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ארץ אשר עיני ה' בה
רש"י

ה ָבא ָ ָה ְל ִר ְ ָ לֹא ְכ ֶא ֶר )י( לא כאר מצרי הוא  1אלא טובה הימנה.
)י( ִי ָה ֶר ֲא ֶ ר ָ
ונאמרה הבטחה זו לישראל ביציאת ממצרי,
את ִמ ָ ֲא ֶ ר ִ ְז ַרע ֶאת
ִמ ְצ ַריִ  ִהוא ֲא ֶ ר יְ ָצ ֶ
ָרק) :יא( וְ ָה ֶר ֲא ֶ ר שהיו אומרי שמא לא נבוא אל אר טובה ויפה
ית ְב ַר ְג ְל ָ" ְגַַ %ה& ָ
ֲ" וְ ִה ְ ִק ָ
ַרע ָ
זְ
כזו .יכול בגנותה הכתוב מדבר ,וכ" אמר לה,
(ב ָקעֹת
 ע ְֹב ִרי ָ ָה ְל ִר ְ ָ ֶא ֶר ָה ִרי ְ
ֶ
לא כאר מצרי היא ,אלא רעה הימנה ,תלמוד
ִל ְמ ַטר ַה ָ ַמיִ  ִ ְ ֶה ָ ִי) :יב( ֶא ֶר ֲא ֶ ר יְ קֹוָק
לומר )במדבר יג ,כב( וחברו %שבע שני נבנתה
י" ָ/
י" ֵֹ ,ר א ָֹת ָ ִמיד ֵעינֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ֱאל ֶֹה ָ
וגו' ,אד אחד בנא ,%וח בנה צוע %למצרי בנו,
ח ִרית ָ נָה:
ֵמ ֵר ִ ית ַה ָנָה וְ ַעד ֲ
וחברו %לכנע .%דר" אר אד בונה את הנאה
ואחר כ" בונה את הכעור שפסולתו של ראשו ,%הוא נות %בשני .ובכל מקו ,החביב קוד .הא למדת
שחברו %יפה מצוע ,%ומצרי משובחת מכל הארצות ,שנאמר )בראשית יג ,י( כג %ה' כאר מצרי ,וצוע%
שבח מצרי היא ,שהיתה מקו מלכות ,שכ %הוא אומר )ישעיה ל ,ד( כי היו בצוע %שריו .וחברו%
פסולתה של אר ישראל ,לכ" הקצוה לקבורת מתי ,וא 8על פי כ %היא יפה מצוע .%ובמסכת כתובות
)קיב א( דרשו בעני %אחר ,אפשר אד בונה בית לבנו הקט %ואחר כ" לבנו הגדול ,אלא שמבונה על אחד
משבעה בצוע :%אשר יצאת מש  1אפילו אר רעמסס ]ואר גוש [%אשר ישבת בה והיא במיטב
אר מצרי שנאמר )בראשית מז ,יא( במיטב האר וגו' ,א 8היא אינה כאר ישראל :והשקית ברגל
 1אר מצרי היתה צריכה להביא מי מנילוס ברגל" ולהשקותה וצרי" אתה לנדד משנת" ולעמול,
והנמו" שותה ולא הגבוה ,ואתה מעלה המי מ %הנמו" לגבוה .אבל זו )פסוק יא( למטר השמי תשתה
מי אתה יש %על מטת" ,והקב"ה משקה נמו" וגבוה ,גלוי ושאינו גלוי ,כאחת :כג הירק  1שאי %די לו
בגשמי ומשקי %אותו ברגל ובכת) :8יא( אר הרי ובקעות  1משובח ההר מ %המישור ,שהמישור,
בבית כור אתה זורע כור ,אבל ההר בבית כור ממנו חמשת כורי ,%ארבע מארבע שפועיו ,ואחד בראשו:
ובקעות  1ה %מישור) :יב( אשר ה' אלהי דורש אותה  1והלא א 8כל הארצות הוא דורש ,שנאמר )איוב
לח ,כו( להמטיר על אר לא איש ,אלא כביכול אינו דורש אלא אותה ,ועל ידי אותה דרישה שדורשה
דורש את כל הארצות עמה :תמיד עיני ה' אלהי בה  1לראות מה היא צריכה ולחדש לה גזרות ,עתי
לטובה עתי לרעה וכו' ,כדאיתא בראש השנה )יז ב( :מרשית השנה  1מראש השנה נידו %מה יהא
בסופה:
רשב"ם

)י( כי האר אשר אתה בא שמה לרשתה לא כאר מצרי ]היא[  1כ %שיטת פרשיות הללו .צריכי
את לשמור את מצוות י"י אלהיכ ,כי האר הזאת טובה מאר מצרי לשומרי מצוות ,ורעה מכל
הארצות ללא שומרי ,כי האר אשר אתה בא שמה אינה כאר מצרי שאי %צריכי למטר ובי%
טובי ובי %חטאי בטורח השקאת שדותיה יש לה לח ,אבל אר ישראל א את שומרי
מצוות עיני י"י אלהי" בה להשקותה במטר השמי מרשית השנה ועד אחרית )ה(שנה לתת מטר בעת
