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 מאמיריך ואתה מאמירנו   ו אנ 

ְוִלְשֹמַע    ה'ֶאת־ יו  טָּ ּוִמְשפָּ יו  ּוִמְצֹותָּ יו  ֻחקָּ ְוִלְשֹמר  יו  כָּ ִבְדרָּ ֶלֶכת  ְולָּ ֵלאֹלִהים  ְלָך  ִלְהיֹות  ַהּיֹום    ה' וַ   ְבֹקלֹו:ֶהֱאַמְרתָּ 

ְך ְוִלְשֹמר כָּ  ה ַכֲאֶשר ִדֶבר־לָּ יוֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹום ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסגֻלָּ  1(. יח- דברים כו יז)  :ל־ִמְצֹותָּ

 הפרשה והבדלה לשון  – על הפסוק רש"י

הי  ו הבדלתי לך מאל  :ולי נראה שהוא לשון הפרשה והבדלה  .ד מוכיח במקראאין להם ע  ,  והאמירך  –האמרת  

ומצאתי להם עד והוא לשון    .הנכר להיות לך לאלהים, והוא הפרישך אליו מעמי הארץ להיות לו לעם סגולה

 2.)תהלים צד ד( "פועלי אוןיתאמרו כל  "  :רת כמותפא

 אמיר"  גדולה "בראש שון ל  – על הפסוקאבן עזרא 

כי    4ויאמר רבי יהודה הלוי הספרדי נ"ע,   3יז ו(.   הו )ישעי  "בראש אמיר"מלשון גדולה, וקרוב מגזרת    - האמרת  

עד שאמרת    ,הוא עושה לך  כי עשית הישר, עד שיאמר שהוא יהיה אלהיך. גם  -המלה מגזרת 'ויאמר', והטעם  

 6.על יוצא לשנים פעולים ווהנה תהיה מלת האמרת פ 5ויפה פירש.  .שתהיה לו לעם סגולה

  והקב"ה נרצה רציתת, אמרת וה הזקקת –על הפסוק רשב"ם 

ונתרצה להיות לך לאלהים, כי הדבר תלוי בו ליעשות הוא    הקב"האתה הזקקתה שאמר    -את י"י האמרת היום  

שעשה  וגם הוא האמירך, הפעילך שאמרת ונתרצית שתהיה לו לעם, לפי    .בלת מצוותיומתוך שק  אלהיך ויושיעך

 8. פאישדירא בלע"ז -האמרת  7נסים וגבורות עד שנתרצית להיות לו לעם. 

 התורה והברית קבלת  – על הפסוק רמב"ן

גדלתם    ה, הנהשידויכיון שקבלתם עליכם כל התורה בפירושיה ובדקדוקיה ובח  - וטעם את ה' האמרת היום  

כי    -ך היום  ואמר וה' האמיר...    ורוממתם אותו שיהיה הוא לבדו לכם לאלהים לא תודו באל אחר כלל  השם

 
השקיפה ממעון  דברינו    וראשרות )וביעור מעוקדש לפרשת ביכורים  יט, החותמים את פרק כו בספר דברים, הפרק המ-פסוקים טז   1

השמים מן  ביכוריםוכן    קדשך  זו  מסכת  והקב"הבפרשה  ישראל  עם  בין  הדדיים  ונאמנות  ברית  הצהרת  הם  נשגבות  (,  במילים   ,
את   )הלא ידוע( לקח, ללא ספק, הפייטןפסוקים אלה מ .ם לקב"הו, בין הע מן העומד, ערב מות נאהרועה המשה ופיוטיות, מפיו של 

ה מַ ָאנּו ַמֲאִמיר  המילים: " ה ָאִבינּובפיוט: "  "ֲאִמיֵרנּויָך ְוַאתָּ יָך ְוַאתָּ נ  ה ֱאֹלֵהינּו ָאנּו בָּ ָך ְוַאתָּ אנו קוראים  אולי לא במקרה  וכו' ".    ִכי ָאנּו ַעמ 
    ים.ראלימים נו בקרבה ברורהבתורה ה פסוקים אל

קשה לפרשה. במחשבה שנייה מביא רש"י האמירך" היא מילה יחידנית במקרא ולפיכך  -במחשבה ראשונה קובע רש"י ש"האמרת  2
בדלה והפרשה: עם ישראל מבדיל ומפריש את הקב"ה מאלוהי הנכר )כאברהם אבינו( האמירך" הוא לשון ה-סברה משלו ש"האמרת

ש את עם ישראל להיות לו עם  יצ"ל "להיות לו לאלהים"(, והקב"ה מבדיל ומפרוש  הפיר  לפיא ון המקרזה לשואלוהים" )לך ל"להיות  
האמירך", מהפסוקים  –"האמרת  ד למילה. במחשבה שלישית, מוצא רש"י עֵ (אתכם להיות לי  אבדילודברינו  )ראו    גולה מכל העמיםס

ִעים  ד )שיר של יום רביעי בשבת(: " -בתהלים צד ג ַתי ְרשָּ ַתי ְרשָּ   ה'ַעד־מָּ ק   ִעים ַיֲעֹלזּו: ַעד־מָּ תָּ ל־פ  י   ַיִביעּו ְיַדְברּו עָּ   ראו".  ןֲעֵלי ָאו  ְתַאְמרּו כָּ
 ". והאמירך  חו כמו )דברים כו( האמרתישתב  - יתאמרו פירושו לפסוק שם שחוזר לפסוק שלנו: "

ה ַגְרְגִרים בְ הפסוק שם: "  ראו  3 ף ַזִית ְשַנִים ְשֹלשָּ ק  ֵלֹלת ְכנ  גם כשם פרטי או  אמיר המקובל בימינו  ו  וכו' ". וזה   ר אש ָאִמירְוִנְשַאר־בו  עו 
מו כנגד את ה'  יתרומ  -יתאמרו  : "דומהאופן  שם ב  מפרש אבן עזרא  שרש"י מביא,  פסוק בתהלים צדה ואת  עץ.  ראש ה  –ה  משפח

