שכן הוא ,איך
יתכן לומר כי הפרטים אשר חטאו יבטלו הברית אשר היה חל על האומה
הכללית ,לא מצד אשר הם אלו בפרט ,רק מצד הכלל בלבד.
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"אלהים אני לכל באי העולם ,אף על פי כן
לא ייחדתי שמי אלא על עמי ישראל"

תנחומא שמיני ו'
וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר אליהם זאת החיה אשר תאכלו,
זש"ה עָ מַ ד ַו ְימֹדֶ ד ֶא ֶרץ ָר ָאה ַוּי ֵַתר גויִּם וגו' (חבקוק ג)  ...רבי תנחומא בן
חנילאי אמר התיר להם את האסורים ואת השקצים ואת הרמשים,
מלה"ד לרופא שהלך לבקר ב' חולים ראה אחד מהם שהיה בסכנה אמר
לבני ביתו תנו לו כל מאכל שהוא מבקש ,ראה האחד שעתיד לחיות אמר
להם כך וכך מאכל יאכל כך וכך לא יאכל ,אמרו לרופא מה זה ,לזה אתה
אומר יאכל כל מאכל שהוא מבקש ולאחר אמרת לא יאכל כו"כ ,אמר
להם הרופא לזה שהוא לחיים אמרתי לו זה אכול וזה לא תאכל אבל
אותו שהוא למיתה אמרתי להם כל מה שהוא מבקש תנו לו שאינו לחיים
וכך הקב"ה התיר לעכו"ם השקצים והרמשים אבל ישראל שהם לחיים
אמר להם והייתם לי קדושים כי קדוש אני אל תשקצו את נפשותיכם ,את
זה תאכלו ואת זה לא תאכלו לא תטמאו בהם ונטמאתם בם למה שהם
לחיים שנאמר (דברים ד) ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כלכם היום,
הוי עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים.
שמות פרשת יתרו יט:ד
יתי ל ְִּמצְ ָר ִּים ו ֶָאשָ א ֶא ְת ֶכם עַ ל ַכ ְנפֵי ְנשָ ִּרים ו ָָאבִּ א ֶא ְת ֶכם ֵאלָי:
יתם אֲ שֶ ר עָ ִּש ִּ
ַא ֶתם ְר ִּא ֶ

רש"י
על כנפי נשרים  -כנשר הנושא גוזליו על כנפיו ,שכל שאר העופות נותנים
את בניהם בין רגליהם ,לפי שמתיראין מעוף אחר שפורח על גביהם ,אבל
הנשר הזה אינו מתירא אלא מן האדם ,שמא יזרוק בו חץ ,לפי שאין עוף
אחר פורח על גביו ,לכך נותנן על כנפיו ,אומר מוטב יכנס החץ בי ,ולא
בבני .אף אני עשיתי כן( ,שמות יד יט) ויסע מלאך האלהים וגו' (שם כ)
ויבא בין מחנה מצרים וגו' ,והיו מצרים זורקים חצים ואבני בליסטראות
והענן מקבלם.
ספרי  -ואתחנן פיסקא לא
ה' אלהינו ,למה נאמר? והלא כבר נאמר ה' אחד ,מה תלמוד לומר
אלהינו? עלינו הוחל שמו ביותר ...כיוצא בו (ירמיה לב:יד) כה אמר ה'
צבאות אלהי ישראל ,מה אני צריך והלא כבר נאמר (ירמיה /לב:כז) ִּהנֵה
אֲ נִּי יְקוָק אֱ ֹלהֵ י כָל בָ שָ ר הֲ ִּממֶ נִּי ִּי ָפלֵא כָל דָ בָ ר ,מה תלמוד לומר אלהי
ישראל? על ישראל הוחל שמו ביותר.
מכילתא דרבי ישמעאל משפטים  -מסכתא דכספא פרשה כ
שלש פעמים בשנה יראה .את פני האדון ה' אלהי ישראל ,למה נאמר,
והלא כבר נאמר אל פני האדון יי' ,ומה תלמוד לומר אלהי ישראל ,אלא
על ישראל ייחד שמו ביותר ...אלהים אני לכל באי העולם ,אף על פי כן
לא ייחדתי שמי אלא על עמי ישראל.
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"כ ִֹּחי וְ עֹצֶ ם י ִָּדי עָ שָ ה לִּי ֶאת הַ חַ יִּל הַ זֶה"
ח:יז וְ ָאמַ ְר ָת בִּ לְבָ בֶ ָך כ ִֹּחי וְ עֹצֶ ם י ִָּדי עָ שָ ה לִּי ֶאת הַ חַ יִּל הַ זֶה:
(יח) וְ ָזכ ְַר ָת ֶאת יְקוָק אֱ ֹלהֶ יָך כִּ י הּוא הַ נ ֵֹתן לְָך כֹחַ ַלעֲשות חָ יִּל לְמַ עַ ן הָ ִּקים ֶאת
בְ ִּריתו אֲ שֶ ר נ ְִּשבַ ע לַאֲ ב ֶֹתיָך כַּיום הַ זֶה:

שיחות הרב צבי יהודה – פרשת עקב
כנגד איסור הגאוה של "ורם לבבך׳׳ ,באה התקנה של "וזכרת את ד׳
אלהיך כי הוא הנהן לך כח לעשות חיל׳׳ ,ובזה אנו חוזרים לענין היחס
שלנו למאמץ הצבאי ולמצות המלחמה .באופן כללי ,צריך להיות מצב
בריא של "אהבתי מצותיך מזהב ומפז" (תהלים קיט:קכז) .וכמובן זה
כולל את כל המצוות ,ואין לבחור בין המצוות .כל אחד ֵמ ִּבין שמצות
המלחמה ,דורשת אומץ וגבורה ,עצה ומומחיות מלחמתית .לפﬠמים
מפקדי צבאנו נואמים ומכריזים :אנו ניגשים למלחמה בכח גבורתנו,
ומנצחים בכח גבורתנו .וכן כותב הרמב"ם בהלכות מלכים (ז:טו) ,שיש
לגשת לקרב באומץ רוח ,במסירות-נפש לשם שמים ,ומתוך-כך תחול
ﬠלינו סייעתא דשמיא" :ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה ,ישען על מקוה
ישראל ומושיעו בעת צרה ,וידﬠ שעל יחוד השם הוא ﬠושה מלחמה,
וישים נפשו בכפו ,ולא יירא ולא יפחד ,ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו,
אלא ימחה זכרונם מלבו .ויפנה מכל דבר למלחמה ...וכל הנלחם בכל
לבו ,בלא פחד ,ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד ,מובטח לו שלא
ימצא נזק ולא תגיﬠהו רﬠה"...

דרשות הר"ן י:ב
"...והוא אומרו וזכרת
את ה' אלהיך כי הוא
הנותן לך כח וגו'.
לא אמר וזכרת כי ה'
אלהיך נותן לך חיל,
שא"כ היה מרחיק
שהכח הנטוע באדם
לא יהיה סבה
אמצעית באסיפת
ההון ,ואין הדבר כן,
ולפיכך אמר כי עם
היות שכחך עושה את
החיל הזה ,תזכור
נותן הכח ההוא ית'".

לעומת זאת ,ישנם כל מיני איסטניסים ואניני טﬠם ,הדורשים לבטל את
המצﬠד [של צה"ל ,לכבוד יום הﬠצמאות] ,כי הוא ביטוי של מיליטריזם,
ביטוי של "כחי ועצם ידי" .אני איני "מורליסט" כמותם .הנה הר"ן
בררשותיו (י) מברר בבהירות מחשבתית נפלאה את הפסוקים האלה
בצורה נכונה :דע שאתה צריך לגשת לקרב באומץ רוח ובעוצם יד ,ללא
כל רפיון רוח כלל .דע שאתה גיבור וחייל טוב למלחמה .אין בזה כלל
וכלל איסור של "ורם לבבך" .הגיע הזמן להחליף את התפקידים :ﬠד
הנה אנחנו פחדנו מן הגוײם ,ועכשיו הגיﬠה הﬠת שהם יפחדו מאתנו.
לזה יש צורך גם בכלי מלחמה וגם באומץ .זכור שיש לך כח ועוצם יד
לעשות חיל ,וזכור שד׳ הוא הנותן לך כח לעשות את החיל הזה .קודם-
כל מופיעים בתורה פסוקים שלילײם" :השמר לך פן תשכח" "ורם
לבבך ושכחת" .בסוף מופיﬠ פסוק במובן חיובי :׳׳וזכרת את ד׳ אלהיך
כי הוא הנותן לך כח" .לכאורה ,אין שום קשר בין הפסוקים השליליים
לבין הפסוק החיובי ,במיוחד שהוא מקושר לקודמיו על-ידי וא"ו
החיבור" :וזכרת" .לכן ,מסביר הרן שהחיוב אינו מתחיל מן הפסוק
"וזכרת" אלא מפסוק לפני כן" :ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי
את החיל הזה" ,כשתוך כדי דיבור מופיﬠ ההמשך" :וזכרת את ד'
אלהיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" .זאת אומרת :עליך לומר "כחי
ועצם ידי ﬠשה לי את החיל הזה" .ﬠליך להכיר את כוחך וﬠוצם ידך ,כי
ידיﬠה זו שאתה יכול לﬠשות חיל ,נחוצה לך כדי לקיים מצוה זו .אבל
ﬠליך לזכור יחד עם זה ,שכח זה בא לך מד׳.
אז בכוחות נפשיים וגופניים איתנים תצליח לקיים מצוה זו במילואה.
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"רחמנות הטפשים"
יתם א ָֹתם וְ שָ מַ ר יְקוָק
ּושמַ ְר ֶתם ַוע ֲִּש ֶ
ז:יב ְהָ יָה עֵ ֶקב ִּת ְש ְמעּון ֵאת הַ ִּמ ְשפ ִָּטים הָ ֵאלֶה ְ
אֱ ֹלהֶ יָך לְָך ֶאת הַ בְ ִּרית וְ ֶאת הַ חֶ סֶ ד אֲ שֶ ר נ ְִּשבַ ע לַאֲ ב ֶֹתיָך:

רמב"ן ... -והזכיר את המשפטים האלה  -להזהיר מאד במשפטים ,כי
לא יהיה עם רב כלו נזהר במצות כלן שלא יחטאו בהן כלל ,רק
במשפטים יעמידו התורה ,כמו שנאמר בהן (להלן כא כא) וכל ישראל
ישמעו ויראו .ועוד כי רבים ירחמו מלסקול האיש ולשרוף אותו אחרי
שנעשת העבירה ,כמו שנאמר (להלן יט יג) לא תחוס עינך .ועוד שייראו
מן התקיפים ומן המטעים ,כמו שאמר (לעיל א יז) לא תגורו מפני איש
כי המשפט לאלהים הוא ,ואמר בנביא השקר (להלן יח כב) לא תגור
ממנו .והזכיר כל אלה במסית (להלן יג ט) ,לא תאבה לו ולא תשמע אליו
ולא תחוס עינך עליו ולא תחמול ולא תכסה עליו .ויזהיר ,לא תשמע
אליו ,מפני הטעאתו ,ולא תחוס עינך ,מפני הרחמנות שירחמו רכי הלבב
על הנידונים ,ולא תכסה ,שלא תשתוק בעבור תקפו ויראת בני משפחתו:

ז:טז וְ ָא ַכל ְָת ֶאת כָל הָ עַ ִּמים אֲ שֶ ר יְהוָה אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹתן לְָך ל ֹא ָתחוס עֵ ינְָך ֲעלֵיהֶ ם וְ ל ֹא
מוקש הּוא לְָך:
ַת ֲעבֹד ֶאת אֱ ֹלהֵ יהֶ ם כִּ י ֵ

רמב"ן ואמר לא תחוס עינך עליהם  -כאשר הזכרתי (בפסוק יב)
כי ברחמנות הטפשים יאבד כל משפט.
אור החיים  -ואומרו לא תחום עיניך וגו' ,על דרך אומרו (משלי י''ב)
ורחמי רשעים אכזרי ,פירוש אין זו ממדות הטובות אלא מדה רעה...כי
מוקש הוא לך ,פירוש העם ,שכשאתה חס עליו אתה מתאכזר על עצמך

דברים יא:כב
כִּ י ִּאם-שָ מֹר ִּת ְש ְמרּון ֶאת-כָ ל-הַ ִּמצְ וָ ה הַ ז ֹאת אֲ שֶ ר ָאנֹכִּ י ְמצַ ּוֶ ה ֶא ְתכֶ ם לַ ֲעש ָֹתּה
לְ ַאהֲ בָ ה ֶאת-ה' אֱ ֹלהֵ יכֶ ם לָ לֶ כֶ ת בְ כָ לְ -ד ָרכָ יו ּולְ דָּ בְ ָּקה-בֹו:
אבן עזרא
ולדבקה בו .בסוף והוא סוד גדול:
אבי עזר (שלמה הכהן בן אליעזר מליסא)  -המאה ה 18-
ולדבקה בו .בסוף והוא סוד גדול עכ"ל נכונים דברי הרב כי סוד ה' ליראיו
הדבוקים במדותיו כמאמר חכמינו ז"ל הדבק במדותיו ובדביקות עצמו יש
סוד עצום שלא להחליף עבודת איש באחיו ולאחוז ברחמנות במקום שצריך
לכעס כגון על תלמיד או על עבריין או שלא להחזיק בענוה במקום שצריך
להלביש גאות או נקמה כמעשה פנחס .ומועטים המה בני עלייה אשר יאחזו
במדות על דרך אמת ואין כושל בם הלא המה הגדולים אשר בארץ.
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10

בס'ד

"כי הרחמנות על הרוצחים שפיכות דמים"
דברים יט
שנֵא ל ְֵרעֵ הּו וְ ָא ַרב לו וְ ָקם עָ לָיו וְ ִּהכָהּו ֶנפֶש וָמֵ ת וְ נָס ֶאל-
יא וְ כִּ י -י ְִּהיֶה ִּאיש ֹ
ַאחַ ת הֶ עָ ִּרים הָ ֵאל :יב וְ שָ לְחּו זִּ ְקנֵי עִּ ירו וְ ל ְָקחּו אֹתו ִּמשָ ם וְ נ ְָתנּו אֹתו בְ יַד ג ֵֹאל
ש ָר ֵאל וְ טוב לְָך:
הַ דָ ם וָמֵ ת :יג ל ֹאָ -תחוס עֵ ינְָך עָ לָיו ּובִּ עַ ְר ָת דַ ם-הַ נ ִָּקי ִּמ ִּּי ְ ֹ
רש"י  -לא תחוס עינך( .ספרי) שלא תאמר הראשון כבר נהרג למה אנו
הורגים את זה ונמצאו שני ישראלים הרוגים:
רמב"ן  -וטעם וטוב לך .כי ביעור הדם הנקי מצוה וטובה גדולה לך
להציל ממות נפשך ,כי הרחמנות על הרוצחים שפיכות דמים ,מידי
הרוצחים ומידי אחרים המתפרצים:

דברים לג:כט
ש ָר ֵאל ִּמי כָ מוָך עַ ם נושַ ע בַ ה מָ גֵן עֶ זְ ֶרָך וַ אֲ שֶ ר-חֶ ֶרב גַאֲ וָ ֶתָך וְ יִּ כָ חֲ שּו
ַא ְש ֶריָך יִּ ְ ֹ
מותימו ִּת ְדרְֹך:
אֹיְ בֶ יָך לָ ְך וְ ַא ָתה עַ ל-בָ ֵ
אברבנאל
...ואפשר לפרש עוד עם נושע בה' מגן עזרך וגו' ,שהאל יתעלה לכבוד
ישראל ותפארתו עם היות שלא בכחם ירשו ארץ הנה הוא יתעלה בחר
ישראל עמו שישלחו ידם באויביהם כדי שיהיה להם שם תפאר' וזהו ואשר
חרב גאותך עד שמפני זה יכחשו אויביך לך בחשב' שהגבורה ממך ,אבל
הזהר שאף על פי שיכחשו לך לא תרחם עליהם כאשר עשה מלך ישראל
(מלכים א' ב') לבן הדד ,אבל על במותימו תדרוך כי כן צוה השם יתעלה

רמב"ם מורה נבוכים ג:לה
הכלל הששי כולל המצות התלויות בדיני ממונות כדין גנב וגזלן ודין
עדים זוממין ורוב מה שספרנום בספר שופטים ,ותועלת כל אלו
מבוארת ,שאם לא יענש החוטא והחומס לא יסתלק נזק בשום פנים ולא
יסתלק חושב להרע ,ולא כשטות החושבים שהנחת דיני התשלומין הוא
חמלה על בני אדם ,אבל הוא אכזריות גמורה והפסד סדר המדינה ,אבל
החמלה הוא מה שצוה בו השם יתעלה שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך.

ספר החינוך תקכא
שלא לחוס על הרוצח וחובל  -שנמנענו מלחמל על מי שהרג חברו או
חסר אחד מאבריו ,שלא יאמר הדין עני זה שכרת יד חברו או סמא עינו,
לא בכונה עשה זה .ויחמל עליו וירחמהו מלשלם לו כדי רשעתו ,ועל זה
נאמר (דברים יט ,כא) ולא תחוס עינך ,נפש בנפש וגו' .ונכפלה המניעה
בזה במקום אחר ,שנאמר (שם יג) לא תחס עינך עליו ,ובערת דם הנקי.
שרש מצוה זו ידוע ,שאם לא ניסר המזיקין ונבער הרע מקרבנו איש את
רעהו חיים בלעו ,ולא יתישבו המדינות ,אין הצרך להאריך בו הדבור.
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"אל תרחם עליהם כי לא ירחמו עליך"
ירא ֵמ ֶהם כִּ י יְקוָק
ית סּוס ו ֶָרכֶב עַ ם ַרב ִּמ ְמָך ל ֹא ִּת ָ
איְבֶ ָך וְ ָר ִּא ָ
כ:א כִּ י ֵתצֵ א ל ִַּמלְחָ מָ ה עַ ל ֹ
אֱ ֹלהֶ יָך עִּ מָ ְך הַ מַ עַ לְָך מֵ ֶא ֶרץ ִּמצְ ָריִּם( :ב) וְ הָ יָה כְ ָק ָרבְ כֶם ֶאל ַה ִּמל ְָח ָמה וְ ִּנגַש ַהכ ֵֹהן וְ ִּדבֶ ר ֶאל
איְבֵ יכֶם ַאל י ֵַרְך
הָ עָ ם( :ג) וְ ָאמַ ר אֲ לֵהֶ ם ְשמַ ע י ְִּש ָר ֵאל ַא ֶתם ְק ֵרבִּ ים הַ ּיום ל ִַּמל ְָח ָמה עַ ל ֹ
לְבַ בְ כֶם ַאל ִּת ְיראּו וְ ַאל ַת ְחפְ זּו וְ ַאל ַתעַ ְרצּו ִּמפְ נֵיהֶ ם:

רש"י  -על איבך  -יהיו בעיניך כאויבים ,אל תרחם עליהם כי לא ירחמו עליך :על
איביכם  -אין אלו אחיכם ,שאם תפלו בידם אינם מרחמים עליכם.
מדרש תנחומא  -כי תצא למלחמה על אויביך ,מהו על אויביך אמר הקב"ה צאו עליהם
כאויבים כשם שאינם מרחמים עליכם כך אתם לא תרחמו עליהם ,ראה מה הם אומרים
לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד (תהלים פג) ,אותו השם שאומר ברוך השם
אלהי ישראל (תהלים קו) ,לפיכך צאו עליהם כאויבים ,אמרו ישראל רבש"ע עד מתי יהיו
עומדין עלינו שנא' (תהלים פו) אלהים זדים קמו עלי ועדת עריצים בקשו נפשי ,אמר
להם ולא עליכם בלבד קמו אלא אף עלי שנאמר (שם ב) יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו
יחד על ה' ועל משיחו ,אלא ראו היאך שונאים ,לכך כתיב כי תצא למלחמה על אויבך.
מדרש תנחומא פרשת פינחס  -את מוצא במי שבא עמהם במדת רחמים לסוף בא לידי
בזיון ומלחמות וצרות ,ואיזה זה דוד שנאמר (שמואל ב י) ויאמר דוד אעשה חסד עם
חנון בן נחש ,א"ל הקב"ה אתה תעבור על דברי שאני כתבתי לא תדרוש שלומם וטובתם
ואתה תעשה עמם ג"ח אל תהי צדיק הרבה (קהלת ז) שלא יהא אדם מותר על התורה!
וזה שולח לנחש בני עמון ולעשות עמו חסד וטובה ,ולבסוף בא לידי בזיון ויקח חנון את
עבדי דוד ויגלח את חצי זקנם וגו' (שמואל ב י) ובא לידי בזיון ואח"כ לידי מלחמה עם
ארם נהרים ועם מלכי צובה ועם מלכי מעכה ועם בני ארבע אומות וכתיב (שם /שמואל
ב' י' )/וירא יואב כי היתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור ,מי גרם לו? שבקש לעשות
טובה עם מי שא"ל הקב"ה לא תדרוש שלומם וטובתם ,לכך כתיב צרור את המדינים.
בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כב  -אמר רבי יוחנן הבל היה גבור מקין,
שאין ת"ל 'ויקם' אלא מלמד שהיה נתון תחתיו [הבל השתלט על קין ועמד להרגו בהגנה
עצמית] ,אמר לו (קין אל הבל) שנינו בעולם מה את הולך ואומר לאבא? נתמלא עליו
רחמים ,מיד עמד עליו והרגו ,מן תמן אינון אמרין טב לביש לא תעביד וביש לא ימטי לך.
עץ יוסף  -עמד עליו והרגו ,שאע"פ שהבל היה גבור מ"מ לפי שלא נשמר ממנו ,הרגו
פתאום .מן תמן אינון אמרין מן המעשה ההוא אומרים הבריות ,טוב לא תעשה לאיש רע
ולא יגיע בך רעה.
כ:ח וְ י ְָספּו הַ ש ְֹט ִּרים לְדַ בֵ ר ֶאל הָ עָ ם וְ ָא ְמרּו ִּמי הָ ִּאיש הַ ּי ֵָרא וְ ַרְך ַהלֵבָ ב ֵילְֵך וְ ָישֹב לְבֵ יתו וְ ל ֹא
יִּמַ ס ֶאת לְבַ ב ֶאחָ יו כִּ לְבָ בו:
תוספתא מסכת סוטה פרק ז
מי האיש הירא ודאי ,מה ת"ל שוב ורך הלבב? שאפלו גבור שבגבורים וחזק שבחזקים
והיה רחמן ,היה חוזר שנ' ולא ימס את לבב אחיו כלבבו.
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"לא אמרתי לך לא תחוס?"

פרשת שופטים  -לג :נב,נה
הור ְש ֶתם ֶאת כָ ל י ְֹשבֵ י הָ ָא ֶרץ ִּמפְ נֵיכֶ ם וְ ִּאבַ ְד ֶתם ֵאת כָ ל מַ ְשכִּ ּי ָֹתם
וְ ַ
מותם ַת ְש ִּמידּו...:
וְ ֵאת כָ ל צַ לְ מֵ י מַ סֵ כ ָֹתם ְת ַאבֵ דּו וְ ֵאת כָ ל בָ ָ
תותירּו מֵ הֶ ם
תורישּו ֶאת י ְֹשבֵ י הָ ָא ֶרץ ִּמפְ נֵיכֶ ם וְ הָ יָה אֲ שֶ ר ִּ
וְ ִּאם ל ֹא ִּ
לְ ִּשכִּ ים בְ עֵ ינֵיכֶ ם וְ לִּ צְ נִּ ינִּ ם בְ צִּ דֵ יכֶ ם וְ צָ רֲ רּו ֶא ְתכֶ ם עַ ל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר
ַא ֶתם י ְֹשבִּ ים בָ ּה:
ילקוט שמעוני
...משל לרועה שהיה רועה צאנו ביער ,מצא גור אחד של זאב
וחמל עליו והיה מיניקו מן העזים ,בא בעל מלאכתו וראה אותו,
אמר ליה הרוג אותו לא תחוס עליו שלא יהא תקלה לצאן ,ולא
שמע אליו ,כיון שגדל היה רואה כבש והורגו גדי ואוכלו ,א"ל לא
אמרתי לך לא תחוס? כך אמר להם משה אם אתם חסין עליהם
תֹותירּו מֵּ הֶ ם לְ ִשכִ ים בְ עֵּ ינֵּיכֶ ם וְ לִ צְ נִ ינִ ם בְ צִ דֵּ יכֶ ם.
וְ הָּ יָּה אֲ שֶ ר ִ

שמות רבה פרשת כי תשא פרשה מב
לך רד כי שחת עמך העם אין כתיב כאן אלא עמך ,אמר משה
רבון העולם מנין הם עמי ,אמר לו הקב"ה עמך הם שעד שהיו
במצרים אמרתי לך (שמות ז) והוצאתי את צבאותי את עמי,
אמרתי לך שלא לערב בהם ערב רב ! אתה שהיית עניו וכשר
אמרת לי לעולם מקבלים השבים ,ואני הייתי יודע מה הם
עתידין לעשות ,אמרתי לך לאו ,ועשיתי רצונך והם הם שעשו את
העגל שהיו עובדים עבודת כוכבים והם עשו אותו וגרמו לעמי
לחטא ,ראה מה כתיב ,אלה אלהינו אין כתיב כאן אלא אלה
אלהיך ,שהגרים שעלו עם משה הם עשאוהו ואמרו לישראל אלה
אלהיך ,לכך הקב"ה אמר למשה לך רד כי שחת עמך.
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"כִּ י ִּאם ְלי ְִּר ָאה ֶאת ה' אֱ ֹלקיָך"
דברים פרשת עקב פרק י
(יב) וְ עַ ָתה יִּ ְש ָר ֵאל מָ ה ה' אֱ ֹלהֶ יָך ש ֵֹאל מֵ עִּ מָ ְך כִ י ִאם לְ ְיִר ָּאה ֶאת ה' אֱ ֹלהֶ יָך
לָלֶכֶ ת בְ כָל ְד ָרכָ יו ּולְ ַאהֲ בָ ה אֹתו וְ לַ ֲעבֹד ֶאת ה' אֱ ֹלהֶ יָך בְ כָל לְבָ בְ ָך ּובְ כָל נַפְ שֶ ָך:
(יג) לִּ ְשמֹר ֶאת ִּמצְ ות יְ קוָ ק וְ ֶאת חֻׁ ק ָֹתיו אֲ שֶ ר ָאנֹכִּ י ְמצַ ּוְ ָך הַ ּיום לְ טוב לְָך:

ספר העיקרים מאמר ג פרק לא
...ואחר שכך גזרה חכמתו אין להתחכם ולומר איך תהיה היראה מגעת
האדם אל השלמות האנושי ,לפי שהיא כמו השווי האמתי שלא ידומה
עליו תוספת ולא חסרון להשגת התכלית ההוא שהוא הקיום וההשארות.
ולזה יהיה מה שנאמר בתורה את ה' אלהיך תירא (דברים י' כ') ,אף על
פי שהיא מצוה פרטית הנה היא כלל כולל כל מצות התורה או מצות
רבות ממנה ,לפי שהיראה היא התכונה הנקנית באמצעות מצות התורה,
והיא התכונה היותר משובחת שישיג האדם ולא תושג כי אם אחר עמל
והשתדלות גדול ,שהרי אברהם אבינו לא נאמר עליו ירא אלהים עד סוף
נסיונותיו ,שאמר הכתוב עליו כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה
(בראשית כ"ב י"ב) ,כלומר וכבר הגעת אל התכונה המשובחת שאפשר
שישיג האדם בעולם הזה כדי שיזכה בה לחיי העולם הבא .ובעבור זה
תזהיר התורה במקומות רבים על התכונה הזאת ,אמרה ויראת מאלהיך
אני ה' (ויקרא י"ט ל"ב) ,את ה' אלהיך תירא (דברים ו' י"ג) ,לפי
שהתכונה הזאת קשת ההשגה מאד ועם כל זה תושג בשמירת מצות
התורה.
ובעבור זה אמר הכתוב ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם
ליראה את ה' אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את ה'
אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך לשמור את מצות ה' אלהיך וגו' (דברים י'
יב) .וביאורו על זה הדרך ,כי משה היה אומר לישראל גודל הפלגת חסדי
ה' ,כי מן הדין היה ראוי אל האדם ליראה את השם יתברך וללכת
בדרכיו ולאהבה אותו ולעבדו בכל לב ובכל נפש כדי שישיג שלמותו
הנפשיי ,ולפי שזה ענין קשה מאד שיגיע האדם אל המדרגה הראויה מן
היראה והאהבה והעבודה בכל לב ובכל נפש ,הקל עליו השם יתברך כי
תחת כל זה צוהו לשמור חקות השם ומצותיו בלבד ,ובזה תושג התכונה
המגעת לו מצד העבודה בכל לב ובכל נפש ,ויהיה פירוש הפסוק כן ,ועתה
ישראל הסתכל גודל הפלגת חסדי ה' מה הוא שואל עמך ,כי אינו שואל
מעמך כי אם תחת יראת השם יתברך ותחת לכת בדרכיו ולאהבה אותו
ותחת עבודתו בכל לבבך ובכל נפשך שהיית מחוייב לעשות ,אינו שואל כי
אם לשמור מצות ה' ואת חקותיו אשר אנכי מצוך היום לטוב לך ,כלומר
וכל זה לטוב לך ,כי באמצעות שמירת מצות התורה יושג התכלית
האנושי שהיה ראוי שישיגהו האדם בעמל גדול ובטורח מופלג באמצעות
היראה והאהבה והעבודה אל השם יתברך בכל לבו ובכל נפשו.
נמשך...
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"הרי שהיראה היא פתח ליכנס לשער האהבה"