הצור" .והיה א שמע תשמעו .א שמעת ביש %תשמע בחדש ,וכ %א שכח תשכח ,התחלת לשכוח
סופ" שתשכח .כ" שנויה באגדת שמואל במגילת חסידי מצאו כתוב א תעזביה יו יומי תעזב"
משל לשני שיצאו אחד מטבריה ואחד מצפורי ופגעו זה בזה בחדא משכונא והסיחו זה ע זה ופרשו
זה מזה זה הול" מיל וזה הול" מיל נמצא זה רחוק מזה שני מילי.%
רמב"ן

)י( לא כאר מצרי היא  1אלא טובה הימנה ,ונאמרה הבטחה זו לישראל ביציאת ממצרי שהיו
אומרי שמא לא נבוא אל אר טובה ויפה כזאת .יכול בגנותה הכתוב מדבר וכ" אמר לה ,לא כאר
מצרי היא אלא רעה הימנה ,תלמוד לומר וחברו %שבע שני נבנתה )במדבר יג כב( ,אד אחד בנא,%
דר" אר אד בונה את הנאה ואחר כ" את הגרוע וכו' ,לשו %רש"י מספרי )עקב יא( .ועוד הביא מה
שדרשו בגמרא במסכת כתובות )קיב א( בעני %אחר ,אפשר אד בונה בית לבנו קט %ואחר כ" לבנו
גדול ,אלא שמבונה אחד משבעה בצוע :%ופשוטו של מקרא בדר" האזהרות נאמר ,שאמר לה
ושמרת את כל המצוה וירשת אר זבת חלב ודבש כי ה' ית %מטר ארצכ בעתו והאר תת %יבולה,
<<<
אבל דעו לכ שאינה כאר מצרי להשקות אותה ברגל מ %היאורי ומ %האגמי כג %הירק
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רק היא אר הרי ובקעות למטר השמי תשתה מי לא בעני %אחר ,וצריכה שידרוש ה' אותה תמיד
במטר ,כי היא אר צמאה מאד וצריכה מטר כל השנה ,וא תעברו על רצו %ה' ולא ידרוש אותה
בגשמי רצו %הנה היא רעה מאד לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב בהריה .ויחזור ויפרש כל
זה בפרשה השניה )להל %פסוקי יג  1יז( ,כי א שמוע תשמעו אל מצותי ונתתי מטר ארצכ בעתו
יורה ומלקוש תמיד ,וא לא תשמעו ועצר את השמי וגו' ואבדת מהרה ברעב מעל האר הטובה,
שלא תוכלו לחיות בה בלא מטר :והנה הפרשה הזו תזהיר במנהגו של עול ,וממנה נלמד כי אע"פ
שהכל ברשותו ונקל בעיני ה' יתבר" להאביד יושבי אר מצרי ולהוביש נהרות ויאוריה ,אבל אר
כנע %תאבד יותר מהרה שלא ית %בה מטרות עוזו .החולה צרי" זכות ותפלה שירפאהו הש יותר מ%
הבריא שלא בא עליו החולי ,וכ" המדה בעני ובעשיר ומאיר עיני שניה ה' :ומפני שאמר )פסוק יב(
אר אשר ה' אלהי דורש אותה  1וראוי שיאמר ולמטר השמי תשתה מי כאשר ה' אלהי" ידרוש
אותה ,יהיה מדרש רבותינו )ספרי עקב יב( נרמז בכתוב ,והלא כל הארצות הוא דורש שנאמר )איוב לח
כו( להמטיר על אר לא איש ,כביכול אינו דורש אלא אותה ועל ידי אותה דרישה שדורש אותה דורש
כל הארצות .תמיד עיני ה' אלהי" בה  1לראות מה היא צריכה ,ולחדש בה גזרות עתי לטובה ועתי
לרעה כו' ,כדאיתא במסכת ר"ה )יז ב( .ויש בו סוד עמוק ,כי האר הזאת נדרשת בכל והיא הכל ,וכל
הארצות מתפרנסות ממנה באמת:
במדבר פרק כו פסוק סד

כלי יקר

טע שני הוא ,כי מהידוע שיש הבדל בי %א"י
הרַֹ %ה ֵֹה%
ק(די מֹ ֶ ה ְו ֲ
(ב ֵא ֶ=ה לֹא ָהיָה ִאי ִמ ְ> ֵ
ְ
לשאר ארצות כי בא"י הגשמי יותר מצוי%
ֲא ֶ ר ָ> ְקד( ֶאת ְ/נֵי יִ ְ? ָר ֵאל ְִ /מ ְד ַ/ר ִסינָי:
מבאר מצרי או שאר ארצות .והנה באר
מצרי מאחר שאי %הגשמי מצוי ש על כ %צריכי %עובדי האדמה להשקות השדות של תבואה
ברגליה כמו שמשקי %את ג %הירק ,ומאחר שיש לה כל כ" טורח גדול בשדות פטר התורה מ%
