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רש"י

ֹלהים ַ ָֽאחֲ ֵר ֙י הֹו ִּל ֣ידֹו ֶאת־
ת־האֱ ִִּ֗
(כב) ַוי ְִּת ַה ֵֵּ֨לְך חֲ נ֜ ֹוְך ֶא ָֽ
תּושלַח ְשֹלֹ֥ ש מֵ ֖אֹות שנָ֑ה וַיֹ֥ ֹולֶד בנִּ ֖ים ּובנָֽ ֹות( :כג) וַ י ִּ ְ֖הי
ְמ ֶׁ֔ ֶ
ּושֹלֹ֥ ש מֵ ֖אֹות שנָֽה:
ם ש ֶׁ֔נה ְ
כל־יְ ֵ ֣מי חֲ נָ֑ ֹוְך ח ֵ ֵ֤מש וְ ִּש ִּשי ֙
ֹלהים וְ ֵאי ֶ֕ ֶנּנּו ִּ ָֽכי־ל ַ ֹ֥קח א ֹ֖תֹו
ת־האֱ ִּ ָ֑
וַיִּת ַה ֵלְֹ֥ך חֲ נ֖ ֹוְך ֶא ָֽ
(כד) ְ
ֹלהים:
אֱ ִּ ָֽ

(כד) ויתהלך חנוך  -צדיק היה וקל בדעתו לשוב להרשיע ,לפיכך
מיהר הקדוש ברוך הוא וסילקו והמיתו קודם זמנו וזהו ששינה
הכתוב במיתתו לכתוב ואיננו בעולם למלאות שנותיו :כי לקח
אותו  -לפני זמנו כמו (יחזקאל כד טז) הנני לוקח ממך את מחמד
עיניך:

דברים פרק ל פסוק ו

רמב"ן

ֹלהיָך ֶאת־לְבבְ ָך֖ וְ ֶאת־ל ְַב֣ב ז ְַר ֶעָָ֑ך ל ְַאהֲ ָ֞בה ֶאת־ ומל ה' אלהיך את לבבך  -זהו שאמרו (שבת קד א) הבא לטהר
ּומל יְ קֹוָ֧ק אֱ ֶ ֶ֛
ֵּ֨
מסייעין אותו ,מבטיחך שתשוב אליו בכל לבבך והוא יעזור אותך.
ְמעַ ן ַחיֶ ָֽיָך:
ֹלהיָך בְ כל־לְ בבְ ָךֹ֥ ּובְ כל־נַפְ ְשָך֖ ל ַ ֹ֥
יְקֹוָ֧ק אֱ ֶ ֶ֛
ונראה מן הכתובים ענין זה שאומר ,כי מזמן הבריאה היתה רשות
ביד האדם לעשות כרצונו צדיק או רשע ,וכל זמן התורה כן ,כדי שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב ועונש ברצותם ברע .אבל
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
קודם חטאו של אדם הראשון ,שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעשות ולא היה לו ברצונו דבר והפכו ,כמו שפירשתי בסדר
בראשית (ב ט) :וזהו מה שאמר הכתוב בירמיה (לא ל-לב) ,הנה ימים באים נאם ה' וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה
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
למקטנם ועד גדולם ,ובידוע כי יצר לב האדם רע מנעוריו וצריכים ללמד אותם ,אלא שיתבטל יצרם בזמן ההוא לגמרי :וכן
נאמר ביחזקאל (לו כו כז) ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם וגו' ועשיתי את אשר בחקי תלכו ,והלב החדש
ירמוז לטבעו ,והרוח לחפץ ולרצון .וזהו שאמרו רבותינו (שבת קנא ב) והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ (קהלת יב
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

