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הרב ארי דוד קאהן

 .1דברים פרק כו ,טז-יט
֙ית אוֹתָ֔ ם ְבּכָל־
שׂ ָ֙
שׁ ַמ ְר ָ ֤תּ ְו ָע ִ
שׁפּ ִ ָ֑טים ְו ָ
)טז( הַיּ֣ וֹם ַה ֶ֗זּה ֨ה' ֱאֹל ֶ֜היָך ְמ ַצוְָּך֧ ַלע ֲ֛שׂוֹת ֶאת־ ַהח ִֻקּ֥ים ה ֵ ָ֖אלֶּה ְו ֶאת־ ַה ִמּ ְ
ְוֹת֛יו
שׁ ֨מ ֹר ח ָ ֻ֧קּיו וּ ִמצ ָ
ְל ָבבְָך֖ וּ ְבכָל־נַפ ְֶשָֽׁך) :יז( ֶאת־ה֥ ' הֶאֱ ַ ֖מ ְרתָּ הַיּ֑ וֹם ִלהְיוֹת֩ ל ְָ֨ך לֵ ֽאֹל ִ֜הים ְול ֶ ָ֣לכֶת בִּדְ ָר ָ֗כיו ְו ִל ְ
שׁ ֖מ ֹר כָּל־
ֶר־לְ֑ך ְו ִל ְ
ֽירָך֣ הַיּ֗ וֹם ִל ְהי֥וֹת ל ֙וֹ ל ַ ְ֣עם ְס ֻג ָ֔לּה ַכּ ֲא ֶ ֖שׁר דִּ בּ ָ
שׁ ֥מ ֹ ַע בְּקֹלֽוֹ) :יח( וַ ֽ֞ה' הֶאֱ ִמ ְ
שׁפּ ָ ָ֖טיו ְו ִל ְ
וּ ִמ ְ
ְשׁם וּלְתִ פ ָ ְ֑א ֶרת וְלִ ֽהְי ֹתְ ָך֧ עַם־ ָק ֛ד ֹשׁ לַה֥ '
ְוֹתֽיו) :יט( ֽוּלְתִ תְּ ָך֣ ֶעלְי֗ וֹן ַ ֤על כָּל־הַגּוֹי ִם֙ ֲא ֶ ֣שׁר ָע ֔ ָ
ִמצ ָ
שׂה לִתְ ה ָ ִ֖לּה וּל ֵ ֣
ֹלהיָך ַכּ ֲא ֶ ֥שׁר דִּ בֵּ ֽר :ס
ֱא ֶ ֖
 .2רש"י דברים פרשת כי תבוא פרק כו פסוק טז
ַהיּוֹם ַהזּ ֶה ה' ֱאֹל ֶהיָך ְמ ַצוְָּךְ .בּכָל יוֹם יִהְיוּ ְבעֵינֶיָך חֲדָ שִׁים ְכּאִילוּ בוֹ בַיּוֹם נִ ְצ ַטוֵּיתָ ֲעלֵיהֶם:
שׁנָה ַהבָּאָה:
ִכּוּרים הַיּוֹם ,תִּ זְכֶּה ְל ָ
שׂיתָ אוֹתָ ם .בַּת קוֹל ְמב ַָרכְתּוֹ — ֵהבֵאתָ ב ִ
שׁ ַמ ְרתָּ ְו ָע ִ
ְו ָ
 .3אבן עזרא דברים פרשת כי תבוא פרק כו
טז -הַיּוֹם ַהזֶּה  -אלה דברי משהְ .ושָׁ ַמ ְרתָּ  -בלבךְ .ועָשִׂ יתָ אוֹתָ ם  -בארץ :יט -ולתתך עליון  -זה
הוא שכר האמירה:
 .4רמב"ן דברים פרשת כי תבוא פרק כו פסוק טז
הַיּוֹם ַהזּ ֶה ה' ֱאֹל ֶהיָך ְמ ַצוְָּך ַלעֲשׂוֹת  -הנה השלים משה לבאר את התורה ולחדש כל המצות אשר
צוה אותו השם לחדש להם ,ולכך אמר הַיּוֹם ַהזֶּה ה' אלהיך מצוך לעשות את החקים האלה ואת
המשפטים ,כי כבר השלמתי לך הכל .והזכיר ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך  -והלב
והנפש כבר פירשתים )לעיל ו ה(:
 .5ספורנו דברים פרשת כי תבוא פרק כו פסוק טז

היום הזה .שאתה נכנס עמו לברית .הנה ענין הברית הוא שהאל ית' מצוך לעשות את החוקים
והמשפטים לטוב לך ואתה מקבל עליך לשמרם :בכל לבבך .שתכיר בלי שום ספק שראוי