תרומות ומעשרות כי אי %שורת הדי %נות %שית %חלק למי שלא עמל בו .אבל א"י שהגשמי יורדי %ש
בעת ואי %לבעל השדה כל כ" טורח גדול בהשקאת השדות ,ואע"פ שיש לו טורח הזריעה והחרישה
ושאר מלאכות שבשדה מ"מ יש ג להקב"ה חלק בשדה מצד שהוא ית' נות %מטר בעתו ,ע"כ די %הוא
שיתנו מחלק גבוה לכהני וללוי משרתי אלהינו כי משלח %גבוה ה זוכי:ומפורש דבר זה באר
היטב ,בפר' עקב )יא י1יב( שנאמר כי האר אשר אתה בא שמה לרשתה לא כאר מצרי היא אשר
יצאת מש אשר תזרע את זרע" והשקית ברגל" כג %הירק ,והאר אשר אתה בא שמה לרשתה למטר
השמי תשתה מי ,אר אשר ה' אלהי" דורש אותה וגו' .ומסיק בילקוט פר' עקב )תתס (.דווקא
אותה נית %לדרישה להפריש ממנה חלה תרומה ומעשרות ולא שאר ארצות כו' .וכל אשר לו עיני
לראות ולב להבי %ישתומ על המראה מה עני %חלה ותרומה לכא ,%ומאי משמע דאותה למעט שאר
ארצות מתרומה ומעשר ,ולמה נכתב מיעוט זה כא .%אלא ודאי שרצה לית %טע למה א"י חייבת בחלה
תרומה ומעשרות יותר משאר ארצות ,ואמר לפי שבשאר ארצות כל הטורח של" שאפילו שדה של
תבואה צרי" אתה להשקות ברגל" כג %הירק ע"כ פטרה אות" התורה מתרומה ומעשרות .אבל האר
אשר אתה בא שמה לרשתה למטר השמי תשתה מי ,וא"כ חצי העמל של" וחצי של גבוה ע"כ די%
שתת %חלק גבוה למשרתי אלהינו :ומזה הטע היו האנשי שונאי את האר ,לפי שהיו אבירי לבב
הרחוקי מצדקה ,לא היה לה חפ ורצו %ליל" ממקו הפטור למקו החיוב ובפה מלא אמרו כ%
זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרי חנ )במדבר יא ה( ודרשו בספרי חנ מ %המצות ,וביאור הדבר
שהיו אוכלי בלא תרומות ומעשרות כי מטע זה מנו ש את הקשואי ואת האבטיחי וגו' ,לפי
שכל אלו פטורי %מ %המעשר בח"ל אפילו מדרבנ %ובא"י חייבי מדרבנ %לפי שכל אלו ה ג %הירק
וצריכי %השקאה ברגלי אפילו בא"י לפי שה צריכי %לריבוי מי ולשו %הכתוב מוכיח כ %שאמר
והשקית ברגל" כג %הירק ,ש"מ שג %הירק פשוט בכ"מ שצרי" השקאה ע"כ ג בא"י ה פטורי %מ%
התורה ורבנ %חייבו מאחר שיש ש ריבוי מי אבל לא בח"ל שאי %ש ריבוי מי ,ומדקאמרו חנ
מ %המצות ש"מ שהיתה עינ צרה בכהני ה' ע"כ שנאו את האר מקו החיוב :אבל הנשי של אותו
דור צדקניות היו והיו אוהבי הצדקה ,ה %מצות חלה המיוחדת לנשי ותלויה באר ,ה %שאר תרומות
ומעשרות ע"כ היו אוהבי את האר ליל" למקו החיוב כי סת אשה אינה רשאית ושלטאה בנכסי
בעלה ע"כ היה לה חפ ליל" למקו שהחוב מוטל על בעליה %לית .%וזה"ש רז"ל )סוטה יא ע"ב(
בזכות נשי צדקניות שהיו באותו דור נגאלו אבותינו ממצרי רצה לומר בזכות יצאו ממקו
הפטור למקו החיוב אשר אליו נכספה וג כלתה נפש ,וכ %ארז"ל )ב"ב קיט ע"ב( על בנות צלפחד
שהיו צדקניות והיינו לפי שהיו אוהבי הצדקה על כ %אמרו תנה לנו אחוזה .וראיה בריאה וטובה
לדברינו מה שפירש רש"י למשפחות מנשה ב %יוס ,8למה הזכיר יוס 8לפי שהיה מחבב האר כו' ג
בנותיו כ .%וכבר ידעת שב' מדות טובות אלו היו ביוס 8האחת שהיה גדור מעריות ותשב באית %קשתו
)בראשית מט כד( באשת פוטיפר ,ה %לטע שני שאהבו את האר בעבור הצדקה ויוס 8אוהב צדקות
היה כי היה ז %ומכלכל את כל בית אביו ,ובנותיו ירשו שני מדותיו אלו ובעבור אמרו תנה לנו אחוזה.
