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  .ה"סנהדרין ק .1

  אמרו לו עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה כלום יש לזה על זה כלום       
  י שם"       רש

  : ומאחר שמכרנו הקדוש ברוך הוא לנבוכדנצר וגרשנו מעליו יש לו עלינו כלום-עבד שמכרו רבו  

 ה"ח כ"ן ויקרא י"רמב .2
אבל ארץ ישראל אמצעות הישוב היא , ואדוני האדונים לכל העולם והנה השם הנכבד הוא אלהי האלהים        

לא נתן עליה מן המלאכים קצין שוטר ומושל בהנחילו אותה לעמו המיחד שמו זרע , מיוחדת לשמו' נחלת ה
והייתם לי ) ירמיה יא ד(וכתיב , והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ) שמות יט ה(וזהו שאמר , אוהביו

לא שתהיו אתם אל אלהים אחרים כלל והנה קידש העם היושב בארצו בקדושת , כי אהיה לכם לאלהיםלעם ואנ
ושמרתם את כל חוקותי ואת כל משפטי ועשיתם ) להלן כ כב(ולכך אמר , העריות וברובי המצות להיותם לשמו

אתננה לכם לרשת ואמר לכם אתם תירשו את אדמתם ואני ) שם פסוק כד(וכתיב , אותם ולא תקיא אתכם הארץ
יאמר כי הבדיל אותנו מכל העמים אשר נתן עליהם שרים , אלהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים' אותה אני ה

בתתו לנו את הארץ שיהיה הוא יתברך לנו לאלהים ונהיה מיוחדים לשמו והנה הארץ שהיא , ואלהים אחרים
  ...:גלים עריותז ומ"נחלת השם הנכבד תקיא כל מטמא אותה ולא תסבול עובדי ע

בעבור המשרתים המושלים עליה והעמים , אין טהרה בה שלימה, פ שהכל לשם הנכבד"אע, והנה בחוצה לארץ
כי הוא אלהי , אלהי כל הארץ יקרא) ישעיה נד ה(תועים אחרי שריהם לעבוד גם אותם ולכך יאמר הכתוב 

ר ממשלת העליונים ולהרוס מערכת האלהים המושל על הכל והוא יפקוד בסוף על צבא המרום במרום להסי
בגזרת עירין פתגמא ) דניאל ד יד(ואחרי כן יפקוד על מלכי האדמה באדמה וזהו ענין הכתוב שאמר , המשרתים

פתגמא ומאמר קדישין (ומאמר קדישין שאלתא יאמר כי הדבר ההוא הנגזר על נבוכדנצר היא גזרת עירין 
כי מאצילותן יתעוררו הכחות בכל " עירין"ויקראו ,  כךשגזרו על הכוחות הנאצלין מהן לעשות) שאלתא

ומאמר ' ואלו עיר וקדיש מן שמיא נחית קרא בחיל וכן אמר גודו אילנא וגו) שם שם י יא(כמו שאמר , הפעולות
שם (וזהו שאמר לו דניאל , כלומר ששאלו מה הרצון העליון עליו ואחרי כן גזרו להעשות כן, קדישין שאלתא

  ...:כי הכל מאתו יתברך, ת עילאה היאוגזר) פסוק כא
ארץ ישראל ', ולא תקיא הארץ אתכם וגו, )קדושים יא יד(שלח בהם האריות הממיתים אותם וכן שנו בספרא 

שלא תהא , )דברים לב יב(ואין עמו אל נכר ) האזינו שטו(אינה מקיימת עוברי עבירה ובספרי , אינה כשאר ארצות
כתובות (והוא מאמרם ' כענין שנאמר ואני יוצא והנה שר יון וגו, לוט בכםרשות לאחד משרי האומות לבא לש

לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם ) להלן כה לח(כל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה שנאמר :) קי
  :לאמר לך עבוד אלהים אחרים' כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה) א כו יט"ש(ואומר , לאלהים

