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רש"י פרשת דברים
פרק א
2
1
)א( אלה הדברים  -לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן  ,לפיכך
 1עי' מדרש )דברים רבה פ"א סי' ב( אלה הדברים זש"ה )משלי כח( מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק
לשון ר' פנחס בשם רבי חמא בר חנינא אמר מוכיח זה משה אדם אלו ישראל שנא' )יחזקאל לד( ואתן
צאני צאן מרעיתי אדם אתם מהו אחרי אמר הקב"ה בשביל להביאן אחרי חן ימצא זה משה דכתיב
)שמות לג( וגם מצאת חן בעיני .ועי' ספרי )דברים א( אלה הדברים אשר דבר משה וגו' .וכי לא נתנבא
משה אלא זה בלבד והלא הוא כתב את כל התורה כולה שנאמר דברים לא ויכתוב משה את כל התורה
הזאת מה ת"ל אלה הדברים מלמד שהיו דברי תוכחות שנא' שם לב וישמן ישורון ויבעט.
 2עי' ספרי )שם( בעבר הירדן .מלמד שהוכיחם על מה שעשו בעבר הירדן :במדבר .מלמד שהוכיחם על
מה שעשו במדבר מלמד שהיו נוטלים בניהם ובנותיהם קטנים וזורקים לתוך חיקו של משה ואומרים
לו בן עמרם מה אנונא התקנת להם לאלו מה פרנסה התקנת להם .ר' יהודה אומר הרי הוא שמות טז
ויאמרו להם בני ישראל מי יתן מותנו ביד ה' בארץ מצרים .ד"א במדבר זה הכלל על מה שעשו
במדבר :בערבה .מלמד שהוכיח על מה שעשו בערבות מואב שנא' במדבר כה וישב ישראל בשטים:
מול סוף .מלמד שהוכיחן על מה שעשו בים סוף והימרו בתוך הים והפכו עורף כלפי משה ג' מסעות.
ר' יהודה אומר הימרו בתוך הים והימרו על הים וכן הוא אומר תהלים קו וימרו על ים בים סוף .יכול
שלא הוכיחם אלא בתחילת מסע מן מסע למסע מנין ת"ל בין פארן ובין תופל .דברי תפלות שתפלו על
המן וכן הוא אומר במדבר כא ונפשינו קצה בלחם הקלוקל .אמר להם שוטים כל עצמם של מלכים אין
בוררים להם אלא לחם קל שלא יהא דולריא אוחזתו אבל אותה טובה שהיטבתי לכם בה אתם
מתוכחים ומתרעמים לפני הוי כטובה שהיטבתי לאדם הראשון שאמרתי לו בראשית ב אעשה לו עזר
כנגדו בטוב' שהיטבתי לו בה מתרעם לפני שם ג ויאמר האדם האשה אשר נתת עמדי היא נתנ' לי מן
העץ ואוכל :וחצירות .אמר להם לא היה לכם ללמוד ממה שעשיתי למרים בחצרות אם למרים הצדקת
לא נשאתי לה פנים בדין ק"ו לשאר בני אדם .ד"א וחצירות ומה מרים שלא דברה אלא באחיה הקטן
כך נענשה במדבר .המדבר במי שגדול הימנו עאכ"ו .ד"א וחצירות ומה מרים כשדברה הדבר לא שמעה
כל בריה אלא הקב"ה בלבד שנאמר במדבר יב וישמע ה' כך נענשה .המדבר בגנותו של חבירו ברבים
עאכ"ו :ודי זהב .אמר להם הדבר הזה האי יתרה לכם לכל מה שעשיתם במעשה העגל קשה עלי מן
הכל .היה רבי אומר משל למה הדבר דומה לאחד שעשה לחבירו צרות הרבה באחרונה הוסיף לו צרה
אחת אמר לו האי יתירה לכל מה שעשית לי זו קשה עלי יותר מן הכל כך אמר הקב"ה לישראל זו
יתירה לכל מה שעשית' .ר' שמעון בן יוחאי אומר משל למה הדבר דומה לאחד שהיה מקבל חכמים
ותלמידים והיו מכל מאשרים אותו באו גוים וקיבל' והיו הבריות אומרים כך היא ווסתן של פלוני
לקבל את הכל כך אמר משה לישראל ודי זהב למשכן ודי זהב לעגל .ר' בנאה אומר עבדו ישראל לע"ז
הרי הם חייבי' כלייה יבוא זהב משכן ויכפר על זהב העגל .ר' יוסי ברבי חנינא אומר הרי אומר במדבר
בערבה .אלו )אבות פ"ה ערכין טו( י' נסיונו' שנסו אבותינו הקב"ה במדבר ואלו הם ב' בים וב' במים
וב' במן ב' בשליו ואחד במעשה העגל ואחד במדבר פארן ואחד במרגלים .אמר לו ר' יוסי בן
דורמסקית לר' יהודה בר' למה אתה מעוות עלינו את הכתובים מעידני עלי שמים וארץ שחזרנו על כל
המקומות שבתורה ואין מקום שנקרא אלא על שם המאורע:
ועי' )אדר"נ פל"ד מ"א( עשרה נסיונות ניסה הקב"ה את אבותינו ובכולן לא נמצאו שלימים ואלו הן
במדבר בערבה מול סוף ]בין פארן ובין תפל ולבן וחצירות ודי זהב[ )דברים א( במדבר שעשו את העגל
שנא' )שמות לב( עשו להם עגל מסכה בערבה על המים שנא' )שם יז( ויצמא שם העם למים .מול סוף
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רש"י דברים
סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל :אל כל ישראל  -אילו הוכיח מקצתן היו אלו
שבשוק אומרים אתם הייתם שומעים מבן עמרם ולא השיבותם דבר מכך וכך אילו היינו שם היינו
משיבים אותו ,לכך כנסם כולם ואמר להם הרי כולכם כאן כל מי שיש לו תשובה ישיב :3במדבר  -לא
במדבר היו אלא בערבות מואב ,ומהו במדבר ,אלא בשביל מה שהכעיסוהו במדבר שאמרו )שמות טז
ג( מי יתן מותנו וגו' :4בערבה  -בשביל הערבה ,שחטאו בבעל פעור בשטים בערבות מואב :5מול סוף -
על מה שהמרו בים סוף בבואם לים סוף ,שאמרו )שם יד יא( המבלי אין קברים במצרים ,וכן בנסעם
מתוך הים שנאמר )תהלים קו ז( וימרו על ים בים סוף כדאיתא בערכין )טו ע"א(  :6בין פארן ובין תפל
ולבן  -אמר רבי יוחנן ]רשב"י[ חזרנו על כל המקרא ולא מצינו מקום ששמו תופל ולבן ,אלא הוכיחן
על הדברים שתפלוה על המן שהוא לבן ,שאמרו )במדבר כא ה( ונפשנו קצה בלחם הקלוקל ,ועל מה
שעשו במדבר פארן על ידי המרגלים :7וחצרות  -במחלוקתו של קרחא .דבר אחר אמר להם היה לכם
ללמוד ממה שעשיתי למרים בחצרות בשביל לשון הרע ואתם נדברתםט במקום :ודי זהב  -הוכיחן על
העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם ,שנאמר )הושע ב י( וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל) :ב(
אחד עשר יום מחורב  -אמר להם משה ראו מה גרמתם ,אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש ברנע כדרך
הר שעיר ואף הוא מהלך אחד עשר יום ,ואתם הלכתם אותו בשלשה ימים ,שהרי בעשרים באייר נסעו
מחורב שנאמר )במדבר י יא( ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש וגו' ובכ"ט בסיון שלחו
את המרגלים מקדש ברנע ,צא מהם שלושים יום שעשו בקברות התאוה ,שאכלו הבשר חדש ימים,
ושבעה ימים שעשו בחצרות להסגר שם מרים ,נמצא בשלשה ימים הלכו כל אותו הדרך .וכל כך היתה
שכינה מתלבטת בשבילכם למהר ביאתכם לארץ ,ובשביל שקלקלתם הסב אתכם סביבות הר שעיר
ארבעים שנה) :8ג( ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש  -מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך
למיתה .ממי למד מיעקב ,שלא הוכיח את בניו אלא סמוך למיתה .אמר ראובן בני אני אומר לך מפני
מה לא הוכחתיך כל השנים הללו כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשו אחי .ומפני ארבעה דברים אין
מוכיחין את האדם אלא סמוך למיתה :כדי שלא יהא מוכיחו וחוזר ומוכיחו .ושלא יהא חבירו רואהו
ומתביישס ממנו וכו' כדאיתא בספרי .וכן יהושע לא הוכיח את ישראל אלא סמוך למיתה ,וכן שמואל
שנאמר )ש"א יב ג( הנני ענו בי .וכן דוד את שלמה בנו) :9ד( אחרי הכותו  -אמר משה ,אם אני מוכיחם
על שהמרו על ים סוף )וי"א זה פסלו של מיכה( .רבי יהודה אומר המרו על הים המרו בתוך הים שנא'
)תהלים קו( וימרו על ים בים סוף .בין פארן במרגלים )במדבר יג( וישלח אותם משה ממדבר פארן .בין
תופל אלו דברי תיפלות שתפלו על המן .ולבן זה מחלוקתו של קרח .וחצירות על השליו הרי שבעה
ובמקום אחר הוא אומר )דברים ט( ובתבערה ובמסה ובקברות התאוה .ודי זהב אמר להם )אהרן(
דייכם חטא זהב שהבאתם לעגל .ורבי אליעזר בן יעקב אומר די הוא עון זה שלקו ישראל בו מכאן ועד
שיחיו המתים:
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עי' ספרי )דברים א( אל כל ישראל .אלו הוכיח מקצתם הרי אלו שבשוק היו אומרים כך היית' שומעי' מבן עמרם ולא
הייתם משיבים לו דבר כך וכך .אם היינו יושבים שם היינו משיבים לו ד' וה' פעמים על כל דבר ודבר ד"א מגיד שכנסן
משה מגדולם ועד קטנם ואמר להם כל מי שיש לו תשובה יבוא ויאמר .ד"א על כל בני ישראל מלמד שהיו כולם בעלי
תוכחה ויכולים לעמוד בתוכחות) .ערכין טז( אמר רבי טרפון העבודה אם יש בדור הזה מי שיכול לקבל תוכחה .אמר רבי
עקיבא העבוד' אם יש בדור הזה יודע היאך מוכיחי'.
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עי' לעיל הערה .2
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עי' לעיל הערה .2
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עי' לעיל הערה .2

 8עי' ספרי דברים )פיסקא ב( אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע .וכי מהלך י"א יום
לקברו' התאוה ומקברות התאוה לחצרות והרי אינו אלא מהלך שלשה ימים שנאמר במדבר י ויסעו
מהר ה' דרך שלשת ימים רבי יהודה אומר וכי לשלשה ימים הלכו ישראל מהלך י"א מסעות והלא אינו
מהלך אלא מ' יום כענין שנא' באליהו מ"א יט ויקם ויאכל וישתה וילך בכח האכיל' ההיא מ' יום ומ'
לילה אחר שאמר אי אפשר חזור לך לענין הראשון ד"א י"א יום מחורב אלו זכו ישראל לי"א יום היו
נכנסים לארץ אלא מתוך שקלקלו מעשיהם גילגל המקום עליהם מ' שנה שנאמר במדבר יד במספר
הימים אשר תרתם את הארץ מ' יום יום לשנה יום לשנה .ר' יהודה אומר אלו זכו ישראל לג' ימים היו
נכנסים לארץ שנא' שם י וארון ברית ה' נוסע לפניהם דרך ג' ימים לתור להם מנוח' ואין מנוח' אלא
ארץ ישראל שנא' דברים יב כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר ה' אלהיך נותן לך .ר'
בנאה אומר אלו זכו ישראל ליום אחד היו נכנסים לארץ שנ' שמות יג היום אתם יוצאי' בחודש האביב
והיה כי יביא' ה' אלהי' אל ארץ הכנעני מיד .אבא יוסי בן חנין אומר משום אבא כהן ברדלא אלו זכו
ישראל כיון שעלו פרסות רגליהם מן הים היו נכנסים לארץ שנא' דברים א עלה רש כאשר דבר אלהי
אבותיך לך:
 9עי' ספרי )דברים ב( ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חודש באחד לחודש .מלמד שלא הוכיחם אלא
2

רש"י דברים
קודם שיכנסו לקצת הארץ יאמרו מה לזה עלינו מה היטיב לנו ,אינו בא אלא לקנתר ולמצוא עילה
שאין בו כח להכניסנו לארץ ,לפיכך המתין עד שהפיל סיחון ועוג לפניהם והורישם את ארצם ,ואחר
כך הוכיחן :10סיחון וגו' אשר יושב וגו'  -אילו לא היה סיחון קשה והיה שרוי בחשבון היה קשה,
שהמדינה קשה ואילו היתה עיר אחרת וסיחון שרוי בתוכה היתה קשה שהמלך קשה ,על אחת כמה
וכמה שהמלך קשה והמדינה קשה :11אשר יושב בעשתרות  -המלך קשה והמדינה קשה :12עשתרות -
הוא לשון צוקין וקושי ,כמו )בראשית יד ה( עשתרות קרנים .13ועשתרות זה הוא עשתרות קרנים שהיו
שם רפאים שהכה אמרפל ,שנאמר )בראשית יד ה( ויכו את רפאים בעשתרות קרנים .ועוג נמלט מהם
והוא שנאמר )שם יד יג( ויבא הפליט ,ואומר )דברים ג יא( כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים:
באדרעי  -שם המלכות )ספרי דברים ג() :ה( הואיל  -התחיל כמו )בראשית יח כז( הנה נא הואלתי:14
באר את התורה  -בשבעים לשון פירשה להם) :15ו( רב לכם שבת  -כפשוטו .ויש מדרש אגדה הרבה
לכם גדולה ושכר על ישיבתכם בהר הזה ,עשיתם משכן מנורה וכלים קבלתם תורה מניתם לכם
סנהדרין שרי אלפים ושרי מאות) :16ז( פנו וסעו לכם  -זו דרך ערד וחרמה )ספרי דברים ו( :ובאו הר
האמרי  -כמשמעו :ואל כל שכניו  -עמון ומואב והר שעיר )ספרי שם( :בערבה  -זה מישור של יער
)ספרי שם( :בהר  -זה הר המלך )ספרי שם( :ובשפלה  -זו שפלת דרום )ספרי שם( :ובנגב ובחוף הים -
סמוך למיתה ממי למד מיעקב שלא הוכיח לבניו אלא סמוך למיתה שנא' בראשית מט ויקרא יעקב אל
בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים אמר לו ראובן בכורי אתה .אמר
לו בני אומר לך מפני מה לא הוכחתיו כל השנים הללו כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשו אחי .ומפני
ד' דברים אין מוכיחים את האדם אלא סמוך למיתה כדי שלא יהו מוכיחו וחוזר ומוכיחו .כדי שלא
יהיו חבירו רואהו ומתבייש הימנו ושלא יהא בלבך עליו ]מילקוט רמז תת  -ושלא יהו המוכיחים
מתווכחין[ שהתוכחה מביאו לידי שלום .וכן אתה מוצא באברהם שנא' בראשית כא והוכיח אברהם
את אבימלך על אודות ומהו אומר שם ויכרתו ברית שניהם .וכן הוא אומר ביצחק שם כו ויאמר
אליהם יצחק מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אותי ותשלחוני מאתכם ואומר וישלחם יצחק וילכו
מאתו בשלום .וכן אתה מוצא ביהושע שלא הוכיח את ישראל אלא סמוך למיתה שנא' יהושע כד אם
רע בעיניכם לעבוד ה' בחרו לכם היום את מי תעבדו אם את אלהים אשר עבדו אבותיכם ואם את
אלהי הנכר אשר יושבים בארצם ויענו כל העם אל יהושע לא כי ה' נעבוד .וכן אתה מוצא בשמואל
שלא הוכיח את ישראל אלא סמוך למיתה שנאמר ש"א יב הנני ענו בי נגד ה' ונגד משיחו ויאמרו לא
ויאמר אליהם עד ה' בכם היום ויאמר עד .וכן אתה מוצא בדוד שלא הוכיח את ישראל אלא סמוך
למיתה שנא' מ"א ב ויקרבו ימי דוד למות.
 10עי' ספרי דברים ג :אחרי הכותו את סיחון מלך חשבון .משל למה הדבר דומה למלך שיצא הוא
וחיילותיו למדבר אמרו לו חיילותיו תן לנו את גלוסקאות חמות אמר להם אני נותן לכם שוב אמרו לו
תן לנו גלוסקאות חמות אמר להם האיפרכיס שלו בשביל שהמלך כשר אם לאו מאין לו רחיים מאין
לו תנורים במדבר .כך אמר משה מוכיחני את ישראל תחילה עכשיו יאמרו עלי בשביל שאין בו כח
להכניסנו לארץ ולהפיל סיחון לפנינו הוא מוכיחנו הוא לא עשה כן אלא לאחר שנכנסו לארץ והפיל
סיחון ועוג לפניהם אחר כך הוכיחם לכך נאמר אחרי הכותו :את סיחון מלך האמורי היושב בחשבון.
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עי' ספרי שם :את סיחון מלך האמורי היושב בחשבון .אלו לא היה סיחון קשה ושרוי בחשבון קשה היה שהרי המדינה
קשה .ואלו לא היתה המדינה קשה וסיחון שרוי בתוכה קשה היה שהמלך קשה עאכ"ו שהמלך קשה והמדינה קשה:

 12עי' ספרי שם :ואת עוד מלך הבשן .ואלו לא היה עוג קשה ושרוי בעשתרות קשה היה ואלו לא היתה
מדינה קשה ועוג שרוי בה קשה היתה שהמלך קשה עאכ"ו שהמלך קשה ומדינה קשה:
 13עי' ספרי שם :בעשתרות .שהיה קשה כעשתרות:
 14עי' ספרי )דברים ד( :בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר .אין הואלה אלא התחלה שנ'
שופטים יט הואל נא ולין וייטב לבך ואומר ד"ה א יז עתה הואל וברך את בית עבדך להיות לעולם
לפניך .וחכמים אומרים אין הואלה אלא שבועה שנאמר שמות ב ויאל משה לשבת את האיש .ואומר
ש"א יד ויואל שאול את העם לאמר ארור העם אשר יאכל עד הערב ונקמתי מאויבי:
 15עי' מדרש תנחומא דברים ב :אתה אומר לא איש דברים אנכי בסוף ארבעים שנה שיצאו ישראל
ממצרים התחיל מפרש התורה בשבעים לשון באר את התורה הזאת הפה שאמר לא איש דברים אנכי
אמר אלה הדברים והנביא
 16ספרים דברים ה :רב לכם שבת בהר הזה .שכר הוא לכם ישיבתכם בהר הזה קבלתם עליכם בו את
התורה מניתי עליכם ע' זקנים ושרי אלפים ושרי מאות ושרי נ' ושרי עשרות .עשיתם לכם המשכן
וכלים הא הנאה גדולה היא לכם ישיבתכם בהר הזה:
ילקוט דברים רמז תתא :רב לכם שבת בהר הזה אמר להם ]הרבה[ שכר הוא לכם שבת בהר הזה
עשיתם לכם את המשכן ,עשיתם לכם שלחן ,עשיתם לכם מנורה .דבר אחר הנאה גדולה היא לכם
ישיבתם בהר הזה קבלתם לכם את התורה ,מניתם עליכם שבעים זקנים ,מניתם עליכם שרי אלפים
ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרות ,הא הנאה גדולה היא לכם ישיבת ההר הזה.
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אשקלון ועזה וקסרי וכו' כדאיתא בספרי )ספרי שם( :עד הנהר הגדול  -מפני שנזכר עם ארץ ישראל
קראוה גדול .משל הדיוט אומר עבד מלך מלך הדבק לשחוורו וישתחוו לך קרב לגבי דהינא ואידהן:17
)ח( ראה נתתי  -בעיניכם אתם רואים .איני אומר לכם מאומד ומשמועה :18באו ורשו  -אין מערער
בדבר ואינכם צריכים למלחמה אלו ,לא שלחו מרגלים לא היו צריכים לכלי זיין :19לאבתיכם  -למה
הזכיר שוב לאברהם ליצחק וליעקב אלא אברהם כדאי לעצמו יצחק כדאי לעצמו יעקב כדאי לעצמו:20
)ט( ואמר אליכם בעת ההוא לאמר  -מהו לאמר ,אמר להם משה לא מעצמי אני אומר לכם אלא מפי
הקדוש ברוך הוא :21לא אוכל לבדי וגו'  -אפשר שלא היה משה יכול לדון את ישראל ,אדם שהוציאם
ממצרים וקרע להם את הים ,והוריד את המן ,והגיז את השליו ,לא היה יכול לדונם .אלא כך אמר להם
ה' אלהיכם הרבה אתכם הגדיל והרים אתכם על דייניכם נטל את העונש מכם ונתנו על הדיינין .22וכן
אמר שלמה )מלכים א' ג ט( כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה ,אפשר מי שכתוב בו )שם ה יא(
ויחכם מכל האדם ,אומר מי יוכל לשפוט .אלא כך אמר שלמה ,אין דייני אומה זו כדייני שאר האומות,
שאם דן והורג ומכה וחונק ומטה את דינו וגוזל אין בכך כלום ,אני אם חייבתי ממון שלא כדין נפשות
אני נתבע שנאמר )משלי כב כג( וקבע את קובעיהם נפש) :י( והנכם היום ככוכבי השמים  -וכי ככוכבי
השמים היו באותו היום ,והלא לא היו אלא שישים רבוא .מהו והנכם היום ,הנכם משולים כיום,
קיימים כחמה וכלבנה וככוכבים) :23יא( יוסף עליכם ככם אלף פעמים  -מהו שוב ויברך אתכם כאשר
 17ספרי דברים ו :עד הנהר הגדול נהר פרת .שרובו ותוקפו כנגד ארץ ישראל .משל ההדיוט אומר
שבועות מז עבד מלך מלך הדבק לשחוור וישתחוו לך:
ועי' ילקוט שמעוני דברים )פרק א  -רמז תתא( עד הנהר הגדול נהר פרת שמעון בן טרפון אומר קרב
לגבי דהינא ואידהן ,דבי רבי ישמעאל תנא עבד
 18עי' ספרי דברים ז :ראה נתתי לפניכם את הארץ .אמר להם איני אומר לכם לא מאומד ולא משמועה
אלא כשם שאתם נכנסים לארץ אין אתם צריכים כלי זיין אלא קובע דיופטין ומחלק:
 19עי' ילקוט שמעוני דברים )פרק א  -רמז תתא( רואים בעיניכם .בואו ורשו את הארץ אמר להם
כשאתם נכנסין לארץ אין אתם צריכים כלי זיין )לא( ]אלא[ קובע דיופטין ומחלק .אשר נשבע ה'
לאבותיכם מה ת"ל לאברהם ליצחק וליעקב אם לענין
 20עי 'ספרי פרשת דברים פיסקא ח ,אשר נשבע ה' לאבותינו .נשבע ה' לאבותינו .שאין ת"ל לאברהם
ליצחק וליעקב כדי אנילענין שבועות אבו' הרי כבר נאמר חבקוק ג עריה תעור קשתך שבועות מטות
אומר סלה .ומה ת"ל לאברהם ליצחק וליעקב כדי אברהם בעצמו כדי יצחק בעצמו כדי יעקב בעצמו
משל למלך שנתן לעבדו שדה אחת במתנה ולא נתנה לו אלא כמות שהיא עמד העבד והשביחה ואמר
מה בידי לא נתנה לי אלא כמות שהיא חזר ונטעה כרם אמר מה בידי לא נתנה לי אלא כמות שהיא כך
כשנתן הקב"ה לאברה' אבינו את הארץ לא נתנה לו אלא כמות שהיא שנאמר בראשית יג קום לך
בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה עמד אברהם והשביחה שנאמר שם שם כא ויטע אשל בבאר שבע
עמד יצחק והשביחה שנאמר שם כו ויזרע יצחק בשנה ההיא מאה שערים ועמד יעקב והשביחה
שנאמר שם לג ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו :לתת להם .אלו באי הארץ :ולזרעם .אלו
בניהם :אחריהם .אלו שכבשו דוד וירבעם וכן
 21עי' ספרי )דברים פיסקא ט( ואומר אליכם בעת ההיא לאמר .אמר להם משה לא מעצמי אני אומר
לכם אלא מפי הגבורה אני אומר:
 22עי' ספרי )פרשת דברים פיסקא ט( לא אוכל לבדי שאת אתכם .אפשר שלא היה יכול משה לדון את
ישראל אדם שהוציאם ממצרים וקרע להם את הים והוריד להם את המן והגיז להם את השליו ועשה
להם נסים וגבורות ולא היה יכול לדונן אלא כך אמר להם ה' אלהיכם הרבה אתכם על גבי דייניכם .וכן
שלמה אמר מ"א ג ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמךואומר כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה
אפשר שלמה לא היה יכול לדון את ישראל שנא' בו )שם ה ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם
ומכל חכמת מצרים ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהיו שמו בכל
הגוים סביב ולא היה יכול לדונן אלא כך אמר להם איני כשאר כל הדיינים מלך ב"ו יושב על בימה שלו
דן להריגה ולחניקה ולשריפה ולסקילה ואין בכך כלום ואם חייב ליטול סלע נוטל שתים ואם חייב
ליטול שתים נוטל שלשה ואם חייב ליטול דינר נוטל מנה אתה אינו כך אלא חייבתי ממון נפשות אתה
תובע .וכן הוא אומר משלי כב אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער כי ה' יריב ריבם וקבע את
קובעיהם נפש) :סליק פיסקא(:
 23עי' ספרי י :והנכם היום כוכבי השמים לרוב .אתם קיימים כיום :מכאן אמרו ז' כיתות של צדיקים
בגן עדן זו למעלה מזו .כת ראשונה תהלים קמ אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך .כת שניה
שם סה אשרי תבחר ותקרב לשכון חצריך בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי רשע .כת שלישית
שם פד אשרי יושבי ביתך .כת רביעית שם טו מי יגור באהליך .כת חמישית שם מי ישכון בהר קדשך.
כת ששית שם כד מי יעלה בהר ה' .כת שביעית שם מי יקום במקום קדשו .ר' שמעון בן יוחי אומ'
לשבע שמחות פניהם של צדיקים ראויים לעתיד לבוא לחמה וללבנה לרקיע לכוכבים ולברקים
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דבר לכם ,אלא אמרו לו משה אתה נותן קצבה לברכתינו ,כבר הבטיח הקדוש ברוך הוא את אברהם
)בראשית יג טז( אשר אם יוכל איש למנות וגו' ,אמר להם זו משלי היא ,אבל הוא יברך אתכם כאשר
דבר לכם) :24יב( איכה אשא לבדי  -אם אומר לקבל שכר לא אוכל ,זו היא שאמרתי לכם ,לא מעצמי
אני אומר לכם אלא מפי הקדוש ברוך הוא :25טרחכם  -מלמד שהיו ישראל טרחנין .היה אחד מהם
רואה את בעל דינו נוצח בדין אומר יש לי עדים להביא יש לי ראיות להביא מוסיף אני עליכם דיינין:26
ומשאכם  -מלמד שהיו אפיקורסין .הקדים משה לצאת אמרו מה ראה בן עמרם לצאת שמא אינו שפוי
בתוך ביתו .איחר לצאת אמרו מה ראה בן עמרם שלא לצאת מה אתם סבורים יושב ויועץ עליכם
עצות רעות וחושב עליכם מחשבות :27וריבכם  -מלמד שהיו רוגנים) :28יג( הבו לכם  -הזמינו עצמכם
לדבר :29אנשים  -וכי תעלה על דעתך נשים ,מה תלמוד לומר אנשים ,צדיקים ]כסופים[ :30חכמים -
)כסופים( :נבונים  -מבינים דבר מתוך דבר .זו היא ששאל אריוס את רבי יוסי מה בין חכמים לנבונים.
חכם דומה לשולחני עשיר כשמביאין לו דינרין לראות רואה וכשאין מביאין לו יושב ותוהא .נבון דומה
לשולחני תגר כשמביאין לו מעות לראות רואה וכשאין מביאין לו הואב מחזר ומביא משלו :31וידועים
לשבטיכם  -שהם ניכרים לכם ,שאם בא לפני מעוטף בטליתו איני יודע מי הוא ומאיזה שבט הוא ואם
ולשושנים ולמנורת בית המקדש .לחמה וללבנה מנין שה"ש ו יפה כלבנה ברה כחמה .לרקיע מנין שנא'
דניאל יב והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע .לברקים מנין שנ' נחום ב וכברקים ירוצצו .לשושנים מנין
שנא' תהלים מה למנצח על שושנים לבני קרח .למנורת בית המקדש מנין שנא' זכרי' ד ושנים זיתים
עליה אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה:
ועי' מדרש רבה דברים פרשה א פסקה יב :ה' אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי וגו' אמר להן
היום אתם ככוכבים אבל לעתיד לבא לרב אתם עתידים להיות דומין לרבכן כיצד כתיב כאן כי ה'
אלהיך אש אכלה וכתיב בישראל לעתיד לבא )ישעיה י( והיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה א"ר לוי
בר חמא ומה מי שעובד עבודת כוכבים הרי הוא כמותו שנאמר )תהלים קטו( כמוהם יהיו עושיהם וגו'
מי שעובד להקב"ה לא כל שכן שיהיה כמותו ומנין שכך כתיב )ירמיה יז( ברוך הגבר אשר יבטח בה'
וגו' ד"א א"ר אבא לעתיד לבא עתיד מחיצתן של צדיקים להיות לפנים ממלאכי השרת והם שואלים
להם מה הלכות חידש הקב"ה היום א"ר לוי בר חנינא ואל תתמה אף בעולם הזה היתה מחיצתן לפנים
ממלאכי השרת שנאמר )דניאל ג( ורוח די רביעאה דמי לבר אלהין שהיו לפנים מהמלאך והוא מכבה
לפניהם האש:
 24עי' ספרי )דברים יא( :ה' אלהי אבותיכם יוסיף עליכם ככם אלף פעמים .אמרו לו רבינו משה אי
איפשי לנו שתברכנו .הקב"ה הבטיח את אברהם אבינו אמר בראשית כו והרבתי את זרעך ככוכבי
השמים שם יג ושמתי את זרעך כעפר הארץ ואתה נותן קצבה לברכותינו .משל למלך שהיו לו נכסים
הרבה והיה לו בן קטן והיה צריך לצאת למדינת הים אמר אם אני מניח את נכסי ביד בני הוא עומד
ומבזבז אותם אלא הריני ממנה אפוטרופא עד שיגדל משהגדיל הבן ההוא אמר לו לאפוטרופא תן לי
הכסף וזהב שהניח לי אבא בידך עמד ונתן לו משלו כדי פרנסתו אמר לו כל מה שנתתי לך לא נתתי לך
אלא משלי אבל מה שהניח לך אביך הרי הוא שמור לך כך אמר להם משה לישראל ה' אלהיכם יוסף
עליכם ככם אלף פעמים זו משלי יש לכם ויברך אתכם כאשר דבר לכם .כחול ימים וכצמחי אדמה
וכדגי הים וככוכבי השמים לרוב:
 25עי' ספרי )פרשת דברים פיסקא יב( איכה אשא לבדי אמר להם לא מעצמי אני אומר לכם.
26

עי' ספרי )דברים יב( :טרחכם .מלמד שהיו טורחנים .היה אחד מהם רואה שנוצח חברו בדין אומר יש לי עדים להביא יש
לי ראיות למחר אני דן מוסיף אני עליכם דינים ]דיינים – גר"א[ לכך נאמר טרחכם ומשאכם וריבכם .טרחכם מלמד שהיו
טורחני':

) 27עי' ספרי שם( :משאכ' .מלמד שהיו אפיקורסי' הקדים משה לצאת אמרו מה ראה בן עמרם לצאת
שמא אינו שפוי בתוך ביתו איחר לצאת אמרו מה ראה בן עמרם שלא לצאת מה אתם סבורים יושב
ויועץ עליכם עצות ומחשב עליכם מחשבות ק"ו משל בית און כענין שנא' ואון בן פלת בני ראובן
סנהדרין קט בידוע שאשתו יועצתו לכך נאמר ומשאכם:
 28עי' ספרי שם :וריבכם .מלמד שהיו אפיקורסי' והיו רגזנים :ורבכם היה אחד מוציא סלע בשביל
ליטול שתים שתים בשביל ליטול ג' לכך נאמר וריבכם מלמד שהיו רוננים:
 29עי' ספרי דברים יג :הבו לכם .אין הבו אלא עצה שנ' שופטים כ הבו לכם דבר עצה .שמות א הבה
נתחכמה לו} :עי' רש"י שמות ושם הבאנו זהר ח"ב דף יח ע"א{.
 30עי' ספרי שם :וכי עלתה על דעתינו נשים ומה ת"ל אנשים וותיקים כסופים :חכמים ונבונים .זה
ששאל אריוס את ר'
 31עי' ספרי שם :חכמים ונבונים .זה ששאל אריוס את ר' יוסי אמר לו איזהו חכם אמר לו המקיים
תלמודו אתה אומ' תלמוד או אינו אלא נבון א"ל הרי כבר נאמר נבונים .מה בין נבונים לחכמים
חכמים דומים לשולחני עשיר שמביאים לראות רואה כשאין מביאים יושב ותוהה .נבון דומה לשולחני
תגר כשאין מביאי' לו לראו' מביא משלו ורואה:
5

רש"י דברים
הגון הוא ,אבל אתם מכירין בו שאתם גידלתם אותו ,לכך נאמר וידועים לשבטיכם :32בראשיכם -
ראשים ומכובדים עליכם שתהיו נוהגין בהם כבוד ויראה :33ואשמם  -חסר יו"ד למד שאשמותיהם של
ישראל תלויות בראשי דייניהם שהיה להם למחות ולכוון אותם לדרך הישרה) :34יד( ותענו אותי וגו' -
החלטתם את הדבר להנאתכם ,היה לכם להשיב ,רבינו משה ממי נאה ללמוד ממך או מתלמידך ,לא
ממך שנצטערתו עליה .אלא ידעתי מחשבותיכם .הייתם אומרים עכשיו יתמנו עלינו דיינין הרבה ,אם
אין מכירנו אנו מביאין לו דורון והוא נושא לנו פנים :35לעשות  -אם הייתי מתעצל אתם אומרים עשה
מהרה) :טו( ואקח את ראשי שבטיכם  -משכתים בדברים ,אשריכם על מי באתם להתמנות ,על בני
אברהם יצחק ויעקב ,על בני אדם שנקראו אחים ורעים חלק ונחלה וכל לשון חבה :36אנשים חכמים
וידועים  -אבל נבונים לא מצאתי .זו אחת משבע מדות שאמר יתרו למשה ולא מצא אלא שלש אנשים
צדיקים חכמים וידועים :37ראשים עליכם  -שתנהגו בהם כבוד .ראשים במקח ראשים בממכר ראשים
במשא ומתן נכנס )מביתו לב"ה( אחרון ויוצא ראשון :38שרי אלפים  -אחד ממונה על אלף :39שרי מאות
 אחד ממונה על מאה :ושטרים  -מניתי עליכם לשבטיכם .אלו הכופתין והמכין ברצועה על פי 32עי' ספרי יג :וידועים לשבטיכם .שיהיו ידועים לכם הרי שמתעטף בטליתו ובא וישב לפני איני יודע
מאיזה מקום הוא ומאיזה שבט הוא אבל אתם מכירים אותו שאתה גדלתם אותו לכך נאמך וידועים
לשבטיכם שיהיו ידועים לכם .רבן שמעון בן גמליאל אומר כל ישיבה וישיבה יושבת עד שיהיו הבריות
מרננות אחריו ואומרי' מה ראה איש פלוני לישב ומה ראה איש פלוני שלא לישב לכך נא' וידועים
לשבטיכם שיהיו ידועים לכם:
 33עי' ספרי יג :ואשימם בראשיכם .יכול אם מניתם אתם אותם הם ממונים ואם לאו אינן ממונים ת"ל
ואשימם בראשיכם אם אני ממנה אותם הרי הם ממונים אם לאו אינם ממונים .יכול אם גדלתם
אותם הרי הם גדולים ואם לאו אינן גדולים ת"ל בראשיכם .ד"א ואשימם בראשיכם אם שמרתם את
דבריכם הרי ראשיכם שמורים ואם לא שמרתם את עצמיכם אין ראשיכם שמורים מלמד שאשמותיהם
של ישראל תלויים בראשי דייניהם .וכן הוא אומר יחזקאל ג בן אדם צופה נתתיך לבית ישראל ושמעת
מפי דבר והזהרת אותם ממני:
 34עי' דברים רבה )פרשה א פסקה י( ואם לא נמצאו מג' מביא מאחד שכך כתיב )משלי לא( אשת חיל
מי ימצא ואשימם בראשיכם ואשמם כ' אר"י בן לוי אמר להן משה אם אי אתם נשמעים להם אשמה
תלוי בראשיכם למה הדבר דומה לנחש הזה שאמר הזנב לראש עד מתי אתה מתהלך תחלה אני אלך
תחלה אמר לו לך הלך ומצא גומא של מים והשליכו לתוכה מצא אש והשליכו לתוכו מצא קוצים
והשליכו לתוכן מי גרם לו על שהלך הראש אחר הזנב כך כשקטנים נשמעים לגדולים הם גוזרים לפני
המקום והוא עושה ובשעה שהגדולים מהלכין אחר הקטנים נופלים לאחר פניהם דבר אחר א"ר
הושעיא למה הדבר דומה לכלה
 35עי' ספרי יד :ותענו אותי ותאמרו טוב הדבר אשר דברת לעשות .היה לכם לומר רבינו משה ממי
נאה ללמוד תורה ממך או מתלמידך או מתלמידי תלמידך .ולא ממך שנצטערת עליהם כענין שנ' שמות
לד ויהי שם עם ה' מ' יום ומ' לילה אלא יודע אני מה שתחת עקבי רגליכם הייתם אומרים עכשיו הוא
ממנה עלינו דיינים שהם מונים אלף חסר פרוטרוט .אם אינו שומע אנו מביאים לו דורון והוא נושא
לנו פנים בדין לכך נאמר ותענו אותי .כשהייתי מתעצל הייתם אומרים יעשה מהרה) :סליק פיסקא(:
 36ספרי דבירם טו :ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים ואצוה את שופטיכם .משכתי' בדברי'
אמרתי להם אשריכם על מי באתם להתמנות על בני אברהם יצחק ויעקב בני אדם שנקראו אחים
וריעים חבל נחלתו צאן מרעיתו וכל לשון חיבה:
 37עי' עירובים ק ע"ב( אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה
הווין לה בנים שאפילו בדורו של משה לא היו כמותן דאילו בדורו של משה כתיב הבו לכם אנשים
חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם וכתיב ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים ואילו
נבונים לא אשכח ואילו גבי לאה כתיב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכור שכרתיך וכתיב
ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל ראשיהם מאתים וכל אחיהם על פיהם איני
והאמר רב יצחק בר
ספרי דברים טו :אנשים חכמים וידועים .זה אחד מז' מדות שאמר לו יתרו למשה הלך ולא מצא אלא
ג' אנשים חכמים וידועים .שיהיו מכובדים עליכם ראשיכם במקח ראשיכם במכר ראשיכם במשא
ובמתן ראשיכם בכניסה ויציאה נכנס ראשון ויוצא אחרון לכך נאמר ואתן אותם ראשים:
38

ספרי דבירם טו :עליכם .שיהיו מכובדים עליכם:

עי' במדבר רבה )פרשה טו פסקה יז( בכניסה וביציאה ולנהוג בו מורא וכבוד שנא' )דברים ו( את ה'
אלהיך תירא ותניא את לרבות בעלי תורה שאין לך מדה אחרת כיוצא בה וכן הוא אומר )שם א( ואתן
אותם ראשים עליכם מיכן את למד שתנהוג בו מנהג נשיאות לעמוד מפניו להקדימו לכל דבר
שבגדולה אמר רבי אבא הכהן בר פפא
39

סנהדרים יח ע"א.
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רש"י דברים
הדיינין) :40טז( ואצוה את שפטיכם  -אמרתי להם הוו מתונים בדין )&( ,אם בא דין לפניך פעם אחת
שתים ושלש אל תאמר כבר בא דין זה לפני פעמים הרבה ,אלא היו נושאים ונותנים בו :41בעת ההוא -
משמניתים אמרתי להם אין עכשיו כלשעבר לשעבר הייתם ברשות עצמכם עכשיו הרי אתם
משועבדים לצבור :42שמוע  -לשון הווה אודנ"ט בלע"ז ]בהאזינכם[ כמו )שמות כ ח( זכור )דברים ה יב(
שמור :ובין גרו  -זה בעל דינו שאוגר עליו דברים .דבר אחר ובין גרו אף על עסקי דירה בין חלוקת
אחים אפילו בין תנור לכירים) :43יז( לא תכירו פנים במשפט  -זה הממונה להושיב הדיינין שלא יאמר
איש פלוני נאה או גבור אושיבנו דיין ,איש פלוני קרובי אושיבנו דיין בעיר והוא אינו בקי בדינין,
נמצא מחייב את הזכאי ומזכה את החייב .מעלה אני על מי שמנהו כאילו הכיר פנים בדין :44כקטן
כגדול תשמעון  -שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנה ,שאם קדם ובא לפניך לא תסלקנו
לאחרון .45דבר אחר כקטן כגדול תשמעון כתרגומו ,שלא תאמר זה עני הוא וחבירו עשיר ומצוה
לפרנסו אזכה את העני ונמצא מתפרנס בנקיות .דבר אחר שלא תאמר היאך אני פוגם כבודו של עשיר
זה בשביל דינר אזכנו עכשיו וכשיצא לחוץ אומר אני לו תן לו שאתה חייב לו :46לא תגורו מפני איש -
לא תיראו .דבר אחר לא תגורו לא תכניס דבריך מפני איש .לשון )משלי י ה( אוגר בקיץ :47כי המשפט
 40עי' ספרי )פרשת דברים פיסקא טו( ושוטרים .אלו המכי' ברצועה כענין שנאמר ד"ה ב יט ושוטרי
הלוים לפניכם .ואומר נחמיה ח והלוים מחשים לכל העם
 41עי' ספרי )פרשת דברים פיסקא טז( ואצוה את שופטיכם בעת ההיא לאמר שמוע בין אחיכם
ושפטתם צדק .אמרתי להם סנהדרין ז הוו מתונים בדין שאם בא דין לפניך פעם אחת שתים ושלש אל
תאמר כבר בא דין זה לפני ושניתיו ושלשתיו אלא הוו מתונים בדין .וכך היו כנסת הגדולה אומרים
אבות פ"א הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה
42

עי' ספרי )פרשת דברים פיסקא טז( בעת ההיא לאמר .לשעבר הייתם עומדים ברשות עצמיכם עכשיו הרי אתם
משועבדים לצבור הוריות י מעשה בר' יוחנן בן נורי ור' אלעזר בן חסמא שהושיבו רבן גמליאל בישיבה ולא הרגישו בהם
התלמידים .לעת ערב הלכו וישבו אצל התלמידים .כך היתה מדתו של רבן גמליאל כשהיה נכנס ואומר שאלו בידוע שאין
שם קנתור כשהיה נכנס ולא היה אומר שאלו בידוע שיש שם קנתור .נכנס ומצא את ר' יוחנן בן נורי ואת ר' אלעזר בן
חסמא שישבו להם אצל התלמידים אמר להם ר' יוחנן בן נורי ור' אלעזר בן חסמא הודעתם לצבור שאתם מבקשים
לעשות שררות על הצבור לשעבר הייתם ברשות עצמיכם מכאן ואילך הרי אתם עבדים ומשועבדים לצבור:

 43עי' & ובין גרו .זה שאוגר עליו דברים אמר לו חרשת בתוך שלי והוא אומר לא חרשתי .הוא אומר
המית שורך את עבדי והוא אומר לא המית לכך נאמר בין גרו שאוגר עליו דברים .ד"א ובין גרו
סנהדרין ז זה שכנו .ד"א ובין גרו ב"ב קמד זה שושבינו .ד"א ובין גרו זה חותנו) :סליק פיסקא(:
עי' )סנהדרין דף ז ע"ב( ושפטתם צדק אמר ריש לקיש צדק את הדין ואחר כך חתכהו בין איש ובין
אחיו )ובין גרו( אמר רב יהודה אפילו בין בית לעלייה ובין גרו אמר רב יהודה אפילו בין תנור לכירים
לא תכירו פנים במשפט
 44עי' ספרי )פרשת דברים פיסקא יז( לא תכירו פנים במשפט .זה הממונה להושיב דיינים .שמא תאמר
איש פלוני נאה אושיבנו דיין ואיש פלוני גבור אושיבנו דיין איש פלוני קרובי אושיבנו דיין איש פלוני
הלווני ממון אושיבנו דיין איש פלוני יודע בכל לשון אושיבנו דיין נמצאת מזכה את החייב ומחייב את
הזכאי לא מפני שהוא רשע ולא מפני שאינו יודע מעלה עליו כאלו הכיר פנים בדין :כקטון כגדול
תשמעון .שמא תאמר הואיל
 45עי' אבות דרבי נתן )פרק עשירי משנה ב( :זה אסור שלא יהא אחד יושב ואחד עומד ]אלא מה ת"ל
כקטן כגדול[ יהא עליך דין קטן כדין גדול ]דין[ של פרוטה כדין של מאה מנה:
עי' סנהדרין ח ע"א :כקטן כגדול תשמעון אמר ריש לקיש שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנה למאי הלכתא
אילימא לעיוני ביה ומיפסקיה פשיטא אלא לאקדומיה לא

 46ספרי פרשת דברים פיסקא יז :כקטון כגדול תשמעון .שמא תאמר הואיל וזה עני וזה עשיר וזה מצוה
לפרנסו אזכנו ונמצא מתפרנס בנקיות ת"ל כקטן כגדול תשמעון .ד"א כקטן כגדול תשמעון שמא
תאמר היאך אני פוגם בכבודו של עשיר זה בשביל דינר אזכנו ולכשיצא חוץ אומר ליתן לו שאתה חייב
לו ת"ל כקטן כגדול תשמעון:
 47עי' סנהדרין דף ו ע"ב ,לקיש( ]רבי יהושע בן לקיש[ ]רבי יהודה בן לקיש[ אמר שנים שבאו לדין אחד
רך ואחד קשה עד שלא תשמע דבריהן או משתשמע דבריהן ואי אתה יודע להיכן דין נוטה אתה רשאי
לומר להם אין אני נזקק לכם שמא נתחייב חזק ונמצא חזק רודפו משתשמע דבריהן ואתה יודע להיכן
הדין נוטה אי אתה יכול לומר להן איני נזקק לכם שנאמר לא תגורו מפני איש רבי יהושע בן קרחה
אומר מניין לתלמיד שיושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה לעשיר מניין שלא ישתוק שנאמר לא
תגורו מפני איש רבי חנין אומר לא תכניס דבריך מפני איש ויהו עדים יודעים את מי הן מעידין ולפני
מי הן מעידין ומי עתיד ליפרע מהן שנאמר ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה' ויהו הדיינין
יודעין את מי הן דנין ולפני מי
עי' ספרי )פרשת דברים פיסקא יז( חוץ אומר ליתן לו שאתה חייב לו ת"ל כקטן כגדול תשמעון :לא
תגורו מפני איש .סנהדרין ו שאם באים שנים לדין לפניך עד שלא תשמע את דבריהם אתה רשאי
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רש"י דברים
לאלהים הוא  -מה שאתה נוטל מזה שלא כדין אתה מזקיקני להחזיר לו ,נמצא שהטית )על( ]עלי[
המשפט :48תקרבון אלי  -על דבר זה נסתלק ממנו משפט בנות צלפחד ,וכן שמואל אמר לשאול
)שמואל א' ט יט( אנכי הרואה אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שאני מודיעך שאין אתה רואה .ואימתי
הודיעו ,כשבא למשוח את דוד )שם טז ו( וירא את אליאב ויאמר אך נגד ה' משיחו אמר לו הקדוש
ברוך הוא ולא אמרת אנכי הרואה )שם טז ז( אל תבט אל מראהו) :49יח( את כל הדברים אשר תעשון -
אלו עשרת הדברים שבין דיני ממונותא לדיני נפשות) :50יט( המדבר הגדול והנורא  -שהיו בו נחשים
כקורות ועקרבים כקשתות} :51שלישי{ )כב( ותקרבון אלי כלכם  -בערבוביא ולהלן הוא אומר )דברים
ה כ  -כא( ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו הן הראנו וגו' אותה קריבה היתה הוגנת.
ילדים מכבדים את הזקנים ושלחום לפניהם וזקנים מכבדים את הראשים ללכת לפניהם אבל כאן
ותקרבון אלי כולכם בערבוביא .ילדים דוחפין את הזקנים וזקנים דוחפין את הראשים :52וישבו אתנו
דבר  -באיזה לשון הם מדברים )ספרי דברי םכ( :את הדרך אשר נעלה בה  -אין דרך שאין בה
עקמימות :53ואת הערים אשר נבא אליהן  -תחלהו לכבוש) :54כג( וייטב בעיני הדבר  -בעיני ולא בעיני
המקום ואם בעיני משה היה טוב למה אמרה בתוכחות משל לאדם שאומר לחבירו מכור לי חמורך זה
אמר לו הן נותנו אתה לי לנסיון אמר לו הן בהרים וגבעות אמר לו הן כיון שראה שאין מעכבו כלום
אמר הלוקח בלבו בטוח הוא זה שלא אמצא בו מום מיד אמר לו טול מעותיך ואיני מנסהו מעתה אף
אני הודיתי לדבריכם שמא תחזרו בכם כשתראו שאיני מעכב ואתם לא חזרתם בכם :55ואקח מכם  -מן
לשתוק משיתגלה לך הדין אי אתה רשאי לשתוק .שמעת את הדין ואין אתה יודע להיכן לזכות הזכאי
ולחייב את החייב אתה רשאי לשתוק שנא' זכריה ח ואלה הדברים אשר תעשו דברו אמת איש לרעהו
אמת ומשפט שלום שיש בו משפט אמת הוי אומר זה ביצוע .רבן שמעון בן גמליאל אומר המעלה את
הקטן למקום גדול וגדול למקום קטן זהו ביצוע .וחכמים אומרים כל המבצע הרי זה מנאץ שנא' ובוצע
ברך נאץ ה' .נמצא זה משבח את הדייני' ומנאץ את יוצרו .ד"א לא תגורו מפני איש שמא תאמ'
מתיירא אני מפני איש פלוני שמא יהרוג את בני או שמא ידליק את גדישי או שמא יקצוץ את נטיעותי
ת"ל לא תגורו מפני איש :וכן ביהושפט הוא אומר ד"ה ב יט ויאמר לשופטים ראו מה אתם עשיתם כי
לא לאדם תשפוטו כי אם לה' כי המשפט לאלהים הוא :והדבר אשר יקשה מכם .אמר לו הקב"ה למשה
אתה דן דין קשה חייך שאני
 48עי' סנהדרין דף ח ע"א ,תגורו מפני איש )אמר רב חנן אל תכניס דבריך מפני איש( כי המשפט
לאלהים הוא אמר רב חמא ברבי חנינא אמר הקדוש ברוך הוא לא דיין לרשעים שנוטלין מזה ממון
ונותנים לזה שלא כדין אלא שמטריחין אותי להחזיר ממון לבעליו והדבר אשר יקשה מכם אמר רבי
חנינא ואיתימא רבי יאשיה על דבר זה נענש משה שנאמר ויקרב משה את משפטן לפני ה' מתקיף לה
רב נחמן בר יצחק מי כתיב
 49עי' ילקוט שמעוני דברים )פרק א  -רמז תתג( והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי .אמר לו הקב"ה
למשה אתה דן דין קשה חייך שאני מודיעך שאי אתה דן דין קשה שאני מביא עליך דין שתלמיד
תלמדיך יכול לשמעו ואין אתה יכול לשמעו ואי זה זה דינן של בנות צלפחד ,וכן הוא אומר ויקרב
משה את משפטן לפני ה' .כיוצא בו אתה אומר ויגש שאול את שמואל בתוך השער וגו' ויען שמואל
את שאול ויאמר אנכי הרואה ,אמר לו הקב"ה אתה הוא רואה אני מודיעך שאין אתה רואה ,ואימתי
הודיעו ,בשעה שאמר לו מלא קרנך שמן ,מהו אמר לו ויהי בבואם וירא את אליאב וגו' אמר הקב"ה
אמרת שאני רואה אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו וגו' .ואצוה אתכם בעת ההיא אלו עשרת
הדברים שבין דיני ממונות לדיני נפשות:
 50עי' ספרי )פרשת דברים פיסקא יח( ואצוה אתכם בעת ההיא לאמר את כל הדברים אשר תעשו .אלו
סנהדרין לב י' הדברים שבין דיני ממונות לדיני נפשות:
 51עי' ספרי )פרשת דברים פיסקא יח( ממונות לדיני נפשות :ונסע מחורב ונלך את המדבר הגדול
והנורא ההוא .בני אדם שראו נחשי' כקורות ועקרבי' כקשתות סרוחים ומושלכים לפניהם עליהם הוא
אומר את כל המדבר הגדול והנורא ההוא והלא כבר נאמר דברים קל וחומר ומה דברים שהן חמורים
כבשתים לפניהם דברים שאינם חמורים אעכ"ו לכן נאמר ונסע מחורב:
 52עי' ספרי דברים כ :ותקרבון אלי כולכם .בערבוביא .ולהלן הוא אומר שם ה ותקרבון אלי כל ראשי
שבטיכם ילדים מכבדים את הזקנים זקנים מכבדים את הראשים וכאן הוא אומר ותקרבון אלי כלכם
ותאמרו בערבוביא ילדים דוחפים את הזקנים זקנים דוחפים את הראשים:
 53עי' & את הדרך אשר נעלה בה .אין לך דרך שאין בה עקמומיות ואין לך דרך שאין בה מקומו' ואין
לך דרך שאין בה פרשות:
 54ספרי דברים כ :ואת הערים אשר נבוא אליהם .לידע באיזה דרך אנו באים עליהם) :סליק פיסקא(:
 55ספרי פרשת דברים פיסקא כא :וייטב בעיני הדבר .ולא בעיני הקב"ה .ואם בעיניו היה טוב למה
נכתב על דברי תוכחות משל לאדם שאמר לחבירו מכור לי חמורך זה א"ל הן נותן אתה לי לנסיון אמר
לו הן בוא אתה ואני אראך כמה הוא נושא בהר וכמה הוא נושא בבקעה כיון שראה שאין מעכבו כלום
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רש"י דברים
הברורים שבכם מן המסולתים 56שבכם :שנים עשר אנשים איש אחד לשבט  -מגיד שלא היה שבט
לויט עמהם) :57כד( עד נחל אשכל  -מגיד שנקראי על שם סופו :58וירגלו אותה  -מלמד שהלכו בה
ארבעה אומניןכ שתי וערב) :59כה( ויורדו אלינו  -מגיד שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות :60ויאמרו
טובה הארץ  -מי הם שאמרו טובתהל יהושע וכלב) :61כו( ותמרו  -לשון התרסה התרסתם כנגד
מאמרו) :כז( ותרגנו  -לשון הרע וכן )משלי יח ח( דברי נרגן אדם המוציא דבה :62בשנאת ה' אתנו -
והוא היה אוהב אתכם אבל אתם שונאים אותו משל הדיוט אומרמ מה דבלבךנ על רחמך מה
דבלביהס עלך :63בשנאת ה' אתנו הוציאנו מארץ מצרים  -הוצאתו לשנאה היתהע משל למלך בשר
ודם שהיו לו שני בנים ויש לו שתי שדות אחת של שקיא ואחת של בעלפ למי שהוא אוהב נותן של
שקיא ולמי שהוא שונא נותן לו של בעל ארץ מצרים של שקיא היא שנילוס עולה ומשקה אותה וארץ
כנען של בעל והוציאנו ממצרים לתת לנו את ארץ כנען) :64כח( ערים גדולות ובצורות בשמים  -דברו
הכתובים לשוןצ הבאי) :65כט( לא תערצון  -לשון שבירה כתרגומו ודומה לו )איוב ל ו( בערוץ נחלים
לשכון לשבור נחלים) :ל( ילחם לכם  -בשבילכם) :לא( ובמדבר אשר ראית  -מוסב על מקראק שלמעלה
הימנו )פסוק ל( ככל אשר עשה אתכם במצרים ועשה אף במדבר אשר ראית אשר נשאך וגו' :כאשר
ישא איש את בנו  -כמו שפירשתי אצל )שמות יד יט( ויסע מלאך האלהים ההולך לפני מחנה ישראל
וגו' משל למהלך בדרך ובנו לפניו באו לסטים לשבותו וכו'ב) :לב( ובדבר הזה  -שהוא מבטיחכם
להביאכם אל הארץ אינכם מאמינים בוג) :לג( לראותכם  -כמו להראותכםר וכן )שמות יג כא( לנחותם
הדרך וכן )תהלים כו ז( לשמיע בקול תודה וכן )מלכים ב' ט טו( ללכת לגיד ביזרעאל) :לו( אשר דרך בה
 חברוןש שנאמר )במדבר יג כב( ויבא עד חברון) :לז( התאנף  -נתמלא רוגזד} :רביעי{ )מ( פנו לכם -אמרתי להעביר אתכם דרך רוחב ארץ אדום לצד צפון ליכנס לארץ קלקלתם וגרמתם לכם עכובה :פנו
לכם  -לאחוריכם ותלכו במדבר לצד ים סוף שהמדבר שהיו הולכים בו לדרומו של הר שעיר היה
מפסיק בין ים סוף להר שעיר עתה המשכו לצד הים ותסבבו את הר שעיר כל דרומו מן המערב
למזרחו) :מא( ותהינו  -לשון )במדבר יד מ( הננו ועלינו אל המקום זה הלשון שאמרתם לשון הן
אמר לו בשביל לשאת מעותיו לכך נאמר וייטב בעיני הדבר:
56

המסולאים )ספרי של  DBSוצ"ע אם יש כזה גירסא שהוא לשון פסוק איכה ד ב(.
57
עי' ספרי )פרשת דברים פיסקא כא( איש אחד לשבט .מה אני צריך לומר ואקח מכם י"ב אנשים מגיד הכתוב שלא היה
שבט לוי עמהם) :סליק פיסקא( :
58
ספרי דברים כב
59
עי' ספרי )פרשת דברים פיסקא כב( וירגלו אותה .מלמד שהלכו בה ארבעה אוונים שתי וערב) :סליק פיסקא(:
60
עי' ספרי )פרשת דברים פיסקא כב( וירגלו אותה .מלמד שהלכו בה ארבעה אוונים שתי וערב) :סליק פיסקא(:
61
עי' ספרי )פרשת דברים פיסקא כג( וישיבו אותנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר ה' אלהינו נותן לנו .וכי לטובתה אמרו
והלא לא אמרו אלא לרעתה .מי אמר טובתה יהושע וכלב אע"פ כן ולא אביתם לעלות ותמרו את פי ה' אלהיכם) :סליק
פיסקא(:

 62עי' ספרי )פרשת דברים פיסקא כד( ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת .מלמד שהיו יושבים בתוך
משכנותיהם ואומרים דברים כמתלהמים ומתרגנים כמתלהמים שנ' משלי כו דברי נרגן כמתלהמים.
אבל סכין ירדה מן השמים ובקעה את כריסן שנא' שם והם ירדו חדרי בטן .ד"א ותרגנו באהליכם
מלמד שהיו יושבים בתוך משכנותיהם ובוכים כמתלהמים ונוטלים את בניהם ואומרי' להם אי לכם
דווים אי לכם סגופים למחר יהיו הורגי' מהם ושוברין מהם ומעמידי' אותם בקלון:
63

עי' ספרי )פרשת דברים פיסקא כד( בשנאת ה' אותנו .אפשר שהקב"ה שונא את ישראל והרי כבר נאמ' מלאכי א אהבתי
אתכם אמר ה' אלא הם שונאים את הקב"ה משל הדיוט הוא מה דבלבך על רחמך מה דבלביה עלך :לת

 64עי' במ"ר )פרשה יז פסקה ג( ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם לרעה ותקרבון אלי כלכם ותאמרו
וכתיב ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת ה' אותנו הקב"ה אמר אהבתי אתכם והן אומרים בשנאת ה'
אותנו היו דורשין ואומרים תדע לך שהוא שונא אותנו מלך ב"ו יש לו שני בנים ויש לו ב' שדות אחת
של שוקי ואחת של בעל לא למי שהמלך אוהב נותן של שוקי ולאותו ששונא הוא נותן של בעל ארץ
מצרים של שוקי והיינו בתוכה וארץ כנען של בעל והוציאנו ממצרים לתת לנו את ארץ כנען אעפ"כ
ותחגרו איש את כלי מלחמתו ויאמר ה' אמור להם לא תעלו ולא תלחמו סבור הייתי לעלות אתכם
עכשיו לא תעלו ירידה היא לכם אעפ"כ ותחגרו נעשיתם כולכם אחת ותהינו לעלות ההרה מהו ותהינו
שהיו אומרים מטיפה לטיפה נתמלא ההין כתוב אחד אומר ותזידו וכתוב א' אומר ותהינו מהו ותזידו
שהזידו על חניותיו של הקב"ה ותעלו ההרה ויצא האמורי וגו' מהו הדבורים מה הדבורה הזו כיון
שהיא מכה לאדם מיד היא
65

עי' ספרי )פרשת דברים פיסקא כה( ורב .מלמד שהיו מרובים באוכלוסיהם :ערים גדולות ובצורות בשמי' .רבן שמעון בן
גמליאל אומר חולין צ וש"נ דברה תורה בלשון הבאי שנא' דברים ט שמע ישראל אתה עובר היום את הירדן .אבל מה
שאמר הקב"ה לאברהם אבינו בראשית כו והרבתי את זרעך ככוכבי השמים שם יג ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם
יוכל למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה .אינו דבר הבאי:

9

רש"י דברים
כלומרת נזדמנתם) :מב( לא תעלו  -לא עלייה תהאא לכם אלא ירידה) :66מד( כאשר תעשינה הדבורים
 מה הדבורה הזאת כשהיא מכה את האדם מיד מתהב אף הם כשהיו נוגעים בכם מיד מתים) :67מה(ולא שמע ה' בקלכם  -כביכול עשיתם מדת רחמיוג כאלו אכזרי) :68מו( ותשבו בקדש ימים רבים  -י"ט
שנה שנאמר כימים אשר ישבתם בשאר המסעות והם היוד ל"ח שנה י"ט מהם עשו בקדש וי"ט שנה
הולכים ומטורפים וחזרו לקדש כמו שנאמר )במדבר לב יג( ויניעם במדבר כך מצאתי בסדר עולם:69
פרק ב
)א( ונפן ונסע המדברה  -אילו לא חטאוה היו עוברים דרך הר שעיר ליכנס לארץ מן דרומו לצפונו
ובשביל שקלקלו הפכו לצד המדבר שהוא בין ים סוף לדרומו של הר שעיר והלכו אצל דרומו מן
המערב למזרח דרך ים סוף  -דרך יציאתןו ממצרים שהוא במקצוע דרומית מערבית משם היו הולכים
לצד המזרחז :ונסב את הר שעיר  -כל דרומו עד ארץז מואבח} :חמישי{ )ג( פנו לכם צפנה  -סובו לכם
לרוח מזרחיתח מן הדרום לצפון ופניכם לצפון נמצאו הולכין את רוח מזרחית וזהו שנאמר )שופטים
יא יח( ויבואו ממזרח שמש לארץ מואבט) :ד( ונשמרתם מאד  -ומהו השמירה אל תתגרו בם )פסוק
ה() :70ה( עד מדרך כף רגל  -אפילו מדרך כף רגל כלומר אפילוט דריסת הרגל איני מרשה לכם לעבור
בארצם שלאי ברשותי ומדרשי אגדה עד שיבא יוםכ דריסת כף רגל על הר הזיתים שנאמר )זכריה יד ד(
ועמדו רגליו וגו'יא :ירשה לעשו  -מאברהם עשרה עממים נתתי לו שבעה לכם וקיני וקנזי וקדמוני הן
עמון ומואב ושעיר אחד מהם לעשו והשנים לבני לוט בשכר שהלך אתול למצרים ושתק על מה שהיה
אומר על אשתו אחותי היא עשאו כבנו:71
רש"י דברים פרק ב
)ו( תכרו  -לשון מקח .וכן )בראשית נ ,ה( אשר כריתי לי ,שכן בכרכי הים קורין למכירה כירה:72
)ז( כי ה' אלהיך ברכך  -לפיכך לא תכפו אתמ טובתו להראות כאלו אתם עניים ,אלא הראו עצמכם
עשיריםיב:
יג
)ח( ונפן ונעבור  -לצד צפון הפכנו פנים להלוךנ רוח מזרחית :
)ט( ואל תתגר וגו'  -לא אסר להם על מואב אלאס מלחמה ,אבל מיראים היו אותםע ונראים להם
 66עי' במ"ר )פרשה יז פסקה ג( וארץ כנען של בעל והוציאנו ממצרים לתת לנו את ארץ כנען אעפ"כ
ותחגרו איש את כלי מלחמתו ויאמר ה' אמור להם לא תעלו ולא תלחמו סבור הייתי לעלות אתכם
עכשיו לא תעלו ירידה היא לכם אעפ"כ ותחגרו נעשיתם כולכם אחת ותהינו לעלות ההרה מהו ותהינו
שהיו אומרים מטיפה לטיפה
 67עי' במ"ר )פרשה יז פסקה ג( נתמלא ההין כתוב אחד אומר ותזידו וכתוב א' אומר ותהינו מהו
ותזידו שהזידו על חניותיו של הקב"ה ותעלו ההרה ויצא האמורי וגו' מהו הדבורים מה הדבורה הזו
כיון שהיא מכה לאדם מיד היא מתה אף אתם כיון שהיה אחד מהם נוגע בכם מיד היתה נפשו יוצאה
מה הדבורה הזו פורחת כך היו פורחים עליכם לשעבר היו שומעים שמעכם ומתים שנאמר )שמות טו(
שמעו עמים ירגזון ועכשיו וירדפו ויכתו אתכם ותשובו ותבכו לפני ה'
68

עי' שם ולא שמע ה' כביכול עשיתם מדת הדין כאילו אכזרי אמר רבי שמואל בר נחמני אוי להם לרשעים שהן עושין
למדת הדין כאילו אכזרי ויאמר ה' קום לך למסע אם באתי לעשות עמכם משפט אינן נכנסין לארץ אלא קום לך למסע הוי
כי תבאו אל הארץ:
69
ז"ל פרק ח :והימים אשר הלכנו בקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלשים ושמנה שנה וגו' י"ט שנה היו חוזרים
ומטורפין ,וי"ט שנה ישבו בקדש ברנע שנאמר ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם.
70
עי' דב"ר )פרשה א פסקה יט( אמר רבי ברכיה כשנכנס עשו אצל אביו וראה שנטל יעקב את הברכות אמר לו לא הנחת
לי אפי' ברכה אחת שנאמר )שם( הלא אצלת לי ברכה אמר לו יצחק אפי' אני מברכך לו אני מברך לא כך אמרתי לו הוה
גביר לאחיך העבד וכל מה שיש לו לא של אדוניו הם מהו פנו לכם צפונה א"ר חייא אמר להם אם ראיתם אותו שמבקש
להתגרות בכם אל תעמדו כנגדו אלא הצפינו עצמכם ממנו עד שיעבור עולמו הוי פנו לכם צפונה א"ר יהודה בר שלום
אמרו לו ישראל רבש"ע אביו מברכו על חרבך תחיה ואתה מסכים עמו ואומר לנו הצפינו עצמכם מפניו ולהיכן נברח אמר
להן אם ראיתם שמזדווג לכם ברחו לתורה ואין צפונה אלא תורה שנאמר )משלי ב( יצפון לישרים תושיה ד"א מהו צפונה
אמר רבי יצחק אמר הקב"ה המתינו עד עכשיו מלך המשיח לבא ויקיים מה רב טובך וגו':
71
עי' ב"ר )פרשה מד פסקה כג( רבי דוסתאי בשם רבי שמואל בר נחמן אמר לפי שאינו מזכיר כאן החוי לפיכך הוא מביא
רפאים תחתיהם רבי חלבו בשם רבי אבא בשם רבי יוחנן כך עלה בדעתו של מקום להנחיל להם לישראל ארץ עשרה
עממים את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמוני ולא נתן להם אלא ז' את החתי ואת הפרזי ואת הרפאים ואת האמורי ואת
הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי הרי שבעה ולמה נתן להם שבעה )פירושן לעיל( ואיזה הם הג' שלא ניתן להם רבי אומר
ערביה שלמייה נוטייה רבי שמעון בן יוחאי אומר דרמוסקוס ואסייא ואספמייא ר"א בן יעקב אמר אסיא ותרקי וקרטגינה
רבנן אמרי אדום ומואב וראשית בני עמון הם הג' שלא נתן להם בעוה"ז אדום שנאמר )דברים ב( כי לא אתן לך מארצו
ירושה כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר ובמואב כתיב )שם( אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה קנזי הוא מעשו
קיני וקדמוני הוא מעמון ומואב אבל לימות המשיח יחזרו ויהיו לישראל כדי לקיים מאמרו של הקב"ה אבל עכשיו שבעה
נתן להם שנאמר )שם ז( שבעה גוים רבים ועצומים ממך אמר רבי יצחק חזירתא רעיא בעשרה ואימרתא ולא בחד כל אילין
אמר הקב"ה לאברהם דיהב ליה את הקיני ואת הקנזי וגו' ועדיין ושרי אשת אברהם לא ילדה לו:

 (1) 72תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כו ע"א  ,רבי כשהלכתי לכרכי הים היו קורין למכירה כירה
למאי נפקא מינה לפרושי אשר כריתי לי אמר רבי
10

רש"י דברים
כשהם מזויינים ,לפיכך כתיב )במדבר כב ,ג( ויגר מואב מפני העם שהיו שוללים ובוזזים אותם .אבל
בבני עמון נאמר )פסוק יט( ואל תתגר בם ,שום גרוי,פ בשכר צניעות אמם שלא פרסמה על אביה כמו
שעשתה הבכירה ,שקראה שםצ בנה ,מואב:73
ער  -שםק המדינה:
)י( האמים לפנים וגו'  -אתה סבור שזו ארץ רפאים שנתתי לו לאברהםר לפי שהאמים שהם רפאים
ישבו בה לפנים ,אבל לא זו היא כי אותם רפאים הורשתי מפני בני לוט והושבתים תחתםיד:
)יא( רפאים יחשבו וגו'  -רפאים היו נחשבים אותם אמים כענקים הנקראים רפאים על שם שכל
הרואה אותם ידיו מתרפות:74
75
אמים  -על שם שאימתם מוטלת על הבריות ,וכן )פסוק יב( ובשעיר ישבו החורים ונתתים לבני עשו :
)יב( יירשום  -לשון הווה ,כלומר נתתי בהם כחש שהיו מורישים אותם והולכים:
)טו( היתה בם  -למהר ולהומם בתוך ארבעים שנה שלא יגרמו לבניהם עוד להתעכבת במדברטו:
)טז  -יז( ויהי כאשר תמו וגו' .וידבר ה' אלי וגו'  -אבל משלוח המרגלים עד כאן לא נאמר בפרשה )זו(,
וידבר,א אלא ויאמר ,ללמדך ,שכל ל"ח שנה שהיו ישראל נזופים לא נתייחד עמו הדבור בלשון חבה
פנים אל פנים וישוב הדעתטז ,ללמדך ,שאין השכינה שורה על הנביאים אלא בשביל ישראל:76
אנשי המלחמה  -מבן עשרים שנה היוצאים בצבאיז:
יח
)יח  -יט( אתה עובר היום את גבול מואב וגו' וקרבת מול בני עמון וגו'  -מכאן שארץ עמון לצד צפון :
)כ( ארץ רפאים תחשב  -ארץ רפאים נחשבת אף היא לפי שהרפאים ישבו בה לפנים ,אבל לא זו היא
שנתתי לאברהםיט:
77
)כג( והעוים היושבים בחצרים וגו'  -עוים מפלשתים הם  ,שעמהם הם נחשבים בספר יהושע ,שנאמר
)יהושע יג ,ג( חמשת סרני פלשתים העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי והעקרוני והעוים .ומפני
השבועה שנשבעב אברהם לאבימלך לא יכלו ישראל להוציא ארצם מידם ,והבאתי עליהם כפתורים
והשמידום וישבו תחתם ,ועכשיו אתם מותרים לקחתה מידםכ:
78
)כה( תחת כל השמים  -למד שעמדהג חמה למשה ביום מלחמת עוג ונודע הדבר תחת כל השמים :
)כו( ממדבר קדמות  -אף על פי שלא צוני המקוםד לקרא לסיחון לשלום ,למדתי ממדבר סיני מן
התורה שקדמה לעולם .כשבא הקדוש ברוך הוא ליתנה לישראל חזר אותה על עשו וישמעאל ,וגלוי
לפניו שלא יקבלוה ואף על פי כן פתח להם בשלום ,אף אני קדמתי את סיחון בדברי שלום .79דבר אחר
 (3) 73תלמוד בבלי מסכת נזיר דף כג ע"ב שאין הקדוש ברוך הוא מקפח אפי' שכר שיחה נאה דאילו
בכירה דקריתיה מואב א"ל רחמנא אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה מלחמה הוא דלא אבל
צעורי צערינן ואילו צעירה דקריתיה בן עמי אמר ליה אל תצורם ואל תתגר בם אפילו צעורי לא
תצערינן כלל א"ר חייא בר אבין א"ר יהושע בן קרחה לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה
אחת שקדמתה בכירה לצעירה
 (63) 74מדרש רבה בראשית פרשה כו פסקה ז ) ,ז( הנפלים היו בארץ בימים ההם ז' שמות נקראו להם
אימים רפאים גבורים זמזומים ענקים עוים נפילים אימים שכל מי שראה אותן היתה אימתן נופלת
עליו רפאים שכל מי שראה אותן היה לבו רפה כשעוה גבורים רבי אבא בר כהנא בשם רבי יוחנן אמר
75מוח קוליתו של של אחד מהם היתה נמדדת
ע'י הערה הקודמת.

 (5) 76ספרא פרשת ויקרא דיבורא דנדבה פרק ב  ,הכבוד) :יג( לאמר אמור להם דברי כבושים בשבילכם
מדבר עמי שכן מצינו שכל ל"ח שנה שהיו ישראל כמנודין לא היה מדבר עם משה שנאמר ויהי כאשר
תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר ה' אלי ד"א לאמר צא ואמור להם והשיבני ומנין שהיה משה יוצא
ומדבר עמהם שנאמר ודבר אל בני ישראל את כל אשר יצווה ומנין שהיה משיב הדברים לפני הגבורה
ת"ל וישב משה את דברי העם אל ה' אלעזר בן אחווי אומר יכול היה מדבר עמו לצורך עצמו ת"ל
לאמר לישראל בשביל ישראל היה מדבר עמו לא בשביל עצמו:
 (2) 77תלמוד בבלי מסכת חולין דף ס ע"ב  ,כפתורים ליפקו מעוים דהיינו פלשתים וליתו ישראל ליפקו
78מכפתורים כיוצא בדבר אתה אומר כי

) (6תנא דבי אליהו רבה פרק ב
יהושע שנאמר היום הזה אחל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך
)דברים ב( ושמא תאמר הואיל והקב"ה הרג את סיחון ואת עוג מי הגיד לכל באי עולם אלא זה חמה שעמדה לו למשה
והיכן מצינו שעמדה לו חמה למשה בשעה שעשה מלחמה עם עמלק שנאמר וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו
וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו וגו' ויהי ידיו אמונה עד בא השמש )שמות יז( וכי עד אותה שעה לא בא השמש שכתב
עד בא השמש אלא זה חמה שעמדה לו למשה .והיכן מצינו שבישר משה יומו של יהושע שנאמר )שם( ויאמר ה' אל
משה???????

 79עי' שם פיסקא ח :ד"א ימצאהו בארץ מדבר אלו ישראל כענין שנאמר הושע ט כענבים במדבר
מצאתי ישראל:

עי' ספרי פרשת ברכה פיסקא ב :ד"א ויאמר ה' מסיני בא כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל לא על ישראל בלבד הוא
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רש"י דברים
ממדבר קדמות ,ממך למדתיה שקדמת לעולם ]בדברים[ .יכול היית לשלוח ברק אחד ולשרוף את
המצריים ,אלא שלחתני מן המדבר אל פרעה לאמר )שמות ה א( שלח את עמי ,במתון:80
)כט( כאשר עשו לי בני עשו  -לא לענין לעבור את ארצם אלא לעניןו מכר אוכל ומיםכא:
עד אשר אעבור את הירדן  -מוסב על אעברהז בארצךכב:
81
)לא( החלותי תת לפניך  -כפה שר של אמוריים של מעלה תחת רגליו של משה והדריכו על צוארו :
)לב( ויצא סיחן  -לא שלח בשביל עוג לעזורח לו ,ללמדך שלא היו צריכים זה לזהכג:
)לג( ואת בניו  -בנו כתיב,ט שהיה לו בן גבור כמותו:82
)לד( מתם  -אנשיםכד .בביזת סיחון נאמר בזזנו לנו לשון ביזה ,שהיתה חביבה עליהם ובוזזים איש לו,
וכשבאו לביזת עוג כבר היו שבעים ומלאים והיתה בזויה בעיניהם ומקרעין ומשליכין בהמה ובגדים
ולא נטלו כי אם כסף וזהב .לכך נאמר )דברים ג ,ז( בזונו לנו ,לשון בזיון .כך נדרש בספרי בפרשת
)במדבר כה ,א( וישב ישראל בשטים:83
נגלה אלא על כל האומות בתחילה הלך אצל בני עשו ואמר להם מקבלים אתם את התורה אמרו לו מה כתוב בה אמר
להם לא תרצח אמרו רבש"ע כל עצמו של אותו אביהם רוצח הוא שנ' והידים ידי עשו ועל כך הבטיחו אביו שנאמר
בראשית כז על חרבך תחיה .הלך לו אצל בני עמון ומואב ואמ' להם מקבלים אתם את התורה אמרו לו מה כתוב בו אמר
להם לא תנאף אמרו לפניו רבש"ע עצמה של ערוה להם היא שנ' ותהרן שתי בנות לוט מאביהם .הלך ומצא בני ישמעאל
אמר להם מקבלים אתם את התורה אמרו לו מה כתוב בה אמר להם לא תגנוב אמרו לפניו רבש"ע כל עצמו אביהם
לסטים היה שנא' והוא יהיה פרא אדם לא היתה אומר באומות שלא הלך ודבר ודפק על פתח' מה ירצו ויקבלו את התורה
וכן הוא אומר תהלים קנח יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך .יכול שמעו וקיבלו ת"ל יחזקאל לג ואתם לא תעשו
ואומר מיכה ה ועשיתי באף ובחימה נקם את הגוי אשר לא שמעו אלא אפילו שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח לא יכלו
לעמוד בהם עד שפרקום ונתנום לישראל.

עי' עבודה זרה דף ב ע"ב ,אומרים לפניו רבונו של עולם כלום נתת לנו ולא קיבלנוה ומי מצי למימר
הכי והכתיב ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו וכתיב אלוה מתימן יבוא וגו' מאי בעי בשעיר ומאי
בעי בפארן אמר רבי יוחנן מלמד שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון ולא קבלוה עד שבא
אצל ישראל וקבלוה אלא הכי אמרי כלום קיבלנוה ולא קיימנוה ועל דא תברתהון אמאי לא קבלתוה
אלא כך אומרים לפניו
) (13ספרי פרשת שופטים פיסקא נו
כי תקרב אל עיר .במלחמת הרשות הכתוב מדבר .אל עיר ולא לכרך .לעיר ולא לכפר:
להלחם עליה .ולא להרעיבה ולא להצמיאה ולא להמיתה מיתה תחלואי' :וקראת אליה לשלום .גדול השלום שאפי' מתים
צריכים שלום .גדול שלום שאפי' במלחמה של ישראל צריכים שלום .גדול שלום שדרי רום צריכים שלום שנא' איוב כה
עושה שלום במרומיו .גדול השלום שחותמי' ברכת כהנים .ואף משה היה אוהב שלום שנא' דברים ב ואשלח מלאכים
ממדבר קדמות דברי שלום) :סליק פיסקא(:
80

) (2ילקוט שמעוני במדבר  -פרק כא  -המשך רמז תשסד
לכך כתיב )ויאסף סיחון את כל עמו( ראה החלותי תת לפניך את סיחון וגו' .ויקח ישראל את כל הערים האלה זה שאמר
הכתוב תן לחכם ויחכם עוד זה משה א"ל הקב"ה ראה נתתי בידך את סיחון עד עכשיו לא עשו מלחמה ואמר ליה נתתי
בידך ,אלא נטל הקב"ה לשרי סיחון ועוג וכפתן והשליכן לפני משה אמר ליה כל זמן שהיו אלו קיימין והיו עמהם היו
נוצחין עכשיו הרי הן מסורין בידך עמוד ועבור שנאמר קומו )סעו( ועברו ]לכם[ את נחל זרד ,אמר ליה משה נשלח שלוחים
אמר ליה )לא תתגר בו מלחמה( ]אני אמרתי החל רש והתגר בו[ ואתה משלח שלוחי שלום .אמר משה ואשלח מלאכים
ממדבר קדמות וכי יש מדבר קדמות ממך למדתי שקדמת לעולמך שנאמר מעונה אלהי קדם כשבקשת להוציא את ישראל
ממצרים אמרת לכה ואשלחך אל פרעה .ד"א מדבר קדמות מן התורה שקדמה לכל למדתי שנאמר ה' קנני ראשית דרכו
שגליתה לאומות העולם שנאמר וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן .אמר ליה הקב"ה יפה עשית מכאן ואילך כל עיר שהיו
ישראל מבקשין ליכנס לתוכה אינן נכנסין עד שיהו פותחין להן דברי שלום שנאמר כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת
אליה לשלום:
81

) (4מדרש רבה דברים פרשה א פסקה כג
ומכה היו ישראל סבורין שמשלחן ועץ חיים תאוה באה זה מלחמות סיחון ועוג שאמר לו הקב"ה מיד
ראה החלותי תת לפניך ד"א מהו ראה החלותי אמר לו הקב"ה למשה משה ראה שהפלתי שר שלהן
א"ר אבא בר כהנא כמלך שאוסר שונאו של בנו לפניו ואומר לו עשה בו כל מה שאתה מבקש:
) (6מדרש תנחומא דברים פרק ד
מקיימין את השבועות מוטב ואם לאו אני מתיר בשרכם כצבאות וכאילות שאין להם דורש ומבקש כך לא אדרוש את
דמכם ויאמר ה' אלי ראה החילותי תת לפניך את סיחון וכתיב )עמוס ב( ואנכי השמדתי את האמורי מפניכם בזכות מה
בזכות התורה שהחכמים מורין אותה אחז"ל קשה היה סיחון כמגדל
 82בתי מדרשות חלק ב  -מדרש חסרות ויתרות פרשת דברים אות קט.
83

) (2ילקוט שמעוני דברים  -פרק ג  -רמז תתי
צרו עליה יהושע וכל ישראל שנאמר ויריחו סוגרת וגו' בסיחון אומר בזזנו ומלא כרסן והעשירו ,בעוג היו מבזין את הבזה
לכך נאמר בזונו :לא מצאתי בספרי
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רש"י דברים
)לז( כל יד נחל יבק  -כל אצלי נחל יבוקכה:
וכל אשר צוה ה' אלהינו  -שלא לכבוש ,הנחנו :
פרק ג
)א( ונפן ונעל  -כל צד צפון הוא עלייהכז:
)ב( אל תירא אתו  -ובסיחון לא הוצרך לומר אל תירא אותו ,אלא מתיירא היה משהכ שלא תעמוד לו
זכות ששמש לאברהם שנאמר )בראשית יד ,יג( ויבא הפליט ,והוא עוג:84
)ד( חבל ארגב  -מתרגמינן בית פלך טרכונא .וראיתי תרגום ירושלמי במגילת אסתר קורא פלטין
טרכונין .למדתי חבל ארגוב הפרכיא,ל היכל מלך ,כלומר שהמלכות נקראת על שמה .וכן את הארגוב
דמלכים )מלכים ב' טו ,כה( אצל היכל מלך ,הרגו פקח בן רמליהו לפקחיה ]למדתי שכך נקראת שםמ
ההפרכיא[:
)ה( מערי הפרזי  -פרוזות ופתוחות בלא חומה ,85וכן )זכריה ב ,ח( פרזות תשב ירושלים:
)ו( החרם  -לשון הוה ]כמו[ הלוך וכלות:
)ח( מיד  -מרשותכח:
)ט( צידנים יקראו לחרמון וגו'  -ובמקום אחר הוא אומר )דברים ד ,מח( ועד הר שיאון הוא חרמון ,הרי
לו ארבעה שמות למה הוצרכו ליכתב ,להגיד שבח ארץ ישראל ,שהיו ארבעה מלכיות מתפארות בכך,
זו אומרת על שמי יקרא ,וזו אומרת על שמי יקרא:86
שניר  -הוא שלג בלשוןנ אשכנז ]שנעע[ ובלשון כנען:
)יא( מיתר הרפאים  -שהרגו אמרפל וחביריו בעשתרות קרנים והוא פלט מן המלחמה שנאמר
)בראשית יד ,יג( ויבא הפליט זהו עוג:87
באמת איש  -באמתס עוגכט:
)יב( ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההוא  -האמורה למעלה,ע )פסוק ח( מנחל ארנון ועד הר חרמון:
מערער אשר על נחל ארנון  -אינו מחובר לראשו של מקרא אלא לסופו ,על נתתי לראובניפ ולגדי .אבל
לענין ירושה עד הר חרמון היה:
כו

84

) (6מדרש רבה דברים פרשה א פסקה כה
)כה( ד"א ויאמר ה' אל משה אל תירא אותו כי בידך אתננו אין כתיב כאן אלא כי בידך נתתי אותו אמר
הקב"ה כבר פסקתי דינו מימות אברהם כיצד בשעה שנשבה לוט בן אחיו ובא עוג ובישר את אברהם
שנאמר )בראשית יד( ויבא הפליט אמר ר"ל משום בר קפרא פליט היה שמו ולמה נקרא שמו עוג שבא
ומצא את אברהם עסוק במצות בעוגות הפסח ולא בא לשם שמים אלא לשם נויה של שרה אמר בלבו
הריני מבשר אותו והגדוד הורגו ונוטל אני את שרה אשתו אמר לו הקב"ה אי רשע כך אמרת חייך
שאני נותן לך שכר רגליך ומאריך לך שנים ומה שחשבת בלבך הריני הורג אברהם ונוטל את שרה ביד
בני בניה עתיד אותו האיש ליפול ד"א כי בידך נתתי אותו כי בידך אתננו אין כתיב כאן אלא כי בידך
נתתי אותו כבר פסקתי את דינו מימות יצחק כיצד בשעה שמל אברהם את יצחק בנו
) (7מדרש תנחומא חקת פרק כה
וגו' זה עוג וכאן עשה אותו שיריים שנאמר )יהושע יג( והוא נשאר מיתר הרפאים וכונתו היתה שיצא אברהם ויהרג נתן לו
הקדוש ב"ה שכר רגליו והיה כל אותן שנים וגבה ממנו עד שנפל ביד בניו כשבא משה לעשות מלחמה עמו נתירא ממנו
אמר אני בן ק"כ שנה וזה מיתר חמש מאות אלולי שהיה לו זכות לא חיה כל השנים אלו א"ל הקדוש ברוך הוא למשה אל
תירא אותו כי בידך נתתי אותו אתה בידך תהרגהו ועשית לו כאשר עשית לסיחון )דברים ג( ונחרם אותו כאשר עשינו
לסיחון וגו' )שם( והלא כתיב שם וכל הבהמה ושלל הערים בזונו לנו אלא גופן החרימו שלא להנות מהן כלום ויכו אותו
ואת בניו בנו כתיב שהיה לו בן קשה ממנו אמר הקב"ה לישראל בעולם הזה אתם מכלין את העכו"ם קמעא קמעא ולע"ל
אני מבערן מן העולם בבת אחת שנא' )ישעיה לג( והיו עמים משרפות
 85עי' מגילה ב ע"ב
86

) (10ספרי פרשת עקב פיסקא א
ומה אם מי שבא לומר שבחה של ארצו לא אמר גנותה של א"י ק"ו לשבחה של א"י .כיוצא בו אומר דברים ג צידונים
יקראו לחרמון שריון ובמקום אחר הוא אומר שם ד עד הר שיאון הוא חרמון נמצא קרוי ד' שמות .וכי מה צורך לבאי
העולם בכך אלא שהיו ד' מלכיות מתכחשות זו אומרת יקרא על שמי וזו אומרת יקרא על שמי .והלא דברים ק"ו פסולת
ארץ ישראל ד' מלכיות מתכחשות עליה ק"ו לשבחה של א"י .כיוצא בדבר אתה אומר ודנה וקרית סנה הוא דביר ובמקום
אחר הוא אומר ושם
87

) (4מדרש רבה במדבר פרשה יט פסקה לב
מעלו ישראל במלחמת סיחון או נתלכלכו בעבירה אמר לו הקב"ה אל תירא כולן השלימו בצדק אל תירא אותו שלא עמד
גבור בעולם קשה הימנו שנא' )שם ג( כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים והוא נשאר מן הגבורים שהרגו אמרפל
וחבריו שנאמר )בראשית יד( ויכו את רפאים בעשתרות קרנים וזה הפסולת שלהם כפריצי זיתים הפלטים בתוך הגפת
שנאמר )שם( ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שוכן באלוני ממרא האמורי אחי אשכול ואחי ענר והם בעלי ברית
אברם זה עוג וכאן עושה
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רש"י דברים
)יג( ההוא יקרא ארץ רפאים  -היא אותהצ שנתתי לאברהםל:
)טז( תוך הנחל וגבול  -כל הנחל ועוד מעבר לשפתו,ק כלומר עד ועד בכלל ויותר מכאן :
)יז( מכנרת  -מעבר הירדן המערבי הואר ונחלת בני גד מעבר הירדן המזרחי ,ונפל בגורלם רוחב הירדן
כנגדם ועוד מעבר שפתו עד כנרת וזהו שנאמר והירדן וגבול ,הירדן ומעבר לולב:
)יח( ואצו אתכם  -לבני ראובן ולבני וגדש היה מדברלג:
לפני אחיכם  -הם היו הולכים לפני ישראלת למלחמה ,לפי שהיו גבורים ואויבים נופלים לפניהם,
שנאמר )דברים לג ,כ( וטרף זרוע אף קדקדלד:
לא

רש"י פרשת ואתחנן
פרק ג
)כג( ואתחנן  -אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חנם ,אף על פי שיש להם לצדיקים לתלות
במעשיהם הטובים אין מבקשים מאת המקום אלא מתנת חנם ,לפי שאמר לו )שמות לג יט( וחנותי
את אשר אחון ,אמר לו בלשון ואתחנן .דבר אחר ,זה אחד מעשרה לשונות שנקראת תפלה כדאיתא
בספרי :88בעת ההיא  -לאחר שכבשתי ארץ סיחון ועוג דמיתי שמא הותרו הנדר :89לאמר  -זה אחד
משלש מקומות שאמר משה לפני המקום איני מניחך עד שתודיעני אם תעשה שאלתי אם לאו) :90כד(
ה' אלהים  -רחום בדין :91אתה החלות להראות את עבדך  -פתח להיות עומד ומתפלל אף על פי
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עי' דברים רבה )פ"ב סי' א( :א"ר יוחנן עשרה לשונות נקראת תפלה ואלו הן שועה צעקה נאקה רנה פגיעה ביצור קריאה
ניפול ופילול ותחנונים שועה צעקה שנאמר )שמות ב( ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו וגו' נאקה דכתיב )שם( וישמע
אלקים את נאקתם רנה ופגיעה דכתיב )ירמיה ז( אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי
ביצור וקריאה דכתיב )תהלים יח( בצר לי אקרא ה' ניפול דכתיב ואתנפל לפני ה' פילול דכתיב )שם קו( ויעמוד פנחס ויפלל
ותחנונים דכתיב ואתחנן אל ה' ומכולן לא נתפלל משה אלא בלשון תחנונים אמר רבי יוחנן מכאן אתה למד שאין לבריה
כלום אצל בוראו שהרי משה רבן של כל הנביאים לא בא אלא בלשון תחנונים אמר רבי לוי למה לא בא משה אלא בלשון
תחנונים המשל אומר הוי זהיר שלא תתפס מקום דבורך כיצד כך אמר הקב"ה למשה )שמות לג( וחנותי את אשר אחון
אמר לו מי שיש לו בידי ורחמתי במדת רחמים אני עושה עמו ומי שאין לו בידי וחנותי במתנת חנם אני עושה עמו ובשעה
שהיה משה מבקש ליכנס לארץ ישראל אמר לו הקדוש ברוך הוא רב לך אמר לפניו רבונו של עולם לא כך אמרת לי כל מי
שאין לו בידי וחנותי במתנת חנם אני עושה עמו עכשיו איני אומר שמתבקש לי אצלך מאומה אלא חנם עשה עמי מנין
ממה שקרינן בענין ואתחנן אל ה':

ועי' ספרי )ואתחנן א( :שני פרנסים טובים עמדו להם לישראל משה ודוד מלך ישראל והיו יכולים
לתלות את העבירות במעשיהם הטובים ולא בקשו מן המקום שיתן להם אלא חנם .זה הדבר ק"ו ומה
אלו שיכולים לתלות את העבירה במעשיה' הטובי' ולא ביקשו מן המקום שיתן להם אלא חנם מי
שאינו אחד מאלף אלפי אלפים ורבי רבבות מתלמידיהם עאכ"ו שלא יבקש מלפני המקום שיתן לו
אלא חנם .ד"א ואתחנן אל ה' .י' לשונות נקראת תפלה .זעקה .שועה .נאקה .צרה .רנה .ופגיעה .נפול.
ופלול .עתירה .עמידה .חילול .חנון .זעקה במצרים שנא' שמות ב ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך
מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו .שועה מנין שנאמר שם ותעל שועתם .נאקה מנין )שם
וישמע אלהים את נאקתם .צרה מנין בצר לי אקרא ה' .רנה מנין שנ' ירמיה ז ואתה אל תשא בעדם
רנה .פגיעה מנין שם אל תפגעי בי .נפול מנין שנ' דברים ט ואתנפל לפני ה' כראשונה .פלול מנין שם
ואתפלל אל ה' .עתירה מנין שנא' בראשית כה ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו .עמידה מנין ויעמד פנחס
ויפלל .חילול מנין שמות לב ויחל משה .חנון מנין ואתחנן אל ה'.
 89עי' ספרי )פרשת ואתחנן פיסקא א( בעת ההיא לאמר .משל לבני מדינה שמבקשים מאת המלך
שיעשה מדינה קלניא פעם אחת היו לו ב' אויבים ונפלו לפניו אמר הרי שעה שבקשנו מלפני המלך
שיעשה מדינתינו קלניא .כך משה מבקש מלפני הקב"ה שיכנס לארץ כיון שראה שנפלו סיחון ועוג
לפניו אמר הרי שעה שאבקש שאכנס לארץ לכך נאמר בעת ההיא :זה אחד מן הדברים שאמר משה
לפני המקום הודיעני אם אתה עושה לי או אין אתה עושה לי אמר לו אני עושה.
עי' דברים רבה )פרשה ב פסקה ו( ד"א בעת ההיא לאמר מהו לאמר א"ר עזריה לאמר לדורות שיהיו מתפללין בשעת הצרה
שהרי משה אע"פ שנא' לו )דברים ג( לא תעבור את הירדן הזה התחיל מתחנן ד"א מהו לאמר א"ר עקיבא אמר משה
רבש"ע השיבני על דברי אם אני נכנס לא"י אם איני נכנס ד"א מהו לאמר אמר לפניו רבש"ע תכתב חטייה שלי לדורות א"ר
שמואל למה הדבר דומה למלך שגזר ואמר כל מי שילקט ויאכל מפירות שביעית מחזירין אותו בקומפין הלכה אשה אחת
ולקטה ואכלה התחילו לחזר אותה בקומפין אמרה לו אדוני המלך בבקשה ממך יתלו הפגין הללו בצוארי שלא יהו בני
המדינה אומרים נמצא בה דבר כשפים או דבר ניאוף ומתוך שהן רואים את הפגים בצוארי יודעים שבשבילן אני מחזרת
בקומפין כך אמר משה רבש"ע תכתב חטיה שלי לדורות שלא יהיו ישראל אומרים זייף משה בתורה או אמר דבר שלא
נצטווה וידעו שלא היה אלא על המים הרי בעת ההיא לאמר:
90
עי' הערה הקודמת.

 91עי' ספרי )ואתחנן א'( :כל מקום שנא' ה' זו מדת רחמים שנא' )שמות לד( ה' אל רחום וחנון .כל
מקום שנא' אלהים זו מדת הדין שנא' שם כב עד האלהים יבוא דבר שניהם .ואומר שם אלהים לא
תקלל:
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רש"י דברים
שנגזרה גזירה ,אמר לו ממך למדתי ,שאמרת לי )שמות לב י( ועתה הניחה לי ,וכי תופס הייתי בך אלא
לפתוח פתח שבי תלוי להתפלל עליהם ,כמו כן הייתי סבור לעשות עכשיולה :את גדלך  -זו מדת טובך,
וכן הוא אומר )במדבר יד יז( ועתה יגדלי נא כח ה' :92ואת ידך  -זו ימינך שהיא פשוטה לכל באי
עולם :93החזקה  -שאתה כובש ברחמים את מדת הדין החזקה :94אשר מי אל וגו'  -אינך דומה למלך
בשר ודם שיש לו יועצין וסנקתדרין הממחין בידו כשרוצה לעשות חסד ולעבור על מדותיו ,אתה אין
מי ימחה בידך ,אם תמחול לי נתבטל גזירתך .95ולפי פשוטו אתה החלות להראות את עבדך מלחמת
סיחון ועוג ,כדכתיב )דברים ב לא( ראה החלותי תת לפניך ,הראני מלחמת שלושים ואחד מלכיםלו:
)כה( אעברה נא  -אין נא אלא לשון בקשה )ברכות ט ע"א( :ההר הטוב הזה  -זו ירושלים )ברכות מח
ע"ב( :והלבנון  -זה בית המקדש )שמ"ר לה א() :96כו( ויתעבר ה'  -נתמלא חמה :97למענכם – בשבילכם,
אתם גרמתם לי ,וכן הוא אומר )תהלים קו לב( ויקציפו על מי מריבה וירע למשה בעבורם )ספרי פנחס
שם( :רב לך  -שלא יאמרו הרב כמה קשה והתלמיד כמה סרבן ומפציר .98דבר אחר ,רב לך הרבה מזה
שמור לך רב טובא הצפון לך) :99כז( וראה בעיניך  -בקשת ממני )פסוק כה( ואראה את הארץ הטובה,
 92עי' ספרי פרשת פינחס פיסקא ג }נ"ל שמראה מקום זה טעות וכן לקמן{ :את גדלך .זו מדת טובך
שנאמר במדבר יד ועתה יגדל נא כח ה':
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ספרי פנחס ג :ואת ידך .זו ימינך שפשטוה לכל באי העולם שנאמר שמות טו ימינך ה' נאדרי בכח ואומר תהלים מד
ימינך וזרועך ואור פניך ואומר ישעיה מה בי נשבעתי

 94עי' ספרי )פרשת פינחס פיסקא ג( החזקה .שאתה כובש ברחמים את מדת הדין שנא' מיכה ז מי אל
כמוך נושא עון ועובר על פשע .ואומר שם ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו תתן אמת ליעקב:
 95עי' ספרי )פרשת פינחס פיסקא ג( אשר מי אל בשמים ובארץ .שלא כמדת הקב"ה מדת ב"ו מדת ב"ו
הגדול מחבירו מבטל גזירות חבירו אבל אתה מי יכול למחות על ידך וכן הוא אומר איוב כג והוא
באחד ומי ישיבנו .ר' יהודה בן בבא אומר משל באדם שנתון בקונטריסים של מלכות אפילו נותן ממון
הרבה אי אפשר ליעקר אבל אתה אומר עשו תשובה ואני מקבל שנא' ישעיה מד מחיתי כעב פשעיך
וכענן חטאתיך .ר' אומר אשר מי אל בשמים ובארץ חוץ מכאן ישראל אומר דברים ד וידעת היום
והשבות אל לבבך אין עוד אלא אף באומות העולם:
ועי' ספרי )פרשת ואתחנן פיסקא ב( הקב"ה על המצרים במצרים שנא' נטה ידך :אשר מי אל בשמים
ובארץ .שלא כמדת ב"ו מדת הקב"ה מדת ב"ו אפרכוס יושב על הפרכיא שלו מתיירא הוא מן
סקנתודרים שלו שלא יחזירנו אתה שאין לך סקנתודרים מפני מה אי אתה מוחל לי .מלך ב"ו יושב על
בימה שלו מתיירא הוא מפני ריתיכוס שלו שלא יחזירנו .אתה שאין לך ריתיכוס מפני מה אי אתה
מוחל לי:
 96עי' ספרי )פינחס פיסקא ג( והלבנון .זה בית המקדש וכן הוא אומר זכריה יא פתח לבנון דלתיך
ואומר ישעיה י והלבנון באדי' יפול וי"א לבנון מינה עליהם את מלכיהם:
 97עי' ספרי פרשת פינחס פיסקא ד ,ויתעבר ה' בי .כאדם שאומר נתעב' בי פלוני ונתמלא עלי חימה:
ספרי ואתחנן ד :ויתעבר ה' בי למענכם ולא שמע אלי .רבי אליעזר אומר נתמלא עליו חימה .ר' יהושע
אומר כאשה שאינה יכולה לשוח מפני עוברה:
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עי' סוטה )דף יג ע"ב( מי לנו גדול ממשה וכו' :ויאמר ה' אלי רב לך א"ר לוי ברב בישר ברב בישרוהו ברב בישר רב לכם
ברב בישרוהו רב לך דבר אחר רב לך רב יש לך ומנו יהושע דבר אחר רב לך שלא יאמרו הרב כמה קשה ותלמיד כמה סרבן
וכל כך למה תנא דבי ר' ישמעאל לפום גמלא שיחנא:

 99עי' ספרי )פרשת פינחס פיסקא ד( רב לך .אמר לו הרבה שמור לך הרבה צפון לך שנ' תהלים לא מה
רב טובך אשר צפנת ליראיך .ואומר ישעיה סד ומעולם לא שמעו ולא האזינו ולא ראתה אלהים זולתך
יעשה למחכה לו .ד"א רב לך אמר לו הרבה יגעת הרבה עמלת צא משה ונח שנא' דניאל יב לך לקץ
הימין ותנוח אמר לו אם לאו אכנס כהדיוט א"ל אין המלך נכנס כהדיוט אמר לו אם לאו אעשה תלמיד
ליהושע אמר לו רב לך הרב נעשה תלמיד לתלמידו .אמר לו אם לאו אכנס דרך אויר או דרך חלל אמר
לו ושמה לא תבוא .אמר לו אם לאו עצמותי יעברו את הירדן אמר לו כי לא תעבור את הירדן הזה וכי
המת יכול לעבור אלא אמר לו משה אף עצמותיך לא יעברו את הירדן:
ועי' ספרי פרשת ואתחנן פיסקא ד ,ויאמר ה' אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה .משל לאדם
נודר לאין הולך לו אצל רבו שיתיר לו נדרו מה עליך לשמוע דברי רבך .ד"א ויאמר ה' אלי רב לך .אמר
לו דוגמא אתה עושה לדיינים שיאמרו מה משה חכם גדול לא נשא לו פנים על ידי שאמר שמעו נא
המורים נגזר גזירה שלא יכנס לארץ המענין את הדין והמעותין את הדין עאכ"ו .ומה משה שנ' לו רב
לך אל תוסף לא נמנע מלבקש רחמים מלפני המקום שאר בני אדם עאכ"ו .ומה חזקיה שנאמר מ"ב כ
צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה לא נמנע מלבקש רחמים מלפני המקום ברכות י שהיה דורש אפילו
חרב חדה על צוארו של אדם לא ימנע עצמו מן הרחמים שנא' שם ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל
שאר בני אדם עאכ"ו .ד"א ויאמר ה' אלי רב לך א"ל משה הרבה לך בידי לעולם הבא כאדם שאומר
לחבירו הרבה לך בידי אל תביישני .ד"א ויאמר ה' אלי רב לך כאדם שאומר לחבירו עובר פלוני על דרך
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רש"י דברים
אני מראה לך את כולה שנאמר )דברים לד א( ויראהו ה' את כל הארץ) :100כח( וצו את יהושע  -על
הטרחות ועל המשאות ועל הריבות :101וחזקהו ואמצהו  -בדבריך 102שלא ירך לבו לומר כשם שנענש
רבי עליהם ,כך סופי ליענש עליהם .מבטיחו אני כי הוא יעבור והוא ינחיל :כי הוא יעבור  -אם יעבור
לפניהם ינחלוה ואם לאו לא ינחלו ,103וכן אתה מוצא כששלח מן העם אל העי והוא ישב )יהושע ז ה(
ויכו מהם אנשי העי וגו' )שם ז י( ,וכיון שנפל על פניו אמרו לו קום לך קם לך ,כתיב אתה הוא העומד
במקומך ומשלח את בני למלחמה ,למה זה ,אתה נופל על פניך ,לא כך אמרתי למשה רבך אם הוא
עובר עוברין ואם לאו אין עוברין) :כט( ונשב בגיא וגו'  -ונצמדתם לעבודה זרה ,ואף על פי כן )דברים
ד א( ועתה ישראל שמע אל החקים והכל מחול לך ,ואני לא זכיתי לימחל לי:104
פרק ד
)ב( לא תספו  -כגון חמש פרשיות בתפילין ,חמשת מינין בלולב ,וחמש ציציות ,וכן ולא תגרעו) :105ו(
ושמרתם  -זו משנה :ועשיתם  -כמשמעו :106כי הוא חכמתכם ובינתכם וגו'  -בזאת תחשבו חכמים
ונבונים לעיני העמים) :107ח( חקים ומשפטים צדיקם  -הגונים ומקובלים) :ט( רק השמר לך וגו' פן
פלוני:
 100עי' ספרי )פרשת ואתחנן פיסקא ד( במזרח פניהם במערב במערב פניהם למזרח נמצאו כל ישראל
מתפללים אל מקום אחד :וראה בעיניך .משל למלך שגזר על בנו שלא יכנס לבית לינה שלו נכנס
לפתח פלטורין שלו משכו ומדבר עמו נכנס לטרקלין שלו משכו ומדבר עמו כיון שבא ליכנס לקיטון
אומר לו מכאן ואילך את אסור .כך משה אמר לפני המקום רבש"ע כל עצמי איני משוך מארץ ישראל
אלא מלא הירדן הזה מלא חבל של נ' אמה א"ל וראה בעיניך כי לא תעבור:
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עי' ספרי )פרשת פינחס פיסקא ה( שם ג וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו .צוהו על דברי תלמוד .ר' יהודה אומר צוהו על
הגבעונים צוהו על המשואות ועל הטרחות ועל הריבות:

 102עי' קידושין )דף כט ע"א( לדורות מנלן תנא דבי ר' ישמעאל כל מקום שנאמר צו אינו אלא זירוז
מיד ולדורות זירוז דכתיב וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו מיד ולדורות דכתיב מן היום אשר צוה ה'
והלאה לדורותיכם:
 103עי' ספרי )פרשת פינחס פיסקא ה( כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם .מגיד שאין
יהושע נפטר מן העולם עד שהנחיל לישראל את הארץ
ועי' ספרי )פרשת ואתחנן פיסקא ד( כי הוא יעבור לפני העם הזה .אם אתה עובר לפניהם עוברים ואם
לאו אין עוברים :והוא ינחיל אותם .אם מנחילם נוחלין ואם לאו אין נוחלין .וכן אתה מוצא סנהדרין
מד כשהלכו לעשות מלחמה בעי נפלו מהם כשלשים וששה איש צדיקים שנאמר יהושע ז ויכו מהם
אנשי העי כשלשים וששה וגו' ויקרא יהושע שמלותיו ויפול על פניו ארצה לפני ארון ה' עד הערב
ויאמר יהושע אהה ה' אלהים למה העברת העביר בי אדני מה אומר אחרי אשר הפך .ויאמר ה' אל
יהושע קום לך למה זה אתה נופל על פניך .לא כך אמרתי למשה רבך מתחילה אם עובר לפניהם
עוברים ואם לאו אין עוברים אם מנחילם נוחלים ואם לאו אין נוחלים ואתה שלחתם והלכת
אחריהם) :סליק פיסקא(:
 104עי' ספרי )פרשת פינחס פיסקא ה( ונשב בגיא מול בית פעור .אמר להם ראו איזו עבירה עברתם
ואמר לכם המקום עשו תשובה ואני מקבל ואני כמה בקשות בקשתי ולא נסלח לי .רבי יהודה בן בבא
אומר מג' מקומו' שבאו ישראל לידי עבירה חמורה ואמר להם המקום עשו תשובה ואני מקבל .כיוצא
בו אתה אומר שמות יז ויקרא שם המקום ההוא מסה ומריבה על ריב בני ישראל .מהו אומר שם טו
ויאמר אם שמוע תשמע בקול ה' אלהיך והישר בעיניו תעשה .ובתבערה ובמסה ובקברות התאוה.
דברים י ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך .וכאן הוא אומר ונשב בגיא מול בית פעור .ועתה
ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים
ועי' ספרי ואתחנן ה :ונשב בגיא .אמר להם מי גרם לנו שנשב בגיא מעשים רעים שעשינו בפעור .ד"א
אמר להם ונשב בגיא מול בית פעור .ראו כמה ביניכם לביני הרבה .כמה תפלות בקשתי ונגזור עלי
גזירות שלא אכנס לארץ אבל אתם הכעסתם לפניו מ' שנה שנ' תהלים צה ארבעים שנה אקוט בדור
ולא עוד אלא שגדולים שבכם משתחוים לפעור וימין שלו פשוטה לקבל שבים ועתה ישראל שמע אל
החקים .הרי אתם חדשים כבר מחול לשעבר:
 105עי' ראש השנה )דף כח ע"ב( בזמנן מתיב רב שמן בר אבא מנין לכהן שעולה לדוכן שלא יאמר
הואיל ונתנה לי תורה רשות לברך את ישראל אוסיף ברכה אחת משלי כגון ה' אלהי אבותיכם יוסף
עליכם תלמוד לומר לא תוסיפו על
 106ספרי ראה ו :ושמרתם זו משנה :ועשיתם .זו מעשה :את כל החקים .אלו המדרשות :ואת
המשפטי' .אלו הדינים:
 107עי' שבת )דף עה ע"א( ואת פועל ה' לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו אמר רבי שמואל בר נחמני אמר
רבי יוחנן מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות שנאמר ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם
ובינתכם לעיני העמים איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלות:
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רש"י דברים
תשכח את הדברים  -אז כשלא תשכחו אותם ותעשום על אמתתם תחשבו חכמים ונבונים .ואם
תעוותו אותם מתוך שכחה תחשבו שוטיםלז) :י( יום אשר עמדת  -מוסב על מקרא שלמעלה ממנו
אשר ראו עיניך יום אשר עמדת בחורב אשר ראיתם את הקולות ואת הלפידיםלח :ילמדון  -ילפון
לעצמם :ילמדון  -יאלפון לאחרים) :יד( ואתי צוה ה' בעת ההוא ללמד אתכם  -תורה שבעל פה) :108טז(
סמל  -צורהלט) :יט( ופן תשא עיניך  -להסתכל בדבר ולתתע לב לשוב לטעות אחריהםמ :אשר חלק וגו'
לכל העמים  -להאירפ להם 109דבר אחר לאלוהותצ לא מנען מלטעות אחריהםק אלא החליקם בדברי
הבליהם לטרדם מן העולם וכן הוא אומר )תהלים לו ג( כי החליק אליו בעיניו למצוא עונו לשנוא:110
)כ( מכור  -הוא כלי שמזקקים בו את הזהבמא) :כא( התאנף  -נתמלא רוגז :על דבריכם  -על אודותיכם
על עסקיכם) :כב( כי אנכי מת וגו' אינני עובר  -מאחר שמת מהיכן יעבור אלא אף עצמותי אינם
עוברין) :111כג( תמונת כל  -תמונת כלר דבר :אשר צוך ה'  -אשר צוךש עליו שלא לעשות) :כד( אל קנא
 מקנא לנקוםת אנפרנמנ"ט בלע"ז ]חמה[ מתחרה על רוגזו להפרע מעובדי עבודה זרהמב) :כה(ונושנתם  -רמז להם שיגלו ממנה לסוף שמונה מאות וחמשים ושתים שנהא כמנין ונושנתם והוא
הקדים והגלם לסוף שמונה מאות וחמשים והקדים שתי שנים לונושנתם כדי שלא יתקיים בהם )פסוק
כו( כי אבד תאבדון וזהו שנאמר )דניאל ט יד( וישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק ה' אלהינוב
צדקה עשה עמנו שמהר להביאה שתי שנים לפני זמנה) :112כו( העידותי בכם  -הנני מזמינם להיות
עדיםג שהתריתי בכםמג) :כח( ועבדתם שם אלהים  -כתרגומו משאתם עובדים לעובדיהםד כאלו אתם
עובדים להם) :לא( לא ירפך  -מלהחזיק בך בידיו ולשון לא ירפך לשון לא יפעיל הוא לא יתן לך רפיוןה
לא יפריש אותך מאצלו וכן אחזתיו ולא ארפנו )שה"ש ג ד( שלא ננקד ארפנוו כל לשון רפיון מוסב על
לשון מפעיל ומתפעל כמו )מלכים ב' ד כז( הרפה להז תן לה רפיון )דברים ט יד( הרףח ממני התרפה
ממנימד) :לב( לימים ראשונים  -על ימיםט ראשונים :ולמקצה השמים  -וגם שאל לכל הברואים אשר
מקצה אל קצה זהו פשוטו ומדרשו מלמד על קומתו של אדםי שהיתה מן הארץ עדכ השמים והוא
השיעור עצמו אשר מקצהל אל קצה :113הנהיה כדבר הגדול הזה  -ומהו הדבר הגדול השמע עם וגו':
)לד( הנסה אלהים  -הכי עשה נסים שום אלוהמה :לבא לקחת לו גוי וגו'  -כל ההי"ן הללו תמיהות הן
לכך נקודות הן בחט"ף פת"ח הנהיה הנשמע הנסה השמע :במסות  -על ידי נסיונות הודיעם גבורותיו
כגון )שמות ח ה( התפאר עלי אם אוכל לעשות כן הרי זה נסיוןמו :באותות  -בסימנין להאמין שהוא
שלוחו של מקום כגון )שמות ד ב( מה זה בידךמז :ובמופתים  -הם נפלאות שהביא עליהם מכות
הצד צבי וכו' :תנו רבנן הצד
 108עי' נדרים )דף לז ע"א( הא קא משמע לן דאפילו במקום שנוטלין שכר על המקרא שרי למשקל על
המדרש לא שרי למשקל מאי שנא מדרש דלא דכתיב ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם וכתיב
ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' מה אני בחנם אף אתם נמי בחנם מקרא נמי בחנם
רב אמר שכר שימור ורבי
 109עי' מסכת סופרים )פרק ראשון משנה ט( וי"ג דבר שינו בה .ואלו הן אלהים ברא בראשית )בראשית
א( וכו' אשר חלק ה' אלהיך אתם להאיר לכל העמים תחת כל השמים.
 110עי' ילקוט שמעוני שמות )פרק כ  -רמז רפט( באתרין דכי מצטריך עלמא למטרא ולא אתי מיטרא
שחטו ליה גברא ואתי מיטרא אמר ליה השתא איכו שכיבו לא אמרי לכו הא מילתא דאמר רב מאי
דכתיב אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים מלמד שהחליקן בדברים כדי לטרדן מן העולם ,והיינו
דאמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן בא לטמא פותחין לו בא לטהר
מסייעין לו:
 111עי' ספרי )פרשת בהעלותך פיסקא כ( נתעלם מעיני משה וכסבור שנכנס עמהם לארץ ישראל .רבי
שמעון בן יוחאי אומר אינו צריך שהרי כבר נאמר דברים ד כי אנכי מת בארץ הזאת שאין ת"ל אינני
עובר את הירדן אלא שאף עצמותיו אינן עוברות את הירדן .אלא מפני מה שיתף משה עצמו עמהם
אמר עכשיו ישראל אומרים אם מי
 112עי' ילקוט שמעוני מלכים ב' )פרק כד  -רמז רמט( והחרש והמסגר אלף .זהו שאמר הכתוב וישקוד
ה' על הרעה א"ר אסא דרש מרימר משום דצדיק ה' אלהינו וישקוד ה' על הרעה ,אלא צדקה עשה
הקב"ה עם ישראל שהגלה גלות צדקיה ועין גלות יכניה עומדת דכתיב בגלות יכניה והחרש והמסגר
אלף חרש בשעה שפותחים נעשו הכל כחרשים ,מסגר בשעה שסוגרין שוב אין פותחין וכמה אלף.
עולא אמר שהקדים שתי שנים לונושנתם ,א"ר אחא בר יעקב ש"מ מהרה דקוב"ה תתנ"ב הויין .הכל
גבורים עושי מלחמה .וכי מה גבורה עושים בני אדם המהלכין בגולה ומה מללחמה עושים בני אדם
הזקוקין בזיקין ונתונים בשלשלאות אלא הכל גבורים במלחמתה של תורה ,וכה"א על כן יאמר בספר
מלחמות:
 113עי' חגיגה )דף יב ע"א( ותשת עלי כפכה אמר רב יהודה אמר רב אדם הראשון מסוף העולם ועד
סופו היה שנאמר למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים כיון
שסרח הניח הקדוש ברוך הוא
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מופלאותמח :ובמלחמה  -בים שנאמר )שם יד כה( כי ה' נלחם להם) :לה( הראת  -כתרגומו אתחזיתאנ
כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה פתח להם שבעה רקיעים וכשם שקרע את העליונים כך קרע את
התחתונים וראו שהוא יחידי לכך נאמר אתה הראת לדעתמט) :לז( ותחת כי אהב  -וכל זהס תחת אשר
אהב :ויוצאך בפניו  -כאדם המנהיג בנו לפניוע שנאמר )שמות יד יט( ויסע מלאך האלהים ההולך וגו'
וילך מאחריהםנ דבר אחר ויוציאך בפניו בפני אבותיו כמו שנאמר )תהלים עח יב( נגד אבותם עשה
פלא ואל תתמה על שהזכירם בלשון יחידפ שהרי כתבם בלשון יחיד ויבחר בזרעו אחריונא) :לח( ממך
מפניך  -סרסהו ודרשהו להוריש מפניך גוים גדולים ועצומים ממךנב :כיום הזה  -כאשר אתה רואה
היום) :מא( אז יבדיל  -נתן לב להיות חרד לדברצ שיבדילם ואף על פי שאינן קולטות עד שיבדלו אותן
שבארץ כנען אמר משה מצוה שאפשר לקיימה אקיימנה :114בעבר הירדן מזרחה שמש  -באותו עברק
שבמזרחו של ירדן :מזרחה שמש  -לפי שהוא דבוק נקודה רי"ש בחטף מזרח שלר שמש מקום זריחת
השמש) :מד( וזאת התורה  -זו שהוא עתיד לסדר אחר פרשה זו:נג )מה( אלה העדות וגו' אשר דבר -
הם הם אשר דבר בצאתם ממצריםש חזר ושנאה להם בערבות מואבנד) :מז( אשר בעבר הירדן  -שהוא
במזרח שהעבר השני היה במערב :פרק ה
}רביעי{ )ג( לא את אבתינו  -בלבדת כרת ה' וגו' כי אתנו) :ד( פנים בפנים  -אמר ר' ברכיה כך אמר
משה אל תאמרו אני מטעה אתכם על לא דבר כדרך שהסרסור עושה בין המוכר ללוקח הרי המוכר
עצמוא מדבר עמכםנה) :ה( לאמר  -מוסב על )פסוק ד( דבר ה' עמכם בהר מתוך האש לאמר אנכי ה'
וגו'ב ואנכי עומד בין ה' וביניכם) :ו  -ז( על פני  -בכל מקום אשרג אני שם וזהו כל העולםנו דבר אחר
כל זמן שאני קייםנז עשרת הדברות כבר פירשתים) :יב( שמור  -ובראשונות הוא אומר )שמות כ ח(
זכור שניהם בדבור אחד ובתיבה אחתד נאמרו ובשמיעה אחת נשמעו :115כאשר צוך  -קודם מתן
תורהה במרה) :116טו( וזכרת כי עבד היית וגו'  -על מנת כן פדאךו שתהיה לו עבד ותשמור מצותיונח:
)טז( כאשר צוך  -אף על כבוד אב ואם נצטוו במרה שנאמר )שמות טו כה( שם שם לו חוק ומשפט:117
)יז( ולא תנאף  -אין לשון ניאוףז אלא באשת איש) :118יח( ולא תתאוה  -לא תירוג 119אף הוא לשון
חמדהח כמו )בראשית ב ט( נחמד למראה דמתרגמינן דמרגג למחזי) :יט( ולא יסף  -מתרגמינן ולא פסק
כי קולו חזק וקייםט לעולם דבר אחר ולא יסף לא הוסיף להראות באותו פומבינט) :כד( ואת תדבר
אלינו  -התשתםי את כחי כנקבה שנצטערתי עליכם ורפיתם את ידיכ כי ראיתי שאינכם חרדים
להתקרב אליו מאהבה וכי לא היה יפה לכם ללמוד מפי הגבורה ולא ללמוד ממניס:
114

עי' דב"ר )פרשה ב פסקה כו( כז אז יבדיל משה זש"ה )קהלת ה( אוהב כסף לא ישבע כסף אין אנו יודעים שאין אדם
ממלא את נפשו מהו בכסף רבנן אמרי אלו תלמידי חכמים שאוהבין ד"ת שנמשלו בכסף שנא' )משלי טז( וקנות בינה נבחר
מכסף א"ר נחמן מי שאוהב תורה אינו שבע תורה ומהו )קהלת ה( מי אוהב בהמון לא תבואה מי שהומה ומהמה אחר
תורה לא תבואה ואינו מעמיד תלמידים גם זה הבל א"ר אחא מי שהוא לומד תורה ואין מלמד אין לו הבל גדול מזה ד"א
אוהב כסף א"ר יצחק מי שהוא אוהב מצות אינו שבע מן המצות כיצד את מוצא שני גדולי עולם דוד ומשה ולא שבעו דוד
אע"פ שא"ל הקב"ה )ד"ה ב ו( רק אתה לא תבנה לי את הבית הזה היה דוד אומר לעצמו וכי מפני שאמר לי הקב"ה אתה
לא תבנה לי הבית אני יושב מה עשה זירז את עצמו והתקין כל צרכיו עד שלא מת מנין שנאמר )שם א כב( והנה בעניי
הכינותי לבית אלהי וכן משה אע"פ שאמר לו הקב"ה כי לא תעבור את הירדן הזה אמר משה אני עובר מן העולם ואיני
מפריש להם ערי מקלט מיד אז יבדיל משה:

 115עי' ספרי )פרשת תצא פיסקא כג( גדילים תעשה לך .אמור מעתה שניה' נאמרו בדבור אחד .זכור
ושמור נאמרו בדבו' אחד .מחלליה מות יומת וביום השבת שני כבשים בני שנה נאמרו בדבור אחד.
ערות אשת אחיך לא תגלה יבמה יבא עליה נאמרו בדבור אחד .וכל בת יורשת נחלה ולא תסוב נחלה
ממטה למטה בדבור אחד נא' מה שאי אפשר לב"ו לומר ב' דברים כאחד שנאמ' תהלים סב אחת דבר
אלהים שתים זו שמענו) :סליק פיסקא(:
עי' נדרים )דף ט ע"א( זכור )דברים ה( ושמור שניהם בדבור אחד נאמרו מה שאי אפשר לפה לומר ולא
לאוזן לשמוע.
 116עי' שבת )דף פז ע"ב( לחנייתן רב אחא בר יעקב אמר למסען וקמיפלגי בשבת דמרה דכתיב כאשר
צוך ה' אלהיך ואמר רב יהודה אמר רב כאשר צוך במרה מר סבר אשבת איפקוד אתחומין לא איפקוד
ומר סבר אתחומין נמי
 117עי' סנהדרין )דף נו ע"ב( הוא אלא למעוטי שלא כדרכה דינין בני נח איפקוד והתניא עשר מצות
נצטוו ישראל במרה שבע שקיבלו עליהן בני נח והוסיפו עליהן דינין ושבת וכיבוד אב ואם דינין דכתיב
שם שם לו חוק ומשפט שבת וכיבוד אב ואם דכתיב כאשר צוך ה' אלהיך ואמר רב יהודה כאשר צוך
במרה אמר רב נחמן אמר
 118עי' במ"ר )פרשה י פסקה ב( מהו שאמר צרה זה גיהנם שהיא רחבה מלמטה ופיה צר מלמעלה הה"ד
)איוב לו( ואף הסיתך מפני צר רחב לא מוצק תחתיה נכריה שהיא נכריה לך שהיא אשת איש אף היא
שמביאה את האף על האדם שכן כתיב לא תנאף לא תהנה האף ממך ד"א אל תנאף אל תתן אף בין
איש לאשתו כחתף תארב שאין
119

עי' אונקלוס.
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רש"י דברים
פרק ו
)ד( ה' אלהינו ה' אחד  -ה' שהוא אלהינול עתה ולא אלהי האומות הוא עתיד להיות ה' אחד שנאמר
)צפניה ג ט( כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ונאמר )זכריה יד ט( ביום ההוא
יהיה ה' אחד ושמו אחד) :120ה( ואהבת  -עשה דבריו מאהבה אינו דומה עושה מאהבהמ לעושה מיראה
העושה אצל רבו מיראה כשהוא מטריח עליו מניחו והולך לו :121בכל לבבך  -בשני יצריך122נ דבר אחר
בכל לבבך שלא יהיהס לבך חלוק על המקום :123ובכל נפשך  -אפילו הוא נוטל את נפשך :124ובכל מאדך
 בכל ממונך יש לך אדם שממונוע חביב עליו מגופו לכך נאמר ובכל מאדך דבר אחר ובכל מאדךפ בכלמדה ומדה שמודד לך בין במדה טובה בין במדת פורענות וכן דוד הוא אומר )תהלים קטז יג( כוס
ישועות אשא וגו' )שם קטז ג( צרה ויגון אמצא וגו') :125ו( והיו הדברים האלה  -ומהו האהבה והיו
הדברים האלהצ שמתוך כך אתה מכיר בהקב"ה ומדבק בדרכיו :126אשר אנכי מצוך היום  -לא יהיו
בעיניך כדיוטגמא ישנה שאין אדם סופנהק אלא כחדשהר שהכל רצין לקראתה דיוטגמא מצות המלך
הבאה במכתב) :127ז( ושננתם  -לשון חדוד הואש שיהיו מחודדים בפיך שאם ישאלך אדם דבר לא תהא
צריך לגמגם בו אלא אמור לו מיד :128לבניך  -אלו התלמידיםת מצינו בכל מקום שהתלמידים קרוים
בנים שנאמר )דברים יד א( בנים אתם לה' אלהיכם ואומר )מלכים ב' ב ג( בני הנביאים אשר בבית אל
וכן בחזקיהו שלמד תורה לכל ישראל וקראם בנים שנאמר )ד"ה ב' כט יא( בני עתה אל תשלו וכשם
שהתלמידים קרוים בנים שנאמר בנים אתם לה' אלהיכם כך הרב קרוי אב שנאמר )מלכים ב' ב( אבי
אבי רכב ישראל וגו' :129ודברת בם  -שלא יהא עיקר דבורך אלא בםא עשם עיקר ואל תעשם טפל:130
 120עי' ספרי )פרשת ואתחנן פיסקא ו( יך ביותר .ד"א ה' אלהינו ה' אחד על כל באי העולם .ה' אלהינו
בעולם הזה .ה' אחד לעולם הבא .וכן הוא אומר זכריה יד והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה
ה' אחד ושמו אחד???????:
 121עי' & ואהבת את ה' אלהיך .עשה מאהבה הפריש הכתוב בין העושה מאהבה לעושה מיראה
מאהבה שכרו כפול ומכופל .לפי שהוא אומר דברים ו את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד יש לך אדם
כשהוא מתיירא מחברו כשהוא מטריחו מניחו והולך לו אלא אתה עושה מאהבה שאין לך אהבה
במקום יראה ויראה במקום אהבה אלא במדת הקב"ה בלבד .ד"א ואהבת את ה' אלהיך אהבהו על כל
הבריות כאברהם
122
123

ברכות נד ע"א.

עי' ספרי )פרשת ואתחנן פיסקא ז( שהיה אברהם אבינו מגיירם ומכניסן תחת כנפי השכינה :בכל
לבבך .ברכות נד בשני יצריך ביצר טוב ויצר רע .ד"א בכל לבבך שלא יהיה לבך חלוק על המקו' :ובכל
נפשך .אפילו הוא נוטל את נפשך .וכן
124

עי' ספרי )פרשת ואתחנן פיסקא ז( ובכל נפשך .אפילו הוא נוטל את נפשך .וכן הוא אומר תהלים מד כי עליך הורגנו כל
היום נחשבנו כצאן טבחה .רבי שמעון בן מנסיא אומר וכי אפשר לו לאדם ליהרג בכל יום .שמעון בן עזאי אומר בכל נפשך
אוהבהו עד מיצוי הנפש .רבי אליעזר בן יעקב אומר ברכות סא וש"נ אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך ואם נא'
בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך יש לך שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך ויש לך אדם שממונו חביב עליו
מגופו לכך נאמר בכל מאודך .רבי יעקב אומר אם נאמר בכל נפשך ק"ו בכל מאדך ברכות נד בכל מדה ומדה שהוא מודד לך
בין במדת הטוב בין במדת הפורענות .וכן דוד הוא אומר תהלים קטז כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא .וכן איוב הוא
אומר איוב א ה' נתן וה' לקח יהיה שם ה' מבורך .ק"ו על מדת הפורענות מה אשתו אומרת לו עודך מחזיק בתומתך ברך
אלהים ומת .אמר לה כדבר אחת הנבלות תדברי גם את הטוב נקבל מאת האלהים ואת הרע לא נקבל .אנשי דור המבול
היו כעורים בטובה וכשבאת' עליהם פורענות קבלוה בעל כרחם .והלא
125
עי' הערה הקודמת.

