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NCSY Kollel Yom Iyun
Tying the Divine Knot: A Mitzva for both Hashem and Us
ב"ח אורח חיים )ח(
ויכוין בהתעטפו כו' .מה שהכריח לרבינו להורות דבעי שיכוין בהתעטפו וכן בה' תפילין ובה' סוכה
נראה  -דלפי שכתוב בפרשת ציצית למען תזכרו וגו' ובתפילין והיה לך לאות וגו' למען תהיה תורת ה' בפיך
כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים .ובסוכה למען ידעו דורותיכם גו' .יורה כי עיקר המצוה וקיומה תלויה
בכונתה שיכוין בשעת קיום המצוה משא"כ שאר מצות דיוצא ידי חובתם אע"פ שלא יכוין בה דבר כי אם
שעושה המצות לשם ה' שציוה אותו לעשותם

גמרא ברכות )ו** (.
חומש דברים
מ ר ֶאת ִמ צְ וֹת ה' ֱאל ֶֹהיך
ימ ך ה' לוֹ ְל עַ ם ָק דוֹשׁ כַּ ֲא ֶשׁ ר נִ ְשׁ ַבּ ע ָל ך כִּ י ִת ְשׁ ֹ
כי תבוא )כח ,ט( – יְ ִק ְ
וְ ָה ַל כְ ָתּ ִבּ ְד ָר כָ יו:
עקב )יא ,כב( – כִּ י ִאם ָשׁ מֹר ִתּ ְשׁ ְמ רוּן ֶאת כָּ ל ַה ִמּ צְ וָ ה ַה זּ ֹאת ֲא ֶשׁר ָא נֹ כִ י ְמ צַ וֶּ ה ֶא ְת כֶ ם ַל ﬠֲ שׂ ָֹתהּ
וּל ָד ְב ָקה בוֹ:
ְל ַא ֲה ָב ה ֶא ת יְ קֹוָ ק ֱא ל ֵֹה יכֶ ם ָל ֶל כֶ ת ְבּ כָ ל ְדּ ָר כָ יו ְ
]ועיין עוד – דברים ח ,ו; י ,יב; יט ,ט; כו ,יז; ל ,טז[

רש"י שם )יא ,כב(
ללכת בכל דרכיו

 -הוא רחום ואתה תהא רחום ,הוא גומל חסדים ואתה גמול חסדים:

גמרא סוטה )יד(.
ואמר רבי חמא ברבי חנינא מאי דכתיב )דברים יג ,ה( אחרי ה' אלהיכם תלכו – וכי אפשר לו
לאדם להלך אחר שכינה? והלא כבר נאמר )דברים ד ,כד( כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא? אלא
להלך אחר מדותיו של הקב"ה –
מה הוא מלביש ערומים דכתיב )בראשית ג ,כא( ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור
וילבישם אף אתה הלבש ערומים
הקב"ה ביקר חולים דכתיב )בראשית יח ,א( וירא אליו ה' באלוני ממרא אף אתה בקר חולים
הקב"ה ניחם אבלים דכתיב )בראשית כה ,יא( ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק
בנו אף אתה נחם אבלים
הקב"ה קבר מתים דכתיב )דברים לד ,ו( ויקבר אותו בגיא אף אתה קבור מתים:
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ספר המצוות לרמב"ם )מצות־עשה ח(
והמצוה השמינית היא שצונו להדמות בו יתעלה לפי יכלתנו ,והוא אמרו )תבוא כח( והלכת בדרכיו.
וכבר כפל צווי זה ואמר )עקב י ויא( ללכת בכל דרכיו ובא בפירוש זה מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום אף
אתה היה רחום מה הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה חנון מה הקב"ה נקרא צדיק אף אתה היה צדיק מה
הקב"ה נקרא חסיד אף אתה היה חסיד וזה לשון ספרי )ס"פ עקב( .וכבר נכפל הצווי הזה בלשון אחר ואמר
)ראה יג( אחרי י"י אלהיכם תלכו ובא בפירוש גם כן )סוטה יד א( שענינו להדמות בפעולות הטובות
והמדות החשובות שיתואר בהם האל יתעלה על צד המשל יתעלה על הכל עילוי רב:

חומש שמות )כ ,י( ,ורש"י שם
)י( כִּ י ֵשׁ ֶשׁ ת יָ ִמ ים עָ ָשׂ ה ה' ֶאת ַה ָשּׁ ַמ יִ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶר ץ ֶא ת ַה יָּ ם וְ ֶא ת כָּ ל ֲא ֶשׁ ר ָבּ ם וַ יָּ נַ ח ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב יעִ י
עַ ל כֵּ ן ֵבּ ַר ך ה' ֶא ת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת וַ יְ ַק ְדּ ֵשׁ הוּ:
)י( וינח ביום השביעי  -כביכול הכתיב בעצמו מנוחה ללמד הימנו קל וחומר לאדם ,שמלאכתו בעמל
וביגיעה ,שיהא נח בשבת:

הושע )ב ,כא-כב(
עוֹל ם
וְ ֵא ַר ְשׂ ִתּיך ִלי ְל ָ
וּב ַר ֲח ִמים:
וּב ֶח ֶס ד ְ
וּב ִמ ְשׁ פָּ ט ְ
וְ ֵא ַר ְשׂ ִתּיך ִל י ְבּ צֶ ֶדק ְ
וְ ֵא ַר ְשׂ ִתּיך ִלי ֶבּ ֱא מוּנָ ה וְ יָ ַד עַ ְתּ ֶאת ה':

מלבי"ם שם
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