
 בס"ד

 מתן תורה ולידת המשיח


 פז ע"א-שבת פו ע"בא. 

לישראל. רבי יוסי אומר: תנו רבנן: בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות 
אמר  -שתם היום ומחר, קשיא לרבי יוסי! . מיתיבי: וקד.. בשבעה בו

לך רבי יוסי: יום אחד הוסיף משה מדעתו, דתניא: שלשה דברים 
עשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא עמו: הוסיף יום אחד 

 מדעתו, ופירש מן האשה, ושבר את הלוחות. 

היום כמחר, מה  -הוסיף יום אחד מדעתו. מאי דריש? היום ומחר 
לילו עמו. ולילה דהאידנא נפקא ליה.  -עמו, אף היום לילו  -למחר 

תרי יומי לבר מהאידנא. ומנלן דהסכים הקדוש ברוך  -שמע מינה 
 דלא שריא שכינה עד צפרא דשבתא. -הוא על ידו 

 תוספות
אין זו דרשה גמורה אלא משמע דהיום ממש דאי לאו  - היום כמחר

 הכי אין זה מדעתו.

 שמות יט, טו|  ב. גור אריה

כך הוא התורה, ניתנה בלא תוספת ובלא מגרעת, והניחה מקום 
הרמזים בתורה. ומכל מקום מאחר שלא כתב זה לחכמים לבנות, והם 

בפירוש, כאילו אמרה תורה אתם החכמים יש לכם במקום הזה 
 להוסיף.

 | שבת פז א ג. חת"ם סופר

והנה ידוע אלו לא אירע יום ירידתו של מרע"ה ביום י"ז תמוז שליטת 
הס"ם וקטב מרירי לא נשתברו הלוחות כי יומא קא גרים להצלחת 

והשתא אלו לא הוסיף יום א' מדעתו לא אירע ביום י"ז מעשה שטן, 
 בתמוז ולא נשתברו הלוחות:

 | פרק ח ד. זכריה

)יט( כֹּה ָאַמר ה' ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשי ְוצֹום ַהְשִביִעי ְוצֹום 
ִבים ְוָהֱאֶמת ָהֲעִשיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָששֹון ּוְלִשְמָחה ּוְלמֲֹּעִדים טֹו

 ְוַהָשלֹום ֱאָהבּו:  

 ה. יבמות עז ע"א

אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב 'דרש רבא, מאי דכתיב: 
? אמר דוד: אני אמרתי עתה באתי, ולא ידעתי שבמגילת ספר 'עלי

 'מצאתי דוד עבדי', הכא כתיב: 'מצאותהנ'כתוב עלי, התם כתיב: 

 הלכה א| יסודי התורה פרק ח,  ו. רמב"ם

משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה ... ובמה 
האמינו בו במעמד הר סיני שעינינו ראו ולא זר ואזנינו שמעו ולא 
אחר האש והקולות והלפידים והוא נגש אל הערפל והקול מדבר אליו 
ואנו שומעים משה משה לך אמור להן כך וכך ... ומנין שמעמד הר 

יה לנבואתו שהיא אמת שאין בו דופי שנאמר הנה סיני לבדו היא הרא
אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו 
לעולם, מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת 

 לעולם אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה.

 170| עמ׳  ז. מאמרי הראי״ה א

ון הוא הוא הענן המכין את עב הענן המסתיר את האור העלי
ההתגלות של אורו... יבינו וידעו כי מעב הענן המסתיר את האור 
האלקי, תצא אורה אשר תופיע על הנשמות כולן, על כל ישראל, 
ומהן על כל העמים. וכי ׳הנני בא אליך בעב הענן׳, במסתרים, 
במעשים אשר מבין הקרואים לעמוד בראשם ולעשותם, ישנם כאלה 

ודעים כלל את ערכם ואת מהותם, ביחס לתפקידם ההשגחי שאינם י
העליון. הם נקראים בשמם ולא ידעו מי הוא הקורא אותם. וכמו אצל 

. אבל הסוף 'גם בהם ׳אכנך ואאזרך ולא ידעתני כורש הנכרי, מתקיים
של ההסתרה הנוראה הזאת, תהיה ההופעה היותר אדירה והיותר 

 וגם בך יאמינו לעולם". נצחית ־ "למען ישמע העם בדברי עמך

 בפרק |  ח. דברי הימים א

 ְוָתָמר ַכָלתֹו ָיְלָדה לֹו ֶאת ֶפֶרץ ְוֶאת ָזַרח ָכל ְבֵני ְיהּוָדה ֲחִמָשה: )ד( 

 רש"י
 .תמיהני, איך הזכיר גנות זקנתו של דוד - ותמר כלתו

 ט. סוטה י ע"ב

אלעזר: לאחר שנמצאו  היא מיתוצאת מיבעי ליה! א"ר -היא מוצאת 
 סימניה בא סמאל וריחקן, בא גבריאל וקירבן.

 רש"י
הוי משמע לשון הוצאה בעל כרחה היא מוצאת  - היא מיתוצאת

חותמו ופתילים ומטה שבא סמאל  - סימניהמשמע לשון מציאה. 
שהוא שר של אדום וריחקן כדי שתשרף ולא יצא דוד ממנה המכה 

 את אדום בגיא מלח.

 ה אפרש|  רים רבהי. שיר השי

'דודי שלח ידו מן החור' )שיר השירים ה, ד(, וכי מה טיבו של חור זה 
להיות מגדל שרצים. אלא כך אמרה כנס"י לפני הקב״ה, רבש״ע, כל 
ניסים שעשית לי ע״י כורש, וכי לא היה מוטב לעשותן לי ע״י דניאל 

 וע״י אדם צדיק. ואעפי״כ ׳ומעי המו עליו׳

 | עמ' קכה יא. אם הבנים שמחה

ובשעה שבונים את הארץ להקים השכינה מעפרה, הוא הריסה 
וירידה  לסט"א  כידוע.  והנה  אם  ההתחלה של  הבנין  היה  נעשה 
תיכף  מאנשים  חרדים  ויראי  ה',  והיה  נגלה  לעיני  כל  כי  יבנה 

אם היו הראשונים בתנועה של הבנין  -שם עיר ה', ונקח לדמיון 
ריא את הארץ כמו רבותינו מבלז, משינאווא,  ומגור לבנות  ולהפ

וממונקאטש ומשאר צדיקי הדור, הכי אפשר היה להתגנב ממידת 
הדין ומצד הסט"א שבאנו לעשות להם קץ ותכלה, לשבור כוחם 
לעולם  ועד?  הלא  בודאי  היתה  מדת  הדין  וכל  הסט"א  יודעים 

בתנועה  זו  של  בנין ומבינים  מה  שרוצים  לעשות  צדיקים  אלו  
הארץ, ותיכף היתה עולה מדת הדין לקטרג, והיתה מתעכבת על 

והעלה ידיהם  וכו'.  ועל  כן מעצה העמוקה של  גדול העצה  יעץ  
)הצעה( הזה,  לקנות את הארץ  איש אחד שיבוא עם הפרוייקט

הקדושה ולבנותה, איש אשר לא ידע מהיהדות בין ימינו לשמאלו, 
שלו היו אנשים כערכו וכמותו. וכשראו מידת הדין  וכל העוזרים



והס"א  כל  התנועה  הזאת, ממי  יוצאת  ומי  המסייעים  ומי  המה 
לא  היתה  כל  חרדה  מפניהם  כלל  בחושבם  כי  המה   -הבונים  

מכת  דילם,  ומה  יוכלו  לעשות  בארץ,  ולנו  המה  ולא  לצרינו.  כן 
והס"א,  ע"כ  לא  עיכבו  הדבר.  והוא  על   היו  חושבים  מידת  הדין

דרך שכתב רבנו ה"נועם אלימלך". וההתחלה נעשתה, ושוב אין 
בכוחם  לבטל,  והפקודה  תהיה  מתגדלת  והולכת,  וכל  זה  נעשה 
מעצה עמוקה של הי"ת. וכמו שאורו של משיח מעיקרא נשתלשל 

תה בעקבתא של בכמו זה, בעיטופים מכוערים ומיניה וביה, כמו כן ע
משיח, שבה  זמנו של משיח  לבוא, אלא שצריך  לזה הכנות של בנין 
הארץ, וכמו שכתבתי לעיל, היה מוכרח ג"כ לעשות כן, להתגנב בפני 
הסט"א, ומיניה וביה לשבור כוחם מכוח של עצמם, על כן  נבחרו לזה 

 אנשים כמו אלה,  והכל הוא ממפלאות תמים דעים".