לי ' ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה) בראשית כח כא(הרי הוא אומר , )ה"ה ה"פ(ז "תא דע ואמרו בתוספ
אין אתם בארץ כנען , כל זמן שאתם בארץ כנען הייתי לכם לאלהים, ואומר לתת לכם את ארץ כנען, לאלהים

א "דהי(ואומר ', ני הכארבעים אלף חלוצי צבא עברו לפ) יהושע ד יג(וכן הוא אומר , כביכול אין אני לכם לאלהים
אלא כל , וכי תעלה על דעתך שישראל מכבשין את הארץ לפני המקום, ונכבשה הארץ לפני השם ולפני עמו) כב יח

  :זמן שהן עליה כאילו היא מכובשת הא אינם עליה אינה מכובשת
תכם מן הארץ אף על פי שאני מגלה א, )דברים יא יז(ואבדתם מהרה , )עקב מג( ומן הענין הזה אמרו בספרי 

משל לאדון שכעס על אשתו ושלחה לבית , לחוצה לארץ היו מצויינין במצות שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים
הציבי לך ) לא כ(וכן אמר ירמיה , אמר לה הוי מתקשטת תכשיטים שכשתחזרי לא יהיו עליך חדשים, אביה

  :אלו המצות שישראל מצוינין בהם, ציונים
אינו מחייב בגלות אלא בחובת ', ואבדתם מהרה ושמתם את דברי אלה וגו) ם יז יחדברי( והנה הכתוב שאמר 

כי עיקר כל המצות ליושבים בארץ , ופירשו בהן כדי שלא יהו חדשים עלינו כשנחזור לארץ, הגוף כתפילין ומזוזות
ישיבת ארץ , )דברים יא לא לב(וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות , )ראה פ(ולפיכך אמרו בספרי ' ה

סנהדרין (וזו היא מחשבת הרשעים ) ב"ה ה"פ(ז "וכך הוא בתוספתא דע, ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה
והעולה על ) יחזקאל כ לב(שנאמר , רבינו יחזקאל עבד שמכרו רבו יש עליו כלום, שהיו אומרים ליחזקאל) קה

  :מה לשרת עץ ואבןרוחכם היה לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגוים כמשפחות האד
הסירו את אלהי הנכר אשר ) בראשית לה ב( וזו היא מצות יעקב אבינו לביתו ולכל אשר עמו בשעת ביאתם לארץ 

כי בזכותה לא מתה , בתוככם והטהרו והשם לו לבדו נתכנו עלילות שמתה רחל בדרך בתחילת בואם בארץ
ה הנשאת באיסור האחוה ונראה שנתעברה ובזכותו לא ישב בארץ עם שתי אחיות והיא הית, בחוצה לארץ

  :מפני הענין שהזכרנו, מבנימין קודם בואם בשכם ולא נגע בה בארץ כלל
 , א"ספרי עקב י .3
ל היו מצויינים במצות שכשאתם חוזרים לא יהיו "פ שאני מגלה אתכם מן הארץ לח"א ואבדתם מהרה אע"ד

בתכשיטיך וכשתחזרי לא יהו '  לה הוי מקושטבבית אביה אמר' משל למלך שכעס על אשתו וחזר. לכם חדשים
חוזרים לא יהיו עליכם חדשים ' ה לישראל בני היו מצויינים במצות שכשאת"עליך חדשים כך אמר להם הקב

שימי לך תמרורים זה חרבן בית . שירמיהו אמר ירמיה לא הציבי לך ציונים אלו המצות שישראל מצויינים בהם
אמר להם . שיתי לבך למסלה דרך הלכת. ז אם אשכחך ירושלם תשכח ימיניוכן הוא אומר תהלים קל. המקדש

ה לישראל בני ראו באלו דרכים הלכתם ועשו תשובה מיד אתם חוזרים לעריכם שנאמר שובי בתולת "הקב
  .ישראל שובי אל עריך אלה

