פ' בחקתי
 (1ויקרא פרק כו
שׁמְרוּ ַו ֲעשִׂיתֶ ם א ֹתָ ם:
)ג( אִם ְבּחֻקּ ֹתַ י תֵּ לֵכוּ ְואֶת ִמצְוֹתַ י תִּ ְ
שׁ ָכּנִי בְּתוֹ ֲככֶם וְֹלא תִ גְעַל נַ ְפשִׁי אֶתְ כֶם:
)יא( ְונָתַ תִּ י ִמ ְ
)יב( ְוהִתְ ַה ַלּכְתִּ י בְּתוֹ ֲככֶם ְו ָהי ִיתִ י ָלכֶם לֵאֹלהִים ְואַתֶּ ם תִּ הְיוּ לִי ְלעָם:
)יג( ֲאנִי י ְקֹוָק אֱֹלהֵיכֶם ֲאשֶׁר הוֹצֵאתִ י אֶתְ כֶם ֵמא ֶֶרץ ִמצ ְַרי ִם ִמהְי ֹת ָלהֶם ֲעבָדִ ים ָו ֶאשְׁבּ ֹר מ ֹט ֹת ֻע ְלּכֶם וָאוֹלְֵך אֶתְ כֶם
קוֹ ְממִיּוּת:
 (2רש”י על ויקרא פרק כו פסוק יב
והתהלכתי בתוככם  -אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים ממני יכול לא תיראו ממני ת"ל
והייתי לכם לאלהים:
 (3אלשיך ויקרא פרק כו פסוק יב
והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם .ועוד מעט ותזכו שלא בלבד שכינתי ,כי אם גם
בעצמי מה שאני עושה עם הצדיקים משוללי גוף בגן עדן שאני מטייל עמהם כנודע ,אעשה עמכם גם פה
בארץ .כי והתהלכתי בתוככם שאטייל עמכם .ואז שתהיו כרוחניים אהיה אני נאות ומתייחס להיות לכם
לאלהים ,וגם אתם להיות לי לעם שתהיו גם אתם נאותים אלי.
 (4אור החיים על ויקרא פרק כו פסוק יב
 . . .עוד ירצה על דרך אומרם ז"ל )תענית לא (.עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים וישב ה'
בתוכם ,וכל אחד יראה באצבעו ויאמר זה אלי ואנוהו ,והוא אומרו והתהלכתי בתוככם ,ואמר לשון הליכה,
לצד שיתהלך אורו יתברך לזון נשמות היושבים סביביו יקרא הליכה ,ואומרו והייתי לכם לאלהים ,הוא
מאמרם זה אלי ואנוהו ,ואולי שרמז לשון נוה שהצדיקים עצמן הם נוה של הקדוש ברוך הוא ,שהוא דר
ביניהם ,ואומרו ואתם תהיו לי לעם ,שיהיו הם קרובים יותר מכל צבא השמים:
 (5עוד ירצה באומרו והייתי לכם לאלהים ,לצד כי בזמן הזה אמונת אלהותו הוא מפי הנביאים ,לזה אמר כי
הנה ימים באים שכל עם ה' יוכר להם אלהותו יתברך וידעו כי ה' הוא האלהים ,והוא מאמר והייתי לכם
לאלהים שיכירו אלהותו מצד עצמם ,ולצד שהכרה זו ישנה לכל הנבראים ,דכתיב )זכריה יד ט( ביום ההוא
יהיה ה' אחד ,לזה אמר ואתם תהיו לי לעם ,הגם שההכרה שוה בכל לא יהיו לי לעם אלא עם בני ישראל:
 (6תרגום אונקלוס על ויקרא פרק כו פסוק יב
ואשרי שכינתי ביניכון ואהוי לכון לאלה ואתון תהון קדמי לעם:
 (7רבי יוסף בכור שור על ויקרא פרק כו פסוק יב
והתהלכתי בתוככם .כשתשכנו אני אשכון עמכם ,וכשתלכו ממקום למקום אני אלך עמכם .והייתי לכם
לאלהים .לדיין ,לנקום נקמתכם מכל הקמים עליכם .ואתם תהיו לי לעם .שיאמר כל העולם  -אילו ודאי ניכר
בהם שהם עמו של הקב"ה.
 (8העמק דבר על ויקרא פרק כו פסוק יב
והתהלכתי בתוככם .שאע"ג שהשכינה במקדש בקרב ישראל בכלל מכ"מ השגחה בפרטות אין אחד דומה
לחבירו אלא כל אחד לפי מעשיו נמצא דהשגחת ה' מתהלכת ממקום למקום:
 (9והייתי לכם לאלהים .א"א לפרש כמו בהרבה מקומות שמשמעו למשגיח עליכם שהרי כ"ז נתבאר יפה
ע"כ .אלא משמעו תהיו מקבלים הנהגתו ית' ברצון ובנחת .וכיב"ז אמר יעקב אבינו והיה ה' לי לאלהים יע"ש:
ואתם תהיו לי לעם .אפילו עניני מדינה הנהוג בעם תהיו לי לשמי בכל הנהגה מדינית תחקרו אם הוא עפ"י
רצון הקב"ה .וע' מש"כ בספר שמות עה"פ והייתם לי סגלה:
 (10רש”ר הירש ויקרא פרק כו פסוק יב
והתהלכתי בתוככם .אהיה קרוב במישרין  -לא רק לחיי הכלל ולגורלו  -אלא גם לכל פרט ולכל משפחה
שבקהלכם .אתגלה בגורלו ובחייו של כל יחיד ושל כל בית ,כי אשגיח עליהם בהשגחה מיוחדת ואנהיג אותם

מקרוב .כך תתגשם גם מטרת השיא של ייעודכם ,שהוכרז עליה מראש )עי' שמות ו ,ז( :אהיה תומך גורלכם
ומדריך מעשיכם; ואתם תהיו לי לעם ,המאוחד והמאושר תחת הנהגתי.