 ".האמרת בראש אמיר שהוא הסעיף הגבוה
 . (1141-1075) לאחר ריה"לנולד ונפטר כעשרים שנה ( 1167-1092) אבן עזרא  נוחו עדן. תואר לאדם שנפטר בדומה לז"ל. 4
הקב"ה מהמקרא עצמו. ההדדיות עפ"י רש"י היא בהבדלה, עם ישראל מבדיל את  בעצם משתמע  כפי ש ת,  דיועל ההדהדגש הוא    5

לו עם סגולה. ההדדיות עפ"י ריה"ל, משאר אלוהי העמים, להיות לו לאלהים; והקב"ה מבדיל את עם ישראל מכל העמים, להיות  
שראל עושה הטוב והישר ואומר שה'  עשייה. עם יווה ב המלור  ח הדיברש", היא באמירה ובכשאבן עזרא חולק לו שבחים: "יפה פי
ן: "פסוק יזלתרגום ירושלמי בכיוון זה גם  ראו ו לי עם סגולה.הוא אלהיו והקב"ה אומר: אתם תהי א ַדְייָּ ַאְמִליְכתּון ֲעֵליכו  " ַית ֵמיְמרָּ

ְך ֲעֵליכ: "יחולפסוק  א ַדְייָּ ַאְמלָּ ן ִלְשֵמיּה ְלעַ ּוֵמיְמרָּ  עם ישראל?איפה  – שתי האמירות הן של הקב"הל שם ". אביָּאיבַ ם ֲחבִ ו 
ומהלשון הראשון בא    העץ, וגם מלשון אמירה ודיבור.צמרת  גדולה,    –ר  רש אמ"ר הוא גם מלשון אמיהיינו לשתי משמעויות. השו  6

 גם הביטוי "האמירו המחירים" הרווח בימינו. 
ֱאַמְרתָּ ליפו ביניהם אימיילים, אך הגיעו לאותו פירוש ש"לא החמן הסתם  דור ממש ו  בספרד הם בני אותו  רשב"ם בצרפת וריה"ל  7 - ה 

ֱאִמיְרָך " הוא מלשון דיבור ואמירה. אם נדקדק בדברי רשב"ם ונחזור ונקרא שוב את פירוש ריה"ל כמובא באבן עזרא הנ"ל, נראה ה 
ֱאַמְרתָּ ש גרם לקב"ה ברית )"נעשה ונשמע"?(  כנס ב וות ולהיו לקבל מצנות . עם ישראל, בנכוהוא בלשון הפעיל   בפסוק הראשון  ה 

ֱאִמיְר : "אני ה' אלהיך". גם  לאמירה בפסוק השני הוא בלשון הפעיל, אך בכיוון הנגדי והמשלים: הקב"ה גרם באמירותיו ומעשיו    ָךה 
  . עוד להלן(   שנראה  פיכ  כזכויות סגולה" כחובות ולא    לכך שעם ישראל יתרצה להיות עם סגולה )מה שגם נותן פירוש מעניין ל"עם

מוסיף גם  רשב"ם  וא באמירה שנלווית לה עשייה ומחויבות.  לשני הפירושים, רשב"ם וריה"ל, נראה שלא מדובר באמירה גרידא, אל
 פן מפתיע, ממש במילותיו, לפירוש רשב"ם. ( שדומה באו 13פירוש חזקוני )פרובנס מאה   ראו"הזקקת" והתרצית. 

ותודה  , כלומר תגרום למישהו שיאמר.dire-fais  -   בצרפתית מודרניתו,  דירא -פאישמלים:  תי  בת מששמורכמילה, בצרפתית עתיקה    8
 . במפרשי רשב"ם  נוהשלא מצא בפענוח מילה זו נוישהאיר עינהי"ו ישראל יובל ל

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a4%d7%94-%d7%9e%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%93%d7%a9%d7%9a-%d7%9e%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%9d
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a4%d7%94-%d7%9e%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%93%d7%a9%d7%9a-%d7%9e%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%90%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%AA%D7%9B%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99#gsc.tab=0
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 5מתוך    2עמ'  

 

ר  והיום הזה לכם כיום סיני, והשם רומם וגדל אתכם בקבול התורה שתהיו לו לעם סגולה מכל העמים, ולשמ

 9.לפניו לא לעם אחר הרצויות  כי לכם לבדכם יתן תורתו ויצוה אתכם בכל המצות -כל מצותיו 

 דין אשת יפת תואר הקשר ל –פסוק יד  רמב"ן דברים פרק כא

מר בו ומכרו )להלן כד ז(. ועשאו אונקלוס לשון סחורה. ורבותינו בספרי )תצא טז(  כמו והתע  - לא תתעמר בה  

לשון ש אותם  יעשו  ב(  פה  )סנהדרין  כשיובגמרא  בה  ישתמש  לשון אזהרה שלא  הוא  והנה  כללמוש,  ...   פחה 

ד(,  )תהלים צד    "יתאמרו כל פועלי און"והנראה בעיני לפי פשוטו, כי לא תתעמר הוא כמו לא תתאמר, מלשון  

לם רוממות  ווכן את ה' האמרת היום )להלן כו יז(, וכן ובכבודם תתימרו )ישעיה סא ו(, בחלוף האל"ף ביו"ד. וכ 

רומם וגדל אותך   - אמירך היום )להלן כו יח(אלהים, ה רוממת וגדלת אותו להיות לך ל  - האמרת היום :וגדולה

יאמר לא תתרומם ותתגדל בה    .)ישעיה יז ו(  " רבראש אמי"על כל העמים להיות לו לעם סגולה, וכולם נגזרו מן  

 10. להיות אתה אדוניה למוכרה ולהשתמש בה כשפחה, וכן יקראו בערבי האדון, אמיר

  11בעולםת אחחטיבה שבח   – מסכת חגיגה דף ג עמוד א

ר )בן( חסמא שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין, אמר  חנן בן ברוקה ורבי אלעזתנו רבנן: מעשה ברבי יו 

המדרש היום? אמרו לו: תלמידיך אנו, ומימיך אנו שותין. אמר להם: אף על פי כן,    להם: מה חידוש היה בבית

ה היתה  ובמ   -עזר בן עזריה היתה.  ל רבי אלשבת ש  -אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש, שבת של מי היתה?  