  'ם כ"מלבי .4
מציבים ציון עליו להיכן הדרך  כשמתקנים דרך הרבים מציבים ציונים שבכל פרשת דרכים -הציבי לך ציונים ) כ(

וכשהדרך מתוקן יותר נוטעים תמרורים שהם עצי תמרים מצידי הדרך מכאן ומכאן שאז יודע כי בין , הולך
מרימים וכובשים את הדרך באבנים שיהיה דרך , וכשהוא מתוקן עוד יותר סוללים מסלה, התמרים הוא הדרך



, י התמרורים"ויותר מזה ע, י הציונים"הלא תמצאוהו ע, לא לבני ישראל שמבקשים הדרך לארץ ישרא"ועז, ישר
כ "א, י תדע את הדרך" וע- של אבנים שכל אלה נמצאים על דרך אשר הלכת -ויותר מזה אם תשית לבך למסלה 

 הנה עריך עומדים לפניך למראה עיניך שובי -ומוסיף שובי אל עריך אלה ,  מן הגולה-שובי בתולת ישראל 
  :אליהם

  א"ק כ"רד. 5
 עתיד לברוא חדשה אחר שתשבי בגלות ימים רבים ומה היא החדשה כי נקבה - חדשה בארץ' ברא ה כי    

ל בעל אבדה מחזר על אבדתו ואז "תסובב גבר שדרך העולם שהאיש מחזר ומסובב אחר האשה וכן אמרו רז
בואת הושע ואחר ישובו אלהיהם ויגאלם וכן אמר בנ' הנקבה תסובב אחר אישה כלומר שישובו בני ישראל אל ה

  :ואל טובו באחרית הימים' אלהיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל ה' בני ישראל ובקשו את ה
  .ב"סוטה כ .6

מאיר וחכמים אומרים כל שאינו ' ש שחרית וערבית בברכותיה דברי ר"ה כל שאינו קורא ק"תנו רבנן איזהו ע
נתן בן יוסף אמר כל שיש לו בנים ואינו מגדלן ללמוד יו' מניח תפילין בן עזאי אומר כל שאין לו ציצית בבגדו ר
ה קרא ולא שנה הרי זה בור לא קרא ולא שנה "ח זהו ע"תורה אחרים אומרים אפילו קורא ושונה ולא שימש ת

  :עליו הכתוב אומר וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה
  ו"י כ"רש .7

זרע אדם וזרע בהמה , בים והסכלים שבהם אני אזרעם כולם להיות זרע שלי הטו- זרע אדם וזרע בהמה) כו(       
  :שאין עונותיה נפקדין עליה' תרגם יונתן אקימינון כבני אנשא ואצלחינון כבעיר

  ו"ם כ"מלבי .8
ל שידמו בגלותם כמו הזרע שטרם שיתחיל לצמוח יפסד " ר-  הנה ימים באים וזרעתי את בית ישראל) כו(       

כן ישראל הגם שזרעתים והפיצותים , וההעדר הזה הוא לצורך הצמיחה ועל ידו יפרה יבול ותבואה, ויעדר תחלה
וזה יהיה בין , ז יהיה זה לצורך שיצמחו ויפרו ויהיו לגוי גדול"בכ, בארץ עד שנעדר ישותם ונתבטלו מהיות עם

  .ומפרש כי, המהל בין בהחשובים שבהם ובין בהפחותים שנדמו כב" ר-בזרע אדם בין בזרע בהמה 
  ט"אורות התחיה י .9