רש"י

ת ְקר֣א ֶאת־ (יד) ואצונו  -ואזרזנו( :טז) נכר הארץ  -גויי הארץ( :יז) והסתרתי
יָך למּו ֒
(יד) ֵּ֨וַי ֹאמֶ ר ְיקֹו֜ק ֶאל־מ ִ֗ ֶֹשה ֵ ֣הן ק ְר ֣בּו י ֶמ ָ֘
פני  -כמו שאיני רואה בצרתם( :יט) את השירה הזאת ( -לקמן
יהֹושעַ
מֹוע֖ד וַאֲ צַ ּוֶ ָּ֑נּו וַ יֵ ֵ֤לְֶך מֹשֶ ֙ה ִּ ָֽו ֶׁ֔
אהֶ ל ֵ
יְהֹושעַ וְ ִּ ָֽה ְתיַצְ ֶ֛בּו בְ ֹ֥ ֹ
ִ֗
אהֶ ל ְבעַ ֣מּוד ענָָ֑֑ן לב ,א) האזינו השמים עד (לב ,מג) וכפר אדמתו עמו( :כ) ונאצוני -
מֹועד( :טו) וַ יֵרָ֧א יְקֹוֶ֛ק ב ֖ ֹ
א ֶהל ֵ ָֽ
ִּ ָֽוַי ְתיַצְ ֖בּו בְ ֹ֥ ֹ
והכעיסוני וכן כל נאוץ לשון כעס( :כא) וענתה השירה הזאת
אהֶ ל :ס (טז) וַ ֵ֤י ֹאמֶ ר ְיקֹו ֙ק
ל־פ ַֹ֥תח ה ָֽ ֹ
מד עַ ֹ֥מּוד הֶ ע ֖נָ֑ן עַ ֶ
וַ ַי ֲע ֶ֛ ֹ
לפניו לעד  -שהתריתי בו בתוכה על כל המוצאות אותן :כי לא
ֶאל־מ ֶׁ֔ ֶֹשה ִּהּנְָךֹ֥ ש ֵ ֹ֖כב עִּ ם־אֲ ב ֶ ָֹ֑תיָך וְ קם֩ ה ֵּ֨עם הַ ֜ ֶזה וְ זנ֣ה׀
תשכח מפי זרעו  -הרי זו הבטחה לישראל ,שאין תורה משתכחת
ֹלהי נֵ ָֽכַר־ה ִ֗א ֶרץ אֲ ֵּ֨ ֶשר ֵ֤הּוא בא־ש֙מ ֙ה בְ ִּק ְר ֶׁ֔בֹו
ַאחֲ ֵר֣י׀ אֱ ֵ ֣
מזרעםמ לגמרי( :כח) הקהילו אלי  -ולא תקעו אותו היום
יתי אֲ ֶ ֹ֥שר כ ַ ֖ר ִּתי ִּא ָֽתֹו( :יז) וְ חר֣ה ַא ִּ ֣פי
וַ עֲזבֶַ֕ נִּ י וְ ֵהפֵ ֙ר ֶאת־בְ ִּר ִֶּׁ֔
ם וְ הי֣ה ֶ ָֽלאֱ ֶֹׁ֔כל בחצוצרות להקהיל את הקהל ,לפי שנאמר (במדבר י ,ב) עשה לך,
֣בֹו בַ יֹום־הַַ֠ הּוא וַ ֲעזַבְ ִָּ֞תים וְ ִּה ְס ַת ְר ִֵּּ֨תי פנַ ֵ֤י מֵ הֶ ֙
ולא השליט יהושע עליהם בחייו של משה .ואף בחייו נגנזו קודם
ּומצ ֶ֛אהּו רעֹ֥ ֹות ַר ֖בֹות וְ צ ָ֑רֹות וְ אמַ ֙ר בַ י֣ ֹום הַ ֶׁ֔הּוא הֲ ִ֗ל ֹא ַע֣ל
ְ
יום מותו ,לקיים מה שנאמר (קהלת ח ,ח) ואין שלטון ביום
י־אין אֱ ֹלהַ ֙י בְ ִּק ְר ִֶּׁ֔בי ְמצ ֖אּונִּי הרעֹ֥ ֹות ה ֵ ָֽאלֶה( :יח) וְ אנ ִ֗ ִֹּכי
ִּ ָֽכ ֵ ֵ֤
הַ ְס ֵּ֨ ֵתר ַא ְס ִּ ֵ֤תיר פ ַנ ֙י בַ י֣ ֹום הַ ֶׁ֔הּוא ַעֹ֥ל כל־הר ֖עה אֲ ֶ ֣שר ע ָ֑שה ִּ ֣כי המות :ואעידה בם את השמים ואת הארץ  -ואם תאמר הרי כבר
העיד למעלה (לעיל ל ,יט) העידותי בכם היום וגו' ,התם לישראל
ם ֶאת־
ֹלהים אֲ חֵ ִּ ָֽרים( :יט) וְ עַ ִ֗תה כִּ ְת ֵ֤בּו ל ֶכ ֙
פ ֶׁ֔נה ֶאל־אֱ ִּ ֖
יהם ְל ֵּ֨ ַמעַ ן אמר ,אבל לשמים ולארץ לא אמר ועכשיו בא לומר האזינו
ימּה בְ פִּ ֶ ָ֑