ם  ומה דרש בה? הקהל את העם האנשים והנשים והטף אם אנשים באי   -הגדה היום? אמרו לו: בפרשת הקהל. 

אמר להם: מרגלית טובה היתה בידכם    -ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה באין? כדי ליתן שכר למביאיהן.  

לישראל: אתם    הקב"האמר להם  רת היום וה' האמירך היום  ת ה' האמועוד דרש: א  -ובקשתם לאבדה ממני!  

  , חטיבה אחת בעולם  אתם עשיתוני   -  12עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם 

ומי כעמך ישראל  "  שנאמר:  ,, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם"שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד"  :דכתיב

 13. יז כא(ם י הימי" )דברגוי אחד בארץ

 
ֱאַמְרתָּ ן עזרא ש"רמב"ן מצטרף לפירוש הראשון של אב  9 ֱאִמיְרָך-ה  ף לרוממות העם  ב המשותשון גדולה ורוממות, כשהמוטימל  " הואה 

ערבות מואב וחוזרת למעמד הר סיני, מרוממת  ברית  ן ברה. קבלת התורה ע"י עם ישראל, המתחדשת כאוהקב"ה הוא קבלת התו
של   דולאותו )וגם מבדילה אותו משאר העמים כשיטת רש"י(, ובה בעת היא גם מרוממת את שם הקב"ה בעולם. אבל החידוש הג

 אשת יפת תואר, כפי שנראה מיד. שת השבוע שעבר, פרשת כי תצא, בדין אלא בפררמב"ן הוא לא בפרשתנו, 
היינו שכיח    ,"מורגל בלשוןלשוני של חילופי אותיות אל"ף ועי"ן )וכן אל"ף ויו"ד(, שהוא כדברי רמב"ן בהמשך דבריו שם "החידוש ה  10

בפרשתנו ובין פרשת  הפסוקים הנשגבים  שר בין  מאפשר לק  ,לופי אל"ף ועי"ן(לחי)הוא מביא בהמשך דבריו שם דוגמאות רבות  
. אך נראה שכוונת  , לא תתנהג כאמירלא תתאמר, לא תתנשא   – מהו "לא תתעמר"    ולפרשבפרשת כי תצא הסמוכה  אשת יפת תואר  

ֱאַמְרתָּ בעזרת לשון "  ,אריותר משהוא בא לפרש את "לא תתעמר" בדין אשת יפת תו.  רמב"ן היא יותר מהותית ומעמיקה "  ָךֱאִמיְר ה  -ה 
ֱאַמְרתָּ בפרשתנו, הוא בא לפרש ולהגביל את " ֱאִמיְרָך-ה  "לא תתעמר" של אשת יפת תואר. את שגב  ה ע"י  שבפרשה"  " ו"עם סגול ה 

דין  ול  הברית המחודשת בין עם ישראל והקב"ה, שמשה השושבין הנאמן מעצב בפרשתנו רגע לפני רדתו מהבמה, יש להעמיד מ
בטלת  וחסרת כל מעמד. לא תתעמר הוא לא תתאמר. התעמרות בחלשים מ  , שפחהאישה שבויה  – בזמנם  האדם פחות הערך ביותר,  

ובפרשתנו. מי שמתעמר בחלשים וחסרי   את "התאמרות" הברית הנשגבה, את הגדולה והרוממות שרמב"ן מביא באמצע דבריו 
ֱאַמְרתָּ זכויות, אינו כלול בברית " אֱ -ה  שים לב גם איך בדרך אגב, נותן רמב"ן פירוש  .  )או יאמיר(  מי שמתעמר, לא יתאמר".  יְרָךמִ ה 

שבעיניהם אשה שבויה  היטב,    והכיררמב"ן וקוראיו  שערבים  שליטים ואמירים  .  לשון ערב "אמיר" כראש, ממוחשי לימיו וסביבתו:  
אולי  . וכלפי פנים,  לי עקיצה לתרבות ערב ש כאן או, יכלפי חוץלא נחשבה כלל והתעמרות בה הייתה נורמה פשוטה ומקובלת.  

 . בשימוש, סחורה ם האישה אינה אלא חפץבה  ,של אמירים וחליפים כלהרמון היהודי מכוון רמב"ן לכך שלא תהפוך את ביתך 
 נעבור מפרשני המקרא אל דרשות חז"ל.  11
יומא דין למהוי ליה לעם   ויי חטבךפסוק יח: "  ואת ,"הולאלית יי חטבת יומא דין למהוי לך את פסוק יז: "אונקלוס   םוכך גם מתרג 12

ֲחִטיבָּ : "לפסוק יז  תרגום יונתןגם    ראו".  חביב ְייָּ ֲחַטְבתּון  אַית  ְבַעְלמָּ א  א  : "פסוק יח" ולא ֲחדָּ א ֲחדָּ ן ֲחִטיבָּ ַיְתכו  ַדְייָּ ֲחִטיב  א  ּוֵמיְמרָּ
א  לעיל.  5ה למי בהעררוש". אמירת ה' היא שחטבה את העם, מזכיר את תרגום יְבַעְלמָּ

תוספתא מסכת  ב לא יכול היה ללכת לבית המדרש, יסודם הזקין ושכבר כ עם תלמידיו,   סיפור על המפגש של ר' יהושע הו  דרשה זו 13
 מפגש לדרוש בכבר הרחבנו  ד ועוד.    במדבר רבה ידומשם התגלגלו, דרך הגמרא, גם למדרשים מאוחרים כמו    סוטה פרק ז הלכה י