וזה"ש שהיו צדקניות שלא נישאו אלא להגו %לה כ" מסיק בגמרא .וביאור הדבר שנשאו לשבט יוס8
דווקא שג המה מעשה אבותיה בידיה להיות אוהב צדקות והיו חכמניות מצד שהיו גדורי%
מעריות הפ" ממה שנאמר )במדבר ה יב( כי תשטה אשתו לשו %שטות .וזה טע יקר:
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חרִ ,א ָהיָה ֵא ֶצל ַצ ִ,יק ַעל
&@ד ַע ֵמ ֶא ֶר יִ ְ? ָר ֵאלַ Aָ ֶ ,ע ֱֶ /א ֶמת ַט ַע ֶא ֶר יִ ְ? ָר ֵאל ,ה(א יָכ@ל ְל ַה ִיר ְֵ /
ִמי ֶ ֵ
ֲלה א@ ָק ָט ,%וְ ִא ה(א ַצ ִ,יק ֲא ִמ ִי ִא ָלאו ,א@ ִא
רֹא ַה ָנָה ִא ָלאוְ ,ו ִא א@ת@ ַה ַ,ִ Cיק ה(א ָBד@ל ְַ /מע ָ
ה(א ְַ /ע ְצמ@ ַצ ִ,יק:
ידע
&@ד ַע ַט ַע ֵ? ֶכלִ .י ַרק ִמי ֶ ה(א ִאי (/רִ ,אי ֶא ְפ ָ ר ל@ ֵל ַ
כ@ליְ %ל ַצ&ֵר ִל ְפנֵי ִמי ֶ ֵ
ִי ַט ַע ֶא ֶר יִ ְ? ָר ֵאל יְ ִ
=@מ ִדי ,א@
ל@מ ִדי ֶ ַ ְר ִBי ִ י ְמ ַעט ַט ַע ַה ֵֶֹ ֹDכל ְִ /פ ָ ט וְ Eק ְ יָא ְ ֶד ֶר ְ" ַה ְ
&@ד ַע ִמ ֵֶֹ ֹDכלְ ,ג@ְ %
זֹאתֲ ,א ָבל ִמי ֶ ֵ
ירא ְֶ ,א ֶר יִ ְ? ָר ֵאל
כ@ליְ %ל ָה ִביַ %ט ַע ֶא ֶר יִ ְ? ָר ֵאלִ ,י ' ֲאוִ ָ
ֲח ָכ ִמי ְָ /ח ְכמ@ת ֲא ֵחר@תְ ַ ֶ ,ר ִBי ִ י ַט ַע ֵ? ֶכל ,יְ ִ
ָקר ְמאֹד,
ַ,אי י ָ
(ב ִת %(Gכב( .וְ ַט ַע ַה ָח ְכ ָמה וְ ַה ֵֶֹ ֹDכל ְ/ו ַ
(בַֹ Fהר ִ>ינְ ָחס ַד 8רמהְ ,:
ַמ ְח ִי' ) ָָ /בא ְַ /ת ָרא קנחַ ,
(מ ֲח ַמת ֶ ַה ֵ יִ ְת ַָ /ר ְ" ִמ ְס ַ ֵל
ָחת ַה ֵ יִ ְת ַָ /ר ְ"ַ .
Eת ֶא ֶר יִ ְ? ָר ֵאל ה(א ַרק ַעל יְ ֵדי ַה ְ ַ B
ֲלת ְקד ַ
" ִע ָGר ַמע ַ
ְ
ְֶ /א ֶר יִ ְ? ָר ֵאל ָ ִמידְ ,מ@ ֶ ָת(ב ) ְָ ,ב ִרי י"א(:
יר
ַאוִ ָ
ח ִרית ָ נָה"ַ ,על יְ ֵדי זֶה ֶא ֶר יִ ְ? ָר ֵאל ְמ Eק ֶ ֶ ,ת ו ֲ
י" ֵָ /מ ֵר ִ ית ַה ָנָה וְ ַעד ֲ
" ָ ִמיד ֵעינֵי ה' ֱאל ֶֹק ָ
ַמ ְח ִיִ ,י ֵעינַיִ  ַעל ֵ  ַה ָח ְכ ָמהִ ,י ִה ְת ַ> ְח(ת ַה ָח ְכ ָמה ִנ ְק ָרא ְִ /חינַת ֵעינַיִ ְ ,מ@ ֶ ָת(ב ) ְֵ /רא ִ ית ג(:
(מ ֲח ַמת ֶ ֵעינֵי ה' ְֶ /א ֶר יִ ְ? ָר ֵאלְ ִ ֶ ,ס ַ ֵל
ֶא ַמר'ֵ .
