בס'ד

בּוא ֶתָך"
אשית כָּל ְּת ָּ
"כַּבֵּ ד ֶאת ה' מֵּ הֹונֶָך ּומֵּ ֵּר ִׁ
רבינו בחיי  -פתיחה לפרשת כי תבוא
בּוא ֶתָך :וְּ יִׁמָּ לְּאּו אֲ סָּ מֶ יָך שָּ בָּ ע וְּ ִׁתירֹוש י ְָֹּּקבֶ יָך יִׁפְּ רֹצּו:
אשית כָּל ְּת ָּ
כַּבֵּ ד ֶאת יְֹּקֹוָֹּק מֵּ הֹונֶָך ּומֵּ ֵּר ִׁ
(משלי ג ,ט  -י) .שלמה המלך ע"ה הזהיר אותנו בכאן על מדת הבטחון ,ובא להודיע
שיכבד האדם מהונו להֹקב"ה ,ולא תרע עינו בו כי יפזר ויתן לאביונים ,אבל יבטח
בשי"ת כי בגלל הדבר הזה יברכהו בכל מעשה ידיו ,ואין לו לחשוב שבסבת הפזור הזה
יחסר הונו ,כי כן אמר שלמה( :משלי כח ,כז) "נותן לרש אין מחסור" ,אך יש לו
להאמין באמת כי ה' יתעלה יוסיף עליו ,כי כן אמר( :משלי יא ,כד) "יש מפזר ונוסף
עוד"...ולשון "הון" כולל כל מיני הספוֹק שאוצרים באוצרות ,והוא מלשון( :תהלים
ֹקיט ,יד) "כעל כל הון"( ,משלי ל ,טז) "ואש לא אמרה הון" ,כי לא תשבע האש
מלשרוף כל זמן שתמצא גוף מֹקבל השרפה ,או לפי המדרש על אשה של גיהנם,
והכוונה :שאין ליסורי הרשעים בגיהנם סוף ותכלית.
ונראה ששני כתובים אלו ענינם נסיון :יזהיר שנכבד ה' מהוננו כדי שימלאו אסמינו
שבע ,ולכך סמך לו מיד :וימלאו אסמיך שבע וגו' ,אמר "וימלאו" כנגד "כבד" ,ואמר
"ותירוש יֹקביך יפרוצו" כנגד "ומראשית כל תבואתך" ,וכן כתוב( :דברים כב ,ט)
"ותבואת הכרם" .וכן כתוב בענין המעשר( :מלאכי ג ,י) "ובחנוני נא בזאת" .ואע"פ
שהנסיון אסור מדין התורה שאין לומר :אעשה מצוה פלונית כדי שאצליח בנכסים,
שכן אמר הכתוב( :דברים ו ,טז) "לא תנסו" ,כבר אמרו רז"ל( :תענית ט א) חוץ מזו,
שנאמר( :מלאכי ג ,י) "הביאו את כל המעשר" וגו' ,שהנסיון בו מותר .וכן בשני
כתובים אלו שהם נסיון ולא תנאי ,שלא אמר "אם תכבד את ה' מהונך וימלאו" וגו',
הא למדת שהנסיון אע"פ שהוא אסור מדין התורה ,בענין הצדֹקה והמעשר הוא מותר.
ובמדרש( :תנחומא ראה יב) כבד את ה' מהונך ,ממה דהנייך ,כלומר מכל מה שהוא
מהנה אותך ונתן לך יתרון על שאר בני אדם ,יש לך להודות לפניו ולתת כבוד לשמו,
כגון מי שראה בעצמו שיש לו ֹקול ערב ראוי לו לכבד בו את הש"י שינגן ויתפלל לפניו,
ונשמע ֹקולו בבאו אל הֹקדש ,ובלבד שיכוין בֹקולו לכבוד הש"י לא לכבוד עצמו
שישבחוהו בני אדם ,שאם עשה לכבוד הש"י עליו הכתוב אומר( :שיר השירים ב ,יד)
"השמיעני את ֹקולך" ,ואם לכבוד עצמו עליו הכתוב אומר( :ירמיה יב ,ח) "נתנה עלי
בֹקולה על כן שנאתיה" .וכן אם היה סופר ראוי לו שיכתוב ספרים לכבוד הש"י ,ואם
זכה לכתוב ספר תורה בידו הנה שכרו עד שמים יגיע ,שכבר אמרו רז"ל( :מנחות ל א)
כתבו מעלה עליו הכתוב כאלו ֹקבלו מהר סיני .וכן אם היה יודע לאמן את ידו במצות
מילה ראוי לו שיתמיד במצוה הנכבדת הזו שנכרתו עליה (י"ו) [שלש עשרה] בריתות,
וכן בכיוצא באלה שכלן הן פעולות נבחרות ולכבוד הש"י ,חן ותפארת לעושיהן.
ומראשית כל תבואתך ,נֹקראו ישראל "ראשית" ,שנאמר( :ירמיה ב ,ג) "ֹקדש ישראל
לה' ראשית תבואתה" ,וראויין הם להכיר ולדעת את הש"י שהוא ראשית כל ראשית,
ולכבדו מראשית כל תבואותיהם ,וזאת כוונת התורה במצות הביכורים שהם
"ראשית" שהתורה חייבה לישראל שנֹקראו "ראשית" ללכת אל המֹקום שהוא ראשית
שכלולו של עולם ,שנאמר( :תהלים נ ,ב) "מציון מכלל יופי" ,מציון נשתכלל יפיו של
עולם ,ולתת אל הכהן שהוא ראשית העבודה ,ראשון למשרתי הֹקדש ,ולהביא אליו
בכורים מראשית כל פרי האדמה .וזהו שכתוב :וְּ הָּ יָּה כִׁ י ָּתבֹוא ֶאל ָּה ָּא ֶרץ אֲ ֶשר יְֹּקֹוָֹּק
אשית כָּל פְּ ִׁרי ָּהאֲ ָּד ָּמה...
אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹּתן לְָּך נַּחֲ לָּה וִׁ ִׁיר ְּש ָּתּה וְּ יָּשַּ בְּ ָּת בָּ ּה :וְּ ל ַָֹּּק ְּח ָּת מֵּ ֵּר ִׁ
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בס'ד

"שאין לשמוח אלא בישיבת הארץ"

(כו:א) וְ הָ יָה כִּ י ָתבֹוא ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר יְּ ֹקֹוָּ ֹק אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹּתן לְּ ָך נַחֲ לָ ה וִׁ ִׁיר ְּש ָּתּה
וְּ יָּשַּ בְּ ָּת בָּ ּה:
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 שחוֹק פינו:
אשר ה' אלהיך נותן לך נחלה וירשתה וגו' .צריך לדעת מה היא גזירת
הכתוב ,אם ולֹקחת וגו' הוה ליה למימר תֹקח מראשית כיון שהוא
התחלת הציווי ,ונראה שכוונת הכתוב היא שיצו ה' ד' מצות ,אחד שידע
בלבו כי לא בכוחו ולא בעוצם גבורתו בא לרשת הארץ אלא מתת ה',
והוא אומרו אשר ה' אלהיך נותן לך ,ודֹקדֹק לומר ה' אלהיך להעיר שעל
מנת שיֹקבל אלהותו עליו הוא נותן ,ב' להוריש הארץ מיושביה ,הגם
שיש לו דבר המספיֹק לו בארץ אף על פי כן יגרש אויבי ה' מארצו ,והוא
אומרו וירשתה ,שלישית ישיבת הארץ שהיא מצוה בפני עצמה כמו
שמצינו כמה הפליגו רבותינו ז"ל (כתובות ֹקי"א א) במצות ישיבת
הארץ ,רביעית הבאת הבכורים כאומרו ולֹקחת וגומר:
את ֶאל הַּ כֹהֵּ ן אֲ שֶ ר יִׁ ְּהיֶה בַּ י ִָּׁמים הָּ הֵּ ם וְּ ָּאמַּ ְּר ָּת ֵּאלָּ יו ִׁהג ְַּּד ִׁתי הַּ יֹום
(ג) ּובָּ ָּ
אתי ֶאל הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר נִׁ ְּשבַּ ע יְּ ֹקֹוָּ ֹק לַּ אֲ ב ֵֹּתינּו לָּ ֶתת לָּ נּו:
לַּ יֹקֹוָּ ֹק אֱ ֹלהֶ יָך כִׁ י בָּ ִׁ
רמב"ן  -וההגדה הזו היא לה' אלהיך  -כלומר לשמו .כי באתי אל הארץ
אשר נשבע לאבותינו  -כי הוא הביאני אליו לעבדו בארץ:

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דשירה פרשה י
ארבעה נֹקראו נחלה ,בית המֹקדש נֹקרא נחלה שנ' בהר נחלתך ,ארץ
ישראל נֹקראת נחלה שנ' בארץ אשר ה' אלהיך נותן לך נחלה (דברים כה
יט) וכן התורה נֹקראת נחלה שנ' וממתנה נחליאל (במדבר כא יט) וכן
ישראל ֹקרויין נחלה שנ' עמי ונחלתי ישראל (יואל ד ב) .אמר הֹקב"ה
יבא ישראל שנֹקראו נחלה לארץ ישראל שנֹקראת נחלה ויבנו בית
המֹקדש שנֹקרא נחלה בזכות התורה שנֹקראת נחלה לכך נאמר בהר
נחלתך.
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בס'ד

" 'היום' דוֹקה...בזמן זה שאתם באים אל הארץ"

(כו:טז) הַ ּיֹום הַ זֶ ה יְּ ֹקֹוָּ ֹק אֱ ֹלהֶ יָך ְּמצַּ ּוְּ ָך לַּ עֲשֹות ֶאת הַּ חֻ ִׁקים הָּ ֵּאלֶ ה וְּ ֶאת
אֹותם בְ כָ ל לְ בָ בְ ָך ּובְּ כָּ ל נַּפְּ שֶ ָך( :יז) ֶאת יְּ ֹקֹוָּ ֹק
ית ָ
הַּ ִׁמ ְּשפָּ ִׁטים וְּ שָּ מַּ ְּר ָּת וְ עָ ִּש ָ
ֹותיו
ּומצְּ ָּ
אֹלהים וְּ לָּ לֶ כֶ ת בִׁ ְּד ָּרכָּ יו וְּ לִׁ ְּשמֹר חֻ ָּקיו ִׁ
הֶ אֱ מַּ ְּר ָּת הַ ּיֹום לִׁ ְּהיֹות לְּ ָך לֵּ ִׁ
ּומ ְּשפָּ טָּ יו וְּ לִׁ ְּשמֹעַּ בְּ ֹקֹלֹו( :יח) וַּ יֹקֹוָּ ֹק הֶ אֱ ִׁמ ְּירָך הַ ּיֹום לִׁ ְּהיֹות לֹו לְּ עַּ ם ְּסגֻלָּ ה
ִׁ
ֹותיו(:יט) ּולְּ ִׁת ְּתָך עֶ לְּ יֹון עַּ ל כָּ ל הַּ גֹויִׁ ם אֲ שֶ ר עָּ שָּ ה
כַּ אֲ שֶ ר ִׁדבֶ ר לָּ ְך וְּ לִׁ ְּשמֹר כָּ ל ִׁמצְּ ָּ
לִׁ ְּת ִׁהלָּ ה ּולְּ שֵּ ם ּולְּ ִׁתפְּ ָּא ֶרת וְּ לִׁ ְּהי ְֹּתָך עַּ ם ָֹּקדֹש לַּ יֹקֹוָּ ֹק אֱ ֹלהֶ יָך כַּ אֲ שֶ ר ִׁדבֵּ ר:
ּושמַּ ע
(כז:ט) וַּ יְּ דַּ בֵּ ר מֹשֶ ה וְּ הַּ כֹהֲ נִׁ ים הַּ לְּ וִׁ יִׁ ם ֶאל כָּ ל יִׁ ְּש ָּר ֵּאל לֵּ אמֹר הַּ ְּסכֵּ ת ְּ
ֵית לְ עָ ם לַּ יֹקֹוָּ ֹק אֱ ֹלהֶ יָך:
יִׁ ְּש ָּר ֵּאל הַ ּיֹום הַ זֶ ה נִּ ְהי ָ
אבן עזרא  -ועשית אותם  -בארץ:
אור החיים  -את ה' האמרת היום להיות וגו' .אומרו היום יתבאר על דרך
אומרם ז"ל (כתובות ֹק"י ב) כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה
ע"כ ,והוא אומרו את ה' האמרת היום דוקא פירוש כיון שהיו בארץ
המקודשת ,והגם שעדיין היו בארץ סיחון ועוג עם כל זה כבר כתבנו שהיא
מֹקודשת כיון שנכבשה כבוש רבים על פי נביא ,וכמו שהוכחנו בפרשת
מטות (ל"ב ג') ומעתה אין מֹקומה נחשב חוצה לארץ ולזה האמירו ה'
להיות להם לאלהים ,והוא אומרו להיות לך לאלהים:
עוד ירצה על דרך אומרם ז"ל (זוהר ח"א ֹק"ח ב) ששאר הארצות נמסרו
ביד שרי מעלה מה שאין כן ארץ ישראל אין עליה שופט מבלעדי ה' ,והוא
אומרו את ה' האמרת היום בכניסתך לארץ להיות לך לאלהים על דרך
אומרו (תהלים י"ז) מלפניך משפטי יצא ולא יבא משפטינו לפני שר
ושופט...
...ירצה להעירם בדבר שלא השיגו משה עצמו ע"ה הגם היותו בכלל עם
סגולה ,והוא על דרך אומרם ז"ל (סוטה י"ד א) בענין תפלת משה ליכנס
לארץ וכי לאכול מפירותיה וגו' אלא אמר משה יש הרבה מצות שתלויות
בארץ וכו' ע"כ ,והוא מה שנתכוון לומר להם ראו מעלתכם שה' האמיר
אתכם וגו' ולשמור כל מצותיו ,ולזה דקדק לומר האמירך היום פירוש
בזמן זה שאתם באים אל הארץ ושם תשמרו כל המצות ,וזו מעלה שלא
השיגה אפילו משה:
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בס'ד