על הפירוש הפילולוגי המדויק    םחז"ל לא מתעכבי וכאן נידרש לנוגע לנושא האמירה.    ,בדפים המיוחדים   כיצד נפרדיםבדברינו  זה  
ֱאַמְרתָּ מילה "של ה אֱ -ה  ת ומהות  חטיבה. משהו בעל שלמו  –של משהו יציב ומעוצב, מאוחד ומיוחד כללי ואים בה תיאור " ורְרָךִמיה 

"א המקשרת את כל  ברכות ו עמעין דרשת המשך לדרשה זו, בגמרא    ראושאולי מקפל בתוכו את כל הפירושים שראינו עד כאן.  
מה כתיב בהו? אמר ליה: ומי    ,מאהני תפילין דמרי על  בר אבין:יא  רב נחמן בר יצחק לרב חי אמר ליה  העניין עם מצוות תפילין: "

וה'    :וכתיב,  ין, דכתיב: את ה' האמרת היוםאִ   -מי משתבח קודשא בריך הוא בשבחייהו דישראל?  כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ו
אתם עשיתוני  בעולם;    אחתואני אעשה אתכם חטיבה    האמירך היום. אמר להם הקב"ה לישראל: אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם,

תכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר: ומי כעמך ישראל  חת בעולם, שנאמר: שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד. ואני אעשה אחטיבה א
ל על  ממשיך את שיר השבח של ברית הקב"ה וישרא  )על בסיס המכילתא שלהלן(  ישעיהו רמז תסזילקוט שמעוני ב  ."גוי אחד בארץ

ת בעולם  אתם עשיתוני חטיבה אח  : הקב"האמר  ישעיהו מט ג(.  בך אתפאר )  עבדי אתה ישראל אשר  ויאמר לי: "בסיס הפסוקים שלנו
שמע ישראל    :ישראל אומרים   .וה' האמירך היום  , שנאמר:את ה' האמרת היום, אף אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם  :דכתיב

  : ה באלים ה', ורוח הקדש אומרתכומי כמ  :ראל אומריםיש  .בארץחד  מי כעמך ישראל גוי א  :תדש אומרוה' אלהינו ה' אחד, ורוח הק 
  : דש אומרתוורוח הק ,זמו אתהוכי תפארת ע  :ישראל אומרים  .גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליוכי מי  ,אשריך ישראל מי כמוך

https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%A0%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D#gsc.tab=0
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 ים סוף בקריעת  –א דשירה פרשה ג מסכתעאל בשלח מכילתא דרבי ישמ

אבל    ,אתה לכל באי העולם  " תר  מ  ז  "  .תראבל לי ביו  ,עוזר וסומך אתה לכל באי העולם   -זי וזמרת יה". עוזי  ֹו"ע

אף אני    ,יח(ם כו ברי)ד "וה' האמירך היום"  :דכתיב , עשאני אימרה  14. עשאני אימרה ועשיתיו אימרה .לי ביותר

אבל שלי   !הקב"ה והרי כל אומות שבעולם אומרים שבחו של    ".מרת היוםאת ה' הא , שנאמר: "תיו אימרהעשי

ואלה דברי דוד האחרונים נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על משיח  "  , שנאמר:נעים ונאה לפניו יותר משלהם

 15. א()שמואל ב כג  "אלהי יעקב וגו' ונעים זמירות ישראל

 מחזירה את העדי שנפל האימרה  – סימן בפרשה מה  ,שאבה פרשת כי תת רשמו

עטרה שנתן   :ר' חנין דציפורין אמר  16(, ו )שמות לגמהר חורב"    ויתנצלו בני ישראל את עדים? "למעלהמה כתיב  

ֶאֶר : "שנאמר  בראשם, פ  ֲעֶטֶרת ת  ְך ו  ָני  ל־ָאז  ים ע  יל  ֲעג  ְך ו  פ  ל־א  ן ֶנֶזם ע  ר  ָוֶאת  ְךת ב  . ר' שמעון בר  (יב  טז   )יחזקאל  " אש 

ל־ שנאמר: "  ,ראותופרפ  :ר' סימי אמר .  םשחגר לה)חגורות(  נאות  ו ז  :אומריוחאי   ים ע  יד  מ  ָנה צ  י ָוֶאת  ְך ֶעד  ד  ָוֶאע 

יד ע   ָרב  ְך ו  י  ְךָיד  רֹונ   17". םוה' האמירך היו... את ה' האמרת היום (. וכן הוא אומר: " יחזקאל טז יא" )ל־ג 

 כופר בהם והם לא כופרים בואינו  – ן הימ ס רבה פרשה ורא ויק

יֶתם  "  –  "חטאונפש כי ת"  :בישראל לפני הר סיני  18המקרא ר' פנחס פתר   יֶכם ֲעש  ה' ֱאֹלה  ה ֲחָטאֶתם ל  נ  ה  ֶרא ו  ָוא 

ָכה   ס  ֶגל מ  א"ר    .(כא  ה  )דברים"  ואת קולו שמענו מתוך האש"  –  " ושמעה קול אלה"  .(טז  )דברים ט  וכו' " ָלֶכם ע 

ָסאֹות   :נןיוח  ָרמ  יע  הוא משב מלך כש  :יצחק. אמר ר'  שאינו כופר בהן והם אינם כופרים בו  :נתנו ביניהם  19ָקפ 

  . על צוארו  שכל העובר על התנאים הללו יהא הסייף הזה עובר  ,לומר.  אלא בסייף  םאינו משביע  ,את לגיונותיו

ָדם ו  : "כך י ה  ח מ ֶשה ֲחצ  ק  י  חֲ ָיֶשם ו  ָגנ ת ו  ח  ָבא  ב  ז  מ  ל ה  ק ע  ָדם ָזר  י ה   20. (ו )שמות כד "צ 

 ימיר אנמיר וללא   –נ סימן  איכה רבה פרשה א 

  . השתחוה לצלם :הביא את הראשון ואמר לו.. נטלן קיסר . ושבעה בניה  חתום שנשבית היאמעשה במרים בת נ 

  . והרגומיד הוציאו    .אלהיךאנכי ה'  : "רתנוכתיב בתומפני שכך  ...    איני משתחוה לצלםס וחלילה  ח  :אמר לו