(פ ֵר ַר ִ "יַ ' :על ֵ  ַה ָח ְכ ָמה נ ֱ
ֵיה"ֵ ,
ַ ָ> ַק ְחנָה ֵעינֵי ְ נ ֶ
"ו ִ
ירא ְֶ ,א ֶר יִ ְ? ָר ֵאל ַמ ְח ִי':
ִָ ָ /מידַ ,על יְ ֵדי זֶה ' ֲאוִ ָ
ֲ?ה ַעל יְ ֵדי
יח ַ ַ"Hל ,זֶה ַנע ֶ
ע@רר זֹאת ֵא ֶצל ַה ֵ יִ ְת ַָ /ר ְ"ַ ,ְ ,היְ נ( ְִ /חינַת ֵעינַיִ  ְל ַה ְ ַ ִB
יכִ %נ ְמ ָ ְ" וְ נִ ְת ֵ
" ֵמ ֵה ָ
ְ
נִ ְ מ@ת ִי ְ? ָר ֵאלַ ֶ ,ה ֵ יִ ְת ַָ /ר ְ" ִמ ְת ָ> ֵאר ֶָ /הְ /ִ ,ב ִחינַת )יְ ַ ְעיָה מ"ט(" :יִ ְ? ָר ֵאל ֲא ֶ ר ְֶ "ָ /א ְת ָ> ר" .וְ ַעל יְ ֵדי
ָסיִ %ל ְפנִ י
ֲ?יִ /ְ %חינַת ְ ִפ ִ=יְ ִH ֶ ,%ק ָר ִאיֵ >ְ %אר ) Eס ָה כה( ,וְ ַה ְ ִפ ִ=יֵ %ה ְִ /חינַת מ ִֹחי ,%וְ נִ ְכנ ִ
ַה ִה ְת ָ> ֲאר(ת ַנע ִ
Eת ֶא ֶר יִ ְ? ָר ֵאלִ /ְ ,חינַת
ֲ?ה ְקד ַ
ָחת ַה ֵ יִ ְת ַָ /ר ְ" ִ ְביָכ@לַ ֶ ,על יְ ֵדי זֶה ַנע ֶ
ֲ?ה ַה ְ ַ B
(מֶFה ַנע ֶ
(ב@ק ִעיֵ /ָ %עינַיִ ִ ,
ְ
ָ Eתִ ,מ ְִ /חינַת" :יִ ְ? ָר ֵאל
ירא ְֶ ,א ֶר יִ ְ? ָר ֵאל ַמ ְח ִי ַ ַ"Hל .וְ ַעל ֵ  זֶה ִנ ְק ָרא ֶא ֶר יִ ְ? ָר ֵאלַ ְ ֶ ,ק ֶֶ /לת ְקד ָ
ֲאוִ ָ
ַ,אי לֹא ָל ָה ִע ִי ָ ו@ת ְִ /ה ְת ָק ְרב(ת יִ ְ? ָר ֵאל ְל ַה ֵ ִי ְת ַָ /ר ְ"ִ ,י ִל ְפ ָע ִמי,
" ְ/ו ַ
ֲא ֶ ר ְֶ "ָ /א ְת ָ> ר""Hַ ַ ,לְ :
צ@ע ֶקתַ ' :ק ַ=נִ י ֵמרֹא ִ יַ ,ק ַ=נִ י
ַ ,ר ָ/אַ ,ה ְ ִכינָה ֶ
ַאזַי ְ
ַחס וְ ָ ל@ֵ ,י ֶ ְ ִHת ַר ֵחק ֶא ָחד ֵמ ַה ֵ יִ ְת ַָ /ר ְ" )א( ,ו ֲ
ֲק ָתְ Hִ ֶ ,ת ַק ְל ֵקל וְ נִ ְפִ /ְ ַBחינַת ַה ִה ְת ָ> ֲאר(ת ֶ ֵאינ@ יָכ@ל ְל ִה ְת ָ> ֵאר ֶָ /ה,
ר@עי' ) ַסנְ ֶה ְד ִרי %מו(ַ .היְ נ( ֶ ַCע ָ
ִמ ְִ F
ר@עי'
ר@עי'ֵ ' ,מרֹא ִ י' ' ִמ ְִ F
ֲ?יִ %מַ %ה ִה ְת ָ> ֲאר(ת ַ ַ"Hל .וְ זֶהַ ' :ק ַ= ִני ֵמרֹא ִ יַ ,ק ַ=נִ י ִמ ְִ F
וְ נִ ְפִ /ְ ַBחינַת ַה ְ ִפ ִ=יHַ ֶ ,%ע ִ
ר@ע( וְ ַכ ַ"Hלַ .רק ְ ֶ ֶא ָחד ִמ&ִ ְ? ָר ֵאל נִ ְת ָק ֵרב ְל ַה ֵ ִי ְת ַָ /ר ְ",
