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 בראשית פרק ה
י֣דֹו ֶאת־ ֲחֵר֙י הֹולִּ ים ַאָֽ ֱאֹלהִִּ֗ ָֽ ְך ֲח֜נֹוְך ֶאת־ה  ְתַהֵלֵּ֨ )כב( ַויִּ

ים  ֖ נִּ ֹוֶלד ב  ָ֑ה ַויֹ֥ נ  ש ֵמ֖אֹות ש  ַלח ְשֹלֹ֥ ֹות:ְמתּוֶשֶׁ֔ נָֽ י  ּוב  ֖ )כג( ַוְיהִּ
ָֽה: נ  ש ֵמ֖אֹות ש  ה ּוְשֹלֹ֥ נ ֶׁ֔ י֙ם ש  שִּ ש ְושִּ ֵמֵ֤ ֹוְך ח  י ֲחנָ֑ ל־ְיֵמ֣   כ 

ּנּו  ים ְוֵאיֶנֶ֕ ָ֑ ֱאֹלהִּ ָֽ ְך ֲח֖נֹוְך ֶאת־ה  ְתַהֵלֹ֥ ח ֹא֖תֹו )כד( ַויִּ ַקֹ֥ י־ל  ָֽ כִּ
ים:  ָֽ  ֱאֹלהִּ

 רש"י 
צדיק היה וקל בדעתו לשוב להרשיע, לפיכך  - ויתהלך חנוךכד( )

וזהו ששינה וך הוא וסילקו והמיתו קודם זמנו מיהר הקדוש בר
כי לקח הכתוב במיתתו לכתוב ואיננו בעולם למלאות שנותיו: 

לפני זמנו כמו )יחזקאל כד טז( הנני לוקח ממך את מחמד  -אותו 
 עיניך:

 

 דברים פרק ל פסוק ו
ה ֶאת־ ָך ְלַאֲהב ָ֞ ב ַזְרֶעָ֑ ְבָ֖ך ְוֶאת־ְלַב֣ יָך ֶאת־ְלב  ָ֧ק ֱאֹלֶהֶ֛ ל ְיקֹו  ּומ ֵּ֨

ַען ַחֶיָֽיָך: ל־ַנְפְשָ֖ך ְלַמֹ֥ ְבָךֹ֥ ּוְבכ  ל־ְלב  יָך ְבכ  ָ֧ק ֱאֹלֶהֶ֛  ְיקֹו 

 רמב"ן 
זהו שאמרו )שבת קד א( הבא לטהר  - ומל ה' אלהיך את לבבך

מסייעין אותו, מבטיחך שתשוב אליו בכל לבבך והוא יעזור אותך. 
 הבריאה היתה רשות ונראה מן הכתובים ענין זה שאומר, כי מזמן 

 צדיק או רשע, וכל זמן התורה כן, כדי שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב ועונש ברצותם ברע. אבל ביד האדם לעשות כרצונו
לימות המשיח, תהיה הבחירה בטוב להם טבע, לא יתאוה להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל. והיא המילה 

הנזכרת כאן. כי החמדה והתאוה ערלה ללב, ומול הלב הוא שלא יחמוד ולא יתאוה. וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה 
ות ולא היה לו ברצונו דבר והפכו, כמו שפירשתי בסדר קודם חטאו של אדם הראשון, שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעש

לב(, הנה ימים באים נאם ה' וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה -וזהו מה שאמר הכתוב בירמיה )לא ל בראשית )ב ט(:
ברית חדשה לא כברית אשר כרתי את אבותם וגו', כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נתתי את 
תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה, וזהו בטול יצר הרע ועשות הלב בטבעו מעשהו הראוי. ולכך אמר עוד )שם פסוקים לב לג( 
והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי 

וכן  מנעוריו וצריכים ללמד אותם, אלא שיתבטל יצרם בזמן ההוא לגמרי:למקטנם ועד גדולם, ובידוע כי יצר לב האדם רע 
נאמר ביחזקאל )לו כו כז( ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם וגו' ועשיתי את אשר בחקי תלכו, והלב החדש 