 יב. חולין סג ע"א

זו שרקרק. א"ר יוחנן: למה  -זו הקוק רחם  -אמר רב יהודה: קאת 
באו רחמים לעולם. אמר רב ביבי  -נקרא שמו רחם? כיון שבא רחם 

בר אביי: והוא דיתיב אמידי ועביד שרקרק, וגמירי, דאי יתיב אארעא 
 אתא משיחא, שנאמר אשרקה להם ואקבצם; -ושריק 

 רש"י
 ע כאומר שרקרק.כשהוא מצפצף נשמ - ועביד שרקרק

 | הלכות שבת סימן רפו יג. טור אורח חיים

נוהגין לומר תכנת שבת מיוסדת על אלפא ביתא של תשר"ק על שם 
 הגאולה דכתיב אשרקה להם ואקבצם

 בית יוסף
ומ"ש רבינו על שם הגאולה דכתיב אשרקה להם וכו'. זה לשון שבלי 

יכך הוא הלקט )שם( מצאתי בשם רש"י )סידור רש"י סי' תקה( לפ
מיוסד באלפא ביתא זו לפי שהיא נשמעת על הגאולה והגאולה 
עתידה להיות בזכות שבת שנאמר )ישעיה נו ד( לסריסים אשר 
ישמרו את שבתותי וגו' וכתיב )שם פסוק ז( והביאותים אל הר קדשי 
וכתיב )שם ל טו( בשובה ונחת תושעון, וכיצד נשמעת על הגאולה 

 בצם כי פדיתיםל שם אשרקה להם ואקתשר"ק ע

 | פרק ג יד. רות

)ח( ַותֹּאֶמר ְשִבי ִבִתי ַעד ֲאֶשר ֵתְדִעין ֵאיְך ִיפֹּל ָדָבר ִכי ֹלא ִיְשקֹּט ָהִאיש 
 ִכי ִאם ִכָלה ַהָדָבר ַהּיֹום:

 | פרשה ג טו. קהלת רבה

לכל זמן ועת לכל חפץ, זמן היה לו לאדם הראשון שיכנס לגן עדן 
ויניחהו בגן עדן, וזמן היה לו שיצא משם, שנאמר  שנא' )בראשית ב'(

)בראשית ג'( ויגרש את האדם וגו', זמן היה לו לנח שיכנס לתיבה, 
שנאמר )בראשית ז'( בא אל התבה וגו', וזמן היה לו לצאת, שנאמר 

 )בראשית ח'( צא מן התבה וגו'

 ג| פרק  קהלתטז. 

 ְוֵעת ְרקֹוד:)ד( ֵעת ִלְבכֹות ְוֵעת ִלְשחֹוק ֵעת ְספֹוד 

 רש"י
לעתיד לבא שנאמר  - ועת לשחוק בתשעה באב: - עת לבכות)ד( 

 - ועת רקוד בימי אבל: - עת ספוד )תהלים קכו( אז ימלא שחוק פינו:
 בחתנים וכלות:

 יג| פרק  בראשיתיז. 

לֹוט ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ָכל ִכַכר ַהַּיְרֵדן ִכי ֻכָלּה ַמְשֶקה ִלְפֵני  )י( ַוִּיָשא
 ץ ִמְצַרִים בֲֹּאָכה צַֹּער: ...ַשֵחת ה' ֶאת ְסדֹּם ְוֶאת ֲעמָֹּרה ְכַגן ה' ְכֶאֶר 

 )יג( ְוַאְנֵשי ְסדֹּם ָרִעים ְוַחָטִאים ַלה' ְמאֹּד:

 פיסקא כט|  פסיקתא דרב כהנאיח. 