דברים פרשת עקב פרק י
ֹלהיָך ָל ֶלכֶת
(יב) וְ עַ ָתה י ְִּש ָר ֵאל מָ ה ה' אֱ ֹלהֶ יָך ש ֵֹאל מֵ עִּ מָ ְך כִּ י ִּאם ְלי ְִּר ָאה ֶאת ה' אֱ ֶ
ּובכָל נַפְ ֶשָך( :יג) ל ְִּשמֹר
בְ כָל ְד ָרכָיו ּול ְַאהֲ בָ ה אֹתו וְ ַל ֲעבֹד ֶאת ה' אֱ ֹלהֶ יָך בְ כָל לְבָ ְבָך ְ
ֶאת ִּמצְ ות יְקוָק וְ ֶאת חֻׁ ק ָֹתיו אֲ שֶ ר ָאנֹכִּ י ְמצַ ּוְ ָך הַ ּיום לְטוב לְָך:
ספר העיקרים – המשך -
והבן זה הפירוש בזה הפסוק כי הוא מופלג מאד ,תוסר בו הקושיא שהקשו עליו
כשאמרו אטו יראה מלתא זוטרתי היא ,ותרצו אין לגבי משה מלתא זוטרתי
היא ,ואין תירוץ זה מספיק ,כי יש לבעל הדין לחלוק ולומר שאין ראוי שיאמר
העשיר המופלג לעני שאין לו כלום מה אני שואל מעמך כי אם אלף זהובים ,לפי
שאלף זהובים לעני דבר גדול הוא וקשה ההשגה ,ואין העשיר מדבר בזה נכונה.
ולפי דרכנו מתפרש יפה ,כי אין השם יתברך מבקש דבר שהוא קשה ההשגה
אלא קיום מצות התורה ,כי תכונת היראה שעל ידה יושג השלמות האנושי
תמשך אל קיום מצות התורה:
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 מבקש 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 דקדק 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 .ולדרך זה יתיישב מאמר
מה וגו' כי אם וגו' שבערך האהבה שהיא דבר המקווה תהיה היראה מלתא
זוטרתי ,ובגמרא שאמרו (מגילה כה ).אטו יראה מלתא זוטרתי וכו' ,הכוונה
היא כיון שבערך משיגיה גדולה היא לא תקרא קטנה הגם שבערך האהבה היא
למטה ממנה ותירץ לגבי משה וכו' שגם בערך המשיגים ישנה בגדר קטן:
מגילה כה.
אמר רבי חנינא :הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ,שנאמר ועתה ישראל מה
ה' אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה .מכלל דיראה מילתא זוטרתי היא?  -אין,
לגבי משה רבינו מילתא זוטרתי היא ,משל לאדם שמבקשין הימנו כלי גדול ויש
לו  -דומה עליו ככלי קטן ,קטן ואין לו  -דומה עליו ככלי גדול
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קירוב רחוקים
יא:כב  -כִּ י ִּאם שָּ מֹר ִת ְש ְמרּון ֶאת כָל הַ ִּמצְ וָה הַ ז ֹאת אֲ שֶ ר ָאנֹכִּ י ְמצַ ּוֶה ֶא ְתכֶם
ַל ֲעש ָֹתּה ל ְַאהֲ בָ ה ֶאת יְקוָק אֱ ֹלהֵ יכֶם ָל ֶלכֶת בְ כָל ְד ָרכָיו ּולְדָ בְ ָקה בו:
אור החיים  -כי אם שמור תשמרון .צריך לדעת למה כפל לומר שמור
תשמרון ...עוד ירצה לצוות על המצות שיהיו נשמרים בין ממנו בין מהזולת,
והכונה בזה שלא יאמר אדם די לי אם אשמור את עצמי לבל עבור על אחת
מהמצות ואין עלי להצר על ביטול המצות מהזולת ,לזה בא מאמר ה' שמור
אתם תשמרון את מצות פירוש לבל יתבטלו מהזולת.
ובנועם דברים אלו נתן טעם שחייב ה' לישראל בערבות ,כי כללות החיוב
היא על המצות שלא תתבטל בעולם מאיש ישראל ,ולזה כל שמתבטלת הרי
נעשה פשיעה בנות בתינו ,כי התורה לנו ניתנה מורשה אל תקרי מורשה אלא
מאורשה (פסחים מ"ט ב) ועל האדם חיוב שמירת ארוסתו לבל תהיה נעלבת
מהזולת ,כמו כן הדבר הזה אשה יראת ה' הקנו לנו מן השמים עלינו חיוב
שמירתה לבל ישלחו ידם במה שאין התורה חפצה ,וזה יהיה ע"י הכח אשר
יהיה ביד המצטווים לרדות במקל ולמנוע עושק ורשע ,גם להוכיח בנועם
דברי אהבה וחיבה להטות לב בני אדם ליישר עקמומיות הלב ,והוא אומרו
לעשותה לאהבה וגו' ללכת בכל וגו' ולדבקה בו ,פירוש מאמר לעשותה על
דרך אומרם (יבמות סג ):נאה דורש ונאה מקיים ,גם אמרו רבותינו ז"ל
(ברכות ו' ב) כל איש שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין ,שהבא להזהיר בני
אדם ולהטותם אל הדרך הישר צריך שיהיה הוא קודם לכן עושה את כל
המצות ,והוא אומרו לעשותה ואז יכניס אהבת ה' בלב שומע ,והוא אומרו
לאהבה פירוש פועל יוצא לשני שיפעיל פעולת אהבתו יתברך בלבות בני אדם
לבל ישלחו יד בתורת ה'.

ספר חרדים פרק ה
...כשם שחייב אדם להתפלל על עצמו כך חייב להתפלל על פושעי ישראל
כדאיתא בסוף פ"ק דסוטה ולפושעים יפגיע מלמד שהיה משה רבינו מבקש
רחמים על פושעי ישראל שישובו בתשובה ושבו וכן בתענית אמר על אבא
חלקיה כשהתפללו על הגשמים הוא ואשתו שנענה היא תחלה לשתי סבות
אחת לפי שהיתה נותנת היא לעני מקרבא הנאתיה והסבה הב' לפי
שהתפללה היא על רשע' שהיו בשכונתה שישובו בתשובה ושבו .וכשם שחייב
להתפלל על הפושעים שישובו כך חייב להשתדל לדבר על לבם במתק לשונו
להשיבם להקב"ה כדכתב הרב בעל חובת הלבבות ז"ל וכדכתיבנא לעיל בשם
הרב רבינו יונה שזהו א' מעיקרי התשובה ולשכר המשיב רבים מעון אין קץ
...ואם היו יודעים בני אדם כמה זוכים בהשיב רשעים מעון היו הולכין
אחריהם באומץ לב ומשתדלין השתדלות גדול כמי שרודף אחר החיים וזהו
מאמר דהע"ה אלמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו ואמר עוד בזוהר
שעל זה נאמר עוברי בעמק הבכא מעין ישיתהו ר"ל עוברי עבירה יורדי גיהנם
ששם בכי גדול גם ברכות יעטה המורה אותם דרכי התשובה להצילם.
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מצות תפילה

דברים פרשת עקב י:כ
ירא אֹתֹו ַת ֲעבֹד ּובו ִּת ְדבָ ק ּובִּ ְשמו ִּת ָשבֵ עַ :
ֶאת יְקוָק אֱ ֹלהֶ יָך ִּת ָ
ספר החינוך מצוה תלג  -מצות תפלה
לעבוד את השם ,שנאמר [דברים י:כ] ,אותו תעבוד ,ונכפלה זאת המצוה כמה
פעמים ,שנאמר [שמות כג:כה] ,ועבדתם את ה' אלהיכם ,ובמקום אחר אומר
[דברים יג:ה] ,ואותו תעבודו ,ובמקום אחר ולעבדו בכל לבבכם [שם יא:יג].
וכתב הרמב"ם ז"ל [בספר המצוות] ,אף על פי שמצוה זו היא מהמצוות
הכוללות ,כלומר שכוללות כל התורה ,כי עבודת האל תכלול כל המצוות ,יש בזו
כמו כן פרט ,והוא שיצונו האל להתפלל אליו ,וכמו שאמרו בספרי [פיסקא
דוהיה אם שמוע] ,ולעבדו בכל לבבכם ,אי זו היא עבודה שבלב ,זו תפלה.
ובמשנתו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אמרו ,מנין לעיקר תפלה בתוך
המצוות ,מהכא ,את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד.
משרשי המצוה מה שהקדמתי הרבה פעמים כי הטובות והברכות יחולו על בני
אדם כפי פעולותם וטוב לבבם וכושר מחשבותם ,ואדון הכל שבראם חפץ
בטובתם והדריכם והצליחם במצוותיו היקרות שיזכו בהן ,והודיעם גם כן ופתח
להם פתח באשר ישיגו כל משאלותיהם לטוב ,והוא שיבקשו ממנו ברוך הוא
אשר בידו ההסתפקות והיכולת כל חסרונן ,כי הוא יענה את השמים לכל אשר
יקראוהו באמת.
ומלבד ההודעה להם בזאת המדה ציום שישתמשו בה ויבקשו ממנו תמיד כל
צרכיהם וכל חפצת לבם ,ומלבד השגת חפצי לבנו יש לנו זכות בדבר בהתעורר
רוחנו וקבענו כל מחשבתנו כי הוא האדון הטוב והמטיב לנו ,וכי עיניו פקוחות
על כל דרכינו .ובכל עת ובכל רגע ישמע זעקתנו אליו לא ינום ולא יישן שומר
ישראל ,והאמיננו במלכותו ויכלתו מבלי שום צד פקפוק ,וכי אין לפניו מונע
ומעכב בכל אשר יחפוץ.
ואולם אין לנו בתורה בזאת המצוה זמן קבוע לעשותה ,ומפני כן מספקים
רבותינו בענין ,הרמב"ם ז"ל כתב בחבורו הגדול [פ"א מתפלה ה"ב] שמצוה היא
להתפלל בכל יום .והרמב"ן ז"ל [בהשגותיו לספר המצוות מ"ע ה'] תפש עליו
ואמר שהתורה לא ציותנו להתפלל בכל יום וגם לא בכל שבוע ולא תיחד זמן
בדבר כלל ,ותמיד יאמרו זכרונם לברכה תפלה דרבנן ,והוא כמספק יאמר
שהמצוה היא להתפלל ולזעוק לפני האל ברוך הוא בעת הצרה .גם הרמב"ם ז"ל
בעצמו כתב שאין מנין התפלות ולא מטבע התפלה מן התורה ,ואין לתפלה זמן
קבוע ביום מן התורה ,אבל מכל מקום חיוב התורה הוא להתחנן לאל בכל יום
ולהודות לפניו כי כל הממשלה אליו והיכולת להשלים כל בקשה ,ע"כ.
נמשך...
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בס'ד