 126עי' תנחומא נח )פרק ג( שנא' ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך )דברים ו'(
ומנין אתה למד שאין אהבה זו אלא לשון תלמוד ראה מה כתיב אחריו והיו הדברים האלה אשר אנכי
מצוך היום על לבבך ואי זה זה תלמוד שהוא על הלב הוי אומר ושננתם לבניך זו תלמוד שצריך שנון
ללמדך שפרשה????
עי' ספרי )פרשת ואתחנן פיסקא ח( והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך .למה נאמר
לפי שהוא אומר ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך איני יודע באיזה צד אוהבים את הקב"ה ת"ל והיו
הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך והיו הדברים האלה על לבבך שמתוך כך אתה מכיר את
הקב"ה ומדבק בדרכיו :אשר אנכי מצוך
 127עי' ספרי )פרשת ואתחנן פיסקא ח( אשר אנכי מצוך היום .שלא יהו בעיניך כדיוטגמא ישנה שאין
אדם סופנה כחדש' שהכל רצים לקראתה :על
 128עי' ספרי )פרשת ואתחנן פיסקא ט( ושננתם לבניך .קדושין ל שיהו מסודרים לתוך פיך שכשאדם
שואל שואלך דבר אל תגמגם בם אלא אמור לו מיד וכן הוא אומר משלי ז אמור לחכמ' אחותי את
ומודע לבינה תקרא ואומר שם קשרם על אצבעותיך ענדם על לוח לבך ואומר תהלים מה חציך
שנונים .מה שכר יש לך לזה שם עמים תחתיך
 129עי' ספרי )פרשת ואתחנן פיסקא ט( לבניך .אלו תלמידיך .וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמידים
19

רש"י דברים
ובשכבך  -יכול אפילו שכב בחצי היום תלמוד לומר ובקומך יכול אפילו עמד בחצי הלילה תלמוד לומר
בשבתך בביתךב ובלכתך בדרך דרך ארץ דברה תורה זמן שכיבה וזמן קימה) :131ח( וקשרתם לאות על
ידך  -אלו תפילין שבזרוע :והיו לטטפת בין עיניך  -אלו תפילין שבראש ועל שם מנין פרשיותיהם
נקראוג טטפת טט בכתפיד שתים פת באפריקיה שתים:132
)ט( מזזות ביתך  -מזוזת כתיב ,שאין צריךו אלא אחתסא:
133
ובשעריך  -לרבות שערי חצרות ושערי מדינות ושערי עיירות :
)יא( חצובים  -לפי שהיו מקום טרשין וסלעים נופל בו לשון חציבהסב:
)יב( מבית עבדים  -כתרגומו מבית עבדותא ,ממקוםז שהייתם שם עבדים:
)יג( ובשמו תשבע  -אם יש בך כל המדות הללו,ח שאתה ירא את שמו ועובד אותו ,אז בשמו תשבע,
שמתוך שאתה ירא את שמו תהא זהיר בשבועתך ,ואם לאו לא תשבע:134
)יד( מאלהי העמים אשר סביבותיכם  -הוא הדין לרחוקים אלא לפי שאתה רואה את סביבותיך תועים
אחריהם הוצרך להזהיר עליהם ביותר:135
סג
)טז( במסה  -כשיצאו ממצרים שנסוהו במים ,שנאמר )שמות יז ,ז( היש ה' בקרבנו :
)יח( הישר והטוב  -זו פשרה ,לפנים משורת הדיןסד:
136
)יט( כאשר דבר  -והיכן דבר )שמות כג כז( והמותי את כל העם וגו' :
קגרויים בנים שנאמר בנים אתם לה' אלהיכם .ואומר מ"ב ב ויצאו בני הנביאים וכי בני הנביאים היו
והלא תלמידים היו אלא מכאן לתלמידים שהם קרוים בנים .וכן אתה מוצא בחזקיהו מלך יהודה
שלימד כל התורה כולה לישראל וקראם בנים שנאמר ד"ה ב כט בני עתה אל תשולו .וכשם
שהתלמידים קרוים בנים כך הרב קרוי אב שנאמר מ"ב ב ואלישע רואה והוא מצעק אבי אבי רכב
ישראל ופרשיו ולא ראהו עוד .ואומר שם יג ואלישע
 130עי' ספרי )פרשת ואתחנן פיסקא ט( ודברת בם .יומא יט עשם עיקר ואל תעשם טפילה שלא יהיה
משאך ומתנך אלא עליהם שלא תערב בהם דברים שלא תאמר למדתי חכמת ישראל אלך ואלמוד
חכמת אומות העולם ת"ל ויקרא יח ושמרתם את מצותי ללכת בהם ולא ליפטר מתוכם .וכן הוא אומר
משלי ה יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך :בשבתך
 131עי' ספרי )פרשת ואתחנן פיסקא ט( בשכבך תשמר עליך בשעת מיתה .והקיצות .לימות המשיח .היא
תשיחך .לעולם הבא .ובשכבך יכול אפילו שכב בחצי היום ת"ל בשבתך בביתך ובלכתך בדרך דרך ארץ
דברה תורה כלשון בני אדם .ברכות יא .וכבר היה ר' ישמעאל דורש ורבי אלעזר בן עזריה זוקף הגיע
זמן קרית שמע נזקף ר'
 132עי' סנהדרין )דף ד ע"ב( למקרא והתניא לטטפת לטטפת לטוטפות הרי כאן ארבע דברי רבי
ישמעאל רבי עקיבא אומר אינו צריך טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים אלא לעולם פליגי והני
מילי כי פליגי היכא דשני קרא
133

) (1תלמוד בבלי מסכת יומא דף יא/א
יהודה כולה חדא גזירה היא תנו רבנן בשעריך אחד שערי בתים ואחד שערי חצירות ואחד שערי מדינות ואחד שערי
עיירות יש בהן חובת מצוה למקום משום שנאמר וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך אמר ליה אביי לרב ספרא הני אבולי
דמחוזא מאי טעמא לא עבדו להו רבנן מזוזה אמר ליה
134

) (16מדרש תנחומא ויקרא פרק ז
חוטאים בשגגה מביאין קרבן ומתכפר להם שנאמר )במדבר טו( ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם
בשגגה אבל המגדף נוטל אפופסין שנאמר )שם כד( ונוקב שם ה' מות יומת וכתיב )ירמיה ד( ונשבעת חי ה' באמת במשפט
וצדקה והתברכו בו גוים ובו יתהללו והכתוב אומר )דברים ו( את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד ובו תדבק ואח"כ ובשמו
תשבע את ה' אלהיך תירא שתהיה כאותן שלשה שכתוב בהן ירא אלהים אברהם יוסף איוב אברהם שכתוב בו )בראשית
כב( כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה יוסף דכתיב )שם מב( את האלהים אני ירא ואיוב שכתוב בו )איוב א( איש תם וישר
ירא אלהים וסר מרע ואותו תעבוד שתהיה עוסק בתורה ובמצות ובו תדבק שתכבד תלמידי חכמים ותהנה אותם מנכסיך
אמר להם משה לישראל לא תהיו סבורים שהתרתי לכם להשבע בשמו אפילו
135

) (5ספרי פרשת ראה פיסקא לו
מאלהי העמים אשר סביבותיכם הקרובי' וגו' .סנהדרין סא מהקרובים אתה יודע מה הן רחוקי' :מקצה
) (2תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף סא/ב
שותה כו' אמר רבא מנא אמינא לה דכתיב מאלהי העמים אשר סביבותיכם הקרובים אליך וגו' מה לי קרובים ומה לי
רחוקים הכי קאמר ליה מטיבותן של קרובים אתה למד מה טיבותן של רחוקים מאי לאו דאמר ליה כך אוכלת כך שותה כך
מטיבה כך מריעה שמע מינה רב אשי אמר סיפא בישראל מומר רבינא אמר לא זו אף זו קתני איתמר העובד עבודת
כוכבים מאהבה ומיראה אביי אמר חייב רבא אמר פטור אביי אמר חייב דהא פלחה רבא אמר פטור אי קבליה עליה באלוה
אין אי לא לא :סימן עב"ד ישתחו"ה למשי"ח :ואמר אביי מנא אמינא לה דתנן העובד עבודת כוכבים אחד העובד כו' מאי
136
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רש"י דברים
)כ( כי ישאלך בנך מחר  -יש מחר שהוא אחר זמן:137
פרק ז
)א( ונשל  -לשון השלכה והתזה ,וכן )דברים יט ,ה( ונשל הברזל:
)ב( לא תחנם  -לא תתן להם חן .אסור לו לאדם לומר כמה נאה גוי זה.ט דבר אחר אל תתן להם חנייה
בארץ:138
)ד( כי יסיר את בנך מאחרי  -בנו של גוי כשישא את בתך יסיר את בנך אשר תלד לו בתך מאחרי.
למדנו שבן בתך הבא מן הגוי קרוי בנך,י אבל בן בנך הבא מן הגויה אינו קרוי בנך אלא בנה ,שהרי לא
נאמר על בתו לא תקח כי תסיר את בנך מאחרי ,אלא כי יסיר את בנך וגו':139
)ה( מזבחתיהם  -של בנין:140
מצבותם  -אבן אחת:141
142
ואשירהם  -אילנות שעובדין אותן :
ופסיליהם  -צלמים:143
)ז( לא מרבכם  -כפשוטו .ומדרשו לפי שאין אתם מגדילים עצמכם כשאני משפיע לכם טובה לפיכך
חשקתי בכם:144
כי אתם המעט  -הממעטין עצמכם ,כגון אברהם ,שאמר )בראשית יח ,כז( ואנכי עפר ואפר ,וכגון משה
ואהרן שאמרו )שמות טז ,ח( ונחנו מה ,לא כנבוכדנצר שאמר )ישעיה יד ,יד( אדמה לעליון ,וסנחריב
שאמר )שם לו ,כ( מי בכל אלהי הארצות ,וחירם שאמר )יחזקאל כח ,ב( אל אני מושב אלהים
ישבתי:145
) (1מכילתא פרשת בא פרשה יב
כ"ט ונועדתי שמה לבני ישראל וגו' .כיוצא בדבר אתה אומר דברים י"א פחדכם ומוראכם יתן ה' כאשר דבר והיכן דבר
שמות כ"ג את אימתי אשלח לפניך והמותי את כל העם וגו' .כיוצא בדבר אתה

137

) (26-29מכילתא פרשת בא פרשה יח
והיה כי ישאלך בנך מחר .יש מחר עכשו ויש מחר לאחר זמן מה זאת הרי מחר לאחר זמן שמות ח' מחר יהיה האות הזה
הרי מחר עכשיו יהושע כ"ב מחר יאמרו בניכם לבנינו הרי מחר לאחר זמן .מה העדות החקים והמשפטים נמצאת אומר
ארבעה בנים הם אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו
138

) (118ילקוט שמעוני דברים  -פרק ז  -המשך רמז תתמה
ולא תחנם .תנן התם אין מוכרין להם במחובר לקרקע ,מנהני מילי ,אמר רבי יוסי בר חנינא דאמר קרא לא תחנם לא תתן
להם חניה בקרקע .והאי מבעי ליה להכי אמר רחמנא לא תתן להם חן דאמר רב יהודה אסור לאדם שיאמר כמה נאה כותי
זה ,אם כן לימא קרא לא תחונם מאי לא תחנם ש"מ תרתי.
139

) (79מדרש רבה קהלת פרשה ז פסקה לה
יעשה א"ל מאיזו תורה דאמר )דברים ז'( ולא תתחתן בם למה כי יסיר את בנך בנך הבא מישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא
מן הגויה ומן השפחה קרוי בנך אלא בנה א"ל חבוט חבטך דהוא טבא בקלטא אמר
140

) (14ספרי פרשת ראה פיסקא ט
ונתצתם את מזבחותם ושברתם את מצבות' .ונתצת' את מזבחות' .זו אבן שחצב' מתחילה לע"ז:
ושברתם את מצבותם .זו מצבה שחצבה מתחלה לע"ז :ואשיריהם תשרפון באש.
 141עי' הערה הקודמת.
142

) (14ספרי פרשת ראה פיסקא ט
ואשיריהם תשרפון באש .זו אשירה שנעשית מתחילה לע"ז:
143

) (14ספרי פרשת ראה פיסקא ט
ז :ופסילי אלהיהם תגדעון .זו שהיתה נטועה ועבדה לע"ז .ד
144

) (2תלמוד בבלי מסכת חולין דף פט/א
משום רבי אלעזר בר' שמעון כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בהגדה עשה אזניך
כאפרכסת לא מרבכם מכל העמים חשק ה' בכם וגו' אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה
שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני נתתי גדולה לאברהם אמר לפני ואנכי עפר ואפר למשה ואהרן אמר
ונחנו מה לדוד אמר ואנכי תולעת ולא איש אבל עובדי כוכבים אינן כן נתתי גדולה לנמרוד אמר הבה נבנה לנו עיר לפרעה
אמר מי ה' לסנחריב אמר מי בכל אלהי הארצות וגו' לנבוכדנצר אמר אעלה על במתי עב לחירם מלך צור אמר מושב
אלהים ישבתי בלב ימים
האריכות נוגע להערה הבאה.
145
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רש"י דברים
כי אתם המעט  -הרי כי משמש בלשון דהא:146
)ח( כי מאהבת ה'  -הרי כי משמש בלשון אלא  .לא מרובכם חשק ה' בכם ,אלא מאהבת ה' אתכם:
ומשמרו את השבועה  -מחמת שמרוכ את השבועהסה:
)ט( לאלף דור  -ולהלן הוא אומר )דברים ה ,י( לאלפים ,כאן שהוא סמוך אצל לשומרי מצותיו ,העושין
מיראה ,הוא אומר לאלף,ל ולהלן שהוא סמוך אצל לאוהביו ,העושין מאהבה ,ששכרם יותר גדול ,הוא
אומר לאלפים:148
לאוהביו  -אלו העושין מאהבה:
ולשומרי מצותיו  -אלו העושין מיראה:
)י( ומשלם לשנאיו אל פניו  -בחייו משלם לו גמולו הטובמ כדי להאבידו מן העולם הבא:149
)יא( היום לעשותם  -ולמחר לעולםנ הבא ליטול שכרם:150
147

רש"י פרשת עקב
פרק ז
)יב( והיה עקב תשמעון  -אם המצות הקלות שאדם דשא בעקביו תשמעון :151ושמר ה' וגו'  -ישמור לך
הבטחתו) :152יג( שגר אלפיך  -ולדי בקרך שהנקבה משגרת ממעיה :153ועשתרות צאנך  -מנחם פירש
) (4מדרש תנחומא עקב פרק ג
)ג( והיה עקב תשמעון מה כתיב למעלה מן הענין לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם וגו' לא ממה שאתם מרובין מכל
האומות ולא ממה שאתם עושין מצוה יותר מהם שהאומות עושין מצוה שלא נצטוו יותר מכם והם מגדילים שמי יותר
מכם שנאמר )מלאכי א( כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים וגו' וכתיב ואתם מחללים אותו באמרכם שלחן ה'
מגואל הוא וניבו נבזה אכלו כי אתם המעט אלא בזכות שאתם ממעטין את עצמכם לפני לפיכך אני אוהב אתכם שנאמר
)שם( אהבתי אתכם אמר ה' וגו' ואת עשו שנאתי וגו' ואומר )הושע יד( ארפא משובתם אוהבם נדבה וגו' נדבה נפשי
לאהבתן אע"פ שאינן הגונים וכן הוא אומר )דברים ז( כי מאהבת ה' אתכם ומשמרו את השבועה
 146עי' ד' לשונות ל"כי".
 147עי' הערה הקודמת.
148

) (1תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לא/א
גופיה מנלן דכתיב זרע אברהם אוהבי מאי איכא בין עושה מאהבה לעושה מיראה איכא הא דתניא רבי שמעון בן אלעזר
אומר גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה שזה תלוי לאלף דור וזה תלוי לאלפים דור הכא כתיב לאלפים לאהבי
ולשומרי מצותי והתם כתיב ולשומרי מצותיו לאלף דור התם נמי כתיב לאוהביו ולשומרי מצותיו לאלף דור האי לדסמיך
ליה והאי לדסמיך ליה הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דרבא חד אמר ליה אקריון בחלמאי מה רב טובך אשר צפנת
ליראיך וחד אמר
149

) (2מסכת דרך ארץ זוטא פרק שני
ואם הטיבוך מעט יהיה בעיניך הרבה אל תאמר בשביל מעשיו ההגונים הטיבו לי אלא בשביל מעשיו
שאינן הגונים לי הטיבו לי שנאמר )דברים ז( ומשלם לשנאיו אל פניו להאבידו ואם
) (24מדרש תנחומא משפטים פרק ט
לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו כי אתה לבדך ידעת את לבב בני האדם לפי שבעולם הזה הרשעים עשירים והם
נתונים בשלוה שהקב"ה משלם להם מעוט מעשים טובים שבידם בעולם הזה שנאמר )דברים ז( ומשלם לשונאיו אל פניו
וכתיב )תהלים צב( בפרוח רשעים כמו עשב אבל לעתיד
150

) (2תלמוד בבלי מסכת עירובין דף כב/א
לצדיקים גמורים והיינו דאמר רבי יהושע בן לוי מאי דכתיב אשר אנכי מצוך היום לעשותם היום לעשותם ולא למחר
לעשותם היום לעשותם למחר לקבל שכרם אמר רבי חגי ואיתימא רבי שמואל בר נחמני מאי דכתיב ארך אפים ארך אף
מבעי ליה אלא ארך אפים לצדיקים ארך אפים לרשעים :רבי יהודה אומר עד בית סאתים וכו' :איבעיא להו בור ופסין
קאמר או דילמא בור ולא פסין קאמר אדם
151
עי' תנחומא עקב )פרק א( והיה עקב זש"ה למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני )תהלים מט( יתברך שמו של הקב"ה
שנתן תורה לישראל שיש בה תרי"ג מצות ויש בהן קלות וחמורות ומפני שיש בהן מצות קלות שאין בני אדם משגיחין בהן
אלא שמשליכין אותן תחת עקביהן כלומר שהן קלות לפיכך היה דוד מתירא מיום הדין ואומר רבש"ע איני מתירא מן
מצות החמורות שבתורה שהן חמורות ממה אני מתירא מן מצות הקלות שמא עברתי על אחת מהן אם עשיתי אם לא
עשיתי מפני שהיתה קלה ואתה אמרת הוי זהיר במצוה קלה כבמצוה חמורה לכך אמר למה אירא בימי רע וגו' והיה עקב
תשמעון זש"ה הנחמדים מזהב ומפז רב וגו' וכתיב גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב )שם יט( בא וראה היאך דוד משבח
את דברי התורה
152
עי' דברים רבה )פ"ג סי' ד( ד"א ושמר ה' אלהיך לך מהו ושמר אמר רבי שמואל בר נחמן כל מה שישראל אוכלים בעולם
הזה מכח הברכות שברכם בלעם הרשע אבל ברכות שברכו אותן האבות משומרין הן לעתיד לבא שנאמר ושמר ה' אלהיך
וגו' ד"א אמר ר' חלבו למה"ד ליתום שהיה מתגדל אצל בע"ה היה אוכל משלו ושותה משלו ומתכסה משלו ולמדו אומנות
אותו היתום אומר כל מה שאני אוכל ושותה ומתכסה מתוך שכרי הוא מחשבו א"ל אותו בעל הבית חייך כל מה שאתה
אוכל ומתכסה בכח חבית של מים שאת ממלא לי בכח עץ אחד שאתה מבקע לי אבל שכרך צרור ומונח לך כך כל מה
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רש"י דברים
אבירי בשן )תהלים כב יג( מבחר הצאן ,כמו )בראשית יד ה( עשתרות קרנים ,לשון חוזק .ואונקלוס
תרגם ועדרי ענך .ורבותינו )חולין פד ע"ב( אמרו למה נקרא שמם עשתרות שמעשירות את בעליהן:
)יד( עקר  -שאינו מוליד) :יז( כי תאמר בלבבך  -על כרחך לשון דילמא הוא ,שמא תאמר בלבבך מפני
שהם רבים לא אוכל להורישם ,אל תאמר כן לא תירא מהם ,ולא יתכן לפרשו באחת משאר לשונות
של כי שיפול עליו ,שוב לא תירא מהם) :יט( המסות  -נסיונות :154והאותות  -כגון )שמות ד ג( ויהי
לנחש )שמות ד ט( והיו לדם ביבשת :155והמופתים  -המכות המופלאות :156והיד החזקה  -זה הדבר:
והזרוע הנטויה  -זה החרב של מכת בכורות) :157כ( הצרעה  -מין שרץ העוף שהיתה זורקת בהם מרה
ומסרסתן ומסמאה את עיניהם בכל מקום שהיו נסתרים שם) :158כב( פן תרבה עליך חית השדה  -והלא
אם עושין רצונו של מקום אין מתיראין מן החיה ,שנאמר )איוב ה כג( וחית השדה השלמה לך ,אלא
גלוי היה לפניו שעתידין לחטוא) :159כג( והמם  -נקוד קמ"ץ כולו לפי שאין מ"ם אחרונה מן היסוד והרי
הוא כמו והם אותם ,אבל )ישעי' כח כח( והמם גלגל עגלתו כולו יסוד ,לפיכך חציו קמ"ץ וחציו פת"ח
כשאר פעל של שלש אותיות:
פרק ח
)א( כל המצוה – כפשוטו ,160ומדרש אגדה אם התחלת במצוה גמור אותה ,שאינה נקראת אלא על שם
הגומרה ,שנאמר )יהושע כד לב( ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם ,והלא
משה לבדו נתעסק בהם להעלותם ,אלא לפי שלא הספיק לגומרה וגמרוה ישראל נקראת על שמם:161
שישראל אוכלים בעולם הזה בכח היסורים שהן באין עליהם אבל שכרן צרור ומשומר לעתיד לבא שנא' ושמר ה' אלהיך לך
וגו' ומהו את הברית ואת החסד אמר רבי חייא שלשה מדות טובות יש ביד ישראל ואלו הן ביישנים ורחמנים וגומלי
חסדים ביישנים מנין שנא' )שם ד( ובעבור תהיה יראתו על פניכם רחמנים מנין שנאמר )דברים יג( ונתן לך רחמים ורחמך
גומלי חסדים מנין שנא' )שם ז( ושמר ה' אלהיך לך את הברית ואת החסד:

 153ע' תנחומא כי תבא )פרק ד( שאתם מעלין לירושלים שנאמר ולקח הכהן הטנא מידך משארתך זו
חלה שגר אלפיך אמר רבי יהודה בר שלום שיהו שגורין ויוצאין כמו פי הקופה ועשתרות צאנך שיהו
קשין כעשתרות ד"א ברוך אתה
 154עי' דברים רבה )פ"ז סי' ט( אמר להם היו יודעים כל נסים שעשה לכם הקב"ה ראיתם בעיניכם
במצרים עשה לכם ועיניכם רואות מנין שנאמר )שם ד( המסות הגדולות אשר ראו עיניך מהו המסות
המכות ממסות גופיהן של מצרים
 155עי' שם ,ואותות רבנן אמרי שהיו נרשמות על גופיהן דם צפרדע וכנים
 156עי' שם ,והמופתים שהיו המכות מפתות אותן כיצד לשלשים יום היתה באה המכה והיתה עושה ז'
ימים והלכה לה והיו נרווחין עשרים ושלשה ימים בין מכה למכה ולא היו חוזרין בהן הוי שהיו מפתות
אותן:
 157עי' ספרי פרשת שלח )פיסקא ט( בזרוע נטויה זו חרב שנאמר ד"ה א כא וחרבו שלופה בידו נטוי'
על ירושלם.
 158עי' ילקוט שמעוני שמות )פרק כג  -רמז שס( את אימתי אשלח לפניך והמותי את כל העם וגו'
מלמד כשעברו ישראל את הירדן אין כל בריה יכולה לעמוד בפניהם וכל העומד בפניהם מיד נתרז.
תנא צרעה לא עברה עמהם ,והכתיב ושלחתי את הצרעה ,אמר ריש לקיש על שפת הירדן עמדה וזרקה
בהן מרה וסימתה עיניהם מלמעלה וסרסים מלמטה שנאמר ואנכי השמדתי את האמורי .רב פפא אמר
שתי צרעות הוו חדא דמשה וחדא דיהושע ,דמשה לא עברה דיהושע עברה .שלש מלחמות של מהומה
הבטיח הקב"ה לישראל בכניסתן לארץ שנאמר את אימתי וגו' ,ונתנם ה' אלהיך לפניך ,והמם מהומה
גדולה .ורבנן ילפי מהכא ויהומם ה' לפני ישראל ,ויהם ה' את סיסרא ,וירעם ה' בקול גדול וגו' ויהמם,
אחד לשעבר וברקים רב ויהמם .ואחת בימי גוג ומגוג ביום ההוא תהיה מהומת ה' רבה וגו':
 159עי' ילקוט שמעוני דברים )פרק יא  -רמז תתעד( מלפניכם שתהיו אתם )זוכים( ]גדלים[ והולכין והן
מתמעטין והולכין .וכן הוא אומר מעט מעט אגרשנו אומר לא אגרשנו מפניך בשנה אחת פן תהיה
הארץ שממה ורבה עליך חית השדה דברי רבי עקיבא .רבי אלעזר בן עזריה אומר לפי שישראל צדיקים
הן למה יראים מן החיה והרי הצדיקים אין יראים מן החיה שנאמר כי עם אבני השדה בריתך וחית
השדה השלמה לך ,ואם תאמר למה יגע יהושע ,כל אותה היגיעה אינה אלא לפי שחטאו ישראל נגזר
להם מעט מעט אגרשנו מפניך:
160

עי' דברים רבה )פ"ד סי' ד( ד"א מה כתיב למעלה מן הענין כי אם שמור תשמרון וגו' מהו את כל המצוה הזאת א"ר לוי
זו קריאת שמע רבנן אמרי זו השבת שהיא שקולה כנגד כל המצות שבתורה ד"א כי אם שמור תשמרון
161
ע' תנחומא עקב )פרק ו( דבר אחר כל המצוה אם התחלת במצוה הוי גומר את כולה למה אמר רבי יוחנן כל מי
שמתחיל במצוה ואחרי כן בא אחר וגמרה נקראת על שם גומרה ממי את למד ממשה כיון שיצאו ישראל ממצרים מה
כתיב ויקח משה את עצמות יוסף )שמות יג( כל העם עוסקין בבזה ומשה היה מטפל בעצמות יוסף בא ועמד בין הארונות
צעק ואמר יוסף יוסף הגיעה השעה שהקב"ה גואל את בניו השכינה מעכבת ישראל וענני כבוד מעכבין לך אם אתה מגלה
את עצמך מוטב ואם לאו אנו נקיים משבועתך מיד נזדעזע ארונו נטלו והלך נסתלק משה במדבר ולא נכנס לארץ הכניסו
ישראל עצמות יוסף וקברו אותן ותלה המצוה בהן שנאמר )יהושע כד( ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים
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)ב( התשמור מצותיו  -שלא תנסהו ולא תהרהר אחריו) :ד( שמלתך לא בלתה  -ענני כבוד היו שפים
בכסותם ומגהצים אותם כמין כלים מגוהצים ,ואף קטניהם כמו שהיו גדלים היה גדל לבושן עמהם
כלבוש הזה של חומט שגדל עמו :162לא בצקה  -לא נפחה כבצק כדרך הולכי יחף שרגליהם נפוחות) :ח(
זית שמן  -זיתים העושים שמן:
פרק ט
)א( גדולים ועצומים ממך  -אתה עצום והם עצומים ממך) :163ד( אל תאמר בלבבך  -צדקתי ורשעתצ
הגוים גרמוסו) :ה( לא בצדקתך וגו' אתה בא לרשת וגו' כי ברשעת הגוים  -הרי כי משמש בלשון
אלא) :164ט( ואשב בהר  -אין ישיבהק אלא לשון עכבה) :165יא( לחת  -לחת כתיב ששתיהם שוותסז) :יח(
ואתנפל לפני ה' כראשונה ארבעים יום  -שנאמר )שמות לב ל( ועתה אעלה אל ה' אולי אכפרה באותה
עלייה נתעכבתי ארבעים יוםר נמצאו כלים בכ"ט באב שהוא עלה בשמונה עשר בתמוזש בו ביום
נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל ואמר לו למשה )דברים י א( פסל לך שני לוחות עשה עוד ארבעים
יום נמצאו כלים ביום הכפורים בו ביום נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל בשמחהת ואמר לו למשה
)במדבר יד כ( סלחתי כדברך לכך הוקבע למחילה ולסליחה 166ומנין שנתרצה ברצון שלםא שנאמר
בארבעים של לוחות אחרונות )דברים י י( ואנכי עמדתי בהר כימים הראשונים מה הראשונים ברצון
אף אחרונים ברצון אמור מעתה אמצעיים היו בכעס) :167כ( ובאהרן התאנף ה'  -לפי ששמעב לכםסח:
להשמידו  -זה כלוי בניםג וכן הוא אומר )עמוס ב ט( ואשמיד פריו ממעל :168ואתפלל גםד בעד אהרן -
והועילה תפלתי לכפר מחצהה ומתו שנים ונשארו השנים) 169:כא( טחון  -לשון הווה כמו )בראשית כו
קברו בשכם לכך אמר להם כל המצוה אמר רבי ינאי כל המתחיל במצוה ואינו גומרה קובר

 162עי' ילקוט שמעוני דברים )פרק ח  -המשך רמז תתנ( רבי אלעזר ברבי שמעון שאל את ר"ש בן
לקוניא חמוי א"ל מהו דין דכתיב שמלתך לא בלתה מעליך שמא כלי קורייס היו מהלכים עם ישראל
במדבר ,א"ל ענני כבוד היו מעטפין )בהן( ]אותן[ .ולא היו בלין .א"ל שמלתך לא בלתה מעליך .ולא היו
גדלין ,א"ל חלזון הזה כל מה שהוא גדל נרתיקו גדל עמו ,ולא היו צריכין תכבוסת ,א"ל ענני כבוד היו
מגהצין אותן ,ואל תתמה אמייטון הזה אין מגהצין אותן אלא באור .א"ל ולא היה ריחן קשה מריח
הזועה ,א"ל מתלכלכין היו בדשאי הבאר שנאמר וריח שלמותיך כריח לבנון וגו':
 163עי' ילקוט שמעוני דברים )פרק יא  -רמז תתעד( וירשתם גוים גדולים ועצומים ,גדולים בקומה,
ועצומים בכח .מכם אף אתם גדולים ועצומים אלא שהן גדולים מכם ,ר' אליעזר בן יעקב אומר משל
לאדם שאומר איש פלוני גבור וזה גבור ממנו הרי גבור אלא שהלה גבור ממנו .ד"א מכם למה נאמר
עוד והלא כבר נאמר שבעה גוים גדולים ועצומים ממך ומה תלמוד לומר מכם ,מלמד שאחד משבעה
עממים גדול וקשה כנגד כל ישראל .שכן הוא אומר ואנכי השמדתי את האמורי מפניכם אשר כגובה
ארזים גבהו וחסון הוא כאלונים:
164

עי' גמ' ר"ה & כי ד' לשונות משמש
165
מגילה כא ע"א.

 166עי' ברייתא דסדר עולם רבה )פרק ו( ביום שביעי אחר עשרת הדברות עלה משה להר שנא' )שמות
כ"ד( וישכון כבוד ה' על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים לטהרו למשה ויקרא אל משה ביום השביעי
מתוך הענן ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר מ' יום וארבעים לילה .בי"ז בתמוז ירד
ושבר את הלוחות ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם וגו') ,שם ל"ב( עלה בי"ח בתמוז
ובקש רחמים על ישראל דבתיב )דברים ט'( ואתנפל לפני ה' את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה
אשר התנפלתי כי אמר ה' וגו' באותה שעה נתרצה הקב"ה לישראל ואמר למשה לפסול לוחות שניות
ולעלות שנא' )שם י'( בעת ההיא אמר ה' אלי פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים ועלה אלי ההרה
ועשית לך ארון עץ .ירד בכ"ח באב לפסול שני לוחות שנא') ,שמות ל"ד( ויפסול שני לוחות אבנים
כראשונים וישכם משה בבוקר וגו' ועלה בכ"ט באב ונשנית לו תורה פעם שנית שנא' )דברים י'( ואנכי
עמדתי בהר כימים הראשונים ארבעים יום וארבעים לילה וגו' לא אבה ה' השחיתך כימים הראשונים
מה הראשונים מרוצים אף שניים מרוצים אמור מעתה אמצעים בכעס .ירד בי' בתשרי והוא הי' יום
הכפורים ובישרם שנתרצה לפני המקום שנא' )שמות ל"ד( וסלחת לעונינו ולחטאתינו ונחלתנו לפיכך
נתקיים יום זה חוק וזכרון לדורות שנא' )ויקרא ט"ז( והיתה זאת לכם לחקת עולם .ויהי ברדת משה
וישובו אליו )שמות ל"ד( וגו'
 167עי' ילקוט שמעוני דברים )פרק י  -רמז תתנה( כימים הראשונים מה הראשונים ברצון אף
האחרונים ברצון ,ירד בעשרה בתשרי והלוחות בידו והוא יום הכפורים לפיכך עשה אותו זכרון לדורות
והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר:
 168עי' במ"ר )פ"ט סי' מו( ובאהרן התאנף וגו' ואין להשמידו אלא מיתת בנים כמה דתימא )עמוס ב(
ואשמיד פריו ממעל וגו'
 169עי' מדרש תנחומא תצוה )פרק י( ראוין למות שנאמר )דברים ט( ובאהרן התאנף ה' מאוד להשמידו
אין להשמידו אלא לשון כלוי בנים שנא' )עמוס ב( ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת כיון שנתפלל
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יג( הלוך וגדל מולאנ"ט בלע"ז ]בטחנו[) :כה( ואתנפל וגו'  -אלו הן עצמם האמורים למעלה )פסוק יח(
וכפלן כאן לפי שכתוב כאן סדר תפלתו שנאמר )פסוק כו( ה' אלהים אל תשחת עמך וגו'סט:
פרק י
)א( בעת ההוא  -לסוף ארבעים יום נתרצה לי ואמר לי פסל לך ואחר כך ועשית לך ארון ואני עשיתי
ארון תחלה שכשאבוא והלוחות בידי היכן אתנם ולא זה הוא הארון שעשה בצלאל שהרי משכן לא
נתעסקו בו עד לאחר יום הכפורים כי ברדתו מן ההר צוה להם על מלאכת המשכן ובצלאל עשה משכן
תחלהו ואחר כך ארון וכלים נמצא זה ארון אחר היה וזהו שהיה יוצא עמהם למלחמה ואותו שעשה
בצלאל לא יצא למלחמה אלא בימי עלי ונענשו עליו ונשבהע) :ו( ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן
מוסרה  -מה ענין זה לכאן ועוד וכי מבארות בני יעקן נסעו למוסרה והלא ממוסרות באו לבני יעקן
שנאמר )במדבר לג לא( ויסעו ממוסרות וגו' ועוד שם מת אהרן והלא בהר ההר מת צא וחשוב ותמצא
שמונה מסעות ממוסרהז להר ההר אלא אף זו מן התוכחה ועוד זאת עשיתם כשמת אהרן בהר ההר
לסוף ארבעים שנה ונסתלקו ענני כבוד יראתם לכם ממלחמת מלך ערד ונתתם ראש לחזור למצרים
וחזרתם לאחוריכם שמונה מסעות עד בני יעקן ומשם למוסרה שם נלחמו בכם בני לוי והרגו מכם
ואתם מהם עד שהחזירו אתכם בדרך חזרתכם ומשם חזרתם הגדגדה הוא חור הגדגד) :170ז( ומן
הגדגדה וגו'  -ובמוסרה עשיתם אבל כבד על מיתתו של אהרן שגרמה לכם זאת ונדמה ]וגרמה[ לכם
כאלו מת שםעא וסמך משה תוכחה זו לשבירת הלוחות לומר שקשה מיתתן של צדיקים לפני הקדוש
ברוך הוא כיום שנשתברו בו הלוחות 171ולהודיעך שהוקשה לו מה שאמרו )במדבר יד ד( נתנה ראש
לפרוש ממנו כיום שעשו בו את העגלעב) :ח( בעת ההוא הבדיל ה' וגו'  -מוסב לענין הראשון :בעת
ההוא  -בשנה הראשונה לצאתכם ממצרים וטעיתם בעגל ובני לוי לא טעו הבדילםח המקום מכם
וסמך מקרא זה לחזרת בני יעקן לומר שאף בזו לא טעו בה בני לוי אלא עמדו באמונתםעג :לשאת את
ארון -ט הלוים :172לעמוד לפני ה' לשרתו ולברך בשמו  -הכהנים והוא נשיאת כפים) :173ט( על כן לא
משה עליו דכתיב ואתפלל גם בעד אהרן מתו שנים ונשתיירו שנים:
 170עי' סוטה )דף ח ע"א( מאן דאמר זה ספר בראשית ניחא .ומאן דאמר זה חומש פיקודים מה מלחמה
היתה שם) .דברים י( ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה שם מת אהרן .וכי במוסירות מת
אהרן והלא בהר ההר מת .הדא היא דכתיב )במדבר לג( ויעל אהרן הכהן אל הר ההר וימת שם .אלא
כיון שמת אהרן
עי' ירושלמי מסכת סוטה )דף ח ע"ב( נסתלקו ענני כבוד וביקשו הכנענים להתגרות בישראל הדא היא
דכתיב )במדבר כא( וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגד כי בא ישראל דרך האתרים .מהו דרך האתרים.
שמע שמת אהרן התייר הגדול שלהן שהיה תר להן את הדרך .בואו ונתגרה בהן וביקשו ישראל לחזור
למצרים ונסעו לאחריהן שמונה מסעות ורץ אחריו שבטו של לוי והרג בהן שמונה משפחות .אף הן
הרגו ממנו ארבע .הדא היא דכתיב )דברי הימים א כו( לעמרמי ליצהר לחברוני לעוזיאלי .אימתי חזרו
בימי דוד .הדא היא דכתיב )תהלים עב( יפרח בימיו צדיק .אמרו מי גרם לנו כל הדמים הללו .אמרו על
שלא עשינו חסד עם אותו
עי' במ"ר )פי"ט סי' כ( העמלקי והכנעני וכאן וישמע הכנעני מלך ערד את מוצא כשמת אהרן יצא
עליהם עמלק וחזרו לאחוריהם ז' מסעות שנא' )דברים י( ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה
שם מת אהרן וכי שם מת אהרן והלא בהר ההר מת שנא' וימת אהרן שם בראש ההר הפסוקים
מוכיחים שהן שבע מסעות לאחור ללמדך שחזרו לאחוריהם:
עי' מכילתא פרשת ויסע )פרשה א( מפי החירות ויסעו ממרה ויבאו אילימה ויסעו מאילים ויחנו על ים
סוף .וכן מצינו שחזרו לכבודו של אהרן לקבורתו שמנה מסעות דברים י' ובני ישראל נסעו מבארות
בני יעקן וגו' שם מת אהרן וגו' וכי במוסרה מת והלא לא מת אלא בהר ההר שנאמר במדבר ל"ג ויעל
אהרן הכהן וגו' ומה תלמוד לומר
 171עי' ירושלמי מסכת יומא )דף ב ע"א( ללמדך שכשם שאפר פרה מכפרת על ישראל כך מיתתן של
צדיקים מכפרת על ישראל א"ר יודן בי ר' שלום למה סמך הכתוב מיתת אהרן לשיבור הלוחות ללמדך
שמיתתן של צדיקים קשה לפני הקב"ה כשיבור לוחות כתיב ובני ישראל נסעו מבארת בני יעקן מוסרה
שם מת אהרן וכי במוסרה מת אהרן והלא בהר ההר מת הדא הוא דכתיב ויעל אהרן הכהן אל הר ההר
על פי ה' וימת שם אלא מכיון שמת
 172עי' דברי הימים א' )טו ב( אז אמר דויד לא לשאת את ארון האלהים כי אם הלוים כי בם בחר ידוד
לשאת את ארון ידוד ולשרתו עד עולם??????????:
 173עי' דברי הימים א' )כג יג( בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא ובניו עד
עולם להקטיר לפני ידוד לשרתו ולברך בשמו עד עולם??????????? :
עי' ערכין )דף יא ע"א( אלהיו איזהו שירות שבשם הוי אומר זה שירה ואימא נשיאות כפים מדכתיב
לשרתו ולברך בשמו מכלל דברכת כהנים לאו שירות היא רב מתנה אמר מהכא תחת אשר לא עבדת
את ה' אלהיך בשמחה????????
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היה ללוי חלק  -לפי שהובדלו לעבודתי מזבח ואינן פנויין לחרוש ולזרועעד :ה' הוא נחלתו  -נוטל פרסכ
מזומן מבית המלךעה) :י( ואנכי עמדתי בהר  -לקבל הלוחות האחרונות ולפי שלא פירש למלעלה כמה
עמד בהר בעליה אחרונה זו חזר והתחיל בהעו :כימים הראשונים  -של לוחות הראשונותל מה הם
ברצון אף אלו ברצון אבל האמצעיים שעמדתי שם להתפלל עליכם היו בכעס:174
)יא( ויאמר ה' אלי וגו'  -אף על פי שסרתם מאחריומ וטעיתם בעגל ,אמר לי )שמות לב ,לד( לך נחה
את העםעז:
)יב( ועתה ישראל  -אף על פי שעשיתם כל זאת ,עודנו רחמיו וחבתו עליכם ,ומכל מה שחטאתם לפניו
אינו שואל מכם כי אם ליראה וגו'עח:
175
כי אם ליראה וגו'  -רבותינו דרשו מכאן הכל בידי שמים חוץנ מיראת שמים :
)יג( לשמור את מצות ה'  -ואף היא לא לחנם,ס אלא לטוב לך ,שתקבלו שכרעט:
)יד( הן לה' אלהיך  -הכלע ואף על פי כן רק באבותיך חשק ה' מן הכלפ:
פא
)טו( בכם -פ כמו שאתם רואים אתכם חשוקים מכל העמים היום הזה :
)טז( ערלת לבבכם  -אוטם לבבכםצ וכיסויופב:
פג
)יז( ואדני האדנים  -לא יוכל שום אדוןק להציל אתכם מידו :
לא ישא פנים  -אם תפרקור עולופד:
ולא יקח שחד  -לפייסו בממוןפה:
176
)יח( עשה משפט יתום ואלמנה  -הרי גבורה,ש ואצל גבורתו אתה מוצא ענותנותו :
ואהב גר לתת לו לחם ושמלה  -ודבר חשוב הוא זה,ת שכל עצמו של יעקב אבינו על זה נתפלל,
)בראשית כח ,כ( ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש:177
178
)יט( כי גרים הייתם  -מום שבךא אל תאמר לחברך :
)כ( את ה' אלהיך תירא  -ותעבוד לו ותדבק בו ולאחר שיהיו בך כל המדות הללוב אז בשמו תשבע:179
פרק יא
)ב( וידעתם היום  -תנוג לב לדעת ולהבין ולקבל תוכחתיפו:
כי לא את בניכם  -אני מדבר עכשיוד שיוכלו לומר אנו לא ידענו ולא ראינו בכל זהפז:
)ו( בקרב כל ישראל  -כל מקום שהיה אחד מהם בורח ,הארץ נבקעת מתחתיו ובולעתו ,אלו דברי רבי
יהודה .אמר לו רבי נחמיה ,והלא כבר נאמר )במדבר טז לב( ותפתח הארץ את פיה ,ולא פיותיה .אמר
174
175

עי' לעיל הערה .167

) (32ילקוט שמעוני דברים  -פרק י  -רמז תתנה
ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך וגו' .אמר רבי חנינא הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמים שנאמר ועתה ישראל מה
ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה ,אטו יראה מילתא זוטרתא היא והאמר
176

) (2תלמוד בבלי מסכת מגילה דף לא/א
רבי יוחנן כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקדוש ברוך הוא אתה מוצא ענוותנותו דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים
ומשולש בכתובים כתוב בתורה כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים וכתיב בתריה עושה משפט יתום
ואלמנה שנוי בנביאים כה אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש וגו' וכתיב בתריה ואת דכא ושפל רוח משולש בכתובים דכתיב
סולו לרוכב בערבות ביה שמו וכתיב
177

) (3מדרש רבה בראשית פרשה ע פסקה ה
)ה( ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש עקילס הגר נכנס אצל ר"א אמר לו הרי כל שבחו של גר שנאמר )דברים י( ואוהב גר
לתת לו לחם ושמלה אמר לו וכי קלה היא בעיניך דבר שנתחבט עליו אותו זקן שנאמר ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש
ובא זה והושיטו לו בקנה נכנס אצל רבי יהושע )נ"א עקילס
178

) (1מסכת גרים פרק רביעי
)א( )שמות כב( וגר לא תונה ולא תלחצנו לא תונה לו בדברים ולא תלחצנו בממון אל תאמר לו אמש
היית עובד הבל ואתה מקודם עד עכשיו חזיר בין שיניך אתה עומד ומדבר עמי ומניין להונאתו )נ"א
שאם הוניתו( שהוא יכול לומר כי גרים הייתם מכאן היה ר' נתן אומר מום שבך אל תאמר לחבירך:
179

) (2מדרש תנחומא ויקרא פרק ז
חוטאים בשגגה מביאין קרבן ומתכפר להם שנאמר )במדבר טו( ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם
בשגגה אבל המגדף נוטל אפופסין שנאמר )שם כד( ונוקב שם ה' מות יומת וכתיב )ירמיה ד( ונשבעת חי ה' באמת במשפט
וצדקה והתברכו בו גוים ובו יתהללו והכתוב אומר )דברים ו( את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד ובו תדבק ואח"כ ובשמו
תשבע את ה' אלהיך תירא שתהיה כאותן שלשה שכתוב בהן ירא אלהים אברהם יוסף איוב אברהם שכתוב בו )בראשית
כב( כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה יוסף דכתיב )שם מב( את האלהים אני ירא ואיוב שכתוב בו )איוב א( איש תם וישר
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לו ,ומה אני מקיים בקרב כל ישראל .אמר לו שנעשית הארץ מדרוןה כמשפך ,וכל מקום שהיה אחד
מהם ]בורח[ היה מתגלגל ובא עד מקום הבקיעה:180
181
ואת כל היקום אשר ברגליהם  -זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו :
)ז( כי עיניכם הרואות  -מוסב על מקרא האמור למעלה) ,פסוק ב( כי לא את בניכםו אשר לא ידעו וגו'
כי אם עמכם אשר עיניכם הרואות וגו':
)י( לא כארץ מצרים הוא  -אלא טובה הימנה .182ונאמרה הבטחה זו לישראלז ביציאתם ממצרים ,שהיו
אומרים שמא לא נבוא אל ארץ טובה ויפה כזו .יכול בגנותה הכתוב מדבר,ח וכך אמר להם ,לא כארץ
מצרים היא ,אלא רעה הימנה ,תלמוד לומר )במדבר יג ,כב( וחברון שבע שנים נבנתה וגו',ט אדם אחד
בנאן ,וחם בנה צוען למצרים בנו ,וחברון לכנען .דרך ארץ אדם בונה את הנאה ואחר כך בונה את
הכעור שפסולתו של ראשון ,הוא נותן בשני .ובכל מקום ,החביב קודם .הא למדת שחברון יפה מצוען,
ומצרים משובחת מכל הארצות ,שנאמר )בראשית יג ,י( כגן ה' כארץ מצרים ,וצוען שבח מצרים היא,
שהיתה מקום מלכות ,שכן הוא אומר )ישעיה ל ,ד( כי היו בצוען שריו .וחברון פסולתה של ארץ
ישראל ,לכך הקצוה לקבורת מתים ,ואף על פי כן היא יפה מצוען .ובמסכת כתובות )קיב א( דרשו
בענין אחר ,אפשר אדם בונהי בית לבנו הקטן ואחר כך לבנו הגדול ,אלא שמבונהכ על אחד משבעה
בצוען:183
180

) (6מדרש רבה במדבר פרשה יח פסקה יג
)יג( ותפתח א"ר יהודה באותה שעה נפתחו לארץ פיפיות הרבה שנאמר בקרב כל ישראל א"ר נחמיה והרי כתיב ותפתח
הארץ את פיה אמר לו והיאך את מקיים בקרב כל ישראל אלא שנעשית הארץ כמשפך וכל היכן שהיה א' מהם היה מתגלגל
ויורד ובא עמו נמצאת מקיים בקרב כל ישראל ומקיים ותפתח הארץ את פיה ואת כל היקום זה הממון שמעמיד את
הרגלים רבותינו אמרו אפי' היו כלים ביד הכובס היו מתגלגלין ובאין ונבלעין עמהן א"ר שמואל בר נחמני אפי' מחט
שהיתה שאולה ביד ישראל מידם אף היא היתה נבלעת שנא' וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה וכל כך למה שחלק על
הקב"ה אעפ"כ לעתיד לבא הם עתידין לעלות ר' יהודה בן בתירה שונה שיש להם חלק לעוה"ב שנאמר ויאבדו מתוך הקהל
בדוד הוא אומר )תהלים קיט( תעיתי כשה אובד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי מה אבידה שנאמר בדוד היא עתידה
להתבקש אף כאן אבידה העתידה להתבקש וכן חנה מתפללת עליהם )שמואל א ב( ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל:
181

) (1ילקוט שמעוני במדבר  -פרק טז  -רמז תשנב
הארץ כמשפך וכל מקום שהיה אחד מהם או ממונו מתגלגל ובא ויורד עמו ,נמצאת מקיים בקרב כל הארץ ונמצאת מקיים
ותפתח הארץ את פיה .ואת כל היקום אשר ברגליהם זה ממון שהוא מעמיד את
182

לא כארץ מצרים היא .ארץ מצרי' שותה מן הנמוך ארץ ישראל שותה מן הגבוה .ארץ ישראל שותה
גמליאל ברבי לא ישמשנו .אתה אומר לכך הוא אומר לפי שארץ מצרים פסולת כל הארצות הקישה הכתוב לא"י ת"ל שם
יג כגן ה' כארץ מצרים .כגן ה' לאילנות כא"מ לזרעים .או אינו מקישה אלא למגונה ולמשובח שבה ת"ל ויקרא יח אשר
ישבתם בה מקום שישבתם בו שנאמר בראשית מז במיטב הארץ הושב את אביך .או אינו מקישה אלא לשעת גנותה ת"ל
אשר יצאתם משם .כשהייתם שם היתה???
183

) (17ספרי פרשת עקב פיסקא א
והיה עקב תשמעון את המשפטי' .כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשת' .הרי פרשה זו נאמר' לישראל
בשעה שיצאו ישראל ממצרים שהיו אומרים שמא לא נכנס לארץ יפה כזו אמר הקב"ה כי הארץ אשר
אתה בא שמה לרשתה מגיד הכתוב שא"י משובחת הימנה .אתה אומר בשבח א"י הכתוב מדבר או
אינו אלא בשבח ארץ מצרים ת"ל במדבר יג וחברון שבע שנים נתנתה לפני צוען מצרים מפני מה
כתובות קיב וש"נ שהיתה מקום מלכות שכך הוא אומר ישעי' ל כי היו בצוען שריו .וחברון מה הית'
פסולת של א"י שנא' קרית ארבע היא חברון והרי דברים ק"ו ואם חברון פסולת א"י הרי היא משובחת
ממשובחת של ארץ מצרים שהיא משובחת מכל הארצות ק"ו לשבח של א"י .וא"ת לא מי שבנה זו לא
בנה זו ת"ל ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען .חם לפי שבנה זו בנה זו .אפשר שבנה את הכעור ואח"כ
בנה את הנאה אלא בנה את הנאה ואח"כ בנה הכעור .שפסולתו של ראשון חביב בשני הא לפי
שחברון משובחת ממצרים לפיכך נבנתה תחלה .וכן אתה מוצא בדרכי המקום שכל מי שהוא חביב
הוא קודם את חבירו .תורה לפי שהיא חביבה מכל פסחים נד וש"נ נבראת קודם לכל שנא' משלי ח ה'
קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז .ואומר שם מעולם נסכתי מראש מקדמי ארץ .זה בית המקדש לפי
שהיה חביב מכל נברא לפני כל שנא' ירמי' יז כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו .תענית י א"י
שהיתה חביבה מכל נבראת קודם לכל שנא' משלי שם עד לא עשה ארץ וחוצות .ארץ אלו שאר
שם פיסקא ב'
לא כארץ מצרים היא .ארץ מצרי' שותה מן הנמוך ארץ ישראל שותה מן הגבוה .ארץ ישראל שותה נמוך וגבוה ארץ מצרים
נמוך שותה גבוה אינו שותה .ארץ מצרים גלוי שותה שאין גלוי אין שותה א"י גלוי ושאין גלוי שותה .ארץ מצרים שותה
ואח"כ נזרעת א"י שותה ונזרעת נזרעת ושותה .שותה בכל יום א"י ונזרעת .ארץ מצרים אם אינו עמל בה בפסל ובקורדום
ונודד שנת עיניו עליה אין לו בה כלום אבל א"י אינה כן אלא הם ישנים על מטותיהם והמקום מוריד להם גשמים .משל
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רש"י דברים
אשר יצאתם משם  -אפילו ארץ רעמסס ]וארץ גושן[ל אשר ישבתם בה והיא במיטב ארץ מצרים
שנאמר )בראשית מז ,יא( במיטב הארץ וגו' ,אף היא אינה כארץ ישראל:184
והשקית ברגלך  -ארץ מצרים היתה צריכה להביא מים מנילוס ברגלך ולהשקותה וצריך אתה לנדד
משנתך ולעמול ,והנמוך שותה ולא הגבוה ,ואתה מעלה המים מן הנמוך לגבוה .אבל זו )פסוק יא(
למטר השמים תשתה מים אתה ישן על מטתך ,והקב"ה משקה נמוך וגבוה ,גלוי ושאינו גלוי ,כאחת:185
כגן הירק  -שאין די לו בגשמים ומשקין אותו ברגל ובכתףפח:
)יא( ארץ הרים ובקעות  -משובח ההר מן המישור ,שהמישור ,בבית כור אתה זורע כור ,אבל ההר
בבית כור ממנו חמשת כורין ,ארבע מארבע שפועיו ,ואחד בראשופט:
ובקעות  -הן מישור:
)יב( אשר ה' אלהיך דורש אותה  -והלא אף כל הארצות הוא דורש ,שנאמר )איוב לח ,כו( להמטיר על
ארץ לא איש ,אלא כביכול אינו דורש אלא אותה ,ועל ידי אותה דרישה שדורשה דורש את כל
הארצות עמהצ:
תמיד עיני ה' אלהיך בה  -לראות מה היא צריכה ולחדש להמ גזרות ,עתיםנ לטובה עתים לרעה וכו',
כדאיתא בראש השנה )יז ב:(186
187
מרשית השנה  -מראש השנה נידון מה יהא בסופה :
)יג( והיה אם שמוע  -והיה מוסב על האמור למעלה) ,פסוק יא( למטרס השמים תשתה מים:
והיה אם שמוע תשמעו  -אם שמוע בישןע תשמעו בחדש .188וכן )דברים ח ,יט( והיה אם שכוח תשכח,
אם התחלת לשכוח סופך שתשכח כולה ,שכן כתיב במגלהפ אם תעזבני יום יומים אעזבך:189
מצוה אתכם היום  -שיהיו עליכם חדשים ,כאלו שמעתם בו ביוםצ:190
לאהבה את ה'  -שלא תאמר הרי אני לומד בשביל שאהיה עשיר ,בשביל שאקרא רב ,בשביל שאקבל
שכר .אלא כל מה שתעשו עשו מאהבהק וסוף הכבוד לבא:191
ולעבדו בכל לבבכם  -עבודה שהיא בלב .וזו היא תפלה ,שהתפלה קרויה עבודה ,שנאמר )דניאל ו ,יז(
למלך שהיה מהלך בדרך ראה בן טובים אחד מסר לו עבד אחד לשמשו שוב ראה בן טובים אחד מעודן ומפונק ועוסק
בפעולה ומכירים את אבותיו אמר גזירה שאני עושה בידי ומאכילך כך כל הארצות נתנו להן שמשים לשמשן מצרים שותה
מן הנילוס ובבל שותה מן הנהר יובל .א"י אינה כן אלא הם ישנים על מטותיהם והקב"ה מוריד להם גשמים .וללמדך שלא
כדרכי בשר ודם דרכי המקום .בשר ודם קונה לו עבדים שיהיו זנים ומפרנסים אותו אבל מי שאמר והיה העולם קונה לו
עבדים שיהיה הוא זן ומפרנס אותם.
184

) (2ספרי פרשת עקב פיסקא ב
למגונה ולמשובח שבה ת"ל ויקרא יח אשר ישבתם בה מקום שישבתם בו שנאמר בראשית מז במיטב הארץ הושב את
אביך .או אינו מקישה אלא לשעת גנותה ת"ל אשר יצאתם משם .כשהייתם שם היתה בשבילכם מתברכת ולא עכשיו שאין
ברכ' עליה כדרך שהייתם אתם שם .וכן אתה מוצא ברכות מב
 185ע'י ספרי עקב ב' הובא לעיל הערה .183
 186מיתיבי עיני ה' אלהיך בה עתים לטובה עתים לרעה עתים לטובה כיצד הרי שהיו ישראל רשעים גמורין בראש השנה
ופסקו להם גשמים מועטים לסוף חזרו בהן להוסיף עליהן אי אפשר שכבר נגזרה גזרה אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן
על הארץ הצריכה להן הכל לפי הארץ עתים לרעה כיצד הרי שהיו ישראל צדיקים גמורין בראש השנה ופסקו עליהן גשמים
מרובין לסוף חזרו בהן לפחות מהן אי אפשר שכבר נגזרה גזרה אלא הקדוש ברוך הוא מורידן שלא בזמנן על הארץ שאינה
צריכה להן לטובה מיהא ליקרעיה לגזר דינייהו ולוסיף להו שאני התם דאפשר בהכי

 187עי' ספרי )עקב פיסקא ד( מראשית השנה ועד אחרית השנה .מגיד הכתוב שמראשית השנה נגזרו
עליהם כמה גשמים כמה טללים כמה חמה יתירה כמה רוחות נושבים עליה.
188
 (1) 189תלמוד ירושלמי מסכת ברכות דף סח/א
אמר רבי שמעון בן לקיש במגילת חסידים מצאו כתיב יום תעזביני ימים אעזבך.

 190עי' שבת דף פו ע"ב ,אומר בשבעה בו אמר רבא דכולי עלמא בראש חדש אתו למדבר סיני כתיב
הכא ביום הזה באו מדבר סיני וכתיב התם החדש הזה לכם ראש חדשים מה להלן ראש חדש אף כאן
ראש חדש ודכולי עלמא
עי' פסיקתא דרב כהנא )פסקא יב אות כא( ביום הזה באו מדבר סיני )שמות יט א( וכי ביום הזה באו אלא כשתהא למד
דברי לא יהו בעיניך ישנים אלא כאילו היום ניתנה תורה ביום ההוא אין כת' כן אלא ביום הזה )שם( בעולם הזה נתתי
לכם???????

 (21) 191ספרי פרשת עקב פיסקא ה
בותם :לאהב' את ה' אלהיכם .שמא תאמר הרי למדתי תורה בשביל שאהיה עשיר ובשביל שאקרא רבי
ובשביל שאקבל שכר ת"ל לאהבה את ה' אלהיכם כל מה שאתם עושים לא תעשו אלא מאהבה
) (6תלמוד בבלי מסכת נדרים דף סב/א
לפייסו בדמים תניא לאהבה את ה' אלהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם אשנה
שיקראוני רבי אשנן שאהיה זקן ואשב בישיבה אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבא שנאמר קשרם על אצבעותיך כתבם על
לוח לבך ואומר דרכיה דרכי נועם ואומר עץ חיים היא
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רש"י דברים
אלהך די אנת פלח ליה בתדירא ,וכי יש פולחן בבבל ,אלא על שהיה מתפלל ,שנאמר )שם ו ,יא( וכוין
פתיחן ליה וגו' .וכן בדוד הוא אומר )תהלים קמא ,ב( תכון תפלתי קטרת לפניך:192
בכל לבבכם ובכל נפשכם  -והלא כבר הזהיר על כך )דברים ו ,ה( בכל לבבך ובכל נפשך ,אלא ,אזהרה
ליחידר אזהרה לצבור:193
194
)יד( ונתתי מטר ארצכם  -עשיתם מה שעליכם,ש אף אני אעשה מה שעלי :
עתו  -בלילות שלא יטריחו אתכם .דבר אחר בעתו ,בלילי שבתותת שהכל מצויין בבתיהם:195
יורה  -היא רביעה הנופלת לאחר הזריעה שמרוה את הארץ ואת הזרעים:196
ומלקוש  -רביעה היורדת סמוך לקציר למלאות התבואה בקשיה .ולשון מלקוש ,דבר המאוחר.
כדמתרגמינן )בראשית ל מב( והיה העטופים ללבן ,לקישיא .דבר אחר לכך נקראת מלקוש שיורדת על
המלילותא ועל הקשין:197
צא
ואספת דגנך  -אתה תאספנו אל הביתב ולא אויביך  .כענין שנאמר )ישעי' סב ,ח  -ט( אם אתן את
דגנך וגו' כי מאספיו יאכלוהו ,ולא כענין שנאמר )שופטים ו ג( והיה אם זרע ישראל וגו':
)טו( ונתתי עשב בשדך  -שלא תצטרך להוליכהג למדבריות .דבר אחר שתהיה גוזז תבואתך כל ימות
הגשמים ומשליך לפני בהמתך ואתה מונע ידך ממנה שלשים יום קודם לקציר ואינה פוחתת מדגנה:198
ואכלת ושבעת  -הרי זו ברכה אחרת,ד שתהא ברכה מצויה בפת בתוך המעים:199
 (21) 192ספרי פרשת עקב פיסקא ה
א מאהבה :ולעבדו .זה תלמוד .אתה אומר זה תלמוד או אינו אלא עבודה ממש כשהוא אומר בראשית ב ויקח ה' אלהים
את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה וכי מה עבודה לשעבר ומה שמירה לשעבר הא למדת לעבודה זה תלמוד
ולשמרה אלו מצוות וכשם שעבודת מזבח קרויה עבודה כך תלמוד קרויה עבודה .ד"א תענית ב לעבדו .זו תפלה .זו תפלה
או אינו אלא עבודה ת"ל בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך .וכי יש לו עבודה בלב הא מה ת"ל ולעבדו בכל לבבכם זו
תפלה .וכן בדוד הוא אומר תהלים ק

 (21) 193ספרי פרשת עקב פיסקא ה

ד"א מה ת"ל בכל לבבכם ובכל נפשכם .והלא כבר נאמר בכל לבבך ובכל נפשך כאן ליחיד כאן לצבור כאן לתלמוד כאן
למעשה הואיל ושמעת עשה עשיתם מה עליכם אף אני אעשה מה שעלי .ונתתי מטר ארצכם
 194עי' הערה הקודמת.
195

ספרי פרשת עקב פיסקא ו
חוצות :תענית כג רבי נתן אומר בעתו מלילי שבת ללילי שבת כדרך שירדו בימי הילני המלכה וכל כך למה כדי שלא ליתן
פתחון פה לבאי העולם לומר הרי שכר כל המצות אלא אם בחקתי תלכו ואם את משפטי תשמורו ועשיתם אותם ונתתי
גשמיכם בעתם .והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי ונתתי מטר
196

) (9תלמוד בבלי מסכת תענית דף ה/א
הוא )דתנן( ]דתניא[ יורה במרחשון ומלקוש בניסן אמר ליה הכי אמר רבי יוחנן בימי יואל בן פתואל נתקיים מקרא זה
דכתיב ביה יתר הגזם אכל הארבה וגו' אותה שנה יצא אדר ולא ירדו גשמים ירדה להם רביעה ראשונה באחד בניסן אמר
להם נביא לישראל צאו וזרעו אמרו לו מי שיש לו קב חטים או קבים שעורין יאכלנו ויחיה או יזרענו וימות אמר להם אף
על פי כן צאו וזרעו נעשה להם נס ונתגלה????????