ְוָזַרְעִּתי ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת " ֶׁשל ַהְּנבּוָאהִּפי ִסְדֵרי - ַעלָלֶלֶכת ָצִריְך ָרֵאל ִיְׂשְּבֶאֶרץ ָהֻאָּמה ּוְתִחַּית ֻאָּלה ַהְּגֵסֶדר       
ַהְּנָפׁשֹות .  ְלִהָּבֵראֻמְכַרַחתְׁשֵלמּות ַהּצּוָרה ". ֶזַרע ְּבֵהָמה ְלחּודֶזַרע ָאָדם ְלחּוד ְו "–, "ְּבֵהָמהֵּבית ְיהּוָדה ֶזַרע ָאָדם ְוֶזַרע 

,  ְלִמָּדה זֹוַהְּצִריִכיםֻמְכָרחֹות ְלִהְתַיֵּצר ְּבָכל ַהְּגָוִנים ַהֲחָזִקים  , ְמִדיִניתְלִיּׁשּוב ַאְרִצי ְוִלְׁשִאיָפה , ַהּנֹוטֹות ְלִבְנָין ַמֲעִׂשי
 ַעל ָהֻאָּמה ָהֶעְליֹון' ַהּמֹוִדיִעים ּוַמְזִריִחים ֶאת אֹור ד, ְּנָׁשָמה ַהְמַעְּדֵניְמַחֵּיי ָהרּוַח ּו,  ָהֲאִציִלּיֹותׁשֹות ַהְּנָפֵליֲע ַּבָנִׁשיםְוָהֲא

 ַיַחד ים ַעל ֵאּלּו ּוִמְתַחְּבִרּו ֵאּלה ָיֶפַמְׁשִּפיִעים ִאים ֵלַּדְוָקא ִטּפּוִסים ְמ. ֵאיֶהםַּגם ֵהם ֵיְצאּו ֶאל ַהּפַעל ְּבָכל ִמּלּו, ָהעֹוָלם ְו
, ָהֶעְליֹוִנים ים ָהֲאִציִלִּייםַהַחִּי .  ָעֶליָהֵרַח ּכַח זֹות ַּכִּביַרדוָׁשהֶׁשאֹור ַחֵּיי ְנָׁשָמה ְק, דֹוָלה ְּגאֹוְרָּגִניתִליִציַרת ְּגִוָּיה ְלֻאִּמית 

 ִּתּקּוןֶׁשִעַּקר ַמְעָינֹו הּוא ,  ַעד ַהְּטָפחֹות ֶׁשָּלֶהם ַנֲעִלים ֵמַחֵּיי ֶהָהמֹוןַּסדִמַּמִהָּנם , ְּכֶׁשֵהם ְמֵלִאים ְּבָכל ִיְפַעת ְּגבּוָרָתם
, ְּבָכל ַמְעָינֹו ְלַחֵּיי ַהְּזַמן ְוָהעֹוָלם,  ּוַמֲעִׂשיַאְרִצי, ַוֲאִפּלּו ֶהָחָכם ְוַהּסֹוֵפר ֶׁשּבֹו סֹוף סֹוף ֲהמֹוִני הּוא, ַהַּמֲעָמד ַהַּכְלָּכִלי

 ַהַּגְׁשִמּיּות ֶאת ִּגּבֹוֵריֲאָבל ַהִּטּפּוס ַהָּׁשֵלם ֶׁשל ִּגּבֹוֵרי ָהֲאִצילּות ַמֲאִציל ַעל ;  ִּתָּוֵצר ְּברּוחֹולֹא, עֹוָלִמית, ָפה רּוָחִניתְוַהָּק
לֹא . ַהּפַעל ִטּפּוִסים ְׁשֵלִמים לֹא ָהְיָתה ְיכֹוָלה ְלהֹוִציא ֶאל ַהָּגלּות. ְיֵדי ַקְרֵני זַהר ַהּמֹוִפיִעים ֵמֶהם-ַעל, הֹוד ָקְדָׁשם