הַ ִּשיר֣ה הַ ֶׁ֔ז ֹאת וְ לַ ְמדֹּ֥ה ֶאת־בְ נֵי־י ְִּשר ֵ ֖אל ִּש ֣
יאּנּו השמים וגו'( :כט) אחרי מותי כי השחת תשחתון  -והרי כל ימי
ִּת ְהיֶה־לִּ֜ י הַ ִּשירֹ֥ה הַ ֶ֛ז ֹאת לְ ֵע֖ד ִּבבְ נֵ ֹ֥י י ְִּשר ֵ ָֽאל( :כ) ִּ ָֽכי־אֲ בִּ ֜ ֶ
ּוד ֶׁ֔ ַבש וְ א ַכֹ֥ל יהושע לא השחיתו ,שנאמר (יהושע כד ,לא) ויעבדו בני ישראל את
ֶ ָֽאל־האֲ ד ֣מה׀ אֲ שֶ ר־נ ְִּש ַב֣עְ ִּתי לַ אֲ ב ִֹ֗תיו ז ַבֵ֤ת חל ֙ב ְ
ה' כל ימי יהושע ,מכאן שתלמידו של אדם חביב עליו כגופו ,שכל
ם וַ עֲב ֶׁ֔דּום וְ נִּ ֣אֲ ֶׁ֔צּונִּי
ֹלהים אֲ חֵ ִּרי ֙
וְ ש ַ ֖בע וְ ד ֵ ָ֑שן ּופ ָ֞נה ֶאל־אֱ ִּ ֵ֤
בֹות זמן שיהושע חי נראה למשה כאלו הוא חי:
י־ת ְמ ֵּ֨ ֶצאן א ֹ֜תֹו רע֣ ֹות ַר ָ֘
יתי( :כא) ַ֠ ְוהיה ִּ ָֽכ ִּ
וְ הֵ ֵ ֖פר ֶאת־בְ ִּר ִּ ָֽ
ירה ַה ֵ֤ז ֹאת לְפני ֙ו לְ ֶׁ֔ ֵעד ִּ ֶ֛כי ֹ֥ל ֹא ִּתש ַ ֖כח ִּמ ִּ ֣פי
ת ַ֠ ְוענְתה הַ ִּש ֵּ֨
וְ צרֹו ֒
יאּנּו ֶאל־ה ֖א ֶרץ אֲ ֶ ֹ֥שר נ ְִּש ָֽבעְ ִּתי. . . :
זַרעָ֑ ֹו ִּ ָ֧כי י ַד֣עְ ִּתי ֶאת־ ִּיצְ ִ֗רֹו אֲ ֵּ֨ ֶשר ֵ֤הּוא עֹשֶ ה֙ הַ יֶׁ֔ ֹום בְ ֶ ֣ט ֶרם אֲ ִּב ֶׁ֔ ֶ
ְ
ת־הש ַ ֖מיִּם וְ ֶאת־ה ָֽא ֶרץ:
ֵיהם ֵ֚ ֵאת ַה ְדב ִּ ֣רים ה ֶׁ֔ ֵאלֶ ה וְ א ִּ ֣עידה ֶׁ֔בם ֶא ַ
יכָ֑ם ַואֲ דַ בְ ר֣ה בְ אזְ נ ִ֗ ֶ
יכם וְ ש ְֹט ֵר ֶ
(כח) הַ ְק ִּ ָ֧הילּו ֵא ַלֶ֛י ֶאת־כל־זִּ ְקנֵ ֹ֥י ִּשבְ טֵ ֶ ֖
יתי ֶא ְת ֶכָ֑ם וְ ק ֵּ֨ראת ֶא ְת ֶכֵ֤ם ָֽהרעה֙ ְב ַאחֲ ִּ ֣רית ַהי ִֶּׁ֔מים ִּ ָֽכי־
ן־ה ֶׁ֔ ֶד ֶרְך אֲ ֶ ֹ֥שר צִּ ִּ ּ֖ו ִּ
מֹות ֙י ִּ ָֽכי־הַ ְש ֵ ֣חת ַת ְש ִּח ֶׁ֔תּון וְ סַ ְר ֶ ֣תם ִּמ ַ
(כט) ִּ ֣כי י ִ֗ ַדעְ ִּתי ַאחֲ ֵרֵ֤י ִּ
ירה ַה ָ֑ז ֹאת ַע֖ד ת ָֽמם:
ת־ד ְב ֵרֹ֥י ַה ִּש ֖
ל־ק ַ ֣הל ִּי ְשר ֶׁ֔ ֵאל ֶא ִּ
יכם( :ל) וַ יְדַ ֵב֣ר מ ִ֗ ֶֹשה בְ אזְ ֵנ ֙י כ ְ
ֲשה יְדֵ ֶ ָֽ
יסֹו בְ מַ ע ֵ ֹ֥
ַתע ֲֵ֤שּו ֶאת־ה ַר ֙ע ְבעֵ ינֵ ֣י ְיקֹוֶׁ֔ק לְ הַ כְ עִּ ֖
ישעיהו פרק מה

ֹורא רָ֑ע אֲ ִּנֹ֥י
ּוב ֵ
ֹשה של֖ ֹום ֣
ח ֶשְך ע ֶ ֹ֥
ּובֹור֣א ֶׁ֔ ֹ
ֵ
יֹוצר אֹו ֙ר
י־אפֶס ִּבלְעדָ֑י אֲ ִּנֹ֥י יְ קֹו֖ק וְ ֵ ֹ֥אין עָֽ ֹוד( :ז) ֵ ֹ֥
ּומ ַ ֣מעֲר ֶׁ֔בה כִּ ֶ ֖
ש ִּ
ח־ש֙מֶ ֙
לְמעַ ן י ְֵד ִ֗עּו ִּמ ִּמזְ ַר ֶ
(ו) ַ ֣
ל־אלֶה:
ֹשה כ ֵ ָֽ
יְקֹו֖ק ע ֶ ֹ֥
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.