בהם חפץ )קהלת יב  ירמוז לטבעו, והרוח לחפץ ולרצון. וזהו שאמרו רבותינו )שבת קנא ב( והגיעו שנים אשר תאמר אין לי
א(, אלו ימות המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה. כי בימי המשיח לא יהיה באדם חפץ אבל יעשה בטבעו המעשה הראוי, 

 ולפיכך אין בהם לא זכות ולא חובה, כי הזכות והחובה תלויים בחפץ:
 

 דברים פרק לא
֜ק  אֶמר ְיקֹו  ֵֹּ֨ א ֶאת־)יד( ַוי ֣ מּו֒ת ְקר  ֶמיָךָ֘ ל  ְר֣בּו י  ן ק  ה ֵה֣ ֶאל־ֹמֶשִ֗

ַע  יהֹוש ֶׁ֔ ָֽ ּנּו ַוֵיֵֶ֤לְך ֹמֶש֙ה וִּ ד ַוֲאַצֶּוָ֑ ֶהל מֹוֵע֖ ּו ְבֹאֹ֥ ְתַיְצבֶ֛ ָֽ ַע ְוהִּ ְיהֹוש ִ֗
ד: ֶהל מֹוֵעָֽ ְתַיְצ֖בּו ְבֹאֹ֥ ָֽ ָָ֑֑ן  ַויִּ נ  ֶהל ְבַע֣מּוד ע  ֹא֖ ֶ֛ק ב  א ְיקֹו  ָ֧ )טו( ַוֵיר 

ד ַעמֹ֥  ֶהל: סַוַיֲעֹמֶ֛ ֹאָֽ ַתח ה  ָ֑ן ַעל־ֶפֹ֥ ֖ נ  ֙ק  ּוד ֶהע  אֶמר ְיקֹו  ֵֹ֤ )טז( ַוי
֣ה׀  נ  ה ְוז  ם ַהֶז֜ ע ֵּ֨ ֩ם ה  יָך ְוק  ם־ֲאֹבֶתָ֑ ב עִּ ְּנָךֹ֥ ֹשֵכ֖ ה הִּ ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔
ֹו  ְרבֶׁ֔ ֙ה ְבקִּ מ  ֙ א־ש  ּוא ב  ר הֵ֤ ֶרץ ֲאֶשֵּ֨ א ִ֗ י ֵנַָֽכר־ה  י׀ ֱאֹלֵה֣ ַאֲחֵר֣

י ֲאֶשֹ֥  יתִֶּׁ֔ י ְוֵהֵפ֙ר ֶאת־ְברִּ נִּ ַבֶ֕ ֹו:ַוֲעז  תָֽ י אִּ תִּ ַר֖ י  ר כ  ֣ ה ַאפִּ ֣ ר  )יז( ְוח 
ל  ֱאֹכֶׁ֔ ֣ה ֶלָֽ י  ַנֵ֤י ֵמֶה֙ם ְוה  י פ  ְסַתְרתִֵּּ֨ ים ְוהִּ הּוא ַוֲעַזְבתִָּ֞ ֣בֹו ַביֹום־ַהַ֠
ל  א ַע֣ ִֹ֗ ּוא ֲהל ַמ֙ר ַב֣יֹום ַההֶׁ֔ ֹות ְוא  רָ֑ ֹות ַר֖בֹות ְוצ  עֹ֥ הּו ר  ֶ֛ א  ּוְמצ 

י  ֖אּונִּ י ְמצ  ְרבִֶּׁ֔ ין ֱאֹלַה֙י ְבקִּ י־ֵאֵ֤ ָֽ ֶלה:כִּ ֵאָֽ ֹות ה  עֹ֥ ר  י  ה  ֹנכִִּ֗ )יח( ְוא 
י  ֣ ה כִּ ָ֑ ש  ר ע  ה ֲאֶש֣ ֖ ע  ר  ל־ה  ל כ  ּוא ַעֹ֥ ַנ֙י ַב֣יֹום ַההֶׁ֔ יר פ  ֵ֤ ר ַאְסתִּ ַהְסֵתֵּ֨