יחיַ %על ָהרֹא וְ ַעל ַה ְַ F
ַ,יְ ָקאִ /ְ ,חינַת ְ ִפ ִ=יִ ִHַ ֶ ) %
ר@צי ְל ָע ְבד@
י@תר ַר ִ/י ִמ&ִ ְ? ָר ֵאל ֶ ִ
@ס ִפיֵ %
ר@צה ְל ָע ְבד@ יִ ְת ַָ /ר ְ" ,וְ ָכל ַמה ֶ ְִ H
@ס 8ע@ד יִ ְ? ָר ֵאל ֶ ֶ
וְ ִנ ֵ
י@תר ִה ְת ָ> ֲאר(ת@ יִ ְת ַָ /ר ְ" ֶ ,ה(א ִי ְת ַָ /ר ְ" ִמ ְת ָ> ֵאר ְַ /ע@ יִ ְ? ָר ֵאל
@סֵ 8
ַ,ל ְו ִנ ֵ
(ל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליוֲ ,אזַי ִנ ְתֵ B
ְ
Eת ֶא ֶר יִ ְ? ָר ֵאלִ /ְ ,חינַת
ֲ?ה ְקד ַ
(מֶFה ַנע ֶ
ֲ?יִ ְ %פ ִ=י %מ ִֹחיִ ,%
ַה ִ ְת ָק ְר ִבי ֵא ָליו .וְ ַעל יְ ֵדי זֶה ַה ִה ְת ָ> ֲאר(ת ַנע ִ
ָחת@ ַ ַ"Hל:
ירא ְֶ ,א ֶר יִ ְ? ָר ֵאל ַמ ְח ִי' ַעל יְ ֵדי ֵעינֵי ַה ְ ָ B
' ֲא ִו ָ
" ִמי ֶ &ָכ@ל ִל ְרא@ת זֹאת ַה ִה ְת ָ> ֲאר(תְ ִ ֶ ,ת ָ> ֵאר ַה ֵ ִי ְת ַָ /ר ְ" ְַ /ע@ יִ ְ? ָר ֵאלֲ ,אזַי ה(א ְמ ַק ֵ/ל ְִ /חינַת ְ> ֵאר
ְ
(ב@ק ִעי%
ְ
ָסיִ %ל ְפנִ י ַ ַ"Hל,
ֲ?יֶ %א ְצל@ גַ ִֵ /ְ %חינַת ְ ִפ ִ=י ,%וְ נִ ְכנ ִ
ר@אה ,וְ ַנע ִ
(מ ִֹחיִ %מ %זֹאת ַה ִה ְת ָ> ֲאר(ת ֶ ֶ
ֲ?ה ָ 
ר@אהַ ,נע ֶ
ַאזַי ְָ /כל ָמק@ ֶ ה(א ִמ ְס ַ ֵל וְ ֶ
ֲ?יֵ %עינָיו גַ ְֵ /ִ %ב ִחינַת ֵעינֵי ה' .ו ֲ
ַאזַי ַנע ִ
ֵָ /עינ ִַי ַ ַ"Hל ,ו ֲ
Eת ֶא ֶר יִ ְ? ָר ֵאל ה(א ַרק ִמ ְִ /חינַת ֵעינַיִ  ַה ַ"Hל:
ירא ְֶ ,א ֶר ִי ְ? ָר ֵאל ַמ ְח ִיִ ,י ִע ָGר ְקד ַ
גַ ִֵ /ְ %חינַת ֲא ִו ָ
ר@אה ֶאת
&(כל ִל ְרא@ת ִה ְת ָ> ֲאר(ת@ יִ ְת ַָ /ר ְ"ְ ,מנָ ִמי ֶ ֶ
&(כל ִל ְרא@ת ֶאת ַה ֵ ִי ְת ַָ /ר ְ"ַ ֶ ,
ֲא ָבל ִמי ה(א זֶה ֶ ַ
יה ֶ ַַ ָ /מיִ ,
ֲב@דת@ יִ ְת ַָ /ר ְ" ,וְ ה(א ִע ָGר ִה ְת ָק ְרב(ת יִ ְ? ָר ֵאל ַל ֲא ִב ֶ
ַה ַ,ִ Cיק ָה ֱא ֶמת ֶ ,ה(א ְמ ָק ֵרב ְ/נֵי ָד ַלע ָ
נִ ְמ ָצא ֶ ה(א ְַ /ע ְצמ@ ַה ִה ְת ָ> ֲאר(ת ֶ ִ ְת ָ> ֵאר ַה ֵ יִ ְת ַָ /ר ְ" ְַ /ע@ִ ,י ַעל יָד@ ָל ַה ִה ְת ָק ְרב(ת וְ ַה ִה ְת ָ> ֲאר(ת.