"ההכנעה וההשתעבדות אל ה' יתברך"
(כו:א) וְּ הָּ יָּה כִׁ י ָּתבֹוא ֶאל הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר יְֹּקֹוָֹּק אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹּתן לְָּך נַּחֲ לָּה וִׁ ִׁיר ְּש ָּתּה וְּ יָּשַּ בְּ ָּת בָּ ּה:

כלי יקר  -והיה כי תבוא אל הארץ וגו' .לא מצינו לשון וירשתה וישבת בה כי
אם כאן ובפרשת המלך ,לפי שאחר ישיבה וירושה ישמן ישראל ויבעט וישאלו
להם עניני שררות ככל הגוים ,כך בפרשת ביכורים היתה הכוונה להכניע רום
לבבם אשר אחר ירושה וישיבה ישיאם לבם לומר כי להם הארץ ובחרבם
ירשוה וישכחו את ה' ,זה שאמר והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלהיך נותן
לך נחלה ,כי באמת לא בתורת ירושה אתה בא אל הארץ כי בית והון נחלת
אבות אבל מה' הארץ נתונה לך במתנה על מנת להחזיר אליו גמולו ולשמור
כל מצוותיו ,ולבבך לא כן ידמה אלא וירשתה שתחזיֹק בה כיורש כאילו היא
ירושה לך מאבותיך ,וישבת בה כתושב לא כמו שנאמר (ויֹקרא כה כג) והארץ
לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם וגו' ,וכל זה יביאך
לידי רום שתשכח את ה' על כן אנכי מצוך מצות הביכורים.
וכן פירש הרמב"ם שעיֹקר טעם מצוה זו ההכנעה וההשתעבדות אל ה' יתברך.
והעד על זה מה שאמר הגדתי היום לה' אלהיך ,הגדתי לשון עבר והלא עדיין
לא הגיד כלום ,אלא שרצה לומר שבהליכה והבאה זו כבר דומה כאילו הגדתי
דרך וידוי כי באתי אל הארץ וגו' רצה לומר לא בתורת ירושה כי אם באופן
זה שנשבע ה' לאבותינו לתת לנו ,ומעיד אני על עצמי בהבאת הביכורים כי
מאת ה' היתה הארץ לי למנה ומתנה .וזה שאמר ולֹקחת מראשית ונתת לא
נאמר אלא ולֹקחת לומר לך שמראשית זה אשר תביא בית ה' ליתן הודיה
וכבוד לשמו יתברך ממנו תֹקח את כל פרי האדמה ותזכה בכל פרי האדמה
אחר שכבר הודית כי תביא הראשית מארצך אשר ה' אלהיך נותן לך כי ארץ
זו לא תקרא ארצך כי אם אחר הבאת הראשית ועל ידי הבאה זו תֹקח לך כל
פרי האדמה .והבאה זו היא ההגדה האמורה בפסוֹק הגדתי היום:
עקדת יצחק דברים שער צח (פרשת כי תבא)
לפי שעֹקר ֹקבלת האלהות אשר דברנו ממנו אשר בו ישתרר האדם על
הנמצאות ועל יתר האומות הוא במה שיכיר האדם שממנו באות כל הטובות
כלם ,ושכחו ועוצם ידו לא עשו את החיל בשום פנים כי זה בכלל מה שאמרנו
באומרו ללכת בכל דרכיו והמחשבה בחלוף זה הוא פריֹקת עול ומורא שמים
מעליו אשר ימשכו לו כל הרעות המתרגשות על דרך העונש כנזכר .לזה הזהיר
ואמר אחר שתבא אל הארץ ואחר שתירש אותה ימים ושנים רבים ונושנתם
בה השמר לך פן יהיה עם לבבך דבר בליעל לאמר כחי ועוצם ידי עשה לי את
החיל הזה לפי שכבר ישכח מפי זרעך או זרע זרעך את כל מעשה ה' הגדול
אשר עשה לך עד הביאך שמה על כן אתה צריך לעשות מעשה ולֹקחת עמך
דברים המזכירים תמיד כי לה' הארץ ומלואה ומידו נתנה לך למתנה והוא
המשפיע תמיד כל הצלחותיה ולזה ולֹקחת מראשית כל פרי האדמה אשר
תביא מארצך ירצה מאותה שאתה סבור שהיא ארצך ואינו כן כי ה' אלהיך
נתנה לך ושמת בטנא והלכת אל המֹקום וגו' .כי באמת הבאת הבכורים וכל
מנחת ראשית המובאות יורו על אדנות של אלהות.

מקורות פרשת כי תבוא – נערך ע‘י הרב ראובן שכטר  -תשע'ח

4

בס'ד

מֹקרא ביכורים

מורה הנבוכים חלק ג פרק לט
...התרומה והחלה והבכורים וראשית הגז ...שהוא ליתן ראשית כל דבר
להשם לחזֹק מדת הנדיבות ולמעט תאות המאכל וֹקנות הממון ,וכן זה הענין
בעצמו בלֹקיחת הכהן זרוע ולחיים וֹקיבה ,שלחיים מראשית גוף ב"ח ,והזרוע
הוא הימין והוא תחלת מה שיסתעף מן הגוף ג"כ ,וֹקיבה ראשית בני מעים
כולם...
אבל מקרא בכורים יש בו מדת ענוה ג"כ ,שהוא לוֹקח סל על כתפיו ומודיע
חסדי השם וגמולותיו להודיע לבני האדם ,שמעבודת השם הוא שיזכור האדם
עתות צרתו וענייני מצוֹקותיו כשירחיב השם לו ,וזאת הכוונה חזֹקה אותה
התורה במֹקומות רבים ,וזכרת כי עבד היית וגו' ,מפני שפחד מן המדות
המפורסמות לכל מי שגדל בעושר ובנחת ,רצוני לומר הבעיטה והגאוה ועזיבת
הדעות האמתיות ,פן תאכל ושבעת ,ואמר וישמן ישורון ויבעט וגו' ,ומפני
זאת היראה צוה במֹקרא בכורים בכל שנה לפניו יתעלה ולפני שכינתו ,וכבר
ידעת ג"כ חזוֹק התורה לזכור המכות שחלו על המצריים תמיד ,למען תזכור
את יום צאתך מארץ מצרים ,ואמר ולמען תספר באזני בנך ובן בנך וגו' ,ובדין
היה לעשות כן בזה הענין ,מפני שהם עניינים שמאמתים הנבואה והגמול
והעונש ,א"כ כל מצוה שמביאה לזכרון דבר מן הנפלאות או להתמיד
האמונה ההיא כבר נודע תועלתה.

משנה מסכת ביכורים פרק ג
כיצד מעלין את הבכורים ,כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד
ולנין ברחובה של עיר .ולא היו נכנסין לבתים .ולמשכים היה הממונה אומר
ֹקומו ונעלה ציון אל בית ה' אלהינו:
הֹקרובים מביאים התאנים והענבים והרחוֹקים מביאים גרוגרות וצמוֹקים
והשור הולך לפניהם וֹקרניו מצופות זהב ועטרת של זית בראשו החליל מכה
לפניהם עד שמגיעים ֹקרוב לירושלם .הגיעו ֹקרוב לירושלם שלחו לפניהם
ועטרו את בכוריהם .הפחות הסגנים והגזברים יוצאים לֹקראתם .לפי כבוד
הנכנסים היו יוצאים .וכל בעלי אומניות שבירושלם עומדים לפניהם ושואלין
בשלומם .אחינו אנשי המֹקום פלוני באתם לשלום:
החליל מכה לפניהם עד שמגיעין להר הבית .הגיעו להר הבית אפילו אגריפס
המלך נוטל הסל על כתפו .ונכנס עד שמגיע לעזרה .הגיע לעזרה ודברו הלוים
בשיר .ארוממך ה' כי דליתני ולא שמחת אויבי לי (תהלים ל):
הגוזלות שעל גבי הסלים היו עולות ומה שבידם נותנים לכהנים:
עודהו הסל על כתפו ֹקורא מהגדתי היום לה' אלהיך (דברים כו) עד שגומר כל
הפרשה ר' יהודה אומר עד ארמי אובד אבי הגיע לארמי אובד אבי מוריד הסל
מעל כתפו ואוחזו בשפתותיו וכהן מניח ידו תחתיו ומניפו וֹקורא מארמי
אובד אבי עד שהוא גומר כל הפרשה ומניחו בצד המזבח והשתחוה ויצא:
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מֹקרא ביכורים"...הגר מביא וֹקורא"
רמב"ם הלכות ביכורים ד:ג
הגר מביא וֹקורא שנאמר לאברהם אב המון גוים נתתיך הרי הוא אב כל העולם כולו שנכנסין
תחת כנפי שכינה ,ולאברהם היתה השבועה תחלה שיירשו בניו את הארץ.
שו"ת הרמב"ם סימן רצג
אמר משה ב"ר מימון מבני גלות ירושלם אשר בספרד (זצ"ל) הגיע אלינו שאלות מרנא ורבנא
עובדיה המשכיל המבין גר הצדֹק ישלם יי פעלו ותהי משכרתו שלימה מעם יי אלהי ישראל אשר
בא לחסות תחת כנפיו.
שאלת על עסֹקי הברכות והתפלות בינך לבין עצמך או אם תתפלל בצבור היש לך לומר אלהינו
ואלהי אבותינו ואשר ֹקדשנו במצותיו וצונו ואשר הבדילנו ואשר בחר בנו ושהנחלת את אבותינו
ושהוצאתנו מארץ מצרים ושעשה נסים לאבותינו וכל כיוצא באלה הענינים .יש לך לומר הכל
כתֹקנם ואל תשנה דבר אלא כמו שיתפלל ויברך כל אזרח מישראל כך ראוי לך לברך ולהתפלל
בין שהתפללת יחידי בין שהיית שליח צבור.
ועיֹקר הדבר שאברהם אבינו הוא שלמד כל העם והשכילם והודיעם דת האמת וייחודו של
הֹקב"ה ובעט בע"ז והפר עבודתה והכניס רבים תחת כנפי השכינה ולמדם והורם וצוה בניו ובני
ביתו אחריו לשמור דרך ה' כמו שכתו' בתורה כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו
אחריו ושמרו דרך ה' וגו' .לפיכך כל מי שיתגייר עד סוף כל הדורות וכל המיחד שמו של הֹקב"ה
כמו שהוא כתוב בתורה תלמידו של אברהם אבינו ע"ה ובני ביתו הם כולם והוא החזיר אותם
למוטב כשם שהחזיר את אנשי דורו בפיו ובלמודו כך החזיר כל העתידים להתגייר בצואתו
שצוה את בניו ואת בני ביתו אחריו .נמצא אברהם אבינו ע"ה הוא אב לזרעו הכשרים ההולכים
בדרכיו ואב לתלמידיו וכל גר שיתגייר .לפיכך יש לך לאמר אלהינו ואלהי אבותינו שאברהם
ע"ה הוא אביך ויש לך לומר שהנחלת את אבותינו שלאברהם נתנה הארץ שנ' ֹקום התהלך
בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה .אבל שהוצאתנו ממצרים או שעשית נסים לאבותינו אם
רצית לשנות ולומר שהוצאת את ישראל ממצרים ושעשית נסים עם ישראל אמור .ואם לא
שנית אין בכך הפסד כלום מאחר שנכנסת תחת כנפי השכינה ונלוית אליו אין כאן הפרש
בינינו ובינך .וכל הנסים שנעשו כאלו לנו ולך נעשו .הרי הוא אומר בישעיה ואל יאמר בן הנכר
הנלוה אל ה' לאמר הבדל הבדילני ה' מעל עמו וגו' ,אין שום הפרש כלל בינינו ובינך לכל דבר.
ודאי יש לך לברך אשר בחר בנו ואשר נתן לנו ואשר הנחילנו ואשר הבדילנו .שכבר בחר בך
הבורא יתעלה והבדילך מן האומות ונתן לך התורה שהתורה לנו ולגרים שנ' הֹקהל חוֹקה אחת
לכם ולגר הגר חוֹקת עולם לדורותיכם ככם כגר יהיה לפני י"י .תורה אחת ומשפט אחד יהיה
לכם ולגר הגר אתכם.
ודע כי אבותינו שיצאו ממצרים רובם עובדי ע"ז היו במצרים נתערבו בגוים ולמדו מעשיהם עד
ששלח הֹקב"ה משה רבינו ע"ה רבן של כל הנביאים והבדילנו מן העמים והכניסנו תחת כנפי
השכינה לנו ולכל הגרים ושם לכולנו חוֹקה אחת .ואל יהא יחוסך ֹקל בעיניך אם אנו מתיחסים
לאברהם יצחֹק ויעֹקב אתה מתיחס למי שאמר והיה העולם .וכך מפורש בישעיה זה יאמר לי"י
אני וזה יֹקרא בשם יעֹקב וגו' .וכל מה שאמרנו לך בענין הברכות שלא תשנה כבר ראיה לזה
ממסכת בכורים תמן תנינן הגר מביא ואינו ֹקורא שאינו יכול לומר אשר נשבע י"י לאבותינו
לתת לנו .וכשהוא מתפלל בינו לבין עצמו אומר אלהינו ואלהי אבות ישראל .וכשהוא מתפלל
בבית הכנסת אומר אלהינו ואלהי אבותינו זהו סתם משנה .והיא לר' מאיר ואינה הלכה אלא
כמו שנתפרש בירושלמי תמן אמרינן תני בשם ר' יהודה גר עצמו מביא וֹקורא מאי טעמיה כי
אב המון גוים נתתיך לשעבר היית אבי לאברהם מיכאן ואילך אב לכל הבריות .ר' יהושע בן לוי
אמר הלכה כר' יהודה .אתא עובדא ֹקמיה דר' אבהו והורי כר' יהודה .הנה נתברר לך שיש לך
לומר אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו .ושאברהם אב לך ולנו ולכל הצדיֹקים ללכת בדרכיו
והוא הדין לשאר הברכות והתפלות שלא תשנה כלום.
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"ואין טוב אלא תורה"