לעשות רצונו :ובכל נפשך .שלא יניא אותך כח מתאוה בהיותך מכיר מעלת מי שצוה ותועלת
מצותיו ובזה:
 .6העמק דבר דברים פרשת כי תבוא פרק כו פסוק טז

היום הזה .ידוע הדרש שהביא רש"י בכל יום יהיו בעיניך כחדשים ,אבל אין מקרא יוצא מדי
פשוטו ,שמדבר ביחוד באותו יום שעומד בו ,ובא לאפוקי מאז שעמדו על הר סיני עד היום
הזה .וענין פרשה זו ,הוא הקדמה וביאור לכריתת ברית שבא אחריו הברכות והקללות שנקרא
ברית שבערבות מואב... ,
 .7רש"י דברים פרשת כי תבוא פרק כו פסוק יז
שׁה ְו ַהבְדָּ לָה — ִהבְדַּ לְתָּ
שׁהוּא לְשׁוֹן ַהפ ְָר ָ
ירָך .אֵין ָלהֶם עֵד מוֹכִי ַח ַבּ ִמּ ְק ָראְ ,ולִי נ ְִר ֶאה ֶ
ֶה ֱא ַמ ְרתָּ ֶ ...ה ֱא ִמ ְ
ָאָרץ ִלהְיוֹת לוֹ ְלעַם ְסגֻלָּה ,וּ ָמצָאתִ י
שָׁך ֵאלָיו ֵמ ַעמֵּי ה ֶ
לְָך ֵמ ֱאֹלהֵי ַהנֵּכָר ִלהְיוֹת לְָך לֵאֹלהִים וְהוּא ִהפ ְִרי ְ
)תהלים פרק צד פסוק ד(
"י ִתְ ַא ְמּרוּ כָּל פּ ֹ ֲעלֵי אָוֶן":
ָלהֶם עֵד וְהוּא לְשׁוֹן תִּ פְאֶ ֶרת כְּמוֹ
 .8רשב"ם דברים פרשת כי תבוא פרק כו פסוק יז
ֶאת־ה' ֶה ֱא ַמ ְרתָּ הַיּוֹם -אתה הזקקתה שאמר הקדוש ברוך הוא ונתרצה להיות לך לאלהים ,כי הדבר
ירָך ,הפעילך שאמרת
תלוי בו ליעשות הוא אלהיך ויושיעך מתוך שקבלת מצוותיו ,וגם הוא ֶה ֱא ִמ ְ
ֶה ֱא ַמ ְרתָּ פאישדירא בלע"ז:
ונתרצית שתהיה לו לעם ,לפי שעשה נסים וגבורות עד שנתרצית להיות לו לעם.
 .9אבן עזרא דברים פרשת כי תבוא פרק כו פסוק יז
)ישעיהו פרק יז פסוק
שׁה גּ ְַרגּ ְִרים[
שֹׁל ָ
שׁנַי ִם ְ
שׁאַר־בּוֹ עוֹלֵֹלת כְּנ ֹ ֶקף זַי ִת ְ
] ְונִ ְ
בְּר ֹאשׁ אָ ִמיר
ֶה ֱא ַמ ְרתָּ  -מלשון גדולה ,וקרוב מגזרת
ו( .ויאמר רבי יהודה הלוי הספרדי נ"ע ,כי המלה מגזרת 'ויאמר' ,והטעם  -כי עשית הישר ,עד שיאמר
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שהוא יהיה אלהיך .גם הוא עושה לך .עד שאמרת שתהיה לו לעם סגולה ,ויפה פירש .והנה תהיה
מלת האמרת פעל יוצא לשנים פעולים:
 .10ר' יוסף בכור שור דברים פרשת כי תבוא פרק כו פסוק יז
ֶאת־ה' ֶה ֱא ַמ ְרתָּ -אית דמפרשי :לשון תמורה וחליפין ,כלומר :החלפת והאמרת כל אלהות שבעולם
בו ,שהנחתם כולם ובחרת בו להיות לך לאלהים.
 .11רמב"ן דברים פרשת כי תבוא פרק כו פסוק יז
וטעם ֶאת־ה' ֶה ֱא ַמ ְרתָּ הַיּוֹם -כיון שקבלתם עליכם כל התורה בפירושיה ובדקדוקיה ובחדושיה,
הנה גדלתם השם ורוממתם אותו שיהיה הוא לבדו לכם לאלהים לא תודו באל אחר כללְ :ו ָל ֶלכֶת
בִּדְ ָר ָכיו  -שתעשו הטוב והישר ותגמלו חסד איש את רעהו .ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו  -יזכיר
בפרט החוקים והמשפטים כאשר פירשתי )לעיל ד ה( ,ויכלול במצותיו כל המצות מצות עשה ולא תעשה.
שׁמ ֹ ַע בְּק ֹלוֹ  -ככל אשר יצוה לכם משאר המעשים ,על ידי או על יד שאר הנביאים כאשר פירשתי
ְו ִל ְ
)לעיל יג ה(
 .ויתכן שיהו "מצותיו" מצות עשה "ולשמוע בקולו" המניעות ,כלומר מצות לא תעשה:
 .12תרגום יונתן דברים פרשת כי תבוא פרק כו פסוק יז
שׂ ָר ֵאל יְי ָ ֱא ָל ָהנָא יְי ָ חָד ְמטוֹל ְל ֶמ ֱהוֵי לְָך
שׁ ַמע י ִ ְ
י ַת יְי ָ ֲח ַטבְתּוּן ֲחטִיבָא חֲדָ א ְבּ ַע ְל ָמא יוֹ ָמנָא דְ ָהכִין כְּתִ יב ְ
ְאָרחָן דְ תַ ְקנָן ֳקדָ מוֹי וּ ְל ִמנְטוֹר ְקי ָימוֹי וּפִקוּדוֹי וְדִ ינוֹי ְו ִל ְמ ַק ְבּלָא ְלמֵי ְמ ֵריהּ:
לֵא ָלהָא ְו ִל ְמהְַך בּ ְ
 .13כתר יונתן דברים פרשת כי תבוא פרק כו פסוק יז
את יי אהבתם אהבה אחת בעולם היום שכך כתוב שמע ישׂראל יי אלהינו יי אחד בִשׁביל להיות לך
לאלהים וללכת בדרכים שמתוקנות לפניו ולִשׁמור חוקיו ו ִמצוותיו ו ִמשׁפטיו ולִשׁמוע למאמרו:
 .14תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד א
)ישעיה
שׁנֶּ ֱא ַמר:
אָ ַמר ַרבִּי ַאבִּין בַּר ַרב ַאדָּ א ,אָ ַמר ַרבִּי י ִ ְצחָקִ :מנַּיִן שֶׁ ַהקָּדוֹשׁ בָּרוְּך הוּא ַמנִּי ַח תְּ ִפלִּין? ֶ
שׁנֶּ ֱא ַמר) :דברים לג( "מִימִינוֹ ֵאשׁ דָּ ת לָמוֹ".