ים: ָֽ ים ֲאֵחרִּ ֖ ה ֶאל־ֱאֹלהִּ נ ֶׁ֔ ֶכ֙ם ֶאת־ פ  ּו ל  ְתבֵ֤ ה כִּ )יט( ְוַעת ִ֗
 ֣ ימ  ל שִּ ֵא֖ ְשר  ּה ֶאת־ְבֵני־יִּ ֹ֥ את ְוַלְמד  ֶֹׁ֔ ה ַהז ֣ יר  ַען ַהשִּ ם ְלַמֵּ֨ יֶהָ֑ ּה ְבפִּ
ל: ֵאָֽ ְשר  ְבֵנֹ֥י יִּ ד בִּ את ְלֵע֖ ֶֹ֛ ה ַהז ֹ֥ יר  י ַהשִּ ְהֶיה־לִּ֜ ּנּו  תִּ יֶא֜ י־ֲאבִּ ָֽ )כ( כִּ

ל  ַכֹ֥ ש ְוא  ֙ב ּוְדַבֶׁ֔ ל  ת ח  ַבֵ֤ יו ז  י ַלֲאֹבת ִ֗ ְעתִּ ְשַב֣ ה׀ ֲאֶשר־נִּ ֣ מ  ֲאד  ל־ה  ֶאָֽ
י֙ם ַוֲעב   ים ֲאֵחרִּ ֵ֤ ה ֶאל־ֱאֹלהִּ נ ָ֞ ן ּופ  ֵשָ֑ ע ְוד  ַב֖ י ְוש  ּונִּ ֲאצֶׁ֔ ֣ ּום ְונִּ דֶׁ֔

י: ָֽ יתִּ ר ֶאת־ְברִּ ֣עֹות ַרבֹותָ֘  ְוֵהֵפ֖ אן  ֹא֜תֹו ר  ְמֶצֵּ֨ י־תִּ ָֽ י ה כִּ ה  )כא( ְוַ֠
י  ֣ פִּ ח מִּ ַכ֖ ש  א תִּ ֹֹ֥ י ל ֶ֛ ד כִּ י֙ו ְלֵעֶׁ֔ נ  את ְלפ  ֵֹ֤ ה ַהז ֵּ֨ יר  ה ַהשִּ ְנת  ע  רֹו֒ת ְוַ֠  ְוצ 

 רש"י 
והסתרתי )יז(  גויי הארץ: - נכר הארץ)טז(  ואזרזנו: - ואצונו)יד( 
)לקמן  - את השירה הזאת)יט(  כמו שאיני רואה בצרתם: - פני

 - ונאצוני)כ(  לב, א( האזינו השמים עד )לב, מג( וכפר אדמתו עמו:
וענתה השירה הזאת )כא(  והכעיסוני וכן כל נאוץ לשון כעס:

כי לא  על כל המוצאות אותן: שהתריתי בו בתוכה - לפניו לעד
הבטחה לישראל, שאין תורה משתכחת  הרי זו - תשכח מפי זרעו
ולא תקעו אותו היום  - הקהילו אלי)כח(  מזרעםמ לגמרי:

בחצוצרות להקהיל את הקהל, לפי שנאמר )במדבר י, ב( עשה לך, 
קודם  ם בחייו של משה. ואף בחייו נגנזוולא השליט יהושע עליה

יום מותו, לקיים מה שנאמר )קהלת ח, ח( ואין שלטון ביום 
ואם תאמר הרי כבר  - אעידה בם את השמים ואת הארץו המות:

העיד למעלה )לעיל ל, יט( העידותי בכם היום וגו', התם לישראל 
אמר, אבל לשמים ולארץ לא אמר ועכשיו בא לומר האזינו 

והרי כל ימי  - אחרי מותי כי השחת תשחתון)כט(  השמים וגו':
ני ישראל את יהושע לא השחיתו, שנאמר )יהושע כד, לא( ויעבדו ב