♥

יתָך ַּא ָּתה וְּ הַּ לֵּ וִׁ י וְּ הַּ גֵּר
(כו:יא) וְּ שָּ מַּ ְּח ָּת בְ כָ ל הַ ּטֹוב אֲ שֶ ר נ ַָּּתן לְּ ָך יְּ ֹקֹוָּ ֹק אֱ ֹלהֶ יָך ּולְּ בֵּ ֶ
אֲ שֶ ר בְּ ִֹׁק ְּרבֶ ָך:
אור החיים ... -גם ירמוז במאמר 'בכל הטוב' אל התורה כאומרם ז"ל
(ברכות ה' א) ואין טוב אלא תורה ,שאם היו בני אדם מרגישין במתיֹקות
ועריבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה ולא יחשב בעיניהם
מלא עולם כסף וזהב למאומה כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם:
אֹלהים וְּ לָּ לֶ כֶ ת בִׁ ְּד ָּרכָּ יו וְּ לִׁ ְּשמֹר
(כו:יז) ֶאת יְּ ֹקֹוָּ ֹק הֶ אֱ מַּ ְּר ָּת הַּ יֹום לִׁ ְּהיֹות לְּ ָך לֵּ ִׁ
ּומ ְּשפָּ טָּ יו וְ לִּ ְשמֹעַ בְ קֹלֹו:
ֹותיו ִׁ
ּומצְּ ָּ
חֻ ָּקיו ִׁ
אור החיים  -ולשמוע בֹקולו זה תלמוד תורה ,ודֹקדֹק לומר בֹקולו על דרך
אומרם ז"ל (במד"ר פ' י"ד) וז"ל מנין לשומע מפי ֹקטן וכו' כשומע מפי
הגבורה דכתיב (לעיל ט"ו ה') אם שמוע תשמע בֹקול ה' אלהיך ,וטעם שצוה
על עסֹק התורה באחרונה ,להעיר שהגם שהשיג אדם לדעת כל האמור וֹקיימו
אף על פי כן לא יאמר מה לי ללמוד תורה ,אם לדעת מה יעשה ישראל ,הנה
ידעתי וֹקיימתי כל דברי ה' אלא אף על פי כן חייב הכתוב תלמוד תורה ,והוא
אומרו אחר כל מה שחייב לעשות ולשמוע בֹקולו כי מצות תלמוד תורה היא
מצוה בפני עצמה שאין זמן ליפטר ממנה עד יום מותו דכתיב (במדבר י"ט
י"ד) זאת התורה אדם כי ימות באהל:
(כו:טז) הַ ּיֹום הַ זֶ ה יְּ ֹקֹוָּ ֹק אֱ ֹלהֶ יָך ְּמצַּ ּוְּ ָך לַּ עֲשֹות ֶאת הַּ חֻ ִׁקים הָּ ֵּאלֶ ה וְּ ֶאת
אֹותם בְּ כָּ ל לְּ בָּ בְּ ָך ּובְּ כָּ ל נַּפְּ שֶ ָך
ית ָּ
הַּ ִׁמ ְּשפָּ ִׁטים וְּ שָּ מַּ ְּר ָּת וְּ עָּ ִׁש ָּ
רש"י  -היום הזה ה' אלהיך מצוך  -בכל יום יהיו בעיניך חדשים ,כאלו בו
ביום נצטוית עליהם
מדרש תנחומא  -ומה ת"ל היום הזה ,אלא כך אמר משה לישראל בכל יום
יהא התורה חביבה עליכם כאלו היום הזה ֹקבלתם אותה מהר סיני
רבינו בחיי – בכל לבבך  -ובפרשת שמע( :דברים ו ,ו) "בפסוֹק אשר אנכי
מצוך היום" ,דרשו :יהיו בעיניך חדשים כאלו היום ֹקבלתם מסיני .בין בלשון
"חביבין" בין בלשון "חדשים" הוצרכו לדרוש כן לפי שהדורות חולפים ולב
האדם הולך אחר עיניו בדבר הנראה ,כי בעמדו בין עיניו יזכרנו ובהסתרו
מעיניו ישכחנו ,והאותות והמופתים אינן עומדין לעולם ,לכך יזהירו שתהיה
האמונה ֹקבועה בלב עומדת לעד בזמן ההסתר כמו שהיתה בזמן הגלות,
ויהיו דברי התורה חביבין אצלנו שלא נעבור עליהם ,ויהיו גם כן חדשים
בענין זכרון האותות והמופתים שלא נשכחם מלבנו בהתעלמם מעינינו ,אך
יהיה אצלנו מעמד הר סיני בנפלאותיו בחדושו תמיד.
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" עשו עצמכם כתות כתות והטו לבבכם לשמוע ד"ת "
(כו:טז) הַּ יֹום הַּ זֶה יְֹּקֹוָֹּק אֱ ֹלהֶ יָך ְּמצַּ ּוְּ ָך ַּלעֲשֹות ֶאת הַּ חֻ ִׁקים הָּ ֵּאלֶה וְּ ֶאת הַּ ִׁמ ְּשפ ִָּׁטים וְּ שָּ מַּ ְּר ָּת
ֵּאֹלהים
אֹותם בְּ כָּל לְּבָּ בְּ ָך ּובְּ כָּל נַּפְּ שֶ ָך( :יז) ֶאת יְֹּקֹוָֹּק הֶ אֱ מַּ ְּר ָּת הַּ יֹום ל ְִּׁהיֹות לְָּך ל ִׁ
ית ָּ
וְּ עָּ ִׁש ָּ
ּומ ְּשפָּטָּ יו וְּ ל ְִּׁשמֹעַּ בְּ ֹקֹלֹו( :יח) וַּיֹקֹוָֹּק הֶ אֱ ִׁמ ְּירָך הַּ יֹום
ֹותיו ִׁ
ּומצְּ ָּ
וְּ ָּל ֶלכֶת בִׁ ְּד ָּרכָּיו וְּ ל ְִּׁשמֹר חֻ ָּקיו ִׁ
ֹותיו(:יט) ּול ְִּׁת ְּתָך עֶ לְּיֹון עַּ ל כָּל הַּ גֹויִׁם
ל ְִּׁהיֹות לֹו לְּעַּ ם ְּסגֻלָּה כַּאֲ שֶ ר ִׁדבֶ ר לְָּך וְּ ל ְִּׁשמֹר כָּל ִׁמצְּ ָּ
אֲ שֶ ר עָּ שָּ ה ל ְִּׁת ִׁהלָּה ּולְּשֵּ ם ּול ְִּׁתפְּ ָּא ֶרת וְּ ל ְִּׁהי ְֹּתָך עַּ ם ָֹּקדֹש לַּיֹקֹוָֹּק אֱ ֹלהֶ יָך כַּאֲ שֶ ר ִׁדבֵּ ר:
ִּש ָר ֵאל
ּושמַ ע י ְ
(כז:ט) ַּויְּדַּ בֵּ ר מֹשֶ ה וְּ הַּ כֹהֲ נִׁים הַּ לְּוִׁ יִׁם ֶאל כָּל י ְִּׁש ָּר ֵּאל לֵּאמֹר הַ ְסכֵת ְ
ֵּית לְּעָּ ם לַּיֹקֹוָֹּק אֱ ֹלהֶ יָך:
הַּ יֹום הַּ זֶה נ ְִּׁהי ָּ