מצות תפילה
דברים פרשת עקב י:כ
ירא אֹתֹו ַת ֲעבֹד ּובו ִּת ְדבָ ק ּובִּ ְשמו ִּת ָשבֵ עַ :
ֶאת יְקוָק אֱ ֹלהֶ יָך ִּת ָ
ספר החינוך מצוה תלג  -מצות תפלה  -המשך
מדיני המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה [שם כ"ו ע"ב] שחייב אדם להתפלל
שלש פעמים ביום ,שחרית ובין הערבים ,ובלילה פעם אחת .ואלו השלש תפלות
כנגד הקרבנות תקנום ,שבכל יום היו מקריבים במקדש תמיד של שחר ותמיד
של בין הערבים ,ותפלת הערב גם כן תקנו כנגד אברי העולה של בין הערבים
שהיו מתאכלין והולכין כל הלילה .ומפני שזאת התפלה של לילה היא כנגד ענין
מהקרבנות שאינה חובה ,שאם נתאכלה מבעוד יום עולת הערבים לא היה
מתאכלת בלילה ,אמרו זכרונם לברכה גם כן [שם כ"ז ע"ב] שתפלת הערב רשות
היא ,אם יהיה פנאי לאדם וימצא לעצמו נחת להתפלל יתפלל ,ואם לאו לא
יתפלל ואין עליו אשם בכך .ואף על פי כן נהגו ישראל היום בכל מקום להתפלל
תפלת הערב בקבע בכל לילה ,ואחר שקבלוה עליהם דרך חובה חייב כל אחד
מישראל להתפלל אותה על כל פנים...
וכל נוסח התפלות עזרא ובית דינו תקנום .ובימי החול תקנו להתפלל שמונה
עשרה ברכות הידועות בכל פנות ישראל ,מלבד ברכת המינין שתקן שמואל
הקטן בהסכמת רבן גמליאל ובית דינו ,כדאיתא במגילה [י"ז ע"ב] ,ומהן שלשה
מספרות שבח השם ושלשה הודאה לפניו ,ושתים עשרה שנכלל בהם שאלת
צורך כל איש מישראל ,והם זכרונם לברכה סדרום כסדר שהם סדורות היום
בפי כל ישראל ,השלש ראשונות בשבח השם ,ובאמצעיות בבקשת צרכים,
ואחרונות בהודאת האל על כל הטובה שעושה עמנו ברוך הוא .ואחר כך לזמן
רב נשכח כיוון סדורם ,ושמעון הפקולי ידע אותם והסדירם על הסדר המכוון
כמו שסדרום עזרא ובית דינו ,לשאול תחלה דעת ,כי הוא ראש ואב לכל
הקנינים שאם אין דעת אין כלום ,ואחר כך תשובה וכו' ,כמו שהם מסודרות...
וכן מענין המצוה מה שהזהירו אותנו בכוונת הלב הרבה בתפלה ,ויותר בברכה
הראשונה שאמרו זכרונם לברכה [ברכות ל' ע"ב] שמי שלא כיוון בה מחזירין
אותו[ .משנה ברורה קא:ג  -כי הוא סידור שבחו של מקום ע"כ אינו בדין שיהא
אז פונה לבבו לדברים אחרים...ואם הוא משער שאפילו באבות לא יכוין לא
יתפלל כלל עד שתתיישב דעתו שיהיה יוכל עכ"פ לכוין באבות].
וענין הכוונה זו שחייבו בשבילה חזרה היא לפי הדומה ,שיתן האדם אל לבו
שלפני ה' הוא מתפלל ואליו הוא קורא ,ויפנה מחשבתו מכל שאר מחשבות
העולם וייחד אותה על זה...
ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן ,בזכרים ונקבות .ועובר על זה ועמד יום
ולילה בלא תפלה כלל ,ביטל עשה זה כדעת הרמב"ם ז"ל ,ומי שצר לו ולא קרא
אל ה' להושיעו ,ביטל עשה זה כדעת הרמב"ן ז"ל ,ועונשו גדול מאד שהוא
כמסיר השגחת השם מעליו.
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שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן צח
צריך שיהיה לו כוונה בתפלתו ,ובו ה' סעיפים.
סעיף א  -המתפלל צריך שיכוין בלבו פירוש המלות שמוציא בשפתיו ויחשוב
כאלו שכינה כנגדו; ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד שתשאר מחשבתו
וכוונתו זכה בתפלתו; ויחשוב כאלו היה מדבר לפני מלך בשר ודם היה מסדר
דבריו ומכוין בהם יפה לבל יכשל ,קל וחומר לפני ממ"ה הקב"ה שהוא חוקר כל
המחשבות .וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה ,שהיו מתבודדים ומכוונין
בתפלתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות ולהתגברות כח השכלי ,עד
שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה .ואם תבא לו מחשבה אחרת בתוך התפלה,
ישתוק עד שתתבטל המחשבה .וצריך שיחשוב בדברים המכניעים הלב ומכוונים
אותו לאביו שבשמים ,ולא יחשוב בדברים שיש בהם קלות ראש .הגה :ויחשוב
קודם התפלה מרוממות האל יתעלה ובשפלות האדם ,ויסיר כל תענוגי האדם
מלבו (הר"י ריש פרק אין עומדין).
ּובנ ַַחת ,וְ ֶשל ֹא ֵת ָר ֶאה עָ לָיו
סעיף ג  -י ְִת ַפלֵּל דֶ ֶרְך ַתחֲ נּונִים ,כְ ָרש הַ ְמבַ ֵקש בַ פ ֶַתחְ ,
ּומבַ ֵקש ִּלפָטֵ ר ִּממֶ נָה.
כְ מַ שָ א ְ
ביאור הלכה סימן צח  -יתפלל דרך תחנונים וכו'  -מה מאוד צריך האדם
ליזהר בזה כי יש כמה פוסקים המצריכין לחזור ולהתפלל מחמת זה הלא המה
הב"ח והא"ר וכן מוכח מהב"י והמאמר מרדכי ומגן גבורים הוכיחו מהרמב"ם
[פ"ד מה"ת הלכה ט"ז] דסבר ג"כ הכי ולדעתי אין ראיה כ"כ דכה"ג מה שאמר
שם לפיכך צריך לישב מעט וכו' בודאי הוא רק לכתחילה וכן הפמ"ג כתב דיש
לחוש לחשש ברכה לבטלה ואין להחמיר דיעבד ועכ"פ לכתחילה מאוד יזהר
בזה .עוד נ"ל פשוט דאפילו לדעת המאמ"ר ומגן גבורים אין לעיכובא רק
באבות לבד ובשאר ברכות רק לכתחילה דהלא לדידהו עיקר הטעם משום כונה
וכמו שהוכיחו מהרמב"ם וא"כ בשאר ברכות לא הוי לעיכובא דיעבד:
רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ד
הלכה טו  -כוונת הלב כיצד כל תפלה שאינה בכוונה אינה תפלה ,ואם התפלל
בלא כוונה חוזר ומתפלל בכוונה ,מצא דעתו משובשת ולבו טרוד אסור לו
להתפלל עד שתתיישב דעתו ,לפיכך הבא מן הדרך והוא עיף או מיצר אסור לו
להתפלל עד שתתיישב דעתו ,אמרו חכמים ישהה שלשה ימים עד שינוח
ותתקרר דעתו ואח"כ יתפלל.
הלכה טז  -כיצד היא הכוונה שיפנה את לבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאלו
הוא עומד לפני השכינה ,לפיכך צריך לישב מעט קודם התפלה כדי לכוין את
לבו ואחר כך יתפלל בנחת ובתחנונים ולא יעשה תפלתו כמי שהיה נושא משאוי
ומשליכו והולך לו...
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שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן קא
שצריך לכוין בכל הברכות ,ושיכול להתפלל בכל לשון ,ובו ד' סעיפים.
סעיף א  -המתפלל צריך שיכוין בכל הברכות ,ואם אינו יכול לכוין
בכולם ,לפחות יכוין באבות; אם לא כיון באבות ,אע"פ שכיון בכל השאר,
יחזור ויתפלל .הגה :והאידנא אין חוזרין בשביל חסרון כוונה ,שאף
בחזרה קרוב הוא שלא יכוין ,אם כן למה יחזור (טור).
משנה ברורה קא:ב
המתפלל וכו'  -וירגיל אדם עצמו לכוין עכ"פ בחתימת של כל ברכה:
שיכוין  -היינו פירוש המילות ע"כ מה נכון מאוד להמונים שילמדו פירוש
המילות של כל התפלה ועכ"פ של ברכת אבות ומודים בודאי יש חיוב עליו
לידע ביאורו:
באבות  -כי הוא סידור שבחו של מקום ע"כ אינו בדין שיהא אז פונה לבבו
לדברים אחרים ויש פוסקים דגם מודים חשוב כאבות לכתחלה .ואם הוא
משער שאפילו באבות לא יכוין לא יתפלל כלל עד שתתיישב דעתו שיהיה
יוכל עכ"פ לכוין באבות:
והאידנא וכו'  -כתב הח"א נ"ל כיון דמצד הדין צריך לחזור ולהתפלל עכ"פ
אם נזכר קודם שאמר בא"י בסוף ברכה יחזור לומר מאלקי אברהם וכו':

מדרש רבה – רות ה:ו
...א"ר יצחק בר מריון בא הכתוב ללמדך שאם אדם עושה מצוה יעשנה
בלבב שלם שאלו היה ראובן יודע שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו
(בראשית ל"ז) וישמע ראובן ויצילהו מידם בכתפו היה מוליכו אצל אביו
ואילו היה יודע אהרן שהקב"ה מכתיב עליו (שמות ד') הנה הוא יוצא
לקראתך בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו ואלו היה יודע בעז
שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו ויצבט לה קלי ותאכל ותשבע ותותר
עגלות מפוטמות היה מאכילה.
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"ּובו ִּת ְדבָ קּ ...ולְדָ בְ ָקה בו ...וְ ַא ֶתם הַ ְדבֵ ִּקים"

ירא אֹתו ַת ֲעבֹד ּובֹו ִת ְדבָּ ק ּובִּ ְשמו ִּת ָשבֵ עַ :
י:כ ֶאת ה' אֱ ֹלהֶ יָך ִּת ָ
אבן עזרא – ובו תדבק ,בלב.
ספר החינוך קלד  -להדבק בחכמי התורה  -שנצטוינו להתחבר ולהתדבק עם
חכמי התורה ,כדי שנלמד מהם מצותיה הנכבדות ,ויורונו הדעות האמתיות בה
שהם מקבלים מהם ,ועל זה נאמר (דברים י ,כ) ובו תדבק ,ונכפל הצווי במקום
אחר ,שנאמר ולדבקה בו( .שם יא ,כב) ואמרו זכרונם לברכה (כתובות קיא ,ב),
וכי אפשר לו לאדם להדבק בשכינה ,והא כתיב כי יי אלהיך אש אוכלה הוא
(דברים ד ,כד) ? אלא הדבק לתלמידי חכמים ולתלמידיהם כאלו נדבק בו ברוך
הוא ,ומזה למדו רבותינו זכרונם לברכה לומר ,שכל הנושא בת תלמיד חכם
והמשיא בתו לתלמיד חכם ומהנהו מנכסיו כאלו נדבק בשכינה .ועוד דרשו
בספרי (פיסקא דללכת בדרכיו) ,ולדבקה בו למוד דברי אגדה שמתוך כך אתה
מכיר מי שאמר והיה העולם
יא:כב כִּ י ִּאם שָ מֹר ִּת ְש ְמרּון ֶאת כָל הַ ִּמצְ וָה הַ ז ֹאת אֲ ֶשר ָאנֹכִּ י ְמצַ ּוֶה ֶא ְתכֶם
ֲשתּה ל ְַאהֲ בָ ה ֶאת יְהוָה אֱ ֹלהֵ י ֶכם ָל ֶלכֶת בְ כָל ְד ָרכָיו ּול ְָּד ְב ָּקה בֹו:
ַלע ָ
ספורנו  -ולדבקה בו שיהיו כל מעשיכם מכוונים לעשות רצונו כאמרו בכל
דרכיך דעהו:
רמב"ן  -ויתכן שתכלול הדביקה לומר שתהיה זוכר השם ואהבתו תמיד לא
תפרד מחשבתך ממנו בלכתך בדרך ובשכבך ובקומך ,עד שיהיו דבריו עם בני
אדם בפיו ובלשונו ,ולבו איננו עמהם ,אבל הוא לפני ה' .ויתכן באנשי המעלה
הזאת שתהיה נפשם גם בחייהם צרורה בצרור החיים ,כי הם בעצמם מעון
לשכינה ,כאשר רמז בעל ספר הכוזרי .וכבר הזכרתי מזה בפרשת העריות
(ויקרא יח ד) .ומה שאמר יהושע "כאשר עשיתם עד היום" ,כי בהיותם במדבר
וענן ה' עליהם והמן יורד מן השמים והשלו עולה והבאר לפניהם תמיד וכל
מעשיהם בידי שמים בדברים נסיים הנה מחשבתם ומעשיהם עם השם תמיד,
ולכן יזהירם יהושע שגם עתה בארץ בהסתלק מהם המעשים הנפלאים ההם
תהיה מחשבתם בהם תמיד לדבקה בשם הנכבד והנורא ולא תפרד כוונתם מן השם:

ד:ד וְ ַא ֶתם הַ ְדבֵּ ִקים בַ ה' אֱ ֹלהֵ יכֶ ם חַ ּיִּים כֻׁלְ כֶ ם ַהּיום:
דרך ארץ זוטא – פרק השלום
דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת (קהלת א) מלכות באה ומלכות הולכת
וישראל לעולם קיימים …הארץ לעולם עומדת ישראל לעולם עומדין לא עזבן
ולא מיעזבן לא כלין ולא מיכלין שנאמר (מלאכי ג) כי אני ה׳ לא שניתי ואתם
בני יעקב לא כליתם כשם שאני לא שניתי ולא אני עתיד להשנות כך אתם בית
יעקב לא כליתם ולא עתידין אתם ליכלות אלא (דברים ד) ואתם הדבקים בה׳
אלהיכם חיים כולכם היום:
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"ּובו ִּת ְדבָ קּ ...ולְדָ בְ ָקה בו ...וְ ַא ֶתם הַ ְדבֵ ִּקים"
ָּשבֶ ת
ל:כ ל ְַאהֲ בָ ה ֶאת ה' אֱ ֹלהֶ יָך ל ְִּשמֹעַ בְ קֹלו ּולְדָּ בְ ָּקה בֹו כִּ י הּוא ַחּיֶיָך וְ א ֶֹרְך י ֶָמיָך ל ֶ
עַ ל הָּ אֲ דָּ מָּ ה אֲ שֶ ר נ ְִּשבַ ע ה' לַאֲ ב ֶֹתיָך ל ְַאבְ ָרהָ ם ְל ִּיצְ חָ ק ּו ְל ַי ֲעקֹב ל ֵָתת ל ֶָהם:
אור החיים  -לאהבה את ה' וגו' .מאמר זה סמוך עם מה שלמעלה ממנו שאמר
למען תחיה אתה וזרעך וגמר אומר לאהבה וגו' ,פירוש שטעם חפץ בחיים הוא
לאהבה את ה' לשמוע בקולו וגו' ,ונתן טעם כי הוא חייך ,כי מה לאדם חיים אם
לא רצונו יתברך שעשיית רצונו היא תסובב שידבק האדם בקונו כאומרו ולדבקה
בו ,וזה הוא עצמו החיים בעולם הזה ואורך ימים לעולם הבא והוא אומרו ואורך
ימיך :ואומרו לשבת על וגו' ,כאלו אמר ולשבת וגו' ,ודבר זה גם כן הוא מהשגת
השלימות ,כי ישיבת הארץ היא מצוה כוללת כל התורה ,צא ולמד ממאמרם ז"ל
(כתובות קי"א א) שכל ההולך בה ד' אמות יש לו חלק לעולם הבא שכולו חיים:
ּובקֹלו ִּת ְש ָמעּו
ותיו ִּת ְשמֹרּו ְ
יראּו וְ ֶאת ִּמ ְצ ָ
(יג:ה) ַאחֲ ֵרי יְקוָק אֱ ֹלהֵ יכֶם ֵתלֵכּו וְ אֹתו ִּת ָ
וְ אֹתו ַת ֲעבֹדּו ּובֹו ִת ְדבָּ קּון:
רבינו בחיי  -ובו תדבקון .שאפילו בשעה שאתם עסוקים בדבר הרשות תדביקו בו
מחשבתכם ולא תפרדו ממנו אפילו שעה אחת .או יאמר :ובו תדבקון ,שלא תרצו
לצאת מעבודתו לעולם ,כי בנוהג שבעולם כשהעבד תחת יד האדון אפילו היה
האדון טוב ורחמן עליו הרי הוא מתאוה שיפרד ממנו שיצא מרשותו בן חורין
לעצמו ,ולכך אמר בכאן :ובו תדבקון ,שתהיו דבקים בעבודתו לא תתאוו אל
הפרידה ואל החירות ממנו ,כי עבודתו הוא החירות האמתי.
או אפשר לומר עוד :ובו תדבקון ,שהיא ההבטחה אל שכר העוה"ב ,ובא ללמד
שאם אנו מקיימין האזהרות שהזכיר ,והוא :שנלך אחר מדותיו ,שנירא אותו,
ושנשמור תורה שבכתב ושבע"פ ,ושנעבוד אותו בתפלה ,יבטיח אותנו שנהיה
דבקים בו בסוף ,והדבקות בו הוא שנדבק בהאל הקדוש שהוא שכר העוה"ב.
תהלים סג:ט דָּ בְ ָּקה נַפְ ִּשי ַאחֲ ֶריָך בִ י ָת ְמכָה י ְִּמינֶָך:
תרגום – אדבקת נפשי בתר אורייתך
אבן עזרא  -דבקה  -אין אהבה לנפשי רק אחריך ...
אלשיך ... -ועל השני אמר דבקה נפשי אחריך ,והנה היה נמשך מזה שתצא נפשי
מגופה לידבק בך ולא תהיה תוך החומר ,אלא שֶ בִ י בגופי תמכה ימינך ...שתמכה
ותתן סמך וחוזק בי להתקיים נפשי בקרבי:
תהלים קיט:לא
ֹותיָך ה' ַאל ְתבִּ ישֵ נִּי:
דָּ בַ ְק ִתי בְ עֵּ ְד ֶ
רד"ק  -דבקתי בעדותיך .וכיון שדבקתי בהם ללמדם תמיד ,אל תבישני מהם,
שלא אבינם ולא אבוא עד תכונתם...,
מלכים ב יח  -א ַוי ְִּהי בִּ ְשנַת שָ ֹלש לְהושֵ עַ בֶ ן ֵאלָה מֶ לְֶך י ְִּש ָר ֵאל ָמלְַך ִחזְ ִקיָּה בֶ ן ָא ָחז
ְהּודה
מֶ לְֶך יְהּודָ ה :ה בַ ה' אֱ ֹלהֵ י י ְִּש ָר ֵאל בָ טָ ח וְ ַאחֲ ָריו ל ֹא הָ יָה ָכמֹהּו ְבכֹל ַמ ְלכֵי י ָ
ותיו אֲ ֶשר ִּצּוָה ה' ֶאת
וַאֲ שֶ ר הָ יּו ְל ָפנָיו :ו ַו ִי ְדבַ ק בַ ה' ל ֹא ָסר ֵמ ַאחֲ ָריו וַּיִּ ְשמֹר ִּמ ְצ ָ
משֶ ה :ז וְ הָ יָה ה' עִּ מו בְ כֹל אֲ ֶשר יֵצֵ א י ְַשכִּ יל ַוּי ְִּמרֹד ְבמֶ ֶלְך ַאשּור וְ ל ֹא עֲבָ דו:
רלב"ג  -וידבק בה' לא סר מאחריו  -הנה הדבקות בה' הוא ההשגה וההליכה
בדרכיו ואמרו לא סר מאחריו מעיד שלא חטא בדבר.
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" ֶא ֶרץ אֲ שֶ ר ה' אֱ ֹלקיָך ד ֵֹרש א ָֹתּה"
יא:יב ֶא ֶרץ אֲ שֶ ר יְ קוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך ד ֵֹרש א ָֹתּה ָת ִּמיד עֵ ינֵי יְ קוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך בָ ּה מֵ ֵר ִּשית
הַ שָ נָה וְ עַ ד ַאחֲ ִּרית שָ נָה:
ספרי  -ארץ אשר ה' אלהיך דורש אותה ,וכי אותה בלבד הוא דורש והלא
כל הארצות הוא דורש שנאמר (איוב לח כו) להמטיר על ארץ לא איש ,ומה
תלמוד לומר ארץ אשר ה' אלהיך דורש אותה ,כביכול אין דורש אלא אותה
ובשביל דרישה שדורשה ,דורש כל הארצות עמה.