) (112ספרי פרשת עקב פיסקא ו
בזעף .ד"א יורה שמורה ומרוה את הארץ ומשקה עד תהום וכן הוא אומר תהלים סה תלמיה רוה נחת גדודיה .שם כג יורה
במרחשון .ומלקוש בניסן .אתה אומר יורה במרחשון ומלקוש בניסן .או יורה בתשרי ומלקוש באייר ת"ל בעתו יורה
במרחשון ומלקוש בניסן .וכן הוא אומר יחזקאל לד והורדתי הגשם בעתו .אי מה יורה שמשיר הפירות ושוטף הזרעים ואת
הגרנות ת"ל ומלקוש מה מלקוש לברכה אף יורה לברכה .או מה מלקוש מפיל בתים עוקר אילנות ומעלה סקי ת"ל יורה
ומלקוש מה יורה לברכה אף מלקוש לברכה .וכן הוא אומר יואל ב ובני ציון גילו ושמחו בה' אלהיכם כי נתן לכם המורה
לצדקה ויורד לכם גשם יורה ומלקוש בראשון???????:
 197עי' הערה הקודמת.
198

ונתתי עשב בשדך לבהמתך .הא מה אני מקיים ונתתי עשב בשדך לבהמתך שלא תהא מצטער למדברות .אתה אומר כן או
אינו אלא ונתתי עשב בשדך לבהמתך כמשמעו ת"ל ואכלת ושבעת .הא מה אני מקיים ונתתי עשב בשדך לבהמתך למה
נאמר שלא רצה מצטער למדברות .ר' יהודה בן בבא אומר ונתתי עשב בשדך לבהמתך מן התחומים שתהא גוזז ומשליך
לפני בהמתך כל ימות הגשמים ואתה מונע ידך ממנה קודם לקציר ל' יום והיא עושה ואינה פוחתת מדגנה .ד"א ונתתי
עשב בשדך לבהמתך זה פשתן .וכן הוא אומר תהלים קד מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם להוציא לחם מן
הארץ :ו
199

ונתתי עשב בשדך לבהמתך .הא מה אני מקיים ונתתי עשב בשדך לבהמתך שלא תהא מצטער
 :ואכלת ושבעת .סימן טוב לאדם כשבהמתו אוכלת ושובעת .וכן הוא אומר משלי יב יודע צדיק נפש בהמתו .ד"א ואכלת
ושבעת כשבהמתך אוכלת ושובעת עובדת בכח האדמה וכן הוא אומר שם יד ורב תבואות בכח שור .ד"א ואכלת ושבעת מן
הוולדות .ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנא' ירמי' לא ובאו ורננו במרום ציון ונהרו אל טוב ה' על דגן ועל תירוש ועל
יצהר :ואכ
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)טז( השמרו לכם  -כיון שתהיו אוכלים ושבעים ,השמרו לכם שלא תבעטו ,שאין אדם מורד בהקב"ה
אלא מתוך שביעה ,שנאמר )דברים ח ,יב  -יד( פן תאכל ושבעת ובקרך וצאנך ירביון ,מה הוא אומר
אחריו ,ורם לבבך ושכחת:200
וסרתם  -לפרוש מן התורהה ומתוך כך ועבדתם אלהים אחרים .שכיון שאדם פורש מן התורה הולך
ומדבק בעבודה זרה .וכן דוד אמר )שמואל א' כו ,יט( כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך
עבוד וגו' ,ומי אמר לו כן ,אלא כיון שאני מגורש מלעסוק בתורה ,הריני קרוב לעבוד אלהים אחרים:201
אלהים אחרים  -שהם אחרים לעובדיהם,ו צועק אליו ואינו עונהו ,נמצא עשוי לו כנכרי:202
203
)יז( את יבולה  -אף מה שאתה מוביל לה,ז כענין שנאמר )חגי א ,ו( זרעתם הרבה והבא מעט :
ואבדתם מהרה  -על כל שאר היסוריןח אגלה אתכם מן האדמה ,שגרמה לכם לחטוא.ט משל למלך
ששלח בנו לבית המשתה והיה יושב ומפקידו אל תאכל יותר מצרכך שתבא נקי לביתך ,ולא השגיח
הבן ההוא .אכל ושתה יותר מצרכו והקיא וטנף את כל בני המסיבה .נטלוהו בידיו וברגליו וזרקוהו
אחורי פלטין:204
מהרה  -איני נותן לכם ארכא .ואם תאמרו והלא נתנה ארכאי לדור המבול ,שנאמר )בראשית ו ,ג( והיו
ימיו מאה ועשרים שנה ,דור המבול לא היה להם ממי ללמודכ ואתם יש לכם ממי ללמוד:205
)יח( ושמתם את דברי  -אף לאחרל שתגלו היו מצויינים במצות ,הניחו תפילין ,עשו מזוזות כדי שלא
יהיו לכם חדשים כשתחזרו .וכן הוא אומר )ירמיה לא ,כ( הציבי לך ציונים:206
)יט( לדבר בם  -משעה שהבן יודע לדבר ,למדהו תורה צוה לנו משה )דב' לג ד( ,שיהא זה למוד דבורו.
מכאן אמרו ,כשהתינוק מתחיל לדבר אביו מסיח עמו בלשון הקדש ומלמדו תורה ,ואם לא עשה כן
הרי הוא כאלו קוברו ,שנאמר ולמדתם אותם את בניכםמ לדבר בם וגו':207
)כא( למען ירבו ימיכם וימי בניכם  -אם עשיתם כן ירבו ,ואם לאו לא ירבו ,שדברי תורה נדרשין מכלל
 200ספרי עקב ז ,ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם .אמר להם הזהרו שלא תמרדו בהקב"ה שאין אדם מורד
בהקב"ה אלא מתוך שביעה שנאמר דברים ח פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצאנך ירביון וכסף וזהב
ירבה לך
201

) (5ספרי פרשת עקב פיסקא ז
וכי תעלה על דעתך דוד מלך ישראל עובד ע"ז אלא כיון שפוסק מדברי תורה כאלו הולך ומדבק בע"ז :וסרתם מן הדרך.
מדרך החיים לדרך המות :ועבדתם אלהים אחרים .מכילתא יתרו פ"ו וכי אלהים הוא והלא כבר נאמר ישעיה לז ונתון את
אלהיהם באש כי לא אלהים המה כי אם מעשה ידי
202

) (5ספרי פרשת עקב פיסקא ז
אדם ולמה נקרא שמם אלהים אחרים שעושים את עובדיהם אחרים .ד"א למה נקרא שמם אלהים אחרים שאחרים הם
לעובדיהם .וכן הוא אומר שם מו אף יצעק אליו ולא יענה מצרתו לא יושיענו .ר'
203

) (4ספרי פרשת עקב פיסקא ז
כברזל או אינו אלא בית השלחין יהיה עושה פירות תלמוד לומר ואת ארצכם כנחושה :והאדמה לא תתן את יבולה .אף לא
מה שאתה מוביל לה או אינו אלא יהי אילן עושה פירות תלמוד לומר שם ועץ השדה לא יתן פריו .או ילך לח"ל ויהי' שרוי
בטובה תלמוד לומר דברים כח והיו שמיך אשר על
204

) (1ספרי פרשת עקב פיסקא ז
לדבר אחר .בקודש לא העלו בחולין העלו .לאלהי ישראל לא העלו אבל מעלים הם לדבר אחר .אם עשיתם כן וחרה אף ה'
בכם .משל למלך ששיגר את בנו לבית המשתה והיה יושב ומפקדו אומר לו אל תאכל יותר מצרכך כדי שתהיה נקי לביתך
לא השגיח הבן ההוא אכל ושתה יותר מצרכו והקיא וטינף את בני המסיבה נטלוהו בידיו וברגליו וזרקוהו לאחר פלטרין.
כך אמר להם הקב"ה לישראל
 205עיי"ש .ד"א ואבדתם מהרה .מיד אני מגלה אתכם ואיני נותן לכם ארוכה .וא"ת אנשי דור המבול היה להם ארוכ' ק"כ
שנה .אנשי דור המבול לא היה להם ממי שילמדו אתם יש לכם מה שתלמודו.
206

) (10ספרי פרשת עקב פיסקא ז
יחזקאל לח מימים רבים תפקד .ד"א ואבדתם מהרה אע"פ שאני מגלה אתכם מן הארץ לח"ל היו מצויינים במצות
שכשאתם חוזרים לא יהיו לכם חדשים .משל למלך שכעס על אשתו וחזר' בבית אביה אמר לה הוי מקושט' בתכשיטיך
וכשתחזרי לא יהו עליך חדשים כך אמר להם הקב"ה לישראל בני היו מצויינים במצות שכשאת' חוזרים לא יהיו עליכם
חדשים שירמיהו אמר ירמיה לא הציבי לך ציונים אלו המצות שישראל מצויינים בהם .שימי לך תמרורים זה חרבן בית
המקדש .וכן הוא אומר
207

ספרי פרשת עקב פיסקא י
מכאן אמרו סוכה מב תוספתא רפ"א דחגיגה כשהתינוק מתחיל לדב' אביו מדבר עמו לשון הקודש ומלמדו תורה ואם אין
מדבר עמו לשון הקודש ואינו מלמדו תורה ראוי לו כאלו קוברו שנ' ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם אם למדתם אותם
את בניכם ירבו ימיכם וימי בניכם ואם לאו יקצרו ימיכם שכך דברי תורה נדרשי' מכלל לאו אתה שומע הן ומכלל הן לאו:
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רש"י דברים
לאו הן ,ומכלל הן לאו:208
לתת להם  -לתת לכם אין כתיב כאן ,אלא לתת להם ,מכאן נמצינו למדים תחיית המתיםנ מן
התורה:209
210
)כב( שמור תשמרון  -אזהרת שמירות הרבה להזהר בתלמודו שלא ישתכח :
ללכת בכל דרכיו  -הוא רחום ואתה תהא רחום ,הוא גומל חסדים ואתה גמול חסדים:211
ולדבקה בו  -אפשר לומר כן ,והלא אש אוכלה הוא ,אלא הדבק בתלמידיםס ובחכמים ומעלה אני עליך
כאלו נדבקת בו:212
213
)כג( והוריש ה'  -עשיתם מה שעליכםע אף אני אעשה מה שעלי :
ועצמים מכם  -אתם גבורים ,והם גבורים מכם ,שאם לא שישראל גבורים ,מה השבח שמשבח את
האמוריים לומר ועצומים מכם ,אלא אתם גבורים משאר אומות והם גבורים מכם:214
)כה( לא יתיצב איש וגו'  -אין לי אלא איש ,אומה ומשפחה ואשה בכשפיה מנין ,תלמוד לומר לא
יתיצב מכל מקום.פ אם כן מה תלמוד לומר איש ,אפילו כעוגצ מלך הבשן:215
פחדכם ומוראכם  -והלא פחד הוא מורא ,אלא פחדכם על הקרובים ומוראכם על הרחוקים .פחד לשון
בעיתת פתאום .מורא לשון דאגהק מימים רבים:216
כאשר דבר לכם  -והיכן דבר )שמות כג ,כז( את אימתי אשלח לפניך וגו':
 208עי' הערה הקודמת.
209

ספרי פרשת עקב פיסקא יא
סנהדרין צ אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת לכם אין כתיב כאן אלא לתת להם נמצינו למדים תחיית המתים מן התורה:
כימי השמים על הארץ .שיהו פניהם של צדיקים כיום וכן הוא אומר שופטים ה
לא נ"ל שנוסף כאן ולכן רק לציין מקור
210

) (20-21ספרי פרשת עקב פיסקא יב
כי אם שמור תשמרון את כל המצוה הזאת .למה נאמר לפי שנ' תשמרון את מצות ה' אלהיכ' מגיד הכתוב שכשם שאדם
צריך להזהר בסלעו שלא תאבד כך יהא אדם צריך להזהר בתלמוד שלא יאבד.
211

ללכת בכל דרכיו .אלו דרכי הקב"ה שנ' שמות לד ה' ה' אל רחום וחנוך ארץ אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפי' נושא
עון ופשע וחטאה ונקה .ואו' יואל ג כל אשר יקרא בשפ ה' ימלט .וכי היאך אפש' לו
212

עי' &
למענהו :ולדבקה בו .וכי היאך אפשר לו לאדם לעלות במרום ולהדבק בו והלא כבר נאמר דברים ד כי ה' אלהיך אש אוכלה
הוא ואומר דניאל ז כורסיה שביבים דנור יגלגלוהי נור דליק .אלא הדבק בחכמים ובתלמידים ומעלה אני עליך כאלו עלית
למרום ונטלת' ולא שעלית ונטלת בשלום אלא אפילו כאלו

213

) (5ספרי פרשת עקב פיסקא יג
רשומות אומרי' רצונך שתכיר מי שאמר והיה העולם למוד הגדה שמתוך כך אתה מכיר את הקב"ה
ומדבק בדרכיו ואם עשית מה שעליכם אף אני אעשה מה שעלי) :סליק פיסקא(:
ספרי פרשת עקב פיסקא יד
והוריש ה' .ה' מוריש ואין ב"ו מוריש :את כל הגוים .שומע אני כמשמעו ת"ל האלה .אין לי אלא אלה

 214ספרי פרשת עקב פיסקא יד
וירשתם גוים גדולים ועצומים מכם .גדולים בקומה .ועצומים בכח .מכם .אף אתם גדולים ועצומים
אלא שהם גדולים מכם .ר' אליעזר בן יעקב אומר משל לאדם שאומר איש פלוני גבור וזה גבור הוא.
זה גבור שהלה גבור הימנו .ד"א מכם למה נאמר עוד והלא כבר נאמר שבעה גדולים ועצומים מכם
ומה ת"ל מכם מלמד שהאמורי משבעה עממים גדול וקשה כנגד כל ישראל .וכן הוא אומר עמוס ב
ואנכי השמדתי את האמורי מפניכ' אשר כגובה ארזי' גבהו וחסון הוא כאלונים) :סליק פיסקא(:
215

לא יתיצב איש בפניכם .אין לי אלא איש אומה או משפחה אשה בכשפיה מנין ת"ל לא יתיצב איש בפניכם לא יתיצב מכל
מקום אם כן למה נאמר איש אפילו כעוג מלך הבשן:
216

לא יתיצב איש בפניכם .אין לי אלא איש אומה או משפחה אשה בכשפיה מנין ת"ל לא יתיצב איש
פחדכם ומוראכם .הרי אם מפחידים הם יראים הם אלא פחדכם על הקרובים ומוראכם על הרחוקים וכן הוא אומר יהושע
ה ויהי כשמוע מלכי האמורי אשר בעבר הירדן וגו' .וכן רחב היא אומרת שם ב שמענו אשר הוביש ה' את מי הירדן לפני
בני ישראל עד עוברם וימס לבבם ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל וא"ת שלא היו אנשי יריחו גדולי' וקשים והלא
כבר נאמר שם וישלח יהושע בן נון מן השטי' ב' מרגלים חרש לאמר והרי יריחו היתה בכלל ולמה יצתה שהיתה קשה כנגד
כולם .כיוצא בו
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רש"י דברים

רש"י פרשת ראה
פרק יא
)כו( ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה  -האמורות בהר גריזים ובהר עיבלצב) :כז( את הברכה -
על מנת אשר תשמעו) :217כח( מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום ללכת וגו'  -הא למדת שכל
העובד עבודה זרה הרי הוא סר מכל הדרך שנצטוו ישראל ,מכאן אמרו כל המודה בעבודה זרה ככופר
בכל התורה כולה) :218כט( ונתתה את הברכה  -כתרגומו ית מברכיאה את המברכים :219על הר גרזים -
כלפי הר גרזים הופכין פניהם ופתחו בברכה ,ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה וגו' .כל הארורים
שבפרשה אמרו תחלה בלשון ברוך ,ואחר כך הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה) :220ל( הלא
המה  -נתן בהם סימן :221אחרי  -אחרי העברת הירדן הרבה והלאה למרחוק ,וזהו לשון אחרי כל מקום
שנאמר אחרי מופלג הוא :222דרך מבוא השמש  -להלן מן הירדן לצד מערבי ,וטעם המקרא מוכיח שהם
שני דברים שננקדו בשני טעמים אחרי נקוד בפשטא ,ודרך נקוד במשפל והוא דגוש .ואם היה אחרי
דרך דבור אחד היה נקוד אחרי במשרת בשופר הפוך ודרך בפשטא ורפה :מול הגלגל  -רחוק מן
הגלגל :223אלוני מורה  -שכם הוא שנאמר )בראשית יב ו( עד מקום שכם עד אלון מורה) :224לא( כי
אתם עוברים את הירדן וגו'  -נסים של ירדן יהיו סימן בידכם שתבואו ותירשו את הארץ:225
פרק יב
)ב( אבד תאבדון  -אבד ואחר כך תאבדון ,מכאן לעוקר עבודה זרה שצריך לשרש אחריה :226את כל
 217עי' ספרי ראה ב :ברכה וקללה .הברכה אשר תשמעון והקללה אם לא תשמעון.
 218עי' ילקוט שמעוני דברים  -פרק יא  -רמז תתעז ,וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום
ללכת אחרי אלהים אחרים .מכאן כל המודה בע"א ככופר בכל התורה כולה וכו'.
 219דלא כמדרש) :סוטה דף לז ע"ב( עובדי כוכבים ועבד עבודת כוכבים ארורין אביו ואמו של זה שכך
גרמו לו תנו רבנן ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה וגו' מה תלמוד לומר אם ללמד שתהא
ברכה על הר גריזים וקללה על הר עיבל הרי כבר נאמר אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים וכתיב
ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל אלא להקדים ברכה לקללה יכול יהיו כל הברכות קודמות לקללות
תלמוד לומר ברכה וקללה ברכה אחת קודמת לקללה ואין כל הברכות קודמות לקללות ולהקיש ברכה
לקללה לומר לך מה
220

עי' הערה הקודמת.

ועי' ספרי פרשת ראה פיסקא ג ,הפכו פניהם בשעת ברכות אל הר גריזים ובשעת קללות אל הר עיבל:
)סליק פיסקא(:
221
222

?

עי' סוטה דף לג ע"ב ,דברי רבי יהודה אחרי דרך מבוא השמש מקום שחמה זורחת בארץ הכנעני
היושב בערבה אלו הר
 223עי' סוטה לג ע"ב :מול הגלגל סמוך לגלגל .ועי' שם תנא אחרת החולק
עי' ספרי )פרשת ראה פיסקא ד( מול הגלגל .אין אלו רואים את הגלגל.
 224עי' סוטה דף לב ע"א ,ואל הר עיבל שבשומרון שבצד שכם שבאצל אלוני מורה שנאמר הלא המה
בעבר הירדן וגו'
ועי' שם דף לג ע"ב ,בערבה אלו הר גריזים והר עיבל שיושבין בהם כותיים מול הגלגל סמוך לגלגל
אצל אלוני מורה שכם
 225עי' ספרי פרשת ראה פיסקא ה ,כי אתם עוברים את הירדן .מהעברתכם את הירדן אתם יודעים
שאתם יורשים את הארץ:
עי' תוספתא )בבא קמא פרק ח( אומר )שם לה( כי אתם עוברים את הירדן ארצה כנען כיון שאתם
עוברים את הירדן הרי אתם בארץ כנען רבי אלעזר ברבי יוסי אומר תחומי ארץ ישראל שבכתובין
נידונין כארץ ישראל:
עי' סוטה דף לד ע"א ,ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד וגו' עודם בירדן אמר להם יהושע דעו על מה
אתם עוברים את הירדן על מנת שתורישו את יושבי הארץ מפניכם שנאמר והורשתם את כל יושבי
הארץ מפניכם
 226עי' עבודה זרה דף מה ע"ב ,דאמר רבי יהושע בן לוי גידועי עבודת כוכבים קודמין לכיבוש ארץ
ישראל כיבוש ארץ ישראל קודם לביעור עבודת כוכבים דתני רב יוסף ונתצתם את מזבחותם והנח
ושברתם את מצבותם והנח והנח סלקא דעתך שריפה בעי אמר רב הונא רדוף ואחר כך שרוף ורבי
יוסי ברבי יהודה האי סברא מנא ליה נפקא ליה מאבד תאבדון אבד ואחר כך תאבדון ורבנן הא מיבעי
ליה לעוקר עבודת כוכבים שצריך לשרש אחריה ורבי יוסי ברבי יהודה לשרש אחריה מנא ליה נפקא
ליה מואבדתם את שמם מן המקום ההוא ורבנן ההוא לכנות לה שם דתניא ר"א אומר מנין לעוקר
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רש"י דברים
המקומות אשר עבדו שם וגו'  -ומה תאבדון מהם את אלהיהם אשר על ההרים) :227ג( מזבח  -של
אבנים הרבה )ירושלמי ע"ז מז ע"ב( :מצבה  -של אבן אחת )שם( ,והוא בימוס ששנויה במשנה )ע"ז מז
ב( אבן שחצבה מתחלתה לבימוס :אשרה  -אילן הנעבד :ואבדתם את שמם  -לכנות להם שם לגנאי
בית גליא קורין לה בית כריא עין כלר עין קוץ) :228ד( לא תעשון כן  -להקטיר לשמים בכל מקום ,כי
אם במקום אשר יבחרצג .דבר אחר ונתצתם את מזבחותם ואבדתם את שמם לא תעשון כן ,אזהרה
למוחק את השם ולנותץ אבן מן המזבח או מן העזרה .229אמר רבי ישמעאל וכי תעלה על דעתך
שישראל נותצין את המזבחות אלא שלא תעשו כמעשיהם ויגרמו עונותיכם למקדש אבותיכם
שיחרב) :230ה( לשכנו תדרשו  -זה משכן שילה) :231ו( וזבחיכם  -שלמים של חובה :232מעשרתיכם -
מעשר בהמה ומעשר שני לאכול לפנים מן החומה :233תרומת ידכם  -אלו הבכורים שנאמר בהם
)דברים כו ד( ולקח הכהן הטנא מידך :234ובכורות בקרכם  -לתתם לכהן ויקריבם שםצד) :ז( אשר ברכך
עבודת כוכבים שצריך לשרש אחריה תלמוד לומר ואבדתם את שמם אמר לו רבי עקיבא והלא כבר
נאמר אבד תאבדון אם כן מה תלמוד לומר ואבדתם את שמם מן המקום ההוא לכנות לה שם
עי' ספרי פרשת ראה פיסקא ח ,אבד תאבדון .את כל המקומות אשר עבדו שם הגוים מנין אתה אומר
שאם קצץ אשירה והחליפה אפי' י' פעמים חייב לקוצצה ת"ל אבד תאבדון:
 227עי' עבודה זרה דף נא ע"ב ,מתניתין מני רבי עקיבא היא דתניא אבד תאבדון את כל המקומות אשר
עבדו שם הגוים בכלים שנשתמשו בהן לעבודת כוכבים הכתוב מדבר יכול עשאום ולא גמרום גמרום
ולא הביאום הביאום ולא נשתמשו בהן יכול יהו אסורים תלמוד לומר אשר עבדו שם הגוים שאין
אסורין עד שיעבדו מכאן אמרו עבודת כוכבים של עובד כוכבים אינה אסורה עד שתיעבד ושל ישראל
אסורה מיד דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר חילוף הדברים עבודת כוכבים של עובד כוכבים
אסורה מיד ושל ישראל עד שתיעבד אמר מר בכלים שנשתמשו בהן לעבודת כוכבים הכתוב מדבר הא
מקומות כתיב אם אינו ענין למקומות דלא מיתסרי דכתיב אלהיהם על ההרים ולא ההרים אלהיהם
תנהו ענין לכלים מכאן אמרו עבודת כוכבים של עובד כוכבים אינה אסורה אלא עד שתעבד ושל
ישראל מיד
228
229

עי' לעיל הערה .226

עי' תוספתא מסכת מכות פרק ד ,הנותץ אבן אחת מן ההיכל ומן האולם ומן המזבח עובר בלא
תעשה שנא' )שם יב( ונתצתם את מזבחותם וגו' לא תעשון כן לה' אלהיכם ר' ישמעאל אומר המוחק
אות אחת מן השם עובר בלא תעשה שנאמר ואבדתם את שמם מן המקום ההוא לא תעשון כן לה'
עי' מסכת ספר תורה פרק חמישי משנה י( המוחק אות אחת מן השם עובר בלא תעשה אמר ר'
ישמעאל לכך נאמר ואבדתם את שמם מן המקום ההוא ונאמר לא תעשון כן לה' אלהיכם )דברים יב(
אבל דיו שנטפה על גבי הכתב מותר למחקו שלא היה כונתו אלא לתקן:
 230עי' ילקוט שמעוני דברים  -פרק יב  -רמז תתעח ,מנין לנותץ אבן אחת מן ההיכל ומן המזבח ומן
העזרה שעובר בלא תעשה ,תלמוד לומר )ואבדתם את שמם( ]ונתצתם את מזבחותם[ לא תעשון כן ה',
רבי ישמעאל אומר מנין למוחק אות אחת מן השם שעובר בלא תעשה שנאמר ואבדתם את שמם לא
תעשון כן לה' אלהיכם .רבן גמליאל אומר וכי תעלה על דעתך שישראל נותצין למזבחותיהן חס
ושלום ,אלא שלא תעשו כמעשיהם ויגרמו מעשיכם הרעים למקדש אבותיכם שיחרב:
 231אמנם עי' סנהדרין דף יא ע"ב ,תנו רבנן על שלשה ארצות מעברין את השנה יהודה ועבר הירדן
והגליל על שתים מהן מעברין ועל אחת מהן אין מעברין ובזמן שיהודה אחת מהן הכל שמחין שאין
עומר בא אלא מיהודה תנו רבנן אין מעברין את השנים אלא ביהודה ואם עיברוה בגליל מעוברת העיד
חנניה איש אונו אם עיברוה בגליל אינה מעוברת אמר רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי מאי טעמא
דחנניה איש אונו אמר קרא לשכנו תדרשו ובאת שמה כל דרישה שאתה דורש לא יהיו אלא בשכנו של
מקום
עי' ספרי פרשת ראה פיסקא י ,מה שמו האמור להלן ברכת כהנים אף שמו האמור כאן ברכת כהנים.
אין לי אלא במקדש בגבולים מנין ת"ל שמות כ בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך.
אם כן למה נאמר לשום את שמו שם לשכנו תדרשו .במקדש אתה אומר ככתבו ובגבולים בכנויו:
)סליק פיסקא(
232
233

עי' ספרי פרשת ראה פיסקא יא ,וזבחיכם .זבחי שלמי יחיד וזבחי שלמי צבור

עי' בכורות דף נג ע"א ,את מעשרותיכם בשתי מעשרות הכתוב מדבר אחד מעשר בהמה ואחד
מעשר דגן ממקום שאתה מעלה מעשר דגן אתה מעלה מעשר בהמה וממקום שאי אתה מעלה מעשר
דגן אי אתה מעלה מעשר בהמה
 234עי' ירושלמי בכורים דף ח ע"א ,גמ' טעונין הבאת מקום דכתיב והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם
ואת מעשרותיכם ואת תרומת ידכם .תרומת ידכם אלו הבכורים .דכתיב ולקח הכהן הטנא מידך .עד
כדון מעשר בכורים מניין .כיי דאמר רבי יעקב בר אחא בשם רבי לעזר הקודש הקודש העליון במשמע.
וטעונין וידוי דכתיב וענית ואמרת
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ה'  -לפי הברכהו הבא) :235ח( לא תעשון ככל אשר אנחנו עשים וגו'  -מוסב למעלה )דברים יא לא( על
כי אתם עוברים את הירדן וגו' כשתעברו את הירדן מידז מותרים אתם להקריב בבמה כל ארבע עשרה
שנה של כבוש וחלוק ובבמה לא תקריבו כל מה שאתם מקריבים פה היום במשכן שהוא עמכם ונמשח
והוא כשר להקריב בו חטאות ואשמות נדרים ונדבות אבל בבמה אין קרב אלא הנידר והנידב וזהו איש
כל הישר בעיניו נדרים ונדבות שאתם מתנדבים על ידי שישר בעיניכם להביאם ולא על ידי חובה
אותם תקריבו בבמה) :236ט( כי לא באתם  -כל אותןח ארבע עשרה שנה :237אל המנוחה  -זו שילה:238
הנחלה  -זו ירושלים :239עד עתה  -כמוט עדיין) :י( ועברתם את הירדן וישבתם בארץ  -משתחלקוה
ויהא כל אחד מכיר את חלקוי ואת שבטו :240והניח לכם  -לאחר כבוש וחלוק ומנוחה )שופטים ג א( מן
הגוים אשר הניח ה' לנסות בם את ישראל ואין זאת אלא בימי דוד אזצה) :יא( והיה המקום וגו'  -בנו
לכם בית הבחירה בירושליםצו וכן הוא אומר בדוד )שמואל ב' ז א  -ב( ויהי כי ישב המלך בביתו וה'
הניח לו מסביב מכל אויביו ויאמר המלך אל נתן הנביא ראה נא אנכי יושב בבית ארזים וארון האלהים
יושב בתוך היריעה :שמה תביאו וגו'  -למעלהכ אמרו )פסוק ו( לענין שילה וכאן אמור לענין ירושלים
ולכך חלקם הכתוב ליתן היתר בין זו לזו משחרבה שילה ובאו לנובל וחרבה נוב ובאו לגבעון היו
הבמות מותרות עד שבאו לירושלים :241מבחר נדריכם  -מלמד שיביאו מן המובחר) :242יג( השמר לך -
ליתן לא תעשהמ על הדבר :243בכל מקום אשר תראה  -אשר יעלה בלבך אבל אתה מקריב על פי נביאנ
כגון אליהו בהר הכרמל) :244יד( באחד שבטיך  -בחלקו של בנימיןס ולמעלה הוא אומר )פסוק ה( מכל
 235עי' ילקוט שמעוני דברים  -פרק יב  -רמז תתפא ,ואכלתם שם לפני ה' אלהיכם במחיצה .ושמחתם
נאמר כאן שמחה ונאמר להלן שמחה מה שמחה האמורה להלן שלמים אף שמחה האמורה כאן
שלמים .בכל משלח ידכם בכל מה שאתם שולים )בו( ]את[ ידכם אשלח בו ברכה .אתם וביתכם זו
אשתו .אשר ברכך ה' אלהיך הכל לפי הברכה הבא???????:
 236האם חסר משהו?
עי' ספרי פרשת ראה פיסקא יג ,ולא תעשון ככל אשר אנחנו עושים .זבחים קיב עד שלא הוקם המשכן
היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות משהוקם המשכן נאסרו הבמות ועבודה בכהנים .עד שלא באו
לשילה הותרו הבהמות משבאו לשילה נאסרו הבמות .באו לנוב וגבעון הותרו הבמות באו לירושלם
נאסרו הבמות מכאן ואילך לא הותרו ד"א לא תעשון וגו' אנו מטלטלים את המשכן היום אנו אסורים
בבמה משנבוא לארץ אין אנו מטלטלים המשכן ואין אנו מותרים בבמה .זבחים קיז קיח רבי יהודה
אומר יכול יהיה צבור מקריב בבמה ת"ל איש היחיד מקריב בבמה ואין הצבור מקריב בבמה :כל הישר
בעיניו .כל שנידר ונידב קרב בבמת היחיד וכל שאינו נידר ונידב אינו קרב בבמת יחיד .שם ד"א פה
היום היום אנו מקריבים חטאות ואשמות משנבוא לארץ אין אנו מקריבים חטאות ואשמות:
 237עי' מגילה דף י ע"א ,ולא קידשה לעתיד לבוא דכתיב כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה
מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים מקיש נחלה למנוחה מה מנוחה יש אחריה היתר אף נחלה יש
אחריה היתר אמרו ליה?????????
238

עי' ספרי פרשת ראה פיסקא יד ,אל המנוחה ואל הנחלה .נחלה זו שילה מנוחה זו ירושלם שנא' תהלים קלב זאת
מנוחתי עדי עד פה אשב כי אויתיה דברי ר' שמעון .ר' יהודה אומר חילוף הדברי') :סליק פיסקא(:
239
עי' הערה הקודמת.

 240עי' & ,ועברתם את הירדן וישבתם בארץ .סנהדרין ב ר' יהודה אומר ג' מצוות נצטוו ישראל בשעת
כניסתם לארץ למנות להם מלך ולבנות בית הבחירה ולהכרית זרעו של עמלק .ואיני יודע איזה יקדים
ת"ל??????.
241

עי' זבחים דף קיט ע"א ,מנא ה"מ דתנו רבנן כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אל המנוחה זו שילה נחלה
זו ירושלי' למה חלקן כדי ליתן היתר בין זה לזה א"ל ריש לקיש לרבי יוחנן מעשר שני נמי ליתני א"ל מעשר שם שם מארון
קא ילפי כיון דארון לא הוה מעשר נמי לא הואי אי הכי פסח וקדשים נמי דשם שם מארון ילפי דכיון דארון לא הוה אינהו
נמי לא הוו א"ל ]דאמר לך[ הא מני ר"ש היא דאמר אף צבור לא הקריבו אלא פסח וחובות הקבוע להן זמן אבל חובות
שאין קבוע להם זמן הכא והכא לא קרב מעשר בהמה חובות שאין קבוע להן זמן הוא ואיתקש מעשר דגן למעשר בהמה
מכלל דלרבי יהודה קרב אין דהאמר רב אדא בר מתנה מעשר שני ומעשר בהמה נאכלין בנוב וגבעון לדברי רבי יהודה והא
בעי בירה ולאו תני רב יוסף שלש בירות הן שילה ונוב וגבעון ובית עולמים הוא תני לה והוא אמר לה לאכילת מעשר שני
ואליב' דרבי יהודה :באו לירושלים ]וכו'[ :תנו רבנן כי לא באתם?????????????????????

 242עי' ספרי פרשת ראה פיסקא טז ,ותרומת ידכם .אלו ביכורים .ונדבותיכם לרבות נדרים ונדבות
שלא יביא אלא אלו מן המובחר .אין אלא נדרים ונדבות מנין לרבות בכורות ומעשרות וחטאות
ואשמות תלמוד לומר מבחר נדריכם .ר' אומר אם נאמר למעלה למה נאמר למטה ראשונה לענין שילה
שניה לענין ירושלם:
ועי' תוספתא מסכת מנחות פרק ט ,וכולן אין באין אלא מן המובחר שנאמר )דברים יב( וכל מבחר
נדריכם איזהו מובחר שלהן
 243ספרי ראה כב ,השמר לך .בלא תעשה :פן .בלא תעשה :פן תעזו
 244עי' ילקוט שמעוני דברים  -פרק יב  -רמז תתפב ,יהודה אומר ולא עולת נכרים שהוקדשו בחוצא
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רש"י דברים
שבטיכםע הא כיצד כשקנה דוד את הגורן מארונה היבוסי גבה הזהב מכל השבטים ומכל מקום הגורן
בחלקו של בנימין היה) :245טו( רק בכל אות נפשך  -במה הכתוב מדבר אם בבשר תאוה להתירה להם
בלא הקרבת אימורים הרי הוא אומר במקום אחר )פסוק כ( כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך וגו' ואמרת
אוכלה בשר וגו' במה זה מדבר בקדשים שנפל בהם מום שיפדו ויאכלו בכל מקום יכול יפדו על מום
עוברפ תלמוד לומר רק :246תזבח ואכלת  -אין לך בהם היתר גיזה וחלבצ אלא אכילה על ידי זביחה:247
הטמא והטהור  -לפי שבאו מכח קדשים שנאמר בהם )ויקרא ז יט( והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל
הוצרך להתיר בו שטמא וטהור אוכליןק בקערה אחת :248כצבי וכאיל -ר שאין קרבן בא מהם :249כצבי
וכאיל  -לפוטרן מן הזרוע והלחיים והקיבה) :250טז( רק הדם לא תאכלו  -אף על פי שאמרתי שאין לך
בוש זריקת דם במזבח לא תאכלנוצז :תשפכנו כמים  -לומר לך שאיןת צריך כסוי דבר אחר הרי הוא
כמיםא להכשיר את הזרעים) :251יז( לא תוכל  -בא הכתוב ליתן לא תעשהב על הדברצח רבי יהושע בן
קרחה אומר יכול אתה אבל אינך רשאי כיוצא בו )יהושע טו סג( ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו
בני יהודה להורישם יכולים היו אלא שאינן רשאין 252לפי שכרת להם אברהם ברית כשלקח מהם
מערת המכפלה ולא יבוסים היו אלא חתיים היו אלא על שם העיר ששמה יבוס ]נקראים יבוסים[ כך
מפורש בפרקי דרבי אליעזר והוא שנאמר )שמואל ב' ה ו( כי אם הסירך העורים והפסחים צלמים
שכתבו עליהם אתג השבועה :253ובכורות בקרך  -אזהרהד לכהניםצט :ותרומת ידך  -אלוה הבכורים:254

לארץ .בכל מקום אשר תראה אבל מעלה אתה בכל מקום שיאמר לך הנביא כדרך שהעלה אליהו בהר
הכרמל .כתוב אחד אומר באחד שבטיך וכתוב אחר
ועי' ספרי דברים פרשת ראה פיסקא ע )בר אילן( ,בכל מקום אשר תראה ,אבל מעלה אתה בכל מקום שיאמר לך נביא כדרך
שהעלה אליהו בהר הכרמל.
245
עי' ספרי דברים פרשת ראה פיסקא ע )זה של בר אילן לכן סדר אחר() ,יד( כי אם במקום אשר יבחר ה' באחד שבטיך,
כתוב אחד אומר באחד שבטיך וכתוב אחד אומר מכל שבטיכם זו היא שרבי יהודה אומר כסף מכל שבטיכם בית הבחירה
משבט אחד.

עי' ספרי פרשת ראה פיסקא י ,כתוב אחד אומר באחד שבטיך וכתוב אחד אומר מכל שבטיך .הכסף
מכל השבטים באחד שבטיך זה שילה .ומכל שבטיך זה ירושלם וכן הוא אומר ש"ב כד ויקן דוד את
הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמשת וכתוב אחד אומר דה"א כא ויתן דוד לארונה במקום שקלי זהב
משקל ו' מאות .כיצד יתקיימו שני כתובים .הן י"ב שבטים נטל נ' שקלים מכל שבט ושבט .נמצא לכל
השבטים ו' מאות שקלי':
 246עי' ספרי ראה יט ,רק בכל אות נפשך .במה הכתוב מדבר אם בבשר תאוה כבר אמור ואם באכילה
כבר אמור הא אינו מדבר אלא בפסולי המוקדשים שיפדו יכול יפדו מכל מום עובר ת"ל רק :תזבח
ואכלת .ולא גיזה:
 247עי' שם ,תזבח ואכלת .ולא גיזה:
 248עי' & ,טמא יאכלנו .אין לי אלא טמא טהור מנין ת"ל יאכלנו הטמא והטהור יחדיו מכות יט וש"נ
מגיד הכתוב ששניהם אוכלים בקערה אחת .יכול אף תרומה נאכלת בקערה אחת ת"ל יחדיו יאכלנו זה
נאכל מתוך קערה אחת ולא תרומה נאכלת מתוך קערה אחת .יכול יהו חייבים במתנות ת"ל כצבי
וכאיל .אוציאנו מכלל מתנות ולא אוציא מכלל חזה ושוק ת"ל אך .אי מה הצבי כלו מותר יכול
249

עי' שם יכול יהו חייבים במתנות ת"ל כצבי וכאיל .אוציאנו מכלל מתנות ולא אוציא מכלל חזה ושוק ת"ל אך .אי מה
הצבי כלו מותר יכול אף זה כולו מותר ת"ל רק.
250
עי' הערה הקודמת.

 251ספרי ראה יט ,כמים .פסחים כב מה מים מותרים בהנאה אף דם מותר בהנאה .שם כ מה מים
מכשיר את הזרעים אף דם מכשיר הזרעים .חולין פד מה מים פטורים מלכסות אף דם פטור מלכסות:
סליק פיסקא(:
 252עי' & ,לא תוכל לאכול בשעריך .ר' יהושע בן קרחה אומר יכול אני אבל איני רשאי .כיוצא בו אתה
אומר יהושע טו ואת היבוסי יושבי ירושל' לא יכלו להורישם יכולים היו אבל אינן רשאים :ומעשר.
אין לי
 253עי' פרקי דרבי אליעזר פרק לה ,וכשבאו ישראל רץ להכנס בעיר היבוסי ולא היה יכול מפני ברית
אברהם שנ' ואת היבוסי יושבי ירושלם לא הורישו בני ישראל וכשמלך דוד בקש להכנס לעיר היבוסי
ולא הניחו אותו שנ' ויאמר לדוד לא תבא הנה וכו' והיו ישראל כחול הים אלא בכח השבועה וברית
אברהם ראה דוד וחזר לאחוריו שנ' וישב דוד במצודה וכו' ואין אתה יכול ליכנס בעיר היבוסי עד
שהתיר כל הצלמים הללו שכתוב עליהם שבועת אות ברית אברהם שנ' כי אם הסירך העורים
והפסחים לא היו נכנסים במקדש חס ושלום אלא אלו הצלמים שעינים להם ולא יראו רגל להם ולא
יהלכו .שנ' שנואי נפש דוד שהיה????????????????
254

ספרי ראה כ.
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רש"י דברים
)יח( לפני ה'  -לפניםו מן החומה :255והלוי אשר בשעריך  -אם אין לך לתת לו מחלקו כגון מעשר ראשון
תן לו מעשר עני אין לך מעשר עני הזמינהו על שלמיך) :256יט( השמר לך  -ליתן לא תעשהז על
הדבר :257על אדמתך  -אבל בגולה אינך מוזהר עליוח יותר מעניי ישראל) :258כ( כי ירחיב וגו'  -למדה
תורה דרך ארץ שלא יתאוה אדם לאכול בשר אלא מתוךט רחבת ידים ועושר :259בכל אות נפשך וגו' -
אבל במדבר נאסר להם בשר חולין אלא אם כן מקדישהי ומקריבה שלמים) :260כא( כי ירחק ממך
המקום  -ולא תוכל לבוא ולעשות שלמים בכל יום כמו עכשיו שהמשכן הולך עמכםק :וזבחת וגו'
כאשר צויתך  -למדנו שיש צווי בזביחה היאך ישחוט והן הלכות שחיטה שנאמרו למשה בסיני) :261כב(
אך כאשר יאכל את הצבי וגו'  -אינך מוזהר לאכלן בטהרהקאכ אי מה צבי ואיל חלבן מותר אף חוליןל
חלבן מותר תלמוד לומר אך) :262כג( רק חזק לבלתי אכל הדם  -ממה שנאמר חזק אתה למד שהיו
שטופים בדם לאכלו לפיכך הוצרך לומר חזק דברי רבי יהודה 263רבי שמעון בן עזאי אומר לא בא
הכתוב אלא להזהירך וללמדך עד כמה אתה צריך להתחזק במצותמ אם הדם שהוא קל להשמר ממנו
שאין אדם מתאוה לו הוצרך לחזקך באזהרתו קל וחומר לשאר מצות :264ולא תאכל הנפש עם הבשר -
אזהרה לאברנ מן החי) :265כד( לא תאכלנו  -אזהרה לדםס התמצית) :266כה( לא תאכלנו  -אזהרה לדםע
 255עי' & ,לפני ה' אלהיך וגו' אם ללמד על הבכור שנאכל לפנים מן החומה אין צריך שהרי כבר נאמר
לפני ה' תאכלנו .ואם ללמד על מעשר שני שנאכל לפנים מן החומה אין צריך שהרי כבר נאמר ואכלת
לפני ה' .מקיש בכור למעשר שני מה מעשר שני נאכל משנה לחברתה אף בכור נאכל משנה לחברתה.
למען??????????
 256עי' ספרי פרשת ראה פיסקא כב ,ובתך ועבדך ואמתך .חביב חביב קודם :והלוי אשר בשעריך .כל
מקום שאתה סומך לוי הזה לומר תן לו מחלקו .אין לו חלק תן לו ממעשר עני אין לו מעשר עני תן לו
שלמים:
 257עי' ספרי פרשת ראה פיסקא כב ,השמר לך .בלא תעשה :פן .בלא תעשה :פן תעזוב את הלוי כל
ימיך .אפילו שמטים ויובלות :על אדמתך .ולא בגולה) :סליק פיסקא(:
258
259

עי' הערה הקומדת.

עי' חולין דף פד ע"א ,כן מה ת"ל אשר יצוד למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא
בהזמנה הזאת תנו רבנן כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא
לתאבון יכול יקח אדם מן השוק ויאכל ת"ל וזבחת מבקרך ומצאנך יכול יזבח כל בקרו ויאכל כל צאנו
ויאכל ת"ל מבקרך ולא
 260עי' חולין דף טז ע"ב ,עוף לעולם שוחטין מאן תנא אמר רבה רבי ישמעאל היא דתניא כי ירחיב ה'
אלהיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אוכלה בשר וגו' ר' ישמעאל אומר לא בא הכתוב אלא להתיר
להם בשר תאוה שבתחלה נאסר להם בשר תאוה משנכנסו לארץ הותר להם בשר תאוה ועכשיו שגלו
יכול יחזרו???????.
 261עי' יומא דף עה ע"ב ,וימטר עליהם כעפר שאר וכחול )הים( ]ימים[ עוף כנף ותניא רבי אומר וזבחת
כאשר צויתך מלמד שנצטוה משה על הושט ועל הקנה על רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה אלא
מה תלמוד לומר
עי' ספרי פרשת ראה פיסקא כג ,ד"א כאשר צויתיך מלמד שנצטו' משה על הוושט ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף ורוב שנים
בבהמה) :סליק פיסקא(:

 262עי' בכורות דף טו ע"א ,ומן המתנות אף פסולי המוקדשין פטורין מן הבכורה ומן המתנות אי מה
צבי ואיל חלבן מותר אף פסולי המוקדשין חלבן מותר ת"ל אך חלק אמר מר אוציא את הבכור ולא
אוציא את המתנות מאי
 263עי' & ,רק חזק לבלתי אכול הדם .ר' יהודה אומר מגיד שהיו שטופים בדם קודם מתן תורה .יכול
אף
 264עי' ספרי פרשת ראה פיסקא כד ,רק חזק לבלתי אכול הדם .ר' יהודה אומר מגיד שהיו שטופים
בדם קודם מתן תורה .יכול אף משקבלו אותה בשמחה מהר סיני א"ר שמעון בן עזאי והרי ג' מצות
עשה בתורה כיוצא בזו לומר מה דם שאין בכל המצות קל ממנו הזהירך הכתוב עליו שאר כל מצות
עאכ"ו .שבת ק"ל ר' אומר כל מצוה שקבלו אותה ישראל בשמחה מהר סיני עדין עושים אותה
בשמחה .וכל מצוה שלא קבלו אותה בשמחה אין עושים אותה בשמחה .רבן שמעון בן גמליאל אומר
כל מצוה שמסרו ישראל נפשם עליה בשעת השמד נוהגים אותה בפרהסיא וכל מצוה שלא מסרו
ישראל נפשם עליה בשעת השמד עדין היא מרופה בידם:
וע'י ספרי פרשת ראה פיסקא כד ,חייבים על אכילתו ת"ל לא תאכל לרבות בשר בחלב .מכות כג רבן
גמליאל אומר הרי הוא אומר רק חזק לבלתי אכול הדם .מה דם שאינו בכל המצות קל ממנו הזהירך
הכתוב עליו שאר מצות עאכ"ו:
265

עי' ספרי פרשת ראה פיסקא כד ,לא תאכל הנפש עם הבשר .חולין קב זה אבר מן החי והלא דין הוא ומה בשר בחלב
שמותר לבני נח אסור לישראל .אבר מן החי שאסור לבני נח אינו דין שיהא אסור לישראל .יפת תואר וכל הדומי' לה
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האיבריםקב :למען ייטב לך וגו'  -צא ולמד מתן שכרן של מצות אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו
הפורש ממנו זוכה לו ולבניו אחריו קל וחומר לגזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להם) :267כו( רק
קדשיך  -אף על פי שאתה מותר לשחוט חולין לא התרתי לך לשחוט את הקדשים ולאכלן בשעריך בלא
הקרבה אלא הביאם לבית הבחירה) :268כז( ועשית עלתיך  -אם עולות הם תן הבשר והדם על גבי
המזבחפ ואם זבחי שלמים הם דם זבחיך ישפך על המזבח תחלה ואחר כך והבשר תאכל ועוד דרשו
רבותינו )פסוק כו( רק קדשיך בא ללמד על הקדשים שבחוצה לארץצ וללמד על התמורות ועל ולדות
קדשים שיקריבו) :269כח( שמור  -זו משנה שאתה צריך לשמרה בבטנך שלא תשכח כענין שנאמר
)משלי כב יח( כי נעים כי תשמרם בבטנך ואם שנית אפשר שתשמע ותקיים הא כל שאינו בכלל
משנהק אינו בכלל מעשה :270את כל הדברים  -שתהא חביבה עליך מצוה קלהר כמצוה חמורה:271
הטוב  -בעיני השמים :272והישר  -בעיניש אדם} :273שלישי{)ל( פן תנקש  -אונקלוס תרגם לשון מוקש
ואני אומר שלא חש לדקדק בלשון שלא מצינו נו"ן בלשון יוקש ואפילו ליסוד הנופל ממנו אבל בלשון
טירוף וקשקוש מצינו נו"ן )דניאל ה ו( וארכבתה דא לדא נקשן ואף זה אני אומר פן תנקש אחריהם פן
תטרף אחריהם להיות כרוך אחר מעשיהם וכן )תהלים קט יא( ינקש נושה לכל אשר לו מקלל את
הרשע להיות עליו נושים רבים ויהיו מחזירין ומנקשין אחר ממונוקג :אחרי השמדם מפניך  -אחר
שתראה שאשמידם מפניךת יש לך לתת לב מפני מה נשמדו אלו מפני מעשים מקולקלים שבידיהם אף
אתה לא תעשה כן שלא יבואו אחרים וישמידוך :274איכה יעבדו  -לפי שלא ענש על עבודת אלילים
יוכיחו שאסור לבני נח ומותר לישראל אף אתה אל תתמה על אבר מן החי שאעפ"י שאסור לבני נח שיהא מותר לישראל
ת"ל לא תאכל הנפש עם הבשר זה אבר מן החי .ר' חנינא בן גמליאל אומר זה הדם מן החי :לא תא

 266עי' ילקוט שמעוני דברים  -פרק יב  -רמז תתפד ,ר' יוחנן מנין לדם קדשים שאינו מכשיר שנאמר
לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים ,דם שנשפך כמים מכשיר ,שאינו נשפך כמים אינו מכשיר .והרי
דם התמצית דנשפך כמים ואינו מכשיר ,א"ל הנח לדם התמצית דאפילו בחולין לא מכשיר דא"ק רק
חזק לבלתי אכול הדם כי הדם הוא הנפש )דם הנפש( דם שהנפש יוצאה בו קרוי דם דם שיאן הנפש
יוצאה בו אין קרוי דם:
 267עי' מכות דף כג ע"ב ,אשר יעשה אותם האדם וחי בהם הא כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו
שכר כעושה מצוה ר"ש בר רבי אומר הרי הוא אומר רק חזק לבלתי אכול )את( הדם כי הדם הוא
הנפש וגו' ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו הפורש ממנו מקבל שכר גזל ועריות שנפשו של
אדם מתאוה להן ומחמדתן הפורש מהן על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד
סוף כל הדורות ר' חנניא בן
 268עי' ספרי פרשת ראה פיסקא כג ,יכול יזבח כל צאנו וכל בקרו תלמוד לומר מבקרך ולא כל בקרך.
מצאנך ולא כל צאנך :כאשר צויתיך .מה קדשים בשחיטה אף חולין בשחיטה אי מה קדשים במקום אף
חולין במקו' ת"ל כי ירחק ממך המקום וזבחת .ברחוק מקום אתה זובח ואי אתה זובח בקרוב מקום
פרט לחולין שנשחטו קדושין נז אין לי אלא תמימים בעלי מומים מנין ת"ל ויקרא ג ושחטו פתח אהל
מועד .יכול אף חיה ועוף פתח אהל מועד ת"ל אותו אותו פתח אוהל מועד ואין חיה ועוף פתח אהל
מועד .אי מה קדשים בזמן אף חולין בזמן ת"ל ואכלת בשעריך בכל אות נפשך .אי מה קדשים במחיצה
אף חולין במחיצה ת"ל ואכלת בשעריך בכל אות נפשך .אי מה קדשים בטהרה אף חולין בטהרה ת"ל
הטהור והטמא יאכלנו .אין לי אלא טמא טהור מנין ת"ל טהור יאכלנו :הטמא והטהור יאכלנו .מגיד
ששניהם אוכלים בקערה????????
 269עי' ספרי פרשת ראה פיסקא כה ,רק קדשיך אשר יהיו לך .במה הכתוב מדבר אם בקדשי ארץ
ישראל הרי כבר אמור הא אינו מדבר אלא בקדשי ח"ל :תשא ו
 270עי' ספרי פרשת ראה פיסקא כז ,שמור ושמעת .אם שמעת מעט סופך לשמוע הרבה .אם שמרת
מעט סופך לשמור הרבה .אם שמרת מה ששמעת סופך לשמור מה שלא שמעת .שמרת מה שבידך
סופך לשמור לעתיד לבא .ד"א זכה אדם ללמוד תורה זוכה לו ולדורותיו עד סוף כל הדורות .ד"א שמור
ושמעת כל שאינו בכלל משנה אינו בכלל מעשה :את הדברים האלה אשר אנכי מצוך .אבות פ"ב
שתהא מצוה קלה חביבה עליך כמצוה
271

עי' ספרי פרשת ראה פיסקא כז ,את הדברים האלה אשר אנכי מצוך .אבות פ"ב שתהא מצוה קלה חביבה עליך כמצוה
חמורה :ו
272

ספרי פרשת ראה פיסקא כז
רה :וכי תעשה הטוב והישר .הטוב בעיני שמים והישר בעיני אדם דברי ר' עקיבא .ר' ישמעאל אומר הישר בעיני אדם
והטוב בעיני שמים .וכן הוא אומר משלי ג ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם) :סליק פיסקא(:
273
עי' הערהה קודמת.
274

) (8ספרי פרשת ראה פיסקא כט
 :אחרי השמדם מפניך .מפני מה אני משמידם מפניך שלא תעשה כמעשיהם ויבואו אחרים וישמדו מפניך
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רש"י דברים
אלא על זבוח וקטור ונסוך והשתחואה כמו שכתוב )שמות כב יט( בלתי לה' לבדו דברים הנעשים
לגבוה בא ולמדך כאן שאם דרכה של עבודה זרה לעבדה בדבר אחר כגון פוער לפעורא וזורק אבן
למרקוליס זו היא עבודתה וחייב אבל זבוח וקטור ונסוך והשתחואה אפילו שלא כדרכה חייב) :275לא(
כי גם את בניהם  -גם לרבות את אבותיהם ואמותיהם אמר ר' עקיבא אני ראיתי נכרי שכפתו לאביו
לפני כלבוב ואכלו:276
פרק יג
)א( את כל הדבר  -קלה כחמורה:277
תשמרו לעשות  -ליתן לא תעשה על עשה האמורים בפרשה .278שכל השמר לשון לא תעשה הוא ,אלא
שאין לוקין על השמר של עשה:279
281
280
לא תסף עליו  -חמשה טוטפות בתפילין  ,חמשהג מינין בלולב ,ארבע ברכות בברכת כהנים :
)ב( ונתן אליך אות  -בשמים ,כענין שנאמר בגדעון )שופטים ו ,יז( ועשית לי אות ,ואומר )שם ו ,לט(
יהי נא חורב אל הגזה וגו':282
קד
או מופת  -בארץ אף על פי כן לא תשמע לו  .ואם תאמר מפני מהד נותן לו הקדוש ברוך הוא ממשלה
לעשות אות ,כי מנסה ה' אלהיכם אתכם:283
275

) (2עי' סנהדרין דף סא ע"א
בסייף אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא למאי דקאמר ליה רבא בר רב חנן לאביי אימא יצאה השתחואה ללמד על הכלל
כולו איכה יעבדו למעוטי מאי וכי תימא למעוטי הפוער עצמו לזובחים מהשתחואה נפקא מה השתחואה דרך כיבוד אף כל
דרך כיבוד אלא למעוטי הפוער עצמו למרקוליס סלקא דעתך אמינא הואיל ועבודתו בזיון הוא אף כל בזיון קא משמע לן
אלא הא דאמר רבי אליעזר מנין לזובח בהמה למרקוליס שהוא חייב שנאמר ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אם אינו
ענין לכדרכה דכתיב איכה יעבדו תניהו ענין לשלא כדרכה שלא כדרכה מהשתחואה נפקא התם בזובח להכעיס רב המנונא
אירכסו ליה תורי פגע ביה רבה רמא ליה מתניתין אהדדי תנן העובד עבודת
276

) (6ספרי פרשת ראה פיסקא כט
לאלהיהם לא נתכוונו להקריב אלא דבר שהקב"ה שונא שנאמר כי גם את בניהם ואת בנותיהם .אין לי אלא בנים ובנות
אבות ואמהות מנין ת"ל כי גם את בניכם ואת בנותיכם .א"ר יעקב אני ראיתי גוי אחד שכפתו לאביו והניחו לפני כלבו
ואכלו:
277

) (4ספרי פרשת ראה פיסקא ל
כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם .שתהא עליך מצוה קלה חביבה עליך כמצוה חמורה:

278

) (4ספרי פרשת ראה פיסקא ל
אותו תשמרו לעשות .ר' אליעזר בן יעקב אומר ליתן לא תעשה על כל עשה האמור בפרשה :לא תוסף
279

) (10-11תלמוד בבלי מסכת עירובין דף צו/א
אילעאי דאמר רבי אבין אמר רבי אילעאי כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה אפילו תימא רבי עקיבא
השמר דלאו לאו השמר דעשה עשה וסבר רבי עקיבא שבת זמן תפילין הוא והתניא
280

) (5תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף פח/ב
משנה חומר בדברי סופרים מבדברי תורה האומר אין תפילין כדי לעבור על דברי תורה פטור חמש טוטפות להוסיף על
דברי סופרים חייב

281

) (7ספרי פרשת ראה פיסקא ל
אותו תשמרו לעשות .ר' אליעזר בן יעקב אומר ליתן לא תעשה על כל עשה האמור בפרשה :לא תוסף עליו ולא תגרע
ממנו .מכאן אמרו זבחים פ הניתנים במתנה אחת שנתערבו בניתנים במתנה אחת ינתנו במתנה אחת .ד"א לא תוסף עליו.
מנין שאין מוסיפים לא על הלולב ולא על הציצית ת"ל ולא תוסיף עליו .ומנין שאין פוחתים מהם ת"ל לא תגרע ממנו .ר"ה
כח ומנין שאם פתח לברך ברכת כהנים שלא יאמר הואיל ופתחתי לברך אומר ה' אלהי אבותיכם מוסיף עליהם וגו' ת"ל
דבר אפילו דבר לא תוסף עליו) :סליק פיסקא(:
282

) (18ספרי פרשת ראה פיסקא לא
פה אדבר בו יכול שאר הנביאים כך ת"ל או חולם חלום :בקרבך .לרבות האשה :ונתן אליך אות .בשמים וכן הוא אומר
שופטים ו אם טל יהיה על הגיזה לבדה וגו' .ויעש אלהים כן בלילה ההוא) :סליק
283

ספרי פרשת ראה פיסקא לב
ובא האות והמופת אשר דבר אליך וגו' .סנהדרין צ א"ר יוסי הגלילי ראה עד היכן הגיע הכתוב לסוף עובדי ע"ז ונתן להם
ממשלה להעמיד אפילו חמה ולבנה כוכבים ומזלות אל תשמע להם מפני מה כי מנסה ה' אלהיכם אתכם לדעת הישכם
אוהבים .א"ר עקיבא חס ושלום שמא יעמיד הקב"ה חמה ולבנה ומזלות לעובדי ע"ז הא אינו מדבר אלא במי שהיו נביאי

38

רש"י דברים
)ה( ואת מצותיו תשמרו  -תורת משה:284
ובקולו תשמעו -ה בקול הנביאים:285
ואתו תעבודו -ו במקדשו:286
287
ובו תדבקון  -הדבק בדרכיו.ז גמול חסדים ,קבור מתים ,בקר חולים ,כמו שעשה הקדוש ברוך הוא :
)ו( סרה  -דבר המוסר מן העולם שלא היה ולא נברא ולא צויתיו לדבר כן ,דישטולוד"א בלע"ז
]הסרה[קה:
288
והפדך מבית עבדים  -אפילו אין לו עליך אלאח שפדאך ,דיו :
)ז( כי יסיתך  -אין הסתה אלא גרוי ,שנאמר )שמואל א' כו יט( אם ה' הסיתך בי,ט אמיטר"א בלע"ז
]יסית[ ,שמשיאו לעשות כן:289
אחיך  -מאב:290
291
או בן אמך -י מאם :
חיקך  -השוכבת בחיקך 292ומחוקה בך אפיקייד"א בלע"ז ]דבוקה[ ,וכן )יחזקאל מג ,יד( ומחיק הארץ,
מיסוד התקוע בארץ:
אשר כנפשך  -זה אביך.293כ פירש לך הכתוב את החביבין לך ,קל וחומר לאחריםקו:
בסתר  -דבר הכתוב בהווה ,שאין דברי מסית אלא בסתר .וכן שלמה הוא אומר )משלי ז ,ט( בנשף
בערב יום באישון לילה ואפלה:294
אשר לא ידעת אתה ואבותיך  -דבר זה גנאי גדול הוא לך שאף האומות אין מניחין מה שמסרו להם
אבותיהם ,וזהו אומר לך עזוב מה שמסרו לך אבותיך:295
אמת בתחילה וחזרו להיות נביאי השקר כחנניה בן עזור :לא תשמע את דברי הנביא ההוא .ולא תחזור בו .או אל חולם
החלום ההוא .ולא חשוד למפרע :כי מנסה ה' אלהיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים וגומר:
284

ספרי פרשת ראה פיסקא לג
אחרי ה' אלהיכם תלכו .זה עשה :ואותו תיראו .שיהא מוראו עליכ' :ואת מצותיו תשמורו .זו מצות לא תעשה :ובקולו
תשמעו .ולא בקול נביאיו :ואותו תעבודו .בתורתו עבדהו ובמקדשו :ובו תדבקון .הפרישו עצמכם מע"ז ודבקו במקום:
)סליק פיסקא(:
 285עי' הערה הקודמת.
 286עי' הערה הקודמת.
287

) (9מדרש רבה ויקרא פרשה כה פסקה ג
)ג( ר"י ב"ר סימון פתח )דברים יג( אחרי ה' אלהיכם תלכו וכי אפשר לבשר ודם להלוך אחר הקב"ה אותו שכתוב בו )תהלים
עז( בים דרכך ושבילך במים רבים ואתה אומר אחרי ה' תלכו ובו תדבקון וכי אפשר לב"ו לעלות לשמים ולהדבק בשכינה
אותו שכתוב בו )דברים ד( כי ה' אלהיך אש אוכלה וכתיב )דניאל ז( כורסיה שביבין דינור וכתי' )שם( נהר דינור נגד ונפק מן
קדמוהי ואתה אומר ובו תדבקון אלא מתחלת ברייתו של עולם לא נתעסק הקב"ה אלא במטע תחלה הה"ד )בראשית ב(
ויטע ה' אלהים גן בעדן אף אתם כשנכנסין לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחלה הה"ד כי תבאו אל הארץ:עי' הערה .212
288

) (24ספרי פרשת ראה פיסקא לד
אכ"ו :המוציא אתכם מארץ מצרים .אפילו אין לו עליך אלא שהוציאך מבית עבדים די :ויפדך מבית
עבדים .אפי' אין לו עליך אלא שפדאו מבית עבדים די:
) (1ילקוט שמעוני דברים  -פרק יג  -רמז תתפו
עליך ]אלא שהוציאך מארץ מצרים דיו .והפודך מבית עבדים אפי' אין לו עליך[ אלא שפדך מבית עבדים דיו .להדיחך מן
הדרך זו מצות עשה ,אשר צוך ה' אלהיך זו מצות לא תעשה ,ללכת בה לא
289

) (36ספרי פרשת ראה פיסקא לה
כי יסיתך אחיך בן אמך .אין הסתה אלא טעות שנ' מ"א כא אשר הסתה אותו איזבל אשתו .אחרי' אומרי' אין הסתה אלא
גירוי שנא' ש"א כו ועתה שמע נא אדוני המלך אם ה' הסיתך בי ירח מנחה.
 290ספרי ראה לה.
 291ספרי ראה לה.
 292ע'י ספרי ראה לה חיקך זו נשואה.
 293ספרי ראה לה
294

) (36ספרי פרשת ראה פיסקא לה
בסתר לאמר .מלמד שאין אומרים דבריהם אלא בסתר .וכן הוא אומר משלי ז בנשף בערב יום באישון לילה ואפילה .אבל
דברי תורה אין נאמרים אלא בפרהסיא וכן הוא אומר שם א חכמות בחוץ תרונה וגו':

295

) (36ספרי פרשת ראה פיסקא לה
נלכה ונעבדה .ר' יוסי הגלילי אומר הרי זה דבר גנאי לישראל שאומות העולם אין מניחים מה שמסרו להם אבותיהם.
וישראל מניחים מה שמסרו להם אבותיהם והולכים ועובדים ע"ז) :ס"פ(:

39

רש"י דברים
)ח( הקרובים אליך או הרחוקים  -למה פרט קרובים ורחוקים ,אלא כך אמר הכתוב ,מטיבן של קרובים
אתה למד טיבן של רחוקים ,כשם שאין ממש בקרובים כך אין ממש ברחוקים:296
297
מקצה הארץ  -זו חמה ולבנהל וצבא השמים שהן מהלכין מסוף העולם ועד סופו :
)ט( לא תאבה לו  -לא תהא תאב לו.מ לא תאהבנו .לפי שנאמר )ויקרא יט ,יח( ואהבת לרעך כמוך ,את
זה לא תאהב:298
ולא תשמע אליו  -בהתחננו על נפשו למחול לו ,לפי שנאמר )שמות כג ,ה( עזוב תעזוב עמו,נ לזה לא
תעזוב:299
300
ולא תחוס עינך עליו  -לפי שנאמר )ויקרא יט ,טז( לא תעמוד על דם רעך ,על זה לא תחוס :
ולא תחמול  -לא תהפוך בזכותו:301
302
ולא תכסה עליו  -אם אתה יודע לו חובה אינך רשאי לשתוק :
)י( כי הרג תהרגנו ] -אם יצא מבית דין זכאי ,החזירהו לחובה[ יצא מבית דין חייב ,אלס תחזירהו
לזכות:303
ידך תהיה בו בראשונה  -מצוה ביד הניסת להמיתו .לא מת בידו ,ימות ביד אחרים ,שנאמר ויד כל
העם וגו':304
305
)יג( לשבת שם  -פרט לירושליםע שלא ניתנה לדירה :
כי תשמע וגו' לאמר  -אומרים כן,פ יצאו וגו'קז:
306
)יד( בני בליעל  -בלי עול .שפרקו עולו של מקום :
אנשים -צ ולא נשים:307
296

ספרי פרשת ראה פיסקא לו
מאלהי העמים אשר סביבותיכם הקרובי' וגו' .סנהדרין סא מהקרובים אתה יודע מה הן רחוקי' :מקצה הארץ ועד קצה
הארץ .אלו חמה ולבנה שמהלכים מסוף העולם ועד סופו:

) (1תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף סא/ב
מפי אחרים הא דאמר ליה כך אוכלת כך שותה כך מטיבה כך מריעה הא דלא אמר ליה כך אוכלת כך שותה כו' אמר רבא
מנא אמינא לה דכתיב מאלהי העמים אשר סביבותיכם הקרובים אליך וגו' מה לי קרובים ומה לי רחוקים הכי קאמר ליה
מטיבותן של קרובים אתה למד מה טיבותן של רחוקים מאי לאו דאמר ליה כך אוכלת כך שותה כך מטיבה כך מריעה שמע
מינה רב אשי אמר סיפא בישראל מומר רבינא אמר לא זו אף זו קתני איתמר העובד עבודת כוכבים מאהבה ומיראה אביי
אמר חייב רבא
 297ע'י הערה הקודמת.
298

) (38ספרי פרשת ראה פיסקא לז
לא תאב' לו ולא תשמע אליו .מכלל שנ' ויקרא יט ואהבת לרעך כמוך יכול אתה אוהב לזה ת"ל לא תאבה לו .מכלל שנ'
שמות כג עזוב תעזוב עמו יכול אתה עוזב עם זה ת"ל ולא תשמע .מכלל שנ' ויקרא יט ולא תעמוד על דם רעך יכול אי
אתה רשאי לעמוד על דמו של זה ת"ל ולא תחוס עינך עליו:
 299ע'י הערה הקודמת.
 300עי' הערה הקודמת.
301

עי' שם
ולא תחמול .לא תלמוד עליו זכות:
302

עיי"ש
ולא תכסה עליו .אם אתה יודע לו חובה אין אתה רשאי לשתוק סנהדרין לג ומנין שיוצא מבית דין חייב שאין מחזירים
אותו לזכות ת"ל כי הרוג תהרג ומנין ליוצאי מב"ד זכאי שמחזירים אותו לחובה ת"ל תהרגנו:
 303עי' הערה הקודמת.
304

) (7ספרי פרשת ראה פיסקא לז
נו :ידך תהיה בו בראשונה להמיתו .מצוה ביד הניסת שימות ואח"כ ביד כל אדם שנ' ויד כל העם באחרונה) :סליק פיסק

305

) (15ספרי פרשת ראה פיסקא מ
ל מקום .לשבת שם בארץ .פרט לירושלים שלא נתנה לבית דירה:

306

) (67ספרי פרשת ראה פיסקא מא
בני בליעל .בני אדם שפרקו עולו של מקום:

307

) (67ספרי פרשת ראה פיסקא מא
40

רש"י דברים
ישבי עירם  -ולא יושבי עיר אחרת .308מכאן אמרו אין נעשית עיר הנדחת עד שידיחוה אנשים ,ועד
שיהיו מדיחיה מתוכה:309
)טו( ודרשת וחקרת ושאלת היטב  -מכאן למדו שבע חקירות מרבוי המקרא .כאן יש שלש דרישה
וחקירה והיטב .ושאלת ,אינו מן המנין ,וממנו למדו בדיקות .ובמקום אחר הוא אומר )דברים יט ,יח(
ודרשו השופטים היטב .ועוד במקום אחר הוא אומר )שם יז ,ד( ודרשת היטב .ולמדו היטב היטב
לגזירה שוה ,ליתןק האמור של זה בזה:310
311
)טז( הכה תכה  -אם אינך יכול להמיתם במיתה הכתובה בהם ,המיתם באחרת :
)יז( לה' אלהיך  -לשמו ובשבילוקח:
312
)יח( למען ישוב ה' מחרון אפו  -שכל זמן שעבודה זרה בעולם ,חרון אף בעולם :
פרק יד}רביעי{
)א( לא תתגודדו  -לא תתנו גדידהר ושרט בבשרכם על מת כדרך שהאמוריים עושין ,לפי שאתם בניו
של מקום ואתם ראוין להיות נאים ולא גדודים ומקורחים:313
בין עיניכם  -אצל הפדחת .ובמקום אחר הוא אומר )ויקרא כא ,ה( לא יקרחו קרחה בראשם ,לעשות
כל הראש כבין העינים:314
315
)ב( כי עם קדוש אתה  -קדושת עצמך מאבותיך.ש ועוד ,ובך בחר ה' :
יצאו אנשים .ולא נשים אנשים ולא קטנים .אנשים אין פחות משנים:
308

) (67ספרי פרשת ראה פיסקא מא
 :וידיחו את יושבי עירם.ולא את יושבי עיר אחרת:
309

) (2תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קיא/ב
ואינן נהרגים עד שיהיו מדיחיה מאותה העיר ומאותו השבט
310

) (40ספרי פרשת שופטים פיסקא ו
והוגד לך ושמעת ושאלת היטב .ולהלן הוא אומר ודרשת וחקרת ושאלת היטב היטב הטיב לגזירה
שוה .מלמד שבודקין אותו בז' חקירות אין לי אלא חקירות בדיקות מנין ת"ל והנה אמת נכון הדבר.
סופינו לרבות בדיקות אמר אחד איני יודע ואפילו ב' אומרים אין אנו יודעים עדותם קיימת .אחד
) (39ספרי פרשת ראה פיסקא מא
נלכה ונעבדה אלהי' אחרי' ודרשת וחקרת .מכלל שנא' דברים יז והוגד לך ושמעת ודרשת היטב .היטב היטב לג"ש מלמד
סנהדרין מ שבודקי' אותו בשבע חקירות .בדיקות מנין ת"ל והנה אמת נכון הדבר .אם סופינו לרבות בבדיקות מה ת"ל
חקירות אמר אחד איני יודע עדותן בטל' .בדיקות אמר אחד איני יודע ואפי' שנים אומרים אין אנו יודעים עדותם קיימ'
אחד חקירות ואחד בדיקות בזמן שמכחישים זו את זו עדות' בטלה :וה
311

ספרי פרשת ראה פיסקא מב
הכה תכה .מנין לא יכולת להמיתו במית' האמור' בו המיתו באחת מכל מיתות האמורו' בתור' בין חמורות בין קלות ת"ל
הכה תכה .מנין שלא ירד ויצא ת"ל הכה תכה:

312

) (6ספרי פרשת ראה פיסקא מד
ישוב ה' מחרון אפו .כל זמן שע"ז בעול' חרון אף בעול' נסתלק' ע"ז נסתלק החרון:
313

) (19תלמוד בבלי מסכת מכות דף כ/א
 :גמרא תנו רבנן לא יקרחו יכול אפילו קרח ארבע וחמש קריחות לא יהא חייב אלא אחת תלמוד לומר קרחה לחייב על כל
קרחה וקרחה בראשם מה תלמוד לומר לפי שנאמר לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת יכול לא יהא חייב אלא
על בין העינים בלבד מנין לרבות כל הראש תלמוד לומר בראשם לרבות????????