תּוֹרהֶ ,
שׁבַּע ה' בִּימִינוֹ וּ ִבזְרוֹ ַע עֻזּוֹ"ְ ,ואֵין 'יְמִינוֹ' ֶאלָּא ָ
סב( "נִ ְ
שׂ ָר ֵאל? דִּ כְתִ יב:
שׁהַתְּ ִפלִּין ע ֹז הֵם ְלי ִ ְ
שׁנֶּ ֱא ַמר) :תהלים כט( "ה' ע ֹז ְלעַמּוֹ י ִתֵּ ן" .וּ ִמנַּי ִן ֶ
ְואֵין 'עֻזּוֹ' ֶאלָּא תְּ ִפלִּיןֶ ,
שׁם ה' נִ ְק ָרא ָעלֶיָך ְוי ְָראוּ ִמ ֶמּ ָךּ" .וְתַ נְי ָאַ ,רבִּי ֱאלִי ֶעז ֶר ַהגָּדוֹל אוֹ ֵמר:
ָאָרץ כִּי ֵ
)דברים כח( "ו ְָראוּ כָּל ַעמֵּי ה ֶ
ארי ָע ְל ָמאַ ,מה
שׁבָּר ֹאשׁ .אָ ַמר לֵיהּ ַרב נַ ְח ָמן בַּר י ִ ְצחָק ל ְַרב ִחיּ ָא בַּר ַאבִּיןַ :הנֵי תְּ ִפלִּין דְּ ָמ ֵ
ֵאלּוּ תְּ ִפלִּין ֶ
)דה"א יז(
שׁ ְב ַחי ְהוּ
שׁא בּ ְִריְך הוּא ְבּ ִ
שׁתַּ בַּח קוּדְ ָ
שׂ ָר ֵאל גּוֹי ֶאחָד" .וּמִי ִמ ְ
"וּמִי ְכּ ַע ְמָּך י ִ ְ
כְּתִ יב בְּהוּ? אָ ַמר לֵיהּ:
)דברים כו(
ִירָך הַיּוֹם" .אָ ַמר ָלהֶם ַה ָקּדוֹשׁ בָּרוְּך
"אֶ ת ה' הֶאֱ ַמ ְרתָּ הַיּוֹם ,וַה' הֶאֱ מ ְ
שׂ ָר ֵאל? אִין! דִּ כְתִ יב:
דְּ י ִ ְ
שׂה ֶאתְ כֶם ֲחטִיבָה אַחַת בָּעוֹלָםַ .אתֶּ ם
שׂ ָר ֵאלַ :אתֶּ ם ֲעשִׂיתוּנִי ֲחטִיבָה אַחַת בָּעוֹלָםַ ,ו ֲאנִי ֶא ֱע ֶ
הוּא ְלי ִ ְ
)שם ו(
שׂה ֶאתְ כֶם
שׂ ָר ֵאל ה' ֱאֹלהֵינוּ ה' ֶאחָד"ַ .ו ֲאנִי ֶא ֱע ֶ
שׁ ַמע י ִ ְ
" ְ
ֲעשִׂיתוּנִי ֲחטִיבָה אַחַת בָּעוֹלָם ,דִּ כְתִ יב:
ָאָרץ"
שׂ ָר ֵאל גּוֹי ֶאחָד בּ ֶ
ֲחטִיבָה אַחַת בָּעוֹלָם ,דִּ כְתִ יב" :וּמִי ְכּ ַע ְמָּך י ִ ְ
 .15פנים יפות דברים פרשת כי תבוא פרק כו פסוק יז
את ה' האמרת היום וגו' .אחז"ל ]ברכות ו א[ אתם עשיתיני חטיבה אחת בעולם שמע ישראל ואני אעשה
אתכם חטיבה אחת בעולם ,מי כעמך ישראל ,פירוש בערוך ערך אמר ענין ציון וכתיבה נראה דקאי
על מצות תפילין שישראל מצוינים בהם לקבל אלהותו ,כמ"ש בתיקונים ]הקדמת תקוני הזהר ט א[ ואדם
ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו יקר אלו התפילין ,כמ"ש חז"ל ]מגילה טז ב[ יקר אלו התפילין שנאמר
כי שם ה' נקרא עליך ,והכוונה לקבל על עצמו אלקותו יתברך ,ואשר לא שם לבו לזה המה כרסן
]ברכות
לבהמה ,וז"ש להיות לך לאלהים ועי"ז תזכה ללכת ממדריגה למדריגה למעלה ,כמ"ש במשנה
יג א[ מפני מה קדמה שמע לוהיה אם שמוע כדי שיקבל עליו מלכות שמים תחילה ואח"כ עול מצות,
והוא ע"י קיום החוקים ומשפטים כמ"ש בסמוך עד שזוכה למעלות רוח הקודש שהוא קרובה למעלת
הנביאים כמ"ש בש"ע א"ח סי' צ"ח ס"א ,וע"ז אמר וה' האמירך היום היינו מ"ש חז"ל ]ברכות ו א[ מנין
שהקב"ה מניח תפילין ,ואמרו דכתיב בה ומי כעמך ישראל וגו' ,וז"ש ולשמור כל מצותיו דהיינו
שאותן המצות שצוה אותנו הקדוש ברוך הוא ג"כ עושה ,וע"י אחדות התפילין נאמר וראו כי שם ה'
נקרא עליך ויראו ממך ,וזה ולתתך עליון לתהלה ולשם ,והנה אחז"ל ]שם יא א[ שתפילין נקראין פאר