ה' כל ימי יהושע, מכאן שתלמידו של אדם חביב עליו כגופו, שכל 
 זמן שיהושע חי נראה למשה כאלו הוא חי:

ֶרץ ֲאֶשֹ֥  ֖ א  ּנּו ֶאל־ה  יֶאֶׁ֔ ֶרם ֲאבִּ ֹום ְבֶט֣ ּוא ֹעֶש֙ה ַהיֶׁ֔ ר הֵ֤ ֹו ֲאֶשֵּ֨ ְצרִ֗ י ֶאת־יִּ ְעתִּ ַד֣ י י  ָ֧ ֹו כִּ י: רַזְרעָ֑ ְעתִּ ָֽ ְשב   . . .  נִּ
ֶלה ְוא  )כח(  ֵאֶׁ֔ ים ה  ֣ רִּ ת ַהְדב  ם ֵאֵ֚ ְזֵניֶהִ֗ ה ְבא  ֣ ם ַוֲאַדְבר  ם ְוֹשְטֵריֶכָ֑ ְבֵטיֶכ֖ ְקֵנֹ֥י שִּ ל־זִּ י ֶאת־כ  ילּו ֵאַלֶ֛ ָ֧ ֶרץ:ַהְקהִּ ָֽ א  ם ְוֶאת־ה  יִּ ַמ֖ ם ֶאת־ַהש  ה ב ֶׁ֔ יד  ֣  עִּ

ם מִּ  ּון ְוַסְרֶת֣ תֶׁ֔ ת ַתְשחִּ י־ַהְשֵח֣ ָֽ ֙י כִּ י מֹותִּ י ַאֲחֵרֵ֤ ְעתִּ ַדִ֗ י י  ֣ י־)כט( כִּ ָֽ ים כִּ מִֶּׁ֔ ית ַהי  ֣ ֙ה ְבַאֲחרִּ ע  ר  ָֽ ם ה  את ֶאְתֶכֵ֤ ֵּ֨ ר  ם ְוק  י ֶאְתֶכָ֑ יתִּ ֖ ּוִּ ר צִּ ֶרְך ֲאֶשֹ֥ ן־ַהֶדֶׁ֔
ה ְידֵ  י֖סֹו ְבַמֲעֵשֹ֥ ֶׁ֔ק ְלַהְכעִּ ַר֙ע ְבֵעיֵנ֣י ְיקֹו  ּו ֶאת־ה  םַתֲעשֵ֤ י ַהשִּ  :יֶכָֽ ְבֵרֹ֥ ל ֶאת־דִּ ֵאֶׁ֔ ְשר  ל יִּ ל־ְקַה֣ ְזֵנ֙י כ  ה ְבא  ר ֹמֶשִ֗ ם: )ל( ַוְיַדֵב֣ ָֽ מ  ד ת  את ַע֖ ָֹ֑ ה ַהז ֖  יר 

 

 ישעיהו פרק מה
ֹוד: ין עָֽ ק ְוֵאֹ֥ ֖ י ְיקֹו  ֹ֥ י ֲאנִּ ָ֑ ד  ְלע  ֶפס בִּ י־ֶא֖ ה כִּ ב ֶׁ֔ ֲער  ַמ֣ ֶמ֙ש ּומִּ ְזַרח־ֶש֙ מִּ ּו מִּ ַען ֵיְדעִ֗ י )ו( ְלַמ֣ ֹ֥ ע ֲאנִּ ָ֑ ֖לֹום ּו֣בֹוֵרא ר  ה ש  ֶשְך ֹעֶשֹ֥ א ֹחֶׁ֔ ר אֹו֙ר ּובֹוֵר֣  )ז( יֹוֵצֹ֥

ֶלה:  ל־ֵאָֽ ה כ  ק ֹעֶשֹ֥ ֖  ְיקֹו 
 

 מסכת קידושין דף ל ע"ב
ואמר ר"ש בן לוי: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, שנאמר: צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא 

 הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר: אלהים לא יעזבנו בידו. 
 