אמנם
) (97ספרי פרשת ראה פיסקא מד
אתם בני' .ר' מאיר אומר בין כך ובין כך בנים אתם לה' אלהיכם וכן הוא אומר והיה מספר בני ישראל כחול הים :לא
תתגודדו .יבמות יג לא תעשו אגודות אלא היו כולכם אגודה אחת וכן הוא אומר עמוס ט ואגודתו על ארץ יסדה .ד"א לא
תתגודדו לא תתגודדו כדרך שאחרי' מתגודדין שנ' מ"א יח ויתגודדו בחרבו' כמשפטם :ולא תשימו קרחה .מכות כיכול לא
יהיו חייבים אלא בין העינים בלבד מנין לרבות
314

) (97ספרי פרשת ראה פיסקא מד
בחרבו' כמשפטם :ולא תשימו קרחה .מכות כיכול לא יהיו חייבים אלא בין העינים בלבד מנין לרבות את כל הראש ת"ל
ויקרא כא בראשם לרבו' את כל הראש .יכול הכהנים שריבה בהם הכתוב מצות יתרות חייבים על כל קרחה וקרחה וחייבי'
על הראש כבין העינים אבל ישראל שלא ריב' בהם הכתו'
315

41

רש"י דברים
)ג( כל תועבה  -כל שתעבתי לך,ת שאם צרם אוזן בכור כדי לשוחטו במדינה ,הרי דבר שתעבתי לך כל
מום לא יהיה בו ,ובא ולמד כאן שלא ישחט ויאכל על אותו המום .316בשל בשר בחלב הרי דבר
שתעבתי לך ,והזהיר כאן על אכילתוקט:
)ד  -ה( זאת הבהמה וגו' ,איל וצבי ויחמור  -למדנו שהחיה בכלל בהמה ולמדנו שבהמה וחיה טמאה,
מרובה מן הטהורה ,שבכל מקום פורט את המועט:317
ואקו  -מתורגם יעלא )איוב לט ,א( יעלי סלע הוא אשטנבו"ק ]יעל סלע[:
ותאו  -תורבלא ,שור היער .באלא יער ,בלשון ארמי:
)ו( מפרסת  -סדוקה כתרגומו:
פרסה -א פלנט"א ]כף רגל[:
ושסעת  -חלוקה בשתי צפרנים שיש סדוקה ואינה חלוקה בצפרנים והיא טמאהקי:
בבהמה  -משמע מה שנמצא בבהמה אכול,ב מכאן אמרו שהשליל ניתר בשחיטת אמו:318
)ז( השסועה  -בריה היא שיש לה שני גבין ושתי שדראות .אמרו רבותינו למה נשנו ,בבהמות מפני
השסועה ,ובעופות מפני הראה ,שלא נאמרו בתורת כהנים:319
321
)ח( ובנבלתם לא תגעו  -רבותינו פירשו ,ברגל .320שאדם חייב לטהר את עצמו ברגל  .יכול יהיו
מוזהרים בכל השנה ,תלמוד לומר )ויקרא כא ,א( אמור אל הכהנים וגו' ומה טומאת המת חמורה,
כהנים מוזהרים ואין ישראל מוזהרים ,טומאת נבלה קלה לא כל שכן:322
)יא( כל צפור טהורה תאכלו  -להתיר משולחתג שבמצורע:323
)יב( וזה אשר לא תאכלו מהם  -לאסור את השחוטה:324
כי עם קדוש אתה לה' אלהיך .קדושה שהיא עליך היא גרמה לך ד"א לא תגרום לעם אחר להיות קדוש .כיוצא בו .כי בו
בחר ה' .כי יעקב בחר לו יה להיות לו לעם סגולה .ישראל לסגלתו :ד"א כי עם קדוש אתה .קדושת עצמך :ובך בחר ה'
אלהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים .מלמד שכל אחד ואחד מישר' לפני הקב"ה ככל אומות העול' יכול אף מאבו'
הראשוני' ת"ל מכל העמים אשר על פני האדמה אמור מעתה משלפניו ומלאחריו ולא מאבות הראשונים:
316

ספרי פרשת ראה פיסקא מז
לא תאכל כל תועבה .ר' אליעזר או' מנין לצורם אוזן של בכור ואכל ממנה עובר בלא תעשה ת"ל לא תאכל כל תועבה.
אחרים אומרי' בפסולי המוקדשים הכתוב מדבר נא' כאן תועבה ונאמר להלן דברים יז לא תזבח לה' אלהיך שור ושה מה
תועבה האמור' להלן בפסולי המוקדשים הכתוב מדבר אף תועבה האמורה כאן בפסולי המוקדשין הכתוב מדבר:
317

זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים איל וצבי ויחמור .חולין עא מלמד שהיה בכלל בהמה מנין שאף בהמה
בכלל חיה ת"ל ויקרא יא זאת החיה מלמד שחיה קרויה בהמה ובהמה קרויה חיה .חולין סג מלמד שבהמ' טמאה מרובה
מטהורה בכל מקום הכתוב פורט את המועט ת"ל זאת הבהמה איל וצבי ויחמור :שם פ ר' יוסי אומר תאו זה שור הבר:
)סליק פיסקא(:

 318כל בהמה בבהמה תאכלו .לרבות שיליא .יכול אפילו יצאת מקצת' ת"ל אותה:
319

) (1תלמוד בבלי מסכת חולין דף ס/ב
אמר רב חנן בר רבא השסועה בריה בפני עצמה היא שיש לה שני גבין ושני שדראות וכי משה רבינו קניגי היה או בליסטרי
היה מכאן תשובה לאומר אין תורה מן השמים א"ל רב חסדא לרב תחליפא בר אבינא זיל כתוב קניגי ובליסטרי באגדתיך
ופרשה )ואת( חמשת סרני פלשתים העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי והעקרוני והעוים אמר חמשה וחשיב שיתא אמר ר'
יונתן ארונקי שלהן חמשה א"ל
320

) (32ספרא פרשת שמיני פרק ד
ולא גרה טמא הוא) :ח( מבשרם ולא מן העצמות ולא מן הגידים ולא מן הטלפיים שלהם .ובנבלתם לא תגעו יכול יהו
ישראל מוזהרים על מגע נבילות תלמוד לומר אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו הכהנים
אין מטמאים למתים ישראל מטמאים למתים) :ט( ק"ו אם מטמאים למתים חמורים לא יטמא לנבלות הקלות .הא מה אני
מקיים ובנבלתם לא תגעו ברגל) :י(
321

) (4תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף טז/ב
אליו היום לא חדש ולא שבת מכלל דבחדש ושבת איבעי לה למיזל ואמר רבי יצחק חייב אדם לטהר את עצמו ברגל
שנאמר ובנבלתם לא תגעו תניא נמי הכי ובנבלתם לא תגעו יכול יהו ישראל מוזהרין
 322עי' הערה .320
323

כל צפור טהורה תאכלו .קדושין נז וש"נ מכלל שנ' ויקרא יד וצוה הכהן ולקח למטהר יכול כשם ששחוטה אסורה כך
משולחת אסורה ת"ל כל צפור טהור תאכלו .או כשם שמשולחת מותרת כך שחוטה מותרת ת"ל וזה אשר תאכלו מהם :את
324

) (1תלמוד בבלי מסכת קידושין דף נז/א
גבול אחרינא הכא מי אית ליה גבול אחרינא איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש כל צפור טהורה תאכלו לרבות את המשולחת
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רש"י דברים
)יג( והראה ואת האיה וגו'  -היא ראה היא איה היא דיה.ד ולמה נקרא שמה ראה ,שרואה ביותר .ולמה
הזהיר בכל שמותיה ,שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק ,שלא יהא האוסרה קורא אותה ראה והבא
להתיר אומר ,זו דיה שמה או איה שמה ,וזו לא אסר הכתוב .ובעופות פרט לך הטמאים,ה ללמד
שהעופות הטהורים מרובים על הטמאים ,לפיכך פרטו את המועט:325
)טז( והתנשמת  -קלב"א שורי"ץ ]עטלף[:
)יז( שלך  -השולה דגים מן הים:326
327
)יח( דוכיפת  -הוא תרנגול הבר ובלע"ז הרופ"א ]דוכיפת[ וכרבלתו כפולה :
)יט( שרץ העוף  -הם הנמוכים הרוחשים על הארץ ,כגון זבובין וצרעים וחגבים טמאים ,הם קרויים
שרץקיא:
)כ( כל עוף טהור תאכלו  -ולא את הטמא .בא ליתן עשה על לא תעשה .וכן בבהמה ,אותה תאכלו ולא
בהמה טמאה ,לאו הבא מכלל עשה עשה ,לעבור עליהם בעשה ולא תעשה:328
329
)כא( לגר אשר בשעריך  -גר תושב שקבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה ואוכל נבלות :
כי עם קדוש אתה לה'  -קדש את עצמך במותר לך.ז דברים המותרים ואחרים נוהגים בהם איסור ,אל
תתירם בפניהם:330
331
לא תבשל גדי  -שלש פעמים .פרט לחיה ולעופותח ולבהמה טמאה :
)כב( לא תבשל גדי וגו' ,עשר תעשר  -מה ענין זה אצל זה,ט אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל ,לא
תגרמו לי לבשל גדייםי של תבואה עד שהן במעי אמותיהן ,שאם אין אתם מעשרים מעשרות כראוי,
וזה אשר לא תאכלו מהם לרבות את השחוטה ואי ס"ד מחיים אסורה לאחר שחיטה מיבעיא מהו דתימא מידי דהוה
אקדשים דמחיים אסירי ואתיא שחיטה ומכשרה להו קא
325

) (2תלמוד בבלי מסכת חולין דף סג/ב
שאיה ודיה אחת היא למה ליה למיכתב איה ודיה כדתניא רבי אומר אקרא אני איה דיה למה נאמרה כדי שלא תתן פתחון
פה לבעל דין לחלוק שלא תהא אתה קורא איה והוא קורא דיה אתה קורא דיה והוא קורא איה לכך כתב במשנה תורה
והראה ואת האיה והדיה למינה מיתיבי למה נשנו בבהמה מפני השסועה ובעופות מפני הראה מאי לאו מדבהמה דהתם
לאוסופי עופות נמי לאוסופי לא התם לאוסופי הכא לפרושי ופליגא דרבי אבהו דא"ר אבהו ראה זו איה ולמה נקרא שמה
ראה שרואה ביותר וכן הוא אומר נתיב לא ידעו עיט ולא שזפתו עין איה תנא עומדת בבבל ורואה נבלה בארץ
326

) (1תלמוד בבלי מסכת חולין דף סג/א
פסולין אמר רב יהודה שלך זה השולה דגים מן הים דוכיפת שהודו כפות תניא נמי הכי דוכיפת שהודו
327

) (1-2תלמוד בבלי מסכת חולין דף סג/א
שריא וסימניך מורזמא גוצי וסומקי אסירי וסימניך ננוס פסול אריכי שקי וירוקי אסירי וסימניך ירוקין פסולין אמר רב
יהודה שלך זה השולה דגים מן הים דוכיפת שהודו כפות תניא נמי הכי דוכיפת שהודו כפות וזהו שהביא שמיר לבית
המקדש רבי יוחנן כי הוה חזי שלך אמר משפטיך תהום רבה כי הוה
328

) (8ילקוט שמעוני דברים  -פרק יד  -רמז תתצא
מפורש אין לו זפק ואין לו אצבע יתירה ואין קרקבנו נקלף ודורס ואוכל טמא ,אף כך כל כיוצא בו טמא וכל שאין בו סימנין
אלו טהור .כל עוף טהור תאכלו מצות עשה .וכל שרץ העוף טמא הוא לכם מצות לא תעשה .רבי שמעון אומר כל עוף
טהור תאכלו אלו חגבים טהורים .וכל שרץ העוף טמא הוא לכם אלו חגבים טמאים????:
329

) (77ספרי פרשת ראה פיסקא נא
לא תאכלו כל נבלה .אין לי אלא נבילה טריפה מנין ת"ל נבלה כל נבלה :לגר אשר בשעריך .פסחים כא וש"נ מלמד שנותנה
במתנה לגר תושב .מנין אף לנכרי ת"ל לנכרי כשתמצי לומר מוכר ונותנה במתנה לנכרי ולגר תושב .ר' יהודה אומר דברים
ככתבם דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור אי אתה
330

) (61ספרי פרשת ראה פיסקא נא
רשאי לנהוג היתר בפניהם :כי עם קדוש אתה לה' אלהיך .קדש את עצמך :לא תבשל גדי בחלב אמו .ג'
) (2ילקוט שמעוני דברים  -פרק יד  -רמז תתצא
כי עם קדוש אתה ,דברים המותרין ואחרים נהגו בהו איסור אי אתה ראשי להתירן בפניהם .כי עם קדוש אתה קדש את
עצמך במותר לך )כתוב ברמז רט"ו( .לא תבשל גדי )כתוב ברמז שנ"ט( .ר'
331

) (3ספרי פרשת ראה פיסקא נא
רשאי לנהוג היתר בפניהם :כי עם קדוש אתה לה' אלהיך .קדש את עצמך :לא תבשל גדי בחלב אמו .ג' פעמים .חולין קיג
פרט לחיה ועוף ובהמה טמאה .ר' יוסי הגלילי אומר נאמר לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך יצא עוף שאין לו חלב
אם .ד"א לא תבשל גדי בחלב אמו .למה נאמ' ג' פעמים כנגד ג' בריתות שכרת הקב"ה עם ישראל אחת בחורב ואחת
בערבות מואב ואחת בהר גריזים ובהר עיבל:
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רש"י דברים
כשהוא סמוך להתבשל אני מוציא רוח קדים והיא משדפתן .שנאמר )מלכים ב' יט ,כא( ושדפה לפני
קמה ,וכןכ לענין בכורים:332
333
שנה שנה  -מכאן שאין מעשרין מן החדש עלל הישן :
)כג( ואכלת וגו'  -זה מעשר שני .שכבר למדנו ליתן מעשר ראשון ללוים ,שנאמר )במדבר יח ,כו( כי
תקחו מאת בני ישראל וגו' ,ונתן להם רשות לאכלו בכל מקום ,שנאמר )שם יח ,לא( ואכלתם אותו
בכל מקום ,על כרחך זה מעשר אחר הוא:334
קיב
)כד( כי יברכך  -שתהא התבואהמ מרובה לשאת :
)כו( בכל אשר תאוה נפשך  -כלל:335
בבקר ובצאן וביין ובשכר  -פרט:336
337
ובכל אשר תשאלך נפשך  -חזר וכלל .מה הפרט מפורש ולד ולדות הארץנ וראוי למאכל אדם וכו' :
)כז( והלוי וגו' לא תעזבנו  -מליתן לוס מעשר ראשון:338
כי אין לו חלק ונחלה עמך  -יצאו לקט שכחה ופאה והפקר ,שאף הוא יש לו חלק עמך בהן כמוך,
ואינןע חייבין במעשר:339
)כח( מקצה שלש שנים  -בא ולמד שאם השהה מעשרותיו של שנה ראשונה ושנייה לשמטה ,שיבערם
מן הבית בשלישית:340
332

) (2פסיקתא רבתי פרשה כה
עשר תעשר מה כתב למעלה לא תבשל גדי בחלב אמו עשר תעשר כך פתח רבי תנחומא והארץ חנפה תחת יושביה כי
עברו תורת חלפו חוק ]הפרו ברית עולם[ )ישעיה כ"ד ה'( מהו והארץ חנפה תחת יושביה לפי שהבריות מחניפים זה לזה
כיצד יוצא עמו לגורנו ותובע מחלקו והוא מחניפו ואומר לו מארי ]בא[ ונכנס לבית ואני נותן לך עמד עמו בעיר ואמר לו
היום מארי בגורן עד שנתבייש אותו ושוב לא תבעו אמר הקדוש ברוך הוא חייך כשם שהיית מחניף בפיך ואמרת לו היום
מן הבית לשדה והוצאת אותו ריקם כך אני עושה לך אתה היום רואה החורף את שדך גדילה ובאה עד שנעשית שיבולים
ואתה הרי בידי מה אני עושה לך הריני מבשל את הגדיות במעי אמותיהם ורוח קדים באה ושודפת הוי והארץ חנפה תחת
יושביה מי גרם שיתבשלו הגדיות במעי אמותם שלא הוצאתם את
333

ספרי פרשת ראה פיסקא נב
עשר תעשר .מלמד שאין מעשרים משנ' לחבירתה אין לי אלא מעשר שני שבו דיבר הכתוב' .מנין לרבות שאר מעשרות ת"ל
עשר תעשר .מנין למעש' בהמה שאין מעשרים אותם משנה לחבירתה ת"ל עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה
שנה שנה .ר' שמעון בן יהודה אומר משום ר' שמעון
334

) (13ספרי פרשת ראה פיסקא נג
יוכיחו שאין בהם דמים ואמורי' ואין נאכלי' אלא בפני הבית .לא אם אמרת בביכורי' שכן טעוני' הנחה לפני המזבח תאמר
במעשר שני שאין טעון הנחה לפני המזבח ת"ל ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר .מקיש בכור למעשר שני מה בכור
אינו נאכל בפני הבית אף מעשר שני אינו נאכל בפני הבית .שם וש"נ אחרי' אומרי' יכול בכור שעבר זמנו משנה לחבירתה
יהיה פסול כפסולי המוקדשי' ת"ל ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר מקיש בכור למעשר שני מעשר שני נאכל
 335עירובין כז ע,ב

) (60-61ספרא פרשת ויקרא  -יג מדות פרק א פסקא ח
מפרט וכלל כיצד כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה פרט וכל בהמה לשמור כלל .פרט וכלל נעשה כלל מוסיף על
הפרט .מכלל ופרט וכלל כיצד ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך כלל בבקר ובצאן וביין ובשכר פרט ובכל אשר תשאלך
נפשך חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט לומר לך מה הפרט מפורש דבר שהוא ולד ולדות הארץ וגדולי
קרקע אף אין לי אלא ולד ולדות הארץ וגדולי קרקע יצאו כמהין ופטריות:
 336עי' הערה הקודמת.
 337עי' הערה הקודמת.

 338עי' ספרי )פרשת ראה פיסקא נה( והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו .בכל מקו' שאתה מוצא לו הזה תן
לו מחלקו אין לו חלקו תן לו מעשר שני אין לו מעשר שני תן לו מעשר עני אין לו מעשר עני תן לו
שלמים אין לו שלמים פרנסהו מן הצדקה שנא' ובא הלוי :כי אין לו חלק ונחלה עמך .להגיד מה גרם:
)סליק פיסקא(:
339

) (19-20ספרי פרשת ראה פיסקא נו
נתתי את כל מעשר בישראל לנחלה מה נחלה אינה זזה אף מעשר ראשון אינו זז .יכול אפי' לקט שכחה ופאה יהו חייבים
במעשר ת"ל ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך .דברים שאין לו בהם חלק ונחלה עמך אתה נותן לו יצאו אלו שיש לו
בהם חלק ונחלה עמך) :סליק פיסקא(:
340

מקצה שלש שנים .יכול אפי' בחג ת"ל דברים כו כי תכלה לעשר .יכול בחנוכה ת"ל קץ והלא נאמ'
מעשר עני שבו דיבר הכתוב מנין לשאר מעשרות ת"ל תבואתך ריבה :תוציא את כל מעשר תבואתך .מלמד שמוציאי' אותו
ממקום טומאה למקום טהרה .יכול אף של שאר שנים יהיו מוציאי' אותו ממקום טומאה למקו' טהרה ת"ל בשנה ההיא של

44

רש"י דברים
)כט( ובא הלוי  -ויטולפ מעשר ראשון:341
והגר והיתום  -ויטלו מעשר שני ,שהוא של עני של שנה זו ,ולא תאכלנו אתה בירושלים כדרך שנזקקת
לאכול מעשר שני של שתי שניםקיג:
342
ואכלו ושבעו  -תן להם כדי שביעה .מכאן אמרו אין פוחתין לעני בגורן וכו'  .ואתה הולך לירושליםצ
למעשר של שנה ראשונה ושנייהקיד שהשהית ומתודה )דברים כו ,יג( בערתי הקדש מן הבית ,כמו
שמפורש )שם כו ,יב( בכי תכלה לעשר:
פרק טו
)א( מקץ שבע שנים  -יכול שבע שנים לכל מלוה ומלוה ,תלמוד לומר )פסוק ט( קרבה שנת השבע.
ואם אתה אומר שבע שנים לכל מלוה ומלוה להלואת כל אחד ואחד ,היאך היא קרבה ,הא למדת שבע
שנים למנין השמיטות:343
קטו
)ב( שמוט כל בעל משה ידו  -שמוט את ידו שלק כל בעל משה :
)ג( את הנכרי תיגוש  -זו מצות עשה:344
)ד( אפס כי לא יהיה בך אביון  -ולהלן הוא אומר )פסוק יא( כי לא יחדל אביון ,אלא בזמן שאתם
עושים רצונו של מקום ,אביונים באחרים ולא בכם ,וכשאין אתם עושים רצונו של מקום אביונים
בכם .אביון דל מעני ,ולשון אביון שהוא תאב לכל דבר:345
)ה( רק אם שמוע תשמע  -אז לא יהיהר בך אביוןקטז:
346
שמוע תשמע  -שמע קמעא משמיעיןש אותו הרבה :
)ו( כאשר דבר לך  -והיכן דבר) ,דברים כח ,ג( ברוך אתה בעיר:347
והעבטת  -כל לשון הלואה כשנופל על המלוה ,נופל בלשון מפעיל .כגון והלוית ,והעבטת .ואם היה
אומר ועבטת היה נופל על הלוה ,כמו ולוית:
והעבטת גוים  -יכול שתהא לוה מזה ומלוה לזה ,תלמוד לומר ואתה לא תעבוט:348
שנה ההיא אתה מוציא ואי אתה מוציא של שאר שנים ממקום טומאה למקום טהרה .של שנה ההיא אתה מבער ואי אתה
מבער ירק שיצא מראש השנה ועד הפסח :והנחתו בשעריך .ואם אין שם עני הניחו באוצר .ר"ה שם איני יודע מי ידחה
מפני מעשר??????????
341

) (6ילקוט שמעוני דברים  -פרק כו  -המשך רמז תתקלח
כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר .שנה שאין בה אלא מעשר אחד ,הא כיצד שנה
ראשונה מעשר ראשון ומעשר שני ,שנייה מעשר ראשון ומעשר שני ,שלישית מעשר ראשון ומעשר עני ומעשר שני יבטל,
או אינו אלא ]אף[ מעשר ראשון יבטל ,תלמוד לומר ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך כל זמן שבא תן לו דברי )ר"מ( ]ר'
יהודה[) .ר' עקיבא( ]ר' אליעזר בן יעקב[ אומר אינו צריך הרי הוא אומר ואל הלוים תדבר וגו' הקישן הכתוב לנחלה מה
נחלה אין לה הפסק אף
342

והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך .יכול בין חסרים בין שאינן חסרים ואל תתמה שהרי הוא אומר
ת :ואכלו ושבעו .תן להם כדי שבען מכאן אמרו פאה פ"ח אין פוחתים לעני בגורן מחצי קב חיטים או קב שעורים:
343

מקץ שבע שנים .יכול מתחילת השנה או בסופה הרי אתה דן נאמר כאן קץ ונאמר להלן דברים לא קץ
שמט :שבע שנים .יכול שבע שנים לכל אחד ואחד הרי אתה דן חייב שבע שנים בשמיטה וחייב שבע שנים במלוה מה שבע
שנים האמור בשמיטה שבע שנים לכל העולם אף שבע שנים האמור במלוה ז' שנים לכל העולם .או כלך לדרך זו חייב ז'
שנים בעבד עברי וחייב ז' שנים במלוה מה ז' שנים האמור בעבד עברי ז' שנים לכל אחד ואחד אף ז' שנים האמור במלוה
ז' שנים לכל אחד ואחד .נראה למי דמה .דנין דבר שתלוי ביובל מדבר שתלוי ביובל ואל יוכיח עבד עברי שאין תלוי ביובל.
או כלך לדרך זו דנים דבר שנוהג בארץ ובחוצה לארץ .מדבר הנוהג בארץ ובח"ל ואל יוכיח השמטה שאין נוהג אלא בארץ
ת"ל שבע שנים תעשה שמטה לגזירה שוה .מה ז' שנים האמורים בשמיטה ז' שנים לכל העולם אף שבע שנים האמורים
במלוה ז' שנים לכל העולם .יכול יהיה השמטת כספים נוהגת במדבר ת"ל תעשה שמיטה שמוט לא אמרתי אלא בארץ
ישראל שאתה עושה שמיטה אתה משמט בארץ בחוצה לארץ שאי אתה עושה שמיטה אי אתה משמט ת"ל כי קרא שמיטה
לה' בין בארץ בין בח"ל) :סליק פיסקא(:
כל האריכות נצרך.
344

ספרי פרשת ראה פיסקא ס
את הנכרי תגוש ואת אחיך לא תגוש .זו מצות עשה:
345

ספרי פרשת ראה פיסקא סא
אפס כי לא יהיה בך אביון .ולהלן הוא אומ' כי לא יחדל אביון .בזמן שאתם עושים רצונו של מקום אביונים באחרים ובזמן
שאין אתם עושים רצונו של מקום אביונים בכם:
346

רק אם שמוע תשמע בקול ה' אלהיך .מכאן אמרו שמע אדם קימעה משמיעי' אותו הרבה .שמע אדם דברי תורה משמיעים
אותו דברי סופרים .לש
 347ספרי ראה סג.
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רש"י דברים
ומשלת בגוים רבים  -יכול גוים אחרים מושלים עליך ,תלמוד לומר ובך לא ימשולו:349
)ז( כי יהיה בך אביון  -התאב תאבת קודם:350
351
מאחד אחיך  -אחיך מאביך ,קודם לאחיךא מאמך :
שעריך  -עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת:352
לא תאמץ  -יש לך אדם שמצטער אם יתן אם לא יתן ,לכך נאמר לא תאמץ .יש לך אדם שפושט את
ידו וקופצה ,לכך נאמר ולא תקפוץ:353
354
מאחיך האביון  -אם לא תתן לו ,סופך להיות אחיו של אביון ]בעניות[ :
)ח( פתח תפתח  -אפילו כמה פעמים:355
356
כי פתח תפתח  -הרי כי משמש בלשון אלא :
והעבט תעביטנו  -אם לא רצה במתנה ,תן לו בהלואה:357
די מחסורו  -ואי אתה מצווה להעשירו:358
359
אשר יחסר לו  -אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו :
לו -ב זו אשה .360וכן הוא אומר )בראשית ב ,יח( אעשה לו עזר כנגדו:
)ט( וקרא עליך  -יכול מצוה ,תלמוד לומר )דברים כד ,טו(ג ולא יקרא:361
348

ספרי פרשת ראה פיסקא סג
והעבטת גוים רבים .יכול תהא אתה לוה בסלע ומלוה בשקל כדרך שאחרים עושים תלמוד לומר ואתה לא תעבוט:
349

ספרי פרשת ראה פיסקא סג
 :ומשלת בגוים רבים .יכול תהיה מושל באחרים ואחרים מושלים בך כענין שנ' ויאמר אדני בזק שבעה מלכים וגו' לכך
נאמר ובך לא ימשולו:
350

ספרי פרשת ראה פיסקא סג
אביון תאב קודם:
351

ספרי פרשת ראה פיסקא סג
אחיך .זה אחיך מאביך .כשהוא אומר מאחד אחיך מלמד שאחיך מאביך קודם לאחיך מאמך
352

ספרי פרשת ראה פיסקא סג
 :באחת שעריך .יושבי עריך קודמים ליושבי עיר אחרת:
353

ספרי פרשת ראה פיסקא סג
לא תאמץ את לבבך .יש בן אדם שמצער אם יתן אם לא יתן :ולא תקפוץ את לבבך .יש בן אדם שהוא
פושט את ידו וחוזר וקופצה:
354

ספרי פרשת ראה פיסקא סג
מאחיך האביון .אם אי אתה נותן לו סופך ליטול הימנו.

355

ספרי פרשת ראה פיסקא סג
ומנין שאם פתחת פעם אחת אתה פותח ב"מ לא וש"נ אפי' מאה פעמים תלמוד לומר כי פתוח תפתח את ידך לו:
 356עי' &
357

ספרי פרשת ראה פיסקא סג
והעבט תעביטנו .נותנים לו וחוזרים וממשכנים אותו דברי ר' יהודה .וחכמים אומ' לו הבא משכון כדי להפיס דעתו:
זה לא המקור???
 358ספרי ראה סג.
359

ספרי פרשת ראה פיסקא סג
ו :אשר יחסר לו .אפי' סוס ואפי' עבד .ומעשה בהלל הזקן שנתן לעני בן טובים סוס אחד שהיה מתעמל בו ועבד אחד
שהוא משמשו .שוב מעשה בגליל העליון שהיו מעלים לאדם ליטרא בשר של צפור בכל יום :ל
 360ספרי שם.
361

) (36ספרי פרשת ראה פיסקא סד
שנים לכל העול' :ורעה עינך באחיך האביון .יכול מצוה לקרות ת"ל שם כד ולא יקרא עליך יכול אם יקרא עליך יהיה בך
חטא ואם לא יקרא לה' לא יהיה בך ת"ל והיה בך חטא .ממהר אני ליפרע על יד קורא מעל יד שאינו קורא ומנין שאם נתת
פעם אחת אתה נותן לו אפי' ק' פעמים ת"ל נתון תתן :לו.
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רש"י דברים
והיה בך חטא  -מכל מקום ,אפילו לא יקרא .אם כן למה נאמר וקרא עליך ,ממהר אני ליפרע על ידי
הקורא יותר ממי שאינו קורא:362
363
)י( נתון תתן לו  -אפילו מאה פעמים :
לו  -בינו ובינך:364
365
כי בגלל הדבר  -אפילו אמרתד ליתן ,אתה נוטל שכר האמירה עם שכר המעשה :
)יא( על כן  -מפניה כן:
לאמר  -עצה לטובתךו אני משיאך:366
לאחיך לעניך  -לאיזה אח ,לעניקיז:
לעניך  -ביו"ד אחד ,לשון עני אחד הוא .אבל ענייך בשני יודי"ן ,שני עניים:
)יב( כי ימכר לך  -על ידי אחרים ,שמכרוהו בית דין בגנבתוז הכתוב מדבר .והרי כבר נאמר )שמות כא,
ב( כי תקנה עבד עברי ,ובמכרוהו בית דין הכתוב מדבר .אלא מפני שני דברים שנתחדשו כאן .אחד
שכתוב או העבריה ,אף היא תצא בשש .ולא שמכרוה בית דין ,שאין האשה נמכרת בגנבתה ,שנאמר
בגנבתו ולא בגנבתה ,אלא בקטנה שמכרה אביה ,ולמד כאן שאם יצאו שש שנים קודם שתביא סימנין
תצא.ח ועוד חידש כאן )פסוק יד( העניק תעניקקיח:
)יד( העניק תעניק  -לשון עדי בגובהט ובמראית העין ,שיהא ניכר שהטיבות לו .ויש מפרשים לשון
הטענה על צוארוקיט:
מצאנך ומגרנך ומיקבך  -יכול אין לי אלא אלו בלבד ,תלמוד לומר אשר ברכך ,מכל מה שברכך בוראך.
ולמה נאמרו אלו ,מה אלו מיוחדים שהםי בכלל ברכה אף כל שהוא בכלל ברכה ,יצאו פרדות .ולמדו
רבותינו במסכת קידושין )יז א( בגזרה שוהכ כמה נותן לו מכל מין ומין:367
368
)טו( וזכרת כי עבד היית  -והענקתי ושניתי לך מביזת מצרים וביזת הים ,אף אתה הענק ושנה לו :
)יז( עבד עולם  -יכול כמשמעו ,תלמוד לומר )ויקרא כה ,י( ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו
תשובו,ל הא למדת שאין זה ,אלא עולמו של יובל:369
ואף לאמתך תעשה כן  -הענק לה .יכול אף לרציעה השוה הכתוב אותה ,תלמוד לומר )שמות כא ,ה(
 362עי' הערה הקודמת.
 363עי' הערה הקודמת.
364

) (36ספרי פרשת ראה פיסקא סד
ן :לו .בינך לבינו מכאן אמרו שקלים פ"ה לשכת חשאים היתה בירושלם :כ
365

) (36ספרי פרשת ראה פיסקא סד
 :כי בגלל הדבר הזה .אם אמר ליתן ונתן נותנים לו שכר אמירה ושכר מעשה .אמר ליתן ולא הספיק בידו ליתן נותנים לו
שכר אמירה כשכר מעשה .לא אמר ליתן אבל אמר לאחרים תנו או לא אמר ליתן ולא אמר לאחרים תנו אבל נוח לו
בדברים טובים מנין שנותנים לו שכר על כך ת"ל כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלהיך בכל מעשיך:
366

) (12ספרי פרשת ראה פיסקא סה
אביונים בכם :על כן אנכי מצוך לאמר .עצה טובה אני נותן לך מטובתך :פתוח תפתח .נתון תתן .למה
367

) (1תלמוד בבלי מסכת קידושין דף יז/א
לכדתניא יכול לא יהו מעניקין אלא מצאן גורן ויקב מנין לרבות כל דבר ת"ל אשר ברכך יי' אלהיך אם כן מה ת"ל צאן גורן
ויקב לומר לך מה צאן גורן ויקב מיוחדים שישנן בכלל ברכה אף כל שישנן בכלל ברכה יצאו כספים דברי ר' שמעון רבי
אליעזר בן יעקב אומר יצאו פרדות ור' שמעון פרדות משבחן בגופייהו ורבי אליעזר בן יעקב כספים עביד בהו עיסקא
וצריכא דאי כתב רחמנא צאן הוה
368

וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים .הענקתי לך ושניתי לך אף אתה הענק לו ושנה לו .מה במצרים נתתי לך ברוחב יד אף
אתה תתן לו ברוחב יד וכן הוא אומר תהלים סח אם תשכבון בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף זו ביזת מצרים .ואברותיה
בירקרק חרוץ זו ביזת הים .שה"ש א תורי זהב נעשה לך זו ביזת הים .עם נקודות הכסף זו ביזת מצרים :על כן אנכי מצוך
את הדבר הזה היום .ביום רוצעים בלילה אין
369

עבד עבדים .אלא עבד לההוא עבד עולם דאיהו עולמו של יובל .ואי תימא דהא אחוה דשם ויפת הוה
) (1ילקוט שמעוני דברים  -פרק יד  -רמז תתצט
והיה לך עבד עולם .כל ימי עולמו של )יובל( ]אדון[ ,אף הוא נמכר שלשים וארבעים שנה לפני
) (43ספרי פרשת ראה פיסקא סט
לדלת :והיה לך עבד עולם .כל ימי עולמו של אדון אף הוא נמכר ל' שנה ומ' שנה לפני היובל מכאן אתה אומר עבד עברי
עובד את הבן ואינו עובד את הבת .נרצע ונמכר לגוי אינו עובד לא את הבן ולא את הבת .מנינן ליתן את האמור של זה
בזה ואת האמור של זה בזה ת"ל עבד עולם .עולם לג"ש :ואף
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רש"י דברים
ואם אמור יאמר העבד ,עבד נרצע ,ואין אמה נרצעת:370
)יח( כי משנה שכר שכיר  -מכאן אמרו עבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה .וזהו כפלים שבעבודת
שכירי יום .ומהו עבודתו בלילה ,רבו מוסר לומ שפחה כנענית והולדות לאדון:371
)יט( כל הבכור וגו' תקדיש  -ובמקום אחר הוא אומר לא יקדיש ,שנאמר )ויקרא כז ,כו( אך בכור אשר
יבכר לה' וגו' ,הא כיצד ,אינו מקדישו לקרבן אחר ,וכאן למד שמצוה לומר הרי אתהנ קדוש לבכורה.
דבר אחר אי אפשר לומרס תקדיש שכבר נאמר לא יקדיש ,ואי אפשר לומר לא יקדיש שהרי כבר נאמר
תקדיש ,הא כיצד ,מקדישו אתה הקדשע עלוי ,ונותן להקדש כפי טובת הנאה שבו:372
373
לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז וגו'  -אף החלוף למדו רבותינו שאסור ,אלא שדבר הכתוב בהווה :
)כ( לפני ה' אלהיך תאכלנו  -לכהן הוא אומר ,שכבר מצינו שהוא ממתנות כהונה אחד תם ואחד בעל
מום ,שנאמר )במדבר יח ,יח( ובשרם יהיה לך וגו':374
375
שנה בשנה  -מכאן שאין משהין אותו יותר על שנתו  .יכול יהא פסול משעברה שנתו ,כבר הוקש
למעשר ,שנאמר )לעיל יד כג( ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך,
מה מעשר שני אינו נפסל משנה לחברתה,פ אף בכור אינו נפסל ,אלא שמצוה תוך שנתו:376
370

) (43ספרי פרשת ראה פיסקא סט
ואף לאמתך תעשה כן .להעניק יכול אף לרציעה ת"ל שמות כא ואם אמור יאמר העבד .העבד ולא אמה:
371

) (23ילקוט שמעוני שמות  -פרק כא  -רמז שיג
אליעזר אומר רבו מוסר לו שפחה כנענית .מאי טעמא דתנא קמא מיעט רחמנא גבי מכרוהו בית דין אם אדוניו יתן לו
אשה לו ולא למוכר עצמו .ואידך ההוא מיבעיא ליה בעל כרחיה .ואידך מכי משנה שכר שכיר נפקא דתניא כי משנה שכר
שכיר עבדך .שכיר אינו עובד אלא ביום ועבד עברי בין ביום ובין בלילה וכי תעלה על דעתך שעבד עברי עובד ביום ובלילה
והלא כבר נאמר כי טוב לו עמך עמך במאכל עמך במשתה ואמר ר' יצחק מכאן שרבו מוסר לו שפחה כנענית .ואידך אי
מהתם הוה אמינא
372

) (4תלמוד בבלי מסכת ערכין דף כט/א
דפומבדיתא במקרקעי נמי הוה מקרקעי דחוצה לארץ כמטלטלי דארץ ישראל דמי :משנה רבי ישמעאל
אומר כתוב אחד אומר תקדיש וכתוב אחד אומר לא יקדיש א"א לומר תקדיש שהרי כבר נאמר לא
יקדיש א"א לומר לא יקדיש שהרי כבר נאמר תקדיש הא כיצד מקדישו אתה הקדש עלוי ואי אתה
מקדישו הקדש מזבח :גמרא ורבנן אל תקדיש מיבעי ליה ללאו תקדיש מיבעי ליה לכדתניא מנין לנולד
בכור בעדרו שמצוה להקדישו שנאמר הזכר תקדיש ורבי ישמעאל אי לא מקדיש ליה לא קדוש
קדושתו מרחם הוה וכיון דכי לא מקדיש ליה קדוש לא צריך לאקדושיה :הדרן עלך המקדיש
שדהו?????????:
373

) (11תלמוד בבלי מסכת חולין דף קלז/א
מה להלן כבשים אף כאן כבשים ונילף גיזה גיזה מבכור דתניא לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז בכור צאנך אין לי אלא
שור בעבודה וצאן בגיזה מנין ליתן האמור של זה בזה ואת האמור של זה בזה ת"ל לא תעבוד ולא תגוז אמר קרא תתן לו
ולא לשקו אלא מעתה נוצה של עזים ליחייב בעינן גיזה וליכא
374

) (14תלמוד בבלי מסכת זבחים דף לז/א
היינו דכתיב ובשרם יהיה לך אלא לרבי יוסי דמוקי ליה נמי במעשר ופסח מעשר ופסח בעלים אכלי
ליה מאי ובשרם יהיה לך אחד תם ואחד בעל מום
תלמוד בבלי מסכת זבחים דף לז/ב
לימד על בכור בעל מום שניתן לכהן שלא מצינו לו בכל התורה כולה ורבי ישמעאל נפקא ליה מלך
) (32תלמוד בבלי מסכת זבחים דף נו/ב
ישרף ביום אתה שורפו ואי אתה שורפו בלילה :משנה הבכור והמעשר והפסח קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרה
ודמן טעון מתנה אחת ובלבד שיתן כנגד היסוד שינה באכילתן הבכור נאכל לכהנים והמעשר לכל אדם ונאכלין בכל העיר
בכל מאכל לשני ימים ולילה אחד הפסח אינו נאכל אלא בלילה
375

) (165ספרי פרשת ראה פיסקא עב
לפני ה' אלהיך תאכלנו שנה בשנה .בכורות כז מלמד שהבכור נאכל לשני ימים יום אחד לשנה זו ויום אחד לשנה הבאה:

376

) (1-2תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ה/ב
שנתו כפסולי המוקדשין ויפסל תלמוד לומר ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך מקיש
בכור למעשר מה מעשר אינו נפסל משנה לחברתה אף בכור אינו נפסל משנה לחברתה איצטריך סלקא דעתך אמינא הני
מילי בכור דלאו בר הרצאה הוא אבל קדשים דבני
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רש"י דברים
שנה בשנה  -אם שחטו בסוף שנתו אוכלו אותו היום ויום אחד משנה אחרת .למד שנאכל לשני ימים
ולילה אחד:377
378
)כא( מום  -כלל :
פסח או עור  -פרט:
כל מום רע  -חזר וכלל .מה הפרט מפורש מום הגלוי ואינו חוזר ,אף כל מום שבגלוי ואינו חוזר:379
)כג( רק את דמו לא תאכל  -שלא תאמר הואיל וכולו היתר הבא מכלל איסור הוא ,שהרי קדוש ונשחט
בחוץ בלא פדיון ונאכל ,יכול יהא אף הדם מותר ,תלמוד לומר רק את דמו לא תאכלקכ:
פרק טז
)א( שמור את חדש האביב  -מקודם בואו שמור ,שיהא ראוי לאביב להקריב בו את מנחת העומר ,ואם
לאו ,עבר את השנה:380
ממצרים לילה  -והלא ביום יצאו ,שנאמר )במדבר לג ,ג( ממחרת הפסח יצאו בני ישראל וגו' ,אלא לפי
שבלילה נתן להם פרעה רשות לצאת ,שנאמר )שמות יב ,לא( ויקרא למשה ולאהרן לילה וגו':381
)ב( וזבחת פסח לה' אלהיך צאן  -שנאמר )שמות יב ה( מן הכבשים ומן העזים תקחו:382
ובקר  -תזבח לחגיגה.383צ שאם נמנו על הפסח חבורה מרובה מביאים עמו חגיגה כדי שיהא נאכל על
השובעקכא ,ועוד למדו רבותינו דברים הרבה מפסוק זהקכב:
384
)ג( לחם עני  -לחם שמזכיר את העוניק שנתענו במצרים :
כי בחפזון יצאת  -ולא הספיק בצק להחמיץר וזה יהיה לך לזכרוןקכג .וחפזון לא שלך היה אלא של
מצרים ,שכן הוא אומר )שמות יב ,לג( ותחזק מצרים על העם וגו':385
למען תזכור  -על ידי אכילת הפסח והמצה ,את יום צאתךקכד:
)ד( ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר  -אזהרה למותיר בפסח דורות,ש לפי שלא
נאמר אלא בפסח מצרים ,ויום ראשון האמור כאן הוא י"ד בניסן,ת כמה דאת אמר )שמות יב ,טו( אך
ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם .ולפי שנסתלק הכתוב מענינו של פסחא והתחיל לדבר בחקות
שבעת ימים ,כגון שבעת ימים תאכל עליו מצות ולא יראה לך שאור בכל גבולך ,הוצרך לפרש באיזו
זביחה הוא מזהיר ,שאם כתב ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב לבקר הייתי אומר שלמים
הנשחטים כל שבעה כולן בבל תותירו ואינן נאכלין אלא ליום ולילה ,לכך כתב בערב ביום הראשון.
דבר אחר בחגיגת י"ד הכתוב מדבר ,ולמד עליה שנאכלת לשני ימים .והראשון האמור כאן ,ביום טוב
הראשון הכתוב מדבר .וכן משמעות המקרא ,בשר חגיגה אשר תזבח בערב ,לא ילין ביום טוב הראשון
עד בקרו של שני ,אבל נאכלת היא בארבעה עשר ובחמשה עשר ,כך היא שנויה במסכת פסחים )עא

 377עי' הערה .375
 378עי' בכורות לז ע"א.
 379ע'י הערהה קודמת.
380

) (39מכילתא פרשת בא פרשה ב
ראשון הוא .למה נאמר לפי שהוא אומר דברים ט"ז שמור את חדש האביב וגו' שמור את הפסח לאביב ואביב לפסח שיבא
אביב בזמנו הא כיצד עבר את אדר שיבא אביב בזמנו .הרי שעברו את אדר
381

) (9ספרי פרשת ראה פיסקא עה
הוציאך ה' אלהיך ממצרים לילה .ברכות ט וכי בלילה יצאו והלא לא יצאו אלא ביום שנ' במדבר לג ממחרת הפסח יצאו בני
ישראל ממצרי' אלא מלמד שנגאלו בלילה) :סליק פיסקא(:
382

ספרי פרשת ראה פיסקא עו
חד :צאן ובקר .מנחות פב וש"נ והלא אין הפסח בא אלא מן הכבשים ומן העזים אם כן למה נאמר צאן ובקר צאן לפסח
ובקר לחגיגה להקיש כל הבא מן הצאן ובן הבקר לפסח מה פסח שהוא בא חובה ואינו בא אלא מן החולין כך כל דבר
שהוא בא חובה אינו בא אלא מן החולין:
 383עי' הערה הקודמת.
384

) (147ספרי פרשת ראה פיסקא עז
לחם עוני .פסחים לו פרט לחלוט ואשישה .יכול לא יהיה אדם יוצא בפת הדרא' ת"ל תאכל עליו מצות אפי' במצוה של
שלמ' א"כ למה נאמר לחם עוני פרט לחלוט ואשישה .רבי שמעון אומר למה נקרא לחם עוני על שם עינוי שנתענו
במצרים:
385

) (147ספרי פרשת ראה פיסקא עז
 :כי בחפזון יצאת ממצרים .ברכות ט יכול חפזון לישראל ולמצרים ת"ל שמות יא ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו.
אמור מעתה לא היה חפזון כי אם למצרים:
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רש"י דברים
ב(:386
)ו( בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים  -הרי שלשה זמנים חלוקים; בערב משש שעות ולמעלה
זבחהו ,וכבוא השמש תאכלהו ,ומועד צאתך ,אתה שורפהו .כלומר ,נעשה נותר ויצא לביתב
השרפה:387
388
)ז( ובשלת  -זהו צלי אש ,שאף הוא קרוי בשול :
ופנית בבקר  -לבקרו שלג שני ,מלמד שטעון לינה ליל של מוצאי יום טוב:389
)ח( ששת ימים תאכל מצות  -ובמקום אחר הוא אומר )שמות יב ,טו(ד שבעת ימים ,שבעה מן הישןה
וששה מן החדש .390דבר אחר למד על אכילת מצה בשביעי ,שאינה חובה,ו ומכאן אתה למד לששת
ימים .שהרי שביעי בכלל היה ויצא מן הכלל ללמד ,שאין אכילת מצה בו חובה אלא רשות ,ולא ללמד
386

) (4תלמוד בבלי מסכת פסחים דף עא/א
דאלו תנא לבשר לא בעי ראשית ורב כהנא לאימורין בעי ראשית מאי היא דתניא לא ילין מן הבשר
אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר לימד על חגיגת ארבעה עשר שנאכלת לשני ימים ולילה אחד או
אינו אלא ליום ולילה כשהוא אומר ביום הראשון )לבקר( הרי בקר שני אמור או אינו אלא בקר ראשון
ומה אני מקיים חגיגה הנאכלת לשני ימים ולילה אחד חוץ מזו כשהוא אומר בו אם נדר או נדבה לימד
על חגיגת ארבעה עשר שנאכלת לשני ימים ולילה אחד אמר מר או אינו אלא בקר ראשון הא אמרת
כשהוא אומר ביום הראשון )לבקר( הרי בקר שני אמור הכי קאמר או אינו אלא בשתי חגיגות הכתוב
מדבר אחת חגיגת ארבעה עשר ואחת חגיגת חמשה עשר וזו לבוקרה וזו לבוקרה הדר אמר אלא
דקיימא לן חגיגה הנאכלת לשני ימים ולילה אחד אם כן אם נדר או נדבה במאי אי חגיגת ארבעה עשר
הא כתיב בה יום ולילה אי חגיגת חמשה עשר הא כתיב בה יום ולילה אלא האי לחגיגת חמשה עשר
והאיך כוליה קרא לחגיגת ארבעה עשר לימד על חגיגת ארבעה עשר שנאכלת לשני ימים ולילה אחד
טעמא דכתיב ביום הראשון לבקר דמאי בקר בקר שני הא כל היכא דכתיב בקר סתמא בקר ראשון ואף
על גב דלא כתב ביה ראשית :משנה הפסח ששחטו שלא לשמו בשבת חייב עליו חטאת ושאר כל
הזבחים ששחטן לשם פסח אם אינן ראויין חייב ואם ראויין הן רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע
פוטר אמר ליה רבי אליעזר מה אם הפסח שהוא מותר לשמו כששינה את שמו חייב זבחים שהן
אסורין לשמן כששינה את שמן אינו דין שיהא חייב אמר ליה רבי יהושע לא אם אמרת בפסח ששינהו
בדבר אסור
387

) (16מכילתא פרשת בא פרשה ה
לי ערב .רבי שמעון בן יוחאי אומ' בא הכתוב להשית ראשון אחרון ואחרון ראשון מועד צאתך
ממצרים לשחיטתו כבוא השמש לצלייתו בערב לאכילה .בן בתירא אומר בין הערבים שחטהו תן ערב
לשחיטתו תן ערב לאכילתו:
) (15ילקוט שמעוני דברים  -פרק טז  -רמז תתקג
יצאו בני ישראל ביד רמה ,אלא מלמד שנאגלו בלילה .כתיב שם תתזבח את הפסח בערב ,רבי אליעזר
אומר בערב אתה זובח וכבוא השמש אתה אוכל ומתי אתה שורף מועד צאתך ממצרים .רבי )עקיבא(
]יהושע[ אומר בערב אתה זובח כבא השמש אתה אוכל ועד מתי אתה אוכל והולך עד מועד צאתך
ממצרים:
) (3תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ט/א
בקר בקר שני ורבי אלעזר אמר לך כל בקר בקר ראשון הוא והני תנאי כהני תנאי דתניא שם תזבח את הפסח בערב כבוא
השמש מועד צאתך ממצרים רבי אליעזר אומר בערב אתה זובח וכבוא השמש אתה אוכל ומועד צאתך ממצרים אתה שורף
רבי יהושע אומר בערב אתה זובח כבוא השמש אתה אוכל ועד מתי אתה אוכל והולך עד מועד צאתך ממצרים אמר רבי
אבא הכל מודים כשנגאלו ישראל
388

) (3מכילתא פרשת בא פרשה ו
ובשל .אין בשל אלא צלי שנאמר דברים ט"ז ובשלת ואכלת ואומר ד"ה ב' ל"ה ויבשלו )את( הפסח
389

) (71ספרי פרשת ראה פיסקא פא
יהודה .ר' יוסי אמר בשבת בין כך ובין כך מותר :ופנית בבוקר והלכת לאלהיך .חגיגה יז וש"נ מלמד שטעונים לינה אין לי
אלא אלו בלבד מנין לרבות עופות ומנחות יין ולבונה ועצים ת"ל ופנית בבוקר .כל פונות שאתה פונה מן בוקר ואילך.
פסחים צה וש"נ ר' יהודה אומר יכול יהיה פסח קטן טעון לינה
390

) (71ספרי פרשת ראה פיסקא פא
ששת ימים תאכל מצות .מנחות סו ר' שמעון אומר כתוב אחד אומר ששת ימים תאכל מצות וכתוב אחד אומר שמות יג ז'
ימים תאכל מצות מצה הנאכלת כל ז' אוכל ששה מן החדש וביום הז' מן הישן) :סליק פיסקא(:
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רש"י דברים
על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא ,מה שביעי רשות אף כולם רשות ,חוץ מלילה הראשון
שהכתוב קבעו חובה ,שנאמר )שמות יב ,יח( בערב תאכלו מצות:391
עצרת לה' אלהיך  -עצור עצמך מן המלאכה .392דבר אחר כנופיא של מאכל ומשתה ,לשון )שופטים יג,
טו( נעצרה נא אותך:393
394
)ט( מהחל חרמש בקמה  -משנקצר העומרז שהוא ראשית הקציר :
)י( מסת נדבת ידך  -די נדבת ידך,ח הכל לפי הברכה ,הבא שלמי שמחה ,וקדש קרואים לאכול:395
)יא( והלוי והגר והיתום והאלמנה  -ארבעה שלי כנגד ארבעה שלך ,בנך ובתך ועבדך ואמתך ,אם אתה
משמח את שלי ,אני משמח את שלך:396
397
)יב( וזכרת כי עבד היית וגו'  -על מנת כן פדיתיך ,שתשמור ותעשה את החוקים האלה :
)יג( באספך  -בזמן האסיף שאתה מכניס לבית פירות הקיץקכה .דבר אחרט באספך מגרנך ומיקבך,י למד
שמסככין את הסוכה בפסולת גורן ויקב:398
)טו( והיית אך שמח  -לפי פשוטו אין זה לשון צווי אלא לשון הבטחה ,ולפי תלמודו למדו מכאן לרבות
לילי יום טובכ האחרון לשמחה:399
391

) (14מכילתא פרשת בא פרשה ח
אחד אומר שבעת ימים מצות תאכלו וכתוב אחד אומר שם ששת ימים תאכל מצות כיצד יתקיימו שני מקראות הללו
השביעי הזה בכלל היה ויצא מוצא מן הכלל ללמד על הכלל מה ז' רשות אף כל רשות .או מה השביעי רשות אף לילה
הראשונה רשות ת"ל בראשון בארבעה עשר יום לחדש הכתוב קבעו חובה הא אין עליך לומר כלשון האחרון אלא כלשון
הראשון השביעי היה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על הכלל מה שביעי רשות אף כלן רשות .ד"א כתוב אחד אומר ששה
וכתוב אחד אומר שבעה כיצד יתקיימו שני מקראות הללו אלא ששה מן החדש שבעה מן הישן???:
392

) (18ספרי פרשת ראה פיסקא פב
ים תאכל מצות וביום הז' עצרת לה' אלהיך לא תעשה מלאכה .ז' עצור מכל מלאכה ואין ו' ימים עצו
393

) (18ספרי פרשת ראה פיסקא פב
וביום הז' עצרת לה' אלהיך לא תעשה מלאכה .ביצה טו וש"נ יכול יהא אדם עצור כל היום כלו בבית המדרש ת"ל במדבר
כט לכם הא כיצד תן חלק לבית המדרש ותן חלק לאכילה ולשתייה .ר' ישמעאל אומר לפי שלא למדנו שימי מועד אסורים
במלאכות חגיגה יח ומנין לימי מועד שאסורים במלאכה ת"ל ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת מה שביעי עצור
אף ששי עצור אי מה שביעי עצור מכל מלאכה אף ששי עצו' מכל מלאכה ת"ל ששת ימים תאכל מצות וביום הז' עצרת לה'
אלהיך לא
394

ספרי פרשת ראה פיסקא פג
כל אחד ואחד :מהחל חרמז בקמה .משהתחי' חרמש :בקמה .שיהא הכל בקמה שיהיה תחילה לכל הנקצרים שלא תהא
קצירתו אלא בחרמש .יכול יקצור ויספור ויביא כל זמן שירצה ת"ל מהחל חרמש בקמה .יכול יקצור ויספור ויביא כל זמן
שירצה ת"ל שבע שבתות תמימו' תהיינה אימתי הן תמימות

395

ספרי פרשת ראה פיסקא פד
ט :מסת נדבת ידך אשר תתן .חגיגה ח מלמד שאדם מביא חובתו מן החולין .ומנין שאם רצה להביא ממעשר יביא ת"ל
כאשר יברכך ה' אלהיך) :סליק פיסקא(????????:
396

) (5פסיקתא דרב כהנא  -פסקא י אות י
ואני יש לי ארבעה בני בתים הלוי והגר והיתום והאלמנה וכולהם בפסוק אחד ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך
והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך )דברים טז יד( אמ' הקב"ה אני אמרתי לך שתהא משמח את שלי ואת שלך
בימים טובים שנתתי לך אם עשיתה כן אף אני משמח את שלך ואת שלי אילו ואילו אני עתיד לשמחן בבית הבחירה
והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי כי ביתי וגו' )ישעיה נו ז( חסילה פרשתא:

397

398

) (8תלמוד בבלי מסכת סוכה דף יב/א
אי מה חגיגה בעלי חיים אף סוכה נמי בעלי חיים כי אתא רבין אמר רבי יוחנן אמר קרא באספך מגרנך
ומיקבך בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר ואימא גורן עצמו ויקב עצמו אמר רבי זירא יקב כתיב כאן ואי
אפשר לסכך בו מתקיף לה רבי ירמיה ואימא יין קרוש הבא משניר שהוא דומה לעיגולי דבילה
) (5תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יג/א
בחמשה יומי מי קא מליא אלא מאי אית לך למימר ארץ צבי כתיב בה הכא נמי ארץ צבי כתיב בה מתקיף לה רבי חנינא
ומי מצית אמרת דהאי אסיף קציר הוא והכתיב באספך מגרנך ומיקבך ואמר מר בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר אמר רבי
זירא הא מילתא הואי בידן ואתא רבי חנינא שדא ביה נרגא
399

) (25ספרי פרשת ראה פיסקא פט
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רש"י דברים
)טז( ולא יראה את פני ה' ריקם  -אלא הבא עולות ראייהל ושלמי חגיגהקכו:
)יז( איש כמתנת ידו  -מי שיש לו אוכלין הרבה ונכסים מרובין יביא עולות מרובות ושלמים מרובים :
400

רש"י פרשת שופטים
פרק טז
)יח( שופטים ושוטרים  -שופטים דיינים הפוסקים את הדין ,ושוטרים הרודין את העם אחר מצותם
שמכין וכופתין במקל וברצועה עד שיקבל עליו את דין השופט :401בכל שעריך  -בכל עיר ועיר:402
לשבטיך  -מוסב על תתן לך ,שופטים ושוטרים תתן לך לשבטיך בכל שעריך אשר ה' אלהיך נותן לך:
לשבטיך  -מלמד שמושיבין דיינין לכל שבט ושבט ובכל עיר ועיר :403ושפטו את העם וגו'  -מנה דיינין
מומחים וצדיקים לשפוט צדק) :404יט( לא תטה משפט  -כמשמעו :405ולא תכיר פנים  -אף בשעת
הטענותו אזהרה לדיין שלא יהא רך לזה וקשה לזה ,אחד עומד ואחד יושב ,לפי שכשרואה שהדיין
מכבד את חבירו מסתתמין טענותיו :406ולא תקח שחד  -אפילו לשפוט צדק :407כי השחד יעור -
משקבל שחד ממנו אי אפשר שלא יטה את לבו אצלו להפוך בזכותו :408דברי צדיקים  -דברים
המצודקים משפטי אמת) :409כ( צדק צדק תרדוף  -הלך אחר בית דין יפה :410למען תחיה וירשת  -כדאי
הוא מנוי הדיינין הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתן) :411כא( לא תטע לך אשרה -
כי יברכך ה' אלהיך .יכול בו במין ת"ל בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך :והיית אך שמח .סוכה מח וש"נ לרבות לילי י"ט
הראשון לשמחה יכול שאני מרבה אף י"ט האחרון לשמחה ת"ל אך .מכאן אמרו ישראל יוצאים ידי חובתם בנדרים
ובנדבות יכול אף בעופו' ובמנחו' ת"ל אך) :סליק פיסקא(:
400

) (19ספרי פרשת ראה פיסקא צ
ושמחה שתי כסף :איש כמתנת ידו כברכת .מכאן אמרו חגיגה ח מי שיש לו אוכלים מרובי' ונכסים מועטים מביא שלמים
מרובים ועולות מועטות .אוכלים מועטי' ונכסים מרובים מביא עולות מרובות וזה וזה מועט על זה אמרו מעה כסף ושתי
כסף .וזה וזה מרובים .איש כמתנת ידו כברכת ה' אלהיך אשר נתן לך) :סליק סידרא(:
401
עי' מדרש תנחומא שופטים פרק ב ,שופטים ושוטרים שופטים אלו הדיינים שוטרים אלו הפרנסים שמנהיגין את העדה
רבי אלעזר אומר אם אין שוטר אין שופט כיצד כיון שנתחייב אדם בבית דין לחבירו אם אין שוטר שיוציא ממנו כיון
שפורש מן הדיין אין ספיקה ביד הדיין לעשות לו כלום אלא אם כן מוסרו ביד השוטר והשוטר מוציא ממנו אמר רבי
אלעזר בן פדת אלמלא סיטנו של יואב לא היה דוד יכול לעשות הדין וכן הוא אומר )ד"ה א יח( וימלך דוד על כל ישראל
ויהי עושה משפט וצדקה לכל עמו ויואב בן צרויה על הצבא וכי דוד ויואב שופטים כאחד אלא כל מי שאינו שומע לדין
מוסרין אותו ביד יואב ומוציא ממנו בעל כרחו וכן איוב אומר אב אנכי לאביונים וריב לא ידעתי אחקרהו ואשברה
מתלעות וגו' )איוב כט(:

 402עי' ספרי שופטים א ומדרש תנחומא שופטים פרק ו ,שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך בכל
עיר ועיר לשבטך אפי' עיר שכולה משפחה אחת מנה לה דיינין
עי' ירושלמי מסכת מכות דף ד ע"ב ,גמ' סנהדרין נוהגת בארץ ובחוצה לארץ דכתיב והיו אלה לכם
לחוקת משפט לדרתיכם בכל מושבותיכם ומה תלמוד לומר שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך
בערי ארץ ישראל אלא שבערי ישראל מושיבין דיינים בכל ועיר ובחוצה לארץ מושיבין אותן פלכים
פלכים .תני רבי
403

ספרי שופטים א'  -ומנין שממני' ב"ד לכל שבט ושבט ת"ל ושופטי' לשבטיך .ומנין שממנים שוטרים לכל שבט ושבט
ת"ל ושוטרים לשבטיך .רבן שמעון בן גמליאל אומר לשבטיך ושפטו מצוה לכל שבט ושבט להיות דן את שבטו

 404עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא א ,ושפטו את העם .בעל כרחם :משפט צדק .זה מינוי הדייני' והלא
כבר נאמר לא תטה משפט מה תלמוד לומר משפט צדק זה מינוי הדייני'.
 405עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא א ,לא תטה משפט .שלא תאמר איש פלוני נאה איש פלוני קרובי
406

עי' מדרש תנחומא שופטים פרק ז ,לא תטה משפט לא תכיר פנים אזהרה לנשיא שלא יושיב הראוי למעלה למטה ואת
הראוי למטה למעלה ד"א לא תטה משפט בממון ולא תכיר פנים בכבוד שלא יהא עני עומד ועשיר יושב

 407עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא א ,ולא תקח שוחד .ואין צריך לומר לזכות את החייב ולחייב את
הזכאי אלא אפילו לזכות את הזכאי ולחייב את החייב:
 408עי' כתובות דף קה ע"א ,השוחד יעור עיני חכמים אפילו חכם גדול ולוקח שוחד אינו נפטר מן
העולם בלא סמיות הלב ויסלף דברי צדיקים אפילו צדיק גמור ולוקח שוחד אינו נפטר מן העולם בלא
טירוף דעת
 409עי' מכילתא פרשת משפטים מסכת נזיקין פרשה כ ,מאור עיניו .רבי נתן אומר ויסלף דברי צדיקים
שונא דברים המצודקי' הנאמרות בסיני:
 410עי' ספרי שופטים א' ומובא בסנהדרין לב ע"ב :תנו רבנן צדק צדק תרדף הלך אחר בית דין יפה
אחר רבי אליעזר ללוד אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל
 411עי' ספיר שופטים א' :למען תחיה וירשת את הארץ .מלמד שמנוי הדיינים כדי להחיות את ישראל
ולהושיבם על אדמתם ושלא להפילם בחרב) :סליק פיסקא(:
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רש"י דברים
לחייבו עליה משעת נטיעתה ,ואפילו לא עבדה עובר בלא תעשה על נטיעתה :412לא תטע לך אשרה כל
עץ אצל מזבח ה' אלהיך  -אזהרה לנוטע אילן ולבונה בית בהר הבית) :413כב( ולא תקים לך מצבה -
מצבת אבן אחת להקריב עליה אפילו לשמים :414אשר שנא  -מזבח אבנים ומזבח אדמה צוה לעשות
ואת זו שנא ,כי חק היתה לכנענים ,ואף על פי שהיתה אהובה לו בימי האבות עכשיו שנאה מאחר
שעשאוה אלו חק לעבודה זרה:415
פרק יז
)א( לא תזבח וגו' כל דבר רע  -אזהרה למפגל בקדשים על ידי דבור רעקכז ,ועוד נדרשו בו שאר דרשות
בשחיטת קדשים) :416ב( לעבור בריתו  -אשר כרת אתכם שלא לעבוד עבודה זרה) :417ג( אשר לא צויתי
– לעבדם )מסכת סופרים א ט) :(418ד( נכון  -מכוון העדותקכח) :ה( והוצאת את האיש ההוא אל שעריך
וגו'  -המתרגם אל שעריך לתרע בית דינך טועה ,שכן שנינו אל שעריך זה שער שעבד בו ,או אינו אלא
שער שנדון בו ,נאמר שעריך למטה ונאמר שעריך למעלה )פסוק ב( ,מה שעריך האמור למעלה שער
שעבד בו אף שעריך האמור למטה שער שעבד בו ,ותרגומו לקרויך) :419ו( שנים ]עדים[ או שלשה  -אם
מתקיימת עדות בשנים למה פרט לך בשלשה ,להקיש שלשה לשנים מה שנים עדות אחת אף שלשה
עדות אחת ואין נעשין זוממין עד שיזומו כולם) :420ח( כי יפלא  -כל הפלאה לשון הבדלה ופרישה
שהדבר נבדל ומכוסה ממך :421בין דם לדם  -בין דם טמא לדם טהור :422בין דין לדין  -בין דין זכאי לדין
 412עי' & ,לא תטע לך אשירה כל עץ .מלמד שכל הנוטע אשירה עובר בלא תעשה .ומנין לנוטע אילן
ובונה בית בהר הבית שהוא עובר בלא תעשה ת"ל כל עץ אצל מזבח ה' אלהיך.
413
414

עי' הערה הקודמת.

עי' & ,לא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלהיך .אין לי אלא מצבה אשירה וע"ז מנין ודין הוא ומה
מצבה שאהובה לאבות שנואה לבנים .אשירה וע"ז ששנואה לאבות אינו דין שתהא שנואה לבנים
415
416

עי' הערה הקודמת.

עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא ד ,לא תזבח לה' אלהיך שור ושה .זבחים לו ר' יהודה אומר יכול
השוחט בדרום יהא עובר בלא תעשה ת"ל לא תזבח לה' אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום על מום
עובר בלא תעשה .וחכמים אומרים אף השוחט חטאת בדרום בלא תעשה.
עי' זבחים דף לו ע"ב ,והתניא רבי יהודה אומר יכול חטאת ששחטה בדרום יהא חייב ת"ל לא תזבח
לה' אלהיך שור ושה וגו' כל דבר רע על דבר רע אתה מחייבו ואי אתה מחייבו על חטאת ששחטה
בדרום
 417עי' ספרי פרשת שלח פיסקא ה ,ואיזו זו ע"ז שפורק עול ומפר ברית אף העובר על מצוה אחת פורק
עול ומפר ברית ומגלה פנים בתורה שנאמר דברים יז לעבור בריתו ואין ברית אלא תורה שנאמר שם
כח אלה דברי הברית.
 418עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא ה ,אשר לא צויתי כשהוא אומר לעובדם להביא את המשתף.
 419עי' סנהדרין דף כז ע"ב ,מתני' או כרבי או כרבנן בעיר של נכרים .דתני בשעריך רבי אומר בשעריך
בשער שנמצאו בו אתה אומר כך או אינו אלא בשער שנידונו בו נאמר כאן בשעריך ונאמר להלן כי
ימצא בקרבך באחד שעריך מה שעריך האמור להלן שער שנמצא בו אףש עריך האמור כאן שער
שנמצאו בו .ורבנן אמרי בשעריך בשער שנידון בו אתה אומר כך או אינו אלא בשער שנמצא בו נאמר
כאן בשעריך ונאמן להלן והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההיא אל שעריך מה שעריך האמור
להלן שער שנידון בו אף שעריך האמור כאן שער שנידון בו .א"ר יוחנן בתחילה בין יש ממש בדבריו
בין לאו שומעין לו מיכן והילך יש ממש בדבריו שומעין לו ואם לאו אין שומעין לו.
עי' כתובות דף מה ע"ב ,סוקלין אותה על פתח בית דין כיוצא בדבר אתה אומר העובד עבודת כוכבים
סוקלין אותו על שער שעבד בו ובעיר שרובה עובדי כוכבים סוקלין אותו על פתח בית דין מנא הני
מילי דתנו רבנן שעריך זה שער שעבד בו אתה אומר שער שעבד בו או אינו אלא שער שנידון בו נאמר
שעריך למטה ונאמר שעריך למעלה מה שעריך האמור למעלה שער שעבד בו אף שעריך האמור למטה
שער שעבד בו דבר אחר שעריך ולא שערי עובדי כוכבים האי שעריך הא אפיקתיה אם כן
עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא ו ,אל שעריך .שומע אני שער נמצאו בו ושער שנדונו בו ת"ל שעריך שעריך לג"ז נאמר כאן
שעריך ונאמר להלן שעריך מה שעריך האמור להלן שער שנמצאו בו ולא שער שנדונו בו אף השער האמור כאן שער
שנמצאו בו ולא שער שנדונו בו :ההוא .ולא אנוס ולא שוגג ולא מוטעה:

 420עי' מכות דף ה ע"ב ,משנה על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת אם מתקיימת העדות
בשנים למה פרט הכתוב בשלשה אלא להקיש )שלשה לשנים( ]שנים לשלשה[ מה שלשה מזימין את
השנים אף השנים יזומו את הג' ומנין אפי' מאה ת"ל עדים ר' שמעון אומר מה שנים אינן נהרגין עד
שיהיו שניהם זוממין אף שלשה אינן נהרגין עד שיהיו שלשתן זוממין ומנין אפי' מאה ת"ל עדים רבי
עקיבא אומר לא בא השלישי להקל אלא להחמיר עליו ולעשות דינו כיוצא באלו
 421עי' ספרי שופטים ט ,כי יפלא .שם פז מלמד שבמופלא הכתוב מדבר
 422נדה יט ע"א
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חייב :423בין נגע לנגע  -בין נגע טמא לנגע טהור :424דברי ריבות  -שיהו חכמי העיר חולקים בדבר זה
מטמא וזה מטהר זה מחייב וזה מזכה :425וקמת ועלית  -מלמד שבית המקדשה גבוה מכל המקומות:426
)ט( הכהנים הלוים  -הכהנים שיצאו משבט לויקכט :ואל השופט אשר יהיה בימים ההם  -ואפילו אינו
כשאר שופטים שהיו לפניו ,אתה צריך לשמוע לו ,אין לך אלא שופט שבימיך) :427יא( ימין ושמאל -
אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין ,וכל שכן שאומר לך על ימין ימין ועל
שמאל שמאל) :428יג( וכל העם ישמעו  -מכאן שממתינין לו עד הרגל וממיתין אותו ברגל) :429טז( לא
ירבה לו סוסים  -אלא כדי מרכבתו שלא ישיב את העם מצרימה ,430שהסוסים באים משם כמה
שנאמר בשלמה ותעלה ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה )מלכים א' י
כט() :431יז( ולא ירבה לו נשים  -אלא שמונה עשרה שמצינו שהיו לו לדוד שש נשים ונאמר לו ואם
מעט ואוסיפה לך כהנה וכהנה )שמואל ב' יב ח( :וכסף וזהב לא ירבה לו מאד  -אלא כדי ליתן
לאפסניא )סנהדרין כא ע"ב() :432יח( והיה כשבתו  -אם עשה כן כדאיל הוא שתתקיים מלכותו :433את
עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא ט ,למשפט .זה הדין :בין דם לדם .בין דם נדה לדם זיבה לדם יולדת.
 423עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא ט ,בין דין לדין .בין דיני ממונות לדיני נפשות לדיני מכות:
 424עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא ט ,בין נגע לנגע .בין נגעי אדם לנגעי בתים.
 425עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא ט ,דברי .אלו ערכים וחרמים והקדישות :ריבות .זו השקאת סוטה
ועריפת העגלה וטהרת מצורע:
 426עי' ספרי שופטים ט :וקמת ועלית  -מלמד שא"י גבוה מכל הארצות ובית המקדש גבוה מכל א"י:
 427עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא י ,אשר יהיה בימים ההם .ר"ה כה וש"נ אמר ר' יוסי הגלילי וכי
תעלה על דעתך שאדם הולך אצל שופט שלא נמצא בימיו אלא מה ת"ל אל השופט אשר יהיה בימים
ההם אלא שופט שהוא כשר ומוחזק באותן הימים היה קרוב ונתרחק כשר .וכן הוא אומר קהלת ז אל
תאמ' מה היו שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת את זה:
ועי' ראש השנה דף כה ע"ב ,ואומר ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם וכי
תעלה על דעתך שאדם הולך אצל הדיין שלא היה בימיו הא אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיו
ואומר אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה:
 428עי' ירושלמי מסכת הוריות דף ב ע"ב ,כהדא דתני יכול אם יאמרו לך על ימין שהיא שמאל ועל
שמאל שהיא ימין תשמע להם ת"ל ללכת ימין ושמאל שיאמרו לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל
שהוא שמאל.
ועי' ספרי פרשת שופטים פיסקא יא ,ימין ושמאל .אפי' מראים בעיניך על שמאל שהוא ימין ועל ימין
שהוא שמאל שמע להם:
ועי' ילקוט שמעוני דברים  -פרק יז  -רמז תתקיא ,עשדה .ימין ושמאל אפילו מראין על ימין שהוא
שמאל ועל שמאל שהוא ימין שמע להם:
 429עי' סנהדרין דף פט ע"א ,משנה אין ממיתין אותו לא בבית דין שבעירו ולא בבית דין שביבנה אלא
מעלין אותו לבית דין הגדול שבירושלים ומשמרין אותו עד הרגל וממיתין אותו ברגל שנאמר וכל העם
ישמעו ויראו ולא יזידון עוד דברי רבי עקיבא רבי יהודה אומר אין מענין את דינו של זה אלא ממיתין
אותו מיד וכותבין ושולחין שלוחין בכל המקומות איש פלוני מתחייב מיתה בבית דין:
 430עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא טו ,רק לא ירבה לו סוסים .סנהדרין כא יכול לא ירבה למרכבתו
ולא לפרשיו ת"ל לא ירבה לו .לו אין מרבה אבל מרבה הוא למרכבתו ולפרשיו אם כן למה נאמר למען
הרבות סוס סוסים בטלים .מנין אפילו סוס אחד והוא בטל כדי הוא שיחזיר את העם למצרים ת"ל רק
לא ירבה לו סוסים ולא ישוב .והלא דברים ק"ו ומה מצו' שהברית כרותה עליה עבירה מחזירתם לשם.
שאר ארצות שאין הברית כרותה עליה עאכ"ו:
ועי' סנהדרין דף כא ע"ב ,תנו רבנן לא ירבה לו סוסים יכול אפילו כדי מרכבתו ופרשיו תלמוד לומר לו
לו אינו מרבה אבל מרבה הוא כדי רכבו ופרשיו הא מה אני מקיים סוסים סוסים הבטלנין מניין
שאפילו סוס אחד והוא בטל שהוא בלא ירבה תלמוד לומר למען הרבות סוס )נצרך@(.
 431עי' סנהדרין דף כא ע"ב ,וכתיב לא ירבה לו סוסים ואמר שלמה אני ארבה ולא אשיב וכתיב ותצא
מרכבה ממצרים בשש וגו'
 432עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא טז ,וכסף וזהב לא ירבה לו מאד .שם יכול אפי' ליתן לאפסניא ת"ל
לא ירבה לו .לו אינו מרבה אבל מרבה הוא כדי שיתן לאפסניות:
ועי' סנהדרין דף כא ע"ב ,וכסף וזהב לא ירבה לו אלא כדי ליתן אספניא :תנו רבנן וכסף וזהב לא ירבה
לו יכול אפילו כדי ליתן אספניא תלמוד לומר לו לו אינו מרבה אבל מרבה הוא כדי ליתן אספניא
טעמא דכתב רחמנא לו הא לאו הכי הוה אמינא אפילו כדי ליתן אספניא נמי לא לא צריכא להרווחה
השתא
וע'י ירושלמי מסכת סנהדרין דף יב ע"ב ,וכסף וזהב לא ירבה לו אלא כדי ליתן אפסנייא .רבי יהושע בן
לוי אמר ובלבד אפסנייא של שנה זו בלבד
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משנה התורה  -שתי ספרי תורה אחת שהיא מונחת בבית גנזיו ואחת שנכנסת ויוצאת עמו
ואונקלוס תרגם פתשגן פתר משנה לשון שנון ודבור) :יט( דברי התורה -מ כמשמעו) :כ( ולבלתי סור
מן המצוה  -אפילו מצוה קלה של נביאקל :למען יאריך ימים  -מכלל הן אתה שומע לאונ וכן מצינו
בשאול שאמר לו שמואל שבעת ימים תוחל עד בואי אליך )שמואל א' י ח( להעלות עולות וכתיב ויוחל
שבעת ימים )שמואל א' יג ח( ולא שמר הבטחתו לשמור כל היום ולא הספיק להעלות העולה עד שבא
שמואל ואמר לו נסכלת לא שמרת וגו' ועתה ממלכתך לא תקום )שם יג ז  -יד( הא למדת שבשביל
מצוה קלה של נביא נענשקלא :הוא ובניו  -מגיד שאם בנו הגון למלכות הוא קודם לכל אדם:435
פרק יח
)א  -ב( כל שבט לוי  -בין תמימין ביןס בעלי מומין :436חלק  -בביזה :437ונחלה  -בארץ :438אשי ה' -
קדשי המקדש ]קדשי קדשים[ :439ונחלתו  -אלו קדשי הגבולע 440תרומות ומעשרות אבל נחלה גמורה
לא יהיה לו בקרב אחיוקלב ובספרי דרשו ונחלה לא יהיה לו  -זו נחלת שאר :441בקרב אחיו -פ זו נחלת
חמשה 442ואיני יודע מה היא ונראה לי שארץ כנען שמעבר הירדן ואילך נקראת ארץ חמשה עממין
ושל סיחון ועוג שני עממין אמורי וכנעני ונחלת שאר לרבותצ קיני וקנזי וקדמוני וכן דורש בפרשת
מתנות שנאמרו לאהרן על כן לא היה ללוי וגו' )דברים י ט( להזהיר על קיני וקנזי וקדמוני שוב נמצא
בדברי רבי קלונימוס הכי גרסינן בספרי ונחלה לא יהיה לו אלו נחלת חמשה בקרב אחיו אלו נחלת
שבעה נחלת חמשה שבטיםק ונחלת שבעה שבטים ומתוך שמשה ויהושע לא חלקו נחלה אלא
לחמשה שבטים בלבד שכן משה הנחיל לראובן וגד וחצי שבט מנשה ויהושע הנחיל ליהודה ואפרים
ולחצי שבט מנשה ושבעה האחרים נטלו מאליהן אחרי מות יהושע מתוך כך הזכיר חמשה לבד ושבעה
לבדקלג :כאשר דבר לו ] -לאהרן[ בארצם לא תנחל וגו' אני חלקך )במדבר יח כ() :ג( מאת העם  -ולאר
מאת הכהנים :443אם שור אם שה  -פרטש לחיה :444הזרוע  -מן הפרק של ארכובה עד כף של יד
שקוריןת אשפלדו"ן ]עצם השכם[ :445הלחיים  -עם הלשוןא 446דורשי רשומותב 447היו אומרים זרוע
תחת ידג שנאמר ויקח רומח בידו )במדבר כה ז( לחיים תחת תפלה שנאמר ויעמוד פינחס ויפלל
 433עי' & והיה כשבתו על כסא ממלכתו .אם עושה הוא כל האמור בענין כדי הוא שישב על כסא
מממלכתו:
 434עי' סנהדרין דף כב ע"א ,נשתנו ואומר ואל היהודים ככתבם וכלשונם מה לשונם לא נשתנה אף
כתבם לא נשתנה אלא מה אני מקיים את משנה התורה הזאת לשתי תורות אחת שיוצאה ונכנסת
עמו ואחת שמונחת לו בבית גנזיו אותה שיוצאה ונכנסת עמו עושה אותה כמין קמיע ותולה בזרועו
שנאמר שויתי ה' לנגדי תמיד ואידך
435

עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא יט ,הוא ובניו .הוריות יא שאם הוא מת בנו עומד תחתיו ואין לי אלא זה בלבד מנין
לכל פרנסי ישראל שבניה' עומדים תחתיהם ת"ל הוא ובניו בקרב ישראל .כל שהם בקרב ישראל בנו עומד תחתיו .ר' ח

 436עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא כ ,לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה .מכלל שנאמ'
דברים יח ושרת בשם ה' אלהיך אין לי אלא תמימים בעלי מומים מנין ת"ל כל שבט לוי:
 437שם
438

עי"ש שם :זו נחלת הארץ.
439
עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא כ ,אישי ה' .אלו קדשי מקדש .קדשי הגבול מנין ת"ל ונחלתו יאכלון:
440
שם

 441ע'י ספרי פרשת שופטים פיסקא כא ,ונחלה זו נחלת שלשה :לא יהיה לך בקרב אחיו .זו נחלת
חמשה :ה' הוא נחלתו כאשר דבר לו .להגיד מה גרם) :סליק פיסקא(:
442
443

שם

עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא כב ,וזה יהיה משפט הכהנים :מאת העם .שם קלב ולא מאת
אחרים ולא מאת אחיו הכהנים :מאת זובחי
 444עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא כב ,אם שור אם שה .שם קלב לרבות כלאים .אם שור אם שה בין
בארץ בין בחו"ל .והלא דין הוא חייב כאן וחייב בראשית הגז מה מצינו בראשית הגז נוהג בארץ ובח"ל
אף מתנו' נוהגות בארץ ובחו"ל .או כלך לדרך זו חייב כאן וחייב בתרומות ראשית מה תרומת ראשית
אינו חייב אלא בארץ אף מתנות אינו חייב עליהם אלא בארץ .נראה למי דומה דנים דבר שאין תלוי
בארץ ומקודש מדבר שאין תלוי בארץ ומקודש .ואל תוכיח תרומת ראשית שהיא תלוי' בארץ ומקודש.
או כלך לדרך זו דנים דבר שנוהג בין במרובה בין במועט ואל יוכיח ראשית הגז שאינו נוהג אלא
במרוב' ת"ל אם שור אם שה בין בארץ בין בח"ל:
 445עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא כב ,הזרוע .שם קלד זרוע של ימין:
446
447

עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא כב ,ולחיים .זה לחי התחתון:

עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא כב ,עו .רבי יהודה אומר דורשי רשומות היו אומרים נתן לו זרוע
תחת היד וכן הוא אומר במדבר כה ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידו .הלחיים זו תחת תפלה וכן הוא
אומר תהלים קו ויעמד פינחס ויפלל .קיבה תחת במדבר כה האשה אל קובתה) :סליק פיסקא(:
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רש"י דברים
)תהלים קו ל( :והקבה  -תחת האשה אל קבתה )במדבר כה ח() :448ד( ראשית דגנך  -זו תרומהקלד ולא
פירש בה שיעור אבל רבותינו נתנו בה שיעור עין יפה אחד מארבעים עין רעה אחד מששים בינונית
אחד מחמשים 449וסמכו על המקרא שלא לפחות מאחד מששים שנאמר וששיתםד האיפה מחומרה
השעורים )יחזקאל מה יג( ששית האיפה חצי סאהו כשאתה נותן חצי סאה לכור הרי אחד מששים
שהכור שלשים סאין :450וראשית גז צאנך  -כשאתה גוזז צאנך בכל שנה תן ממנה ראשיתז לכהןקלה ולא
פירש בה שיעור ורבותינו נתנו בה שיעור אחד מששים 451וכמה צאן חייבות בראשית הגז חמש רחלות
שנאמר וחמש צאן עשויות )שמואל א' כה יח(ח רבי עקיבא אומר ראשית גז שתים גז צאנך ארבע תתן
לו הרי חמש) :452ה( לעמוד לשרת  -מכאן שאין שירות אלא מעומד) :453ו  -ז( וכי יבא הלוי  -יכול בבן
לוי ודאיט הכתוב מדבר תלמוד לומר ושרת יצאו לוים שאין ראוין לשירותקלו :ובא בכל אות נפשו וגו'
ושרת  -למד על הכהן שבא ומקריב קרבנות נדבתוי או חובתו ואפילו במשמר שאינו שלו 454דבר אחר
עוד למד על הכהנים הבאים לרגל שמקריבין במשמרכ ועובדין בקרבנות הבאות מחמת הרגל כגון
מוספי הרגלל ואף על פי שאין המשמר שלהם) :455ח( חלק כחלק יאכלו  -מלמד שחולקין בעורות
ובבשר שעירי חטאותמ יכול אף בדברים הבאים שלא מחמת הרגל כגון תמידין ומוספי שבת ונדרים
ונדבות תלמוד לומר לבד ממכריו על האבות חוץ ממה שמכרו האבות בימי דוד ושמואל שנקבעו
המשמרות ומכרו זה לזה טול אתה שבתך ואני אטול שבתי) :456ט( לא תלמד לעשות  -אבל אתה למד
448
449

שם

עי' תרומות )פרק ד משנה ג( שעור תרומה ,עין יפה ,אחד מארבעים .בית שמאי אומרים ,משלשים.
והבינונית ,מחמשים .והרעה ,מששים .תרם ועלה בידו אחד מששים ,תרומה ,ואינו צריך לתרום .חזר
 450עי' תוספתא מסכת תרומות )פרק ה משנה ח( אמר ר' יוסי מנין לתרומה שהיא אחד מחמשים
שנאמר )במדבר לא( וממחצית בני ישראל תקח אחד אחוז מן החמשים וגו' אף ממה שאחזתי לך
ממקום אחר הרי הוא כזו מה זו אחד מחמשים אף זו אחד מחמשים מנין שאם תרם ועלה בידו אחד
מששים שתרומתו תרומה שנאמר )יחזקאל מה( זאת התרומה אשר תרימו ששית האפה מחומר
החטים וששיתם האיפה מחומר השעורים ר' ישמעאל ]בר' יוסי אומר[ מערי הלוים:
 451עי' & מששים .תני רבי ישמעאל הבכורים אחד מששים פאה אחד מששים ראשית הגז אחד
מששים תרומה טמאה אחד מששים תרומה שאין הכהנים מקפידים עליה אחד מששים .מה אית לך
כגון תרומת הכלוסין והחרובין והשעורין שבאדום:
 452ע'י ספרי פרשת שופטים פיסקא כג ,שיהא בו כדי מתנה .שם וכמה צאן יהיו לו ויהיה חייב בראשית
הגז בית שמאי אומרים שתי רחלות שנ' ישעי' ז והיה ביום ההוא יחיה איש עגלות בקר ושתי צאן
וב"ה אומרים ה' שנ' ש"א כה וחמש צאן עשויות .ר' עקיבא אומר ראשית הגז שתים .צאנך ארבע .תתן
לו הרי חמש) :סליק פיסקא(:
עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא כו ,ושרת בשם ה' אלהיו .על גבי הרצפה מכאן אמרו זבחים טז ערל
טמא יושב על גבי הכלים או על גבי בהמה או על גבי חבירו פסול מנין אתה אומר כל המשמרות שוין
באימורי הרגלים ובחלק לחם הפנים ת"ל חלק כחלק יאכלו .חלק לאכילה כחלק לעבודה .חלק לעבודה
כחלק לאכילה .סוכה נו יכול יהיו כל המשמרות שוין בקרבנות הרגל הבאים שלא מחמת הרגל ת"ל
לבד ממכריו על האבות מהמכרו האבות זה לזה אני בשבתי ואתה בשבתך) :סליק
פיסקא(?????????????:
 453עי' תוספתא תענית )פרק ג משנה א( בשלשה פרקים נושאין כפיהן ד' פעמים ביום ]בשחר[ בחצות
במנחה ]ובנעילה[ דברי ר' מאיר וחכמים אומרים במנחה ובנעילה לא היה שם נשיאת כפים שנאמר
)דברים יח( לעמוד לשרת בשם ה' הוא ובניו מקיש בניו ]לו[ מה הוא מעומד ונשיאות כפים בבוקר אף
בניו מעומד ונשיאות כפים בבוקר???:
454

עי' בבא קמא )דף קט ע"ב( תנו רבנן מנין לכהן שבא ומקריב קרבנותיו בכל עת ובכל שעה שירצה תלמוד לומר ובא
בכל אות נפשו ושרת ומניין שעבודתה ועורה שלו תלמוד לומר ואיש את קדשיו לו יהיו הא כיצד אם היה בעל מום נותנה
לכהן שבאותו משמר ועבודתה ועורה שלו

 455עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא כה ,מכל ישראל אשר גרשם .בכל מקומות מושבותיכם :ובא בכל
אות נפשו .מנין אתה אומר כהן בא ונושא את כפיו במשמר שלו שנאמר ובא בכל אות נפשו מכאן
אתה אומר סוכה נה כל המשמרות שוים בקרבנות הרגל הבאים מחמת הרגל שנ' ובא בכל אות נפשו
אל המקום אשר יבחר ה' .יכול לעולם ת"ל מאחד שעריך בשעה שישראל נכנסים בשער אחד בשלש
רגלים) :סליק פיסקא(:
 456עי' ילקוט שמעוני דברים  -פרק יח  -רמז תתקיז ,הרגלים ובחילוק לחם הפנים ,תלמוד לומר חלק
כחלק יאכלו ,חלק לאכול כחלק לעבוד ,חלק לאכילה כחלק לעבודה .יכול יהיו כל המשמרות שוין
בקרבנות הרגל הבאין שלא מחמת הרגל ,תלמוד לומר לבד ממכריו על האבות מה מכרו האבות זה
לזה אני בשבתי ואתה בשבתך:
וע'י ילקוט שמעוני דברים  -פרק יח  -רמז תתקיז ,תנו רבנן מנין שכל המשמרות שוות בחילוק לחם
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רש"י דברים
להבין ולהורות כלומר להבין מעשיהם כמה הם מקולקלים ולהורות לבניך לא תעשה כך וכך שזה הוא
חוק הגוים) :457י( מעביר בנו ובתו באש  -היא עבודת המולך עושה מדורות אש מכאן ומכאן ומעבירו
בין שתיהםקלז :קוסם קסמים  -איזהו קוסם האוחז את מקלו ואומר אם אלך אם לא אלך וכן הוא
אומר עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו )הושע ד יב( :458מעונן  -רבי עקיבא אומר אלו נותני עונות
שאומרים עונה פלונית יפה להתחיל וחכמים אומרים אלו אוחזינ העינים :459מנחש  -פתו נפלה מפיו
צבי הפסיקו בדרך מקלו נפל מידו:460
461
)יא( וחובר חבר  -שמצרף נחשים או עקרבים או שאר חיות למקום אחד :
ושאל אוב  -זה מכשפות ששמו פיתום ומדבר משחיו 462ומעלה את המת בבית השחי שלוקלח:
וידעני  -מכניס עצם חיה ששמה ידוע ,לתוך פיו ,ומדבר העצם על ידי מכשפות:463
ודורש אל המתים  -כגון המעלהס בזכורו והנשאלע בגלגולת:464
465
)יב( כל עושה אלה  -עושה כל אלה לא נאמר אלא כל עושה אלה ,אפילו אחת מהן :
)יג( תמים תהיה עם ה' אלהיך  -התהלך עמו בתמימות ותצפה לופ ולא תחקור אחר העתידות ,466אלא
כל מה שיבא עליך קבל בתמימותקלט ואזצ תהיה עמו ולחלקו:467
)יד( לא כן נתן לך ה' אלהיך  -לשמועק אל מעוננים ואל קוסמים שהרי השרה שכינה על הנביאים
ואורים ותומים:468
הפנים ,תלמוד לומר חלק כחלק יאכלו כחלק עבודה כך חלק אכילה ,ומאי אכילה אילימא אכילה
דקרבנות מהא נפקא מלכהן המקריב אותה לו תהיה נפקא אלא חם הפנים ,יכול אפי' בחובות הבאות
שלא מחמת הרגל וכו' )כדלעיל( .תנו רבנן ומנין????
 457עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא כז ,לא תלמד לעשות כתועבות הגוים ההם שבת עה וש"נ .יכול אי
אתה יכול להבין ולהורות ת"ל לעשות .לעשות אי אתה למד אבל אתה למד להבין ולהורות:
)סליק פיסקא(:

 458עי' ספרי פרשת שופטים פיסקא כח ,מרובה ואחד מעט :קסמים .לחייב על קסם וקסם .איזהו
קוסם זה האוחז במקלו ואמר אם אלך אם לא אלך וכן הוא אומר הושע ד עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד
לו .ד"א שועל בימינו ומשמאלו .ד"א מעביר
 459עי' & ,ריו :מעונן .סנהדרין סה ר' ישמעאל אומר זה המעביר על העין .ר' עקיבא אומר אלו נותני
העתים וחכמים אומרים אלו אוחזי העינים כגון אלו האמורי' למודי ערב שביעיות להיות יפות עקירות
קטנות להיות רעות :ומנח
 460עי' & ,ומנחש .איזהו מנחש כגון האומר נפלה פתו מפיו נפלה מקלי מידי נחש מימיני ושועל
משמאלי ופסק זנבו את הדרך לפני .והאומ' אל תתחיל בו שהרי ראש חודש הוא שהרי ערב שבת
ומוצאי שבת הוא :ו
 461ספרי שופטים כט ,וחבר חבר .שם סה אחד חובר הנחש ואחד חובר את העקרב:
 462עי' ספרי שם
ושואל אוב .זה פיתום המדבר משחיו

) (4תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף סה/א
משנה בעל אוב זה פיתום המדבר משחיו וידעוני זה המדבר בפיו
 463עי' הערה הקודמת.

עי' ספרי שם
ידעוני .המדבר בפיו
464

ודורש אל המתי' .אחד המעל' בזכורו ואחד הנשאל בגלגלתו מה בין מעלה בזכורו לנשאל בגולגלתו מעלה בזכורו אין
מעלה כדרכו ואין נשאל בשבת נשאל בגלגלתו עולה כדרגו ונשאל בשבת) :
465

ספרי פרשת שופטים פיסקא ל
כי תועבת ה' כל עושה אלה .ואפילו אחת מהם:

466

) (3תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיג/ב
בר חנה אמר רבי שמואל בר מרתא אמר רב משום רבי יוסי איש הוצל מניין שאין שואלין בכלדיים שנאמר תמים תהיה
עם ה' אלהיך ומניין היודע בחבירו שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד שחייב????????
467

ספרי פרשת שופטים פיסקא ל
כם :תמים תהי' עם ה' אלהיך .כשאתה תם חלקך עם ה' אלהיך .וכן דוד אמר תהלים כו ואני בתומי אלך פדני וחנני .שם
מא ואני בתומי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם) :סליק פיסקא(:
468

) (7ספרי פרשת שופטים פיסקא לא
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רש"י דברים
)טו( מקרבך מאחיך כמוני  -כמו שאניר מקרבך מאחיך יקים לך תחתי ,וכןש מנביא לנביא:469
)כ( אשר לא צויתיו לדבר  -אבל צויתיו לחבירו:470
קמ
ואשר ידבר בשם אלהים אחרים  -אפילו כיון את ההלכה ,לאסור את האסור ולהתיר את המותר :
ומת  -בחנק .שלשה מיתתן בידי אדם ,המתנבא מה שלא שמע ומה שלא נאמר לו ונאמר לחבירו,
והמתנבא בשם עבודה זרה.ת אבל הכובש את נבואתוא והעובר על דברי נביא והעובר על דברי עצמו
מיתתן בידי שמים ,שנאמר )פסוק יט( אנכי אדרוש מעמו:471
)כא( וכי תאמר בלבבך  -עתידין אתםב לומר ,כשיבא חנניא בן עזור ומתנבא הנה כלי בית ה' מושבים
מבבלה עתה מהרה )ירמיה כז ,טז( וירמיהו עומדג וצווח על העמודים ועל היםד ועל יתר הכלים שלא
גלו עם יכניה ,בבלה יובאו )שם כז ,כב( עם גלות צדקיהו:472
)כב( אשר ידבר הנביא  -ויאמר דבר זה עתיד לבוא עליכם ,ותראו שלא יבא,ה הוא הדבר אשר לא דברו
ה' והרוג אותו .ואם תאמר זו במתנבא על העתידות,ו הרי שבא ואמר עשו כך וכך ומפי הקדוש ברוך
הוא אני אומר ,כבר נצטוו שאם בא להדיחך מאחת מכל המצות לא תשמע לו,ז אלא אם כן מומחה
הוא לך שהוא צדיק גמור ,כגון אליהו בהר הכרמל שהקריב בבמה בשעת איסור הבמות כדי לגדור את
ישראל .הכל לפי צורך השעה וסייג הפרצה ,לכך נאמר אליוח תשמעון:473

כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם .עשה מצוה האמורה בענין שבשכרה אתה יורש אותם :אל מעוננים ואל קוסמים
ישמעו .שמא תאמר להם יש במה לשאל ולי אין לי ת"ל ואתה לא כן נתן לך ה' אלהיך .לך נתנה ואתה מניח דברי תורה
ומתעסק בבטולה:

) (5מדרש תנחומא שופטים פרק יא
)יא( ד"א כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם וגו' ואתה לא כן מדבר באברהם שהיה רואה באיסטרולוגין שהיה המזל
אומר לו שאין אברם ולא שרי מולידין מה עשה להם הקב"ה א"ר יהודה ברבי סימון בשם רבי חנין כתיב )בראשית יד(
ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה העלה אותו למעלה מכפת הרקיע ואין חוצה אלא הרקיע שנא' )משלי ח( עד
לא עשה ארץ וחוצות וכן הוא אומר )ישעיה לג( הן אראלים צעקו חוצה א"ל הקב"ה מה שאמרת הנה בן ביתי יורש אותי
)בראשית יד( לא כן הדבר כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך א"ל אתה אומר לי שאני מוליד א"ל הקב"ה צא מן המדה
אברם אינו מוליד אברהם מוליד שרי אינה מולדת שרה מולדת ויוצא אותו החוצה א"ל הרי אתה למעלה מן המזל מי גדול
ממי לא אתה שאתה למעלה ממנו הבט נא השמימה שא נא עיניך השמימה אין כתיב כאן אלא הבט כאדם שהוא מביט
מלמעלה למטה וכן הוא אומר )תהלים יג( הביטה ענני ה' אלהי ויאמר לו כה יהיה זרעך מיד והאמין בה' אמר להם משה
מה אברהם הניח את המזל ולא היה עוסק בו אף אתה לא כן נתן לך ה' אלהיך?????????
469

ספרי פרשת שופטים פיסקא לב
נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אלהיך .מקרבך ולא בחוצה לארץ .מאחיך ולא מאחרי' .יקים לך ולא לגוים

470

) (3תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף פט/א
רב דאמר קרא אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי זה המתנבא מה שלא שמע ואשר לא צויתיו הא לחבירו צויתיו זה
המתנבא מה שלא נאמר לו

471

) (3תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף פט/א
לחבירו צויתיו זה המתנבא מה שלא נאמר לו ואשר ידבר בשם אלהים אחרים זה המתנבא בשם עבודת כוכבים וכתיב ומת
הנביא ההוא וכל מיתה האמורה בתורה סתם אינה אלא חנק הכובש את נבואתו והמוותר על דברי נביא ונביא שעבר על
דברי עצמו מיתתן בידי שמים דכתיב והאיש אשר לא ישמע קרי ביה לא ישמיע וקרי ביה לא ישמע אל דברי וכתיב אנכי
אדרש מעמו בידי שמים :המתנבא
472

) (14ילקוט שמעוני דברים  -פרק יח  -רמז תתקיט
וכי תאמר בלבבך עדין עתידין אתם לומר איכה נדע את הדבר וגו' ,ירמיה אמר )הנה כלי בית ה' הולכים בבלה( ]על הכלים
הנותרים מבית ה' וגו' בבלה יובאו ושמה יהיו[ ,חנניה אומר הנה כלי בית ה' הולכים )מובאים( ]מושבים[ מבבלה ,ואיני
יודע למי אשמע ,תלמוד לומר אשר ידבר הנביא בשם ה' ולא יהיה הדבר ולא יבוא הוא הדבר אשר לא דברו ה' ,איזהו דבר
שדברו המקום זה שאומר ובא:

) (5ספרי פרשת שופטים פיסקא לה
וכי תאמ' .עדין עתידים אתם לומר איכה נדע הדבר ירמיה אמר ירמיה כז הנה כלי בית ה' יובאו מבבלה אתה עתה מהרה.
חנניה אומר שם כח הנה כלי בית ה' מובאי' מבבל למי אשמע ת"ל אשר ידבר הנביא בשם ה' .ואיזהו הדבר אשר דברו
המקום זה שהוא אומר:
473

) (7ילקוט שמעוני דברים  -פרק יח  -רמז תתקיט
ה' ולא יהיה הדבר ולא יבוא הוא הדבר אשר לא דברו ה' ,איזהו דבר שדברו המקום זה שאומר ובא????????????:הובא
לעיל
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רש"י דברים
לא תגור ממנו  -לא תמנע עצמך מללמד עליו חובה ולא תיראט ליענש עליו:474
פרק יט
)ג( תכין לך הדרך  -מקלט מקלט היה כתוב על פרשתי דרכים:475
ושלשת את גבול ארצך  -שיהא מתחלת הגבול עד העיר הראשונה של עיר מקלט,כ כשיעור מהלך שיש
ממנה עד השניה .וכן משניה ,לשלישית .וכן מן השלישית ,עד הגבול השני של ארץ ישראל:476
)ה( ונדחה ידו  -כשבא להפיל הגרזן על העץ ,ותרגומו ותתמריג ידיה ,לשון ונשמטה ידו להפיל מכת
הגרזן על העץ .כי שמטו הבקר )שמואל ב' ו ו( תרגם יונתן ארי מרגוהי תוריא:477
ונשל הברזל מן העץ  -יש מרבותינו אומרים נשמט הברזל מקתו ,ויש מהם אומרים שישל הברזל
חתיכה מן העץ המתבקע ,והיא נתזה והרגה:478
קמא
)ו( פן ירדוף גואל הדם  -לכך אני אומר להכין לך דרך,ל וערי מקלט רבים :
)ח( ואם ירחיב  -כאשר נשבע לתת לך ארץמ קיני וקנזי וקדמוניקמב:
479
)ט( ויספת לך עוד שלש  -הרי תשע .שלש שבעבר הירדן ושלש שבארץ כנען ושלש לעתיד לבא :
)יא( וכי יהיה איש שונא לרעהו  -על ידי שנאתו הוא בא לידי וארב לו .מכאן אמרו עבר אדם על מצוה
קלה סופו לעבור על מצוה חמורה .לפי שעבר על לא תשנא ,סופו לבא לידי שפיכות דמים .לכך נאמר
כי יהיה איש שונא לרעהו וגו' ,שהיה לו לכתוב וכי יקום איש וארב לרעהו והכהו נפש:480
)יג( לא תחוס עינך  -שלא תאמר הראשון כבר נהרג,נ למה אנו הורגים את זה ונמצאו שני ישראלים
הרוגים:481
)יד( לא תסיג גבול  -לשון נסוגו אחור )ישעיה מב יז( ,שמחזיר סימן חלוקת הקרקע לאחור לתוך שדה
חבירו למען הרחיב את שלו .והלא כבר נאמר )ויקרא יט ,יג( לא תגזול ,מה תלמוד לומר לא תסיג ,למד
על העוקר תחום חבירו שעובר בשני לאוין .יכול אף בחוצה לארץ ,תלמוד לומר בנחלתך אשר תנחל
וגו' ,בארץ ישראל עובר בשני לאוין ,בחוצה לארץ אינו עובר אלא משום לא תגזול:482
)טו( עד אחד  -זה בנה אב כל עד שבתורה שנים,ס אלא אם כן פרט לך בו אחד:483
474

) (5ספרי פרשת שופטים פיסקא לה
 :לא תגור ממנו .אל תמנע עצמך מללמד חובה עליו) :סליק פיסקא(:

 475עי' ספרי שופטים לז ,תכין לך הדרך .מכות ט תכין סרטיאות שיהו מפורשות לתוכה:
476

רשות לתוכה :ושלשת את גבול ארצך .שלא יהו מפוזרות אלא יהיו מכוונות כשתי שורות שבכרם :אשר י

 477ספרי שופטים מ ,ונדחה ידו בגרזן .מכאן אתה אומר נתכוין לקוץ את האילן ונפל על האדם והרגו
הרי זה גולה :ונשל
 478ספרי שם :ונשל הברזל מן העץ .שם ז המבקע .ר' אומר מן העץ המתבקע :וס
479

) (4ספרי פרשת שופטים פיסקא מב
כי תשמור את כל המצוה הזאת לעשותה ויספת לך .מכאן אתה אומר שלש ערים הפריש משה בעבר הירדן וכשבאו לארץ
הפרישו עוד שלש ולעתיד לבא עתידים עוד להפריש שלש .ג' על ג' הרי ו' ועוד שלש הרי ט' .ר' נהוראי אומר ג' על ג' ועוד
ג' הרי הם תשע ועוד ג' הרי י"ב .ר' שאול אומר ג' על ג' ועוד ג' הרי ט' על השלש .הרי שתי' עשרה .האלה .הרי חמשה
עשר:
480

ספרי פרשת שופטים פיסקא מג
כי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם עליו .מכאן אמרו עובר אדם על מצוה אחת קלה סופו לעבור על מצוה חמורה:
)סליק פיסקא(:

481

) (56ספרי פרשת שופטים פיסקא מד
ולא תחוס עינך עליו ובערת דם הנקי .שמא תאמר הואיל ונהרג זה למה אנו באים לחוב בדמו של זה ת"ל לא תחוס עינך
עליו:
482

) (17ספרי פרשת שופטים פיסקא מה
לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים .והלא כבר נאמר ויקרא יט לא תגזול ומה ת"ל לא תסיג מלמד שכל העוקר תחומו
של חבירו ,עובר בשני לאוין .יכול בחוצה לארץ ת"ל בנחלתך אשר תנחל .בא"י עובר בשני לאוים בח"ל אינו עובר אלא
משום לאו אחד בלבד .מנין לעוקר תחומים של שבטים שעובר בלא תעשה ת"ל משלי כג לא תסיג גבול עולם .מנין
למחליף דברי ר' אליעזר בדברי ר' יהושע ודברי ר' יהושע בדברי ר' אליעזר לומר על טהור טמא ועל טמא טהור שהוא עובר
בלא תעשה ת"ל
483

) (17ספרי פרשת שופטים פיסקא מה
בלא תעשה :לא יקום עד אחד באיש .אין לי אלא לדיני נפשות לדיני ממונות מנין ת"ל לכל עון.
59

רש"י דברים
לכל עון ולכל חטאת  -להיות חבירוע נענש על עדותו,פ לא עונש גוף ולא עונש ממון ,אבל קם הואצ
לשבועה .אמר לחבירו תן לי מנה שהלויתיך אמר לו אין לך בידי כלום ועד אחד מעיד שיש לו ,חייב
להשבע לו:484
על פי שני עדים  -ולא שיכתבו עדותםק באגרת וישלחו לבית דין ,ולא שיעמוד תורגמןר בין העדים
ובין הדיינים:485
)טז( לענות בו סרה  -דבר שאינו ,שהוסר העד הזה מכל העדותש הזאת ,כגון ,שאמרו להם והלא עמנו
הייתם אותו היום במקום פלוני:486
)יז( ועמדו שני האנשים  -בעדים הכתוב מדבר,ת ולמד שאין עדות בנשים ,ולמד שצריכין להעיד עדותן
מעומד:487
488
אשר להם הריב  -אלו בעליא הדין :
לפני ה'  -יהי דומה להם כאילו עומדין לפני המקום ,שנאמר בקרב אלהים ישפוט )תהלים פב ,א(:489
אשר יהיה בימים ההם  -יפתח בדורו כשמואל בדורו ,צריך אתה לנהוג בו כבוד:490
)יח( ודרשו השופטים היטב  -על פי המזימין אותם,ב שבודקים וחוקרים את הבאים להזימם בדרישה
ובחקירה:491
לקרבנות מנין ת"ל לכל חטאת .למכות מנין ת"ל בכל חטא אשר יחטא .להעלו' לכהונה ולהוריד מן
הכהונה ת"ל לכל עון ולכל חטאת .אין לי אלא עדות איש לעדות אשה מנין ת"ל לכל עון ולכל חטאת
בכל חטא אשר יחטא .אם סופינו לרבות אשה מה ת"ל איש לעון אינו קם קם הוא באשה להשיאה
דברי ר' יהושע ר' יוסי אומר לעון אינו קם אבל קם הוא לשבועה .א"ר יוסי ק"ו ומה במקום שאין פיו
484
485

עי' הערה הקודמת.

) (62ספרי פרשת שופטים פיסקא מה
ע"פ שנים עדים או ע"פ שלשה עדים .לא על פי כתבן ועל פי מתורגמן:

486

ספרי פרשת שופטים פיסקא מו
כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה .אין חמס אלא גזלן שנ' לענות בו סרה ואין סרה אלא עבירה שנאמר דברים יג כי
דבר סרה .ואומר ירמיה כח השנה אתה מת כי דברת סרה על ה' .מגיד שאינו חייב עד שיכחיש את עצמו מכאן אמרו מכות
ה אין העדים זוממים עד שיזומו את עצמם .כיצד מעידני את איש פלוני שהרג את הנפש?????????:

487

ספרי פרשת שופטים פיסקא מז
שני האנשים .שבועות ל אין לי אלא בזמן שהם שני אנשי' .איש עם אשה ואשה עם איש שתי נשים זו עם זו מנין ת"ל
אשר להם הריב לפני ה' מכל מקום .יכול אף אשה תהיה כשרה לעדות נאמר כאן שני ונאמר להלן שני מה שני האמור להלן
אנשים ולא נשים אף שני האמור כאן אנשים ולא נשים:
488

ספרי פרשת שופטים פיסקא מז
האמור כאן אנשים ולא נשים :אשר להם הריב .סנהדרין יט יבוא בעל השור ויעמוד על שורו :לפני ה'.

489

ספרי פרשת שופטים פיסקא מז
לפני ה' .שם ו שהם סבורים לפני בשר ודם הם עומדים ואין עומדים אלא לפני המקום:

490

ספרי פרשת שופטים פיסקא מז
 :לפני הכהנים והשופטים .זהו שא"ר יוסי הגלילי וכי עלתה על דעתך שופט שאינו בימיך אלא שופט
שהוא כשר ומוחזק לך באותם הימים היה קרוב ונתרחק כשר וכן הוא אומר קהלת ז אל תאמר מה
שהי':
) (19מדרש שמואל פרשה טו
תאמר ,מה אלו היו מפרנסין את ישראל בשעתם .ללמדך ,שכל שלשה ושלשה שיעמדו בבית דינן של
ישראל ,יהיו בעיניך כמשה וכאהרן וכשמואל .ירובעל בדורו ,כמשה בדורו .בדן בדורו ,כאהרן בדורו.
יפתח בדורו ,כשמואל בדורו .ולא עוד ,אלא שבית דינו של ירובעל ושל בדן ,שקול כבית דינו של משה.
אמר רבי שמעון בן לקיש) ,קהלת ז ,י( אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה.
) (3-4תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כה/ב
ואומר משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו שקל הכתוב שלשה קלי עולם כשלשה חמורי עולם לומר לך ירובעל בדורו
כמשה בדורו בדן בדורו כאהרן בדורו יפתח בדורו כשמואל בדורו ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הציבור הרי
הוא כאביר שבאבירים ואומר ובאת אל הכהנים
491

) (45ספרי פרשת שופטים פיסקא מז
הי' :ודרשו השופטי' היטב .ולהלן הוא אומר ודרשת וחקרת ושאלת היטב .היטב היטב לג"ש מלמד שבודקים אותו בז'
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רש"י דברים
והנה עד שקר  -כל מקום שנאמר עד ,בשניםג הכתוב מדבר:492
)יט( כאשר זמם  -ולא כאשר עשה .מכאן אמרו ,הרגוד אין נהרגין :
לעשות לאחיו  -מה תלמוד לומר לאחיו ,למד על זוממי בת כהן נשואה שאינן בשריפה ,אלא כמיתת
הבועל שהוא בחנק ,שנאמר היא באש תשרף )ויקרא כא ,ט( היא ולא בועלה .לכך נאמר כאן לאחיו,
כאשר זמם לעשות לאחיו ,ולא כאשר זמם לעשות לאחותו .אבל בכל שאר מיתות השוה הכתוב אשה
לאיש ,וזוממי אשה נהרגין כזוממי איש .כגון שהעידוה שהרגה את הנפש ,שחללה את השבת ,נהרגין
במיתתה .שלא מיעט כאן אחותו אלא במקום שיש לקיים בהן הזמהה במיתת הבועל:494
495
)כ( ישמעו ויראו  -מכאן שצריכין הכרזה,ו איש פלוני ופלוני נהרגין על שהוזמו בבית דין :
)כא( עין בעין  -ממון,ז וכן שן בשן וגו'קמג:
פרק כ
)א( כי תצא למלחמה  -סמך הכתוב יציאת מלחמה לכאן לומר לך שאין מחוסר אבר יוצא למלחמה.
דבר אחר לומר לך אם עשית משפט צדק אתה מובטח שאם תצא למלחמה אתה נוצח ,וכן דוד הוא
אומר )תהלים קיט קכא( עשיתי משפט וצדק בל תניחני לעושקי :496על איבך  -יהיו בעיניך כאויבים אל
תרחם עליהם כי לא ירחמו עליך :497סוס ורכב  -בעיני כולם כסוס אחד ,וכן הוא אומר )שופטים ו טז(
והכית את מדין כאיש אחד ,וכן הוא אומר )שמות טו יט( כי באל סוס פרעה :498עם רב ממך  -בעיניך
הוא רב אבל בעיני אינו רב) :499ב( כקרבכם אל המלחמה  -סמוך לצאתכם מן הספר מגבול ארצכם:500
493

חקירות .בדיקות מנין ת"ל והנה אמת נכון הדבר .מנין ש
 492עי' לעיל הערה .483
493

) (51תלמוד בבלי מסכת מכות דף ד/א
טמא מאי וכן מהו דתימא התם אוקי גברא אחזקיה הכא אוקי תרומה אחזקה קא משמע לן :משנה מעידין אנו באיש פלוני
שחייב לחבירו מאתים זוז ונמצאו זוממין לוקין ומשלמין שלא השם המביאן לידי מכות מביאן לידי תשלומין דברי ר' מאיר
וחכמים אומרים כל המשלם אינו לוקה מעידין אנו באיש פלוני שהוא חייב מלקות ארבעים ונמצאו זוממין לוקין שמונים
משום לא תענה ברעך עד שקר ומשום ועשיתם לו כאשר זמם דברי ר' מאיר וחכמים אומרים אין לוקין אלא ארבעים:
גמרא
טוב?
494

) (110ספרי פרשת שופטים פיסקא מז
שיהרג הנידון שנ' נפש בנפש .ר' יוסי הגלילי אומר מה ת"ל ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו לפי שמצינו בכל עונשים
שבתורה שוה מיתת איש למיתות אשה וזוממיהם כיוצא בהם אבל בת כהן ובועלה לא השוה מיתת איש למיתת אשה אלא
שמיתת האיש בחנק ומיתת האשה בשריפה אבל דזוממיה לא שמענו מה יעשה להם ת"ל ועשיתם לו כאשר זמם לעשות
לאחיו .כמיתת אחיו מיתתו ולא כמיתת אחותו מיתתו .ומנין שהמבייש משלם ממון נאמר כאן לא תחוס עינך ונאמר להלן
דברים

495

) (11תלמוד בבלי מסכת מכות דף ד/ב
מאי דרשי ביה ההוא מיבעי ליה לאזהרה לעדים זוממין ורבי מאיר אזהרה לעדים זוממין מנא ליה אמר
רבי ירמיה נפקא ליה מוהנשארים ישמעו ויראו ולא יוסיפו עוד ורבנן ההוא מיבעי ליה להכרזה ורבי
מאיר הכרזה מישמעו ויראו נפקא:
 496ספרי כי תצא א :ונתנו ה' אלהיך .אם עשית כל האמור בענין סוף שה' אלהיך נתנו בידך:
) (10מדרש תנחומא שופטים פרק טו
)טו( כי תצא למלחמה וגו' מה כתיב למעלה מן הענין ודרשו השופטים היטב משיעשו השופטים דין
צאו למלחמה ואתם נוצחין וכן אמר דוד עשיתי משפט וצדק בל תניחני לעושקי )תהלים
 497תנחומא שופטים טו :על אויביך מהו על אויביך אמר הקב"ה צאו עליהם כאויבים כשם שאינם
מרחמים עליכם כך אתם לא תרחמו עליהם ראה מה הם אומרים לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם
ישראל עוד )תהלים פג( אותו השם שאומר ברוך ה' אלהי ישראל )שם קו( לפיכך צאו עליהם כאויבים
אמרו ישראל רבש"ע עד מתי יהיו עומדין עלינו שנא' )שם סו( אלהים זדים קמו עלי ועדת עריצים
בקשי נפשי אמר להם ולא עליכם בלבד קמו אלא אף עלי שנאמר )שם ב( יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים
נוסדו יחד על ה' ועל משיחו אלא ראו היאך שונאים לכך כתיב כי תצא למלחמה על אויבך:
 498עי' מדרש תנחומא שופטים פרק טז :וראית סוס ורכב ונאמר כי בא סוס פרעה )שמות טו( ולמה לא
אמר סוסים ורוכבים אלא לפי שאין נחשבים לפני הקב"ה אלא כסוס אחד עם רב ממך אמר הקב"ה
לפניכם הם רבים אבל לפני אין נחשבים אלא כאיש אחד ומניין שכן הקדוש ברוך הוא אומר לגדעון
והכית את מדין כאיש אחד )שופטים ו( ומניין שהם רבים שנאמר )ישעיה יז( הוי המון עמים רבים
כהמות ימים יהמיון והם לכל אחד מכם מאה וחמשה אלא שאתם נוצחין שנאמר )ויקרא כו( ורדפו
מכם חמשה מאה
499

?
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רש"י דברים
ונגש הכהן  -המשוח לכך ,והוא הנקרא משוח מלחמה )סוטה מב ע"א( :ודבר אל העם  -בלשון הקדש
)סוטה מב ע"א() :ג( שמע ישראל  -אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד כדאי אתם שיושיע
אתכם :501על איביכם  -אין אלו אחיכם שאם תפלו בידם אינם מרחמים עליכם ,אין זו כמלחמת יהודה
עם ישראל שנאמר )דה"י ב' כח טו( ויקומו האנשים אשר נקבו בשמות ויחזיקו בשביה וכל מערומיהם
הלבישו מן השלל וילבישום וינעילום ויאכילום וישקום ויסוכום וינהלום בחמורים לכל כושל ויביאום
ירחו עיר התמרים אצל אחיהם וישובו שומרון ,אלא על אויביכם אתם הולכים לפיכך התחזקו
למלחמה :502אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו  -ארבע אזהרות כנגד ארבעה דברים
שמלכי האומות עושים :מגיפים בתריסיהם כדי להקישן זה לזה כדי להשמיע קול שיחפזו אלו שכנגדם
וינוסו ,ורומסים בסוסיהם ומצהילין אותם להשמיע קול שעטת פרסות סוסיהם ,וצווחין בקולם,
ותוקעין בשופרות ומיני משמיעי קול :503אל ירך לבבכם  -מצהלות סוסים :אל תיראו  -מהגפת
התריסין :ואל תחפזו  -מקול הקרנות :ואל תערצו  -מקול הצווחה:
)ד( כי ה' אלהיכם וגו'  -הם באים בנצחונו של בשר ודם ואתם באים בנצחונו של מקום .פלשתים באו
בנצחונו של גלית ,מה היה סופו ,נפל ונפלו עמו:504
ההלך עמכם  -זהש מחנה הארון:505
500

) (18ספרי פרשת שופטים פיסקא מח
והיה כקרבכ' אל המלחמה .יכול זה יום הקרבי' בו למלחמה כשהוא אומר ואמר אליהם שמע ישראל אתם קרבים היום
למלחמה הרי היום קרבים בו למלחמה אמור הא מה ת"ל והיה כקרבכם אל המלחמה סוטה מב כיון שמגיעים לספר כהן
מתנה עליהם כל התנאים הללו:

 501סוטה מב ע"א :שמע ישראל :מאי שנא שמע ישראל אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אמר
להן הקדוש ברוך הוא לישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמסרין
בידם.
502

) (2עי' סוטה דף מב ע"א
משוח מלחמה ודבר אל העם בלשון הקודש ואמר אליהם שמע ישראל וגו' על אויביכם ולא על אחיכם לא יהודה על
שמעון ולא שמעון על בנימין שאם תפלו בידם ירחמו עליכם כמה שנאמר ויקומו האנשים אשר נקבו בשמות ויחזיקו
בשביה וכל מערומיהם הלבישו מן השלל וילבישום וינעילום ויאכילום וישקום ויסכום וינהלום בחמורים לכל כושל
ויביאום יריחו עיר התמרים אצל אחיהם וישובו שומרון וגו' על אויביכם אתם הולכים שאם תפלו בידם אין מרחמין
עליכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו וגו'

) (8ספרי פרשת שופטים פיסקא מט
ואמר אליהם שמע ישראל על אויביכם .ולא על אחיכם לא יהודה על שמעון ולא שמעון על יהודה שאם תפלו בידם ירחמו
עליכם כענין שנא' דה"ב כח וישבו בני ישראל מאחיהם ושם היה איש נביא לה' ועתה בני יהודה ובני ירושלם .אתה אומר
כמה שנאמ' להלן ויקומו האנשים אשר נקבו בשמות ויחזיקו בשביה ומערומיהם הלבישום .על אויביכם אתם הולכים
שאם תפלו בידן אין מרחמים עליכם:

 503פרשת שופטים פיסקא מט

אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם .אל ירך לבבכם מפני צהלת סוסים ואל תיראו מפני הגפת
תריסים ושפעת עקלגסים ואל תחפזו מקול הקרנות ואל תערצו מקול הצווחה כדרך שא"ה עושים מגיפים ומריעים
וצווחים ורומסים ואתם באים בנצוחו של מקום) :סליק פיסקא(:

סוטה מב ע"א :ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו וגו' אל ירך לבבכם מפני צהלת סוסים וציחצוח
חרבות אל תיראו מפני הגפת תריסין ושפעת הקלגסין אל תחפזו מקול קרנות אל תערצו מפני קול
צווחות כי
) (6עי' סוטה דף מב ע"ב
שמעו דברי מערכי המלחמה וחזרו במלחמה מה הוא אומר אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל
תערצו כנגד ארבעה דברים שעובדי כוכבים עושין מגיפין ומריעין צווחין ורומסין :פלשתים
504

) (7תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מב/א
צווחות כי ה' אלהיכם ההולך עמכם הם באין בנצחונו של בשר ודם ואתם באים בנצחונו של מקום
פלשתים באו בנצחונו של גלית מה היה סופו לסוף נפל בחרב ונפלו עמו בני עמון באו בנצחונו של
שובך מה היה סופו לסוף נפל בחרב ונפלו עמו ואתם אי אתם כן כי ה' אלהיכם ההולך עמכם להלחם
לכם וגו' זה מחנה הארון:
ספרי פרשת שופטים פיסקא נ
כי ה' אלהיכם ההולך עמכם .מי שהיה עמכם במדבר הוא יהי' עמכם בעת צרה וכן הוא אומ' להלחם לכם עם אויביכם:
 505משנה בהערה הקודמת.
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רש"י דברים
)ה( ולא חנכו  -לא דר בו .חנוך לשון התחלהקמד:
ואיש אחר יחנכנו  -ודבר של עגמת נפשת הוא זה :
)ו( ולא חללו  -לא פדאו בשנה הרביעית ,שהפירות טעונין לאכלן בירושלים או לחללן בדמים ולאכול
הדמים בירושליםקמו:
506
)ז( פן ימות במלחמה  -ישוב פן ימות ,שאם לא ישמע לדברי הכהןא כדאי הוא שימות :
)ח( ויספו השוטרים  -למה נאמר כאן ויספו ,מוסיפין זה על דברי הכהן ,שהכהן מדבר ומשמיע מן
)פסוק ג  -ד( שמע ישראל עד להושיע אתכם ,ומי האיש ושני ושלישי כהן מדבר ושוטר משמיע ,וזה
שוטר מדבר ושוטר משמיע:507
הירא ורך הלבב  -רבי עקיבא אומר כמשמעו ,שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה.
רבי יוסי הגלילי אומר הירא מעבירות שבידו,ב ולכך תלתה לו תורה לחזור על בית וכרם ואשה לכסות
על החוזרים בשביל עבירות שבידם ,שלא יבינו שהם בעלי עבירה ,והרואהו חוזר אומר שמא בנה בית
או נטע כרם או ארש אשה:508
)ט( שרי צבאות  -שמעמידין זקפין ,מלפניהם ומלאחריהם וכשילין של ברזל בידיהם וכל מי שרוצה
לחזור הרשות בידו לקפח את שוקיו .זקפין ,בני אדם עומדים בקצה המערכה לזקוף את הנופלים
ולחזקם בדברים שובו אל המלחמה ולא תנוסו ,שתחלתג נפילה ניסה:509
)י( כי תקרב אל עיר  -במלחמת הרשות הכתוב מדבר ,כמו שמפורש בענין )פסוק טו( כן תעשה לכל
הערים הרחוקות וגו':510
)יא( כל העם הנמצא בה  -אפילו אתה מוצא בה משבעה אומותד שנצטוית להחרימם ,אתה רשאי
לקיימם:511
קמה

506

) (22ספרי פרשת שופטים פיסקא נב
פן ימות במלחמה .אם לא ישמע לדברי כהן אף מת במלחמה:
507

) (6תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מג/א
מתקנין את הדרכים :גמרא תנו רבנן ודברו השוטרים יכול דברים של עצמן כשהוא אומר ויספו השוטרים הרי דברים של
עצמן אמור הא מה אני מקיים ודברו השוטרים בדברי משוח מלחמה הכתוב מדבר הא כיצד כהן מדבר ושוטר משמיע תני
חדא כהן מדבר ושוטר משמיע ותניא אידך כהן מדבר וכהן משמיע ותניא אידך שוטר מדבר ושוטר משמיע אמר אביי הא
כיצד מונגש ועד ודברו כהן מדבר וכהן משמיע מודברו עד ויספו כהן מדבר ושוטר משמיע מויספו ואילך שוטר מדבר
ושוטר משמיע:
508

) (13תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מד/א
ומאחר דכתב לא יעבור לא יצא בצבא למה לי לעבור עליו בשני לאוין :משנה ויספו השוטרים לדבר
אל העם וגו' ר' עקיבא אומר הירא ורך הלבב כמשמעו שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות
חרב שלופה רבי יוסי הגלילי אומר הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידו לפיכך תלתה לו
התורה את כל אלו שיחזור בגללן רבי יוסי אומר אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת
ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין הרי הוא הירא ורך הלבב והיה ככלות השוטרים לדבר אל
העם ופקדו שרי צבאות בראש העם ובעקיבו של עם מעמידין זקיפין לפניהם ואחרים
ספרי פרשת שופטים פיסקא נד
ויספו השוטרים לדבר אל העם .למדנו שהם הדברים הירא ורך הלבב שיש עבירה בידו בסתר :ילך וישוב לביתו .ר' עקיבא
אומר הירא ורך הלבב כמשמעו .ר' יוסי הגלילי אומר הירא ורך הלבב זה בן מ' שנה :ולא ימס את לבב אחיו כלבבו .מלמד
שאם היה אחד מהם מתיירא מן העבירה שבידו כולם חוזרים ובאים) :סליק פיסקא(:
509

ספרי פרשת שופטים פיסקא נה
והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם .שם בעקבו של עם מעמידים זקפים מלפניהם וכשנים של ברזל
מאחריהם וכל המבקש לחזור הרשות בידו לקפח את שוקיו שתחלת ניסה נפיל' שנ' אשר נס ישראל
מפני פלשתים וגם מגפה גדולה היתה בעם .בד"א במלחמת הרשות אבל במלחמת מצוה הכל יוצאים
אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתה) :סליק פיסקא(:
) (4תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מד/א
ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין הרי הוא הירא ורך הלבב והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם ופקדו
שרי צבאות בראש העם ובעקיבו של עם מעמידין זקיפין לפניהם ואחרים מאחוריהם וכשילין של ברזל בידיהן וכל המבקש
לחזור הרשות בידו לקפח את שוקיו
510

כי תקרב אל עיר .במלחמת הרשות הכתוב מדבר .אל עיר ולא לכרך .לעיר ולא לכפר:

511

ספרי פרשת שופטים פיסקא נז
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רש"י דברים
למס ועבדוך  -עד שיקבלו עליהם מסים ושעבוד:512
)יב( ואם לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה  -הכתוב מבשרך שאם לא תשלים עמך סופה להלחם
בךה אם תניחנה ותלך:513
514
וצרת עליה  -אף להרעיבה ולהצמיאה ולהמיתה מיתת תחלואים :
)יג( ונתנה ה' אלהיך בידך  -אם עשית כל האמור בענין ,סוף שה' נותנה בידך:515
)יד( והטף  -אף טף של זכרים .ומה אני מקיים )פסוק יג( והכית את כל זכורה ,בגדולים:516
)יז( כאשר צוך  -לרבות אתו הגרגשי:517
518
)יח( למען אשר לא ילמדו  -הא אם עשו תשובה ומתגיירים,ז אתה רשאי לקבלם :
)יט( ימים  -שנים:519
520
רבים  -שלשה .מכאן אמרו אין צרין על עיירות של נכרים פחות משלשה ימים קודם לשבת .ח ולמד
שפותח בשלום שנים או שלשה ימים .וכן הוא אומר )שמואל ב' א ,א( וישב דוד בצקלג ימים שנים,
ובמלחמת הרשותט הכתוב מדברקמז:
521
כי האדם עץ השדה  -הרי כי משמש בלשון דלמא  .שמא האדם עץ השדה להכנס בתוך המצור
מפניךי להתייסר ביסורי רעב וצמא כאנשי העיר למה תשחיתנוקמח:
)כ( עד רדתה  -לשון רדוי,כ שתהא כפופה לךקמט:
פרק כא
)ב( ויצאו זקניך  -מיוחדים שבזקניך ,אלול סנהדרי גדולה:522
ומדדו  -ממקוםמ שהחלל שוכב:523
קצת' :והיה כל העם הנמצא בה .לרבות כנענים שבתוכה :והי

512

) (6ספרי פרשת שופטים פיסקא נז
והיה לך למס ועבדוך .אמרו מקבלים עלינו מסים ולא שעבוד שעבוד ולא מסים אין שומעים להם עד שיקבלו עליהם זה
וזו:
513

) (6ספרי פרשת שופטים פיסקא נז
אם לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה .הכתוב מבשרך שאם אינ' משלמת עמך לסוף שהוא עוש' עמך מלחמה:
514

) (6ספרי פרשת שופטים פיסקא נז
וצרת עליה .אף להרעיבה אף להצמיאה אף להמיתה במיתת תחלואים.
515

) (6ספרי פרשת שופטים פיסקא נז
ונתנה ה' אלהיך בידך .אם עשית את כל האמור בענין לסוף שה' אלהיך נתנה בידך:

516

) (6ספרי פרשת שופטים פיסקא נז
ך :והכית את כל זכורה .שומע אני אף הקטנים שבתוכה ת"ל רק הנשים והטףך והבהמה .או אינו אלא טף של נקבות.
אמרת ומה מדין שהמית את הנקבות הגדולות החיה את הקטנות כאן שהחיה את הגדולו' אינו דין שיחיה את הקטנות הא
אינו אומר כאן טף אלא טף של זכרים :רק הנשים והטף והבהמה ואת כל שללה תבוז לך .יכול תהיה ביזתם אסור' לך ת"ל
תבוז לך ואכלת את שלל אויביך) :סליק פיסקא(?????:
517

ספרי פרשת שופטים פיסקא נח
וב :החתי האמורי הכנעני .כשהוא אומר כאשר צוך ה' אלהיך לרבות את הגרגשי:
)סליק פיסקא(:

518

ספרי פרשת שופטים פיסקא נט
למען לא ילמדו אתכם לעשות .מלמד שאם עושי' תשובה אין נהרגים:

519

ספרי פרשת שופטים פיסקא ס
ימים רבים .ימים שנים רבים שלשה מכאן אמרו שבת יט אין צריך על עיר של גוים פחות מג' ימים קודם לשבת:
 520עי' הערה הקודמת.
 521עי'
522

) (5תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מד/ב
משנה עגלה ערופה בלשון הקודש שנאמר כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך שלשה מבית דין הגדול שבירושלים
היו יוצאין רבי יהודה אומר חמשה שנאמר זקניך שנים ושופטיך שנים ואין בית
523

ומדדו את הערים אשר סביבות החלל .מן החלל אל הערים ולא מן הערים אל החלל .נמצא ראשו
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רש"י דברים
אל הערים אשר סביבות החלל  -לכל צד לידענ איזו קרובהקנ:
)ד( אל נחל איתן  -קשהס שלא נעבד:524
וערפו  -קוצץ ערפה בקופיץ.ע אמר הקדוש ברוך הוא תבא עגלה בת שנתה שלא עשתה פירות ותערף
במקום שאינו עושה פירות ,לכפר על הריגתו של זה שלא הניחוהופ לעשות פירות:525
)ז( ידינו לא שפכה  -וכי עלתה על לב שזקני בית דין שופכי דמים הם ,אלא לא ראינוהו ופטרנוהו בלא
מזונות ובלא לויה .והכהנים אומרים כפרצ לעמך ישראל:526
527
)ח( ונכפר להם הדם  -הכתוב מבשרם שמשעשו כן יכופר להם העון :
)ט( ואתה תבער  -מגיד שאם נמצא ההורג אחר שנתערפה העגלה הרי זה יהרג ,והוא הישר בעיני ה':528
רש"י פרשת כי תצא
פרק כא
)י( כי תצא למלחמה  -במלחמת הרשות הכתוב מדבר ,529שבמלחמת ארץ ישראל אין לומר ושבית
שביו ,שהרי כבר נאמר )לעיל כ טז( לא תחיה כל נשמה :ושבית שביו  -לרבות כנענים שבתוכה 530ואף
על פי שהם משבעה אומות) :יא( אשת  -אפילו אשת איש )ספרי כי תצא א( :ולקחת לך לאשה  -לא
דברה תורה אלא כנגד יצר הרע ,שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה ישאנה באיסור ,531אבל אם נשאה
סופו להיות שונאה ,שנאמר אחריו )פסוק טו( כי תהיין לאיש וגו' ,וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה
524