רמב"ן  -ושמתם את
דברי אלה  -אף לאחר
שתגלו היו מצוינין
במצות ,הניחו תפילין
עשו מזוזה ,כדי שלא יהו
עליכם חדשים
כשתחזרו ,וכן הוא אומר
(שם כ) הציבי לך ציונים,
לשון רש"י .וכבר כתבתי
פירוש הענין ,כי המצות
האלה חובת הגוף הם,
ודינם בכל מקום כמו
בארץ ,אבל יש בו
במדרש הזה סוד עמוק
וכבר רמזתי ממנו
(ויקרא יח:כה) .והנה
החזיר במצות האלה
תפילין ודברי תורה
ומזוזה כאן פעם שנית,
לרמוז בהיקש הזה
שנהיה חייבים בהם
לאחר הגלות בחוצה
לארץ ,ומהם נלמוד לכל
המצות שהן חובת הגוף
שחיובן בכל מקום,
ושנהיה פטורין בחוצה
לארץ מחובת הקרקע
כגון תרומה ומעשרות,
כך הוא נדרש בספרי
(עקב יז) .וכוונת
המדרש ,מפני שסמך
ושמתם אל ואבדתם.
אבל עיקר הכתוב בארץ,
דכתיב (פסוק כא) למען
ירבו ימיכם וימי בניכם
על האדמה.

כיוצא בו אתה אומר (תהל' קכא ד) הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל ,וכי
ישראל בלבד הוא שומר והלא הוא שומר את הכל שנאמר (איוב יב י) אשר
בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש ,ומה תלמוד לומר שומר ישראל ,כביכול
שאינו שומר אלא ישראל ובשביל שמירה ששומרם ,שומר את הכל עמהם.
יא :יז וְ חָ ָרה ַאף יְ קוָ ק בָ כֶ ם וְ עָ צַ ר ֶאת הַ שָ מַ יִּ ם וְ ל ֹא יִּ ְהיֶה מָ טָ ר וְ הָ אֲ דָ מָ ה ל ֹא
ִּת ֵתן ֶאת יְ בּולָ ּה וַ אֲ בַ ְד ֶתם ְמהֵּ ָּרה מֵ עַ ל הָ ָא ֶרץ הַ טֹבָ ה אֲ שֶ ר יְ קוָ ק נ ֵֹתן לָ כֶ ם:
ּוקשַ ְר ֶתם א ָֹתם לְ אות עַ ל
(יח) וְ שַ ְמ ֶתם ֶאת ְדבָּ ַרי ֵּאלֶ ה עַ ל לְ בַ בְ כֶ ם וְ עַ ל נַפְ ְשכֶ ם ְ
י ְֶדכֶ ם וְ הָ יּו לְ טוטָ פֹת בֵ ין עֵ ינֵיכֶ ם:
ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מג
דבר אחר ואבדתם מהרה ,ושמתם את דברי אלה וגו' ,אף על פי שאני מגלה
אתכם מן הארץ לחוצה לארץ היו מצויינים במצות שכשתחזרו לא יהו
עליכם חדשים ,משל למלך בשר ודם שכעס על אשתו וטרפה בבית אביה אמר
לה הוי מקושטת בתכשיטיך שכשתחזרי לא יהו עליך חדשים כך אמר
הקדוש ברוך הוא לישראל בני היו מצויינים במצות שכשתחזרו לא יהו
רּורים
עליכם חדשים הוא שירמיהו אומר (לא:כ) הַ צִּ יבִּ י לָ ְך צִּ ּיֻׁנִּ ים ִּש ִּמי לָ ְך ַת ְמ ִּ
ִּש ִּתי לִּ בֵ ְך לַ ְמ ִּסלָ ה דֶ ֶרְך הָ לָ כְ ְת שּובִּ י בְ תּולַ ת יִּ ְש ָר ֵאל שֻׁ בִּ י ֶאל עָ ַריִּ ְך ֵאלֶ ה :אלו
המצות שישראל מצויינים בהם.
מהר"ל  -גור אריה
...אבל מה שכתב (רש"י) 'כדי שלא יהא דומים אליכם כחדשים' ,קשה ,דהרי
בלא טעם זה חייבים ,דהא כל מצוה שהיא חובת הגוף חייבים בין בארץ בין
בחוצה לארץ (קידושין לו ע"ב) .ויש מפרשים ,כי כאשר גלו בין האומות ,ואין
לישראל מקומות ובתים בפני עצמם ,רק על דרך שאלה ושכירות ,ואם כן לא
יקיימו ישראל מצות מזוזה בגלות ,שאין להם בתים מיוחדים .וכן תפילין,
מפני שצריך שלא יסיח דעתו מן התפילין (מנחות לו ע"ב) ,דבימיהם דאגת
וטרדת הגלות יותר ,וגורם היה היסח הדעת .ובגלות גדול כמו שהיה להם,
ראוי שיהיה פטורים מתפילין ,כי איך לא יהיה להם היסח הדעת .ואם כן
יהיו המצות עליהם חדשים כשיחזרו לארץ .לכך אמר שאף בחוצה לארץ
יקנו להם בתים ,כדי שיעשו מזוזה .וגם בגלות יסירו הטרדות ויתחייבו
בתפילין ,כדי שלא יהיו נראים חדשים מזוזה ותפילין עליהם:
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" ֶא ֶרץ אֲ שֶ ר ה' אֱ ֹלקיָך ד ֵֹרש א ָֹתּה"
פרק טו ( -ז) כִּ י יִּ ְהיֶה בְ ָך ֶאבְ יון מֵ ַאחַ ד ַאחֶ יָך בְ ַאחַ ד ְשעָ ֶריָך בְ ַא ְרצְ ָך
אֲ שֶ ר יְ קוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹתן לָ ְך ל ֹא ְת ַאמֵ ץ ֶאת לְ בָ בְ ָך וְ ל ֹא ִּת ְקפֹץ ֶאת י ְָדָך
מֵ ָא ִּחיָך הָ ֶאבְ יון( :ח) כִּ י פָ תֹחַ ִּתפְ ַתח ֶאת י ְָדָך לו וְ הַ עֲבֵ ט ַתעֲבִּ יטֶ נּו דֵ י
מַ ְחסֹרו אֲ שֶ ר י ְֶחסַ ר לו( :ט) ִּהשָ מֶ ר לְ ָך פֶ ן יִּ ְהיֶה דָ בָ ר עִּ ם לְ בָ בְ ָך בְ לִּ ּיַעַ ל
לֵ אמֹר ָק ְרבָ ה ְשנַת הַ שֶ בַ ע ְשנַת הַ ְש ִּמטָ ה וְ ָרעָ ה עֵ ינְ ָך בְ ָא ִּחיָך הָ ֶאבְ יון וְ ל ֹא
ִּת ֵתן לו וְ ָק ָרא עָ לֶ יָך ֶאל יְ קוָ ק וְ הָ יָה בְ ָך חֵ ְטא( :י) נָתון ִּת ֵתן לו וְ ל ֹא י ֵַרע
לְ בָ בְ ָך בְ ִּת ְתָך לו כִּ י בִּ גְ לַ ל הַ דָ בָ ר הַ זֶ ה יְ בָ ֶרכְ ָך יְ קוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך בְ כָ ל מַ עֲשֶ ָך
ּובְ כֹל ִּמ ְשלַ ח יָדֶ ָך( :יא) כִּ י ל ֹא י ְֶחדַ ל ֶאבְ יון ִּמ ֶק ֶרב הָ ָא ֶרץ עַ ל כֵ ן ָאנֹכִּ י
ְמצַ ּוְ ָך לֵ אמֹר פָ תֹחַ ִּתפְ ַתח ֶאת י ְָדָך לְ ָא ִּחיָך לַ עֲנִּ ּיֶָך ּולְ ֶאבְ יֹנְ ָך בְ ַא ְרצֶ ָך.

רבינו בחיי  -ומה שהתחילה הפרשה "באחד שעריך בארצך" וסיימה
ג"כ "בארצך" ,יורה שעיקר הצדקה אינה אלא בארץ אע"פ שהיא
חובת הגוף בכל מקום ,והוא הדין לכל שאר המצות שעיקר חיובן
בארץ ,כי כן הזכיר בתחלת הפרשה :אלה החקים והמשפטים אשר
תשמרון לעשות בארץ ,לפי שהמצות כלן הן משפט אלהי הארץ,
שכבר הזכירו רז"ל כי בעשותנו אותן בחו"ל הוא כדי שלא נשכחם
כשנחזור לארץ ,והוא שאמרו רז"ל (ספרי עקב מג)( :דברים יא ,יח)
"ושמתם את דברי אלה על לבבכם" ,אף לאחר שתגלו היו מצויינין
במצות ,הניחו תפילין ,עשו מזוזה ,כדי שלא יהיו עליכם חדשים
כשתחזרו לארץ ,וכן הוא אומר( :ירמיה לא ,כ) "הציבי לך ציונים".