ֵּכיָון ֶׁשִּנְסַּתְּלָקה ,  ְּברּום ֻעָּזםְקדֹוִׁשיםְולֹא ֲחָכִמים , ִּכי ֲהלֹא ִמּקֹול ָעֶלה ִנָּדף ֻמְכָרח הּוא ִלְהיֹות ִנְרָעד, ִּגּבֹורָהמֹון 
. עֹוְממֹות ְצפּוִנים ִניצֹוֵצי ְּגבּוָרָתם ְּבִקְרָּבם ְּפִניָמה ְּכֶגָחִלים –ּו  ֶׁשִּנְׁשֲארַהְּקֻדָּׁשהַּגם ְׂשִריִדי , ַהְּנבּוָאה ְוָסר רּוַח ַהּקֶדׁש

ֲאָבל לֹא יּוַכל ָלבֹוא ,  הֹוֵלְך ְונֹוָצר ְלֵעיֵנינּוְּבֵהָמהַהִּטּפּוס ֶׁשל ֶזַרע , ִּביָאה ְׁשִליִׁשית הּוַחָּלה, ָּכֵעת ְּכָבר ֵהִקיץ ַהֵּקץ
, ְיֵדי ֶזַרע ָאָדם-ִאם ַעל-ִּכי,  ִלְסּפג רּוַח ֲעִדינּותֹו ַהְּפִניִמית ּוְמַגַּמת ִחּבּורֹו ְלַהֲעִמיד ּגֹוי ֵאיָתןָוחֶֹמר ִלְׁשֵלמּות ְּגבּוָרתֹו ְוַקל

  ."ִיְׂשָרֵאלְלאתֹות ּוְלמֹוְפִתים ְּב' ִהֵּנה ָאנִכי ְוַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָנַתן ִלי ד", ְיֵדי ְּגֻדַּלת עז קֶדׁש-ֶׁשֵהם ְקרּוִאים ְלִהָּוֵצר ַעל
 

  ז"ברבנאל כא .10
  :כאשר שקדתי עליהם לנתוש ולנתוץ וגומר כן אשקוד עליהם לבנות ולנטוע והיה       
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וכרתי את בית ישראל ואת בית ' וכדי שלא יובן המאמר הזה על העתיד אמר אחריו הנה ימים באים נאם ה) ל(
חדשה תורה אחרת שיתן אליהם אז כי הנה תורת משה '  הברייהודה ברית חדשה וגומר ופירש שלא תהיה

אבל אמר שיהיה ענין הברית שיתן להם , מורשה היא לכל קהלת ישראל לא תשתנה ולא תחליף בזמן מן הזמנים
  :רצון ונטיה רבה לקיום התורה האלהית ושלא לעבור על מצוה ממצותיה כמו שהיו עושים עד כה

את אבותם ביום החזיקי בהם רוצה לומר כשלקחתי אותם להוציאם ממצרים וזה לא כברית אשר כרתי ) לא(
ואומרו ואנכי בעלתי בם פירשו המפרשים שהוא כמו בחלתי , אשר המה הפרו את בריתי והיו עוברים על מצותי

ולי נראה שהוא כפשוטו יאמר כי המה הפרו את בריתי עם היות שאני בעלתי בם לקחת , ת שענינו קצתי בם"בחי
  ):ה, ישעיה נד(תם לי לעם והוא מלשון כי בועליך עושיך או
  

  ג"ק ל"רד 12
 אינו אומר שיהיו כולם שוים בחכמה כי זה אי אפשר כל שכן שיהיו הקטנים חכמים כגדולים - ולא ילמדו) לג(

כלומר ליראה אותו וללכת בדרכיו כמו שפירשנו הלא ' כמו שאמר למקטנם ועד גדולם אלא פירוש לדעת את ה
  :'יא הדעת אותי נאם הה

  :ז"נדרים ל. 13
קריין  ... וכתיבן ולא קריין הלכה למשה מסיניקריין ולא כתיבןאמר רבי יצחק מקרא סופרים ועיטור סופרים ו

   ...באים דנבנתה ...ולא כתיבן