מדרש תנחומא פרשת כי תבוא ב
[כז ,ט] וידבר משה והכהנים הלוים אל כל ישראל לאמר הסכת ושמע ,מהו הסכת
ושמע הס ואחרי כן כתת ,אמר להן משה לישראל עשו עצמכם כתות כתות והטו
לבבכם לשמוע ד"ת ,דבר אחר אמר להם כתתו לבבכם ונפשכם לשמוע דברי תורה,
בכל לבבכם אמר רבי אלעזר בן יעֹקב בא הכתוב להזהיר את הכהנים בשעה שעובדין
עבודה שלא יהיה להם שתי לבבות אחד לפני הֹקב"ה ואחד לדבר אחר ,ובכל נפשכם
אפילו נוטל את נפשך.
פעם אחד גזרה מלכות יון(?) שמד על ישראל שלא יעסֹקו בתורה ,הלך רבי עֹקיבא
וחבריו ועסֹקו בתורה ,בא פפוס בן יהודה ומצאו וא"ל הרי אתה מסתכן בעצמך
שאתה עובר על גזירת המלך ,א"ל רבי עֹקיבא אמשול לך משל למה"ד לשועל שהיה
מהלך על שפת הנהר ראה שם דגים רצים ומתחבאים ,אמר להם בואו ולכו אצלי
ואטמין אתכם בנֹקיֹקי הסלעים ואל תתיראו ,אמרו לו ואתה הוא שאומרים עליך
שהוא פֹקח שבחיות אין אתה אלא טפש כל חיינו אינו אלא במים ואתה אומר לנו
עלו ליבשה ,ומה במֹקום חיותינו אנו מתיראין במֹקום מיתתנו עאכ"ו .ואף אנו כל
חיינו אינו אלא בתורה דכתיב (משלי ד) כי היא חייך ואורך ימיך ,ואתה אומר
מסתכן אתה בעצמך?! לימים מועטים נתפסו שניהם ,א"ל פפוס לרבי עֹקיבא אשריך
שנתפסת על דברי תורה אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים ,וכשהוציאו את רבי
עֹקיבא להריגה זמן ֹק"ש היה והיו מסרֹקין את בשרו במסרֹקות של ברזל והוא ֹקרא
ֹק"ש ועליו אמר דוד ' ִׁמ ְּמ ִׁתים י ְָּּדָך יְּ ֹקֹוָּ ֹק ִׁמ ְּמ ִׁתים מֵּ חֶ לֶ ד חֶ לְּ ָֹּקם בַּ חַּ יִׁ ים ּוצְּ פּונְּ ָך ְּתמַּ לֵּ א
בִׁ ְּטנָּם יִׁ ְּשבְּ עּו בָּ נִׁ ים וְּ ִׁהנִׁ יחּו יִׁ ְּת ָּרם לְּ עֹולְּ לֵּ יהֶ ם' (תהלים יז:יד) ,אמר ר' חנינא בר פפא אל
תהי ֹקורא ממתים אלא ֹקורא ממיתים על תורה שנתנה על ידך בני אדם שרואים
אותן אמר חלודה מלאי חטאין יש בידן לפיכך הן נהרגין וכן הן מתים מחלד והן
אינן יודעין שחלֹקן בחיי עולם וכל טובה צפונה להם שנאמר (תהלים יז) וצפונך
תמלא בטנם ,ולא עוד אלא שזוכין לזרעם אחריהם ,ומתוך שישראל מוסרין עצמן
על ד"ת ועל ֹקדושת שמו לפיכך עשה להם הֹקב"ה חטיבה וברכה בעולם שנאמר את
ה' האמרת היום וגו' ,וכשם שישראל עושין חטיבה לפני הֹקב"ה כך הֹקב"ה עושה
להם חטיבה שנאמר וה' האמירך היום ,אמר ריב"ל כשם שהעליה כובשת כן עתידין
ישראל לכבוש ארבע מלכיות תחת רגליהם שנאמר ולתתך עליון על כל הגוים אשר
עשה לתהלה לשם ולתפארת.
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"כי אתה נעלה על כלם"
דברים כו
טז) הַּ יֹום הַּ זֶ ה יְּ ֹקֹוָּ ֹק אֱ ֹלהֶ יָך ְּמצַּ ּוְּ ָך לַּ עֲשֹות ֶאת הַּ חֻ ִׁקים הָּ ֵּאלֶ ה וְּ ֶאת הַּ ִׁמ ְּשפָּ ִׁטים
אֹותם בְּ כָּ ל לְּ בָּ בְּ ָך ּובְּ כָּ ל נַּפְּ שֶ ָך( :יז) ֶאת יְּ ֹקֹוָּ ֹק הֶ אֱ מַּ ְּר ָּת הַּ יֹום לִׁ ְּהיֹות
ית ָּ
וְּ שָּ מַּ ְּר ָּת וְּ עָּ ִׁש ָּ
ּומ ְּשפָּ טָּ יו וְּ לִׁ ְּשמֹעַּ בְּ ֹקֹלֹו:
ֹותיו ִׁ
ּומצְּ ָּ
אֹלהים וְּ לָּ לֶ כֶ ת בִׁ ְּד ָּרכָּ יו וְּ לִׁ ְּשמֹר חֻ ָּקיו ִׁ
לְּ ָך לֵּ ִׁ
(יח) וַּ יֹקֹוָּ ֹק הֶ אֱ ִׁמ ְּירָך הַּ יֹום לִׁ ְּהיֹות לֹו לְּ עַּ ם ְּסגֻלָּ ה כַּ אֲ שֶ ר ִׁדבֶ ר לָּ ְך וְּ לִׁ ְּשמֹר כָּ ל
ֹותיו(:יט) ּולְ ִּת ְתָך עֶ לְ יֹון עַ ל כָ ל הַ ּגֹויִּ ם אֲ שֶ ר עָ שָ ה לִּ ְת ִּהלָ ה ּולְ שֵ ם ּולְ ִּתפְ ָא ֶרת
ִׁמצְּ ָּ
וְּ לִׁ ְּהי ְֹּתָך עַּ ם ָֹּקדֹש לַּ יֹקֹוָּ ֹק אֱ ֹלהֶ יָך כַּ אֲ שֶ ר ִׁדבֵּ ר:
רש"י  -האמרת  -והאמירך אין להם עד מוכיח במֹקרא ולי נראה שהוא לשון
הפרשה והבדלה הבדלתי לך מאלהי הנכר להיות לך לאלהים ,והוא הפרישך
אליו מעמי הארץ להיות לו לעם סגולה
ספורנו  -להיות לו לעם סגולה .כדי שישיג בכם מה שחפץ להשיג מן המין האנושי
רמב"ן – ואמר וה' האמירך היום  -כי היום הזה לכם כיום סיני ,והשם רומם וגדל
אתכם בֹקבול התורה שתהיו לו לעם סגולה מכל העמים ,ולשמר כל מצותיו  -כי
לכם לבדכם יתן תורתו ויצוה אתכם בכל המצות הרצויות לפניו לא לעם אחר,
כענין שכתוב (תהלים ֹקמז יט כ) מגיד דבריו ליעֹקב חֹקיו ומשפטיו לישראל לא
עשה כן לכל גוי:
ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה ,לתהלה  -שיהללוך כל עמי הארץ בהיות ה'
ֹקרוב בכל ֹקראך אליו ,ולשם  -שיצא לך שם בגוים בהדרו אשר שם עליך ,כי אתה
נעלה על כלם
אור החיים  -וה' האמירך וגו' .אומרו להיות לו לעם סגולה ,שהגם שתבא אומה
אחרת ותטיב מעשיה ותשתדל להדבֹק בשכינה לא ישיגו מדרגת ישראל ,ובחינה זו
תֹקרא סגולה וזו היא גדולתם ,ואומרו כאשר דבר לך ,במעשה הר סיני דכתיב
(שמות י"ט ה') והייתם לי סגולה מכל העמים:
או ירצה שהגם שיהיה זמן שיכעיסו ישראל את הבורא אף על פי כן לא ימיר אותם
באומה אחרת ,ואומרו כאשר דבר כאומרם ז"ל (ברכות ז') בפסוֹק (שמות ל"ג ט"ז)
ונפלינו אני ועמך ,שבֹקש משה מה' שלא ישרה שכינתו על האומות ,ופירשנוהו
במֹקומו (חפץ ה') שהכוונה היא הגם שתכשיר מעשיה אומה מאומות וישראל
עוברי רצונו ,והסכים ה' ודבר לעשות כדברי משה:

ברכות ו - .אמר ליה רב נחמן בר יצחֹק לרב חייא בר אבין :הני תפילין דמרי
עלמא מה כתיב בהו? אמר ליה :ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ .ומי משתבח
ֹקודשא בריך הוא בשבחייהו דישראל?  -אין ,דכתיב :את ה' האמרת היום
(וכתיב) וה' האמירך היום .אמר להם הֹקדוש ברוך הוא לישראל :אתם עשיתוני
חטיבה אחת בעולם ,ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם; אתם עשיתוני
חטיבה אחת בעולם ,שנאמר :שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד .ואני אעשה
אתכם חטיבה אחת בעולם ,שנאמר :ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.
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"ּונ ְָּּתנְָּך ה' אֱ ֹלהֶ יָך עֶ לְּיֹון עַּ ל כָּל גֹויֵּי הָּ ָּא ֶרץ"
כח:א  -וְּ הָּ יָּה ִׁאם שָּ מֹועַּ ִׁת ְּשמַּ ע בְּ ֹקֹול יְּ ֹקֹוָּ ֹק אֱ ֹלהֶ יָך לִׁ ְּשמֹר לַּ עֲשֹות ֶאת כָּ ל
ֹותיו אֲ שֶ ר ָּאנֹכִׁ י ְּמצַּ ּוְּ ָך הַּ יֹום ּונְ ָתנְ ָך יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך עֶ לְ יֹון עַ ל כָ ל ּגֹויֵי הָ ָא ֶרץ.
ִׁמצְּ ָּ

דברים רבה פרשת כי תבוא ז:ג
 ...מה השמן הזה אין יכול להתערב במשֹקין אחרים אף ישראל אין יכולין
להתערב באו"ה ,מנין שנא' (ויֹקרא כ) ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי,
דבר אחר מה השמן הזה אפי' אתה נותן אותו בכמה משֹקין הוא נעשה
עליון על כולם כך הן ישראל עליונים על כל אומות העולם כמו שכתוב
(דברים כח) ונתנך ה' אלהיך עליון על כל גויי הארץ.

(כט:ד) וָּ אֹולֵּ ְך ֶא ְּתכֶ ם ַּא ְּרבָּ עִׁ ים שָּ נָּה בַּ ִׁמ ְּדבָּ ר ל ֹא בָּ לּו שַּ לְּ מ ֵֹּתיכֶ ם מֵּ עֲלֵּ יכֶ ם
וְּ נַּעַּ לְּ ָך ל ֹא בָּ לְּ ָּתה מֵּ עַּ ל ַּרגְּ לֶ ָך:
ית אֲ שֶ ר נְּ שָּ אֲ ָך יְּ ֹקֹוָּ ֹק אֱ ֹלהֶ יָך כַּ אֲ שֶ ר יִׁ שָּ א ִׁאיש ֶאת
(א:לא) ּובַּ ִׁמ ְּדבָּ ר אֲ שֶ ר ָּר ִׁא ָּ
בְּ נֹו בְּ כָּ ל הַּ דֶ ֶרְך אֲ שֶ ר הֲ לַּ כְּ ֶתם עַּ ד בֹאֲ כֶ ם עַּ ד הַּ מָּ ֹקֹום הַּ זֶ ה
דברים רבה פרשת כי תבוא ז:יב
ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר ,א"ר יהודה בוא וראה ענותנותו של
הֹקב" ה בנוהג שבעולם אדם יש לו בן והוא טוענו אם מצער אותו מיד הוא
משליכו כביכול הֹקב"ה אינו כן אלא היו ישראל במדבר מ' שנה והיו
מכעיסין אותו והוא טוענן מנין שנא' (דברים א) במדבר אשר ראית וגו',
ד"א אמר ר"ל מהו אשר נשאך נשאן וגידלן שעשה אותן כאלוהות שנאמר
(תהלים פב) אני אמרתי אלהים אתם ,ד"א אמר רשב"י בנוהג שבעולם
אדם אם יש לו בן נותנו לשפחה שתניֹקהו ואם אין לו שפחה נותנו למניֹקה
וכמה היא מניֹקה אותו ב' וג' שנים כביכול הֹקב"ה אינו כן אלא (ישעיה
מו) ועד זֹקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול וגו' א"ל הֹקב"ה בני חייכם
כשם שגידלתי אתכם בעוה"ז כך אני מגדיל ומייֹקר אתכם לעתיד לבוא
מנין שנא' (ירמיה לא) הבן יֹקיר לי אפרים.
פרשת נצבים ל:יד  -כִׁ י ָֹּקרֹוב ֵּאלֶ יָך הַּ דָּ בָּ ר ְּמאֹד בְּ פִׁ יָך ּובִׁ לְּ בָּ בְּ ָך לַּ ֲעשֹתֹו:
מּואל בַּ ר ַּרב נ ְַּּחמָּ ן לְּ מָּ ה
דברים רבה ט:ז ' -כִׁ י ָֹּקרֹוב ֵּאלֶ יָך'ָּ ,אמַּ ר ַּרבִׁ י ְּש ֵּ
ירּה וְּ הָּ יָּה לַּ מֶ לֶ ְך ָּאהּוב ֶאחָּ ד וְּ הָּ יָּה
הַּ דָּ בָּ ר דֹומֶ ה לְּ בַּ ת מֶ לֶ ְך שֶ ל ֹא הָּ יָּה ָּאדָּ ם מַּ כִׁ ָּ
נִׁ כְּ נַּס לַּ מֶ לֶ ְך בְּ כָּ ל שָּ עָּ ה ,וְּ הָּ יְּ ָּתה בִׁ תֹו שֶ ל מֶ לֶ ְך עֹומֶ דֶ ת לְּ פָּ נָּיוָּ ,אמַּ ר לֹו הַּ מֶ לֶ ְך
אֹותָך שֶ ֵּאין בְּ ִׁריָּה מַּ כִׁ יר ֶאת בִׁ ִׁתי וְּ עֹומֶ דֶ ת לְּ פָּ נֶיָך .כָּ ְך
יאְך אֲ נִׁ י ְּמחַּ בֵּ ב ְּ
ְּר ֵּאה הֵּ ַּ
ָּאמַּ ר הַּ ָּקדֹוש בָּ רּוְך הּוא לְּ יִׁ ְּש ָּר ֵּאלְ ,ראּו מָ ה ַא ֶתם חֲ בִּ יבִּ ים עָ לַ י ,שֶ ֵאין בְ ִּריָה
תֹורה ,וְ לָ כֶ ם נְ ַת ִּתיהָ  ,שֶ נֶאֱ מַּ ר (איוב כח ,כא):
בַ פָ לָ ִּטין שֶ לִּ י מַ כִּ יר ֶאת הַ ָ
וְּ נֶעֶ לְּ מָּ ה מֵּ עֵּ ינֵּי כָּ ל חָּ י ,אֲ בָּ ל ַּא ֶתם ל ֹא נִׁ פְּ לֵּ את ִׁהיא ִׁמ ְּמָךֶ ,אלָּ א ָֹּקרֹוב ֵּאלֶ יָך
הַּ דָּ בָּ ר ְּמאֹד.
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ניצחון הוא מושג תורני .פלא פלאים!
ּוב ִׁש ְּבעָּ ה ְּד ָּרכִׁ ים יָּנּוסּו
איְּבֶ יָך הַּ ָּק ִׁמים עָּ לֶיָך ִׁנגָּפִׁ ים ְּל ָּפנֶיָך בְּ דֶ ֶרְך ֶא ָּחד י ְֵּּצאּו ֵּאלֶיָך ְּ
כח( :ז) י ִֵּׁתן ה' ֶאת ֹ
ֹלהיָך נ ֵֹּתן לְָּך:
ְּל ָּפנֶיָך( :ח) ְּיצַּ ו ה' ִׁא ְּתָך ֶאת הַּ בְּ ָּרכָּה בַּ אֲ סָּ מֶ יָך ּובְּ כֹל ִׁמ ְּשלַּח יָּדֶ ָך ּובֵּ ַּרכְּ ָך בָּ ָּא ֶרץ אֲ ֶשר ה' אֱ ֶ
רמב"ן ... -וכן הֹקדים בברכות נגיפת האויבים ֹקודם הברכה באסמיך ובכל משלח ידך ,כי נצוח
האויבים הוא להם הכבוד והצורך הגדול בכבוש הארצות ובישיבתם לבטח בין העמים
בֹותים כִּ י ִּר ַח ְמ ִּתים וְ ָהיּו
הֹוש ִּ
אֹושיעַ וְ ְ
ִּ
זכריה י:ו-ז  -וְ גִּ בַ ְר ִּתי | ֶאת-בֵ ית יְהּודָ ה וְ ֶאת-בֵ ית יֹוסֵ ף
ֵיהם
ּובנ ֶ
כַאֲ שֶ ר ל ֹא-זְ נ ְַח ִּתים כִּ י אֲ נִּי ה' אֱ ֹלהֵ יהֶ ם וְ ֶא ֱענֵם :ז וְ הָ יּו כְ גִּ בֹור ֶאפְ ַר ִּים וְ ָֹש ַמח לִּבָ ם כְ מֹוָ -י ִּין ְ
י ְִּראּו וְ ָֹשמֵ חּו ָיגֵל לִּבָ ם בַ ה':
רד"ק  -וגברתיאתן להם גבורה אל אויביהם :ושמח לבם ישמח לבם בנצחם אויביהם
דברים לג:כט ַ -א ְש ֶריָך ִּי ְֹש ָר ֵאל ִּמי כָמֹוָך עַ ם נֹושַ ע בַ ה' מָ גֵן עֶ זְ ֶרָך וַאֲ ֶשרֶ -ח ֶרב ּגַאֲ ו ֶָתָך וְ ִּיכָחֲ שּו אֹיְבֶ יָך
מֹותימֹו ִּת ְדרְֹך:
לְָך 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 תפארת וזהו ואשר חרב גאותך...