הכתב והקבלה  -פרשת עקב  -ראה פרק יא
...אמנם נפקחו עיני מעט כאשר הסתכלתי בדרז"ל בספרי שאמרו
בזה וז"ל משל למלך שכעס על אשתו וחזרה בבית אבי' אמר לה אבי'
הוי מקושטת בתכשיטיך כשתחזורי לא יהו עליך חדשים ,כך אמר
להם הקב" ה לישראל בני היו מצויינים במצות שכשאתם חוזרים לא
יהו עליכם חדשים .ע"כ .כמה גדולים דברי רז"ל במשל זה ,כי
הודיעונו בזה גודל חיוב מצות התלויות בגוף אף בחו"ל ,כמו שהאשה
מחוייבת להתקשט לכבוד בעלה המלך אף כשהיא מרוחקת מביתו
ויושבת בבית אבי' ,כי אם אז תפרוק עדיה מעליה ותסיר תכשיטי'
הנה היא משפלת כבוד בעלה ,כאלו היא מתיאשת ממנו לעולם שלא
תחזור אליו עוד ,אמנם אם גם בעת רחוקה תתקשט בתכשיטי' כמו
בבית בעלה ,הנה היא מראה בזה גודל דבקות אהבתה אליו
ותשוקתה למצוא חן בעיניו להחזירה ולשוב אל ביתו כמקדם ,ככה
בקיום מצות חובת הגוף בחו"ל יראה לעיני כל שאין כאן יאוש מן
הגאולה אבל יש תקוה ותוחלת לשוב מהרה אל בית מלך עולמים
כבימי קדם.
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פסוקים בפרשת עקב

ז:יג וַאֲ ֵה ְבָך ּובֵ ַרכְ ָך וְ ִּה ְרבֶ ָך ּובֵ ַרְך פְ ִּרי ִּב ְטנְָך ּופְ ִּרי ַא ְדמָ ֶתָך ְדגָנְָך וְ ִּתיר ְֹשָך
וְ ִּיצְ הָ ֶרָך ְשגַר אֲ ָלפֶיָך וְ עַ ְש ְתרֹת צ ֹאנֶָך עַ ל הָּ אֲ דָּ מָּ ה אֲ ֶשר נ ְִּשבַ ע לַאֲ ב ֶֹתיָך
ל ֶָתת לְָך:
ח( :א) כָל הַ ִּמצְ וָה אֲ שֶ ר ָאנֹכִּ י ְמצַ ּוְ ָך הַ ּיום ִּת ְש ְמרּון ַלעֲשות ל ְַמעַ ן ִּת ְחיּון
אתם וִּ ִּיר ְש ֶתם ֶאת הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר נ ְִּשבַ ע יְקוָק לַאֲ ב ֵֹתיכֶם:
יתם ּובָ ֶ
ְּורבִּ ֶ
המֹת
ּות ֹ
(ז) כִּ י יְקוָק אֱ ֹלהֶ יָך ְמבִּ יאֲ ָך ֶאל ֶא ֶרץ טֹובָּ ה א ֶֶרץ נַחֲ לֵי ָמיִּם ֲע ָינֹת ְ
ּות ֵאנָה וְ ִּרמון ֶא ֶרץ זֵית
ּושע ָֹּרה וְ ֶגפֶן ְ
יֹצְ ִּאים בַ בִּ ְקעָ ה ּובָ הָ ר( :ח) ֶא ֶרץ ִחטָּ ה ְ
ּודבָ ש( :ט) ֶא ֶרץ אֲ שֶ ר ל ֹא בְ ִּמ ְס ֵכנֻׁת ת ֹאכַל בָ ּה ל ֶֶחם ל ֹא ֶת ְח ַסר כֹל בָ ּה
שֶ מֶ ן ְ
א ֶֶרץ אֲ שֶ ר אֲ בָ נֶיהָ בַ ְרזֶל ּומֵ הֲ ָר ֶריהָ ַת ְחצֹב ְנחֹשֶ ת( :י) וְ ָא ַכל ְָת וְ ָשבָ עְ ָת
ּובֵ ַרכְ ָת ֶאת יְקוָק אֱ ֹלהֶ יָך עַ ל הָּ ָּא ֶרץ הַ טֹבָּ ה אֲ שֶ ר נ ַָתן לְָך:

ֹלהיָך א ָֹתם ִּמלְפָ נֶיָך לֵאמֹר
ֹאמר ִּבלְבָ ְבָך בַ הֲ דֹף יְקוָק אֱ ֶ
ט( :ד) ַאל ת ַ
ּוב ִּר ְשעַ ת ַהגויִּם ָה ֵאלֶה
יאנִּי יְקוָק ל ֶָּרשֶ ת ֶאת הָּ ָּא ֶרץ הַ ז ֹאת ְ
בְ צִּ ְד ָק ִּתי הֱ בִּ ַ
מורישָ ם ִּמ ָפנֶיָך( :ה) ל ֹא בְ צִּ ְד ָק ְתָך ּובְ יֹשֶ ר לְבָ ְבָך ַא ָתה בָ א ל ֶָּר ֶשת
יְקוָק ִּ
ישם ִּמ ָפנֶיָך ּול ְַמעַ ן
מור ָ
ֶאת ַא ְרצָּ ם כִּ י בְ ִּר ְשעַ ת הַ גויִּם הָ ֵאלֶה יְקוָק אֱ ֹלהֶ יָך ִּ
הָ ִּקים ֶאת הַ דָ בָ ר אֲ שֶ ר נ ְִּשבַ ע יְקוָק לַאֲ ב ֶֹתיָך ל ְַאבְ ָר ָהם ְל ִּי ְצ ָחק ּו ְל ַי ֲעקֹב:
(ו) וְ יָדַ עְ ָת כִּ י ל ֹא בְ צִּ ְד ָק ְתָך יְקוָק אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹתן לְָך ֶאת ָּה ָּא ֶרץ ַהטֹובָּ ה ַהז ֹאת
ל ְִר ְש ָּתּה כִּ י עַ ם ְקשֵ ה ע ֶֹרף ָא ָתה:
ִּירשּו ֶאת
י:יא וַּי ֹאמֶ ר יְקוָק ֵאלַי קּום לְֵך לְמַ סַ ע לִּפְ נֵי הָ עָ ם וְ ָיבֹאּו וְ י ְ
הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר נ ְִּשבַ עְ ִּתי לַאֲ ב ָֹתם ל ֵָתת לָהֶ ם:
ּושמַ ְר ֶתם ֶאת כָל הַ ִּמצְ וָה אֲ שֶ ר ָאנֹכִּ י ְמצַ ּוְ ָך ַהּיום ל ְַמעַ ן ֶת ֶחזְ קּו
יא:ח ְ
לְר ְש ָתּה.
אתם וִ ִיר ְש ֶתם ֶאת ָּה ָּא ֶרץ אֲ ֶשר ַא ֶתם ע ְֹב ִּרים שָ מָ ה ִּ
ּובָ ֶ
(ט) ּולְמַ עַ ן ַתאֲ ִּריכּו י ִָּמים עַ ל הָּ אֲ דָּ מָּ ה אֲ שֶ ר נ ְִּשבַ ע יְקוָק לַאֲ ב ֵֹתיכֶם ל ֵָתת
ּודבָ ש( :י) כִּ י הָּ ָּא ֶרץ אֲ ֶשר ַא ָתה בָ א ָש ָמה
לָהֶ ם ּו ְלז ְַרעָ ם ֶא ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְ
אתם ִּמשָ ם אֲ ֶשר ִּתזְ ַרע ֶאת ז ְַרעֲָך
ל ְִּר ְש ָתּה ל ֹא כְ ֶא ֶרץ ִּמצְ ַריִּם ִּהוא אֲ שֶ ר ְיצָ ֶ
ית בְ ַרגְ לְָך כְ גַן הַ ּי ָָרק( :יא) וְ הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר ַא ֶתם ע ְֹב ִּרים ָש ָמה ל ְִּר ְש ָתּה
וְ ִּה ְש ִּק ָ
ֶא ֶרץ הָ ִּרים ּובְ ָקעֹת ל ְִּמטַ ר הַ שָ מַ יִּם ִּת ְש ֶתה מָ יִּם( :יב) ֶא ֶרץ אֲ ֶשר יְקוָק
אֱ ֹלהֶ יָך ד ֵֹרש א ָֹתּה ָת ִּמיד עֵ ינֵי יְקוָק אֱ ֹלהֶ יָך בָ ּה מֵ ֵר ִּשית ַה ָשנָה וְ עַ ד
ַאחֲ ִּרית שָ נָה:
יא (יז) וְ חָ ָרה ַאף ה' בָ כֶם וְ עָ צַ ר ֶאת הַ שָ מַ יִּם וְ ל ֹא י ְִּהיֶה ָמ ָטר וְ ָהאֲ ָד ָמה ל ֹא
ִּת ֵתן ֶאת יְבּולָּה וַאֲ בַ ְד ֶתם ְמהֵּ ָּרה מֵּ עַ ל הָּ ָּא ֶרץ הַ טֹבָּ ה אֲ ֶשר ה' נ ֵֹתן ָלכֶם:
(כא) לְמַ עַ ן י ְִּרבּו יְמֵ יכֶם וִּ ימֵ י בְ נֵיכֶם עַ ל הָּ אֲ דָּ מָּ ה אֲ ֶשר ִּנ ְשבַ ע יְקוָק
ימי ַה ָש ַמיִּם עַ ל ָה ָא ֶרץ:
לָהם כִּ ֵ
לָתת ֶ
לַאֲ ב ֵֹתיכֶם ֵ
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פסוקים בפרשת ואתחנן
ד:א וְ עַ ָתה י ְִּש ָר ֵאל ְשמַ ע ֶאל הַ חֻׁ ִּקים וְ ֶאל הַ ִּמ ְשפ ִָּטים אֲ ֶשר ָאנֹכִּ י ְמל ֵַמד
ֹלהי
אתם וִ ִיר ְש ֶתם ֶאת ָּה ָּא ֶרץ אֲ ֶשר יְקוָק אֱ ֵ
ֶא ְתכֶם ַלעֲשות לְמַ עַ ן ִת ְחיּו ּובָּ ֶ
אֲ ב ֵֹתי ֶכם נ ֵֹתן ָל ֶכם:
ֹלהי
ּומ ְשפ ִָּטים כַאֲ שֶ ר ִּצ ַּונִּי יְקוָק אֱ ָ
ד:ה ְר ֵאה לִּמַ ְד ִּתי ֶא ְתכֶם חֻׁ ִּקים ִּ
ַלעֲשֹות ֵּכן בְ ֶק ֶרב הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר ַא ֶתם בָ ִּאים שָ מָ ה ל ְִּר ְש ָתּה:

ֹלהיָך ְבח ֵֹרב בֶ אֱ מֹר יְקוָק ֵאלַי הַ ְקהֶ ל לִּי
ד:י יום אֲ ֶשר עָ ַמ ְד ָת לִּפְ נֵי יְקוָק אֱ ֶ
ֶאת הָ עָ ם וְ ַא ְש ִּמעֵ ם ֶאת ְדבָ ָרי אֲ שֶ ר ִיל ְְמדּון ְלי ְִר ָּאה א ִֹתי כָּל ַהי ִָּמים אֲ ֶשר
ֵּהם חַ יִים עַ ל הָּ אֲ דָּ ָּמה וְ ֶאת בְ נֵיהֶ ם ְילַמֵ דּון:
ּומ ְשפ ִָּטים
ד:יד וְ א ִֹּתי צִּ ּוָה יְקוָק בָ עֵ ת הַ ִּהוא ְללַמֵ ד ֶא ְתכֶם חֻׁ ִּקים ִּ
ַל ֲעש ְֹתכֶם א ָֹּתם בָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר ַא ֶתם עֹבְ ִּרים שָ מָ ה ל ְִּר ְש ָתּה:
ִּיטב
ותיו אֲ שֶ ר ָאנֹכִּ י ְמצַ ּוְ ָך ַהּיום אֲ ֶשר י ַ
ד:מ וְ שָ מַ ְר ָת ֶאת חֻׁ ָקיו וְ ֶאת ִּמצְ ָ
ֹלהיָך
לְָך ּולְבָ נֶיָך ַאחֲ ֶריָך ּולְמַ עַ ן ַתאֲ ִריְך י ִָּמים עַ ל הָּ אֲ דָּ ָּמה אֲ ֶשר יְקוָק אֱ ֶ
נ ֵֹתן לְָך כָל הַ ּי ִָּמים:
ֹלהיָך ל ְַמעַ ן יַאֲ ִּריכֻׁן
ה:טז כַבֵ ד ֶאת ָאבִּ יָך וְ ֶאת ִּאמֶ ָך כַאֲ שֶ ר צִּ ּוְ ָך יְקוָק אֱ ֶ
ֹלהיָך נ ֵֹתן לְָך:
יָמֶ יָך ּולְמַ עַ ן יִיטַ ב לְָּך עַ ל הָּ אֲ דָּ מָּ ה אֲ שֶ ר יְקוָק אֱ ֶ
ה:כח וְ ַא ָתה פֹה ֲעמֹד עִּ מָ ִּדי וַאֲ דַ בְ ָרה ֵאלֶיָך ֵאת כָל ַה ִּמ ְצוָה וְ ַהחֻׁ ִּקים
וְ הַ ִּמ ְשפ ִָּטים אֲ שֶ ר ְתל ְַמדֵ ם וְ עָּ שּו בָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר ָאנֹכִּ י נ ֵֹתן ל ֶָהם ל ְִּר ְש ָתּה:
ה:ל בְ כָל הַ דֶ ֶרְך אֲ שֶ ר צִּ ּוָה יְקוָק אֱ ֹלהֵ יכֶם ֶא ְתכֶם ֵתלֵכּו ל ְַמעַ ן ִת ְחיּון וְ טֹוב
ירשּון:
ָּל ֶכם וְ הַ אֲ ַרכְ ֶתם י ִָּמים בָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר ִת ָּ
ֹלהיכֶם ְלל ֵַמד
ו:א וְ ז ֹאת הַ ִּמצְ וָה הַ חֻׁ ִּקים וְ הַ ִּמ ְשפ ִָּטים אֲ שֶ ר צִּ ּוָה יְקוָק אֱ ֵ
ֶא ְתכֶם ַלעֲשֹות בָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר ַא ֶתם עֹבְ ִּרים שָ מָ ה ל ְִּר ְש ָתּה:
ו:ג וְ שָ מַ עְ ָת י ְִּש ָר ֵאל וְ שָ מַ ְר ָת ַלעֲשות אֲ שֶ ר יִּיטַ ב לְָך וַאֲ ֶשר ִּת ְרבּון ְמאֹד
ּודבָּ ש:
כַאֲ שֶ ר ִּדבֶ ר יְקוָק אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֶֹתיָך לְָך ֶא ֶרץ זָּבַ ת חָּ לָּב ְ
את וְ י ַָּר ְש ָּת ֶאת
ית הַ ּיָשָ ר וְ הַ טוב בְ עֵ ינֵי יְקוָק לְמַ עַ ן יִּיטַ ב לְָך ּובָּ ָּ
ו:יח וְ עָ ִּש ָ
נִּשבַ ע יְקוָק לַאֲ ב ֶֹתיָך:
ָּה ָּא ֶרץ ַהטֹבָּ ה אֲ ֶשר ְ
אותנּו הוצִּ יא ִּמשָ ם לְמַ עַ ן הָ בִּ יא א ָֹתנּו ל ֶָּתת לָּנּו ֶאת ָּה ָּא ֶרץ אֲ ֶשר
ו:כג וְ ָ
נ ְִּשבַ ע לַאֲ ב ֵֹתינּו:
המ ְסכֵנים:
התירוצים ִּ
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עליה לא"י גופה היא התשובה
ּומצָ אּוָך כֹל הַ ְדבָ ִּרים הָ ֵאלֶ ה בְ ַאחֲ ִרית הַ י ִָּמים וְ שַ בְ ָּת
ד:ל בַ צַ ר לְ ָך ְ
עַ ד יְ קוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך וְ שָ מַ עְ ָת בְ קֹלו:
וְ שַ בְ ָּת = [= 5]708תש"ח= - 1948דהיינו נשוב לא"י באחרית
הימים בשנת תש"ח .עליה ארצה היא גופה התשובה!
ספר הכוזרי מאמר ה