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וזהו ולתפארת ,וזש"ה ]ישעיהו מט ,ג[ ישראל אשר בך אתפאר דהיינו שהש"י מניח תפילין הנקראים פאר
]ב"ב עה ב[
וכתב בהם ומי כעמך ישראל ,וזה מעלות ישראל יותר מן המלאכים כמו שאמרו חז"ל
שעתידין צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש וזהו ולהיותך עם קדוש:ואולי לא היו יכולין לקיים מצות
תפילין במדבר עד שנאמר להם בערבות מואב פרשת שמע והיה אם שמוע ,והעיקר הוא דקאי על
מ"ש למעלה שיהיו המצות בעיניו בכל יום כאילו היום ניתנה ,וכן הוא בתפילין בכל יום יהיו בעיניך
כאילו היום וגו' ,ויש לפרש בזה מ"ש ]תהלים קיט ,קסב[ שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב פירשו חז"ל
]שבת קל א[ דקאי על מצות מילה ,ונדחק רש"י בזה בפרק ר"א דמילה שהיא אמירה ראשונה ולפירוש
הערוך אמרתך היינו לשון ציון שישראל מצוינים בהם ,ואמר ע"ז כמוצא שלל רב שאינו דומה מי
שיש לו ממון מימים לשמחת מוצא שלל רב שהוא חדשה אצלו ,וכן הוא במצות ה' שמחתו כאלו
היום נצטוו וזה עיקר כוונות התפילין:
 .16ספורנו דברים פרשת כי תבוא פרק כו פסוק יז
)יז( את ה' האמרת היום .כשקבלת עליך להכנס בברית בשבועת האלה אשר בה אבדן כל טוב
גשמי אם תעבור עליו האמרת ורוממת את האל יתברך בזה שיהיה יותר נכבד אצלך קיום רצונו מכל
טוב גשמי :להיות לך לאלהים .שיהא הוא אצלך הנבדל הנכבד מכל העצמים הנבדלים וממנו
כל הנהגת וקיום עניניך בלי שום אמצעי כראוי לנצחי באופן שראוי לך לעבוד ולהכנע לו לבדו כראוי
לעליון ומנהיגך ולהתפלל אליו בהיותו הוא לבדו מנהיגך :וללכת בדרכיו .להדמות לנכבד מכל
שאר הנמצאים :ולשמוע בקולו .כראוי לעבדיו:
 .17אור החיים דברים פרשת כי תבוא פרק כו פסוק יז
)כתובות ק"י ב(
כל הדר
את ה' האמרת היום להיות וגו' .אומרו היום יתבאר על דרך אומרם ז"ל
בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה ע"כ ,והוא אומרו את ה' האמרת היום דוקא פירוש כיון
שהיו בארץ המקודשת ,והגם שעדיין היו בארץ סיחון ועוג עם כל זה כבר כתבנו שהיא מקודשת כיון
שנכבשה כבוש רבים על פי נביא ,וכמו שהוכחנו בפרשת מטות )ל"ב ג'( ומעתה אין מקומה נחשב חוצה
לארץ ולזה האמירו ה' להיות להם לאלהים ,והוא אומרו להיות לך לאלהים :עוד ירצה על דרך
אומרם ז"ל )זוהר ח"א ק"ח ב( ששאר הארצות נמסרו ביד שרי מעלה מה שאין כן ארץ ישראל אין עליה
שופט מבלעדי ה' ,והוא אומרו את ה' האמרת היום בכניסתך לארץ להיות לך לאלהים על דרך
אומרו )תהלים י"ז( מלפניך משפטי יצא ולא יבא משפטינו לפני שר ושופט :עוד נתכוין לומר כי יאמירו
ה' הגם כי יביאם במשפט לתת לאיש כדרכיו וכמעשיו הרעים ,והוא אומרו את ה' האמרת וגו'
להיות לך לאלהים ,וידוע כי אלהים הוא מדת הדין אף על פי כן יאמיר ה' ויברך על הרעה מעין