ע@ל ַה ִָ /אי ִל ְ מ ַֹע ֶאת ְַ ,בר ה',
ֲאזַי ִמי ֶ ִ ְס ַ ֵל  .@/וְ ִע ָGר ַה ָָ ,בר ְֵ /עת ַה ִֵ /ְ ,(/Gעת ֶ ִ ְת ַק ְִ /צי ֵא ָליו ָה ָ
י@תרֵ ,מ ֲח ַמת ֶ ִ ְת ַק ְִ /צי ַה ְר ֵ/ה
י@תר ְ/רֹא ַה ָנָה ֶ ,ז ה(א ַה ִַ (/GהָBד@לֲ ,אזַי ַה ִה ְת ָ> ֲאר(ת ָBד@ל ְֵ /
(ב ֵ
ְ
יפי ַה ַ,ִ Cיקִ ,י ה(א ְַ /ע ְצמ@
@סֵ >ְ 8אר ִו ִ
ַ,ל ְו ִנ ֵ
ַאזַי נִ ְתֵ B
ְ/נֵי ָדַ ,ה ֲח ֵפ ִצי ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו ִי ְת ַָ /ר ְ" ,ו ֲ
ַה ִה ְת ָ> ֲאר(ת ַ ַ"Hלֲ ,אזַי ִמי ֶ ִ ְס ַ ֵל ֱֶ /א ֶמת ְ/זֶה ַה ַ,ִ Cיק ָה ֲא ִמ ִיֲ ,אזַי ה(א גַ ְֵ %מ ַק ֵ/ל ִמַ %ה ִה ְת ָ> ֲאר(ת
ַאזַי
ֲ?יֵ %עינָיו גַ ֵ"Hַ ַ %ל ְִ /ב ִחינַת ֵעינֵי ה' .ו ֲ
ַאזַי ַנע ִ
ֲ?יֶ %א ְצל@ גַ ִֵ /ְ %חינַת ְ ִפ ִ=י %מ ִֹחי"Hַ ַ %ל ,ו ֲ
ַהֹFאת ,וְ ַנע ִ
ירא ְֶ ,א ֶר יִ ְ? ָר ֵאל ַמ ְח ִי'ִ ,י
ֲ?ה גַ ִֵ /ְ %חינַת ֶא ֶר יִ ְ? ָר ֵאלִ /ְ ,חינַת ' ֲאוִ ָ
ָ /ְ ַBכל ָמק@ ֶ ה(א ִמ ְס ַ ֵלַ ,נע ֶ
ֲ?יִ %מַ %ה ִה ְת ָ> ֲאר(ת ַ ַ"Hל:
ה(א ַמ ְח ִי ָה ֲאוִ יר ַעל יְ ֵדי ִה ְס ַ ְל(ת@ ְֵ /עינָיו ַה ַ"HלHַ ֶ ,ע ִ
ֶי""ַ ,היְ נ( ְ ֶ ִ ְז ֶה ִל ְרא@ת ֶמ ֶל ְ" ְ/י ְָפי@ַ ,ְ ,היְ נ( ַה ַ,ִ Cיק ְָ /י ְפי@
וְ זֶה ֵ>ר( )יְ ַ ְעיָה ל"ג(ֶ " :מ ֶל ְ" ְ/י ְָפי@ ֶ ֱחזֶינָה ֵעינ ָ
ֶי" ִ ְר ֶאינָה ֶא ֶר
ָפי@ ְו ִת ְפ ְר@ ַ ַ"Hלַ ,על יְ ֵדי זֶהֵ " :עינ ָ
ר@ַ ,ְ ,היְ נ( ְֵ /עת ַה ֲִ ֶ ,(/Gאזַי ה(א י ְ
וְ ִת ְפ ְ
ירא ְֶ ,א ֶר יִ ְ? ָר ֵאל ַמ ְח ִי'ִ .י ַה ָח ְכ ָמה ִנ ְק ָרא ַמ ְר ַח ִGיְ ,מ@
ַמ ְר ַח ִGי"ִ /ְ ,חינַת ֶא ֶר יִ ְ? ָר ֵאלִ /ְ ,חינַת ' ֲאוִ ָ
ָפי@
ח@קה"ַ ,היְ נ( ֶ ַעל יְ ֵדי זֶה ֶ ִ ְר ֶאה ֶאת ַה ַ,ִ Cיק ְ/י ְ
ֶ ָת(ב )ק ֶֹה ֶלת ז(ַ " :מ ְר ִי ֶא ְח ָ ָמה וְ ִהיא ְר ָ
ירא ְֶ ,א ֶר יִ ְ? ָר ֵאל ַמ ְח ִי
ֲ?ה ְִ /חינַת ֲא ִו ָ
ֶי" ,יִ ְהיֶה ַנע ֶ
ר@ ַ ַ"Hלַ ,על יְ ֵדי זֶה ְב ָכל ָמק@ ֶ ִ ְר ֶאה ְֵ /עינ ָ
וְ ִת ְפ ְ
@קק(ת ְל ֶא ֶר יִ ְ? ָר ֵאל,
ַ ַ"Hל .וְ זֶה(ֵ ' :עינֶי ָ" ִ ְר ֶאינָה ֶא ֶר ַמ ְר ַח ִGי' ַ ַ"Hלִ .נ ְמ ָצאִ ,מי ֶ ֵ& ל@ ַ ֲאוָה וְ ִה ְ ְ
ַחד ִע ָד ֶ ָהיָה ֵא ֶצל ַצ ִ,יק ֲא ִמ ִי ַעל
ַעד י ַ
(מ ְתו ֵ
ֵע ִ
ְִ /פ ָרט ִמי ֶ ַָ Aע ַט ַע ָה ֱא ֶמת ֶ ל ֶא ֶר יִ ְ? ָר ֵאל@> ֶ ְ ,ג ַ
ֲ?ה  ַBזֶה ָה ֲאוִ יר ְִ /ב ִחינַת
רֹא ַה ָנָה ,ה(א ְמ Eח&ָב ְל ַה ְר ִBי ז ַט ַע ֶא ֶר יִ ְ? ָר ֵאלִ ,י ַעל יְ ֵדי זֶה ָה ִאי ַנע ֶ
(Bעיְ %ל ֶא ֶר ִי ְ? ָר ֵאלָ ,ל ֶא ָחד ְל ִפי ְִ /חינָת@.