ספר כד הקמח גאולה ... -ומי מעכב שאין אנו נגאלים אין שום דבר
מעכב אלא תשובה ,אם תבעיון בעיו כלומר אם אתם מבקשים
להגאל בקשו רחמים לפניו ושובו מן הגליות ובאו לירושלים
תנחומא בהר ג
בא וראה כמה קשה לפני הקב״ה לפשוט ידיו בבריותיו ,ומהו עושה
לו כיון שהוא חוטא לו תחלה פושט ידיו בנכסיו ממי את למד מנעמי
ובניה ואלימלך בעלה שהיה ראש הדור ,באותה שעה כיון שבא הרעב
מה עשה הניח לארץ ישראל שממה והלך לו לארץ מואב והיה
הקב״ה קוצף עליו שהיה נשיאו של דורו אמר הקב״ה אלו עזבו בני
והניחו את הארץ שממה מה כתיב שם (רות א) וימת אלימלך איש
נעמי ,ולא היה לבניו ללמוד מאביה׳ לחזור לא״י ומה עשו אף הם
נשאו להם נשים מואביו׳ שלא הטבילו אותם ולא גיירו אותן ,שם
האחת ערפה שהפכה עורף לחמותה ושם השנית רות שראתה דברי
חמותה ,וישבו שם כעשר שנים (שם רות א׳) כל עשר שנים הללו היה
הקב״ה מתרה בהם שמא יחזרו בתשובה וישובו לארץ ישראל כיון
שלא עשו תשובה התחיל לפשוט ידו במקניהם ובגמליהם ,כיון שלא
הרגישו לעשות תשובה מיד וימותו גם שניהם מחלון וכליון.
ישעיה כא:יב ָ -אמַ ר שֹמֵ ר ָא ָתא ב ֶֹקר וְ גַם-לָ יְ לָ ה ִּאםִּ -תבְ עָ יּון בְ עָ יּו שֻׁ בּו
ֵא ָתיּו:
מהר"י קרא  -אם רצונכם שתהיו נגאלים בקשו רחמים מלפני ושובו
מן הגלות ואתיו לכם ושובו בגבולכם.
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עליה לא"י גופה היא התשובה
הרב ישכר שלמה טייכטהאל – אם הבנים שמחה 109

ר' יונתן אייבשיטץ – אהבת יונתן  -בלק
כאשר יעברו עליהם כמה וכמה צרות ואפילו הכי לא יעזבו את ד' ואת נחלתם
הקדושה תוב"ב ,וזה יהיה עיקר תשובתם .כי התשובה צריכה להיות באותו מקום
ובאותו מעשה ,ועיקר חטאם בזמן הבית הוא היה ירידתם למצרים ,וכמו שאמר הכתוב
"הוי היורדים מצרים" ונשתרבב מזה חטאים גדולים .ולכן תהיה תשובתם לעתיד -
שלא ינטשו את נחלתם.

הרב יהודה אלקלעי
רגלי מבשר 621
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הפטרה – " ְש ִּאי סָ בִּ יב עֵ ינַיִּ ְך"
"כי מכל פאה יבאו כולם...שיפלא בעיניהם"
ישעיהו מט:יח-כג

ספר אבודרהם סדר
הפרשיות וההפטרות
ואומר במדרש על דרך צחות
כי תקנו לומר בתחלת
הפטרות הנחמות נחמו נחמו
עמי כלומר שהקב"ה אמר
לנביאים נחמו נחמו עמי .על
זה משיבה כנסת ישראל
ותאמר ציון עזבני ה'
(הפטרת עקב) .כלומר איני
מתפייסת מנחמת הנביאים.
ואומר עורי עורי לבשי עוז
זרוע ה' עורי כימי קדם.
ובמקומות שמפטירין במקום
ההפטרה זו עניה סוערה לא
רוחמה (ראה) כלומר
הנביאים חוזרין ואומרים
לפני הקב"ה הנה כנסת
ישראל לא נתפייסה
בתנחומין שלנו על זה חוזר
הקב"ה ואומר אנכי אנכי
הוא מנחמכם (שופטים).
ואומר עוד רני עקרה לא
ילדה (כי תצא) ואומר קומי
אורי כי בא אורך (כי תבוא).
על זה משיבה כנסת ישראל
שוש אשיש בה' (נצבים)
כלומר עתה יש לי לשוש
ולשמוח תגל נפשי באלהי כי
הלבישני בגדי ישע וגו'.

(יח) ְש ִאי סָּ בִ יב עֵּ י ַניְִך ְּור ִּאי ֻׁכלָם נ ְִּקבְ צּו בָ אּו לְָך חַ י ָאנִּי נְאֻׁ ם יְקוָק כִּ י ֻׁכלָם ָכע ֲִּדי
ּות ַק ְש ִּרים ַכ ַכלָה( :יט) כִּ י חָ ְרב ַֹתיְִּך וְ ש ְֹממ ַֹתיְִּך וְ ֶא ֶרץ הֲ ִּרסֻׁ ֵתיְך כִּ י עַ ָתה ֵתצְ ִּרי
ִּתלְבָ ִּשי ְ
ֹאמרּו בְ ָאזְ ַניְִּך בְ נֵי ִּש ֻׁכ ָליְִּך צַ ר לִּי הַ מָ קום גְ שָ ה לִּי
ִּמּיושֵ ב וְ ָרחֲ קּו ְמבַ לְעָ יְִּך( :כ) עוד י ְ
סּורה
וְ ֵאשֵ בָ ה( :כא) וְ ָּאמַ ְר ְת בִ לְבָּ בֵּ ְך ִּמי ָילַד לִּי ֶאת ֵאלֶה וַאֲ נִּי ְשכּולָה וְ ַגלְמּודָ ה ֹגלָה וְ ָ
וְ ֵאלֶה ִּמי גִּ דֵ ל הֵ ן אֲ נִּי נ ְִּש ַא ְר ִּתי לְבַ ִּדי ֵאלֶה ֵאיפֹה הֵ ם( :כב) כֹה ָאמַ ר השם יְקוִּ ק ִהּנֵּה
ֶאשָּ א ֶאל ּגֹויִם י ִָּדי וְ ֶאל עַ ִּמים ָא ִּרים נ ִִּּסי וְ הֵ בִּ יאּו בָ ַניְִּך בְ חֹצֶ ן ּובְ נ ַֹתיְִּך עַ ל כ ֵָתף
רותיהֶ ם מֵ ינִּיק ַֹתיְִּך ַא ַפיִּם ֶא ֶרץ י ְִּש ַתחֲ וּו לְָך
ִּתנָשֶ אנָה( :כג) וְ הָ יּו ְמלָכִּ ים א ְֹמ ַניְִּך וְ שָ ֵ
ַו ֲעפַר ַרגְ ַליְִּך ְילַחֵ כּו וְ יָּדַ עַ ְת כִ י אֲ ִני יְקֹוָּק אֲ שֶ ר ל ֹא ֵּיבֹשּו ק ָֹּוי:

שאי נא סביב עיניך...
רד"ק  -שאי סביב עיניך  -כי מכל פאה יבאו כולם כל בניך מכל הפאות:
אבן עזרא  -חי אני ,והנה גזרה שלא תבטל כאשר אני חי כן זה יהיה אמת
מלבי"ם  -אל תביטי אל צד אחד רק סביב סביב כי בא הקיבוץ פתאום
מארבע רוחות השמים ,וראי איך כלם נקבצו באו לך והם שני דברים
מפליאים א .הקבוץ מן הפיזור הגדול ,וזה כולם נקבצו .ב .שיבתם
לירושלים מן מרחק רב כזה וזה באו לך .אשר לא יבשו קוי .מפני שיפלא
בעיניהם...
וְ ָּאמַ ְר ְת בִ לְבָּ בֵּ ְך...
מלבי"ם ... -אז תשאלי שלש שאלות ,ומדמיה במשל אשה שמתו לה כל
בניה והיתה גלמודה אח"כ בלא בעל ,וגולה ממקום למקום ולא מצאה
מנוח לכף רגלה כי אין איש מאסף אותה הביתה ,ואח"כ באו אליה בנים
מעבר הים ,אשר התיחסו אליה שנולדו ממנה ,ואז תשאל שלש השאלות
הנאמרות פה ,א] מי ילד לי את אלה ואני שכולה וגלמודה ,שתחלה תשאל
על מניעות הלידה ,שא"א כלל שנולדו הבנים האלה ממנה ,אחר שהיתה
שכולה שמתו כל בניה ,וגם היתה גלמודה אח"כ בלא בעל ,ואיך נולדו
הבנים האלה לה .ב] גלה וסורה ואלה מי גדל ,תשאל על מניעת הגידול,
שגם לו יצוייר שילדתי בנים מי גדלם ואומן אותם הלא אני הייתי גולה
וסורה ,והוא שהייתי גלה ממקומי ,וגם במקום שהייתי לא הניחו לי לשבת
במנוחה רק הייתי סורה ממקום למקום ,וא"כ אלה מי גדל .ג] הן אני
נשארתי לבדי אלה איפה הם ,תשאל על מניעת ביאתם לפה ,גם לו יצוייר
שנולדו ממני ונגדלו מעצמם מי הביאם לפה למקומי ,הלא אני נשארתי
לבדי ,רחוק מהם ,ואלה מאפוא הם ,מאיזה מקום באו ומי הביאם לפה.
(והנמשל כי ירושלים היתה שכולה שנהרגו בניה והלכו שבי לפני צר ,ומאז
ישבה גלמודה ,וא"כ תתפלא מי ילד לה בנים ,כי חשבה שכל בניה נהרגו
ונשבו .שנית תשאל גם אם נשארו אז קצת מהם ,הלא היו גולים
ומדולדלים ומי גדלם אלפים שנה ואיך לא ספו תמו מן בלהות .שלישית
תשאל ,ואף אם נתקיימו עד עתה מי קבץ פזוריהם ומי הוציאם חפשי
ויביאם לציון):
כה אמר ה' .משיב לה שלש תשובות על שלש השאלות האלה...עיין שם
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כל מה שהתרחש במדינת ישראל ב  70-השנים
האחרונות מתואר בנביאים
מגילה יד - .הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפלים
אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ,כיוצאי מצרים
ושלא הוצרכה לא נכתבה
רש"י  -נבואה שהוצרכה לדורות .ללמוד תשובה או הוראה

שבת לא - .אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים
לו נשאת ונתת באמונה ,קבעת עתים לתורה ,עסקת בפו"ר,
צפית לישועה ,פלפלת בחכמה ,הבנת דבר מתוך דבר
רש"י  -צפית לישועה .לדברי הנביאים:

ישעיהו מא:ד ִּ -מי-פָ עַ ל וְ עָ ָֹשה ק ֵֹרא הַ דֹרות מֵ ר ֹאש אֲ נִּ י ה'
ִּראשון וְ ֶאתַ -אחֲ רֹנִּ ים אֲ נִּ י-הּוא:
מלבי"ם  -מי פעל ועשה וגמר הדבר הזה ,ומי קרא הדורות
מראש ,ר"ל מי הגיד זאת מראש מימי קדם מה שיהיה
בדורות האחרונים דורות המשיח? הלא אני ה' ראשון
המגיד זאת מראשית ,וגם ואת אחרונים שבימיהם תעשה
זאת ותתקיים הנבואה אני הוא להוציא הפעולה למעשהו.

הֹודיעַ ה' יְ שּועָּ תֹו לְ עֵ ינֵי הַ גויִּ ם גִּ לָ ה צִּ ְד ָקתו:
תהלים צח:ב ִ -
מצודת דוד  -הודיע .טרם בוא התשועה פרסמה ע"י
הנביאים ועתה גלה צדקתו לעיני כל:
מלבי"ם  -הודיע ה' ישועתו ,נגד מה שאמר תחלה בהשגחה
הנסתרת בדרך הטבע ,בשרו מיום אל יום ישועתו ,אמר
שעתה א"צ שבני אדם יבשרו זאת ,כי ה' עצמו הודיע
ישועתו ,ופרסם אותה ,כי היא התשועה נגלית ונודעת לא
נסתרת בדרך הטבע

ישעיהו מה:כא  -הַ גִּ ידּו וְ הַ גִּ ישּו ַאף יִּ ּוָ עֲצּו י ְַחדָ ו ִּמי ִּה ְש ִּמיעַ
ֹלהים
ז ֹאת ִּמ ֶקדֶ ם מֵ ָאז ִּהגִּ ידָ ּה הֲ לוא אֲ נִּ י ה' וְ ֵאין-עוד אֱ ִּ
ּומֹושיעַ ַאיִּ ן זּולָ ִּתי:
ִ
ִּמבַ לְ עָ דַ י ֵאל-צַ ִּדיק
רש"י  -הלא אני ה' ואין עוד .שאני מודיע מה אני עתיד
לעשות לעמי ואקיים דברי:
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"שיעור מן השמים ליפרע מן האומות"

זכריה ב:יד-יז
ש ְמ ִּחי בַ ת-צִּ ּיון כִּ י ִּהנְ נִּ י-בָ א וְ שָ כַ נְ ִּתי בְ תוכֵ ְך נְ אֻׁ ם-ה' :טו וְ נִּ לְ וּו גויִּ ם
ָרנִּ י וְ ִּ ֹ
ַרבִּ ים ֶאל-ה' בַ ּיום הַ הּוא וְ הָ יּו לִּ י לְ עָ ם וְ שָ כַ נְ ִּתי בְ תוכֵ ְך וְ יָדַ עַ ְת כִּ י-ה' צְ בָ אות
ְשלָ חַ נִּ י ֵאלָ יִּ ְך :טז וְ נָחַ ל ה' ֶאת-יְ הֹּודָ ה חֶ לְ קו עַ ל ַא ְדמַ ת הַ קֹדֶ ש ּובָ חַ ר עוד
בִּ ירּושָ לָ ם :יז הַ ס כָּ ל בָּ ָֹּשר ִמפְ נֵּי ה' כִ י נֵּעֹור ִמ ְמעֹון ָּק ְדשֹו:
רד"ק  -רני ושמחי .יתכן לפרש נבואה זו עד ממעון קדשו עתידה לימות
המשיח בעבור שאמר ונלוו גוים רבים:
מהר"י קרא– כי נעור ממעון קדשו שיעור מן השמים ליפרע מן האומות
מצודת דוד  -הס כל בשר .שתקו כל העמים מפחד ה' ולא תוסיפו עוד
להרחיב פה על ישראל כי נעור .כי אז יעור ממעון קדשו השמים לרדת
לעשות נקם באומות כי עד הנה החריש לאומות כאלו היה ישן אבל אז
כאלו יעיר משנתו:
מלבי"ם  -רני ,אחר שהודיע האזהרה שהזהיר ה' על ידו את האומות
בל ירעו לישראל בגולה כי ה' משגיח עליהם ,משים פניו אל בת ציון
שתרון ותשמח על הישועה שתבא באחרית ימי הזעם שאז אבא אליך
לשכון בתוכך ,כמ"ש ולכבוד אהיה בתוכה
וידעת כי ה' צבאות שלחני אליך ,כי השליחות הקודם היה להזהיר את
הגוים ,ושליחות זה הוא אליכם לבשר אתכם כי יש תקוה:
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הפטרה – "כִּ י אֲ נִּ י ה' אֲ שֶ ר ל ֹא ֵיבֹשּו קוָ י" – "ולא יהיה לכם
עוד בשת מן האומות שהיו אומרים כי אין לכם תקוה"

