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BS”D
Rashi to Tehilim 130

כי עמך הסליחה .לא נתת רשות לשליח לסלוח כמו שנאמר )שמות כ״ג:כ״א( כי לא ישא
לפשעכם
קויתי ה' קותה נפשי .קווי אחר קווי כעין )לעיל כ"ז( קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה כעין
משומרים לבקר שומרים לבקר
נפשי לה' משומרים לבקר .הריני מן המצפים לגאולה
שומרים לבקר .מצפין וחוזרין ומצפין קץ אחר קץ

Rabbeinu B’Chaya, Shemos 5:221
ודע כי עניני הגלות הזה הראשון רמז לעניני גלותנו זה האחרון שאנו עומדים בו בשעבוד
ויסורין ברשות מלכות אדום ,ואנו מצפין לישועת הש"י כענין שאמר דוד ע"ה על הענין הזה
)תהילים ק״ל:ו׳( נפשי לה' משומרים לבקר שומרים לבקר ,ממתינים וחוזרים וממתינים ,ואם
תתאחר הגאולה לבא הכל להוסיף לנו שכר טוב ולהטיב אותנו באחריתנו ,וכדי להוסיף
פורענות ועונש לאותם המשתעבדים בנו
וכשם שמצינו שנדחקה להם השעה לישראל במצרים מעת בא הגואל הראשון לפני פרעה
ואמר לו בדבר הש"י “שלח את עמי ויחוגו לי במדבר” ,ואחרי זאת כבדה עליהם העבודה
ונתעוררה עליהם השנאה ונתוספה ביניהם מאד על מה שהיתה ,כן בגאולתנו זאת העתידה
בהגלות הגואל האחרון תתעורר השנאה בין העכו"ם לישראל ויוסיפו שעבוד על שעבודם,
ויהיה הגואל נגלה וחוזר ונכסה כדי להתעות את העכו"ם ולהקשות את לבם .שכן מצינו
בגאולת מצרים שנגלה להם משה וחזר ונכסה מהם .וזהו שדרשו רז"ל “ויפגעו את משה ואת
אהרן” 2אחר ששה חדשים נגלה הקב"ה במדין ואמר לו לך שוב מצרימה 3בא משה ממדין
ואהרן ממצרים ופגעו בהם שוטרי ישראל כשהם יוצאים מלפני פרעה
וַּיָ ׇ֧שׁב מֹׁשֶ֛ה אֶל־ה’ וַּיֹאמַ֑ר אֲֹדנָ֗י לָמָ֤ה הֲֵרעֹ֙תָה֙ לָעָ֣ם הַּזֶ֔ה לָּ֥מָה ּזֶ֖ה ׁשְלַחְּתָֽנִי Ex.5:22 -
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וכן דרשו במדרש חזית )שיר השירים ב׳:ט׳( “דומה דודי לצבי” מה צבי זה הוא נראה ונכסה
וחוזר ונראה ,כך גואל הראשון נראה להם וחזר ונכסה מהם וחזר ונראה להם ,וכמה נכסה
מהם? רבי תנחומא אומר ג' חדשים ,הה"ד ויפגעו את משה ואת אהרן ,רבי יהודה ב"ר אומר
לקריסין ,כלומר לשון פגיעה לפרקין היא
וכן הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה ,שהרי גאולה זו עתידה להיות כדמיון גאולת
מצרים בהרבה ענינים וכן אמר הנביא )מיכה ז׳:ט״ו( “כימי צאתך מארץ מצרים אראנו
נפלאות” .וכאשר יתקרב הקץ תהיינה צרות רבות ומתחזקות והוא סימן הישועה לישראל ,וכן
אמרו במדרש )ישעיהו נ״ט:י״ט( כי יבא כנהר צר רוח ה' נוססה בו ,4אם ראית דור שצרות באות
עליו כנהר ,חכה לו ,שנאמר “כי יבא כנהר צר רוח ה' נוססה בו” וסמיך ליה )שם( ובא לציון
גואל ולשבי פשע ביעקב נאם ה

Is.15:19-20
וְיִֽיְראּ֚ו מִּמַֽעֲָרב֙ אֶת־ׁשֵ֣ם יְהֹוָ֔ה ּומִּמִזְַרח־ׁשֶ֖מֶׁש אֶת־ּכְבֹודֹ֑ו ּכִֽי־יָבֹ֚וא כַּנָהָר֙ צָ֔ר רּ֥וחַ יְהֹוָ֖ה נֹ֥סְסָה בֹֽו
And from the west they shall fear the name of the Lord, and from the rising of the sun, His
;glory, for distress shall come like a river; the spirit of the Lord is wondrous in it
4

ּובָ֚א לְצִּיֹון֙ ּגֹואֵ֔ל ּולְׁשָבֵ֥י פֶׁ֖שַע ּבְיַֽעֲֹק֑ב נְאֻ֖ם ה
And a redeemer shall come to Zion, and to those who repent of transgression in Jacob, says
the Lord
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