נֹודע
פסיקתא רבתי פרק לד סימן ב  -זו היא שנאמרה ברוח הֹקדש על ידי ישעיה (סא:ט) וְּ ַּ
בַּ גֹויִׁם ז ְַּּרעָּ ם וְּ צֶ אֱ צָּ ֵּאיהֶ ם בְּ תֹוְך הָּ עַּ ִׁמים ,כנגד מי אמרו ישעיה למֹקרא הזה לא אמרו אלא כנגד
נֹודע בַּ גֹויִׁם ז ְַּּרעָּ ם,
אבילי ציון שהֹקדוש ברוך הוא עתיד ליתן להם נצחם על אויביהם שנאמר וְּ ַּ
אל תהי קורא זרעם אלא זרועם ,ומי עומד להם בזרוע ,הֹקדוש ברוך הוא עומד להם בזרוע
שנאמר ה' חָּ נֵּנּו לְָּך ִֹׁקּוִׁ ינּו הֱ יֵּה זְּ רֹעָּ ם לַּבְּ ָֹּק ִׁרים ַּאף יְּשּועָּ ֵּתנּו בְּ עֵּ ת צָּ ָּרה (שם לג:ב)
זכריה י:ז  -וְּ הָּ יּו כְּ גִׁ בֹור ֶאפְּ ַּריִׁם וְּ ָֹּשמַּ ח לִׁבָּ ם כְּ מֹוָּ -ייִׁן ּובְּ נֵּיהֶ ם י ְִּׁראּו וְּ ָֹּש ֵּמחּו ָּיגֵּל לִׁבָּ ם בַּ ה':
רד"ק  -ובניהם יראו ושמחו .הֹקטנים והנערים שאין דרכם להלחם יראו במלחמת אבותם
שינצחו אויביהם במלחמה ושמחו:
ְּחּושה וַּהֲ ִׁדקֹות עַּ ִׁמים
שים נ ָּ
ָּדֹושי בַּ ת -צִׁ יֹון כִׁ י ַֹּק ְּרנְֵּך ָּא ִֹׁשים בַּ ְּרזֶל ּופ ְַּּרס ַֹּתיְִׁך ָּא ִׁ ֹ
ֹקּומי ו ִׁ
מיכה ד:יג ִׁ -
ַּרבִׁ ים וְּ הַּ חֲ ַּר ְּמ ִׁתי לַּה' בִׁ צְּ עָּ ם וְּ חֵּ ילָּם לַּאֲ דֹון כָּל-הָּ ָּא ֶרץ:
מצודת דוד ֹ -קומי ודושי .לפי שהמשילם לעמיר אמר לשון הנופל בעמיר ור"ל הנה עתה שכולם
נֹקבצו ובאו עמוד והרוג בהם עם כי נחלש כחך בהיותך בגולה ,הנה אני אחזֹק אותך ואשים
ֹקרנך ברזל לנגח בהם ואת פרסותיך אשים נחושה לרמוס אותם וַהֲ ִּדּקֹות תשחֹקם דֹק דֹק.
מקורות פרשת כי תבוא – נערך ע‘י הרב ראובן שכטר  -תשע'ח
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"והלכת בדרכיו"

(כח:ט)
ימָך ה' לֹו לְּעַּ ם
י ְִֹּׁק ְּ
ָֹּקדֹוש כַּאֲ שֶ ר ִׁנ ְּשבַּ ע
לְָּך כִׁ י ִׁת ְּשמֹר ֶאת
ִׁמצְּ ֹות יְֹּקֹוָֹּק אֱ ֹלהֶ יָך
וְּ הָּ לַּכְּ ָּת בִׁ ְּד ָּרכָּיו:
אברבנאל
...ולכן אמר בזה כי
תשמור את מצות
ה' אלהיך והלכת
בדרכיו ,שכולל
העבודה והאמונות
ועם זה המעשה גם
כן שהוא הנרמז בו
בוהלכת בדרכיו
(חשיבות מושגים
ואידֵ אֹולֹוגִּ יָה)
ִּ
אברבנאל (שוב
מושגים
ואידֵ אֹולֹוגִּ יָה)
ִּ
...וזהו אמרו (כו:טז)

הַּ יֹום הַּ זֶה יְֹּקֹוָֹּק
אֱ ֹלהֶ יָך ְּמצַּ ּוְּ ָך
ַּלעֲשֹות ֶאת הַּ חֻ ִׁקים
הָּ ֵּאלֶה וְּ ֶאת
הַּ ִׁמ ְּשפ ִָּׁטים וְּ שָּ מַּ ְּר ָּת
אֹותם בְ כָל
ית ָּ
וְּ עָּ ִׁש ָּ
לְבָ בְ ָך ּובְ כָל נַפְ שֶ ָך:
רוצה לומר שתעשה
מצות עשה ותשמור
מצות לא תעשה כי
זהו הנרצה
בשמירה ועשיה,
ויהיה זה ברצון
וחפץ נכבד ובכונה
וידיעה שלמה ,לא
כמצות אנשים
מלומדה ,ועל
הרצון אמר בכל
לבבך ,ועל הכונה
והידיעה אמר
ובכל נפשך.

ספר החינוך תריא  -מצוה להדמות בדרכי השם יתברך הטובים והישרים
שנצטוינו לעשות כל מעשינו בדרך היושר והטוב בכל כחנו ,ולהטות כל דברינו אשר
בינינו ובין זולתנו על דרך החסד והרחמים ,כאשר ידענו מתורתנו שזהו דרך השם וזה
חפצו מבריותיו למען יזכו לטובו כי חפץ חסד הוא ,ועל זה נאמר [דברים כ"ח ,ט'],
והלכת בדרכיו .ונכפלה המצוה עוד במֹקום אחר שנאמר ללכת בכל דרכיו.
ואמרו זכרונם לברכה בפירוש זאת המצוה ,מה הֹקדוש ברוך הוא נֹקרא רחום אף אתה
היה רחום ,מה הֹקדוש ברוך הוא נֹקרא חנון אף אתה היה חנון ,מה הֹקדוש ברוך הוא
נֹקרא צדיֹק אף אתה היה צדיֹק ,מה הוא נֹקרא ֹקדוש אף אתה היה ֹקדוש .והענין כולו
לומר שנלמד נפשנו ללכת בפעולות טובות כאלו ומדות נכבדות אשר יסופר בהם יתברך
על דרך משל לומר שמתנהג במדות טובות אלו עם בריותיו .והוא ברוך הוא יתעלה על כל
עילוי גדול שאין בנו כח ודעה להשיג גודל מעלתו ורוב טובו ולא בכל הנבראים ,ועל
הדרך הזה שאמרנו יֹקראו הנביאים לאל ברוך הוא כל הכינויים צדיֹק ישר תמים גבור
חזֹק רב חסד ארך אפים ,כי באמרם ארך אפים אין הענין חלילה שיהיה כעס לפניו
לעולם ,כי אשר בידו להמית ולהחיות למחות עולם ולבראות ואין אומר לו מה תעשה
למה יכעוס ,גם כי הכעס איננו שלמות בכועס ,ואליו ברוך הוא כל השלמות .אבל הענין
באמת על הדרך שזכרנו ,כלומר שהן המדות המעולות שמתנהג בהן עם בריותיו ,ויש לנו
ללמוד ולעשות כל דרכינו בדמיונו.
ואולי בני תחשוב לבא אלי במה שכתוב [תהלים ז' ,י"ב] ואל זועם בכל יום ,וגם אמרו
זכרונם לברכה [ברכות ז' ע"א] וכמה זעמו רגע .ואתה בני אל תטעה בזה ,חלילה לאל
מרשע ומלבבך להאמין בו ברוך הוא כי אם תכלית כל שלמות ,וענין הכעס לא יארע בנו
רֹק מצד היותנו בעלי החומר הגרוע .ובאמת כי הזעם שזכרו בו איננו רֹק על דרך משל
ענין העולם ,כוונתם לומר כי בהיות רוב בני אדם שבעולם נמשכים אחר תאוותם ומהם
רבים עובדים לשמש ולירח ולמזלות וגם לעצים ולאבנים יתחייב העולם מתוך כך כליה
תמיד ,ואולי אמרם שזעמו רגע בכל יום הטעם לפי שהעולם נדון אחר רובו ,ובכל יום
ויום מתחייב העולם על מעשיהם הרעים ,ואותו רגע ֹקטן אשר ישלים הרוב חוטא אחד
בחטאו ידמו זכרונם לברכה לזעם האל ,לומר שיש באותו רגע חרון אף בעולם וחיוב
עליהם ,שהכל ראויים באותו רגע מכח מדת הדין לכלות ,אלא שמדת הרחמים מכרעת
מיד ומעמידו .וֹקבל זה בני ממני עד שמעך טוב ממנו.
דיניה גם כן ֹקצרים ,ענינם הוא דרך כלל שיבחר לו האדם בכל עניניו ובכל מעשיו בין
באכילה בין בשתיה בין במשא ומתן בין בדברי תורה בין בתפלה בין בשיחה ובכל דבר
הדרך הטובה והממוצעת ולא יתרחֹק אל הֹקצוות לעולם ,ועל כלל הענין הזה אמרו
זכרונם לברכה [סוטה ה' ע"ב] שיהא אדם שם דעותיו תמיד ,כלומר שיחשוב בענינו
לעשות אותם על דרך המצוע והיושר ,וסמכו הדבר לֹקרא דכתיב [תהלים נ' ,כ"ג] ושם
דרך אראנו בישע אלהים ,דרשו הם ,לא תֹקרי ושם ,אלא ושם .ונוהגת מצוה זו בכל
מֹקום ובכל זמן ,בזכרים ונֹקבות .ועובר על זה ואינו משתדל להישיר דרכיו ולכבוש יצרו
ולתֹקן מחשבותיו ומעשיו לאהבת האל ולֹקיים המצוה הזאת ,ביטל עשה זה.
ּומ ְּשפ ָָּּטיו וְּ ל ְִּׁשמֹעַּ בְּ ֹקֹלֹו:
ֹותיו ִׁ
ּומ ְּצ ָּ
ֵּאֹלהים וְ ָל ֶלכֶת ִּב ְד ָרכָיו וְּ ל ְִּׁשמֹר חֻ ָּקיו ִׁ
(כו:יז) ֶאת ְּיֹקֹוָֹּק ֶהאֱ ַּמ ְּר ָּת ַּהיֹום ל ְִּׁהיֹות לְָּך ל ִׁ

אור החיים  -וללכת בדרכיו ,פירוש הגם שלא צוה ה' ללכת בהם אף על פי כן כשיכירו
בהם שהם דרכי ה' כל אשר הוא עושה יעשו כן בני ישראל ,כגון ביֹקור חולים ֹקבורת
מתים וכדומה שמצינו לה' עושה אותם ילכו גם הם בדרכיו.
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בס'ד

"שאין אנו מעבירין אותו באל אחר" ?!