ישעיהו מט:יח-כג
(יח) ְש ִאי סָּ בִ יב עֵּ י ַניְִך ְּור ִּאי ֻׁכלָם נ ְִּקבְ צּו בָ אּו לְָך חַ י ָאנִּי נְאֻׁ ם יְקוָק כִּ י ֻׁכלָם ָכע ֲִּדי
ּות ַק ְש ִּרים ַכ ַכלָה( :יט) כִּ י חָ ְרב ַֹתיְִּך וְ ש ְֹממ ַֹתיְִּך וְ ֶא ֶרץ הֲ ִּרסֻׁ ֵתיְך כִּ י עַ ָתה ֵתצְ ִּרי
ִּתלְבָ ִּשי ְ
ֹאמרּו בְ ָאזְ ַניְִּך בְ נֵי ִּש ֻׁכ ָליְִּך צַ ר לִּי הַ מָ קום גְ שָ ה לִּי
ִּמּיושֵ ב וְ ָרחֲ קּו ְמבַ לְעָ יְִּך( :כ) עוד י ְ
סּורה
וְ ֵאשֵ בָ ה( :כא) וְ ָאמַ ְר ְת בִּ לְבָ בֵ ְך ִּמי ָילַד לִּי ֶאת ֵאלֶה וַאֲ נִּי ְשכּולָה וְ ַגלְמּודָ ה ֹגלָה וְ ָ
וְ ֵאלֶה ִּמי גִּ דֵ ל הֵ ן אֲ נִּי נ ְִּש ַא ְר ִּתי לְבַ ִּדי ֵאלֶה ֵאיפֹה הֵ ם( :כב) כֹה ָאמַ ר השם יְקוִּ ק ִהּנֵּה
ֶאשָּ א ֶאל ּגֹויִם י ִָּדי וְ ֶאל עַ ִּמים ָא ִּרים נ ִִּּסי וְ הֵ בִּ יאּו בָ ַניְִּך בְ חֹצֶ ן ּובְ נ ַֹתיְִּך עַ ל כ ֵָתף
רותיהֶ ם מֵ ינִּיק ַֹתיְִּך ַא ַפיִּם ֶא ֶרץ י ְִּש ַתחֲ וּו לְָך
ִּתנָשֶ אנָה( :כג) וְ הָ יּו ְמלָכִּ ים א ְֹמ ַניְִּך וְ שָ ֵ
ַו ֲעפַר ַרגְ ַליְִּך ְילַחֵ כּו וְ יָּדַ עַ ְת כִ י אֲ ִני יְקֹוָּק אֲ שֶ ר ל ֹא ֵּיבֹשּו ק ָֹּוי:

מצודת דוד
אשא אל גוים ידי  -לרמז להם להביא את ישראל,
ר"ל אעיר לבם על זאת (הצהרת בלפור)
ארים נסי  -ארומם נס וגם הוא ענין רמז וכפל הדבר במ"ש:
בחוצן  -ר"ל יביאום בכבוד רב:
וידעת .אז תדע שאני ה׳ והיכולת בידי:
אשר לא יבושו קוי .כי המקוה לדבר ואינו בא תחשב לו לבושה:
רד"ק
וידעת .אז תדעי כי אני ה' ובידי הכל להשפיל ולהרים ,ואם היית שפלה
ימים רבים תהיי רמה על כל העמים ואני הוא אשר לא יבושו קוי כי אם
קויתם אותי ימים רבים בגלות לא אבדה תקותכם ולא יהיה לכם עוד בשת
מן האומות שהיו אומרים כי אין לכם תקוה (התקוה בת שנות אלפיים).
אברבנאל
ולפי שציון תתפלא על שיבת בניה לתוכה (כב) לכן אמר הנביא בשם האל
הנה הדבר הזה יהיה בכח גבורתי ועל ידי הגויים עצמם יהיה הנס הזה
והוא אומרו הנה אשא אל גוים ידי ואל עמים ארים נסי ר"ל יכולתי
ונפלאותי והם עצמם יביאו בניך בחוצן וגומר( ,כג) והמלכים שעד עתה היו
משעבדים אתכם עתה יהיו אומניך רוצה לומר מגדלים אתכם ,גם באותו
זמן אפים ארץ ישתחוו לך וכמ"ש זכריה (זכריה ח ,כג) אשר יחזיקו עשרה
אנשים מכל לשונות הגוים בכנף איש יהודי לאמר נלכה עמכם כי שמענו
אלקים עמכם ,ואז בראותך שנתקיימו יעודיי תדע כי אני ה' אשר לא יבשו
קוָי ר"ל המקוים אותי ובוטחים בי...
אלשיך
כי אני ה' אשר לא יבושו קוי ,כי לעומת אשר היית נכנע עד שעבדים משלו
בך ,בתקות הטוב המקווה יביאך ה' ליכנע מלכים ושרות תחתך.
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"שלא עלה על לב הגוים שתהיה לישראל תשועה"

מטוסי קרב יהודיים
מעל אושוויץ
 4ספטמבר 2003
https://www.youtube.com/wa
tch?v=OOWCgKVQE5M

ישעיהו נב:יד-טו  -כַאֲ שֶ ר שָּ ְממּו עָ לֶיָך ַרבִּ ים כֵן ִּמ ְשחַ ת מֵ ִּאיש ַמ ְר ֵאהּו וְ תֹאֲ רו ִּמ ְבנֵי ָא ָדם :כֵן יַזֶה
גויִּם ַרבִּ ים עָ לָיו י ְִקפְ צּו ְמלָכִּ ים פִּ יהֶ ם כִ י אֲ שֶ ר ל ֹא-סֻ פַר לָּהֶ ם ָּראּו וַאֲ ֶשר ל ֹאָּ -ש ְמעּו ִה ְתבֹונָּנּו:
ִשמֻ עָּ ֵּתנּו ּוזְ רועַ ה' עַ לִּ -מי נִּגְ ל ָָתהַ :ויַעַ ל כַיֹונֵּק ְל ָּפנָּיו וְ ַכש ֶֹרש ֵמ ֶא ֶרץ ִּצּיָה
ישעיהו נג:א-ב ִ -מי הֶ אֱ ִמין ל ְ
ל ֹא ת ַֹאר לו וְ ל ֹא הָ דָ ר וְ נ ְִּר ֵאהּו וְ ל ֹא מַ ְר ֶאה וְ נ ְֶח ְמדֵ הּו:
מצודת דוד  -כאשר שממו  -כפי שיעור מרבית התמהון אשר תמהו רבים על שפלותם באמרם הן
אמת נשחת מראהו ממראה איש ותארו משונה מתואר בן אדם ר"ל אין בו לא ממשלה ולא גבורה
ולא אמצות הלב:
רד"ק  -כאשר שממו  -אמר כאשר תמהו מרוב שפלותך  ...והחכם רבי אברהם פירש כי כן משחת
מאיש מראהו דברי הגוים שיתמהו על ישראל ויאמרו כי משחת מאיש מראהו כי כמה עכו"ם יש
בעולם שיחשבו כי צורת היהודי משונה מכל הצורות גם יש בהם שישאלו היש ליהודי פה או עין
כן הוא בארץ ישמעאל ובארץ אדום:
רש"י  -יקפצו  -יסגרו פיהם מרוב תימהון ,כי כבוד אשר לא סופר להם על שום אדם ראו בו:
מהר"י קרא – ואשר לא שמעו התבוננות ,ומי האמין לשעבר שהיו ישראל בשפלותן בינותינו,
שיבואו לגדולה.
אבן עזרא  -אשר לא ספר להם ראו .שלא עלה על לב הגוים שתהיה לישראל תשועה :מי .אז
יאמרו הגוים מי האמין וגו' מי היה מאמין שתהיה כשמועה הזאת ששמענו:
רד"ק  -מי האמין .העכו"ם יאמרו אז מי היה מאמין לשמועה שהיינו שומעים עליו מפי הנביאים
או מפי האומרים בשמם לא היינו מאמינים מה שאנו רואים עתה בעינינו !
רש"י  -מי האמין לשמועתינו  -כן יאמרו העכו"ם איש לרעהו אילו היינו שומעים מפי אחרים
מה שאנו רואים אין להאמין :וזרוע ה'  -כזאת בגדולה והוד על מי נגלת' עד הנה:
ויעל כיונק לפניו  -העם הזה ,לפני בא לו הגדולה הזאת ,עם שפל היה מאד ,ועלה מאליו כיונק
מיונקת האילנות:
מקורות פרשת עקב– נערך ע‘י הרב ראובן שכטר  -תשע'ח
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"אין לך קץ מגולה מזה"
סנהדרין צח - .ואמר רבי אבא :אין לך קץ מגולה מזה ,שנאמר
שאּו לְ עַ ִּמי
ש ָר ֵאל עַ נְ פְ כֶ ם ִּת ֵתנּו ּופֶ ְריְ כֶ ם ִּת ְ ֹ
(יחזקאל ל״ו:ח) וְ ַא ֶתם הָ ֵרי יִּ ְ ֹ
ש ָר ֵאל כִּ י ֵק ְרבּו לָ בוא :רש"י מגולה מזה ־ כשתתן ארץ ישראל פריה
יִּ ְ ֹ
בעין יפה אז יקרב הקץ ,ואין לך קץ מגולה יותר
מגילה יז - :ומה ראו לומר קיבוץ גליות לאחר ברכת השנים? דכתיב
ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא
וכיון שנתקבצו גליות נעשה דין ברשעים …וכיון שנעשה דין מן הרשעים
כלו הפושעים וכולל זדים עמהם …וכיון שכלו הפושעים מתרוממת קרן
צדיקים … והיכן מתרוממת קרנם בירושלים שנאמר שאלו שלום
ירושלם ישליו אוהביך וכיון שנבנית ירושלים בא דוד
רמב"ן – ספר הגאולה

שיחות הרב צבי יהודה – ניצבים-וילך
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בס'ד

הפטרה – "כִּ י נִּחַ ם ה' צִּ ּיון"
ישעיהו נא:ג
כִּ י נִּ חַ ם ה' צִּ ּיון נִּ חַ ם כָ ל חָ ְרב ֶֹתיהָ וַ ּיָשֶ ם
ִּמ ְדבָ ָרּה כְ עֵ דֶ ן וְ עַ ְרבָ ָתּה כְ גַן ה' שָ שון
וְ ִּש ְמחָ ה יִּ מָ צֵ א בָ ּה תודָ ה וְ קול זִּ ְמ ָרה:
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בס'ד

הפטרה – "הַ בִּ יטּו ֶאלַ -אבְ ָרהָ ם אֲ בִּ יכֶם וְ ֶאלָֹ -ש ָרה ְתחולֶלְ כֶם"
ישעיה פרק נא
א ִּש ְמעּו ֵאלַי ר ְֹדפֵי צֶ דֶ ק ְמבַ ְקשֵ י ה' הַ בִּ יטּו ֶאל-צּור חֻׁ צַ ְב ֶתם
וְ ֶאל-מַ ֶקבֶ ת בור נ ַֻׁק ְר ֶתם :ב הַ בִ יטּו ֶאלַ -אבְ ָּר ָּהם אֲ ִביכֶם וְ ֶאל-
אתיו וַאֲ בָ ְרכֵהּו וְ ַא ְרבֵ הּו :ג כִּ י נ ִַּחם
ָֹּש ָּרה ְתחֹו ֶל ְלכֶם כִּ יֶ -אחָ ד ְק ָר ִּ
ה' צִּ ּיון נִּחַ ם כָל חָ ְרב ֶֹתיהָ ַוּיָשֶ ם ִּמ ְדבָ ָרּה כְ עֵ דֶ ן וְ עַ ְרבָ ָתּה כְ גַן ה'
שָ שון וְ ִּש ְמחָ ה יִּמָ צֵ א בָ ּה תודָ ה וְ קול זִּ ְמ ָרה:
מצודת דוד -
כי אחד קראתיו  -עם כי היה יחידי בארץ כנען ולא היה מי
שם ממשפחתו להחזיק בידו עכ"ז אני קראתיו וגדלתיו
וברכתי אותו וארבה את זרעו וכאומר כמו שעשיתי עם
אברהם אעשה עמכם עם שאתם יחידים בין העכו"ם ואין מי
יחזיק בידכם



רד"ק  -כי אחד קראתיו  -ואמרתי לו לך לך מארצך
וממולדתך ,אחד הי' ואחר כן ברכתיו והרביתיו ,ומה שסמך
לענין זה נחמת ציון פי' אאז"ל בעבור כי בזמן שנואשו שניהם
מהיות להם בן לעת זקנתם אז פקדתי' ונתתי להם בן ,כן
ישראל אחר שיארך גלותם מאד עד שיהיו נואשים מן
הגאולה אז יפקדם האל ויוציאם מן הגלות:
אבן עזרא  -וטעם והביטו כמו אל תתמהו איך תשוב ציון
מלאה בנים כאשר היתה
מלבי"ם  -הביטו אל אברהם אביכם .כמו שהוא היה יחיד
ועמד נגד תועים רבים כן תהיו אתם
כי נחם .וכן תקוו אתם כי ה' ינחם ציון...
Rav Schwab on Yeshayahu – Artscroll, 2009
“If one wishes to determine whether a stone originated
from a particular rock, he will analyze the make-up of
the rock. If the stone and the rock match, and if the
stone fits into a cleft of the rock, then the stone’s
origin is obvious. Thus, Isaiah tells Israel, “look closely
at your origins. You have been hewn from a ‘rock and
a hollow,’ you descend from the greatest human
” ”!beings in history. Take pride in who you are
)(based on Malbim
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