ספרי פרשת שופטים פיסקא סד
א :אל נחל איתן .שם כמשמעו קשה .ואעפ"י שאין איתן כשר .עורפי' אותם בקופיץ מאחרי' ומקומו אסור ליזרע ומלעבו'.
יכול יהא אסור מלהדו' שם פשתן ומלנקר שם את האבנים ת"ל לא יזרע .זריעה בכלל היתה ולמה יצאת להקיש אליה מה
זריע' מיוחדת שהיא חובת קרקע יצאו אלו שאינו חובת קרקע :וע
525

ספרי פרשת שופטים פיסקא סד
קרקע :וערפו שם .נאמר כאן עריפה ונאמ' להלן שמות יג עריפה מה עריפה האמורה להלן עורפים בקופיץ מאחריה ואסור
בהנאה וקוברו אף עריפה האמורה כאן עורפה בקופיץ מאחריה:

) (2תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מו/א
ולימא טפח הא קא משמע לן שיעורא דעול טפח הוי למאי נפקא מינה למקח וממכר אמר רבי יוחנן בן שאול מפני מה
אמרה תורה הביא עגלה בנחל אמר הקדוש ברוך הוא יבא דבר שלא עשה פירות ויערף במקום שאין עושה פירות ויכפר על
מי שלא הניחו לעשות פירות מאי פירות אילימא פריה ורביה אלא מעתה אזקן ואסריס ה"נ דלא ערפינן אלא מצות:
ומורידין אותה אל נחל איתן איתן
526

) (2תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מה/ב
עריפה של עגלה ואומרים ידינו לא שפכה את הדם הזה ועינינו לא ראו וכי על דעתינו עלתה שזקני ב"ד שופכי דמים הן
אלא שלא בא על ידינו ופטרנוהו )בלא מזון( ולא ראינוהו והנחנוהו )בלא לוייה(
527

) (24ילקוט שמעוני דברים  -פרק כא  -רמז תתקכד
לא היה צריך לומר ונכפר להם הדם אלא רוח הקדש מבשרתן אימתי שתעשו ככה מתכפר לכם הדם:

528

) (32ספרי פרשת שופטים פיסקא סז
מנת כן פדיתנו שלא יהיה בנו שופכי דמים .ד"א על מנת כן פדיתנו שאם נחטא אתה מכפר עלינו .ורוח הקודש אומר כל
זמן שתעשו ככה הדם מכפר לכם ואתה תבער .בער עושי הרעות מישראל) :סליק

 529עי' ספרי )כי תצא א( :כי תצא למלחמה על אויביך .במלחמת הרשות הכתוב מדבבר
 530עי' ספרי שם :ושבית שביו .לרבות כנענים שבה:
 531עי' קידושין )דף כא ע"ב( :איבעיא להו כהן מהו ביפת תואר חידוש הוא לא שנא כהן ולא שנא
ישראל או דילמא שאני כהנים הואיל וריבה בהן מצות יתרות רב אמר מותר ושמואל אמר אסור
בביאה ראשונה דכ"ע לא פליגי דשרי דלא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע כי פליגי בביאה שניה רב
אמר מותר ושמואל אמר אסור רב אמר מותר הואיל ואישתריא אישתרי ושמואל אמר אסור דהא
הויא לה גיורת וגיורת לכהן לא חזיא א"ד בביאה שניה כ"ע לא פליגי דאסירא דהויא לה גיורת כי
פליגי בביאה ראשונה רב אמר מותר דהא לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע ושמואל אמר אסור כל
היכא דקרינא ביה והבאתה אל תוך ביתך קרינא ביה וראית בשביה כל היכא דלא קרינא ביה והבאתה
אל תוך ביתך לא קרינא ביה וראית בשביה תנו רבנן וראית בשביה בשעת שביה אשת ואפילו אשת
איש יפת תואר לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות ואל
יאכלו בשר תמותות נבילות
65

רש"י דברים
לכך נסמכו פרשיות הללו) :532יב( ועשתה את צפרניה  -תגדלם כדי שתתנוול) :533יג( והסירה את שמלת
שביה  -לפי שהם נאים ,שהגוים בנותיהם מתקשטות במלחמה בשביל להזנות אחרים עמהם :534וישבה
בביתך  -בבית שמשתמש בו ,נכנס ונתקל בה ,יוצא ונתקל בה .רואה בבכייתה ,רואה בנוולה ,כדי
שתתגנה עליו :535ובכתה את אביה  -כל כך למה ,כדי שתהא בת ישראל שמחה וזו עצבה ,בת ישראל
מתקשטת וזו מתנוולת) :536יד( והיה אם לא חפצתה בה  -הכתוב מבשרך שסופך לשנאותה )ספרי כי
תצא ד( :לא תתעמר בה  -לא תשתמש בה ,537בלשון פרסי קורין לעבדות ושימוש עימראה מיסודו של
רבי משה הדרשן למדתי כן) :יז( פי שנים  -כנגד שני אחים :538בכל אשר ימצא לו  -מכאן שאין הבכור
נוטל פי שנים בראוי לבא לאחר מיתת האב כבמוחזק) :539יח( סורר  -סר מן הדרךקנא :ומורה  -מסרב
בדברי אביו לשון ממריםקנב :ויסרו אותו  -מתרין בו בפני שלשה ומלקין אותו ,540בן סורר ומורה אינו
חייב עד שיגנוב ויאכל תרטימר בשר וישתה חצי לוג יין ,שנאמר )פסוק כ( זולל וסובא ,ונאמר )משלי
כג כ( אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר למו .ובן סורר ומורה נהרג על שם סופו ,הגיעה תורה לסוף
דעתו ,סוף שמכלה ממון אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא ,ועומד בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות,
אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב) :541כא( וכל ישראל ישמעו ויראו  -מכאן שצריך הכרזה בבית
532

עי' דב"ר )פרשה ו פסקה ד( ד"א בן עזאי אומר מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה כיצד כתיב למעלה כי תצא
למלחמה וגו' וראית בשביה וגו' אמר הקדוש ב"ה אף על פי שהתרתי אותה לך אמרתי לך וגלחה את ראשה ועשתה את
צפרניה כדי שלא תמצא חן בעיניך ותשלח אותה ואם לא עשית כן מה כתיב אחריו כי יהיה לאיש בן סורר ומורה מתוך כך
כי יהיה באיש חטא משפט מות הוי עבירה גוררת עבירה ומצוה גוררת מצוה מנין תחלה כי יקרא קן צפור מתוך כך כי
תבנה בית חדש מתוך כך לא תזרע כרמך כלאים מתוך כך לא תחרוש בשור ובחמור יחדו מתוך כך גדילים תעשה לך הרי
מצוה גוררת מצוה:
ועי' תנחומא )כי תצא פרק א( כי תצא למלחמה שנו רבותינו מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה וראית בשביה וגו'
וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה כדי שלא תמצא חן בעיניך מה כתיב בתריה כי תהיין לאיש שתי נשים וגו' שתים
בבית מריבה בבית ולא עוד אחת אהובה ואחת שנואה או שתיהן שנואות מה כתיב אחריו כי יהיה לאיש בן סורר ומורה
כל מאן דנסיב יפת תאר נפיק מנייהו בן סורר ומורה שכן כתב בדוד על שחמד מעכה בת תלמי מלך גשור בצאתו למלחמה
יצא ממנו אבשלום שבקש להרגו ושכב עם עשר

 533עי' יבמות )דף מח ע"א( תנו רבנן וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה רבי אליעזר אומר תקוץ רבי
עקיבא אומר תגדיל אמר רבי אליעזר נאמרה עשיה בראש ונאמרה עשיה בצפרנים מה להלן העברה
אף כאן העברה רבי עקיבא אומר נאמר עשיה בראש ונאמר עשיה בצפרנים מה להלן ניוול אף כאן
ניוול וראיה לדברי רבי אליעזר ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך לא עשה רגליו ולא עשה שפמו
מאי עשיה העברה
 534עי' ספרי )כי תצא פיסקא ג( והסירה את שמלת שביה מעליה .מלמד שמעביר ממנה בגדי' נאים
ומלבישה בגדי אלמנות שהגוים ארורי' בנותיהם הם מתקשטות במלחמה בשביל להזנות אחרי' עמהם:
 535עי' מסכת אבל רבתי )פרק שביעי( לה שירים ונזמים וטבעות מעבירין אותן הימנה כדי שתהא
יושבת ורואה בניוולה ]וישבה בביתך כדי שתהא יושבת בתוך ביתו נכנס ורואה בניוולה[ ובכתה את
אביה ואת אמה ודאי
עי' ספרי )כי תצא פיסקא ג( וישבת בבית' .בבית שמשתמש בו נתקל בה ונכנס נתקל בה ויוצא רואה
בקרויה ורואה בניוולה
 536עי' שם :וכל כך למה שתהא בת ישראל שמחה וזו בוכה זו מתקשטת וזו מתנוולת .הא אם לא עשה
בה את כל המעשי' האלו ובה עליה הרי זו בעילת זנות
 537עי' שם פיסקא ד :לא תתעמר בה .לא תשתמש בה כדברי רבי יונתן .ד"א הרי זו אזהרה לב"ד
 538ע'י שם פיסקא ז ,לתת לו פי שנים .ב"ב קכב פי שנים בששה או פי שנים בכל הנכסים הרי אתה דן
הואיל ונוחל עם אחד ונוחל עם חמשה מה מצינו כשנוחל עם אחד פי שנים באחד אף כשנוחל עם
חמשה פי שנים באחד .או כלך לדרך זו הואיל ונוחל עם אחד ונוחל עם חמשה מה מצינו כשנוחל עם
אחד פי שנים בכל הנכסים אף כשנוחל עם חמשה פי שנים בכל הנכסים ת"ל והיה ביום הנחילו את
בניו ריבה נחלה לבני' אחר שלמדנו שריבה נחלה לבנים הא אין עליך לדון כדין האחרון אלא כדין
הראשון הואיל ונוחל עם אחד ונוחל עם חמשה מה מצינו כשנוחל עם אחד פי שנים באחד כשנוחל
עם ה' פי שנים באחד מהם .וכן הוא אומר בראשית מח ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך ואומר דה"א
ה ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ואומר שם כי יהודה גבר באחיו .הואיל ומצינו שהבכורה
ליוסף ובכורה לדורות מה מצינו בבכורה אחת ליוסף פי שנים באחד אף בכורה האמורה לדורו' פי
שנים באחד מהם:
 539ע'י שם :בכל אשר ימצא לו .מלמד בכורות נב וש"נ שאין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק:
 540עי' שם פיסקא ח :סנהדרין עא ויסרו אותו .במכות :ולא ישמע אליהם .מלמד שמלקים אותו בפני
ג':
 541עי' סנהדרין )דף עא ע"ב( דאישתני לגמרי האמר ליה רבי יוחנן לתנא תני תידון בסקילה :משנה בן
סורר ומורה נידון על שם סופו ימות זכאי ואל ימות חייב שמיתתן של רשעים הנאה להן והנאה
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רש"י דברים
דין פלוני נסקל על שהיה בן סורר ומורה) :542כב( וכי יהיה באיש חטא משפט מות  -סמיכות הפרשיות
מגיד שאם חסים עליו אביו ואמו סוף שיצא לתרבות רעה ויעבור עבירות ויתחייב מיתה בבית דין:543
ותלית אותו על עץ  -רבותינו אמרו כל הנסקלין נתליןפ שנאמר )פסוק כג( כי קללת אלהים תלוי
והמברך ה' בסקילה) :544כג( כי קללת אלהים תלוי  -זלזולו של מלך הואצ שאדם עשוי בדמות דיוקנו
וישראל הם בניוקקנג משל לשני אחים תאומים שהיו דומין זה לזה אחד נעשה מלך ואחד נתפס
ללסטיות ונתלה כל הרואה אותו אומר המלך תלוי 545כל קללה שבמקרא לשון הקל וזלזול כמו )מלכים
א' ב ח( והוא קללני קללה נמרצתקנד :פרק כב
קנה
)א( והתעלמת  -כובש עיןר כאלו אינו רואהו  :לא תראה והתעלמת  -לא תראה אותוש שתתעלם
ממנו זהו פשוטו ורבותינו אמרו פעמים שאתהת מתעלם וכו') :546ב( עד דרש אחיך  -וכי תעלה על
דעתך שיתנהו לו קודם שידרשהו אלא דרשהוא שלא יהא רמאי :547והשבתו לו  -שתהא בו השבהב
שלא יאכל בביתך כדי דמיו ותתבעם ממנו מכאן אמרו כל דבר שעושה ואוכל יעשה ויאכל ושאינו
עושה ואוכלג ימכר) :548ג( לא תוכל להתעלם  -לכבוש עינךד כאלו אינך רואה אותוקנו) :ד( הקם תקים -
זו טעינהה להטעין משאוי שנפל מעליו :549עמו  -עם בעליו אבל אם הלך וישב לו ואמר לו הואיל
ועליך מצוה אם רצית לטעון טעון פטור) :550ה( לא יהיה כלי גבר על אשה  -שתהא דומה לאיש כדי
שתלך בין האנשים שאין זו אלא לשם ניאוף :551ולא ילבש גבר שמלת אשה  -לילך ולישב בין הנשיםו
לעולם לצדיקים רע להן ורע לעולם
וע'י שם עב ע"א ,גמרא תניא רבי יוסי הגלילי אומר וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין
האיטלקי אמרה תורה יצא לבית דין ליסקל אלא הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה שסוף
מגמר נכסי אביו ומבקש למודו ואינו מוצא ויוצא לפרשת דרכים ומלסטם את הבריות אמרה תורה
ימות זכאי ואל ימות חייב שמיתתן של רשעים הנאה להם והנאה לעולם ולצדיקים רע להם ורע
לעולם
ועי' ספרי )כי תצא פיסקא ח( :סורר ומורה .שני פעמים .ומורה שוטה .ומור' שמור' לעצמו דרך אחרת.
ד"א בשביל שאכל זה ממון אביו אמרת בן סורר ומורה ימות .אלא נידון על שם סופו מוטב ימות זכאי
ואל ימות חייב.
 542עי' סנהדרין דף פט ע"א :תנו רבנן ארבעה צריכין הכרזה המסית ובן סורר ומורה וזקן ממרא ועדים
זוממין בכולהו כתיב בהו וכל העם וכל ישראל בעדים זוממין כתיב והנשארים דלא כולי עלמא חזו
לסהדותא
 543ע'י ספרי )כי תצא פיסקא ח( אביו של זה חשק יפת תואר והכניס שטן לתוך ביתו ונעשה בנו סורר
ומורה וסופו להמיתו מיתה משונה שנאמ' כי יהיה לאיש חטא משפט מות והומת.
 544ע'י סנהדרין )דף מה ע"ב( :כל הנסקלין נתלין דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים אינו נתלה אלא
המגדף והעובד עבודה זרה ה
וע'י ספרי )כי תצא פיסקא יא( ותלית אותו .יכול יהו כל הנסקלים נתלים ת"ל כי קללת אלהים תלוי אחר שריבה הכתוב
מיעט מה אנו למדים אותו מן המגדף מה מגדף מיוחד שפשט ידו בעיקר והוא נתלה כך כל הפושט ידו בעיקר הוא נתלה .ר'
אליעזר אומר מה המגדף מיוחד שהוא נסקל והרי הוא נתלה כך כל הנסקלים נתלים .יכול יהו תולים אותו חי ת"ל והומת:
ותל

 545עי' תוספתא )סנהדרין פרק ט( לקיים בו מצות תליה היה רבי מאיר אומר מה ת"ל )דברים כא( כי
קללת אלהים תלוי משלו משל למה"ד לב' אחים דומים זה לזה א' שר על כל העולם וא' יצא לסטים
לאחר זמן נתפס זה שיצא ללסטים היו צולבין אותו על הצלוב והיה כל עובר ושב אומר דומה שהשר
צלוב לכך נאמר כי קללת אלהים תלוי סייף שנהרג בו סודר שנחנק בו אבן שנסקל בה ועץ שנתלה
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עי' ספרי )כי תצא פיסקא יב( והתעלמת .פעמים שאתה מתעלם ופעמים שאי אתה מתעלם כיצד היה כהן והוא בבית
הקברות או שהיה זקן ואינה לפי כבודו או שהיה שלו מרובה משל חבירו פטור לכך נא' והתעלמת פעמים שאתה מתעלם
ופעמים שאי אתה מתעלם :וכן הוא בב"מ )ל ע"א(

 547ע'י & :עד דרוש אחיך אותו .ב"מ כח וכי עלתה על דעתך שאתה נותן לו עד שלא יתן סימניו א"כ
למה נאמר עד דרוש אחיך אותו עד שתדרוש את אחיך אם רמאי הוא אם אינו רמאי:
548

עי' בבא מציעא )דף כח ע"ב( משנה כל דבר שעושה ואוכל יעשה ויאכל ודבר שאין עושה ואוכל ימכר שנאמר והשבותו
לו ראה היאך תשיבנו לו מה יהא בדמים רבי טרפון אומר ישתמש בהן לפיכך אם אבדו חייב באחריותן רבי עקיבא אומר
לא ישתמש בהן לפיכך אם אבדו אין חייב באחריותן :גמרא??????
וע'י שם :תנו רבנן והשבותו לו ראה היאך תשיבנו לו שלא יאכיל עגל לעגלים וסיח לסייחין אווזא לאווזין ותרנגול
לתרנגולין:

 549עי' ספרי )כי תצא פיסקא יב( הקם תקים עמו .זו טעינה דברי ר' יהוד' בן בתירה:
 550עי' שם פיסקא טו :הקם תקים עמו .שם לב העמידה ונפלה העמידה ונפלה אפילו ה' פעמים חייב
שנא' הקם תקים עמו .הלך וישב לו ואמר לו הואיל ועליך מצוה לפרוק פרוק פטור שנא' הקם תקים
עמו .יכול אפילו זקן אפילו מוכה שחין ת"ל הקם תקים עמו) :סליק פיסקא(:
 551עי' שם פיסקא טז :לא יהיה כלי גבר על אשה .נזיר נט וכי מה בא הכתוב ללמדנו שלא תלבש אשה
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רש"י דברים
דבר אחר שלא ישיר שער הערוהז ושער של בית השחי :552כי תועבת  -לא אסרה תורה אלא לבושח
המביא לידי תועבהקנז) :ו( כי יקרא  -פרט למזומן :553לא תקח האם  -בעודהט על בניהקנח) :ז( למען
ייטב לך  -אם מצוה קלה שאין בה חסרון כיסי אמרה תורה למען ייטב לך והארכת ימים קל וחומר
למתן שכרן של מצות חמורות) :554ח( כי תבנה בית חדש  -אם קיימת מצות שלוח הקן סופך לבנות
בית חדש ותקיים מצות מעקה שמצוה גוררת מצוה ותגיע לכרם ושדה ולבגדים נאים לכך נסמכו
פרשיות הללו :555מעקה  -גדר סביב לגג ואונקלוס תרגם תיקא כעין תיק שמשמר מה שבתוכוקנט :כי
יפול הנופל  -ראוי זה ליפולכ ואף על פי כן לא תתגלגל מיתתו על ידך שמגלגלין זכות על ידי זכאי
וחובה על ידיל חייב) :556ט( כלאים  -חטהמ ושעורה וחרצן במפולת יד :557פן תקדש  -כתרגומו תסתאב
כל דבר הנתעב על האדם בין לשבח כגון הקדש בין לגנאי כגון איסור נופל בו לשון קדש כמו )ישעיה
סה ה( אל תגש בי כי קדשתיךקס :המלאה  -זה מילוי ותוספת שהזרע מוסיףקסא) :י( לא תחרוש בשור
ובחמור  -הוא הדין לכל שני מינים שבעולם והוא הדין להנהיגם יחד קשוריםנ זוגים בהולכת שום
משא) :558יא( שעטנז  -לשון עירוב ורבותינו פירשוס שוע טווי ונוז) :559יב( גדלים תעשה לך  -אף מן
הכלאים לכך סמכן הכתוב) :560יג( ובא אליה ושנאה  -סופוקסב) :יד( ושם לה עלילות דברים  -עבירה
גוררת עבירה עבר על לאע תשנא )ויקרא יט יז( סופו לבא לידי לשון הרע :561את האשה הזאת  -מכאן
כלים לבנים ואיש לא יתכסה בגדי צבעונים ת"ל תועבה דבר הבא לידי תועבה .זהו כללו של דבר שלא
תלבש אשה מה שהאיש לובש ותלך לבין האנשים והאיש לא יתקשט בתכשיטי נשים וילך לבין
הנשים .ר' אליעזר בן יעקב אומר שלא תלבש אשה כלי זיין ותצא למלחמה ומה ת"ל לא יהיה כלי גבר
האיש לא יתקשט בתכשיטי נשים ת"ל ולא ילבש גבר שמלת אשה :כי ת
 552עי' נזיר )דף נט ע"א( איכא דאמרי אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן המעביר בית השחי ובית
הערוה לוקה משום לא ילבש גבר שמלת אשה מיתיבי העברת שיער אינה מדברי תורה אלא מדברי
סופרים הוא דאמר כי האי תנא דתניא המעביר בית השחי ובית הערוה הרי זה עובר משום לא ילבש
גבר שמלת אשה ותנא קמא
553

חולין קלט ע"א ספרי כי תצא יז.
554
עי' ספרי )כי תצא פיסקא יח( :לא תקח האם על הבנים אפילו לטהר בה את המצורע והרי דברים ק"ו ומה מצוה קלה
שהי' באיסור אמרה תורה למען ייטב לך והארכת ימים כתוב בה אריכות ימים שאר מצות חמורות שבתורה עאכ"ו) :ס

 555עי' דב"ר )פרשה ו פסקה ד( ומצוה גוררת מצוה מנין תחלה כי יקרא קן צפור מתוך כך כי תבנה בית
חדש מתוך כך לא תזרע כרמך כלאים מתוך כך לא תחרוש בשור ובחמור יחדו מתוך כך גדילים תעשה
לך הרי מצוה גוררת מצוה:
 556עי' ספר )כי תצא פיסקא יט( :כי יפול הנופל ממנו .ראוי זה שיפול אלא שמגלגלים זכות ע"י זכאי
וחובה על ידי חייב:
 557ע'י ברכות )דף כב ע"א( :דתניא רבי אלעאי אומר ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ כרבי יאשיה
בכלאים כדכתיב )כרמך( לא תזרע ]כרמך[ כלאים רבי יאשיה אומר לעולם אינו חייב עד שיזרע חטה
ושעורה וחרצן במפולת יד כרבי יהודה בן בתירא בדברי תורה דתניא רבי יהודה בן בתירא אומר אין
דברי תורה מקבלין טומאה
 558ע'י & :לא תחרוש בשור וחמור יחדיו .יכול לעול' כשהוא' אומ' שמות כג למען ינוח שורך וחמורך
כמוך שור וחמור עושים מלאכה אם כן למה נאמר לא תחרוש בשור וחמור אין לי אלא שור וחמור
מנין לרבות שאר בהמה וחיה ועוף כיוצא בשור תלמוד לומר לא תחרוש מ"מ .אם כן למה נאמר בשור
וחמור .בשור וחמור אי אתה חורש אבל כלאים פ"ח אתה חורש באדם ובחמור .ד"א לא תחרוש אין לי
אלא חורש מנין לרבות את הדש שם והיושב בקרון והיוצא והמנהיג ת"ל יחדיו מ"מ .רבי מאיר פוטר
ביושב בקרון .יחדיו פרט לרמך .יחדיו פרט שם לקושר את הסוס בצידי הקרון או לאחר הקרון או
הדולפקס לגמלים:
 559עי' ספר )כי תצא פיסקא כב( :לא תלבש שעטנז .יכול לא ילבש גזי צמר ואנצי פשתן תלמוד לומר
שעטנז שם פ"ט דבר שהוא שוע טווי ונוז .ר' שמעון בן אלעזר אומר נלוז ומליז את אביו שבשמי' עליו.
לא תלבש .אין לי אלא שלא
 560עי' ספר )כי תצא פיסקא כג( :גדילים תעשה לך .אמור מעתה שניה' נאמרו בדבור אחד .זכור ושמור
נאמרו בדבו' אחד .מחלליה מות יומת וביום השבת שני כבשים בני שנה נאמרו בדבור אחד .ערות
אשת אחיך לא תגלה יבמה יבא עליה נאמרו בדבור אחד .וכל בת יורשת נחלה ולא תסוב נחלה ממטה
למטה בדבור אחד נא' מה שאי אפשר לב"ו לומר ב' דברים כאחד שנאמ' תהלים סב אחת דבר אלהים
שתים זו שמענו) :סליק פיסקא(:
עי' שבת )דף כז ע"ב( לאתויי ציצית ציצית בהדיא כתיב לא תלבש שעטנז צמר ופשתים וכתיב גדילים
תעשה לך סלקא דעתך אמינא כדרבא????
 561עי' ספר )כי תצא פיסקא כה( :כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה .ר' יהודה אומר כתובות מה אם
בא עליה לוקה ואם אינו לוקה מכאן אתה אומ' עבר אדם על מצוה קלה סופו לעבור על מצוה חמורה.
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שאין אומר דברפ אלא בפני בעל דין) :562טו( אבי הנערה ואמה  -מי שגדלו גידוליםצ הרעים יתבזו
עליה) :563טז( ואמר אבי הנערה  -מלמד שאין רשות לאשה לדברק בפני האיש) :564יז( ופרשו השמלה -
הרי זה משלר מחוורין הדברים כשמלה) :565יח( ויסרו אותו -ש מלקות) :566כ( ואם אמת היה הדבר -
בעדים והתראהת שזנתה לאחר אירוסיןקסג) :כא( אל פתח בית אביה  -ראו גידולים שגדלתם:567
וסקלוה אנשי עירה  -במעמדא כל אנשי עירה :568לזנות בית אביה  -כמו בבית אביהקסד) :כב( ומתו גם
שניהם  -להוציא מעשה חדודיםב שאין האשה נהנית מהם :569גם  -לרבות הבאיםג מאחריהם דבר
אחר גםד שניהם לרבות את הולד שאםה היתה מעוברת אין ממתינין לה עד שתלד) :570כג( ומצאה
איש בעיר  -לפיכך שכב עמה פרצה קוראה לגנב הא אילו ישבה בביתה לא אירע לה) :571כו( כי כאשר
קסה
יקום וגו'  -לפי פשוטו זהו משמעו כי אנוסה היא ובחזקה עמד עליה כאדם העומד על חברו להרגו
ורבותינו דרשו בו הרי זה בא ללמדו ונמצא למד וכו':572
עבר אדם על ואהבת לרעך כמוך סופו לעבור על לא תקום ולא תטור ועל לא תשנא את אחיך ואהבת
לרעך כמוך וחי אחיך עמך עד שבא לידי שפיכות דמים .לכך נאמר כי יקח איש אשה :ושם לה עלילות
דברים .יכול אפי' אמר לה
 562עי' ספר )כי תצא פיסקא כה( והוציא עליה שם רע :ואמר את האשה הזאת .מלמד שאין אומר
דברים אלא בעמידתה:
 563עי' ספר )כי תצא פיסקא כה( ולקח אבי הנערה ואמה .אין לי אלא שיש לה אב ואם .יש לה אב ולא
אם אם ולא אב לא אב ולא אם מנין ת"ל נערה מ"מ א"כ למה נאמר אבי הנערה ואמה הם שגידלו
גידולים רעים יבואו ויתנו להן גדוליהם.
 564עי' ספר )כי תצא פיסקא כה( ואמר אבי הנערה אל הזקני' .מכאן שאין רשות לאשה לדבר במקום
האיש:
 565עי' & :ופרשו השמלה לפני זקני העיר .כתובות מו יחוורו הדברים כשמלה וזה אחד מן הדברים
שהיה רבי ישמעאל דורש מן התורה כמשל .כיוצא בו שמות כג אם זרחה השמש עליו דמים לו וכי
עליו זורחת השמש בלבד ומה ת"ל אם זרחה השמש מה שמש שלום בעולם אף זה אם הוא יודע
שהוא שלום ממנו והרגו הרי זה חייב .כיוצא בו שם כא אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו על בוריו.
וכן הוא אומר ופרשו השמלה יחוורו הדברים כשמלה .ר' עקיבא אומר הרי הוא אומר ופרשו השמלה
לפני זקני העיר נמצאו עדי הבעל זוממי' .ד"א ופרשו השמלה יבואו עדיו של זה ועדיו של זה ויאמרו
דבריהם לפני זקני העיר .ר' אליעזר אומר דברים ככתבם) :סליק פיסקא(:
566
567

ספרי כי תצא כח.

עי' כתובות )דף מד ע"ב( :וסקלוה וקטנה לאו בת עונשין היא אלא כאן נערה הא כל מקום שנאמר
נער אפילו קטנה במשמע תני שילא שלש מדות בנערה באו לה עדים בבית חמיה שזינתה בבית אביה
סוקלין אותה על פתח בית אביה כלומר ראו גידולים שגידלתם באו לה עדים בבית אביה שזינתה
בבית אביה סוקלין אותה על פתח שער העיר סרחה ולבסוף בגרה תידון בחנק למימרא דכל היכא
דאישתני
 568עי' ספר )כי תצא פיסקא ל( :וסקלוה כל אנשי עירה .וכי האנשים רוגמים אותה אלא במעמד כל
אנשי עירה:
 569עי' סנהדרין )דף סו ע"ב( ומת האיש אשר שכב עמה לבדו כתנאי ומתו גם שניהם עד שיהו שניהן
שוין דברי רבי יאשיה רבי יונתן אומר ומת האיש אשר שכב עמה לבדו ואידך ההיא ומתו גם שניהם
מאי דריש ביה אמר רבא למעוטי מעשה חידודים ואידך מעשה חידודים לאו כלום היא ואידך האי
לבדו מאי דריש ביה כדתניא
ועי' ספר )כי תצא פיסקא לא( :ומתו .בסתם מיתה האמור' בתורה בחנק :גם שניהם .ולא העושה
מעשה חידודים .כשהוא אומר גם לרבות הבאים מאחריהם :האיש השוכב עם האשה נדה מד ואע"פ
שהיא קטנה :והאשה .אע"פ
 570עי' הערה הקודמת.
וע'י ערכין דף ז ע"א :האשה שיצאה ליהרג אין ממתינין לה עד שתלד האשה שישבה על המשבר
ממתינין לה עד שתלד האשה שנהרגה נהנין בשערה בהמה שנהרגה אסורה בהנאה
 571עי' ספרי תצא לב :ומצאה איש בעיר .אלו לא יצאת בעיר לא היה מסתקף לה בעיר .מלמד שפרצה
קוראה לגנב :ושכב
 572עי' פסחים )דף כה ע"ב( :ושפיכות דמים עבודה זרה הא דאמרן גילוי עריות ושפיכות דמים דתניא
רבי אומר כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה וכי מה ענין רוצח אצל נערה
המאורסה הרי זה בא ללמד ונמצא למד מקיש רוצח לנערה המאורסה מה נערה המאורסה ניתן
להצילה בנפשו אף רוצח ניתן להצילו בנפשו ונערה המאורסה מרוצח מה רוצח יהרג ואל יעבור אף
נערה המאורסה תהרג ואל תעבור ושפיכות דמים גופיה מנלן סברא הוא כי ההוא דאתא לקמיה דרבא
אמר ליה מרי דוראי אמר לי זיל
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פרק כג
)א( לא יקח  -אין לו בה לקוחיןז ואין קידושין תופסין בה :573ולא יגלה כנף אביו  -שומרת יבם של
אביו הראויהח לאביו 574והרי כבר הוזהר עליה משום )ויקרא יח יד( ערות אחי אביך אלא לעבור על
זוט בשני לאוין 575ולסמוך לה )פסוק ג( לא יבא ממזר ללמד שאין ממזר אלא מחייביי כריתות וקל
וחומר מחייבי מיתות בית דין שאין בעריות מיתת בית דיןכ שאין בה כרת) :576ב( פצוע דכה  -שנפצעו
או שנדכאול ביצים שלו :577וכרות שפכה  -שנכרת הגיד 578ושוב אינו יורה קילוח זרע אלא שופך
ושותת ואינו מולידקסו) :ג( לא יבא ממזר בקהל ה'  -לא ישאמ ישראליתקסז) :ד( לא יבא עמוני  -לא
ישאנ ישראליתקסח:
579
)ה( על דבר  -על העצהס שיעצו אתכם להחטיאכם :
בדרך  -כשהייתם בטירוף:580
)ז( לא תדרוש שלומם  -מכלל שנאמר )פסוק יז( עמך ישב בקרבך יכול אף זה כן,ע תלמוד לומר לא
תדרוש שלומם:581
582
)ח( לא תתעב אדומי  -לגמריפ ואף על פי שראוי לך לתעבו שיצא בחרב לקראתך :
 573עי' ירושלמי סנהדרין )דף מה ע"א( כתיב לקיחה .ללמד שאינו חייב על השנייה עד שתהא לקוחה לו
או אינו מתחייב עליה אלא על דרך נישואין .למדנו שאין קידושין תופסין בעריות .והכתיב לא יקח
איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו .בא להודיעך שהיה מותר בה עד שלא נישאת לאביו .והכתיב
ואיש אשר יקח את אשת אחיו מה הוא בא להודיעך שהיה מותר עד שלא נישא' לאחיו .ותובן על ידי
ייבום .והכתיב ואשה אל אחותה???????
 574עי' יבמות )דף צז ע"א( מעילויה דקרא ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף ורבנן אי
הוה סמיך ליה כדקאמרת השתא דלא סמיך ליה מיבעי ליה לכדרב ענן דאמר רב ענן אמר שמואל
בשומרת יבם של אביו הכתוב מדבר ומאי כנף אביו כנף הראוי לאביו לא יגלה ותיפוק ליה משום
דודתו לעבור עליה בשני לאוין
ע'י עוד ב' הערות?
575
שם

 576עי' יבמות )דף מט ע"א( מותר באחותה חלץ לה ומתה מותר באחותה נשאת לאחר ומתה מותר
באחותה :גמרא מאי טעמא דרבי עקיבא דכתיב לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו כנף
שראה אביו לא יגלה וסבר לה כר' יהודה דאמר באנוסת אביו הכתוב מדבר דהויא לה חייבי לאוין
וסמיך ליה לא יבא ממזר בקהל ה' אלמא מהני הוי ממזר ולרבי סימאי דמרבה שאר חייבי לאוין דלאו
דשאר ולרבי ישבב דמרבה אפילו חייבי עשה נפקא להו מולא ושמעון התימני סבר לה כרבנן דאמרי
בשומרת יבם של אביו הכתוב מדבר דהויא לה חייבי כריתות וסמיך ליה לא יבא ממזר אלמא מחייבי
כריתות הוי ממזר ורבי יהושע לכתוב רחמנא לא יגלה לא יקח )ולא יגלה( למה לי אלא לאו הכי קאמר
מלא יקח עד לא יגלה הוי ממזר טפי לא הוי ממזר אמר אביי הכל מודי
 577עי' שם )דף ע ע"א( לא יאכלו ואם לא ידעה משנעשה פצוע דכא וכרות שפכה הרי אלו יאכלו ואי
זהו פצוע דכא כל שנפצעו הביצים שלו ואפילו אחת מהן וכרות שפכה כל שנכרת הגיד ואם נשתייר
מעטרה אפילו כחוט השערה כשר.
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עי' ספר )כי תצא פיסקא לז( לא יבוא פצוע דכא .יבמות עה איזהו פצוע דכא כל שנפצעו הבצים שלא
אפילו אחת מהם אין לי אלא כולו מנין אף מקצתו ת"ל וכרות שופכה כל שנכרת הגיד .שם א"ר
ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה שמעתי בכרם ביבנה שמי שאין לו אלא אחת זהו סריס חמה .מה
בין פצוע דכא לכרות שופכה אלא שפצוע דכא חוזר וכרות שופכה אינו חוזר .מהלכת רופאים :בקהל
ה' .ר' יהודה אומר ד' קהלות הן.
579

על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים .כשהוא אומ' על דבר אף על העצה וכן הוא אומר מיכה ו עמי זכור נא מה יעץ
בלק מלך מואב :בדרך .בשעת טרופיכם:
 580עי' הערה הקודמת.
581

לא תדרוש שלומם וטובתם .מכלל שנ' וקראת אליה לשלום יכול אף אלו כן ת"ל לא תדרוש שלומם .מכלל שנ' בטוב לו לא
תוננו יכול אף אלו כן ת"ל וטובת'??????????:

) (1ילקוט שמעוני דברים  -פרק כג  -המשך רמז תתקלג
מפני מה כי אהבך ה' אלהיך .לא תדרוש שלומם ]וטובתם[ מכלל שנאמר ]עמך ישב בקרבך וגו'[ בטוב לו יכול אף זה כן
תלמוד לומר לא תדרוש שלומם וטובתם .כל ימיך לעולם ולעולמי עולמים.
582

לא תתעב אדומי .מפני מה כי אחיך הוא .גדולה אחוה :לא תתעב מצרי .מפני מה כי גר היית בארצו .א"ר אלעזר בן עזריה
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רש"י דברים
לא תתעב מצרי  -מכל וכלצ אף על פי שזרקו זכוריכם ליאור .מה טעם ,שהיו לכם אכסניאק בשעת
הדחק .583לפיכך -
)ט( בנים אשר יולדו להם דור שלישי  -ושאר האומות מותרין מיד.ר הא למדת שהמחטיא לאדם קשה
לו מן ההורגו,ש שההורגו הורגו בעולם הזה ,והמחטיאו מוציאו מן העולם הזה ומן העולם הבא ,לפיכך
אדום שקדמם בחרב לא נתעב וכן מצרים שטבעום ,ואלו שהחטיאום נתעבו:584
)י( כי תצא וגו' ונשמרת  -שהשטן מקטרג בשעת הסכנה:585
)יא( מקרה לילה  -דבר הכתובת בהווה:586
ויצא אל מחוץ למחנה  -זו מצות עשה:587
588
לא יבא אל תוך המחנה  -זו מצות לא תעשה .ואסור ליכנס למחנה לויה,א וכל שכן למחנה שכינה :
)יב( והיה לפנות ערב  -סמוך להערב שמשו יטבול ,שאינוב טהור בלא הערב שמש:589
)יג( ויד תהיה לך  -כתרגומו ]ואתר[ ,כמו )במדבר ב ,יז( איש על ידו:
מחוץ למחנה  -חוץג לענןקסט:
קע
)יד( על אזנך  -לבד משארד כלי תשמישך :
אזנך  -כמו כלי זיינך:590
קעא
)טו( ולא יראה בך  -הקדוש ברוך הואה ערות דבר :
)טז( לא תסגיר עבד -ו כתרגומו .דבר אחר אפילו עבד כנעני של ישראל שברח מחוצה לארץ לארץ
ישראל:591
המצרים לא קיבלו ישראל אלא לצורך עצמם וקבע להם המקום שכר .והרי דברים ק"ו ומה את מי שלא נתכוון לזכות וזכה
מעלה עליו הכתוב כאלו זכה המתכוון לזכות עאכ"ו .ר' שמעון אומר מצריים הם טבעו ישראל בים .ואדומים הם קדמו את
ישראל בחרב ולא אסרם הכתוב אלא עד ג' דורות .עמונים ומואבים מפני שנטלו עצה להחטיא את ישראל אסרם הכתוב
איסור עולם ללמדך שמחטיא האדם קשה לו מן ההוקגו שההורגו אין מוציאו מן העולם הזה ומהעולם הבא .והמחטיאו
מוציאו מן העולם הזה ומן העולם הבא) :
 583עי' הערה הקודמת.
584

) (2מדרש רבה במדבר פרשה כא פסקה ד
)ד( צרור את המדינים למה כי צוררים הם לכם מיכן אמרו חכמים בא להרגך השכם להרגו ר"ש אומר מנין שהמחטיא את
האדם יותר מן ההורגו שההורג הורג בעולם הזה ויש לו חלק לעוה"ב והמחטיא הורגו בעולם הזה ובעולם הבא שתי אומות
קדמו את ישראל בחרב ושתים בעבירה המצרים ואדומים קדמו בחרב )שמות טו( אמר אויב ארדוף אשיג אריק חרבי
)במדבר כ( ויאמר אליו אדום לא תעבור בי פן בחרב אצא לקראתך ושתים בעבירה מואבים ועמונים על אלה שקדמו בחרב
כתיב )דברים כג( לא תתעב אדומי )שם( לא תתעב מצרי אבל אלו שקדמו בעבירה להחטיא את ישראל לא יבא עמוני
ומואבי )שם( גם דור עשירי עד עולם:
585

) (1ילקוט שמעוני בראשית  -פרק ג  -רמז לא
מעלה יושבין עליהן בדין אם לנצח אם להנצח .אמר ר' חייא בר אבא כתיב כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע
הא אם אינו יוצא אינו צריך שמירה )כה( מכאן שאין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה ר"ש בר ביסנא בשם ר' לא כתיב
יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה הא יום אחר לא אלא מכאן
586

) (34ספרי פרשת תצא פיסקא מה
אשר לא יהיה טהור מקרה לילה .אין לי אלא קרי לילה קרי יום מנין ת"ל אשר לא יהיה טהור מ"מ .א"כ למה נאמר מקרה
אלא מלמד שדיבר הכתוב בהווה:
587

) (34ספרי פרשת תצא פיסקא מה
 :ויצא אל מחוץ למחנה .זו מצות עשה :לא יבוא אל תוך המחנה .זו מצות לא תעשה .ר' שמעון התימני אומר ויצא אל
מחוץ למחנה זה מחנה לויה .לא יבוא אל תוך מחנה שכינה) :
 588עי' הערה הקודמת.
589

ספרי פרשת תצא פיסקא מו
ת לעת :וכבוא השמש .ביאת שמשו מעכבתו מליכנס לפנים מיד המחנה) :סליק פיסקא(??????:
590

ספרי פרשת תצא פיסקא מז
ויתד תהיה לך על אזניך .אין אזניך אלא מקום זיינך:
591

) (21תלמוד בבלי מסכת גיטין דף מה/א
רבי יאשיה במוכר עבדו לחוצה לארץ הכתוב מדבר וקשיא ליה לרבי אחי ברבי יאשיה האי אשר ינצל
אליך אשר ינצל מעמך מיבעי ליה אלא אמר רבי אחי ברבי יאשיה בעבד שברח מחוץ לארץ לארץ
הכתוב מדבר תניא אידך לא תסגיר עבד אל אדוניו רבי אומר בלוקח עבד ע"מ לשחררו הכתוב מדבר
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רש"י דברים
)יח( לא תהיה קדשה  -מופקרת ,מקודשת ומזומנת לזנותקעב:
ולא יהיה קדש  -מזומן למשכב זכרקעג .ואונקלוס תרגם לא תהא אתתא מבנת ישראל לגבר עבדא,
שאף זו מופקרת לבעילת זנות היא ,מאחרז שאין קדושין תופסין לו בה ,שהרי הוקשו לחמור ,שנאמר
)בראשית כב ,ה( שבו לכם פה עם החמור ,עם הדומה לחמור .ולא יסב גברא מבני ישראל אתתא אמא,
שאף הוא נעשה קדש על ידה ,שכל בעילותיו בעילות זנות שאין קדושין תופסין לו בה:
)יט( אתנן זונה  -נתן לה טלה באתננה פסול להקרבה:592
ומחיר כלב  -החליף שה בכלב:593
קעד
גם שניהם  -לרבות שינוייהם ,כגון חטיםח ועשאן סלת :
)כ( לא תשיך  -אזהרה ללוהט שלא יתן רבית למלוה ,ואחר כך אזהרה למלוה )ויקרא כה לז( את כספך
לא תתן לו בנשך:594
595
)כא( לנכרי תשיך  -ולא לאחיך .לאו הבא מכלל עשה ,עשה ,לעבור עליו בשניי לאוין ועשה :
)כב( לא תאחר לשלמו  -שלשה רגלים.כ ולמדוהו רבותינו מן המקרא:596
)כד( מוצא שפתיך תשמר ועשית  -ליתן עשהל על לא תעשה:597
)כה( כי תבא בכרם רעך  -בפועלמ הכתוב מדבר:598
כנפשך  -כמה שתרצה:599
) (22תלמוד בבלי מסכת גיטין דף מה/א
ליה עבדא לבי כותאי שלח להו הדרוה ניהלי שלחו ליה לא תסגיר עבד אל אדוניו )שלח להו וכן תעשה לחמורו וכן תעשה
לשמלתו וכן תעשה לכל אבידת אחיך שלחו ליה והכתיב לא תסגיר עבד אל אדוניו( שלח להו ההוא בעבד שברח מחוץ
לארץ לארץ וכדרבי אחי ברבי יאשיה ומאי שנא דשלח

592

ספרי פרשת תצא פיסקא נא
לא תביא אתנן זונה .אין לי אלא אתנן זונה תמורה כט אתנן כל העריות מנין ת"ל אתנן מ"מ .ואיזו אתנן זונה זה אומר
לזונה הילך זה בשכרך אפי' מאה כולם אסורים .שם האומר לחבירו הילך טלה זה ותלים שפחתך אצל עבדי ר' אומר אינו
אתנן וחכ"א הרי זה אתנן:
593

ספרי פרשת תצא פיסקא נא
נן :ומחיר כלב .איזהו מחיר כלב האומר לחבירו הילך טלה זה תחת כלב זה מחיר .יכול אפי' העבירו ברגלו לעזרה יהיה
חייב ת"ל כי תועבת .נאמר כאן תועבה ונאמר להלן דברים יז תועבה מה תועבה האמור להלן בשם זובח אף תועבה
האמורה כאן בשם זובח :נד
594

) (9-10מכילתא פרשת משפטים מסכת נזיקין פרשה יט
לא תשימון עליו נשך .מה ת"ל לפי שהוא אומר ויקרא כ"ה את כספך לא תתן לו בנשך הרי זה אזהרה למלוה שלא ילוה לו
בריבית .אתה אומר למלוה או אינו אלא ללוה כשהוא אומר שם אל תקח מאתו הרי ללוה אמור .אין לי אלא אזהרה ללוה
ולמלוה אזהרה לעדים ולערב ולבלר מניין ת"ל לא תשימון מכל מקום .מכאן אמרו המלוה בריבית עובר על חמשה דברים
משום בל תתן ובל תקח לא תשימון עליו נשך לא תהיה לו כנושה לפני עור לא תתן מכשול .כשם שהמלוה והלוה עוברין
בחמשה דברים
595

לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך .לנכרי תשיך מצות עשה ולאחיך לא תשיך מצות לא תעשה .ר"ג אומר
ומה ת"ל ולאחיך לא תשיך הרי כבר נאמר לא תשיך לאחיך אלא יש ריבית מוקדמת ויש ריבית
מאוחרת .כיצד נתן עיניו ללות ממנו והיה משלח לו ואומר בשביל שילוונו זה הוא ריבית מוקדמת.
לוה
) (1תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף ע/ב
לי הונא לא נצרכא אלא דאפילו רבית דעובד כוכבים איתיביה רבא לרב נחמן לנכרי תשיך מאי תשיך לאו תשוך לא תשיך
לא סגי דלאו הכי לאפוקי אחיך דלא אחיך בהדיא כתב ביה ולאחיך לא תשיך לעבור עליו בעשה ולא תעשה איתיביה לוין
מהן ומלוין אותם ברבית וכן בגר תושב אמר רב חייא
596

) (3תלמוד ירושלמי מסכת ראש השנה דף ה/א
אחרת תחתיה ולא הקריבה מיד ועבר עליה רגל שלישי הייתי אומר תצטרף עם תמורה שלשה רגלים לפום כן צריך מימר
לא תאחר לשלמו ולא את חליפיו .כי דרוש ידרשנו אלו חטאות ואשמות יי'
597

) (119ספרי פרשת תצא פיסקא נה
מוצא שפתיך .זו מצות עשה :תשמור .זה מצות לא תעשה:
598

ספרי פרשת תצא פיסקא נו
כי תבוא בכרם רעך .יכול לעולם ת"ל ואל כליך לא תתן .ב"מ פז בשעה שאתה נותן לכליו של בעל הבית:

599
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רש"י דברים
שבעך  -ולא אכילה גסה:600
ואל כליך לא תתן  -מכאן שלא דברה תורה אלא בשעת הבציר ,בזמן שאתה נותן לכליו של בעל הבית,
אבל אם שכרו לעדורנ ולקשקש ,אינו אוכל:601
602
)כו( כי תבא בקמת רעך  -אף זוס בפועל הכתוב מדבר :
פרק כד
)א( כי מצא בה ערות דבר  -מצוה עליוע ]לגרשה[ שלא תמצא חן בעיניו:603
)ב( לאיש אחר  -אין זה בן זוגופ של ראשון ,הוא הוציא רשעה מתוך ביתו וזה הכניסה:604
605
)ג( ושנאה האיש האחרון  -הכתוב מבשרו שסופו לשנאותה,צ ואם לאו קוברתו ,שנאמר או כי ימות :
)ד( אחרי אשר הטמאה  -לרבות סוטהק שנסתרה:606
607
)ה( אשה חדשה  -שהיא חדשה לור ואפילו אלמנה ,פרט למחזיר גרושתו :
ולא יעבור עליו  -דבר הצבאקעה:
לכל דבר  -שהוא צורך הצבא ,לא לספק מים ומזון ולא לתקן דרכים,ש אבל החוזרים מעורכי המלחמה
על פי כהן ,כגון בנה בית ולא חנכו או ארס אשה ולא לקחה ,מספיקין מים ומזון ומתקנין את
ספרי פרשת תצא פיסקא נו
רבי אלעזר בן חסמא אומר מנין שלא יאכל פועל יותר משכרו ת"ל כנפשך .וחכמים אומרים שבעך מלמד שאוכל פועל
יותר על שכרו:
600

) (1תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פז/ב
בעל הבית כך נפשו של פועל מה נפשך אוכל ופטור אף נפשו של פועל אוכל ופטור שבעך ולא אכילה גסה ואל כליך לא
תתן בשעה שאתה נותן לכליו של בעל הבית אתה אוכל ובשעה שאי אתה נותן
601

) (37ספרי פרשת תצא פיסקא נו
ו :ואל כליך לא תתן .אפי' בשעה שאתה נותן לתוך כליו של בעל הבית) :סליק פיסקא(:
602

ספרי פרשת תצא פיסקא נז
כי תבוא בכרם רעך .יכול לעולם ת"ל וחרמש לא תניף בשעה שאתה מניף חרמש על קמת רעך .מכלל שנ' רעך פרט לאחרי':
ר

603

ספרי פרשת תצא פיסקא נט
והיה אם לא תמצא חן בעיניו .גיטין צ בית שמאי אומרי' לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה ערות דבר שנא' כי
מצא בה ערות דבר ובית הלל אומרי' אפי' הקדיחה את תבשילו שנא' כי מצא בה ערות דבר .אמרו בית הלל לבית שמאי
אם נאמר דבר למה נאמר ערוה ואם נאמר ערוה למה נאמר דבר .שאם נאמר דבר ולא נאמר ערוה הייתי אומר היוצאת
מפני דבר תהיה מותרת להינשא והיוצאת מפני ערוה לא תהיה מותרת להינשא ואל תתמה אם נאסרה מן המותר לה לא
תהיה אסורה מן האסור לה ת"ל ערוה ויצאה מביתו .ואם נאמר ערוה ולא נאמר דבר הייתי אומר מפני ערוה תצא מפני
דבר לא תצא ת"ל ויצאה מביתו .ר' עקיבא אומר אפי' מצא אחרת נאה הימנה שנאמ' ואם לא תמצא חן בעיניו:

) (13ילקוט שמעוני דברים  -פרק כד  -המשך רמז תתקלו
שרואה אשתו יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ופרומה משני צדדיה ורוחצת במקום שבני אדם רוחצים ומניחה ,שזו מצוה
לגרשה שנאמר כי מצא בה ערות דבר וכתיב ושלחה מביתו וגו' והלכה והיתה לאיש אחר ,הכתוב קראו אחר ,לומר שאין
זה בן זוגו של ראשון שזה הוציא רשעה מתוך ביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו:
 604ע'י הערה הקודמת .מסתמא כדאי להביא לכאן
605

) (14ספרי פרשת תצא פיסקא ס
ושנאה האיש האחרון .הכתוב מבשרך שאתה עתיד לשנאותה :או כי ימות האיש האחרון .הכתו' מבשרך שעתידה לקוברו.

606

) (14ספרי פרשת תצא פיסקא ס
שה :אחרי אשר הוטמאה .אשר שלחה שם יא אין לי אלא מן הנשואים לנשואים .לאירוסים מן האירוסים מן האירוסים
לנשואים ומן הנשואים לאירוסים מנין ת"ל לא יוכל בעלה הראשון לקחת' לא יוכל הראשון לקחת את אשר שילח שם יא
ר' יוסי בן כיפר אומר משום ר' אלעזר בן עזריה מן האירוסים מותרת מן הנשואים אסורה שנ' אחרי אשר הוטמא' וחכ"א
בין מן האירוסים ובין מן הנשואים אסורה א"כ למה נאמר אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה .וכן הוא אומר ירמי'
ג לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו:
607

ספרי פרשת תצא פיסקא סא
כי יקח איש אשה חדשה .סוטה מד אין לי אלא בתולה מנין לרבות ארוסה ושומרת יבם ת"ל ושמח את אשתו מ"מ .א"כ
למה נאמר חדשה מי שחדשה לו פרט למחזיר גרושתו ואלמנה לכהן גדול וגרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה
לישראל בת ישראל לנתין ולממזר :לא יצא בצבא .שם יכול לא
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רש"י דברים
הדרכים:608
יהיה לביתו  -אף בשביל ביתו,ת אם בנה בית וחנכו ואם נטע כרם וחללו ,אינו זז מביתו בשביל צורכי
המלחמהקעו:
609
לביתו  -זה ביתו :
יהיה  -לרבות את כרמו:610
ושמח  -ישמח את אשתו .611ותרגומו ויחדי ית אתתיה .והמתרגם ויחדי עם אתתיה ,טועה הוא ,שאין
זה תרגום של ושמחא 612אלא של ושמח:
613
)ו( לא יחבול  -אם בא למשכנו על חובו בבית דין,ב לא ימשכננו בדברים שעושים בהןג אוכל נפש :
רחים  -היא התחתונהקעז:
ורכב  -היא העליונהקעח:
614
)ז( כי ימצא  -בעדים והתראה.ד וכן כל כי ימצא שבתורה :
והתעמר בו  -אינו חייב עד שישתמש בו:615
קעט
)ח( השמר בנגע הצרעת  -שלא תתלוש סימני טומאה,ה ולא תקוץ את הבהרת :
ככל אשר יורו אתכם  -אם להסגיר אם להחליט אם לטהר:616
)ט( זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים  -אם באת להזהר שלא תלקה בצרעת,ו אל תספר לשון הרע.
זכור העשוי למרים שדברה באחיה ולקתה בנגעים:617
)י( כי תשה ברעך  -תחובז בחברך:618
משאת מאומה  -חובח של כלום:619
620
)יב( לא תשכב בעבוטו  -לא תשכבט ועבוטו אצלך :
608

ספרי פרשת תצא פיסקא סא
 :לא יצא בצבא .שם יכול לא יצא בצבא אבל יספי' כלי זייןו ומים ומזון ת"ל ולא יעבור עליו לכל דבר.
שומע אני אף בנה בית וחנכו נטע כרם וחללו אירס אשה ולקחה ת"ל עליו אינו עובר אבל עובר הוא
על אלו:
609

ספרי פרשת תצא פיסקא סא
נקי יהי' לביתו .שם מג זה ביתו :יהיה .זו כרמו :ושמח את אשתו .זו אשה :אשר לקח .להביא את יבמתו:
 610עי' הערה הקודמת.
 611עי' הערה הקודמת.
 612לנקד?
613

לא יחבול רחים .החובל את הרחים עובר בלא תעשה וחייב משום שני כלים שנאמר ולא יחבול רחים ורכב ,ולא רחים
]ורכב[ בלבד אמרו ,אלא כל דבר שעושין בו אוכל נפש שנאמר כי נפש הוא חובל.

614

ספרי פרשת תצא פיסקא סג
כי ימצא .בעדים????? :

615

ספרי פרשת תצא פיסקא סג
והתעמר בו .מגיד שאינו חייב עד שיכנסנו לרשותו .וישתמש בו שנ' והתעמר בו ומכרו:
616

) (14ספרי פרשת תצא פיסקא סד
בתים מנין ת"ל ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלוים .אין לי אלא מתוך החלט מתוך הסגר מנין ת"ל כאשר צויתיך .אין לי
אלא כולם מנין אף מקצתם ת"ל לשמור ולעשות .עושה אתה בא והולך ואי אתה חושש שמא הלכה לה צרעתו:
617

ספרי פרשת תצא פיסקא סה
זכור אשר עשה ה' למרים .וכי מה ענין זה לזה נתנו הענין אצלו ללמדך שאין נגעים באים אלא על לשון הרע .והרי דברים
ק"ו ומה מרים שלא דברה אלא שלא בפניו של משה ולהנייתו של משה ולשבחו של מקום ולבנינו של עולם כך נענשה כל
המדבר בגנותו של חבירו ברבים עאכ"ו :בדרך .בשעת טירופכם:
618

ספרי פרשת תצא פיסקא סו
כי תשה ברעך .אין לי אלא מלוה מנין לרבות שכר שכיר והקפת חנות ת"ל משאת מאומה :עי' הערה הבאה??
 619עי' הערה הקודמת.
620

) (82ספרי פרשת תצא פיסקא סז
לא תשכב בעבוטו .שלא תשכב ועבוטו עמך:
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רש"י דברים
)יג( כבוא השמש  -אם כסות לילה הוא ,ואם כסות יום החזירהו בבקר ,וכבר כתוב בואלה המשפטים
)שמות כב כה( עד בא השמש תשיבנו לו ,כל היום תשיבנו לו וכבוא השמש תקחנו:621
וברכך  -ואם אינו מברכך ,מכל מקום ולך תהיה צדקה:622
)יד( לא תעשק שכיר  -והלא כבר כתוב ,אלא לעבור על האביון בשני לאוין לא תעשוק שכר שכיר
שהוא עני ואביון ,ועל העשיר כבר הוזהר )ויקרא יט יג( לא תעשוק את רעך:623
אביון  -התאבי לכל דבר:624
מגרך  -זה גר צדק:625
626
בשעריך  -זה גר תושבכ האוכל נבלות :
אשר בארצך  -לרבות שכר בהמה וכליםקפ:
)טו( ואליו הוא נושא את נפשו  -אל השכר הזה הוא נושא את נפשו למות ,עלה בכבש ונתלהל
באילן:627
628
והיה בך חטא  -מכל מקום,מ אלא שממהרין להפרע על ידי הקורא :
)טז( לא יומתו אבות על בנים  -בעדות בנים .ואם תאמר בעון בנים ,כבר נאמר איש בחטאו יומתו,
אבל מי שאינו איש מת בעון אביו ,הקטנים מתים בעון אבותם בידי שמים:629
)יז( לא תטה משפט גר יתום  -ועל העשיר כבר הוזהר )דברים טז יט( לא תטה משפט ,ושנה בעני

 621מכילתא מפשטים יט
כבא השמש .מכאן אמרו ממשכנים כסות יום בלילה וכסות לילה ביום ומחזירין כסות יום ביום וכסות לילה בלילה:

) (51ספרי פרשת תצא פיסקא סז
ך :השב תשיב לו את העבוט .שם קיג מלמד שמחזיר לו כלי יום ביום וכלי לילה בלילה .סגוס בלילה ומחרישה ביום אבל
לא סגוס ביום ומחרישה בלילה :ושכ
622

) (51ספרי פרשת תצא פיסקא סז
ומחרישה בלילה :ושכב בשמלתו וברכך .מלמד שהוא מצוה לברכך יכול אם ברכך את' מבורך ואם לאו לא תהיה מבורך
ת"ל ולך תהיה צדקה מלמד שהצדקה עולה לפני כסא הכבוד שנאמר תהלים פה צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו:
623

ספרי פרשת תצא פיסקא סח
לא תעשוק שכיר .והרי כבר נאמר ויקרא יט לא תגזול מלמד ב"מ קיא שכל הכובש שכר שכיר עובר בה' לאוין משום בל
תעשוק בל תגזול ובל תלין פעולת שכיר ומשום ביומו תתן שכרו ומשום לא תבוא עליו השמש.
624

) (1מדרש משלי פרשה כב
דבר אחר ,אל תגזול דל כי דל הוא .שבעה שמות נקרא ,עני אביון מסכן דל דך מך איש תככים .עני ,כמשמעו .אביון ,שהוא
מתאוה לכל דבר רואה ואינו אוכל ואינו שותה .מסכן ,שהוא מסוכן בחייו .דל,

 625ספרי פרשת תצא פיסקא סח
626

) (5ילקוט שמעוני דברים  -פרק כד  -רמז תתקלז
לאוין ,ר' יוסי בר ר' יהודה אומר( ]בשעריך זה גר תושב ,א"ל אלא שכר אדם מנין לרבות שכר בהמה

627

ספרי פרשת תצא פיסקא סט
ואליו הוא נושא את נפשו .וכי למה עלה זה בכבש ומסר לך את נפשו לא שתתן לו שכרו בו ביום א"כ למה נאמר ואליו
הוא נושא את נפשו אלא מלמד שכל הכובש שכר שכיר מעלה עליו הכתוב כאלו הוא נושא את נפשו :ולא
628

) (33ספרי פרשת ראה פיסקא סד
ורעה עינך באחיך האביון .יכול מצוה לקרות ת"ל שם כד ולא יקרא עליך יכול אם יקרא עליך יהיה בך חטא ואם לא יקרא
לה' לא יהיה בך ת"ל והיה בך חטא .ממהר אני ליפרע על יד קורא מעל יד שאינו קורא ומנין שאם נתת פעם אחת אתה
נותן לו אפי' ק' פעמים ת"ל נתון תתן:
629

) (103ספרי פרשת תצא פיסקא ע
לא יומתו אבות על בנים .סנהדרין כז וכי מה בא הכתוב ללמדנו שלא יומתו אבות על ידי בנים ולא
בנים על ידי אבות והרי כבר נא' איש בחטאו יומתו .שלא יומתו אבות בעדותם של בנים ולא בנים
בעדותם של אבות .כשהוא אומר בנים לרבות את הקרובים .ואלו הם הקרובים אחיו ואחי אביו ואחי
אמו ובעל אחותו ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו ובעל אמו וחמיו וגיסו .איש בחטאו יומתו .אבות
מתים בעון עצמם שבת לב ובנים מתים בעון אבותם) :סליק פיסקא(:
75

רש"י דברים
לעבור עליו בשני לאוין ,לפי שנקל להטות משפט עני יותר משל עשיר ,לכך הזהיר ושנה עליו:630
ולא תחבול  -שלא בשעתנ הלואהקפא:
קפב
)יח( וזכרת  -על מנת כן פדיתיך לשמור חקותי אפילו יש חסרון כיס בדבר :
)יט( ושכחת עומר  -ולא גדיש.ס מכאן אמרו עומר שיש בו סאתיםע ושכחו אינו שכחה:631
בשדה  -לרבות שכחת קמהפ ששכח מקצתה מלקצור:632
633
לא תשוב לקחתו  -מכאן אמרו ,שלאחריו שכחה ,שלפניו אינו שכחה ,שאינו בבל תשוב :
למען יברכך  -ואף על פיצ שבאת לידו שלא במתכוין,ק קל וחומר לעושה במתכוין .אמור מעתה ,נפלה
סלע מידו ומצאה עני ונתפרנס בה הרי הוא מתברך עליה:634
635
)כ( לא תפאר  -לא תטול תפארתור ממנו .מכאן שמניחין פאה לאילן :
אחריך  -זוש שכחה:636
)כא( לא תעולל  -אם מצאת בו עוללות לא תקחנה .ואיזו היא עוללות כל שאין לה לא כתף ולא
נטף .637יש לה אחד מהם הרי היא לבעל הבית .וראיתי בתלמוד ירושלמי איזו היא כתף ,פסיגיןת זה על
630

ספרי פרשת תצא פיסקא עא
לא תטה משפט גר יתום ואלמנה .מה אני צריך והלא כבר נאמר לא תטה משפט ולא תכיר פנים מלמד שכל המטה דינו של
גר עובר בב' לאוין:

631

) (9תלמוד ירושלמי מסכת פאה דף ל/א
גמ' א"ר אלעזר כתיב כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה עומר שאתה יכול לפשוט ידך
וליטלו אית תניי תני ושכחת עומר ולא גדיש היאך עבידא שכח עומר א' בצידו אין תעבדינא עומר ד"ה
שכחה ואין תעבדינא גדיש מחלוקת ב"ש וב"ה שכח שני עומרים בצידו אין תעבדינא עומר מחלוקת
ב"ש וב"ה אין תעבדינא גדיש אינו נידון כשורה :א"ר יונה כי תקצור קצירך בשדה ושכחת עומר בשדה
עומר שיש בו סאתים ושכחו אינו שכחה קמה שיש בה סאתים ושכחה אינה שכחה א"ר יוסי ובלבד
שיבלין היו דקות רואין אותן כאלו הן ארוכות שדופות רואין אותן כאלו הן מליאות:
632

) (11-12תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מה/א
לרבות את הטמון לרבי יהודה נמי תיפוק ליה משכחה דומיא דקציר אין הכי נמי ואלא בשדה למה לי
מיבעי ליה לרבות שכחת קמה ורבנן שכחת קמה מנא להו נפקא להו מכי תקצור קצירך בשדך ור'
יהודה מיבעי ליה לכדרבי אבהו אמר ר' אלעזר דאמר רבי אבהו אמר ר"א פרט לשצפו עומרין לתוך
) (13תלמוד ירושלמי מסכת פאה דף כב/א
גמ' יאות אמר ר' יהודא ומ"ט דרבנן ר' אמי בשם ר' חזקיה רב יהודא בשם שמואל כתי' ושכחת עומר בשדה ושכחת קמה
את שיש לו שכחת קמה יש לו שכחת עומרין את שאין לו שכחת קמה אין לו שכחת עומרין וישראל וגוי שהיו שותפין
בקמה חלקו של ישראל חייב וחלקו של גוי פטור רבי חזקיה בשם רב ירמיה במחלוקת:
633

) (7ילקוט שמעוני דברים  -פרק כד  -רמז תתקלז
שכחה ובעיר לא נהוי שכחה ,אמר קרא לא תשוב לקחתו ,לרבות שכחת העיר ,האי מיבעיא ליה ללאו ,א"כ לימא קרא לא
תקחנו ,מאי לא תשוב לרבות שכחת העיר .ואכתי מיבעי ליה לכדתנן שלפניו אין שכחה שלאחריו שכחה שהוא בבל תשוב,
זה הכלל כל שהוא בבל תשוב שכחה אינו בבל תשוב אינו שכחה .אמר ר' אשי אמר קרא יהיה לרבות שכחת העיר )כתוב
ברמז תראש השנה(:
634

