בס"ד

ועשית הישר והטוב בעיני ה'
א .שמות | פרק כא

ב .שמות | פרק כ

(א) וְ ֵאלֶּ ה ַה ִּמ ְש ָּפ ִּטים ֲא ֶּשר ָּת ִּשים לִּ ְפנֵ ֶּיהם:

אתיָך ֵמ ֶּא ֶּרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם ִּמ ֵבית ֲע ָּב ִּדים
הֹוצ ִּ
ֹלהיָך ֲא ֶּשר ֵ
(ב  -ג) ָּאנֹכִּ י ה' ֱא ֶּ
ֹלהים ֲא ֵח ִּרים ַעל ָּפנָּ י:
ֹלא יִּ ְהיֶּ ה לְ ָך ֱא ִּ

רמב"ן
(א) טעם ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם  -כי רצה להקדים
להם המשפטים ,כי כאשר היה בעשרת הדברות הדבור הראשון
בידיעת ה' ,והשני באיסור ע"ז ,חזר וצוה את משה כה תאמר אל
בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם (לעיל כ יט),
שתזהירם אתה עוד שיתנו לבם למה שראו ויזהרו במצות האלו
שצויתים ,כי אתם ראיתם ,כנגד דבור אנכי ,ולא תעשון אתי כנגד
לא יהיה לך ,להשלים ענין ע"ז ,ואלה המשפטים כנגד לא תחמוד,
כי אם לא ידע האדם משפט הבית או השדה ושאר הממון יחשוב
שהוא שלו ויחמדהו ויקחהו לעצמו ,לפיכך אמר תשים לפניהם,
משפטים ישרים ינהיגו אותם ביניהם ,ולא יחמדו מה שאינו שלהם
מן הדין .וכן אמרו במדרש רבה (שמות ל טו) כל התורה כלה
תלויה במשפט ,לכן נתן הקדוש ברוך הוא דינין אחר עשרת
הדברות .וכן יפרש באלה המשפטים המשפט בעבודה זרה (להלן
כב יט) ,ובכבוד האב (שם כא טו יז) ,והרציחה (שם כא יב יד),
והניאוף (שם כב יח) ,הנזכרים בעשרת הדברות:
ודרשו לפניהם ולא לפני כנענים (תנחומא א( ,גיטין פח ב) ,מפני
שהיה ראוי לומר אשר תשים להם ,כמו שאמר (לעיל טו כה) שם
שם לו חק ומשפט ,ואמר לפניהם ,שהם יהיו הדיינין ,כי על השופט
יבא הלשון הזה ,ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה' לפני
הכהנים והשופטים (דברים יט יז) ,עד עמדו לפני העדה למשפט
(במדבר לה יב) ,לפני כל יודעי דת ודין (אסתר א יג) .ודרשו עוד
(שם) לפניהם ,ולא לפני הדיוטות ,מפני שכתב במשפטים והגישו
אדוניו אל האלהים (להלן פסוק ו) ,עד האלהים יבא דבר שניהם
(להלן כב ח) ,וכתוב גם כן ונתן בפלילים (להלן פסוק כב) ,שהם
הדיינין המומחין הסמוכים עד משה רבינו:
ולכך אמר בכאן שהמשפטים האלה ישימו אותם לפני האלהים
שיזכיר ,ולא לפני גוים ,ולא לפני מי שאינו שופט על פי התורה,
והוא הדיוט לזה ,שאסור לבא בפניו כשם שאסור לבא לפני הגוים.
ואף על פי שידוע שההדיוט הזה יודע שורת הדין וידין לו כהוגן,
אבל הוא אסור לשומו דיין ולצעוק לו שיכוף את בעל דינו לדון
לפניו ,וההדיוט עצמו אסור לדון להם .ואף על פי שהזכירו חכמים
שתי הכתות האלה כאחת ,יש הפרש ביניהם ,שאם רצו שני בעלי
הדין לבא לפני ההדיוט שבישראל מותר הוא ,ובדקבלום עילויהו
דינו דין ,אבל לפני הגוים אסורין הם לבא לפניו
שידון להם בדיניהם לעולם ,ואפילו היו דיניהם
כדיננו באותו ענין:
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(ב  -ג) אנכי ה' אלהיך  -הדבור הזה מצות עשה ,אמר אנכי ה',
יורה ויצוה אותם שידעו ויאמינו כי יש ה' ,והוא אלהים להם,
כלומר הווה ,קדמון ,מאתו היה הכל בחפץ ויכולת ,והוא אלהים
להם ,שחייבים לעבוד אותו .ואמר אשר הוצאתיך מארץ מצרים,
כי הוצאתם משם תורה על המציאות ועל החפץ ,כי בידיעה
ובהשגחה ממנו יצאנו משם ,וגם תורה על החדוש ,כי עם קדמות
העולם לא ישתנה דבר מטבעו ,ותורה על היכולת ,והיכולת תורה
על הייחוד ,כמו שאמר (לעיל ט יד) בעבור תדע כי אין כמוני בכל
הארץ .וזה טעם אשר הוצאתיך ,כי הם היודעים ועדים בכל אלה:
וטעם מבית עבדים  -שהיו עומדים במצרים בבית עבדים ,שבויים
לפרעה ,ואמר להם זה שהם חייבין שיהיה השם הגדול והנכבד
והנורא הזה להם לאלהים ,שיעבדוהו ,כי הוא פדה אותם מעבדות
מצרים ,כטעם עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים (ויקרא
כה נה) .וכבר רמזתי עוד למעלה (יט כ) טעם שני השמות
הקדושים על דרך האמת .וזו המצוה תקרא בדברי רבותינו (ברכות
יג ב) קבלת מלכות שמים ,כי המלות האלה אשר הזכרתי הם במלך
כנגד העם .וכך אמרו במכילתא (בפסוק הבא) לא יהיה לך אלהים
אחרים על פני למה נאמר ,לפי שהוא אומר אנכי ה' אלהיך ,משל
למלך שנכנס למדינה ,אמרו לו עבדיו גזור עלינו גזירות ,אמר להם
לאו ,כשתקבלו מלכותי אגזור עליכם גזירות ,שאם מלכותי אינכם
מקבלים גזירותי האיך אתם מקיימין .כך אמר המקום לישראל
אנכי ה' אלהיך לא יהיה לך ,אני הוא שקבלתם מלכותי עליכם
במצרים ,אמרו לו הן ,כשקבלתם מלכותי קבלו גזרותי ,כלומר אחר
שאתם מקבלים עליכם ומודים שאני ה' ואני אלהיכם מארץ מצרים
קבלו כל מצותי:
ונאמרו כל הדברות כלן בלשון יחיד ,ה' אלהיך אשר הוצאתיך ,ולא
כאשר התחיל להם אתם ראיתם וגו' ,אם שמע תשמעו (לעיל יט
ד ה) ,להזהיר כי כל יחיד מהם יענש על המצות ,כי עם כל אחד
ידבר ,ולכל אחד יצוה שלא יחשבו כי אחר הרוב ילך והיחיד ינצל
עמהם .ויבאר להם משה זאת הכוונה בסוף התורה בפרשת אתם
נצבים (דברים כט יז):
לא יהיה לך אלהים אחרים על פני  -כתב רש"י לא יהיה לך למה
נאמר ,לפי שנאמר לא תעשה לך ,אין לי אלא שלא יעשה ,העשוי
כבר מנין שלא יקיים ,ת"ל לא יהיה לך .וזו באמת ברייתא היא
שנוייה במכילתא (כאן) .וא"כ תהיה זו מצות לא תעשה בלבד
אזהרה למקיים ע"ג ברשותו ואין בה מיתת ב"ד ,ולמה הקדים

כפשוטו ומשמעו .וכן רמז אונקלוס ,והוא שנאמר (פסוק כג) לא
תעשון אתי וגו':

הקיום שהוא בלאו להשתחואה ועבודה שהם בכרת ומיתת ב"ד.
ולפי דעתי שאין הלכה כדברי זאת הברייתא ,וכדברי יחיד היא
שנויה ,שכך שנינו בסיפרא (ריש קדושים) ואלהי מסכה לא תעשו
לכם (ויקרא יט ד) ,יכול יעשו לכם אחרים ,ת"ל לא לכם .אין לי
אלא לכם ,יכול הן יעשו לאחרים ,ת"ל לא תעשו לא לכם ולא
לאחרים .מכאן אמרו העושה ע"ג לעצמו עובר משום שתי אזהרות,
משום לא תעשו ומשום לא לכם .רבי יוסי אומר משום שלש ,משום
לא תעשו ומשום לא לכם ומשום לא יהיה .הרי שר' יוסי יחיד
במקום רבים הוא האומר כי לא יהיה לך אזהרה למקיים ע"ג,
ולדברי תנא קמא אינו כן:

כי אנכי ה' אלהיך  -לבדי ,ואין ראוי שתשתף עמי אחרים .ואנכי
אל ,תקיף ,שיש לאל ידי ,וקנא ,שאקנא בנותן כבודי לאחר ותהלתי
לפסילים .ולא נמצא בכתוב בשום מקום שיבא לשון קנאה בשם
הנכבד כי אם בענין עבודה זרה בלבד .ואמר הרב במורה הנבוכים
(א לו) שלא תמצא בכל התורה ובכל ספרי הנביאים לשון חרון אף
ולא לשון כעס ולא לשון קנאה אלא בענין ע"ז בלבד .והנה בקדושי
עליון ,ויחר אף ה' במשה (לעיל ד יד) ,ויחר אף ה' בם וילך (במדבר
יב ט) ,וכתוב (איוב מב ז) חרה אפי בך ובשני רעיך כי לא דברתם
אלי נכונה כעבדי איוב .אבל בלשון קנאה אמת הוא .וכך אמרו
במכילתא (כאן) בקנאה אני נפרע מע"ז אבל אני חנון ורחום
בדברים אחרים .ולפי דעתי שיזכיר קנאה בע"ז בישראל בלבד,
וטעם הקנאה כי ישראל סגולת השם הנכבד אשר הבדילם לו,
כאשר פירשתי למעלה (יט ה) .והנה אם העם שלו משרתיו פונים
אל אלהים אחרים יקנא בהם השם כאשר האיש מקנא באשתו
בלכתה לאחרים ,ובעבדו בעשות לו אדון אחר ,ולא יאמר הכתוב
כן בשאר העמים אשר חלק להם צבאות שמים:

והנכון גם לפי הפשט שהוא מלשון והיה ה' לי לאלהים (בראשית
כח כא) ,להיות לכם לאלהים (ויקרא יא מה) .יאמר ,שלא יהיה לנו
בלתי השם אלהים אחרים מכל מלאכי מעלה ומכל צבא השמים
הנקראים אלהים ,כענין שנאמר (להלן כב יט) זובח לאלהים יחרם
בלתי לה' לבדו ,והיא מניעה שלא יאמין באחד מהם ולא יקבלהו
עליו באלוה ולא יאמר לו אלי אתה .וכן דעת אונקלוס שאמר אלה
אחרן בר מיני:
ודע כי בכל המקום שאמר הכתוב "אלהים אחרים" הכוונה בו
אחרים זולתי השם הנכבד ,ויתפוס זה הלשון בקבלת האלהות או
בעבודה לו ,כי יאמר לא תקבלו עליכם אלוה בלתי ה' לבדו ,אבל
כשידבר בעשייה לא יאמר בכתוב אחרים חלילה ,אבל יאמר ואלהי
מסכה לא תעשו לכם (ויקרא יט ד) ,אלהי מסכה לא תעשה לך
(להלן לד יז) ,ויקראם כן בעבור שיעשה בכוונה להיות אלהיו .אבל
בהם אמר הכתוב (ישעיה לז יט) כי לא אלהים המה כי אם מעשה
ידי אדם ואבן ויאבדום:

ובכאן אני מזכיר מה שיורו הכתובים בענין ע"ז ,כי היו שלשה
מינין .הראשונים החלו לעבוד את המלאכים שהם השכלים
הנבדלים בעבור שידעו למקצתם שררה על האומות ,כענין שכתוב
(דניאל י כ) שר מלכות יון ושר מלכות פרס ,וחשבו שיש להם
יכולת בם להיטיב או להרע ,וכל אחד עובד לשר שלו כי היו
הראשונים יודעים אותם ,ואלה הם הנקראים בתורה ובכתובים
כלם אלהים אחרים ,אלהי העמים ,כי המלאכים נקראים אלהים,
כמו שנאמר הוא אלהי האלהים (דברים י יז) ,השתחוו לו כל
אלהים (תהלים צז ז) ,כי גדול ה' מכל האלהים (לעיל יח יא) .ואף
על פי שהיו העובדים מודים שהכח הגדול והיכולת הגמורה לאל
עליון ,וכך אמרו רבותינו (מנחות קי א) דקרו ליה אלה דאלהיא,
ובזה אמר הכתוב זובח לאלהים יחרם הזכירם בשם הידיעה:

והנה הזהיר בדבור השני תחלה שלא נקבל לנו אדון מכל האלהים
זולתי ה' ,ואחר כך אמר שלא נעשה פסל וכל תמונה להשתחוות
להם ולא לעבדם בשום עבודה בעולם .ולכך לא אמר ולא תשתחוה
להם ,כי הוא נסמך אל העשייה שמנע אותנו מהשתחוות להם.
והנה כלם אזהרות מעבודה זרה ,וכלן חייבי מיתה ,ואין בפסוק
הזה אזהרה לעושה עבודה זרה שלא עבדם ,אבל למטה יזהיר מזה
אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם (להלן פסוק כג) ,וכן אלהי
מסכה לא תעשה לך (להלן לד יז) ,לא תעשו לכם אלילים (ויקרא
כו א):

והמין השני בע"ז ,שחזרו לעבוד לצבא השמים הנראה ,מהם עובדי
השמש או הירח ,ומהם למזל מן המזלות ,כי כל אחת מן האומות
ידעה כח המזל בה כפי משטרו על הארץ שלהם ,וחשבו כי
בעבודתם יגבר המזל ויועיל להם ,כענין שכתוב (ירמיה ח ב)
ושטחום לשמש ולירח ולכל צבא השמים אשר אהבום ואשר
עבדום ואשר הלכו אחריהם ואשר דרשום ואשר השתחוו להם,
וכמו שנאמר בתורה באיסור של ע"ז (דברים ד יט) ופן תשא עיניך
השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא
השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק ה' אלהיך אותם
לכל העמים תחת כל השמים .יאמר ,כי בעבור שחלק השם אותם
לכל העמים ונתן לכל עם כוכב ומזל לא תהיה נדח אחריהם
לעבדם ,ואלה האנשים הם שהחלו לעשות הצורות הרבות
בפסילים והאשרים והחמנים ,כי היו עושים צורות מזלם בשעות
אשר להם הכח כפי מעלתם ,והיו נותנים בעם ,כפי מחשבתם ,כח
והצלחה:

וטעם על פני  -כמו אם לא על פניך יברכך (איוב א יא) ,ועתה
הואילו פנו בי ועל פניכם אם אכזב (שם ו כח) .יזהיר לא תעשה
לך אלהים אחרים ,כי על פני הם ,שאני מסתכל ומביט בכל עת
ובכל מקום בעושים כן .הדבר העשוי בפניו של אדם והוא עומד
עליו יקרא "על פניו" ,וכן ותעבור המנחה על פניו (בראשית לב
כב) ,וכן וימת נדב ואביהוא ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן
אביהם ,שהיה אהרן אביהם רואה ועומד שם ,ובדברי הימים (א כד
ב) וימת נדב ואביהוא לפני אביהם ובנים לא היו להם .והנה אמר
לא תעשה לך אלהים אחרים שאני נמצא עמך תמיד ורואה אותך
בסתר ובגלוי .ועל דרך האמת תבין סוד הפנים ממה שכתבנו
(לעיל ג ב) ,כי הכתוב הזהיר במעמד הזה פנים בפנים דבר ה'
עמכם (דברים ה ד) ,ותדע סוד מלת אחרים ,ויבא כל הכתוב
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וקרוב בעיני שהוחל זה בדור הפלגה כאשר הפיצם השם אל
הארצות ,ומשלו בהם הכוכבים והמזלות למחלקותיהם ,כי הבונים
היו רוצים לעשות להם שם ולא יתחלקו ,כאשר רמזתי במקומו
(בראשית יא ב) .והיו לכל אלה הכתות נביאי שקר מגידים להם מן
העתידות ומודיעים קצת הבאות עליהם בחכמת הקסם והניחוש,
כי יש גם למזלות שרים שוכנים באויר כמלאכים בשמים יודעים
בעתידות .וממין העבודה הזאת היו מהם עובדים לאנשים ,כי
בראותם לאחד מבני האדם ממשלה גדולה ומזלו עולה מאד
כנבוכדנצר ,היו אנשי ארצו חושבים כי בקבלם עליהם עבודתו
וכוונתם אליו יעלה מזלם עם מזלו ,והוא ג"כ יחשוב כי בהדבק
מחשבתם בו תוסיף לו הצלחה בכח נפשותיהם המכוונות אליו.
וזה היה דעת פרעה כדברי רבותינו (שמו"ר ט ז) ,ודעת סנחריב
שאמר הכתוב במחשבתו אעלה על במתי עב אדמה לעליון (ישעיה
יד יד) ,וחירם וחביריו שעשו עצמם אלוהות ,כי היו רשעים לא
שוטים גמורים:

(ח) זכור את יום השבת לקדשו  -אחר שצוה שנאמין בשם המיוחד
יתברך שהוא הנמצא ,הוא הבורא ,הוא המבין ,והיכול ,ושנייחד
האמונה בכל אלה והכבוד לו לבדו ,וצוה שנכבד זכר שמו ,צוה
שנעשה בזה סימן וזכרון תמיד להודיע שהוא ברא הכל ,והיא
מצות השבת שהיא זכר למעשה בראשית:
ואמר זכור את יום השבת לקדשו  -ובמשנה תורה (דברים ה יב)
כתוב שמור את יום השבת לקדשו .ורבותינו אמרו בזה (ר"ה כז א)
זכור ושמור בדבור אחד נאמרו ,ולא הקפידו בלשונות אחרים
שנתחלפו להם .והכונה להם ז"ל ,כי "זכור" מצות עשה ,צוה
שנזכור יום השבת לקדשו ולא נשכחהו" ,ושמור" אצלם מצות לא
תעשה ,שכל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה
(עירובין צו א) ,יזהיר שנשמור אותו לקדשו שלא נחללהו ,ואין
ראוי למשה שיחליף דברי השם ממצות עשה למצות לא תעשה.
אבל אם החליף בדבור השני וכל תמונה ואמר כל תמונה ,בחסרון
וא"ו ,והוסיף אותה "בועל שלשים" ,וכן כל כיוצא בזה בשאר
הדברות ,אין בכך כלום ,כי הכל אחד .והטעם הזה לא יסבול אותו
אלא מי שאינו רגיל בתלמוד:

והמין השלישי בע"ז ,אחר כך חזרו לעבוד את השדים שהם רוחות,
כאשר אפרש בע"ה (ויקרא יז ז) ,כי גם מהם יש ממונים על
האומות שיהיו הם בעלי הארץ ההיא להזיק לצריהם ולנכשלים
שבהם ,כידוע מענינם בחכמת נגרמונסיא ,גם בדברי רבותינו .ובזה
אמר הכתוב (דברים לב יז) יזבחו לשדים לא אלוה אלהים לא
ידעום חדשים מקרוב באו לא שערום אבותיכם ,לעג להם הכתוב
שהם זובחים גם לשדים שאינם אלוה כלל ,כלומר שאינם כמלאכים
הנקראים אלוה ,אבל הם אלהים שלא ידעום ,כלומר שלא מצאו
בהם שום אלהות וכח שולטנות ,והם חדשים להם שלמדו לעשות
כן מחדש מן המצרים המכשפים ,וגם אבותיהם הרשעים כתרח
ונמרוד לא שערום כלל .ומזה מזהיר ולא יזבחו עוד את זבחיהם
לשעירים אשר הם זונים אחריהם (ויקרא יז ז):

ומפורש אמרו (ברכות כ ב) נשים חייבות בקדוש היום דבר תורה,
שנאמר זכור ושמור ,כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה ,והני נשי
הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו בזכירה ,שהנשים חייבות
בשמירה ,שבכל מצות לא תעשה הן חייבות ,ולא היו חייבות
בזכירה שהיא מצות עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות ,אלא
שההיקש הזה מחייב אותן .ואני תמה אם נאמר זכור ושמור מפי
הגבורה ,למה לא נכתב בלוחות הראשונות .ויתכן שהיה בלוחות
הראשונות ובשניות כתוב זכור ,ומשה פירש לישראל כי שמור
נאמר עמו .וזו כוונתם באמת:

והנה התורה אסרה בדבור הזה השני כל עבודה בלתי לה' לבדו,
ולכך הזהיר בתחלה לא יהיה לך אלהים אחרים על פני ,שהם המין
הראשון ,וזהו על פני ,כאשר רמזתי סודו .והזהיר עוד על הפסל
וגם על התמונה שהיא תרמוז גם לדבר הרוחני המדומה ,כענין
שכתוב (איוב ד טז) יעמוד ולא אכיר מראהו תמונה לנגד עיני .וכך
אמרו (ר"ה כד ב) אשר בשמים ,לרבות חמה ולבנה כוכבים ומזלות.
ממעל ,לרבות מלאכי השרת .כי גם בהם יעשו צורות לשכלים
הנבדלים אשר הם נפש למזלות ,כאשר היה בענין מעשה העגל
שאני עתיד לפרש בע"ה (להלן לב א) .ואמר אשר במים מתחת
לארץ לרבות השדים ,מתחת מים ושוכניהם (איוב כו ה) ,וכך אמרו
(במכילתא כאן) להביא את הבוביא .ואמר בכלם לא תשתחוה להם
ולא תעבדם בשום עבודה כלל ,ואפילו לא יהא דעתו להוציא עצמו
מרשותו של הקדוש ברוך הוא ,והנה ריקן כל העבודות כלן לשם
המיוחד ית':

ובמדרשו של רבי נחוניא בן הקנה (ספר הבהיר אות קפב) הזכירו
עוד סוד גדול בזכור ושמור ,ועל הכלל תהיה הזכירה ביום
והשמירה בלילה ,וזהו מאמר החכמים (ב"ק לב ב) שאומרים בערב
שבת באי כלה באי כלה ,באו ונצא לקראת שבת מלכה כלה ,ויקראו
לברכת היום קדושא רבא (פסחים קו א) שהוא הקדוש הגדול,
ותבין זה .ואמת הוא ג"כ כי מדת זכור רמזו במצות עשה ,והוא
היוצא ממדת האהבה והוא למדת הרחמים ,כי העושה מצות
אדוניו אהוב לו ואדוניו מרחם עליו ,ומדת שמור במצות לא
תעשה ,והוא למדת הדין ויוצא ממדת היראה ,כי הנשמר מעשות
דבר הרע בעיני אדוניו ירא אותו ,ולכן מצות עשה גדולה ממצות
לא תעשה ,כמו שהאהבה גדולה מהיראה ,כי המקיים ועושה בגופו
ובממונו רצון אדוניו הוא גדול מהנשמר מעשות הרע בעיניו ,ולכך
אמרו דאתי עשה ודחי לא תעשה ,ומפני זה יהיה העונש במצות
לא תעשה גדול ועושין בו דין כגון מלקות ומיתה ,ואין עושין בו
דין במצות עשה כלל אלא במורדין ,כמו לולב וציצית איני עושה,
סוכה איני עושה ,שסנהדרין היו מכין אותו עד שיקבל עליו לעשות
או עד שתצא נפשו:
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(ח) זָּ כֹור ֶּאת יֹום ַה ַש ָּבת לְ ַק ְדשֹו:

וכתב רש"י בפירוש זכור תנו לב לזכור תמיד את יום השבת שאם
נזדמן לו חלק יפה יהא מזמינו לשבת ,וזו ברייתא היא ששנויה
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במכילתא (כאן) כך ,רבי אלעזר בן חנניה בן חזקיה בן גרון אומר
זכור את יום השבת לקדשו ,תהא זוכרו מאחד בשבת שאם נזדמן
לך חפץ יפה תהא מתקינו לשבת .אבל בלשון יחיד שנויה ,ואינה
כהלכה ,שהרי בגמרא (ביצה טז א) אמרו תניא אמרו עליו על
שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת ,כיצד מצא בהמה נאה
אומר תהא זו לכבוד שבת ,למחר מצא אחרת נאה הימנה מניח
השניה ואוכל את הראשונה ,אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בו,
כל מעשיו היו לשם שמים ,שנאמר (תהלים סח כ) ברוך ה' יום יום
יעמס לנו .תניא נמי הכי ,בית שמאי אומרים בחד בשביך לשבתיך,
וב"ה אומרים ברוך ה' יום יום יעמס לנו:

קדוש ב"ד לומר ביובל מקודש מקודש ,אף כאן צוה שנזכור את
יום השבת בקדשנו אותו .וכך אמרו במכילתא (כאן) לקדשו,
קדשהו בברכה ,מכאן אמרו מקדשין על היין בכניסתו ,אין לי אלא
ליום ,ללילה מנין ,ת"ל ושמרתם את השבת (להלן לא יד) ,וזהו
קדוש היום ,והוא מן התורה ,אינו אסמכתא .וכך אמרו (ברכות כ
ב) נשים חייבות בקדוש היום דבר תורה ,וזה על קדוש הלילה ,לפי
שכל הטעונים קדוש מתקדשים בכניסתן פעם אחת ,כגון קדוש
החדש ,וקדוש היובל ,אבל ביום אסמכתא ,ואין אומרים בו מקודש
כלל ,שדיינו בפעם אחת בכניסתו .וכן על היין אסמכתא ואינו קבע
כלל:

ובמכילתא אחרת (מכילתא דרשב"י) שמאי הזקן אומר זכירה עד
שלא תבא ,שמירה משתבא ,ומעשה בשמאי הזקן שלא היה זכרון
שבת זז מפיו ,לקח חפץ טוב אומר זה לשבת ,כלי חדש אומר זה
לשבת .אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בו שהיה אומר כל מעשיך
יהיו לשם שמים .והלכה היא כדברי ב"ה:

ובגמרא פסחים (קו א) אמרו זכור את יום השבת לקדשו ,זכרהו
על היין בכניסתו ,אין לי אלא ביום ,בלילה מנין ,ת"ל את יום
השבת ,האי תנא מהדר אליליא ונסב ליה קרא דיממא ,ועוד ,עיקר
קדושה בלילה הוא ,אלא הכי קאמר ,זכור את יום השבת לקדשו,
זכרהו על היין בכניסתו ,אין לי אלא בלילה ביום מנין ,ת"ל את יום
השבת .וכן הברייתא שבמכילתא יתרץ בה אין לי אלא בלילה
שהוא עיקר הקדוש ,ליום מנין וכו' ,והוא אסמכתא בעלמא .ומשם
תלמוד שהמצוה הזאת למדה ממלת "לקדשו" ,אבל זכור את יום
השבת מצוה לזכרו תמיד בכל יום ,כמו שפירשנו ,אלא שכל מצות
הזכירה במנין אחד בחשבון רמ"ח מצות שנצטווינו .ודע זה:

ועל דרך הפשט אמרו (במכילתא כאן) שהיא מצוה שנזכור תמיד
בכל יום את השבת שלא נשכחהו ולא יתחלף לנו בשאר הימים,
כי בזכרנו אותו תמיד יזכור מעשה בראשית בכל עת ,ונודה בכל
עת שיש לעולם בורא ,והוא צוה אותנו באות הזה כמו שאמר
(להלן לא יג) כי אות היא ביני וביניכם .וזה עיקר גדול באמונת
האל:
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וטעם לקדשו  -שיהא זכרוננו בו להיות קדוש בעינינו ,כמו שאמר
וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד (ישעיה נח יג) .והטעם,
שתהא השביתה בעינינו בעבור שהוא יום קדוש ,להפנות בו
מעסקי המחשבות והבלי הזמנים ,ולתת בו עונג לנפשינו בדרכי
ה' ,וללכת אל החכמים ואל הנביאים לשמוע דברי ה' ,כמו שנאמר
(מ"ב ד כג) מדוע את הולכת אליו היום לא חדש ולא שבת ,שהיה
דרכם כן ,וכך אמרו רז"ל (ר"ה טז א) מכלל דבחדש ושבת בעי
למיזל .וזה טעם שביתת הבהמה ,שלא תהא בלבנו מחשבה עליה:

(יב) כַ ֵבד ֶּאת ָּא ִּביָך וְ ֶּאת ִּא ֶּמָך לְ ַמ ַען יַ ֲא ִּרכּון יָּ ֶּמיָך ַעל ָּה ֲא ָּד ָּמה ֲא ֶּשר
ֹלהיָך נֹ ֵתן לָּ ְך :ס
ה' ֱא ֶּ
רמב"ן
(יב) כבד את אביך  -הנה השלים כל מה שאנו חייבין בדברי הבורא
בעצמו ובכבודו ,וחזר לצוות אותנו בעניני הנבראים ,והתחיל מן
האב שהוא לתולדותיו כענין בורא משתתף ביצירה ,כי השם אבינו
הראשון ,והמוליד אבינו האחרון ,ולכך אמר במשנה תורה (דברים
ה טז) כאשר צויתיך בכבודי כן אנכי מצוך בכבוד המשתתף עמי
ביצירתך .ולא פירש הכתוב הכבוד ,שהוא נלמד מן הכבוד הנאמר
למעלה באב הראשון יתברך ,שיודה בו שהוא אביו ,ולא יכפור בו
לאמר על אדם אחר שהוא אביו ,ולא יעבדנו כבן לירושתו ,או
לענין אחר שיצפה ממנו ,ולא ישא שם אביו וישבע בחיי אביו לשוא
ולשקר .ויכנסו בכלל הכבוד דברים אחרים ,כי בכל כבודו נצטווינו,
ומפורשים הם בדברי רבותינו (קדושין לא ב) ,וכבר אמרו (שם ל
ב) שהוקש כבודו לכבוד המקום:

ולכך אמרו ז"ל (חולין ה א) שהשבת שקולה כנגד כל מצות
שבתורה ,כמו שאמרו בע"ז ,מפני שבה נעיד על כל עיקרי האמונה
בחדוש ובהשגחה ובנבואה .ובמכילתא (כאן) רבי יצחק אומר ,לא
תהא מונה כדרך שהאחרים מונים ,אלא תהא מונה לשם שבת.
ופירושה ,שהגוים מונין ימי השבוע לשם הימים עצמן ,יקראו לכל
יום שם בפני עצמו ,או על שמות המשרתים ,כנוצרים ,או שמות
אחרים שיקראו להם ,וישראל מונים כל הימים לשם שבת ,אחד
בשבת ,שני בשבת ,כי זו מן המצוה שנצטוינו בו לזכרו תמיד בכל
יום .וזה פשוטו של מקרא ,וכך פירש ר"א .ואומר אני שזהו מדרשו
של שמאי הזקן (במכילתא דרשב"י) שפירש מצות זכור עד שלא
תבא ,כלומר שלא נשכחהו בשום פנים ,אבל הזכירו בברייתא
(בביצה טז ב) עוד מדת חסידותו שהיה הוא מזכירו גם במאכליו
ואוכל לכבוד שבת כל ימי חייו ,והלל עצמו מודה במדרשו של
שמאי ,אבל היתה בו מדה אחרת במאכלים מפני שכל מעשיו היו
לשם שמים ,והיה בוטח בה' שיזמין לו לשבת מנה יפה מכל הימים:

וכאשר המצוה הזאת היא בתחתונים ,כן נתן שכרה באריכות ימים
בארץ אשר יתן לנו .ועל דעת רבותינו (קידושין לט ב) ענין הכתוב
למען יאריכון ימיך ועל האדמה ,יבטיח כי במצוה הזאת יהיו כל
ימותינו ארוכים ,כי ימלא השם ימינו בעולם הזה ,ויהיו ארוכים
בעולם הבא שכלו ארוך ,ותהיה ישיבתינו לעד על האדמה הטובה
שיתן לנו ,ובמשנה תורה (דברים ה טז) פירש למען יאריכון ימיך
ולמען ייטב לך על האדמה ,והנה הם שתי הבטחות:

אבל לרבותינו עוד בו מדרש ממלת לקדשו ,שנקדשהו בזכרון,
כענין וקדשתם את שנת החמשים שנה (ויקרא כה י) ,שהוא טעון
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בלי מה כמספר עשר אצבעות ,חמש כנגד חמש ,וברית יחיד
מכוונת באמצע .ומזה יתברר לך למה היו שתים ,כי עד כבד את
אביך הוא כנגד תורה שבכתב ,ומכאן ואילך כנגד תורה שבעל פה.
ונראה שלזה רמזו רבותינו ז"ל שאמרו (תנחומא עקב י) שתי
לוחות כנגד שמים וארץ וכנגד חתן וכלה וכנגד שני שושבינין
וכנגד שני עולמים .וכל זה רמז אחד ,והמשכיל יבין הסוד:

ה .שמות | פרק כ
(יג) ֹלא ִּת ְר ָּצח ס ֹלא ִּתנְ ָּאף ס ֹלא ִּתגְ נֹב ס ֹלא ַת ֲענֶּ ה ְב ֵר ֲעָך ֵעד ָּש ֶּקר:
רמב"ן
(יג) לא תרצח .לא תנאף .לא תגנב  -אמר ,הנה צויתיך להודות
שאני בורא את הכל בלב ובמעשה ,ולכבד האבות בעבור שהם
משתתפים ביצירה ,אם כן השמר פן תחבל מעשה ידי ותשפוך דם
האדם אשר בראתי לכבודי ולהודות לי בכל אלה ,ולא תנאף אשת
רעך ,כי תחבל ענין כבוד האבות לכפור באמת ולהודות בשקר ,כי
לא ידעו את אביהם ויתנו כבודם לאחר ,כאשר יעשו עובדי ע"ז
אומרים לעץ אבי אתה (ירמיה ב כז) ,ולא ידעו אביהם שבראם
מאין .ואחר כן הזהיר לא תגנוב נפש ,כי הוא כמו כן גורם כזאת.
וכן סדר המצות בחומרן ועונשן כך הוא ,אחר ע"ז שפיכות דמים,
ואחרי כן גלוי עריות ואחר כך הזהיר גנבת נפש ועדות שקר וגזל.
ומי שלא יחמוד לא יזיק לעולם לחברו .והנה השלים כל מה שאדם
חייב בשל חברו .ואחר כן יבאר המשפטים בפרט ,כי המתחייב
לחבירו במשפט מן המשפטים אם לא יחמוד ולא יתאוה למה
שאינו שלו ישלם מה שעליו:

ו .אבות | פרק א ,משנה א
משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים
לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה הם אמרו שלשה
דברים הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג
לתורה:
רבינו יונה
הם אמרו ג' דברים הוו מתונין בדין  -למורים הוראות ולפוסקין
הוראות ולפוסקין את הדין אמרו לבל יסמכו במחשבה ראשונה
אך בהמתנה גדולה ובעיון הדק לבל יטעו בשיקול הדעת כי האדם
הממהר להורות נקרא פושע ואף על פי שחשב לומר האמת אין
זה שוגג אך קרוב למזיד הוא אשר לא נתן בלבבו לאמר לבב
הנמהרים לא יבין לדעת כי הטעות בכל אדם מצוי הוא וזהו
שארז"ל הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון ועל ענין זה
אמר שלמה ע"ה (משלי כ"ו י"ב) ראית איש חכם בעיניו תקוה
לכסיל ממנו .וכמו שאמרו חז"ל הגס לבו בהוראה שוטה רשע וגס
רוח .לכן האדם המורה יש לו לישא וליתן בדבר ולהחמיץ
המחשבה ולהשהותה כענין שאמרו מחמיצין את הדין שעל ידי
חימוץ והמתנה מוסיף סברא על סברתו ופלפול על פלפולו עד
שידין דין אמת לאמתו כי במחשבה השניה יראה לומר מה שלא
ראה בראשונה ובענין זה אמר אסף (תהלים ע"ג כ"א) כי יתחמץ
לבבי וכליותי אשתונן כלומר אחרי אשר לבבי מתחמץ ומתפלפל
על החכמה וכליותי אני משתונן ומתחדד השגתי לדעת כי בלי זה
לא ידעתי וזה חלקי [וכמו] שכתוב אחריו ואני בער ולא אדע
בהמות הייתי עמך .והטעם על שאמר הוו מתונים בדין כדי להזהיר
יותר על הדינין משאר הוראות שהם עיקר גדול בידיעת ית' וית'
וכמו שאמר ירמיה הנביא ע"ה (ירמיה ט' כ"ג) השכל וידע אותי
כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם
ה' .ואיך ישכיל אדם לדעת את ה' והוא דבר הנמנע אך בזאת ידענו
לעשות דין ומשפט כי ה' עשה [את] אלה וזהו שנאמר (שם כ"ב
ט"ז) דן דין עני ואביון אז טוב הלא היא הדעת אתי נאם ה' .וכתיב
במקום אחר (מיכה ו' ח') ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט
ואהבת חסד כי הדינין הם שרש גדול לתורה ומהם נשתת העולם
כמו שאמרו במדרש כתיב לפני עשרת הדברות (שמות יח) ושפטו
את העם בכל עת וכתיב לאחר עשרת הדברות (שם כ"א) ואלה
המשפטים .משל למטרוניתא שהיתה הולכת בדרך ועבדיה הולכים
לפניה ולאחריה בכלי זיין:

ואמר ר"א (בהקדמה לעשרת הדברות) כי אחז הכתוב דרך ארץ
לאמר תחלה בית רעך ,כי המשכיל יקדים להיות לו בית ואחרי כן
יקח אשה להביאה אל ביתו ,ואחרי כן יקנה עבד ואמה .ובמשנה
תורה הזכיר האשה תחלה ,כי הבחורים יתאוו לשאת אשה תחלה.
או שחמדת האשה האיסור הגדול שבהם .והנה עשרת הדברות
חמשה בכבוד הבורא וחמשה לטובת האדם ,כי כבד את אביך כבוד
האל ,כי לכבוד הבורא צוה לכבד האב המשתתף ביצירה ,ונשארו
חמשה לאדם בצרכו וטובתו:
והנה הזכיר בקצת הדברות גמולם ,ובקצתם לא הזכיר ,כי בדבור
השני אל קנא ,בשלישי כי לא ינקה ,בחמישי למען יאריכון ,ולא
הזכיר באחרים עונש או שכר .והיה זה ,כי החמשה דברים
האחרונים טובת האדם הם ,והנה שכרו אתו ופעולתו לפניו .אבל
בע"ז צריך אזהרת עונש לחומר הגדול שבה ,והוא לכבוד הבורא:
והנראה אלי כי אמר אל קנא ,על לא יהיה לך ,ואמר ועושה חסד,
על אנכי ,כי העונש יבא על מצות לא תעשה ,והשכר על מצות
עשה .וקבלת מלכות האל ואזהרת עבודת זולתו ענין אחד ,והשלים
הדבר ואחר כך הזהיר על העובד ,והבטיח בשכר על העושה.
והזהיר בשבועת שוא בעונש לא ינקה ,ולא הזכיר בשבת גמול כלל,
ולא אמר על המחלל השבת עונש הכרת או עונש אחר זולתו ,ולא
הזכיר שכר על השומר שבת מחללו ,מפני שהשבת נכלל בשתי
מצות הראשונות ,כי השומר שבת מעיד על מעשה בראשית ומודה
במצות אנכי ,והמחללו מכחיש במעשה בראשית ומודה בקדמות
העולם להכחיש במצות אנכי ,והנה הוא בכלל אל קנא פוקד,
ובכלל ועושה חסד לאלפים .ובדבור החמשי בכבוד האבות הזכיר
שכר כי היא מצות עשה:

ז .רש"י | מסכת יומא דף מב עמוד ב

והנראה במכתב הלוחות שהיו החמש ראשונות בלוח אחד שהם
כבוד הבורא כמו שהזכרתי ,והחמש השניות בלוח אחד ,שיהיו
חמש כנגד חמש ,כענין שהזכירו בספר יצירה (א ג) בעשר ספירות