 (11ספורנו עה"ת ספר ויקרא פרק כו פסוק יא
ונתתי משכני בתוככם .תשרה שכינתי בתוככם בכל מקום שתהיו כמו שיעד קודם העגל באמרו בכל המקום
אשר אזכיר את שמי אבא אליך :ולא תגעל נפשי אתכם .לעולם כאמרו לא יוסיף להגלותך וכאמרו כן נשבעתי
מקצף עליך ומגער בך:
 (12ספורנו עה"ת ספר ויקרא פרק כו פסוק יב
והתהלכתי בתוככם .ענין המתהלך הוא ההולך אנה ואנה לא אל מקום אחד בלבד .אמר אם כן אתהלך בתוככם
כי לא אל מקום אחד בלבד ירד שפע הכבוד כמו שהיה במשכן ובמקדש כאמרו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
כלומר בזה האופן ובאותו המקום בלבד אשכון בתוכם ובאר זה באמרו אשר אועד לך שמה ונועדתי שמה לבני
ישראל אבל אתהלך בתוככם ויראה כבודי בכל מקום שתהיו שם כי אמנם בכל מקום שיהיו שם צדיקי הדור
הוא קדוש משכני עליון שבו תשלם כונתו כאמרו השמים כסאי והארץ הדום רגלי ואל זה אביט אל עני ונכה
רוח וחרד על דברי:
 (13ספר שמות פרק כ
שׁ ָלמֶיָך אֶת צ ֹאנְָך ְואֶת ְבּק ֶָרָך ְבּכָל ַהמָּקוֹם ֲאשֶׁר אַזְכִּיר
)כא( ִמזְבַּח אֲדָ מָה תַּ ֲעשֶׂה לִּי ְוזָ ַבחְתָּ ָעלָיו אֶת עֹֹלתֶ יָך ְואֶת ְ
שׁמִי אָבוֹא ֵאלֶיָך וּב ֵַרכְתִּ יָך:
אֶת ְ
 (14ספורנו עה"ת ספר שמות פרק כ פסוק כא
מזבח אדמה תעשה לי .וגם כן לא תצטרך לעשות היכלות של כסף וזהב ואבנים יקרות למען אקרב אליכם,
אבל יספיק מזבח אדמה :כל המקום אשר אזכיר את שמי .שאבחר לבית ועד לעבדי ,כענין הזכירו כי נשגב
שמו :אבא אליך וברכתיך .לא תצטרך למשוך הנהגתי אליך באמצעיים של כסף וזהב וזולתם כי אמנם אני
אבא אליך וברכתיך:
 (15ספר בראשית פרק ג
שׁמְעוּ אֶת קוֹל י ְדֹוָד אֱֹלהִים מִתְ ַהלְֵּך ַבּגָּן לְרוּ ַח הַיּוֹם ַויּ ִתְ ַחבֵּא הָאָדָ ם ְו ִאשְׁתּוֹ ִמ ְפּנֵי י ְדֹוָד אֱֹלהִים בְּתוְֹך עֵץ
)ח( ַויּ ִ ְ
ַהגָּן:
 (16רש”י על ויקרא פרק כו פסוק יג
קוממיות  -בקומה זקופה:
 (17תלמוד בבלי מסכת ברכות מג:
ואל יהלך בקומה זקופה  -דאמר מר :המהלך בקומה זקופה אפילו ארבע אמות ,כאילו דוחק רגלי שכינה,
דכתיב :ומלא כל הארץ כבודו.
 (18שפת אמת ויקרא פרשת בחקותי תרל״ו
ואולך אתכם קוממיות פירש"י מת"כ בקומה זקופה .אע"פ שאמרו חכמים שאסור לילך בקומה זקופה אך
כאשר יהי' התיקון כראוי כמו לעתיד יוכל האדם לקבל מורא שמים אף בקומה זקופה .כי הרי כך נברא רק
שבעוה"ז מחמת הבלי עולם א"א לקבל היראה רק ע"י כפיפות קומה והכנעה רבה .וזה עצמו ענין אמרם ז"ל
בתו"כ על והתהלכתי בתוככם לא תהיו מזדעזעים כו' יכול לא תיראו כו' אני ה"א כו' .פי' שיוכלו לקבל
עומ"ש כמו שהם בלי השתנות ושפלות יתירה כנ"ל .והיא ההבטחה שיוכלו לילך בקומה זקופה כנ"ל:

