



 Ìהָ ע ֹולָם .יוֹצֵ ר אוֹר וּבו ֵֹרא
¥§ â©¢
Î
 Ìâ±אַ ָתּה ה‘ 
Þ
 .ÌÚע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם וּבו ֵֹרא אֶ ת הַ כֹּל:



 â©¢ה‘ אֶ חָ ד:
Î
ְשׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל ה‘ 

וְ הָ יָה ִאם ָשׁמֹ עַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ל ִמ ְצו ַֹתי אֲ ֶשׁר אָנֹ כִ י ְמצַ וֶּה
ית ָרה
 .â©¢חֶ ְמלָה ְגּד ֹולָה וִ ֵ
Î
אַהֲ בָ ה ַרבָּ ה אֲ הַ בְ ָתּנוּ ה‘ 
 ¦ ¤¢וּלְ עָ בְ ד ֹו בְּ ָכל
Î
אֶ ְתכֶם הַ יּוֹם לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת ה‘ 
חָ מַ לְ ָתּ עָ לֵינוּ:
 .Íוַ ְתּל ְַמּדֵ ם חֻ ֵקּי לְ בַ בְ כֶם וּבְ ָכל נַפְ ְשׁכֶם:
אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּנוּ .בַּ עֲ בוּר אֲ בו ֵֹתינוּ ֶשׁבָּ ְטחוּ 
Í
אַרצְ כֶם בְּ עִ תּ ֹו יו ֶֹרה וּמַ לְ קוֹשׁ וְ אָסַ פְ ָתּ©
וְ נ ַָת ִתּי ְמטַ ר ְ
וּתל ְַמּדֵ נוּ:
חַ יִּים כֵּן ְתּחָ נֵּנוּ ְ
:Í±
¯
¢ÍÚ±¢
 ³
אָבִ ינוּ הָ אָב הָ ַרחֲ מָ ן .הַ ְמ ַרחֵ םַ .רחֵ ם עָ לֵינוּ .וְ ֵתן בְּ לִ בֵּ נוּ
 Íוְ אָכַלְ ָתּ וְ ָשׂבָ ְע ָתּ:
§ ñ
וְ נ ַָת ִתּי עֵ ֶשׂב ¥ ÍÛÞ
לְ הָ בִ ין וּלְ הַ ְשׂכִּ יל .לִ ְשׁמֹ עַ  .לִ לְ ֹמד וּלְ לַמֵּ ד .לִ ְשׁמֹ ר וְ לַעֲ שׂוֹת
¦ ¢
Î
ִה ָשּׁ ְמרוּ ָלכֶם פֶּ ן יִפְ ֶתּה לְ בַ בְ כֶם וְ סַ ְר ֶתּם וַ עֲ בַ ְד ֶתּם 
 Í³±בְּ אַהֲ בָ ה:
וּלְ ַקיֵּם אֶ ת ָכּל ִדּבְ ֵרי ַתלְ מוּד ñ
יתם לָהֶ ם:
 .Í³±וְ ַדבֵּ ק לִ בֵּ נוּ בְּ ִמ ְצו ֶֹתי .Íוְ יַחֵ ד לְ בָ בֵ נוּ אֲ חֵ ִרים וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וִ ֶ
וְ הָ אֵ ר עֵ ינֵינוּ ³ Þ
 Îי ְִהיֶה מָ טָ ר
וְ חָ ָרה אַף ה‘ בָּ כֶם וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִם 
 Îנֵבוֹשׁ לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד:
 .Í
לְ אַהֲ בָ ה וּלְ י ְִראָה אֶ ת § Ú
וְ הָ אֲ ָדמָ ה ִ Îת ֵתּן אֶ ת יְבוּלָהּ וַ אֲ בַ ְד ֶתּם ְמהֵ ָרה מֵ עַ ל
כִּ י בְ ֵשׁם  ÍÚ°הַ גָּדוֹל וְ הַ נּו ָֹרא בָּ טָ ְחנוָּ .נגִילָה וְ ִנ ְשׂ ְמחָ ה
אָרץ הַ טֹּבָ ה אֲ ֶשׁר ה‘ נֹ ֵתן ָלכֶם:
הָ ֶ
:Í
³ «âÚ
 ¢
Þ
וְ ַשׂ ְמ ֶתּם אֶ ת ְדּבָ ַרי אֵ לֶּה עַ ל לְ בַ בְ כֶם וְ עַ ל נַפְ ְשׁכֶם
אָרץ .וְ תוֹלִ יכֵנוּ
אַרבַּ ע כַּנְ פוֹת הָ ֶ
וַ הֲ בִ יאֵ נוּ לְ ָשׁלוֹם מֵ ְ
וּק ַשׁ ְר ֶתּם ֹא ָתם לְ אוֹת עַ ל י ְֶדכֶם וְ הָ יוּ לְ טוֹטָ פֹ ת בֵּ ין
ְ
אַרצֵ נוּ:
קו ְֹמ ִמיּוּת לְ ְ
עֵ ינֵיכֶם:
כִּ י אֵ ל פּוֹעֵ ל יְשׁוּעוֹת אָ ָתּה .וּבָ נוּ בָ חַ ְר ָתּ ִמכָּל עַ ם וְ לָשׁוֹן.
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וְ לִ מַּ ְד ֶתּם ֹא ָתם אֶ ת בְּ נֵיכֶם לְ ַדבֵּ ר בָּ ם Þ ÍñÚÞ
וְ ֵק ַרבְ ָתּנוּ  Í§Ú¥הַ גָּדוֹל סֶ לָה בֶּ אֱ מֶ ת:
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וּכְ ַתבְ ָתּם עַ ל ְמזוּזוֹת Þ
 Ìâ±אַ ָתּה ה‘ .הַ בּוֹחֵ ר בְּ עַ מּ ֹו י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ אַהֲ בָ ה:
Þ
לְ מַ עַ ן י ְִרבּוּ יְמֵ יכֶם וִ ימֵ י בְ נֵיכֶם עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ע
אָרץ:
ה‘ לַאֲ ֹב ֵתיכֶם ל ֵָתת לָהֶ ם כִּ ימֵ י הַ ָשּׁמַ יִם עַ ל הָ ֶ
ִמי כָמֹ כָה בָּ אֵ לִ ים ה‘ִ .מי כָּמֹ כָה נ ְֶא ָדּר בַּ ֹקּדֶ שׁ .נו ָֹרא
 .³ Ï³ע ֵֹשׂה פֶ לֶא:
אתי אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם
 ¦ ¤¢אֲ ֶשׁר הוֹצֵ ִ
Î
אֲ נִ י ה‘ 
ִשׁ ָירה חֲ ָד ָשׁה ִשׁבְּ חוּ גְאוּלִ ים  Í§Ú¥עַ ל ְשׂפַ ת הַ יָּם .יַחַ ד
 .¦ ¤¢אֱ מֶ ת:
Î
 ¦ ¢אֲ נִ י ה‘ 
Î ¥
לִ ְהיוֹת ָלכֶם 
ֻכּלָּם הוֹדוּ וְ ִה ְמלִ יכוּ וְ ְ ָא ְמרוּ:
ה‘ ÌÎ§¢לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד:
ְהוּדה
 Íי ָ
© §
צוּר י ְִשׂ ָראֵ ל .קוּמָ ה בְּ עֶ זְ ַרת י ְִשׂ ָראֵ ל .וּפְ דֵ ה ¤
וְ י ְִשׂ ָראֵ ל .גֹּאֲ לֵנוּ ה‘ ְצבָ אוֹת ְשׁמ ֹו ְקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל:
 Ìâ±אַ ָתּה ה‘ .גָּאַל י ְִשׂ ָראֵ ל:
Þ
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 עליכם חדשים הוא שירמיהו אומר +ירמיה לא כ +הציבי לך ציונים וגו'
ברכות )יא(:
אמר רב יהודה אמר שמואל :השכים לשנות ,עד שלא קרא קריאת שמע צריך לברך ,משקרא קריאת שמע אינו
צריך לברך ,שכבר נפטר באהבה רבה.
 Ìהָ ע ֹולָם אֲ ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ בְּ ִמ ְצו ָׂתיו וְ ִצוָּ נוּ לַעֲ סוֹק בְּ ִדבְ ֵרי תו ָֹרה:
¥§ â©¢
Î
 Ìâ±אַ ָתּה ה‘ 
Þ
 Í³±בְּ פִ ינוּ וּבְ פִ יּוֹת « Íéבֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ נִ ְהיֶה אֲ נ ְַחנוּ וְ צֶ אֱ צָ אֵ ינוּ) .וְ צֶ אֱ צָ אֵ י
 â©¢אֶ ת ִדּבְ ֵרי ³
Î
וְ הַ עֲ ֶרב נָא ה‘ 
 Íלִ ְשׁמָ הּ:
³ ±
 Íוְ לו ְֹמדֵ י ³
צֶ אֱ צָ אֵ ינוּ( וְ צֶ אֱ צָ אֵ י « Íéבֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ לֻ .כּלָּנוּ יו ְֹדעֵ י § Ú
 Ìâ±אַ ָתּה ה‘ הַ ְמלַמֵּ ד תּו ָֹרה לְ עַ מּ ֹו י ְִשׂ ָראֵ ל:
Þ
 Ìהָ ע ֹולָם .אֲ ֶשׁר בָּ חַ ר בָּ נוּ ִמכָּל הָ עַ ִמּים וְ נ ַָתן לָנוּ אֶ ת תּו ָֹרת ֹו:
¥§ â©¢
Î
 Ìâ±אַ ָתּה ה‘ 
Þ
 Ìâ±אַ ָתּה ה‘ .נו ֵֹתן הַ תּו ָֹרה:
Þ
בבא בתרא )קנח(:
אמר רבי זירא ,שמע מינה :אוירא דארץ ישראל מחכים.
בבא מציעא )פה(.
רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה ,כי היכי דלא נטרדיה.
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בראשית רבה )פרשה טז(
וזהב הארץ ההיא טוב ,מלמד שאין תורה כתורת א"י ולא חכמה כחכמת א"י
כתובות )עה(.
 +תהלים פ"ז +ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון  -א"ר מיישא בר בריה דר' יהושע בן לוי :אחד הנולד
בה ואחד המצפה לראותה .אמר אביי :וחד מינייהו עדיף כתרי מינן .אמר רבא :וחד מינן כי סליק להתם  -עדיף כתרי
מינייהו ,דהא רבי ירמיה דכי הוה הכא ,לא הוה ידע מאי קאמרי רבנן ,כי סליק להתם ,קרי לן בבלאי טפשאי.
חגיגה )ה(:
בשלמא למאן דאמר על ישראל שגלו  -היינו דכתיב כי נשבה עדר ה' .אלא למאן דאמר על ביטול תורה ,מאי כי נשבה
עדר ה'!  -כיון שגלו ישראל ממקומן  -אין לך ביטול תורה גדול מזה.

רמב"ן בראשית פרק כו
)ה( וישמור משמרתי  -לשון רש"י בקולי ,כשנסיתי אותו .משמרתי  -גזירות להרחקה כגון שניות
לעריות שבות לשבת .מצותי  -מצות שאלו לא נכתבו דין הוא שיכתבו כגון גזל ושפיכות דמים .חקותי
 דברים שיצר הרע ועו"ג משיבין עליהם כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז שאין טעם בדבר אלא המלךגזר חקו על עבדיו .ותורתי  -להביא תורה שבעל פה הלכה למשה מסיני:
ואם כן יהיה כל זה בנוי על דעת שהיה אברהם מקיים ומשמר את התורה עד שלא נתנה ,וכך אמרו
)ב"ר צד ג( בפסוק ויתן להם יוסף עגלות )להלן מה כא( ,שפירש ממנו בפרשת עגלה ערופה שהיה עוסק
בתורה כשם שהיו אבותיו ,ועד עכשו לא נתנה תורה ,והרי כתוב וישמור משמרתי מצותי חקותי
ותורותי .ושם אמרו שהיה משמר אפילו דקדוקי תורה והיה מלמד לבניו וכו':
ויש לשאול ,אם כן איך הקים יעקב מצבה )להלן כח יח( ונשא שתי אחיות ,וכדעת רבותינו )ב"ר עד יא(
ארבע ,ועמרם נשא דודתו )שמות ו כ( ,ומשה רבינו הקים שתים עשרה מצבה )שם כד ד( ,והאיך אפשר
שיהיו נוהגים היתר בתורה במה שאסר אברהם אביהם על עצמו וקבע לו השם שכר על הדבר ,והוא
יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ללכת בדרכיו .וביעקב דרשו )ב"ר עט ו( ששמר את השבת וקבע
תחומין .ואפשר שיהיה זה בשבת מפני שהיא שקולה ככל התורה כולה )ירושלמי ברכות פ"א ה"ה(,
שהיא מעידה על מעשה בראשית:
ואולי נאמר ,משמרתי  -שניות לעריות של בני נח ,ומצותי  -גזל ושפיכות דמים ,חקותי  -אבר מן החי
וכלאים של הרבעת בהמה והרכבת אילן ,ותורותי  -דינין ואסורי עבודה זרה ,שאלו כולן נצטוו בהן בני
נח ,והוא השומר והעושה רצון בוראו ומשמר אפילו דקדוקין וחומרות במצות שלהן ,וכמו שהזכירו
ע"ז של אברהם אבינו ארבע מאה פרקי הוות )ע"ז יד ב( .ודרשו "במאה שערים" שמדדוה למעשרות
)ב"ר סד ו( ,כי היו האבות נדיבי עמים לתת מעשרות לעניים ,או לכהני ה' ,כגון שם ועבר ותלמידיהם,
כענין והוא כהן לאל עליון )לעיל יד יח(:
והנראה אלי מדעת רבותינו שלמד אברהם אבינו התורה כלה ברוח הקדש ועסק בה ובטעמי מצותיה
וסודותיה ,ושמר אותה כולה כמי שאינו מצווה ועושה ,ושמירתו אותה היה בארץ בלבד ,ויעקב בחוצה
לארץ נשא האחיות ,וכן עמרם ,כי המצות משפט אלהי הארץ הן ,אף על פי שהוזהרנו בחובת הגוף
בכל מקום )קדושין לו ב( .וכבר רמזו רבותינו הסוד הזה )בספרי דברים פסקא מג( ,ואני אעירך בו
בעזרת השם )ויקרא יח כה ,דברים יא יח( .והמצבה מצוה שנתחדשה בזמן ידוע היא ,כמו שדרשו
)בספרי( באשר שנא ה' אלהיך )דברים טז כב( ,ששנאה אחר היותה אהובה בימי האבות:
וביוסף דרשו )ב"ר צב ד( שהיה משמר את השבת אפילו במצרים ,מפני שהיא שקולה כנגד כל המצות,
לפי שהיא עדות על חדוש העולם ,והיה עושה כן ללמד את בניו אמונת בריאת העולם להוציא מלבם
כונת עבודה זרה ודעות המצרים ,וזאת כונתם:
ועל דרך הפשט נאמר שיהא משמרתי  -אמונת האלהות שהאמין בשם המיוחד ושמר משמרת זו בלבו,
וחלק בה על עובדי העבודה זרה ,וקרא בשם ה' להשיב רבים לעבודתו .מצותי  -ככל אשר צוהו בלך לך
מארצך ,ועולת בנו ,וגרישת האמה ואת בנה .חקותי  -ללכת בדרכי השם להיות חנון ורחום ועושה
צדקה ומשפט ולצות את בניו ואת ביתו בהם .ותורותי  -המילה בעצמו ובניו ועבדיו ומצות בני נח
כלן ,שהן תורה להם:
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