פנים חדשות בתורה
הרב בן ציון פירר

נמשך
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בס'ד

"שאין אנו מעבירין אותו באל אחר" ?!

פנים חדשות בתורה
הרב בן ציון פירר

ימָך יְּ ֹקֹוָּ ֹק לֹו לְּ עַּ ם ָֹּקדֹוש כַּ אֲ שֶ ר נִׁ ְּשבַּ ע לָּ ְך כִׁ י ִׁת ְּשמֹר
(כח:ט) יְּ ִֹׁק ְּ
ֶאת ִׁמצְּ ֹות יְּ ֹקֹוָּ ֹק אֱ ֹלהֶ יָך וְּ הָּ לַּ כְּ ָּת בִׁ ְּד ָּרכָּ יו:
אור החיים  -יֹקימך ה' לו לעם ֹקדוש ,ודֹקדֹק לומר תיבת לו
להעיר שיהיו ישראל במֹקום המלאכים שברר ה' לו לעמוד
לפניו שנֹקראים ֹקדושים דכתיב (דניאל ח:יג) וַּ י ֹאמֶ ר ֶאחָּ ד
ָֹּקדֹוש [ וָּ ֶא ְּש ְּמעָּ ה ֶאחָּ ד ָֹּקדֹוש ְּמדַּ בֵּ ר וַּ י ֹאמֶ ר ֶאחָּ ד ָֹּקדֹוש לַּ פַּ לְּ מֹונִׁ י
הַּ ְּמדַּ בֵּ ר עַּ ד מָּ ַּתי הֶ חָּ זֹון הַּ ָּת ִׁמיד וְּ הַּ פֶ שַּ ע שֹמֵּ ם ֵּתת וְּ ֹקֹדֶ ש וְּ צָּ בָּ א
ִׁמ ְּרמָּ ס] יֹקים ה' אותנו במֹקומם לעם ֹקדוש ויהיו המלאכים
שיריים להם ,וכן אמר (במדבר כג:כג) ...כָּ עֵּ ת י ֵָּּאמֵּ ר לְּ ַּי ֲעֹקֹב
ּולְּ יִׁ ְּש ָּר ֵּאל מַּ ה פָּ עַּ ל ֵּאל:
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בס'ד

"כי הכוונה בכל המצות שבתורה תכלית אחת ,והיא היראה"

רבינו בחיי
תֹורה
(כח:נח) ִׁאם ל ֹא ִׁת ְּשמֹר לַּ עֲשֹות ֶאת כָּ ל ִׁדבְּ ֵּרי הַּ ָּ
הַּ ז ֹאת הַּ כְּ תֻ בִׁ ים בַּ סֵּ פֶ ר הַּ זֶ ה לְּ יִׁ ְּר ָּאה ֶאת הַּ שֵּ ם הַּ נִׁ כְּ בָּ ד
נֹורא הַּ זֶ ה ֵּאת יְּ ֹקֹוָּ ֹק אֱ ֹלהֶ יָך .באר בכתוב הזה כי
וְּ הַּ ָּ
הכוונה בכל המצות שבתורה תכלית אחת ,והיא
היראה ,וכן באר משה במעמד הֹקדוש כי אין תכלית
הכונה בנתינת התורה אלא היראה ,הוא שאמר( :שמות
כ:יז) "לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה
יראתו על פניכם" .ממנו ראה המלך שלמה וכן עשה
שחתם ספרו בה .וכן אמרו עוד (שבת לא( :).ישעיה
לג:ו) "יראת ה' היא אוצרו" ,אי איכא יראת ה' אין ,ואי
לא לא .פשוטו של מֹקרא :יראת ה' היא מונחת באוצרו
העליון והחביב אצלו בתת עליה שכר .או יאמר :יראת
ה' שהיא אצל היראים היא אוצרו שגונז אותה להם.
וטעם שהזכיר ביראה לשון "אוצר" כי אין ביד המלך
לעשות אוצר אם לא יֹקבץ ממון מאחרים ,ומה שהוא
מֹקבץ וגונז ביחוד ההוא יֹקרא "אוצר" ,וכן היראה
אינה בידי שמים ולכך יֹקראנה "אוצר" .והא למדת
שהיראה עיֹקר הכל ,וגדולה היא משאר המדות ,והיא
העולה על כל המצות ,ששאר המצות כתפילין וציצית
וכיוצא בהן יש להן זמן בזמן עשיתן ,וכיון שגמר
מלעשותן הרי הוא בטל ממנה ,ולא כן מצות היראה ,כי
אין לה זמן אבל היא ֹקיימת לעולם בכל עת ובכל שעה,
וזהו שכתוב( :תהלים יט:י) "יראת ה' טהורה עומדת
לעד" ,מה שאין כן בשאר המצות שבזמן ֹקצוב נגמרות
אחר עשיתן .והיראה אין לה שלמות כי אם המעשים,
זהו שאמר :אם לא תשמור לעשות ,ליזהר בלא תעשה,
ויֹקיים מצות עשה.
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בס'ד

"שאף על פי שיתערבו בגוים...לא יהיה להם מרגוע ומנוח"
ֹלהים
(כח:סד) וֶ הֱ פִׁ יצְּ ָך יְּ ֹקֹוָּ ֹק בְּ כָּ ל הָּ עַּ ִׁמים ִׁמ ְֹּקצֵּ ה הָּ ָּא ֶרץ וְּ עַּ ד ְֹּקצֵּ ה הָּ ָּא ֶרץ וְּ עָּ בַּ ְּד ָּת שָּ ם אֱ ִׁ
אֲ חֵּ ִׁרים אֲ שֶ ר ל ֹא יָּדַּ עְּ ָּת ַּא ָּתה וַּ אֲ ב ֶֹתיָך עֵּ ץ וָּ ָּאבֶ ן( :סה) ּובַּ גֹויִׁ ם הָּ הֵּ ם ל ֹא ַּת ְּרגִׁ יעַּ וְּ ל ֹא יִׁ ְּהיֶה מָּ נֹוחַּ
לְּ כַּ ף ַּרגְּ לֶ ָך וְּ נ ַָּּתן יְּ ֹקֹוָּ ֹק לְּ ָך שָּ ם לֵּ ב ַּרגָּז וְּ כִׁ לְּ יֹון עֵּ ינַּיִׁ ם וְּ דַּ אֲ בֹון נָּפֶ ש:

אברבנאל (לא מצונזר)

מקורות פרשת כי תבוא – נערך ע‘י הרב ראובן שכטר  -תשע'ח
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בס'ד

"עִׁ בְּ דּו ֶאת השם בְּ ִׁש ְּמחָּ ה"
(כח:מז) ַּתחַּ ת אֲ שֶ ר ל ֹא עָּ בַּ ְּד ָּת ֶאת יְֹּקֹוָֹּק אֱ ֹלהֶ יָך בְּ ִׁש ְּמחָּ ה ּובְּ טּוב לֵּבָּ ב מֵּ רֹב כֹל:
ספר מורה הנבוכים
חלק ב פרק לו
...ולזה תמצא הנביאים
תתבטל נבואתם בעת
האבל או בעת הכעס
וכיוצא בהם ,כבר ידעת
אמרתם אין הנבואה
שורה לא מתוך עצבות
ולא מתוך עצלות,
ושיעֹקב אבינו לא
באתהו נבואה כל ימי
אבלו...וזאת היא הסבה
העצמית הֹקרובה
בהפסֹק הנבואה בזמן
הגלות בלא ספֹק ,כלומר
עצלות או עצבות שיהיה
לאדם בענין מן
הענינים...ואמר מלכה
ושריה בגוים אין תורה
גם נביאיה לא מצאו
חזון מה' ,וזה אמת
מבואר העלה כי הכלי
כבר נתבטל ,והוא הסבה
גם כן בשוב הנבואה לנו
על מנהגה לימות המשיח
מהרה יגלה כמו שיעד:
שו"ע אורח חיים הלכות
נשיאת כפים קכח:מד
כהן ,אע"פ שהוא פנוי,
נושא את כפיו .הגה :ויש
אומרים דאינו נושא
כפיו ,דהשרוי בלא אשה
שרוי בלא שמחה,
והמברך יש לו להיות
בשמחה...נהגו בכל
מדינות אלו שאין
נושאים כפים אלא
בי"ט ,משום שאז
שרויים בשמחת יו"ט,
וטוב לב הוא יברך; מה
שאין כן בשאר ימים,
אפי' בשבתות השנה,
שטרודים בהרהורים על
מחייתם ועל ביטול
מלאכתם; ואפי' בי"ט,
אין נושאין כפים אלא
בתפלת מוסף ,שיוצאים
אז מבהכ"נ וישמחו
בשמחת יו"ט.

רבינו בחיי  -תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה .יאשימנו הכתוב
בעבדו השי"ת ולא היתה העבודה בשמחה ,לפי שחייב האדם על השמחה
בהתעסֹקו במצות ,והשמחה במעשה המצוה מצוה בפני עצמה ,מלבד השכר
שיש לו על המצוה יש לו שכר על השמחה ,ועל כן יעניש בכאן למי שעובד
עבודת המצוה כשלא עשאה בשמחה ,ולכך צריך שיעשה אדם המצות
בשמחה ובכוונה שלמה.
רבינו יונה – שערי תשובה ד:ט ... -כי בשאר ימים טובים אנחנו ֹקובעים
סעודה לשמחת המצוה ,כי יגדל וישגא מאד שכר השמחה על המצוות ,כמו
יתי בְּ ִׁש ְּמחָּ ה ל ְִּׁה ְּתנַּדֶ ב לְָּך״,
שנאמר (ד"ה א כט:יז) :״וְּ עַּ ָּתה עַּ ְּמָך הַּ נ ְִּׁמצְּ אּו פֹה ָּר ִׁא ִׁ
ונאמר (דברים כח ,מז) :״תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלקיך בשמחה ובטוב
לבב״ ,ומפני שהצום ביום הכפורים ,נתחייבו לֹקבוע סעודה על שמחת המצוה
בערב יום הכפורים
ערכין יא - .אמר רב יהודה אמר שמואל מנין לעיֹקר שירה מן התורה שנאמר
ושרת בשם ה' אלהיו איזהו שירות שבשם הוי אומר זה שירה ואימא נשיאות
כפים מדכתיב לשרתו ולברך בשמו מכלל דברכת כהנים לאו שירות היא רב
מתנה אמר מהכא תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב
איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב הוי אומר זה שירה
ברכות לא - .ואין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא
מתוך שחוֹק ולא מתוך שיחה ולא מתוך ֹקלות ראש ולא מתוך דברים בטלים
אלא מתוך שמחה של מצוה
תלמוד ירושלמי סוכה –דף כב :פרק ה הלכה א גמרא
א"ר יונה ,יונה בן אמיתי מעולי רגלים היה ונכנס לשמחת בית השואבה
ושרת עליו רוח הֹקודש ללמדך שאין רוח הקדש שורה אלא על לב שמח מ"ט
(מלכים ב ג) והיה כנגן המנגן ותהי עליו רוח אלהים.
מסילת ישרים  -פרק יט בבאור חלקי החסידות
…השני הוא השמחה ,והוא עֹקר גדול בעבודה ,והוא מה שדוד מזהיר ואומר
(תהלים ֹק')" :עבדו את ה' בשמחה באו לפניו ברננה" ,ואומר (שם ס"ח):
"וצדיֹקים ישמחו יעלצו לפני אלהים וישישו בשמחה" ,ואמרו רבותינו ז"ל
(שבת ל')" :אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוה" .ועל הפסוֹק
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 ולעסוֹק בתורתו
ובמצותיו שהם השלימות האמתי והיֹקר הנצחי
מקורות פרשת כי תבוא – נערך ע‘י הרב ראובן שכטר  -תשע'ח
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בס'ד