מיד גזר עליו    ...  אחי לא השתחוה ואני איני משתחוהס וחלילה,  א"ל ח  .השתחוה לצלם  :הוציא השני ואמר לו

 21וכו'.   שייהוציא הש ... הוציא החמישי ... הוציא הרביעי   ...הוציא השלישי   .והרגוהו

 
ה' אלהי    רים ברוךאומאכי השרת מקלסין אותי ולישראל עד שלא בראתי אתכם היו מל   הקב"האמר    .ישראל אשר בך אתפאר

 ".ישראל
 בבגד.  הלהלן שאמרה קשור 17פירוש בהערה  ראו 14
ילקוט שמעוני בסוף הערת שוליים הקודמת,  וההמשך שם בש  15 ישראל  המקור הוא כאן במכילתא: "אך  יר השבח שהבאנו בשם 

'  וכו   אל גוי אחד בארץכעמך ישרמי  ו  :מן השמים  תוחת ואומראומרים שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד )דברים ו ד( ורוח הקדש צו 
ֱאַמְרתָּ "מדרש זה מקדים את  ,  אימרה לשירה וזמרהשל  ". מלבד החיבור   ֱאִמיְרָך-ה  " לשירת הים ויציאת מצרים. מדרשים אחרים  ה 

ֱאַמְרתָּ "מקשרים את    (489  אוצר המדרשים )אייזנשטיין( פסיקתא עמוד) ֱאִמיְרָך-ה    , ואחריםשמע נעשה ונעם  מד הר סיני,  עם מע  "ה 
מדגיש שברית    שלום( פרשה כטאליהו רבה )איש  , מדרש  םתמ מהם בחטא העגל. לעוהאמרה  יינים שניטלה  )שמות רבה מה ב( מצ

שכך קיבלתם לו מתחילה, כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע והוא  זו היא לעולם ובכל תנאי ועם ישראל לעולם לא ישתחרר ממנה: "
  עבד שמכרו רבודברינו    ראו  ."כ לב(  ם היו לא יהיה )יחזקאללה על רוחכ והע...  ם  מירך היוהא  וה'  :ליכם, שנאמרממליך מלכותו ע

ֱאַמְר "בזכות ברית ולם לא, לע והתשובה היא: תק.בתשעה באב על מוטיב האפשרות שהברית תינ  ֱאִמיְרָך-תָּ ה   . "ה 
יוַוִיְשַמע הָּ : "גםשם  ראולאחר חטא העגל,  16 לָּ ְדיו  עָּ תּו ִאיש ע  לּו ְוֹלא־שָּ ע ַהז ה ַוִיְתַאבָּ רָּ ר הָּ בָּ ת־ַהדָּ ם א   ". עָּ
התמק  17 לעיל שחז"ל  מדברינו  בנו  נחזור  המכילתא,  של  במתווה  שנמשיך  במשמעות  לפני  "האמרתשת  הכללידו  ולא -ל  האמירך" 

העיטור  בצבע יפה )כמו ה הבגד שהיה מבד או פס לרוחב או באלכסון או בגובהמילים. במדרש זה, אימרה הוא שולי הבגד  בפירוש
בטלית?( והוא העדי שבני ישראל התפרקו ממנו אחרי חטא העגל. ויש שמדקדקים למצוא את אימרת הבגד גם במדרש מכילתא  

  נעזר בפסוקים שלנו על מנת להסביר מהו "עדיים".  שמות רבהמדרש    יפה יותר.   ה שאני עשיתי לו הואמ  –ימרה  ו אאני עשיתי לעיל:  
מה שהתחיל כדרשה של הסבר מהו אך אנו שעומדים בפרשת כי תבוא ודורשים את פסוקים אלה יכולים להוסיף דרשה על דרשה. 

 עדי חזר למקומו. ח סופית חטא העגל והירך" נסלהאמ-האמרת"ת , מסתיים בפרשתנו במסר מהותי שבבריים"עדי"
ה קו ל ָאאת הפסוק: " 18 ְמעָּ א ְושָּ ֱחטָּ ש ִכי ת  נו  ְונ פ  א ֲעו  א ַיִגיד ְונָּשָּ ע ִאם לו  דָּ ָאה או  יָּ ה ְוהּוא ֵעד או  רָּ  (. ויקרא ה א" )לָּ
 אמנה, חוזה, הסכם הנעשה בשבועה.  19
ה: אתם לא כופרים בקב"ה והוא לא כופר בכם.  לא לשון אזהרה ושלילמירך", אהא  –"האמרת    פיוטית: - הלשון כאן איננה חיובית  20

בפרשת    אימתי אמרו נעשה ונשמעשל סוף פרשת משפטים, שמות כד, עליה הרחבנו בדברינו    קפרמסה זו נעשתה בכריתת הברית
גל כפרו בני ישראל עשה הברית. במעשה העהסייף למ יב  נו את מוטבפרשת ראה, שם קשר  ספרא וסייפאדברינו  גם    ראומשפטים.  

 בערבות מואב עדיין קיימת?  האמירך" שנכרתה –בקב"ה והפרו הברית. האם ברית "האמרת 
מקבילות   ראוזה הסיפור הידוע על מרים ושבעת בניה שמסרו כולם נפשם על קידוש השם ולא אבו להשתחוות לצלם של הקיסר.  21

כבר נדרשנו למדרש , המדרש הגדול דברים כח נ ועוד.  יש שלום( פרשה כחאליהו רבה )אפרק ז,  מקבים ב  פר  סנז ע"ב,  בגמרא גיטין  
ן נרצה לשוב ולהתמקד בדבריו של הבן השביעי הקשורים לפרשתנו ולצורך כך  ביום השואה. וכא  ותיון מזבחמילשישה דברינו זה ב

 עדפנו את הנוסח שבאיכה רבה. ה
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מר  א  ? למה. אמר לו:  : חס וחלילהאמר לו  .השתחוה לצלם  , יבנ  :אמר  , יא השביעי והוא היה קטן שבכולןהוצ

