רצוננו לראות את מלכנו
"את ה' ֶה ֱא ַמ ְר ָּת ַהּיֹום לִ ְהיֹות לְ ָך לֵ אֹלקים וְלָ לֶ כֶ ת ִּב ְד ָרכָ יו וְלִ ְׁשמֹר ֻח ָּקיו ִּומ ְצו ָֹתיו ִּומ ְׁש ָּפ ָטיו וְלִ ְׁשמ ַֹע ְּבקֹלֹו וַה' ֶה ֱא ִמ ְירָך
ֶ
ַהּיֹום לִ ְהיֹות לֹו לְ ַעם ְסגֻ ּלָ ה ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר לָ ְך".

פסוק זה מוצאים אנו בין דפי הגמרא שנלמדו
בשבוע האחרון ,בדף ג ע"א" :ת"ר מעשה ברבי יוחנן
בן ברוקה ורבי אלעזר בן חסמא שהלכו להקביל
פני ר' יהושע בפקיעין .אמר להם  ...במה הייתה
הגדה היום? אמרו לו בפרשת הקהל .ומה דרש
בה? 'הקהל את העם האנשים והנשים והטף' ,אם
אנשים באים ללמוד ,נשים באות לשמוע ,טף למה
באין?  -כדי ליתן שכר למביאיהן  ...ועוד דרש 'את ה'
האמרת היום וה' האמירך היום' ,אמר להם הקב"ה
לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני
אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם ,אתם עשיתוני
חטיבה אחת בעולם דכתיב 'שמע ישראל ה' אלקינו
ה' אחד' ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם
שנאמר 'ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ'".
לפשוטו של מקרא ,מה פירוש המילה 'האמרת'?
המפרשים התחבטו להסביר את המילה 'האמרת'
– רש"י פירש שהוא מלשון 'הפרשה והבדלה'
("הבדלתי לךמאלהי הנכר להיות לך לאלקים והוא
הפרישך אליו מעמי הארץ להיות לו לעם סגולה"),
ואילו אבן עזרא פירש שהוא מלשון 'אמירה' ("כי
המלה מגזרת 'ויאמר' ,והטעם כי עשית הישר
עד שיאמר שהוא יהיה אלוקיך ,גם הוא עושה לך

עד שאמרת שתהיה לו עם סגולה" ,רצונו לומר,
שישראל עשו מעשים טובים עד שכביכול גרמו
לקב"ה רצון לקחת אותנו לו לעם ,וכן הקב"ה עשה
לנו טובות רבות עד שגרם לרצות להיות לו לעם
סגולה).
לפי פירושו של אבן עזרא ניתן להסביר את מיקומה
של פרשיה זו בסמיכות לפרשת ביכורים .פרשת
ביכורים מתארת הודאה לקב"ה על כל הטוב אשר
גמלנו שבגינו אנו באים אל המקדש ומשתחווים
לו ומקבלים עלינו את מלכותו .הכרה זו בטובתו
של הקב"ה וקבלת מלכותו עלינו בשל כך,גורמים
לקב"ה מצדו להיטיב עמנו ולרצות בנו כעם.
לפי זה ניתן גם להסביר את הקשר בין דרשותיו של
ר' אלעזר בן עזריה בברייתא שלעיל  -קיום מצוות
ההקהל באופן זה של התייצבות מלאה אנשים,
נשים וטף ,יש בה אמירה לקב"ה 'רצוננו לראות את
מלכנו' והיא גורמת מאידך באופן הדדי רצון מצדו
לקחת אותנו לעם.
הדדיות זו  -של האמירה של ישראל לקב"ה מחד,
והאמירה של הקב"ה לישראל מאידך– הינה אחת
מאבני היסוד של עבודת חודש אלול ,בעיצומו אנו
נמצאים "-אני לדודי ודודי לי".
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