הטובה:
 .18תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת ברכות פרק ב הלכה ג
שׁ ַמי ִם
שׁיּ ְ ַקבֵּל ָעלָיו ַמלְכוּת ָ
שׁמ ֹ ַע? כְּדֵ י ֶ
שׁ ַמע ְל ְו ָהי ָה ִאם ָ
שׁ ַע בֶּן ָק ְרחָהָ ,ל ָמּה ָקדְ ָמה ְ
מתני' אָ ַמר ַרבִּי י ְהוֹ ֻ
שׁמ ֹ ַע נוֹהֵג בַּיּוֹם וּ ַב ַלּיְלָה,
שׁ ְו ָהי ָה ִאם ָ
שׁמ ֹ ַעְ ,לוַיּ ֹא ֶמר? ֶ
תְּ חִילָּה וְאַחַר כְָּך י ְ ַקבֵּל ָעלָיו ע ֹל ִמצְוֹת ְו ָהי ָה ִאם ָ
ְקוֹרא ֶאת
שׁם ר' יוֹ ָחנָןַ ,מה ַטעַם אָ ְמרוּ אָדָ ם לוֹבֵשׁ תְּ פִילִּין ו ֵ
וַיּ ֹא ֶמר אֵינוֹ נוֹהֵג ֶאלָּא בַּיּוֹם .גמ' ר' ִחיּ ָיה ְבּ ֵ
שכאשר קורא ק"ש ותפילין עליו ,יש בזה קבלת עול מלכות
שׁלֵּם
שׁ ַמי ִם תְּ חִילָּה ְמ ַ
שׁיּ ְ ַקבֵּל ָעלָיו ַמלְכוּת ָ
שׁ ַמע וּ ִמתְ ַפּלֵּל? כְּדֵ י ֶ
ְ
שמים שלימה

 .19תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יד עמוד ב
כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין  -כאילו מעיד עדות שקר בעצמו .אמר רבי חייא בר אבא אמר
רבי יוחנן :כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים .ואמר רבי יוחנן :הרוצה שיקבל עליו עול
מלכות שמים שלמה –תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טו עמוד א יפנה ויטול ידיו ,ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע
ויתפלל ,וזו היא מלכות שמים שלמה.
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 .20רשימות שיעורים )רי"ד סולובייצ'יק( מסכת ברכות דף ג עמוד א
ונתבאר דלשיטת הרמב"ם קדיש דרבנן נאמר רק על לימוד תושבע"פ ,ומשום דיש בלימוד תושבע"פ
קיום מיוחד של מסורת התורה מדור לדור .ונראה דמסורת התורה מהווה קיום דקבלת עול מלכות
שמים .דהנה אמרינן לקמן )דף יג א( דפרשת שמע קודמת לוהיה אם שמוע כדי שיקבל עליו עול
מלכות שמים תחילה .והרמב"ם ביאר )פ"א ה"ב מהל' ק"ש( שפרשה ראשונה שבק"ש קודמת מפני
שיש בה "יחוד ה' ואהבתו ותלמודו שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו" ,ומבואר להדיא דקבלת עול
מלכות שמים כוללת ג' ענינים אלו  -יחוד ה' ,אהבת ה' ,ותלמוד תורה .ונראה שקיום קבלת עומ"ש
ע"י תלמודו אינו כשלומד תורה בכתב דעלמא אלא צריך ללמד ולמסור את התורה לאחרים וכמו
שכתוב בפרשת ק"ש "ושננתם לבניך" ,וע"כ בלימוד תושבע"פ ברבים חל קיום זה דקבלת עומ"ש
משום דתורה שבעל פה מהווה חפצא דמסורת התורה מרב לתלמיד .וע"כ סובר הרמב"ם דאומרים
קדיש דרבנן רק על לימוד תושבע"פ דהוי קיום דקבלת עומ"ש ע"י מסורת התורה.
 .21רמב"ם הלכות קריאת שמע פרק א הלכה ב
שׁהוּא ָה ִע ָקּר ַהגָּדוֹל
שׁיּ ֵשׁ בָּהּ יִחוּד הַשֵּׁ ם וְאַ ֲהבָתוֹ וְתַ לְמוּדוֹ ֶ
שׁ ַמע ִמ ְפּנֵי ֶ
שׁת ְ
...וּ ַמ ְקדִּ ימִין ִל ְקרוֹת פּ ָָר ַ
שׁהַכּל תָּ לוּי בּוֹ.