אחר שריבה הכתוב ומיעט  -ולא פירש מאי ריבה ומאי מיעט,
מעתה לא מסרן אלא להתבונן בה את האמת ואת הישר.
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יש לך לירא מפניו שלא תמר בו שלא יריע לך כהם ,ולאהוב אותו
כי ייטב לך כאשר ריפא לכם המים:

ח .דברים | פרק כח
ֹלהיָך לִּ ְשמֹר לַ ֲעשֹות ֶּאת כָּ ל
(טו) וְ ָּהיָּ ה ִּאם ֹלא ִּת ְש ַמע ְבקֹול ה' ֱא ֶּ
ּובאּו ָּעלֶּ יָך כָּ ל ַה ְקלָּ לֹות ָּה ֵאלֶּ ה
ִּמ ְצו ָֹּתיו וְ ֻחק ָֹּתיו ֲא ֶּשר ָּאנֹכִּ י ְמ ַצּוְ ָך ַהּיֹום ָּ
וְ ִּה ִּשיגּוָך( ... :סב) וְ נִּ ְש ַא ְר ֶּתם ִּב ְמ ֵתי ְמ ָּעט ַת ַחת ֲא ֶּשר ֱהיִּ ֶּיתם כְ כֹוכְ ֵבי
ֹלהיָך:
ַה ָּש ַמיִּ ם לָּ רֹב כִּ י ֹלא ָּש ַמ ְע ָּת ְבקֹול ה' ֱא ֶּ

וענין הכתוב שמדבר בשני לשונות ,למצותיו וחקיו ,ולא אשים
עליך כי אני ה' ,כבר כתבתי לך שלישים בביאור ענינו .ויובן ממלת
"לקול" וממלת "אני" ,כי אם נשמע לקול אלהינו לשמור מצות ה'
וחקיו יהיה השם הנכבד רופאנו .ומכאן תקנו בברכות אשר קדשנו
במצותיו וצונו ,כי הברכות יש בה מלכות ,והמצות נצטוו לנו מן
העולם ועד העולם .והמשכיל יבין .והנני מאיר עיניך כי כל ברכה
שיש בה מלכות היא כן ,שחלקו כבוד למלכות העולם אשר קדשנו
ואשר עשה לנו ,והסמוכה לחברתה אשר לא יזכירו בה מלכות הן
לנכח ,אתה גבור ,אתה קדוש ,וכן כלם .ותקנו בעלינו לשבח נסתר
מפני שמזכירין בה מלפני מלך מלכי המלכים .והבן זה:

ט .שמות | פרק טו
ּיֹורהּו ה' ֵעץ וַ ּיַ ְשלֵ ְך ֶּאל ַה ַמיִּ ם וַ ּיִּ ְמ ְתקּו ַה ָּמיִּ ם ָּשם
(כה) וַ ּיִּ ְצ ַעק ֶּאל ה' וַ ֵ
מֹוע ִּת ְש ַמע לְ קֹול
ֹאמר ִּאם ָּש ַ
ּומ ְש ָּפט וְ ָּשם נִּ ָּסהּו( :כו) וַ ּי ֶּ
ָּשם לֹו חֹק ִּ
ֹלהיָך וְ ַהּיָּ ָּשר ְב ֵעינָּ יו ַת ֲע ֶּשה וְ ַה ֲאזַ נְ ָּת לְ ִּמ ְצו ָֹּתיו וְ ָּש ַמ ְר ָּת כָּ ל ֻח ָּקיו
ה' ֱא ֶּ
כָּ ל ַה ַמ ֲחלָּ ה ֲא ֶּשר ַש ְמ ִּתי ְב ִּמ ְצ ַריִּ ם ֹלא ָּא ִּשים ָּעלֶּ יָך כִּ י ֲאנִּ י ה' ר ְֹפ ֶּאָך:

י .דברים | פרק ו

אבן עזרא

ֹלהיכֶּ ם וְ ֵעד ָֹּתיו וְ ֻח ָּקיו ֲא ֶּשר ִּצּוָּ ְך:
(יז) ָּשמֹור ִּת ְש ְמרּון ֶּאת ִּמ ְצוֹת ה' ֱא ֵ
את וְ יָּ ַר ְש ָּת ֶּאת
ּוב ָּ
יטב לָּ ְך ָּ
(יח) וְ ָּע ִּש ָּית ַהּיָּ ָּשר וְ ַהּטֹוב ְב ֵעינֵ י ה' לְ ַמ ַען יִּ ַ
ָּה ָּא ֶּרץ ַהּט ָֹּבה ֲא ֶּשר נִּ ְש ַבע ה' לַ ֲאב ֶֹּתיָך:

(כו) ויאמר אם שמוע תשמע כבר הזכרתי כי כל שמיעה שאחריה
למ"ד או בי"ת אין פי' לשמוע הדבר ,רק להבין טעם הענין הנושא
הדבר .והנה זו השמיעה שיבין מה מצוה לעשות .והישר בעיניו
תעשה אלו מצות עשה .והאזנת למצותיו מצות לא תעשה להתבונן
מה הם .ושמרת כל חקיו שלא יעבור עליהם ,כמו ולא תלכו בחקות
הגוי (ויקרא כ ,כג) ,וחקת השם שלא יעשו כמעשיהם.

רמב"ן
(יח) ועשית הישר והטוב בעיני ה'  -על דרך הפשט יאמר תשמרו
מצות השם ועדותיו וחקותיו ותכוין בעשייתן לעשות הטוב והישר
בעיניו בלבד .ולמען ייטב לך  -הבטחה ,יאמר כי בעשותך הטוב
בעיניו ייטב לך ,כי השם מטיב לטובים ולישרים בלבותם.
ולרבותינו בזה מדרש יפה ,אמרו זו פשרה ולפנים משורת הדין.
והכוונה בזה ,כי מתחלה אמר שתשמור חקותיו ועדותיו אשר צוך,
ועתה יאמר גם באשר לא צוך תן דעתך לעשות הטוב והישר
בעיניו ,כי הוא אוהב הטוב והישר:

רמב"ן
(כו) אם שמוע תשמע לקול ה' אלהיך  -פירש ר"א להבין טעם מה
שיצוך לעשות .והישר בעיניו תעשה  -מצות עשה .והאזנת
למצותיו  -מצות לא תעשה .ובמכילתא (כאן) אמרו והישר בעיניו
תעשה ,זה משא ומתן ,מלמד שכל הנושא ונותן באמונה ורוח
הבריות נוחה הימנו מעלה עליו כאלו קיים כל התורה כלה .ועוד
אבאר זה בהגיעי בפסוק ועשית הישר והטוב (דברים ו יח) ,אם
ייטב עמי האל הטוב:

וזה ענין גדול ,לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם
עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותקוני הישוב והמדינות כלם,
אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה ,כגון לא תלך רכיל (ויקרא יט טז),
לא תקום ולא תטור (שם פסוק יח) ,ולא תעמוד על דם רעך (שם
פסוק טז) ,לא תקלל חרש (שם פסוק יד) ,מפני שיבה תקום (שם
פסוק לב) ,וכיוצא בהן ,חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר
בכל דבר ,עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין ,וכגון מה
שהזכירו בדינא דבר מצרא (ב"מ קח א) ,ואפילו מה שאמרו (יומא
פו א) פרקו נאה ודבורו בנחת עם הבריות ,עד שיקרא בכל ענין
תם וישר:

כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך  -לשון רש"י לא
אשים עליך ,ואם אשים הרי הם כאלו לא הושמו כי אני ה' רופאך.
זה מדרשו .ופשוטו ,כאדם שאומר אני הוא הרופא המזהירך שלא
לאכול דברים המחזירים את האדם לחליו ,ע"כ .ואין פשוטו של
מקרא שיהיה "רופאך" תואר ,ואין דרך שיבטיח האדון את עבדיו
אם תעשה כל רצוני וחפצי לא אמית אותך בתחלואים רעים .ולא
כן כל ההבטחות שבתורה .אבל זו אזהרה ,שיזהירם שלא יהיו
במורדיו כמצרים ,כי בשמעם קולו ינצלו מכל אותה המחלה ,כי
כל המחלה ההיא ראויה לבא על כל עוברי רצונו כאשר באה על
המצרים שלא שמעו אליו .וזו כדרך שאמר שישים בך את כל מדוה
מצרים אשר יגורת מפניהם ודבקו בך (דברים כח ס) .ואמר כי אני
ה' רופאך ,הבטחה ,שאסיר מקרבך מחלה באה כדרך כל הארץ
כאשר רפאתי המים:

יא .ויקרא | פרק יט
(ב) ַד ֵבר ֶּאל כָּ ל ֲע ַדת ְבנֵ י יִּ ְש ָּר ֵאל וְ ָּא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶּהם ְקד ִֹּשים ִּת ְהיּו כִּ י
ֹלהיכֶּ ם:
ָּקדֹוש ֲאנִּ י ה' ֱא ֵ
רמב"ן
(ב) אל כל עדת בני ישראל  -כבר אמרו רבותינו (תו"כ ריש
הפרשה) שהפרשה הזו נאמרה בהקהל מפני שרוב גופי תורה
תלויין בה .וזה טעם "אל כל עדת בני ישראל" .אבל הוזכרה כאן
בתורת הכהנים מפני שידבר בה על קרבן התודה ,ומפני שיזכיר

ואמר ר"א כי האות הזה ,והוא הראשון במדבר ,הפך המכה
הראשונה שבמצרים ,כי מימי היאור היו מתוקים והפכם לרעה,
ואלו היו מרים ורפא אותם ,והנה השם יעשה דבר והפכו ,על כן
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וטעם הכתוב שאמר כי קדוש אני ה' אלהיכם  -לומר שאנחנו נזכה
לדבקה בו בהיותנו קדושים .והנה זה כענין הדבור הראשון בעשרת
הדברות (שמות כ ב):

בה המשפט שיצוה לעשות בעושי התועבות הנזכרות והעריות,
והתועבות הוזכרו בספר הזה מפני הטעם שכתבנו בתחלת הספר:
קדושים תהיו  -הוו פרושים מן העריות ומן העבירה ,שכל מקום
שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה ,לשון רש"י .אבל
בתורת כהנים (פרשה א ב) ראיתי סתם ,פרושים תהיו .וכן שנו
שם (שמיני פרק יב ג) ,והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני,
כשם שאני קדוש כך אתם תהיו קדושים ,כשם שאני פרוש כך אתם
תהיו פרושים:
ולפי דעתי אין הפרישות הזו לפרוש מן העריות כדברי הרב ,אבל
הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד ,שבעליה נקראים
פרושים:
והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים והתירה
הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין ,א"כ ימצא בעל התאוה
מקום להיות שטוף בזמת אשתו או נשיו הרבות ,ולהיות בסובאי
יין בזוללי בשר למו ,וידבר כרצונו בכל הנבלות ,שלא הוזכר איסור
זה בתורה ,והנה יהיה נבל ברשות התורה:
לפיכך בא הכתוב ,אחרי שפרט האיסורים שאסר אותם לגמרי,
וצוה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות .ימעט במשגל,
כענין שאמרו (ברכות כב א) שלא יהיו תלמידי חכמים מצויין אצל
נשותיהן כתרנגולין ,ולא ישמש אלא כפי הצריך בקיום המצוה
ממנו .ויקדש עצמו מן היין במיעוטו ,כמו שקרא הכתוב (במדבר
ו ה) הנזיר קדוש ,ויזכור הרעות הנזכרות ממנו בתורה בנח ובלוט.
וכן יפריש עצמו מן הטומאה ,אף על פי שלא הוזהרנו ממנה
בתורה ,כענין שהזכירו (חגיגה יח ב) בגדי עם הארץ מדרס
לפרושים ,וכמו שנקרא הנזיר קדוש (במדבר ו ח) בשמרו מטומאת
המת גם כן .וגם ישמור פיו ולשונו מהתגאל ברבוי האכילה הגסה
ומן הדבור הנמאס ,כענין שהזכיר הכתוב (ישעיה ט טז) וכל פה
דובר נבלה ,ויקדש עצמו בזה עד שיגיע לפרישות ,כמה שאמרו
על רבי חייא שלא שח שיחה בטלה מימיו:
באלו ובכיוצא בהן באה המצוה הזאת הכללית ,אחרי שפרט כל
העבירות שהן אסורות לגמרי ,עד שיכנס בכלל זאת הצוואה
הנקיות בידיו וגופו ,כמו שאמרו (ברכות נג ב) והתקדשתם אלו
מים ראשונים ,והייתם קדושים אלו מים אחרונים ,כי קדוש זה שמן
ערב .כי אף על פי שאלו מצות מדבריהם ,עיקר הכתוב בכיוצא
בזה יזהיר ,שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם שהם
מלכלכים עצמם במותרות ובכיעורים:
וזה דרך התורה לפרוט ולכלול בכיוצא בזה ,כי אחרי אזהרת פרטי
הדינין בכל משא ומתן שבין בני אדם ,לא תגנוב ולא תגזול ולא
תונו ושאר האזהרות ,אמר בכלל ועשית הישר והטוב (דברים ו
יח) ,שיכניס בעשה היושר וההשויה וכל לפנים משורת הדין לרצון
חבריו ,כאשר אפרש (שם) בהגיעי למקומו ברצון הקדוש ברוך
הוא .וכן בענין השבת ,אסר המלאכות בלאו והטרחים בעשה כללי
שנאמר תשבות ,ועוד אפרש זה (להלן כג כד) בע"ה:
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