ם ממעל ועל הארץ מתחת אין  וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמי: " שכן כתיב בתורתנולו:  

את ה' האמרת  : "אל אחר, שנאמרהינו שאין אנו ממירין אותו בואלא שנשבענו לאל   ,ולא עוד  .(לט  )דברים ד"  עוד

וה' האמירך  מר: " בע לנו שאין ממירנו באומה אחרת, שנאנש כך  ,שם שנשבענו לוכו ". לוהיםלך לא  להיות וםהי

 22להיות לו לעם סגולה".  היום

 ? וריד את אמרתומהקב"ה  -לום( פיסקא כז תי )איש ש פסיקתא רב

לו להם  23:אמרו  עליהם, אמר  שנקרא  למען שמך  חיללו  ואת"  :עשה  לו  ".שם קדשי  ר אין    :אמרו    וצה אתה 

האמירה    24)איכה ב א(,   "השליך משמים ארץ תפארת ישראל "  ?שה אצלךנים של אביהם מהו עוו להתפייס, איק

עשה ה' אשר זמם בצע  "   :לולי שהדבר כתוב אי אפשר לאומרויא  ? עליך  מה היא עושה  25, הזו שהלבישו אותך

 26איכה ב יז(. ) "  אמרתו וגו'

 27ארץסף הכניסה לעל  – על הפסוק בי"ם מלפירוש 

אמר שהוא לשון הפרשה והבדלה. ויש לומר  ה והרמה, ורש"י ז"ל  האמרת. יש אומרים שהוא לשון הגדלה'  את  

כי במעמד הר סיני כבר    ...  שפירושו שקדשהר בלשון המשנה ביבמה ועשה בה מאמר  שהוא לשון מאמר הנזכ

ה חידש ברית עמהם  עת ו  . סגולהיו לו לעם  קבלו בני ישראל על עצמם עול מלכותו יתברך וה' הבטיחם אז שיה

ודם  ולא יקום עוד נביא בישראל כמשה וע"כ חזק את בריתו עמהם ק  א( מפני כי משה ימותמפאת ג' דברים:  

חתו עליהם בהנהגה נסית כי היו מוקפים בענני כבוד ואוכלים את המן  ב( כי במדבר היתה השג  28מיתת משה. 

ל  אב  .ה מספיק כריתת הברית שבהר חורבהיו  ,מרים  ש בארה של לחם מן השמים ושותים מים מצור החלמי

לחם עם גויי הארץ ואח"כ לעבוד את האדמה ולעסוק בישוב הארץ ויתנהגו  יל ויוצרכו להשיכנסו לארץ ישראכ

היה ההכרח לחזק את הברית שלא יסורו מדרכי ה' אחרי שלא יראו השגחה נסית כאשר   ,בעיתמה' בהשגחה ט

בלבנים  ויעבדו בפרך בחומר ואבותינו שהיו עבדים לפרעה    :ים ויאמרוורות הבא יבואו ד  ג( שלא  29ראו במדבר. 

עקרב אין  ר ה' וגאלם והוציאם למדבר שממה מקום נחש שרף וולא ידעו מה מתהלוכות העולם ובא משה בדב

מר  לא כן אנחנו שלא עבדנו בחו  ?ה'ל פי  האם לא היו מוכרחים לקיים כל אשר צוה להם משה ע  ,לחם ומים

 
ומתוך  )בובר סימן ד, הרגיל סימן ב(: "  קישור הפסוקים שלנו לקידוש השם, מצוי גם במדרשים אחרים, כגון תנחומא בפרשתנו  22

ברכה בעולם, שנאמר את ה' האמרת היום    הקב"ה, לפיכך עושה להם  ההקב"ל קדושת שמו של  התורה ועעל  סרין נפשם  שישראל מו 
". החטיבה היא גם  וה' האמירך היום  :עושה להם חטיבה, שנאמר  הקב"היז(, וכשם שישראל עושין חטיבה להקב"ה, כך    )דברים כו

קבלנו פירוש נוסף  יכה רבה,  בא סיפור  רות. ואגב הרוצת הדובמ  ינוק ורביםנכונות למסור את הנפש על הברית, כפי שעשה אותו ת
ֱאַמְרתָּ "-ל ֱאִמיְרָך-ה  ה. נכון יותר, אמירה שלא תהא המרה. לא אנו נמיר את הקב"ה באל אחר ולא הוא ימיר  " שהוא מלשון המרה 

משחק לשוני של והפרשה ולה  הבד  –מירה  אותנו בעם אחר. יש כאן פירוש )אמירה!( שמשלימה את פירוש רש"י לעיל שפירש: א
ה ועם ישראל, כל צד המיר את קשריו  ימיר או המיר במקום אמיר. בברית הקב"  –האל"ף או החלפתה ביו"ד או בה"א    השמטת

לה והשמה בראש האמיר הקודמים, זה )עם ישראל( עם אלוהי נכר וזה )הקב"ה( עם עמים אחרים. מכאן ואילך יש אמירה, יש גדּו
ֱאַמְרתָּ . את הקשר בין "()והמריה  רה היא שאין יותר המרההמרה. האמרה או האמי  עודיה  א תההדדית של  וברית  ֱאִמיְרָך-ה  " להמרה,  ה 

זרוק על העם שלא ימרו    :למשה  ום המק  אמר , בתיאור ברית זריקת הדם )שמות פרק כד(: "דבריםמצאנו אגב גם במדרש מכילתא  
האמירך  נאמר: וה'  שאיני ממירן באומה אחרת ש  ,חצי הדם על המזבח   קוזרו  .היום   תאת י"י האמראמר:  שנ  ,י נכר הארץהכבודי באל

 באתר מחלקי המים.  מכילתא דבריםדרש תיאור מ  ראולך".  היום וגו' כאשר דבר
 שם במקור.  ראוישראל והקב"ה לא מתרצה. ד לאחריו, שיתרצה ליהחורבן או מ המלאכים לקב"ה ערב 23
ארץ    24 משמים  "השלך  הפסוק:  את  קורא  אלא  כאילו  מהשמים,  ישראל  תפארת  את  משליך  שהקב"ה  לא  ישראל".  תפארת  )את( 

 אותה עליו.  ל עוד לעטות ו המלאכים גוערים בו שאם אינו מוכן להתפייס, אזי שישליך את אמרתו, היא תפארת ישראל שאינו יכ
 ה, היינו עיטור לבגד כפי שהסברנו לעיל. רָּ מְ ירה, אלא אִ לא אמ 25
צוע את הפת או את הדין. המלאכים אומרים לקב"ה שאם הוא אינו מוכן לסלוח לעם ישראל, אז שיוריד  לבצוע הוא לחתוך כמו לב   26

לפרום את ברית    שראל או שמא ממהריםיונם של בני  ב את אמרתו המלכותית. האם המלאכים באמת תובעים כאן את כבודת ועל
מקרא כתוב אי   אלמלאזה שייך לקבוצת המדרשים של "שאינה ניתנת להמרה? כך או כך, מדרש  מאמירנו שראינו לעיל  -מאמיריך

 ", נושא לו הקדשנו דף מיוחד במיוחדים. אפשר לאומרו
 נחתום בחזרה לפרשני המקרא.  27
ִביא  , דברים לד י: "ככתוב בסוף התורה  28 ם נָּ ד בְ ְוֹלא קָּ ֵאל כְ עו  ר ְידָּ ִיְשרָּ ה ֲאש  ש  ִניםמ  ל פָּ ִנים א  דברים  שופטים  ". אבל בפרשת  עו  ה' פָּ

ִקים ְלָך ה' אֱ אומר משה: " פרק יח ִני יָּ מ  יָך כָּ ִביא ִמִקְרְבָך ֵמַאח  עּוןנָּ יו ִתְשמָּ יָך ֵאלָּ י  " ואף מעיד על כך את דברי הקב"ה: "ֹלה  ר ה' ֵאלָּ אמ  ַוי 
ר ִדֵברּו: בִ   ֵהיִטיבּו ֲאש  ם מִ נָּ ה  ריא ָאִקים לָּ ל ֲאש  ם ֵאת כָּ ר ֲאֵליה  ַרי ְבִפיו ְוִדב  ַתִתי ְדבָּ ָך ְונָּ מו  ם כָּ ב ֲאֵחיה  ר  ּנּו ק  ". האם רק ענוותנותו של  ֲאַצּו 

 משה כאן?
ן ִתשָּ "מפני עבודה זרה בארץ:    שו הגדול של משהשיר את ח שמסב  ןואתחנ  פרשת  ד יט  מדרש אגדה )בובר( דבריםראו    29 יָך  ּופ  א ֵעינ 

מַ  ִאיתָּ א  ַהשָּ ה ְורָּ א  ש  הַ   תְימָּ ל ְצבָּ ִבים כ  כָּ ת ַהכו  ֵרַח ְוא  ת ַהיָּ ש ְוא  םמ  ם ַוֲעַבְדתָּ ה  ַמִים ְוִנַדְחתָּ ְוִהְשַתֲחִויתָּ לָּ , מפני שכל השנים במדבר "ַהשָּ
ם אלוהות, אלא  ש וירח ואל תחשבו שהת שמואתם לרא   עתידים  : משהאמר להם  .  תם מקיף או   נןהעמפני ש  לא ירחלא ראו שמש ו"

 ם המיוחדים. בדפי עולם כמנהגו נוהג". ראו מדרש זה בדברינו ארץאיר על הבראם לה ה"הקב
 



 , תשפ"ב דתשע" כי תבוא, שישית לנחמה פרשת 

 5מתוך    5עמ'  

 

למה לנו לקבל    ,ה ככל הגויםהינ  ,רץ מיושבתנחנו באוהנה א  30. החיים יבקש מאתנודעים אנחנו מה  יובנים ו ובל

שלא עבדו בחומר ובלבנים וחיו    ,יהםדש ה' בריתו עם הדור אשר קמו תחת אבותילכן ח  ?עלינו עול כבד כזה

 31וכו'.  ארבעים שנה במדבר

 רה דווקא דברים משנה תו בספר  – אלשיך דברים כו יז פירוש 

אל ימעט  רת היום, לומר  ' האמאת ה  :שאמר  ,הוא מאמר משה רבינו ע"ה בכתובים שאנו בהם  והענין הזה יתכן

התורה    כי הקשבת למצות כל  ,שהיום הזה סיימתי התורה  ,שעשית במשנה התורה הזאתבעיניך ישראל מה  

 32לה אשר הוכחתי אתכם, כי הלא את ה' האמרת היום.ולתוכחת מגו

 למצוות הביכורים הסמוכה הקשר  – טז  רים כויקר דבי כלפירוש 

מעתה תקבל    , ן לך הכללואה ומידו יתברך נתזה ה' אלהיך מצוך וגו'. אחר שפיך ענה בך כי לה' תבל ומ היום ה

וגו', כי א וגו' וה' האמירך היום  תה האמרת אותו בהגדות אלו  עליך לשמור מצוות ה'. את ה' האמרת היום 

שקיף ממעון קודשו מן  גם ה' האמירך לה  ,ולעומת זה  אלהי".  עתי בקול ה'מש"  :אמרתשבביכורים ומעשר ו

 33.העמיםהשמים ולברך אותך ביתר שאת על כל  

 שבת שלום  
 מחלקי המים 

ובפרט    ימים; הכל  ב"היום" ותעמרים,  המ שנזכה להיות מהמאמירים ולא מהמערימים, מהמתאמרים ולא ממים אחרונים:  

  מלבבות שבורים ובמאמרים,    ברית מאמירים, ונשפוך שיח ורננים, בפיוטים נאים  דשדש ונחעת נתחם,  בימים הקרובי 

 סא רחמים, שיחוננו ויכתבנו לשנת חיים וקיימים. י יושב על כה  ,עולמיםלפני אל מלך  לים ובאים  וע,  ביםחצנ

 
 ...  אשר לא ידע את תלאות המדבר דור חדש  ויקם 30
( מחזיר אותנו לברית ערבות מואב, לצורך לחזור ולכונן  19, מזרח אירופה מאה  ל וייזר"ר יחיאל מיכבהרב מאיר ליבוש  מלבי"ם )  31

ֱאַמְרתָּ בנים משלוש סיבות מרכזיות שהוא מונה. הדרשות היפות על "את הברית עם דור ה ֱאִמיְרָך-ה  הים, מעמד הר סיני " בשירת  ה 
מרים דברים אלה דווקא כאן לקראת סוף ספר דברים.  לא בכדי נאאבל  .  ם וכו', אינן עוקרות את הפסוקים שלנו ממקומם ומפשט

שלא יזכה להיכנס דור נוחלי הארץ והקב"ה, שמשה הרועה הנאמן    הם תמצית הצהרת ברית ונאמנות הדדיים ביןפסוקים אלה  
יט החותמים את פרק כו בספר  -שלוש פעמים נזכר "היום" בפסוקים טזמותו, במילים נשגבות ופיוטיות. ערב ביניהם  ךמתוו, לארץ

ַהז ה  : "הפותח במילים   פסוק טז   ברים. בראשם,ד ם  ה    ה'ַהיו  ֵאל  ת־ַהֻחִקים הָּ ַלֲעשו ת א  ְמַצְּוָך  יָך  ְועָּ ֱאֹלה  ַמְרתָּ  ְושָּ ִטים  ת־ַהִמְשפָּ ִשיתָּ  ְוא 
ם ְבכָּ  ָךאו תָּ ל־ַנְפש  ְבָך ּוְבכָּ ֱאַמְרתָּ ולשיטתו של מלבי"ם, "". דווקא ביום זה.  ל־ְלבָּ ֱאִמיְרָך-ה  ,  דין ייבום"מאמר" בושה כמו  קד מלשון  הוא    "ה 

 הגם שזה לשון חכמים וזה לשון מקרא.
שלנו לספר דברים    שר הספציפי של הנושאש מלבי"ם הנ"ל. שניהם מזכירים לנו את ההקאת פירוש אלשיך ניתן לצרף עם פירו  32

ספר  דברינו  ראו את התורה, בו משה שונה   לדבריו של משה ערב מותו ופרידתו מעם ישראל. לספר דברים "היום", -למשנה תורה, 
לותיו לאמץ ולחזק את הברית  בכל כוחו ומי  בפרשת דברים, יש קשר מיוחד לברית מיוחדת זו. משה מנסה  משנה תורה  –דברים  

שר  פא  ונראה שלמלבי"ם ולאלשיך  כל לעמוד בפרץ.זמנים בהם הוא לא יהיה נוכח ולא יו"היום", לקראת הבין הקב"ה ועם ישראל, 
ואלה    "נשמע מדבריו הד של "כפה עליהם הר כגיגיתשמקפיד לפרש את הפסוק כולו ומדבריו  על הפסוק  ספורנו  ש  גם לצרף את פירו

האמרת ורוממת את האל יתברך בזה שיהיה יותר    ...כנס בברית בשבועת האלה  ימרת היום. כשקבלת עליך להאת ה' האדבריו: "
כנע לו  יבאופן שראוי לך לעבוד ולה...  שיהא הוא אצלך הנבדל הנכבד    להיות לך לאלהים.  י:נכבד אצלך קיום רצונו מכל טוב גשמ

ולשמוע   צאים: וללכת בדרכיו. להדמות לנכבד מכל שאר הנמ מנהיגך:עליון ומנהיגך ולהתפלל אליו בהיותו הוא לבדו  לבדו כראוי ל
שמשה לא  גם  ו נראה  מדברי  קב"ה.לאמירה ולהאמרה של העל החובות שמתלוות  רב  גש  ". יש בפירוש זה דבקולו. כראוי לעבדיו

ברית ערבות מואב היא המשך    של ריצוי הדדי. ולא כרשב"ם לעיל.  א חובה ברורה, אלרואה בתהליך זה משהו רך ותלוי ברצון העם
 ישיר של ברית הר סיני וברית האבות. 

ֱאַמְרתָּ פירוש כלי יקר ממקם את פסוקי "  33 ֱאִמיְרָך-ה  פרשת    -ורשים, בהקשר עוד יותר ספציפי של פרק כו בספר דברים  " שאנו דה 
ֱאַמְרתָּ לעיל בראש דברינו. "היום הזה" שבו נחתמה ברית "  1הערה    ראומעשרות.    רהביכורים וביעו ֱאִמיְרָך-ה  ת ", איננה אמירה כלליה 

פר משנה תורה בסוף ימי משה כפי שמציע  או היסטורית, גם לא יום ברית ערבות מואב כפי שמציע מלבי"ם, גם לא סיום לימוד ס
המכילה את ההיסטוריה    ארמי אובד אביוקוראים את פרשת    ביאים ביכורים מנוחלי הארץ    לא "היום" ובכל יום בופירוש אלשיך, א

ת־האה משם, כפי שאנו גם קוראים בהגדה של פסח. "היום" שבפסוקים: "התמציתית של הירידה למצרים והיצי ֱאַמְרתָּ ַהיו ם  א  ' ה 
ר ֻחקָּ ִלְהיו ת ְלָך ֵלאֹלִהים ְולָּ  יו ְוִלְשמ  כָּ ת ִבְדרָּ כ  תָּ יל  : ו ּוִמְצו  לו  ַע ְבק  יו ְוִלְשמ  טָּ ה  יו ּוִמְשפָּ ם ִלְהיו ת לו  ְלַעם ְסגֻלָּ ֱאִמיְרָך ַהיו  וא כל יום  " הַוה' ה 

סכימו  נראה שגם מלבי"ם ואלשיך י.  "היום ובכל יום"השכינה.    בו אדם מישראל עולה לרגל ומחדש את הברית שלו ושל זמנו עם
 ינו לטובה. חדשה הבאה עלהלפירוש זה וגם אנו לקראת "הימים" של פרוס השנה 