כל מי שמקיים מצות סוכה בעוה״ז, הקב״ה נותן לו חלק לעתיד לבא 
 סדום, שהיתה מסוככת בז׳ אילנות.בסוכתה של 

 נא| פרק  ישעיהויט. 

ִכי ִנַחם ה' ִצּיֹון ִנַחם ָכל ָחְרבֶֹּתיָה ַוָּיֶשם ִמְדָבָרּה ְכֵעֶדן ְוַעְרָבָתּה ְכַגן ה' )ג( 
 תֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה: ָששֹון ְוִשְמָחה ִיָמֵצא ָבּה

 יט| פרק  בראשיתכ. 

)א( ַוָּיבֹּאּו ְשֵני ַהַמְלָאִכים ְסדָֹּמה ָבֶעֶרב ְולֹוט יֵֹּשב ְבַשַער  ְסדֹּם ַוַּיְרא לֹוט 
 ַוָּיָקם ִלְקָראָתם ַוִּיְשַתחּו ַאַפִים ָאְרָצה:

 פרשת וירא פרשה נ|  בראשית רבהכא. 

 ום מינוהו ארכי דייניםולוט יושב, ישב כתיב אותו הי

 יד| פרק  בראשיתכב. 

ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך ְסדֹּם ִלְקָראתֹו ַאֲחֵרי שּובֹו ֵמַהכֹות ֶאת  ְכָדְרָלעֶֹּמר ְוֶאת )יז( 
 ַהְמָלִכים ֲאֶשר ִאתֹו ֶאל ֵעֶמק ָשֵוה הּוא ֵעֶמק ַהֶמֶלְך:

 פרשת לך לך פרשה מג סימן ה|  בראשית רבהכג. 

חנינא בשם רבי שמואל בר נחמן ששם השוו כל רבי ברכיה ורבי 
עובדי כוכבים וקצצו ארזים ועשו בימה גדולה והושיבו אותו בתוכו 
למעלה והיו מקלסין לפניו ואומרים לו שמענו אדוני וגו', אמרו לו 
מלך את עלינו, נשיא את עלינו, אלוה את עלינו, אמר להם אל יחסר 

 העולם מלכו ואל יחסר אלוהו.

 | פרשה ה, ט  השירים זוטאכד. שיר 

, עתידים ׳מה דודך מדוד שככה השבעתנו׳ )שיר השירים ה, ט(
הכשרים שבאומה״ע להישבע לקב״ה ולישראל שלא לילך אחר 
עבודה זרה מעתה. א״ר אלעזר הרי אתה למד מאברהם, יום שהיכה 
את המלכים, כמה שנאמר ׳אל עמק שוה׳, שנשבעו לו כל האומות 

ר עבודה זרה. ובמקום שנשבעו לו לאברהם, כך שלא לילך מעתה אח
אחר ע״ז, לכן נאמר הם עתידים להישבע למקום ולמשיח שלא לילך 

 שככה השבעתנו.

 | פרשה ב, ד כה. בראשית רבה

תוהו זו גלות בבל, ובוהו זה גלות מדי, וחשך זה גלות יון, ותהום זה 
זה ת על פני המים, גלות ממלכת הרשעה וכר, ורוח אלוקים מרחפ

 רוחו של משיח.

 פרשת לך לך פרשה מב|  בראשית רבהכו. 

ויהי בימי אמרפל מלך שנער, זו בבל, ואריוך מלך אלסר זה אנטיוכס, 
כדרלעומר מלך עילם, זה מדי, ותדעל מלך גוים, זו מלכות אדום, 
שהיא מכתבת טירוניא מכל אומות העולם, אמר רבי אלעזר בר 

מתגרות אלו באלו צפה לרגלו של משיח  אבינא אם ראית מלכיות
תדע שכן שהרי בימי אברהם, על ידי שנתגרו המלכיות אלו באלו 

 באה הגאולה לאברהם.
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