הפטרה  -החושך לפני האור...השואה ומדינת ישראל
אֹורְך ּוכְּ בֹוד יְּ ֹקֹוָּ ֹק עָּ לַּ יִׁ ְך זָּ ָּרח( :ב) כִׁ י ִׁהנֵּה
אֹורי כִׁ י בָּ א ֵּ
ֹקּומי ִׁ
ישעיהו ס ( -א) ִׁ
הַּ חֹשֶ ְך יְּ כַּ סֶ ה ֶא ֶרץ וַּ ע ֲָּרפֶ ל לְּ אֻ ִׁמים וְּ עָּ לַּ יִׁ ְך יִׁ זְּ ַּרח יְּ ֹקֹוָּ ֹק ּוכְּ בֹודֹו עָּ לַּ יִׁ ְך י ֵָּּר ֶאה( :ג)
ּומלָּ כִׁ ים לְּ ֹנגַּּה זַּ ְּרחֵּ ְך( :ד) ְּש ִׁאי סָּ בִׁ יב עֵּ ינַּיִׁ ְך ְּּור ִׁאי כֻלָּ ם נִׁ ְֹּקבְּ צּו
אֹורְך ְּ
וְּ הָּ לְּ כּו גֹויִׁ ם לְּ ֵּ
בָּ אּו לָּ ְך בָּ נַּיִׁ ְך מֵּ ָּרחֹוֹק ָּיבֹאּו ּובְּ נ ַֹּתיִׁ ְך עַּ ל צַּ ד ֵּת ָּאמַּ נָּה( :ה) ָאז ִּת ְר ִּאי וְ נָהַ ְר ְת ּופָּ חַּ ד
וְּ ָּרחַּ ב לְּ בָּ בֵּ ְך כִׁ י יֵּהָּ פֵּ ְך עָּ לַּ יִׁ ְך הֲ מֹון יָּם חֵּ יל גֹויִׁ ם ָּיבֹאּו לָּ ְך:
רד"ק  -כי בא אורך  -הגיע זמן ישועתך שהוא לך אורה גדולה ,וכפל הענין
ואמר וכבוד ה' עליך זרח ,וכן תרגם יונתן ארי מטא זמן פורֹקנך ,ויש
מפרשים כי בא אורך שֹקע אורך כמו שאמר ובא השמש אמר דרך משל שֹקע
אורך שהוא אור בעולם הזה ויהיה לך תמורתו אור גדול והיא הישועה
והשמחה וכן אמר לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם והכל דרך משל:
כי הנה החשך  -חשך וערפל משל על הצרות:
מצודת דוד
ֹקומי אורי  -את ירושלים ֹקומי והאירי כי בא לך ההארה הראויה לך והוא
משל על השמחה והטובה:
וכבוד ה' וכו'  -ר"ל השכינה יגלה עליך ותשרה בך:
יכסה ארץ  -רצה לומר צרות יתרבו בעולם:
יזרח ה'  -יאיר לך אור הישועה:
וכבודו וכו'  -ר"ל ישרה השכינה עליך:
שאי  -את ירושלים שאי עיניך מסביב וראי איך כל אנשיך נקבצו ובאו
אליך:
אז תראי  -את בניך באים מכל צד ויאיר פניך מרוב השמחה:
מלבי"ם  -אז תראי ונהרת .מצייר שידמו אז כמי שרואה דבר זר אשר לא
עלה על לבו ,שאינו מאמין בעצמו אם ראה את הדבר באמת ,אולי הוא רֹק
דמיון ,עד שמביט היטב לראות שעז"א ונהרת ,הנהרה היא מה שראה אח"כ
ברור הדבר שכן הוא כמו שראה תחלה:
עמוס ה:יח  -הֹוי הַּ ִׁמ ְּת ַּאּוִׁ ים ֶאת-יֹום ה' לָּמָּ ה-זֶה ָּלכֶם יֹום ה' הּוא-ח ֶֹשְך וְּ ל ֹא-אֹור:

מלבי"ם -
למה לכם יום ה'…שהגם שיום ה' הבא באחרית הימים יהיה חשך שאחריו
אור כי מתוך חשך הצרות יהיה אור לצדיֹקים ותשועה לישראל…
מדרש תהלים כ ... -יענך ה׳ ביום צרה .משל לאב ובן שהיו מהלכין בדרך,
ונתייגע הבן ,ואמר לאב היכן היא המדינה ,אמר לו בני סימן זה יהא בידך,
אם ראית בית הֹקברות לפניך ,הרי היא המדינה ֹקרובה לך ,כך אמר להם
הֹקב״ה לישראל ,אם ראיתם את הצרות שתכפו אתכם ,באותה שעה אתם
נגאלין ,שנאמר יענך ה׳ ביום צרה.
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הפטרה  -החושך לפני האור...השואה ומדינת ישראל
בראשית כח:יד – כלי יקר
ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה .מה שהזכיר הרוחות המֹקבילין זה כנגד זה ,ולא הזכירן
כסדרן ,לפי שאמרו במדרש (עיין מדרש תהלים מד ב) אין התשועה באה לישראל כי אם בזמן
שהם בתכלית השפלות ,שנאמר (תהלים מד כו) כי שחה לעפר נפשינו וגו' ,מה כתיב בתריה
ֹקומה עזרתה לנו .וטעם של דבר שכל זמן שאינן בתכלית השפלות אז אינן תולין בטחונם בה'
וחושבים תחבולות להנצל מפח יֹקוש ע"י תחבולות אנושיות ,וע"כ ריחֹק ה' את האדם ורבה
העזובה ,כי לא בטחו בתשועת ה' אך כשיראו כי אזלת יד השתדלותם ואין עוזר וסומך ,אז
עיניהם נשואות אל ה' לֹקרוא אליו בעת הצר להם וה' שומע ,ובאותו זמן התשועה באה דרך
בריחה מן הֹקצה אל הֹקצה ,דהיינו מן תכלית השפלות אל תכלית המעלה ,ולפי שכפי הטבע
לא יאומן כי יסופר שיעלו בשפל מצבם אל רום מעונה ,ע"כ נאמר ליעֹקב במראה זו ג' מעלות
בדרך לא זו אף זו ,כי מתחילה אמר והיה זרעך כעפר הארץ באותו זמן שיהיה שחה לעפר
נפשם באותו זמן ופרצת ר"ל יעלה הפורץ לפניהם להעלותם אל גרם המעלה .וא"ת אף אם
יעלו מן השפלות אל איזו מעלה מ"מ א"א שיברחו מן הֹקצה אל הֹקצה להיות במדריגה
גדולה אלא בהכשלם יעזרו עזר מעט ,כנבואת דניאל (יא לד) ת"ל ימה וֹקדמה ,כי שני רוחות
אלו מֹקבילין והם הפכיים ,כי במזרח לעולם זריחת השמש ובמערב לעולם שֹקיעתה ,ואחר
שבזמן שיהיה הערב שמשן של ישראל כמו שפרש"י על פסוק ולערב יחלק שלל (בראשית
מט כז) באותו זמן שקיעה יברחו לקצה שכנגדו להיות כסאם כשמש נגדו ית' .וא"ת שזה
יהיה דוֹקא אם יהיו כרוח מערבי שאף אם השמש שוֹקעת שם ,מ"מ יש לה גם זריחה באותו
רוח ֹקצת כך ישראל בזמן שיהיה להם זריחה מעט משם יעלו להיות כרוח מזרחי ,כי גם שם
אין השמש זורחת לעולם כמו בתֹקופת טבת ,כך לא תתמיד שררתם .ת"ל צפונה ונגבה כי אף
אם יהיו כרוח צפוני זה שבו צר ואור חשך בעריפיה( ,ישעיה ה ל) ואין בו אורה כלל כך יהיו
ישראל נעדרי האורה לגמרי משם יעלו אל הקצה האחרון שכנגדו להיות כרוח דרומי זה
שנֹקרא כן על שם דר רום ,כי לעולם השמש זורח הוא שם ודר ברומו כך תתמיד זריחת
שמשן של ישראל לעולם ,כמ"ש (שם ס כ) לא יבא עוד שמשך ,וידורו לעולם ברומו של עולם,
וזה הבטחה על הגאולה האחרונה.

נֹורא :ה וְּ הָּ יָּה כֹל אֲ שֶ ר-
יואל ג:ד-ה  -הַּ שֶ מֶ ש יֵּהָּ פְֵּך ְּלחֹשֶ ְך וְּ הַּ י ֵָּּרחַּ לְּדָּ ם לִׁפְּ נֵּי בֹוא יֹום ה' הַּ גָּדֹול וְּ הַּ ָּ
ידים אֲ שֶ ר ה' ֹק ֵֹּרא:
י ְִֹּׁק ָּרא בְּ שֵּ ם ה' יִׁמָּ לֵּט כִׁ י בְּ הַּ ר-צִׁ יֹון ּובִׁ ירּושָּ לַּם ִׁת ְּהיֶה פְּ לֵּיטָּ ה כַּאֲ שֶ ר ָּאמַּ ר ה' ּובַּ ְּש ִׁר ִׁ
מצודת דוד  -יהפך לחשך .ר"ל מגודל הצרה הבא עליהם יחשך להם מאור היום ודם .יהפוך
למראה דם כי אז לא תאיר כדרכה והוא ענין מליצה כי כשאדם בצרה העולם חשוך בעדו לפני
בוא יום ה' .כל זה יהיה לפני הגאולה וסמוך לה הגדול והנורא .כי אז יראה גדולת ממשלתו
ומעשיו הנוראים :בהר ציון .ר"ל כי הפליטה תהיה בהר ציון לבד כמו שהבטיח ה' וגם שם לא
לכולם כי רק בהנשארים המבוררים שבהם אשר כל א' מהם ֹקורא אל ה' וצועֹק אליו ומשים בו
בטחונו:
מלבי"ם  -והירח המושל על הליחות יהפך לדם תחת מים ,ר"ל שסדרי המערכה ישתנו להורות
על הריגות ושריפות וחורבן וכ"ז יהיה לפני בא יום ה' הגדול שהוא יום הדין הגדול:
כי בהר ציון ובירושלים שם תהיה פליטה ,ששם ינצלו כולם כמ"ש והיה הנשאר בציון וכו' כל
הכתוב לחיים בירושלים ,וגם בשאר מֹקומות ששם לא ינצלו כולם ,תהיה פליטה בשרידים אשר
ה' קורא ,שהם הצדיֹקים .כל הֹקורא את ה' ומתפלל אליו:
רד"ק  -והיה כל אשר יקרא .כי אז במלחמת גוג ומגוג תהיה צרה גדולה לישראל זמן מועט ,כמו
שאמר על אותו הזמן חבי כמעט רגע עד יעבור זעם ,ואז יפלו רבים מישראל והֹקדושים ויראי
האל באמת ימלטו .כמו שאמר בנבואת ישעיה והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם ֹקדוש יאמר
לו כל הכתוב לחיים בירושלם .וכן אמר .כל אשר יֹקרא בשם ה' והוא שיֹקראוהו באמת .כמו
שאמר ֹקרוב ה' לכל ֹקוראיו לכל אשר יֹקראוהו באמת והם שרידים אשר ה' קורא כי הם
יקראוהו באמת והוא יקרא אותם עבדי ואוהבי:
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"כִׁ יֵּ -אשֵּ ב בַּ חשֶ ְך ה' אֹור לִׁי"