ַע ִ
@קק(ת וְ ג ְ
ע@רר ל@ ַע ָה ִה ְ ְ
ֶא ֶר יִ ְ? ָר ֵאל ַ ַ"Hל ,וְ ָרא(י ֶ ִ& ְת ֵ
ַח ִצי ַ ֲאוָת@ ְ/יָד@') .ק ֶֹה ֶלת
(ב ְת ִמימ(תְ :ו ֵי ָ/זֶה ע@ד ִע ְניָנִ יִ ,י ' ֵאיָ %ד ֵמת ו ֲ
וְ ִע ָGר ַה ָָ ,בר ֶ &ִ ְהיֶה ֱֶ /א ֶמת ִ
ע@לִ ,י ָ ִמיד ָח ֵסר ל@ ַ ַ"Hלֲ .א ָבל ֵי ְִ /חינַת ֶ ַפע
(רצ@נ@ ְָ /ממ@ְ %ל ָ
ַר ָ/ה ֵס ֶדר א( ִנ ְמ ָצא ֶ ֵאיְ %מ ַמ ֵ=א ַ ֲאוָת@ ְ
ת@עפ@ת ָל ְ"" ֶ ,ה(א ְל @ָ %פ(ל .נִ ְמ ָצא ֶ ְ/זֶה ַה ֶ ַפע ִנ ְת ַמ ֵ=א ְרצ@נ@,
פ(להִ /ְ ,חינַת ) ִא&@ב כ"ב(" :וְ ֶכ ֶסָ 8
ְ ָ
פ(לה )וְ לֹא ִס&ֵ(:
חר ֶ ִהיא ְ ָ
ֵמ ַ
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בראשית פרק ג פסוק יז

רש"י

ֹאכל ִמ%
(ל ָד ַמר ִי ָ ַמ ְע ָ ְלק@ל ִא ְ ֶ ָ" ַו ַ
ְ
ר(רה
ֹאכל ִמ ֲֶ (Hא ָ
י" ֵלאמֹר לֹא ת ַ
ית ָ
ָה ֵע ֲא ֶ ר ִצ(ִ ִ
ֶי":
ֲלָHה ֹל ְי ֵמי ַח& ָ
ֲב(ר ָ" ְִ /ע ָCב@ֹ %אכ ֶ
ָה ֲא ָד ָמה ַ/ע ֶ

ארורה האדמה בעבור  1מעלה ל" דברי ארורי
כגו %זבובי ופרעושי ונמלי ,משל ליוצא לתרבות
רעה והבריות מקללות שדי שינק מה:

דברים פרק ג פסוק כז

רש"י

ימנָה וראה בעיני  1בקשת ממני )פסוק כה( ואראה את
ָה וְ ָצפֹנָה ְו ֵת ָ
ֶי" י ָ
ֲלה רֹא ַה ִ> ְסָBה וְ ָ?א ֵעינ ָ
עֵ
האר הטובה ,אני מראה ל" את כולה שנאמר
ַר ֵ%,
ֶי" ִי לֹא ַת ֲעבֹר ֶאת ַה& ְ
(ר ֵאה ְב ֵעינ ָ
(מ ְז ָר ָחה ְ
ִ
)דברי לד ,א( ויראהו ה' את כל האר:
ַהֶFה:
מורה נבוכים ח"א פרק מד

עי %הוא ש משות .8הוא ש עי %המי :על עי %המי במדבר )בראשית ט"ז .(7 ,והוא ש העי%
הרואה :עי %תחת עי) %שמות כ"א ;24 ,ויקרא כ"ד (20 ,והוא ש ההשגחה .הוא אמר על אודות ירמיה:
קחנו ועיני" שי עליו )ירמיה ל"ט ,(12 ,שפירושו "שי השגחת" עליו" .על1פי השאלה זאת הוא נאמר
לגבי האל בכל מקו :והיו עיני ולבי ש כל הימי )מלכי א' ,ט' (3 ,השגחתי ומטרתי ,כפי שאמרנו
קוד תמיד עיני ה' אלהי" בה )דברי י"א :(12 ,השגחתו עליה ,עיני ה' המה משוטטות השגחתו
מקיפה את כל אשר באר ג כ ,%כפי שיוזכר בפרקי שיבואו בעניי %ההשגחה .כאשר מצטר8
ראיה או חזיה ,כגו :%פקח עיני" וראה )דניאל ט' ;(18 ,עיניו יחזו )תהלי י"א,(4 ,
ל"עיניי" ביטוי של ִ
אזי משמעות כל זאת הה?גה ה?כלית ,ולא ה?גה חושית ,שכ %כל תחושה היא היפעלות וקבלת1
רוש ,כפי שאתה יודע ,והוא יתעלה פועל ואינו נפעל ,כפי שאסביר.
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