ֶ
 .22תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יא עמוד א
וכי תימא הכי נמי ,אלמה אמר רבי אבא בר זבדא אמר רב :אבל חייב בכל המצות האמורות בתורה,
חוץ מן התפילין ,שהרי נאמר בהם פאר ,שנאמר :פּ ְֵא ְֽר ָ֙ך ח ֲ֣בוֹשׁ ָע ֶ֔ליָך!  -התם  -טריד טרדא דמצוה,
הכא  -טריד טרדא דרשות .ובית שמאי  -ההוא מבעי להו :פרט לשלוחי מצוה .ובית הלל אמרי:
ממילא שמע מינה דאפילו בדרך נמי קרי.
 .23רש"י מסכת ברכות דף יא עמוד א
אלמה אמר רבי אבא  -כמו :למה אמר אף על פי שטרוד בצערו חייב בכל המצות ,חוץ מן התפילין,
שנאמר בהם פאר ליחזקאל :פארך חבוש עליך וגו' ,וכיון דבעו פאר ,ואבל מתגולל בצערו בעפר -
אין זה פאר.
 .24יחזקאל פרק כד פסוק יז
שׂ ָ֔פם וְלֶ ֥חֶם
שׂה פּ ְֵא ְֽר ָ֙ך ח ֲ֣בוֹשׁ ָע ֶ֔ליָך וּנְע ֶ ָ֖ליָך תָּ ִ ֣שׂים בּ ְַרג ְֶל֑יָך וְֹל֤ א תַ ְעטֶה֙ עַל־ ָ
ֽא־ת ֲע ֔ ֶ
ֵאָנ֣ק׀ ֗דּ ֹם ֵמתִ ים֙ ֵ ֣אבֶל ֹל ַ ֽ
ה ֵ
ֲאנ ִ ָ֖שׁים ֹל֥ א ת ֹאכֵ ֽל:
 .25רש"י מסכת כתובות דף ו עמוד ב
)יחזקאל כד(
ואבל מעולל בעפר קרנו וראשו ואין זה פאר לתפילין.
שנאמר בהן פאר  -פארך חבוש עליך
 .26תוספות מסכת ברכות דף יא עמוד א
שנאמר בהם פאר  -פרש"י ואבל מעולל בעפר קרנו ואין נאה לתת פאר תחת אפר.
 .27שיטה מקובצת מסכת כתובות דף ו עמוד ב קונטרסים
ומצאתי בקונטריסין ואם תאמר למה לי טעמא דלא נילף שאר מצות מתפילין פירוש דלא נימא שיהיו
שאר אבלים פטורים בשאר מצות כמו בתפילין אדרבה ממה שהוצרך להתיר להניח תפילין ליחזקאל
ואסר עליו תלמוד תורה ש"מ דשאר אבלים חייבים בשאר ויש לומר דאינו דזה שהוצרך להתיר
להניח תפילין היינו לפי שנאמר בהם פאר שהיה מן הראוי שיהיה אסור שהרי מעולל בעפר
קרנו לפיכך הוצרך לו להתיר להניח תפילין .עכ"מ בקונטריסין ולא אבין למו ואין להאריך.
והיה נראה לפרש דלכך נקט רש"י האי טעמא לפרושי לן אמאי לגבי תפילין אמרינן דדוקא ליחזקאל
אמר ולא לשאר אבלים וגבי תלמוד תורה ילפינן שאר אבלים מיחזקאל וליתא דהכי נמי גבי תלמוד
תורה כתיב פקודי ה' ישרים משמחי לב ואין לו שמחה וסוף סוף איכא לאקשויי מאי שנא דגבי תפילין
אמרינן דדוקא ליחזקאל אמר ולא לשאר אבלים וגבי ת"ת ילפינן שאר אבלים מיחזקאל ותירצו בתוס'
דהא דשרי ליה רחמנא ליחזקאל אית לן למימר דבשאר אבלים אסור דאי בשאר אבלים שרי לא
איצטריך למישרי ליה דלא אתא קרא להחמיר עליו באבלות אלא להקל עליו וכדכתיב אבל מתים
לא תעשה אבל מאי דאסר עליה ודאי אית ליה למימר דאסור לכ"ע.
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