ילקוט שמעוני הושע תקלג
אמרו ישראל לפני הֹקב"ה רבש"ע אימתי אתה גואלנו? אמר הקב"ה
לכשתרדו במדרגה התחתונה אותה שעה אני גואל אתכם ,דכתיב ונֹקבצו
בני יהודה ובני ישראל יחדו ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ ,וכתיב כי
שחה לעפר נפשנו מה כתיב בתריה ֹקומה עזרתה לנו ,אמר הֹקב"ה הכל
מכם .כשושנה זו מפורחת ולבה למעלה כך אתם כשתעשו תשובה ויהי
לבבכם למעלה מכוון כשושנה הזו למעלה אני גואל אתכם ,שנאמר אהיה
כטל לישראל אימתי כשיפרח כשושנה:

מיכה ז:ח
איַּבְּ ִׁתי לִׁ י כִׁ י נָּפַּ לְּ ִׁתי ָֹּק ְּמ ִׁתי כִׁ יֵּ -אשֵּ ב בַּ חשֶ ְך יְּ הֹוָּ ה אֹור לִׁ י:
ש ְּמ ִׁחי ֹ
ַּאלִׁ -ת ְּ ֹ
מצודת דוד
אל תשמחי .לכן אל תשמחי אויבתי עלי לחשוב שלא אוסיף לֹקום כי
פעמים רבות נפלתי ואח"ז קמתי וכן עתה בגלות הזה עם כי אשב בחושך
ה' יאיר לי:

מלבי"ם
אל ,לכן אל תשמחי אויבתי לי על מה שאני בגלות ,כי נפלתי קמתי מה
שנפלתי לעמֹקי בור עי"ז אֹקום ואתעודד ,כי עי"ז אושע ,וגם כי אשב
בחשך של הצרות ה' אור לי ,אם אין לי אור הגשמי שהוא אור ההצלחה
החומריית יש לי אור ה' שהוא אור הדת והאמונה ,אור התקוה בישועת ה':
תלמוד ירושלמי ברכות  -דף ה/ב פרק א הלכה א גמרא
רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בֹקעת ארבל
בֹקריצתה וראו איילת השחר שבֹקע אורה.
אמר רבי חייא רבה לר' שמעון בן חלפתא בירבי כך היא גאולתן של
ישראל בתחילה ֹקימעה ֹקימעה כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת.
מאי טעמא "כי אשב בחושך ה' אור לי ".כך בתחילה ומרדכי יושב בשער
המלך ואחר כך ויֹקח המן את הלבוש ואת הסוס ואחר כך וישב מרדכי אל
שער המלך ואחר כך ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ואח"כ
ליהודים היתה אורה ושמחה.
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"וְּ שָּ לְּמּו יְּמֵּ י ֶאבְּ לְֵּך"
ישעיהו ס:כ-כא
ירחֵּ ְך ל ֹא י ֵָּּאסֵּ ף כִׁ י ה' י ְִּׁהיֶה-לְָּך לְּאֹור עֹולָּם וְּ שָּ לְּמּו יְּמֵּ י ֶאבְּ לְֵּך:וְּ עַּ מֵּ ְך
ל ֹא-יָּבֹוא עֹוד ִׁש ְּמשֵּ ְך וִׁ ֵּ
ִׁירשּו ָּא ֶרץ נֵּצֶ ר מַּ טָּ עַּ י מַּ ֲע ֵֹּשה יָּדַּ י ל ְִּׁה ְּתפ ֵָּּאר:
יֹקים לְּעֹולָּם י ְּ
ֻכלָּם צַּ ִׁד ִׁ
תרגום  -לא תבטל עוד מלכותיך ויֹקריך לא יעדי ארי יי יהי ליך לניהור עלם וישלמון
יומי אבליך:
מצודת דוד  -לא יבא .לא ישתֹקע עוד שמשך וירחך לא יכניס אורו לבל יאיר לך ר"ל
לא תבטל מלכותך וממשלתך כי ה' וגו' .ר"ל הואיל ומה' בא הממשלה א"כ יהיה
לאור עולם ולא תבוטל עוד ושלמו .יתמו ויגמרו ימי אבלך כי לא תתאבלי עוד:
מלבי"ם  -לא יבוא עוד שמשך ,הוא אור ה' שיהיה לך תחת אור השמש לא יבא עוד
עתה כי יתמיד לנצח ,וגם ירח שלך שהם הנביאים והצדיֹקים שמֹקבלין אור ה'
ומשפיעים אותו כמו הירח ,לא יאסף אורם .ובאר תחלה הטעם מדוע לא יבוא עוד
שמשך ,כי בל תחשוב שיבא שמשך ע"י שלא יהיה אור תמידי רֹק לפי שעה כי יהיה לך
ה' לאור עולם.
ב) בל תחשוב שיבוא שמשך ע"י שתצטרך אתה להתרחֹק מן האור ,ע"י שתלך שנית
בגולה ,כי ושלמו ימי אבלך:
רד"ק  -ועמך כולם צדיקים .שיצרף אותם האל ,כמו שכתוב וצרפתים כצרוף כסף
והנשארים יהיו כולם צדיֹקים וֹקדושים ,כמו שכתוב והיה כל הנשאר בציון והנותר
בירושלם ֹקדוש יאמר לו וגו':
לעולם ירשו ארץ .שלא יגלו עוד ממנה לעולם כי יהיו נצר מטעי שיראו במעשיהם כי
אני נטעתים לא כבראשונה שנאמר עליהם מדוע ֹקויתי לעשות ענבים ויעש באושים
ולא היה נראה שהיה מטע ה' אלא זמורת זר:
להתפאר .שאתפאר בהם נקרא להם עם ה' כמו שאמר ישראל אשר בך אתפאר:
מהר"י קרא  -נצר מטעי מעשה ידי להתפאר .לא יצרתי אותם בעולם כ"א לעשות
להם נסים וגבורות כדי להתפאר בהם:
מלבי"ם
ועמך ,עתה באר הטעם מדוע ירחך לא יאסף ,שהם הצדיֹקים,
א) בל תאמר שיאסף הירח הזה מפני שלא יהיו צדיקים בקרבך ,כי עמך יהיו כלם
צדיֹקים,
ב) בל תאמר שיאסף הירח מפני שלא ישארו בא"י תמיד ויגלו פעם שנית ,כי לעולם
יירשו ארץ,
ג) בל תאמר שיאסף הירח מפני שהעם בכלל אשר אמר עליהם ועמך כולם צדיֹקים הם
מועטים מאד ,וחלושים ורפוים עדיין ,כי נצר מטעי הנצר הרך והיונֹק הזה אשר
נטעתי אותו אנכי יהיה מעשי ידי להתפאר ,אני אעשה בכחי שהנצר הרך הזה ישלח
פארות ובדים וסעיפים רבים ,ויתרבו פארותיו כ"כ…
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בס'ד

" וְּ ִׁה ְּש ַּתחֲ וּו עַּ ל כַּפֹות ַּרגְּ ַּליְִׁך כָּל ְּמנַּאֲ צָּ יְִׁך"

ישעיהו ס:יד וְּ הָּ לְּ כּו ֵּאלַּ יִׁ ְך ְּשחֹוחַּ בְּ נֵּי ְּמעַּ נַּיִׁ ְך וְּ ִׁה ְּש ַּתחֲ וּו עַּ ל כַּ פֹות ַּרגְּ לַּ יִׁ ְך כָּ ל
ְּמנַּאֲ צָּ יִׁ ְך וְּ ָֹּק ְּראּו לָּ ְך עִׁ יר יְּ ֹקֹוָּ ֹק צִׁ יֹון ְֹּקדֹוש יִׁ ְּש ָּר ֵּאל:
רד"ק
בני מעניך  -אותם שהיו מעניך בגלות ומתו כבר ,בזמן הישועה בניהם
ילכו אליך שוחחים ומתנפלים לפניך ...כי כנגד ירושלם מדבר.
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"אֲ נִׁי ה' בְּ עִׁ ָּתּה אֲ ִׁחישֶ נָּה"
ישעיהו ס:כב  -הַּ ָּקטֹן י ְִּׁהיֶה ל ֶָּאלֶף וְּ הַּ צָּ עִׁ יר לְּגֹוי עָּ צּום אֲ נִׁי ה' בְּ עִׁ ָּתּה אֲ ִׁחישֶ נָּה:
מלבי"ם  -שהקטן יהיה לאלף ,בריבוי הכמות והצעיר בכח יהיה לגוי עצום
בריבוי האיכות בכח ועצמה ,והגם שאני מתמהמה עתה והעם חלשים
ומעטים ,הנה אני ה' בעתה אחישנה בבא העת המיועד אעשה הדבר בזריזות
ואמלא את הבטחתי:
רד"ק  -אני ה' בעתה אחישנה .זאת הטובה שאני מבטיחם אני ה' אעשנה
שהיכולת בידי ,ואמר בעתה ואמר אחישנה אמרו רז"ל זכו אחישנה לא זכו
בעתה ,ויש לפרש כשיגיע עתה אחישנה ,לגמרה מהרה כי לא יארך זמן מעת
החל הישועה עד כלותה ,וי"ת אנא השם בזמנה אייתינה:
סנהדרין צח - .רבי יהושע בן לוי רמי ,כתיב בעתה וכתיב אחישנה זכו
אחישנה לא זכו בעתה ,אמר רבי אלכסנדרי ,רבי יהושע בן לוי רמי ,כתיב
(דניאל ז:יג) וַּאֲ רּו עִׁ ם ֲע ָּננֵּי ְּשמַּ יָּא כְּ בַּ ר אֱ נָּש ָּא ֵּתה ,וכתיב עני ורוכב על חמור ,זכו
עם ענני שמיא לא זכו עני רוכב על חמור ...ר' יהושע בן לוי אשכח לאליהו דהוי
ֹקיימי אפיתחא דמערתא דרבי שמעון בן יוחאי...אמר ליה אימת אתי משיח?…
אמר ליה זיל שייליה לדידיה ,והיכא יתיב? אפיתחא דֹקרתא...
אזל לגביה ,אמר ליה שלום עליך רבי ומורי אמר ליה שלום עליך בר ליואי,
א"ל לאימת אתי מר? א"ל היום! אתא לגבי אליהו - .אמר ליה :מאי אמר לך?
 אמר ליה ...שֹקורי ֹקא שֹקר בי ,דאמר לי היום אתינא ,ולא אתא!  -אמרליה :הכי אמר לך "היום אם בקלו תשמעו".
חבקוק ב:ג  -כִׁ י עֹוד חָּ זֹון לַּמֹועֵּ ד וְּ ָּיפֵּחַּ ל ֵַּּקץ וְּ ל ֹא ְּי ַּכזֵּב ִׁאם-י ְִּׁתמַּ ְּהמַּ ּה חַּ כֵּה-לֹו כִׁ י-
ב ֹא יָּב ֹא ל ֹא י ְַּּאחֵּ ר:
מצודת דוד  -כי עוד חזון למועד .כי מלבד החזון של מפלת בבל והכרתת זרעו
יש עוד חזון על זמן ֹקבוע והחזון הזה ידבר על ֹקץ הגאולה שלא יהיה אחריה
שעבוד ולא יכזב החזון ההוא אף אם יתמהמה זמן רב עכ"ז אתה ישראל חכה
לו ולא תתייאש ממנו כי בודאי יבוא בזמן הֹקבוע לא יאחר עוד לעבור את
הזמן הקבוע וכאומר לזאת צויתיך לבאר הנבואה של מפלת בבל למען ידעו
בבואה שמה' נעשה ועי"ז יאמינו בגאולה העתידה :
מלבי"ם  -אבל הקץ לא יכזב כי לא יהיה אחריו גלות ,ודניאל הוא יפיח את
הֹקץ אשר לא יכזב רֹק יהיה תשועה עולמית ,אם יתמהמה הגם שהֹקץ האחרון
יתמהמה ,בכל זה חכה לו כי בא יבא ולא יאחר ,ר"ל כי יש הבדל בין מתמהמה
ובין מתאחר ,שהמאחר יאחר זמן הֹקבוע ומוגבל ,ואם יש לדבר זמן אלף שנים
הגם שמתמהמה בכ"ז אם בא בעת הֹקבוע לסוף אלף שנים לא אחר את הזמן
הֹקבוע ,והנה הגאולה האחרונה יש לה שני זמנים זכו אחישנה לא זכו בעתה,
והגם שכשלא יזכו יתמהמה ,כי הֹקץ הֹקבוע בעתה הוא מוגבל לזמן רחוֹק
מאד ,בכ"ז כשיגיע הזמן המוגבל לא יאחר אותו ,ובא יבא הֹקץ בכל אופן:
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