) (16ספרא פרשת ויקרא דיבורא דחטאות פרשתא יב אות יג
רבי אלעזר בן עזריה אומר הרי הוא אומר כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו לגר וליתום
ולאלמנה יהיה למען יברכך ה' אלהיך קבע הכתוב ברכה למי שבא לידו מצוה בלא ידיעה אמור מעתה היתה סלע צרורה לו
בכנפיו ונפלה ממנו מצאה העני ומתפרנס בה הרי הכתוב קובע לו ברכה כשוכח עומר בתוך שדהו:
635

) (21ספרי פרשת תצא פיסקא עד
עומד ג' על ג' שורות של שני מלבנין נשכחו אינן שכחה :זיתיך .פרט לאחרים .זיתיך .פרט להקדש :לא תפאר .לא תתפאר
לעני מכאן אמרו שם פ"ה מי שאינו מניח את העניים ללקט או מניח האחד או שמסייע לאחד מהם הרי זה גוזל העניים על
זה נאמר משלי כב אל תסיג גבול עולם :אחריך .חולין קלא
636

) (34ספרי פרשת תצא פיסקא עד
אחריך .חולין קלא מלמד שיש לו שכחה :אחריך .מלמד שיש לו פי

637

ספרי פרשת תצא פיסקא עה
לא תעולל .שם איזו היא עוללות כל שאין לו לא כתף וןלא נטף יש לה כתף ואין לו נטף נטף ואין לה כתף הרי היא של
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רש"י דברים
גב זה .נטף ,אלו התלויות בשדרה ויורדות:638
פרק כה
)א( כי יהיה ריב  -סופם להיות נגשים אלא המשפט .אמור מעתה אין שלום יוצא מתוך מריבה ,מי גרם
ללוט לפרוש מן הצדיק הוי אומר זו מריבה:639
והרשיעו את הרשע  -יכול כל המתחייבין בדין לוקין ,תלמוד לומר והיה אם בן הכותב הרשע ,פעמים
לוקה ופעמים אינו לוקה .ומי הוא הלוקה ,למוד מן הענין )פסוק ד( ,לא תחסום שור בדישו ,לאו שלאג
נתק לעשה:640
641
)ב( והפילו השופט  -מלמד שאין מלקין אותו לא עומד ולא יושב אלא מוטה :
לפניו כדי רשעתו  -ולאחריו כדי שתים.ד מכאן אמרו ,מלקין אותו שתי ידות מלאחריו ושליש
מלפניו:642
במספר  -ואינו נקוד במספר,ה למד שהוא דבוק ,לומר במספר ארבעים ולא ארבעים שלמים ,אלא מנין
שהוא סוכם ומשלים לארבעים,ו והן ארבעים חסר אחת:643
)ג( לא יוסיף  -מכאןז אזהרה למכה את חברו:644
645
ונקלה אחיך  -כל היום קוראו רשע ומשלקה קראו אחיך :
)ד( לא תחסם שור בדישו  -דיבר הכתוב בהווה והוא הדין לכל בהמה חיה ועוףח העושים במלאכה
שהיא בדבר מאכל .אם כן למה נאמר שור,ט להוציא את האדם:646
בדישו  -יכול יחסמנו מבחוץ,י תלמוד לומר לא תחסום שור מכל מקום,כ ולמה נאמר דיש ,לומר לך
מה דיש מיוחד דבר שלא נגמרה מלאכתו וגדולו מן הארץ ,אף כל כיוצא בו ,יצא החולב והמגבן
והמחבץ שאין גדולו מן הארץ ,יצא הלש והמקטף שנגמרה מלאכתו לחלה ,יצא הבודל בתמרים
ובגרוגרותל שנגמרה מלאכתן למעשר:647
בעל הבית ואם לאו הרי הם של עניים:
638

) (1תוספתא מסכת פאה פרק ג
)טז( המפקיר את כרמו עשירים נוטלין את האשכולות ועניים נוטלין את האשכולות ואת העוללות איזהו עוללות כל שאין
]לה[ לא כתף ולא נטף יש לה כתף ואין לה נטף נטף ואין לה כתף הרי היא של בעל הבית ואם לאו הרי היא של עניים
איזהו כתף פסיגין המחוברים בשדרה זו על גבי זו נטף הענבים המחוברות בשדרה ויורדות????????:
639

) (7ספרי פרשת תצא פיסקא עו
כי יהיה ריב .אין שלום יוצא מתוך מריבה .וכן הוא אומר בראשית יג ויהי ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי מקנה לוט.
מי גרם ללוט ליפרש מן הצדיק ההו' הוי אומר זו מריבה .ועמדו שני האנשים אשר להם הריב .מי גרם לזה ללקות הוי אומר
זו מריבה :ב
640

) (7ספרי פרשת תצא פיסקא עו
 :והצדיקו .יכול כל מרשיעים לוקים ת"ל והיה אם בן הכות הרשע פעמים לוקה ופעמים אינו לוקה .ועדין איני יודע אלו
הם הלוקים ת"ל לא תחסום שור בדישו מה חסימה מיוחד' מצות לא תעשה והוא לוקה כך כל שהוא מצות לא תעשה הרי
הוא לוקה .או כל מצות לא תעשה שיש בה קום ועשה הרי הוא לוקה כך כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה הרי הוא
לוקה ת"ל לא תחסום שור .מכות יג מה חסימה מיוחדת שאין בה קום ועשה והרי הוא לוקה כך כל מצות לא תעשה שאין
בה קום ועשה הרי הוא לוקה ר' שמעון אומר והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע צדקהו כדי שלא ילקה :וה
641

) (7ספרי פרשת תצא פיסקא עו
ה :והפילו השופט .שם כב מלמד שאין מלקין מעומד :והכהו .שליש מלפניו ושתי ידות מאחריו :לפניו .שאין מלקין מעומד:

642

) (7ספרי פרשת תצא פיסקא עו
והכהו .שליש מלפניו ושתי ידות מאחריו:
 643עי' ספרי שם :ארבעים יכנו .שם כב יכול מ' שלימות ת"ל במספר ארבעי' מנין סמוך לארבעים .ר' יהודה אומר מ'
שלימות.
 644עיי"ש :לא יוסיף .אם היה מוסיף עובר על לא תעשה .אין לי אלא בזמן שמוסיפים על מנין .על כל אומד ואומד
שאמדוהו ב"ד מנין ת"ל לא יוסיף מ"מ
 645ספרי פרשת תצא פיסקא עו :ונקלה אחיך לעיניך .מכאן אמרו שם מתקלקל בין בריעי בין במים פטור .ר' יהודה אומר
האיש בריעי והאשה במים .שם מלמד שכל חייבי כריתות שלקו נפטרו מיד כריתן .ר' חנניה בן גמלא אומר כל היום קורא
אותו הכתוב רשע שנאמר והיה אם בן הכות הרשע אבל משלקה הכתוב קוראו אחיך שנא' ונקלה יעשה מכל התועבות
האלה ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם ואומר שם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם.
646

ספרי פרשת תצא פיסקא עז
לא תחסום שור בדישו .אין לי אלא שור מנין לעשות חיה ועוף כיוצא בשור ת"ל לא תחסום שור מ"מ א"כ למה נאמר שור
ב"מ פח פט שור אי אתה חוסם אבל אתה חוסם אדם:
647
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רש"י דברים
)ה( כי ישבו אחים יחדו  -שהיתה להם ישיבה אחת בעולם ,פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו:648
יחדו  -המיוחדים בנחלה,מ פרט לאחיו מן האם:649
650
ובן אין לו  -עיין עליו בןנ או בת ,או בן הבן ,או בת הבן ,או בן הבת ,או בת הבת :
)ו( והיה הבכור  -גדול האחיםס הוא מייבם אותה:651
אשר תלד  -פרט לאילוניתע שאינה יולדת:652
קפג
יקום על שם אחיו  -זה שייבם את אשתו יטול נחלתפ המת בנכסי אביו :
ולא ימחה שמו  -פרט לאשתצ סריס ששמו מחוי:653
)ז( השערה  -כתרגומו לתרעק בית דינא:
)ח( ועמד  -בעמידה:654
655
ואמר  -בלשון הקודש ,ואף היא דבריהר בלשון הקודש :
ספרי פרשת תצא פיסקא עז
בדישו .אין לי אלא בדישו מנין לרבות שאר עבודות ת"ל לא תחסום מ"מ א"כ למה נאמ' בדישו מה דייש מיוחד שגידולו מן
הארץ ותלוש מן הקרקע בשעת גמר מלאכתו ובשעה שהוא עושה אוכלת כך כל דבר שגידולו מן הארץ ותלוש מן הקרקע
בשעת גמר מלאכתו ובשעה שהוא עושה אוכל .שם צא ר' יוסי בר' יהודה אומר מה דייש מיוחד שעושה בידיו וברגליו
ובגופו יצא העושה בידו וברגליו אבל לא בגופו:
648

ספרי פרשת תצא פיסקא עח
כי ישבו אחים .יבמות יז פרט לאחיו שלא היה בעולמו .מכאן אמרו ב' אחים ומת אחד מהם ונולד להם אחד ואח"כ ייבם
השני את אשת אחיו:

649

ספרי פרשת תצא פיסקא עח
יחדיו .שם פרט לאחים מן האם .לפי שמצינו שיש באחים מן התורה ששוה אח מן האם לאח מן האב יכול אף כאן כן ת"ל
לא יחדיו פרט לאחיו מאמו:
650

) (3תלמוד בבלי מסכת יבמות דף כב/ב
אמר קרא האשה וילדיה תהיה לאדוניה :מי שיש לו בן מ"מ פוטר וכו' :מכל מקום לאתויי מאי אמר רב
יהודה לאיתויי ממזר מאי טעמא דאמר קרא ובן אין לו עיין עליו :וחייב על מכתו :אמאי קרי כאן
) (4תלמוד בבלי מסכת יבמות דף לה/ב
מפלה מי לאו בת חליצה ויבום היא השתא נמי תגלי מילתא למפרע וריש לקיש אמר תגלי מילתא
למפרע לא אמרינן ואיבעית אימא קרא רבי יוחנן סבר ובן אין לו אמר רחמנא והא לית ליה וריש
לקיש סבר ובן אין לו עיין עליו איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש אין הולד של קיימא הוא אסור
בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה בשלמא לדידי דאמינא חליצת מעוברת שמה
חליצה משום
) (5תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קטו/א
יריכו קודמין והאב קודם לכל יוצאי יריכו :גמרא תנו רבנן בן אין לי אלא בן בן הבן או בת הבן או בן בת הבן מנין תלמוד
לומר אין לו עיין עליו בת אין לי אלא בת בת הבת ובן הבת ובת בן הבת מנין ת"ל אין לו עיין עליו
651

) (66ספרי פרשת תצא פיסקא עט
והיה הבכור אשר תלד .יבמות כד יכול אם היה שמו יוסי יקרא שמו יוסי יוחנן יקרא שמו יוחנן ת"ל על שם אחיו מ"מ א"כ
למה נאמר והיה הבכור מלמד שמצוה על הגדול ליבם :אשר תלד .פרט
652

) (66ספרי פרשת תצא פיסקא עט
ל ליבם :אשר תלד .פרט לאיילונית ושאינה ראויה לילד :יק

653

) (38ספרי פרשת תצא פיסקא עט
ולא ימחה שמו מישראל .פרט לסריס ששמו מחוי:

654

ספרי פרשת תצא פיסקא פ
ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה .מלמד שאין אומרים דבריו אלא בעמידה:
655

) (2משנה מסכת יבמות פרק יב
)ו( מצות חליצה ,בא הוא ויבמתו לבית דין ,והן משיאין לו עצה ההוגנת לו ,שנאמר) ,דברים כה( וקראו
לו זקני עירו ודברו אליו .והיא אומרת ,מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל ,לא אבה יבמי .והוא
אומר ,לא חפצתי לקחתה .ובלשון הקדש היו אומרים .ונגשה יבמתו אליו
) (2תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מ/ב
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רש"י דברים
)ט( וירקה בפניו  -על גביש קרקע:656
אשר לא יבנה  -מכאן למי שחלץ שלא יחזור וייבם ,דלא כתיב אשר לא בנה ,אלא אשר לא יבנה ,כיון
שלא בנה שוב לא יבנה:657
658
)י( ונקרא שמו וגו'  -מצוה על כל העומדים שםת לומר חלוץ הנעל :
)יא( כי ינצו אנשים  -סופן לבא לידי מכות,א כמו שנאמר מיד מכהו .אין שלום יוצא מתוך ידיב
מצות:659
660
)יב( וקצותה את כפה  -ממון דמי בשתו .הכל לפי המבייש והמתבייש  .או אינו אלא ידה ממש ,נאמר
כאן לא תחוס ,ונאמר להלן בעדים זוממין )לעיל יט יג( לא תחוס ,מה להלן ממון ,אף כאן ממון:661
)יג( אבן ואבן -ה משקלות:662
663
גדולה וקטנה  -גדולה שמכחשת אתג הקטנה ,שלא יהא נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה :
)יד( לא יהיה לך  -אם עשית כןד לא יהיה לך כלום:664
ראשונה מאי קמשמע לן אף על גב דאמרה בלשון חול תנינא ואלו נאמרים בכל לשון פרשת סוטה וידוי מעשר וקריאת
שמע ותפלה וברכת המזון אצטריך סלקא דעתך אמינא הני מילי דאמרה בלשון??????

) (60ספרי פרשת תצא פיסקא פא
ה :וענתה ואמרה .סוטה לב נאמרה כאן ענייה ונאמרה להלן דברים כז ענייה מה ענייה האמורה להלן בלשון הקודש אף
ענייה האמורה כאן בלשון הקודש :ככה
656

) (30ספרי פרשת תצא פיסקא פא
ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וירקה בפניו .רוק הנראה לעיני הזקנים .מלמד שמתייחדת עמו לעיני?????
657

) (60ספרי פרשת תצא פיסקא פא
דש :ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו .ר' אליעזר אומר אשר לא בנה ולא עתיד לבנות .ר' יהושע אומר ככה
יעשה בדבר שמעשה מעכב .אמר לו ר' עקיבא משם ראיה ככה יעשה לאיש דבר שהוא מעשה באיש :ו

) (3תלמוד בבלי מסכת יבמות דף י/ב
דריש לקיש אמר קרא אשר לא יבנה כיון שלא בנה שוב לא יבנה איהו הוא דקאי בלא יבנה אבל אחיו

658

) (45ספרי פרשת תצא פיסקא פא
ם :בית חלוץ הנעל .יבמות פי"ב מצוה בדיינים ולא מצוה בתלמידים .ר' יהודה אומר מצוה על כל העומדים שם לומר חלוץ
הנעל חלוץ הנעל .אמר ר' יהודה פעם אחת היינו יושבין לפני ר' שמעון ואמר לנו ענו כולכם ואמרו חלוץ הנעל חלוץ הנעל:
659

ספרי פרשת תצא פיסקא פב
כי ינצו אנשים .אין שלום יוצא מתוך מצוות .וכן הוא אומר ויהי ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי מקנה לוט מי גרם
ללוט שיפרוש מאותו צדיק הוי אומר מריבה וכן הוא אומר ועמדו שני האנשים אשר להם הריב .מי גרם לזה ללקות הוי
אומר זו מריבה:
לנקד את המלד מצות
 660ב"ק פג ע"ב.
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ספרי פרשת תצא פיסקא פג
וקצותה את כפה .מלמד שאתה חייב להצילה מנין שאם אין אתה יכול להציל' בכפה הצילה בנפשה ת"ל לא תחוס עינך .ר'
יהוד' אומר נא' כאן לא תחוס ונאמר להלן דברים יט לא תחוס עינך .ר' יהוד' אומר נא' כאן לא תחוס ונאמר להלן דברים
יט לא תחוס מה להלן ממון אף כאן ממון:
 662עי' הערה הבאה
663

) (47ספרי פרשת תצא פיסקא פד
לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן .יכול לא יעש' ליטר' חצי ליטרא ורביע ליטר' ת"ל גדולה וקטנה .גדולה שהיא מכחשת את
הקטנה לא יהיה נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה .ר' עקיבא אומר שהיא מכחשת את הקטנה לא יהיה נוטל בגדולה ומחזיר
בקטנה .ר' עקיבא אומר מנין שלא יעשה סאה פחות משקל ולא דינר פחות מטרפעיקא ת"ל יהי' לך .ר' יוסי בר' אומר אם
קיימת הרי הוא בלא יהיה לך:
664

) (34מדרש רבה ויקרא פרשה טו פסקה ז
)ז( אמר רבי לוי ברכות מברכות את בעליהן וקללות מקללות את בעליהן )דברים כה( אבן שלמה וצדק יהיה לך וגו' אם
עשית כן יש לך מה לישא ומה ליתן ומה ליקח ומה למכור קללות מקללות את בעליהן לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה
וקטנה לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה אם עשית כן לא יהיה לך מה לישא ומה ליתן ומה ליקח ומה למכור
אמר הקדוש ברוך הוא אני אמרתי לא תעשה איפה גדולה וקטנה ועשית חייך שאפילו בקטנה אינו מספיק אותו האיש
ודכוותה )שמות כ( לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב אם עשית כן חייך שאפילו של עץ ושל אבן אינו מספיק בידו
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רש"י דברים
)טו( אבן שלמה וצדק יהיה לך  -אם עשית כןו יהיה לך הרבה:665
)יז( זכור את אשר עשה לך  -אם שקרת במדות ובמשקלות הוי דואג מגרוי האויב ,שנאמר )משלי יא א(
מאזני מרמה תועבת ה' ,וכתיב בתריה בא זדוןז ויבא קלון:666
)יח( אשר קרך בדרך  -לשון מקרה .667דבר אחר לשון קרי 668וטומאה ,שהיה מטמאן במשכב זכור .דבר
אחר לשון קור וחום ,צננך והפשירךח מרתיחתך ,שהיו כל האומות יראים להלחם בכם ובא זה והתחיל
והראה מקום לאחרים .משל לאמבטי רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה ,בא בן בליעל אחד
קפץ וירד לתוכה .אף על פי שנכוה,ט הקרה אותה בפני אחרים:669
ויזנב בך  -מכת זנב ,חותך מילות וזורקי כלפי מעלה:670
671
כל הנחשלים אחריך  -חסרי כחכ מחמת חטאם,ל שהיה הענן פולטן :
ואתה עיף ויגע  -עיף בצמא ,דכתיב )שמות יז ג( ויצמא שם העם למים ,וכתיב אחריו ויבא עמלק:672
ויגע  -בדרך:673
674
ולא ירא  -עמלק,מ אלהים ,מלהרע לך :
שתהא לו:
 665עי' הערה הקדומת.
666

) (7מדרש תנחומא כי תצא פרק ח
)ה( זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים רבי בנאה פתח מאזני מרמה תועבת ה' )משלי יא( אם ראית דור
שמדותיו שקר דע שהמלכות מתגרה באותו הדור מה טעם מאזני מרמה תועבת ה' וכתיב אחריו בא זדון ויבא קלון ואת
צנועים חכמה רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא אמר האזכה במאזני רשע ובכיס אבני מרמה )מיכה ו( אפשר דור
שמדותיו שקר שהוא זכאי ובכיס אבני מרמה אמר רבי לוי אף משה רמזה להם בתורה שנאמר לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן
לא יהיה לך בביתך מה טעם כי תועבת ה' מה כתיב אחריו זכור את אשר עשה לך עמלק:
667

) (17ספרי פרשת תצא פיסקא פו
ם :אשר קרך בדרך .אין קרך אלא נזדמן לך
668

) (3-4פסיקתא דרב כהנא  -פסקא ג אות י
)י( אשר קרך בדרך )דברים כה יח( ר' יודה ור' נחמיה ורבנין ר' יודה א' אשר קרך טימאך כמה דאת או' כי יהיה בך איש אשר
לא יהיה טהור מקרה לילה )דברים כג יא( ור' נחמיה אומ' קרך וודאי מה עשה
669

) (3-4פסיקתא דרב כהנא  -פסקא ג אות י
וכיון שהיה אחד מהם יוצא היה הורגו ורבנין אמרין הקירן לפני אומות העולם א"ר חוניא לאמבטי רותחת שלא היה ברייה
יכולה לירד בתוכה ובא בן בליעל אחד וקפץ וירד בתוכה אף על פי שניכווה אלא הקירה לפני אחרים כך מן שיצאו ישראל
ממצרים נפלה אימתן על כל אומות העולם אז נבהלו אלופי אדום וגו' תפל עליהם אימתה ופחד )שמות טו טו טז( וכיון
שבא עמלק וניזדוג להם אף על פי שנטל את שלו מתחת ידיהם אלא הקירן לפני אומות העולם:
670

) (11פסיקתא דרב כהנא  -פסקא ג אות יא
)יא( ויזנב בך )דברים כה יח( היכה אותך מכת זנב ואתייה כיי דמר ר' חנינה בר' שלקה ר' יהוש' דסכנין
ר' לוי בשם ר' יוחנ' מה היו של בית עמלק עושין היו מחתכין מילותיהן של ישר' ומזרקין אותן כלפי
למעלן ואו' בזו בחרתה הילך מה שבחרתה לפי שלא היו ישר' יודעין מה טיבא של זמורא אלא והנם
שולחים את הזמורה אל אפם )יחזקאל ח יז( וכיון שבא עמלק לימדה להם וממי למדה מעשו זקינו
ויאמר הכי קרא שמו יעקב )בראשית כו לו( חיכך בגרונו והוציא את הזמורה:
) (7-8פסיקתא רבתי פרשה יב
והפשירם] .ויזנב בך[ מהו ויזנב בך מכת הזנב לשון נקי משמואל אתה למד וישסף שמואל את אגג
)שמואל א' ט"ו ל"ג( ר' יצחק אמר סירסו כאשר שיכלה נשים חרבך כך תשכל מנשים אמך )שם( אמר
) (5מדרש תנחומא כי תצא פרק י
)י( ויזנב בך הכה אותן מכת זנב ואתיא כי הא דא"ר חיננא בר שיקלא מה היו בית עמלק עושין חותכין מילותיהן של
ישראל וזורקין כלפי מעלה ואומרין בזה בחרת הוי לך מה שבחרת לפי שלא היו ישראל יודעין מה טיבה של זמורה עד שבא
עמלק ולמדה להם שנאמר )יחזקאל ח( והנם שולחים את הזמורה מה נוסף כאן על הפסיקא דר' כהנא??
671

) (16ספרי פרשת תצא פיסקא פו
ויזנב בך כל הנחשלים אחריך .מלמד שלא היה הורג אלא בני אדם שנמכו מדרכי המקום ונחלשו מתחת כנפי המקום:
 672תנחומא כי תצא י
 673שם.
674

) (35ספרי פרשת בהעלותך פיסקא ל
כיוצא בו אתה אומר דברים כה ואתה עיף ויגע .על ישראל הוא אומר ואתה עיף ויגע .ועל עמלק הוא
80

רש"י דברים
)יט( תמחה את זכר עמלק  -מאיש ועד אשהנ מעולל ועד יונק משור ועד שה )שמואל א' טו ג( .שלא
יהא שם עמלק נזכר אפילו על הבהמה ,לומר בהמה זו משל עמלק היתה:675
רש"י פרשת כי תבוא
פרק כו
)א( והיה כי תבוא וירשתה וישבת בה  -מגיד שלא נתחייבו בבכורים עד שכבשו את הארץ וחלקוה:676
)ב( מראשית  -ולא כל ראשית ,שאין כל הפירות חייבין בבכורים אלא שבעת המינין בלבד ,נאמר כאן
ארץ ונאמר להלן )לעיל ח ח( ארץ חטה ושעורה וגו' ,מה להלן משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ
678
ישראל ,אף כאן שבח ארץ ישראל שהן שבעה מינין .677זית שמן  -זית אגורי ,ששמנו אגור בתוכו
)ספרי שם( .ודבש  -הוא דבש תמרים )ספרי שם( :מראשית  -אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה
שבכרה ,כורך עליה גמי לסימן ,ואומר הרי זו בכורים) :679ג( אשר יהיה בימים ההם  -אין לך אלא כהן
שבימיך כמו שהוא :680ואמרת אליו  -שאינך כפוי טובה )ספרי כי תבא ג'( :הגדתי היום  -פעם אחת
בשנה ולא שתי פעמים )ספרי כי תבא ג'() :ד( ולקח הכהן הטנא מידך  -להניף אותו כהן מניח ידו תחת
יד הבעלים ומניף) :681ה( וענית  -לשון הרמת קולקפד :ארמי אבד אבי  -מזכיר חסדי המקום ,ארמי אובד
אבי ,לבן בקש לעקור את הכלקפה ,כשרדף אחר יעקב ,ובשביל שחשב לעשות חשב לו המקום כאלו
עשה ,682שאומות העולם חושב להם הקדוש ברוך הוא מחשבה כמעשה :683וירד מצרימה  -ועוד אחרים
אומר שם ולא ירא אלהים .כיוצא בו שופטים ה מדוע בושש רכבו לבוא אמרה אמו של סיסרא שם
דלא כ:
) (34מכילתא פרשת עמלק פרשה א
דברים כ"ה אשר קרך בדרך וגו' .אחרים אומרים ולא ירא אלהים אלו ישראל שלא היו בידם מצות ר'

675

) (1פסיקתא רבתי פרשה יג
ד"א שרשם בעמלק זש"ה ויאכלו מפרי דרכם )משלי א' ל"א( מה ראה הקדוש ברוך הוא לנהוג עם עמלק במדת אכזריות
תמחה את זכר עמלק )דברים כ"ה י"ט( והמתה מאיש ועד אשה מעולל ועד יונק )שמואל א' ט"ו ג'( אלא אמר הקב"ה
)הקדים( ]אקדים[ לו ממה שעתיד לעשותה גלוי וצפוי לפני היאך הוא עתיד לגזור מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד
)אסתר ג' י"ג( לכך והמתה מאיש ועד אשה )שמואל שם( תמחה את זכר עמלק )דברים שם( למה ויאכלו מפרי דרכם הוא
שכתוב כי המן בן???????????
נט סו גוד
676
עי' קידושין לז ע"ב :תנא דבי ר' ישמעאל הואיל ונאמרו ביאות בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחד מהן לאחר ירושה
וישיבה אף כל לאחר ירושה וישיבה ואידך משום דהוה מלך וביכורים שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים
כאחד אין מלמדין ואידך צריכי דאי כתב רחמנא מלך ולא כתב ביכורים הוה אמינא ביכורים דקא מיתהני לאלתר ואי כתב
ביכורים ולא כתב מלך הוה אמינא מלך דדרכו לכבש לאלתר ואידך נכתוב רחמנא מלך ולא בעי ביכורים ואנא אמינא ומה
מלך דלכבש לאחר ירושה וישיבה ביכורים לא כל שכן.

 677עי' ספרי )תבא פיסקא א( ולקחת מראשית כל פרי האדמה .יכול כל הפירות כולם חייבים בביכורים
ת"ל מראשית ולא כל רשאית .ועדין איני יודע איזה מין חייב ואיזה מין פטור הריני דן נאמר הכא
ביכורי צבור ונאמר הכא ביכורי יחיד .מה ביכורי צבור שנאמר להלן מז' המינים אף ביכורי יחיד
משבעת המינים .ומה להלן חטים ושעורים אף כאן חטים ושעורים .מנין לרבות שאר מינים ת"ל
שמות כג ביכורי אדמת' ריבה אחר שריבה הכתוב מיעט הא אין עליך לדון אלא כדין הראשון .נאמר
הכא ביכורי יחיד ונא' הכא ביכורי צבור מה ביכורי צבור משבעת המינים האמורי' בשבח הארץ ואלו
הם חטים ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש:
 678ע'י ברכות )דף לט ע"א( זית שאמרו לא קטן ולא גדול אלא בינוני וזהו אגורי ואמר רבי אבהו לא
אגורי שמו אלא אברוטי שמו ואמרי לה סמרוסי שמו ולמה נקרא שמו אגורי ששמנו אגור בתוכו.
 679עי' ספרי )כי תבא פיסקא ה( מראשית כל פרי האדמה .מכאן אמרו )משניות ביכורים פ"ג מ"א( יורד
אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה אשכול שביכר רמון שביכר קושרים אותו בגמי ואומר הרי אלו
ביכורים ]ורבי שמעון אומר ,אף על פי כן חוזר וקורא אותם בכורים מאחר שיתלשו מן הקרקע[:
680

עי' ספרי )כי תבא פיסקא ב( ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם .זו היא שאמר ר' יוסי הגלילי .וכי עלתה על דעתך
שתלך אצל כהן שלא היה בימיך אלא כהן שהוא כשר וכן הוא אומר קהלת ז אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו
טובים מאלה) :סליק פיסקא(:עי' הערה 427

 681עי' סוכה דף מז ע"ב :ולקח הכהן הטנא מידך לימד על הביכורים שטעונין תנופה דברי רבי אליעזר
בן יעקב מאי טעמא דרבי אליעזר בן יעקב אתיא יד יד משלמים כתיב הכא ולקח הכהן הטנא מידך
וכתיב התם ידיו תביאינה את אשי ה' מה כאן כהן אף להלן כהן ומה להלן בעלים אף כאן בעלים הא
כיצד כהן מניח ידו תחת יד בעלים ומניף מאי הוי עלה רב נחמן אמר אומרים זמן בשמיני של חג ורב
ששת
 682עי' ספרי )כי תבא פיסקא ה( ואמרת לפני ה' אלהיך ארמי אובד אבי .מלמד שלא ירד יעקב לארם
אלא לאובד .ומעלה על לבן הארמי כאלו איבדו:
81

רש"י דברים
באו עלינו לכלותנו ,שאחרי זאת ירד יעקב למצריםקפו :במתי מעט  -בשבעים נפש )ספרי תבא ה() :ט(
אל המקום הזה  -זה בית המקדש :684ויתן לנו את הארץ  -כמשמעו) :י( והנחתו  -מגיד שנוטלו אחר
הנחת הכהן ,ואוחזו בידו כשהוא קורא וחוזר ומניף) :685יא( ושמחת בכל הטוב  -מכאן אמרו אין קורין
מקרא בכורים אלא בזמן שמחה ,מעצרת ועד החג שאדם מלקט תבואתו ופירותיו ויינו ושמנו ,אבל
מהחג ואילך מביא ואינו קורא :686אתה והלוי  -אף הלוי חייב בבכורים אם נטעו בתוך עריהםקפז :והגר
אשר בקרבך  -מביא ואינו קורא שאינו יכול לומר לאבותינו) :687יב( כי תכלה לעשר את כל מעשר
תבואתך בשנה השלישית  -כשתגמור להפריש מעשרות של שנה השלישית ,קבע זמן הביעור והוידוי
בערב הפסח של שנה הרביעית ,שנאמר )דברים יד כח( מקצה שלש שנים תוציא וגו' ,נאמר כאן מקץ,
ונאמר להלן )שם לא י( מקץ שבע שנים לענין הקהל ,מה להלן רגל אף כאן רגל .אי מה להלן חג
הסוכות אף כאן חג הסוכות ,תלמוד לומר כי תכלה לעשר מעשרות של שנה השלישית ,רגל
שהמעשרות כלין בו וזהו פסח ,שהרבה אילנות יש שנלקטין אחר הסוכות ,נמצאו מעשרות של
שלישית כלין בפסח של רביעית ,וכל מי ששהה מעשרותיו הצריכו הכתוב לבערו מן הבית :688שנת
המעשר  -שנה שאין נוהג בה אלא מעשר אחד משני מעשרות שנהגו בשתי שנים שלפניה ,ששנה
ראשונה של שמיטה נוהג בה מעשר ראשון ,כמו שנאמר )במדבר יח כו( כי תקחו מאת בני ישראל את
המעשר ומעשר שני ,שנאמר )דברים יד כג( ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ,הרי שני
מעשרות ובא ולמדך כאן בשנה השלישית שאין נוהג מאותן שני מעשרות אלא האחד ,ואיזה זה מעשר
ראשון ,ותחת מעשר שני תן מעשר עני שנאמר כאן ונתת ללוי את אשר לו ,הרי מעשר ראשון לגר
ליתום ולאלמנה זה מעשר עני :689ואכלו בשעריך ושבעו  -תן להםא כדי שבען מכאן אמרו אין פוחתין
לעני בגורן פחות מחצי קבב חטים וכו') :690יג( ואמרת לפני ה' אלהיך  -התודהג שנתת מעשרותיך:691
בערתי הקדש מן הבית  -זה מעשר שני ונטע רבעי 692ולמדך שאם שהה מעשרותיו של שתי שניםה ולא
העלם לירושלים שצריך להעלותם עכשיוקפח :וגם נתתיו ללוי  -זה מעשר ראשון וגם לרבות תרומהו
ובכורים :693ולגר ליתום ולאלמנה  -זה מעשר עני :694ככל מצותך  -נתתים כסדרן ולא הקדמתי תרומה
 683עי' קידושין דף מ ע"א ,מחשבה טובה מצרפה למעשה שנאמר אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו
ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו מאי ולחושבי שמו אמר רב אסי
אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה מחשבה רעה אין
הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה שנאמר און אם ראיתי בלבי לא ישמע ה' ואלא מה אני מקים הנני
מביא אל העם הזה רעה פרי מחשבותם מחשבה שעושה פרי הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה
מחשבה שאין בה פרי אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה ואלא הא דכתיב למען תפוש את ]בית[
ישראל בלבם אמר רב אחא בר יעקב ההוא בעבודת כוכבים הוא דכתיב
 684עי' ספרי )כי תבא פיסקא ה( ויביאנו אל המקו' הזה .זה בית המקדש .או יכול זה ארץ ישראל
כשהוא אומר ויתן לו את הארץ הזאת הוי אומר זו ארץישראל ומה ת"ל ויביאנו אל המקום הזה בשכר
ביאתנו אל המקום הזה נותן לנו את הארץ הזאת
 685עי' ספרי )כי תבא פיסקא ה( והנחתו לפני ה' אלהיך והשתחוית לפני ה' אלהיך .מלמד שטעונים
הנפה ב' פעמים אחת בשעת קריאה ואחת בשעת השתחואה
 686עי' פסחים דף לו ע"ב ,מותר לאונן ורבי שמעון נהי דהיקיש לית ליה שמחה מיהא מיכתב כתיבא
בהו דכתיב ושמחת בכל הטוב ההוא לזמן שמחה הוא דאתא דתנן מעצרת ועד החג מביא וקורא מהחג
ועד חנוכה מביא ואינו קורא.
687
688

ביכורים פ"א מ"ד :אלו מביאין ולא קורין ,הגר מביא ואינו קורא ,שאינו יכול לומר אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו.

עי' ספרי )כי תבא פיסקא ו( כי תכלה לעשר .יכול בחנוכה נאמ' כאן דברים יד קץ ונאמ' להלן שם
לא קץ מה קץ האמור להלן רגל אף קץ האמור כאן רגל .אי מה קץ האמור להלן חג המצות אף כאן חג
המצות נאמ' להלן חג הסוכות ונא' כאן חג הסוכו' ת"ל כי תכלה לעשר רגל שכלו בו מעשרות הוי
אומר זה פסח .מכאן אמרו מע"ש פ"ה ערב י"ט של פסח האחרון של רביעית ושל שביעית הוה ביעור
השנה שלישית .יכול אף שנה שביעית תהא חייבת במעשר ת"ל בשנה השלישית .שנה שחייבת במעשר
יצאת שנה שביעית שאינה חייבת במעשר.
689

שם :ר"ה יב יכול שני מעשרות נוהג בה אין לי אלא מעשר עני שבו דיבר הכתוב מנין לרבות שאר מעשרות ת"ל מעשר
תבואתך ריבה) :סליק פיסקא(:

 690עי' ספרי )כי תבא פיסקא ז( ואכלו בשעריך ושבעו .תן להם כדי שובעם .מכאן אמרו פאה פ"ח אין
פוחתים לעני בגורן מחצי קב חטים או קב שעורים דברי ר' יהודה ר' אומר חצי קב:
 691עי' ספרי )כי תבא פיסקא ז( ואמרת.סוטה לב בכל לשון :לפני ה' אלהיך .זה וידוי מעשר
692

עי' הערה הבאה.
693
מעשר שני )פ"ה מ"י( כיצד היה הודוי ,בערתי הקדש מן הבית )דברים כו( ,זה מעשר שני ונטע רבעי .נתתיו ללוי ,זה
מעשר לוי .וגם נתתיו ,זו תרומה ותרומת מעשר.
694
משנה שם.
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רש"י דברים
לבכורים ולא מעשר לתרומה ולא שני לראשון שהתרומה קרויה ראשיתז שהיא ראשונה משנעשה דגן
וכתיב )שמות כב כח( מלאתך ודמעך לא תאחר לא תשנה את הסדר :695לא עברתי ממצותיך  -לא
הפרשתי ממין על שאינו מינוח ומן החדש על הישן :696ולא שכחתי  -מלברך על הפרשתט מעשרות:697
)יד( לא אכלתי באני ממנו  -מכאן שאסורי לאונן :698ולא בערתי ממנו בטמא  -בין שאני טמא והוא
טהורכ בין שאני טהור והוא טמא 699והיכן הוזהרל על כך )לעיל יב יז( לא תוכל לאכול בשעריך זו
אכילת טומאה כמו שנאמר בפסולי המקודשים )לעיל טו כב( בשעריך תאכלנו הטמא והטהור וגו' אבל
זה לא תוכל לאכול דרך אכילת שעריך האמור במקום אחר :700ולא נתתי ממנו למת  -לעשות לומ ארון
ותכריכין :701שמעתי בקול ה' אלהי  -הביאותיונ לבית הבחירה :702עשיתי ככל אשר צויתני  -שמחתי
ושימחתיס בו) :703טו( השקיפה ממעון קדשך  -עשינו מה שגזרת עלינו עשה אתה מה שעליךע
לעשות 704שאמרת )ויקרא כו ג( אם בחקתי תלכו ונתתי גשמיכם בעתםקפט :אשר נתתה לנו כאשר
נשבעת לאבתינו  -לתת לנו וקיימתפ ארץ זבת חלב ודבש) :705טז( היום הזה ה' אלהיך מצוך  -בכל יום
יהיו בעיניך חדשים כאלו בו ביום נצטוית עליהם :706ושמרת ועשית אותם  -בת קול מברכתוצ הבאת
בכורים היום תשנה לשנה הבאה) :707יז( האמרת  -והאמירך )פסוק יח( אין להם עד מוכיח במקרא ולי
נראה שהוא לשון הפרשה והבדלה הבדלתי לךק מאלהי הנכר להיות לך לאלהים והוא הפרישך אליור
מעמי הארץ להיות לו לעם סגולה ומצאתי להם עד והוא לשוןש תפארת כמו יתאמרו כל פועלי און
)תהלים צ"ד ד(קצ) :יח( כאשר דבר לך  -והייתם לי סגולה )שמות יט ה(קצא) :יט( ולהיתך עם קדוש וגו'
עי' ספרי )כי תבא פיסקא ז( לגר ליתום ולאלמנה .זה מעשר עני ולקט שכחה ופיאה אעפ"י שאין
מעכבי' את הודוי :ד"א מן הבית זו חלה .ד"א מן הבית כיון שהפרשתו מן הבית אין אתה נזקק לכל
דבר:
695

מעשר שני )פ"ה מי"א( ככל מצותך אשר צויתני ,הא אם הקדים מעשר שני לראשון ,אינו יכול להתודות.

עי' ספרי )כי תבא פיסקא ז( ככל מצותך .שאם הקדים מעשר ראשון לשני אין בכך כלום :כאשר צויתני.
לא נתתיו למי שאינו ראוי:
 696עי' ספרי )כי תבא פיסקא ז( לא עברתי ממצותי' .ולא הפרשתי ממין על שאינו מינו לא מן התלוש
על המחובר ולא מן המחובר על התלוש ולא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש:
697

עי' שם :ולא שכחתי .לא שכחתי מהזכיר שמך ולברכך :לא
698
ע'י מעשר שני )ה יב( לא אכלתי באני ממנו ,הא אם אכלו באנינה אינו יכול להתודות .ולא בערתי ממנו בטמא ,הא אם
הפרישו בטמאה אינו יכול להתודות .ולא נתתי ממנו למת ,לא לקחתי ממנו ארון ותכריכים למת ,ולא נתתיו לאוננים
אחרים .שמעתי בקול יי אלהי ,הבאתיו לבית הבחירה .עשיתי ככל אשר צויתני ,שמחתי ושמחתי בו:

ועי' יבמות דף עג ע"ב ואוכלן בטומאת עצמן לוקה מה שאין כן בתרומה לא קתני אלמא תני ושייר:
ואסורין לאונן ור"ש מתיר מנא להו דכתיב לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך ויצהרך וגו'
ותרומת ידך ואמר מר תרומת ידך אלו בכורים ואיתקש בכורים למעשר מה מעשר אסור לאונן אף
בכורים אסור לאונן???????
 699עי' ספרי )כי תבא פיסקא ז( ולא בערתי ממנו בטמא .בין שהיא טמא ואני טהור או הוא טהור ואני
700

עי' יבמות דף עג ע"ב :ואסורין לאונן ור"ש מתיר מנא להו דכתיב לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך ויצהרך
וגו' ותרומת ידך ואמר מר תרומת ידך אלו בכורים ואיתקש בכורים למעשר מה מעשר אסור לאונן אף בכורים אסור לאונן
ור"ש תרומה קרינהו רחמנא מה תרומה מותרת לאונן אף בכורים מותר לאונן וחייבין בביעור ור
701
עי' ספרי )כי תבא פיסקא ז( ולא נתתי ממנו למת .לא לקחתי ממנו ארון ותכריכים למת דברי ר' אליעזר אמר לו ר'
עקיבא אם למת אם לחי אמור מה ת"ל למת שלא החלפתי אפילו בדבר טהור :ש
702
משנה שם
703
משנה שם.

 704ע'י מעשר שני )ה יג( השקיפה ממעון קדשך מן השמים ,עשינו מה שגזרת עלינו ,אף אתה עשה מה
שהבטחתנו ,השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל בבנים ובבנות .ואת האדמה
אשר נתתהלנו ,בטל ומטר ובולדות בהמה .כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש ,כדי שתתן
טעם בפרות:
 705עי' ילקוט שמעוני דברים  -פרק כו  -המשך רמז תתקלח ,ממעון קדשך מן השמים כו' וברך את עמך
ישראל בבנים ובנות ,ואת האדמה אשר נתתה לנו בטל ובמטר ובולדות בהמה ,כאשר נשבעת
לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש כדי ליתן טעם בפירות ,מכאן אמרו ישראל וממזרים מתודים אבל לא
גרים ועבדים משוחררים שאין להם חלק בארץ ,רבי מאיר אומר אף לא כהנים ולוים שלא נטלו חלק
בארץ ,רבי יוסי אומר יש להן ערי מגרש .יוחנן כהן גדול
706

עי' תנחומא כי תבא א ,מהו היום הזה ה' אלהיך וכי עד עכשיו לא צוה הקב"ה את ישראל והלא אותה שנה שנת
ארבעים היתה שנאמר )דברים א( ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש ומה ת"ל היום הזה אלא כך אמר משה לישראל
בכל יום יהא התורה חביבה עליכם כאלו היום הזה קבלתם אותה מהר סיני
707
שם :כתוב אחריו היום הזה ה' אלהיך מצוך לעשות ארשב"ל יצתה בת קול ואמרה לו תזכה לשנה הבאה ותביא כהיום
הזה כאדם שהוא נותן פרי חדש לחברו ואומר לו יהי רצון שתשנה ותתן לי לשנה האחרת
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רש"י דברים
כאשר דבר  -והייתם לי קדושים )ויקרא כ כו(קצב :פרק כז
)א( שמור את כל המצוה  -לשון הווהת גרדנ"ט בלע"ז )בעאבאכטענד() :ב( והקמות לך  -בירדן ואחר
כך תוציא משם אחרות ותבנה מהן מזבח בהר עיבל נמצאת אתה אומר ג' מיני אבנים היוא שנים עשר
בירדן וכנגדן בגלגל וכנגדן בהר עיבל כדאיתא במסכת סוטה )ל"ה) :(708ח( באר היטב -ב בשבעים
לשון) :709ט( הסכת  -כתרגומו :היום הזה נהיית לעם  -בכל יום יהיו בעיניךג כאילו היום באת עמו
בברית) :710יב( לברך את העם  -כדאיתא במסכת סוטה )לב א( ששה שבטים עלו לראש הר גריזים
וששה לראש הר עיבל והכהנים והלוים והארון למטה באמצע הפכו לוים פניהם כלפי הר גריזים
ופתחו בברכהד ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה וגו' ואלו ואלו עונין אמן חזרו והפכו פניהם
כלפי הר עיבל ופתחו בקללה ואומרים )פסוק טו( ארור האיש אשר יעשה פסל וגו' וכן כולם עד )פסוק
כו( ארור אשר לא יקים) :טז( מקלה אביו  -מזלזל לשון ונקלה אחיך )לעיל כ"ה ג(קצג) :יז( מסיג גבול -
מחזירו לאחוריו וגונב את הקרקע לשון והוסג אחור )ישעיה נט יד(קצד) :יח( משגה עור  -הסומא
בדברה ומשיאו עצה רעהקצה) :כד( מכה רעהו בסתר  -על לשון הרעו הוא אומר 711ראיתי ביסודו של
רבי משה הדרשן י"א ארורים יש כאןז כנגד י"א שבטים וכנגד שמעון לא כתב ארור לפי שלא היה בלבו
לברכו לפני מותו כשברך שאר השבטים לכך לא רצה לקללו) :כו( אשר לא יקים  -כאן כלל את כל
התורה כולה וקבלוה עליהם באלה ובשבועה :712פרק כח
713
)ד( שגר אלפיך  -ולדות בקרך שהבהמה משגרת ממעיה  :ועשתרות צאנך  -כתרגומו ורבותינו אמרו
למה נקרא שמם עשתרותח שמעשירות את בעליהן ומחזיקות אותם כעשתרות הללו שהן סלעים
חזקים) :714ה( ברוך טנאך  -פירותיךקצו דבר אחר טנאך דבר לח שאתה מסנןט בסליםקצז :ומשארתך -
דבר יבשי שנשאר בכלי ואינו זבקצח) :ו( ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך  -שתהא יציאתך מן
העולםכ בלא חטא כביאתך לעולם) :715ז( ובשבעה דרכים ינוסו לפניך  -כן דרך הנבהלים לברוח
מתפזריןל לכל צדקצט) :כ( המארה  -חסרון כמו צרעת ממארתר )ויקרא יג נב( :המהומה  -שגוש קול
בהלותרא) :כב( בשחפת  -שבשרו נשחף ונפוחרב :ובקדחת  -לשון כי אש קדחה באפי )דברים לב כב(
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סוטה דף לה ע"ב :שלשה מיני אבנים היו אחד שהקים משה בארץ מואב שנאמר בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה
באר וגו' ולהלן הוא אומר וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת וגו' ואתיא באר באר ואחד שהקים יהושע בתוך הירדן
שנאמר ושתים עשרה אבנים הקים יהושע בתוך הירדן ואחד שהקים בגלגל שנאמר ואת שתים עשרה האבנים האלה אשר
לקחו וגו'

 709עי' סוטה דף לב ע"א ,וכתבו עליו את כל דברי התורה בשבעים לשון שנאמר באר היטב
 710עי' ברכות דף סג ע"ב ,ועוד פתח רבי יהודה בכבוד תורה ודרש הסכת ושמע ישראל היום הזה
נהיית לעם וכי אותו היום נתנה תורה לישראל והלא אותו יום סוף ארבעים שנה היה אלא ללמדך
שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום שנתנה מהר סיני
 711עי' פרקי דרבי אליעזר פרק נב ,כל המלשין את חבירו בסתר אין לו חלק לעה"ב שנ' מלשני בסתר
רעהו אותו אצמית וכתיב אחר אומ' מכה רעהו בסתר תדע לך שהוא כן בא וראה מנחש שהלשין בין
אדם להב"ה ואררו הב"ה שמאכלו
 712עי' שבועות דף לו ע"א ,בו ]בלשון אמן[ קבלת דברים דכתיב ארור אשר לא יקים את דברי התורה
הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן????
וע'י ויק"ר )פה"כ סי' א'( מתייראים משום אומה אילו נאמר עץ חיים היא לעמלים בה לא היתה
תקומה לשונאי ישראל אלא למחזיקים אילו נאמר אשר לא ילמד לא היתה תקומה לשונאי ישראל
אלא )דברים כז( אשר לא ר' תנחום ב"ר חייא למד אדם ולימד ושמר ועשה והיתה ספק בידו למחות
ולא מיחה להחזיק ולא החזיק הרי זה בכלל ארור הה"ד ארור אשר לא יקים ר' ירמיה אמר בשם ר'
חייא לא למד אדם ולא עשה ולא שמר ולא לימד לאחרים ולא היתה ספק בידו להחזיק והחזיק ולא
למחות ומיחה הרי זה בכלל ברוך:
 713עי' מדרש תנחומא כי תבא פרק ד ,אלו הבכורים שאתם מעלין לירושלים שנאמר ולקח הכהן הטנא
מידך משארתך זו חלה שגר אלפיך אמר רבי יהודה בר שלום שיהו שגורין ויוצאין כמו פי הקופה
ועשתרות צאנך שיהו קשין כעשתרות ד"א ברוך אתה בעיר זו ירושלים שנקראת עיר שנא' )מיכה א(
הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי וברוך
714

עי' הערה הקודמת
עי' חולין דף פד ע"ב ,הרוצה שיתעשר  -יעסוק בבהמה דקה .אמר רב חסדא :מאי דכתיב ועשתרות צאנך  -שמעשרות את
בעליהן.

 715עי' & ,ברוך אתה בבואך בפרקמטיא שלך וברוך אתה בצאתך בפרקמטיא שלך ודוד מפרשה )תהלים
קכא( ה' ישמר צאתך ובואך ד"א ברוך אתה בבואך בביאתך לעולם וברוך אתה בצאתך ביציאתך מן
העולם א"ר ברכיה כתיב )קהלת ג( עת ללדת ועת למות וכי אין אנו יודעין שעת הוא שאדם נולד ועת
הוא שאדם מת אלא אשרי אדם שעת מיתתו כעת לידתו מה בשעת לידתו נקי אף בשעת מיתתו נקי
הוי ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך:
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רש"י דברים
והיא אש של חולים מלויי"ד בלע"ז )פיעבערהימצע( שהיא חמה מאדרג :ובדלקת  -חמה יותר מקדחת
ומיני חלאים הםרד :ובחרחר  -חולי המחממו תוך הגוף וצמא תמיד למים ובלע"ז אישרדימינ"ט
)התיבשות( לשון ועצמי חרה מני חרב )איוב ל ל( נחר מפוח מאש )ירמי' ו כט(רה :ובחרב  -יביא עליךמ
גייסותרו :שדפון וירקון  -מכות תבואהנ שבשדותרז :שדפון  -רוח קדים אשלי"דה בלע"ז
)זאננפערבראננט( :ירקון  -יובש ופני התבואה מכסיפין ונהפכין לירקון קמ"א בלע"ז )געלב( :עד אבדך -
תרגום עד דתיבידס כלומר עד אבוד אותך שתכלה מאליךרח) :כג( והיו שמיך אשר על ראשך נחשת -
קללות הללו משה מפי עצמו אמרןע ושבהר סיני מפי הקדוש ברוך הוא אמרן 716כמשמען ושם נאמר
)ויקרא כו יד( ואם לא תשמעו ליפ ואם תלכו עמי קרי )ויקרא כו כא( וכן הוא אומר )פסוק טו( בקול ה'
אלהיך )פסוק כא( ידבק ה' בך יככה ה' )פסוק כב( הקיל משה בקללותיו לאמרן בלשון יחיד וגם כן
בקללה זו הקל שבראשונות הוא אומר את שמיכם כברזל את ארצכם כנחושה )ויקרא כו יט( שלא יהיו
השמים מזיעין כדרך שאין הברזל מזיע ומתוך כך יהא חורב בעולם והארץ תהא מזיעה כדרך שהנחשת
מזיע והיא מרקבת פירותיה וכאן הוא אומר שמיך נחשת וארצך ברזל שיהיו שמים מזיעין אף על פי
שלא יריקו מטר מכל מקום לא יהיה חורב של אבדון בעולם והארץ לא תהא מזיעה כדרך שאין הברזל
מזיע ואין הפירות מרקיבין ומכל מקום קללה היאצ בין שהיא כנחשת בין שהיא כברזל לא תוציא
פירות וכן השמים לא יריקו מטר) :717כד( מטר ארצך אבק ועפר  -זיקא דבתר מטראק מטר יורד ולא כל
צרכו ואין בו כדי להרביץר את העפר והרוח באה ומעלה את האבק ומכסה את עשב הזרעים שהן
לחים מן המים ונדבק בהם ונעשה טיט ומתיבש ומרקיבין) :718כה( לזעוה  -לאימה ולזיע שיזועו כל
שומעי מכותיך ממך ויאמרו אוי לנו שלא יבוא עלינו כדרך שבא על אלורט:
719
)כז( בשחין מצרים  -רע היה מאד,ש לח מבחוץ ויבש מבפנים ,כדאיתא בבכורות )מא א (:
גרב  -שחין לח:720
721
חרס  -שחין יבשת כחרס :
)כח( ובתמהון לבב – אוטם הלב אשטורדישו"ן בלע"ז ]תדהמה[רי:
)כט( עשוק  -בכל מעשיך יהיהא ערעורריא:
722
)ל( ישגלנה  -לשון שגל ,פלגש,ב והכתוב כנהו לשבחג ישכבנה ותקון סופריםד הוא זה :
716

מגילה לא ע"ב :קללות שבמשנה תורה פוסק מאי טעמא הללו בלשון רבים אמורות ומשה מפי הגבורה אמרן והללו
בלשון יחיד אמורות ומשה מפי עצמו אמרן

 717עי' ילקוט שמעוני ויקרא  -פרק כו  -רמז תרעד ,ושברתי את גאון עוזכם אלו ראשי )ה( בולאות
שביהודה .ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחושה זו קשה מן האחרונה ,שבאחרונה הוא אומר
והיו שמיך אשר על ראשך נחשת שיהו שמים מזיעין כדרך שהנחשת מזיעה ,והארץ אשר תחתיך ברזל
שלא תהא הארץ מזיעה כדרך שאן הברזל מזיעה ותהא משמרת פירותיה ,וכאן הוא אומר ונתתי את
שמיכם כברזל שלא יהו שמים מזיעין כדרך שאין הברזל מזיע ,ואת ארצכם כנחושה שתהא הארץ
מזיעה כדרך שהנחשת מזיעה ותהא מאבדת פירותיה:
 718עי' תענית דף ג ע"ב ,ברוח מצויה הא ברוח שאינה מצויה רוח שאינה מצויה חזיא לבי דרי אפשר
בנפוותא תנא העבים והרוחות שניות למטר היכי דמי אמר עולא ואיתימא רב יהודה דבתר מיטרא
למימרא דמעליותא היא והכתיב יתן ה' את מטר ארצך אבק ועפר ואמר עולא ואיתימא רב יהודה זיקא
דבתר מטרא לא קשיא הא דאתא ניחא הא דאתא רזיא )ואי בעית אימא( הא דמעלה אבק הא דלא
מעלה אבק ואמר רב יהודה זיקא דבתר מיטרא כמיטרא עיבא דבתר מיטרא כמיטרא שימשא דבתר
מיטרא כתרי מטרי למעוטי מאי למעוטי גילהי דליליא ושמשא דביני קרחי אמר רבא מעלי תלגא
לטורי כחמשה מטרי לארעא שנאמר כי לשלג יאמר הוא ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עזו ואמר רבא
תלגא לטורי מטרא
719

לקיש למה נקרא שמה ילפת שמלפפת והולכת עד יום המיתה בשלמא חזזית אחזזית לא קשיא כאן בחזזית המצרית
כאן בחזזית דעלמא אלא גרב אגרב קשיא גרב אגרב נמי לא קשיא הא בלח הא ביבש לח איתסי יבש לא מיתסי ולח מיתסי
והכתיב יככה ה' בשחין מצרים וגו' ומדכתיב ובחרס הרי גרב לח אמור וקאמר אשר לא תוכל להרפא אלא תלתא הוו דקרא
יבש בין מבפנים בין מבחוץ דמתני' לח מבחוץ ומבפנים דמצרים יבש מבפנים ולח מבחוץ דכתיב ויהי שחין )פורח
אבעבועות( ]אבעבועות פורח[ באדם:
 720עי' הערה הקודמת.
 721עי' הערה הקודמת.
722

) (3תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כה/ב
אמנון ותמר נקרא ומתרגם לא קשיא הא דכתיב אמנון בן דוד הא דכתיב אמנון סתמא תנו רבנן כל
המקראות הכתובין בתורה לגנאי קורין אותן לשבח כגון ישגלנה ישכבנה בעפולים בטחורים חריונים
דביונים לאכול את חוריהם ולשתות את מימי שיניהם לאכול את צואתם ולשתות את מימי רגליהם
) (1-2תוספתא מסכת מגילה פרק ג
)כ( כל המקראות הכתובות לגנאי קורין אותן לשבח ]כגון )דברים כח( אשה תארש ואיש אחר ישגלנה[ כל מקום שכתוב
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רש"י דברים
תחללנו  -בשנה הרביעית לאכול פריוריב:
)לב( וכלות אליהם  -מצפות אליהם שישובו ואינם שבים .כל תוחלת שאינה באה קרויה כליון עינים :
)לז( לשמה  -אשטורדישו"ן ]תדהמה[ כל הרואה אותך ישום עליךריד:
למשל  -כשתבא מכה רעה על אדם ,יאמרו זו דומה למכת פלונירטו:
רטז
ולשנינה  -לשון ושננתם )לעיל ו ,ז( ידברו בך ,וכן תרגומו ולשועי ,לשון ספור ,ואשתעי :
)לח( יחסלנו  -יכלנו ,ועל שם כך נקראה חסיל ,שמכלה את הכלריז:
)מ( כי ישל -ו ישיר פירותיו ,לשון )לעיל יט ,ה( ונשל הברזלריח:
)מב( יירש הצלצל  -יעשנו הארבה רש מן הפריריט:
יירש  -יענירכ:
צלצל -ז מין ארבה .ואי אפשר לפרש יירש לשון ירושה ,שאם כן היה לו לכתוב ירש,ח ולא לשון
הורשה וגירושין ,שאם כן היה לכתוב יורישרכא:
)מז( מרב כל  -בעוד שהיה לךט כל טוברכב:
רכג
)מט( כאשר ידאה הנשר  -פתאוםי ודרך מצלחת ויקלו סוסיו :
לא תשמע לשונו  -לא תכיר לשונו ,וכן )בראשית מא ,טו( תשמע חלום לפתור אותו .וכן )שם מב ,כג(
כי שומע יוסף אינטינדר"י בלע"ז ]להבין[רכד:
)נב( עד רדת חמתיך  -לשון רדויכ וכבושרכה:
)נג( ואכלת פרי בטנך בשר בניך וגו' במצור  -מחמת שיהיו צרין על העירל ויהיה שם מצוק עקת
רעבוןרכו:
)נד( הרך בך והענג  -הוא הרך הוא הענוג ,לשון פינוק .ומהתענג ומרך מוכיח עליהם ששניהם אחד ,אף
על פי שהוא מפונק ודעתו קצה בדבר מאוס ,ימתק לו לרעבונו בשר בניו ובנותיו עד כי תרע עינומ
בבניו הנותרים מתת לאחד מהם מבשר בניו אחיהם אשר יאכל .דבר אחר הרך בך הרחמני ורך הלבב,
מרוב רעבנותם ,יתאכזרו ולא יתנו מבשר בניהם השחוטים לבניהם הנותריםרכז:
)נו( תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה  -הגדוליםרכח:
)נז( ובשליתה  -בניה הקטנים .בכולן תהא עינה צרה כשתאכל את האחד מליתן לאשר אצלה מן
הבשררכט.
רל
)נט( והפלא ה' את מכתך  -מופלאות ומובדלות משאר מכות :
ונאמנות  -ליסרך לקיים שליחותןרלא:
)ס( אשר יגרת מפניהם  -מפני המכות כשהיו ישראל רואים מכות משונות הבאות על מצרים היו
יראים מהם שלא יבואו גם עליהם ,תדע שכן כתיב )שמות טו כו( אם שמוע וגו' כל המחלה אשר
שמתי במצרים לא אשים עליך ,אין מיראיןנ את האדם אלא בדבר שהוא יגור ממנורלב:
)סא( יעלם  -לשוןס עלייה:
)סב( ונשארתם במתי מעט תחת וגו'  -מועטין חלףע מרוביןרלג:
)סג( כן ישיש ה'  -את אויביכםפ עליכם להאביד וגו':
ונסחתם  -לשון עקירה וכן )משלי טו ,כה( בית גאים יסח ה':
)סד( ועבדת שם אלהים אחרים  -כתרגומו ,לא עבודת אלהות ממש,צ אלא מעלים מס וגולגליות
לכומרי עבודה זרה:
)סה( לא תרגיע  -לא תנוח ,כמו )ישעיה כח ,יב( וזאת המרגעה:
לב רגז  -לב חרד ,כתרגומו דחל ,כמו )שם יד ט( שאול מתחת רגזה לך) ,שמות טו ,יד( שמעו עמים
ירגזון) ,שמואל ב' כב ,ח( מוסדות השמים ירגזורלד:
וכליון עינים  -מצפה לישועה ולא תבארלה:
רלו
)סו( חייך תלואים לך  -על הספק ,כל ספק קרוי תלוי ,שמא אמות היום בחרב הבאה עלינו  .ורבותינו
דרשו זה הלוקח תבואה מן השוק:723
724
ולא תאמין בחייך  -זה הסומךק על הפלטר :
)סז( בבקר תאמר מי יתן ערב  -ויהיה הערב שלר אמש.725
ריג

ישגלנה קורין אותו ישכבנה ]כגון )שם( בשחין מצרים
723

) (3תלמוד בבלי מסכת מנחות דף קג/ב
ר' זריקא מאי טעמא לא קא מהדר מר אמר ליה היכי אהדר ליה דאמר רבי חנין והיו חייך תלואים לך מנגד זה הלוקח
תבואה משנה לשנה ופחדת לילה ויומם זה הלוקח תבואה מערב שבת לערב שבת ואל
724

) (1תלמוד ירושלמי מסכת שבת דף נד/ב
כדמר רבי חנין והיו חייך תלואים לך מנגד זה הלוקח חיטים לשנה ופחדת לילה ויומם זה הלוקח מן הסידקי ולא תאמין
בחייך זה הלוקח מן הפלטר .ואנא סמיך לפלטירא .מיי כדון העיד רבי יהושע בן בתירא על דם נבילות שהוא טהור .מהו
טהור .טהור מלהכשיר הא לטמאות מטמא .תמן תנינן דם
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רש"י דברים
ובערב תאמר מי יתן בקר  -של שחרית ,שהצרות מתחזקותש תמיד וכל שעה מרובה קללתה
משלפניה:726
רלז
)סח( באניות  -בספינותת בשביה :
והתמכרתם שם לאיביך  -אתם מבקשים להיות נמכרים להם לעבדים ולשפחותרלח:
ואין קנה  -כי יגזרו עליך הרג וכליוןרלט:
והתמכרתם  -בלע"ז איפורוונדרי"ץ וו"ש ]ותמכרו עצמכם[ ולא יתכן לפרש והתמכרתם לשון ונמכרתם
על ידי מוכרים אחרים,א מפני שנאמר אחריו ואין קונה:
)סט( לכרת את בני ישראל  -שיקבלו עליהם את התורה באלה ובשבועהרמ:
מלבד הברית  -קללות שבתורת כהנים שנאמרו בסינירמא:
פרק כט
)ג( ולא נתן ה' לכם לב לדעת  -להכיר את חסדי הקדוש ברוך הואב ולידבק בורמב:
עד היום הזה  -שמעתי שאותו היוםג שנתן משה ספר התורה לבני לוי ,כמו שכתוב )לקמן לא ,ט(
ויתנה אל הכהנים בני לוי באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו משה רבינו אף אנו עמדנו בסיני וקבלנו
את התורה ונתנה לנו ,ומה אתה משליט את בני שבטךד עליה ,ויאמרו לנו יום מחר לא לכם נתנה ,לנו
נתנה .ושמח משה על הדבר ,ועל זאת אמר להם היום הזה נהיית לעם וגו' )לעיל כז ,ט( ,היום הזה
הבנתי שאתם דבקים וחפצים במקוםרמג:
)ו( ותבאו אל המקום הזה  -עתה אתם רואים עצמכם בגדולה וכבודה אל תבעטו במקום ואל ירום
לבבכם ,ושמרתם את דברי הברית הזאת .דבר אחר ולא נתן ה' לכם לב לדעת ,שאין אדם עומד על
סוף דעתו של רבו וחכמת משנתו עד ארבעים שנה ולפיכך לא הקפיד עליכם המקום עד היום הזה,
אבל מכאן ואילך יקפיד ולפיכך )פסוק ח( ושמרתם את דברי הברית הזאת וגו'רמד:
רש"י פרשת נצבים
פרק כט
)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקדוש ברוך הוא ביום מותו להכניסם בבריתרמה :ראשיכם
שבטיכם  -ראשיכם לשבטיכםרמו :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר כך כל איש ישראל:727
)י( מחטב עציך  -מלמד שבאו כנענים להתגייר בימי משה כדרך שבאו גבעונים בימי יהושע ,וזהו
האמור בגבעונים )יהושע ט ד( ויעשו גם המה בערמה ,ונתנם משה חוטבי עצים ושואבי מים) :728יא(
לעברך  -להיותך עובר בברית .ולא יתכן לפרשו כמו להעבירך אלא כמו )לעיל ד יד( לעשותכם אותם:729
לעברך בברית  -דרך העברה כך היו כורתים ברית עושין מחיצה מכאן ומחיצה מכאן ועוברים בינתים,
כמו שנאמר )ירמיה לד יח( העגל אשר כרתו לשנים ויעברו בין בתריורמז) :יב( למען הקים אותך היום
לו לעם  -כל כך הוא נכנסז לטרוח למען קיים אותך לפניו לעם :730והוא יהיה לך לאלהים  -לפי שדבר
725

) (1-2תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מט/א
אמר רבא בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו שנאמר בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר הי בקר
אילימא בקר דלמחר מי ידע מאי הוי אלא דחליף ואלא עלמא אמאי קא מקיים
 726עי' הערה הקודמת.

 727עי' ילקוט שמעוני דברים )פרק כט  -המשך רמז תתקמ( ,ראשיכם שבטיכם אף על פי שמניתי לכם
ראשים ושופטים ושוטרים כלכם שוין לפני שנאמר וכל איש ישראל.
עי' ירושלמי הוריות )דף יט ע"א( ,ריב"ל אמר ראש וזקן זקן קודם שאינו ראש אם אינו זקן מה טעמא
אתם נצבים היום כולכם וגו' וכתיב ויאסף יהושע את כל זקני ישראל שכמה .משה הקדים ראשים
לזקינים יהושע הקדים זקינים לראשים משה על ידי שהיו הכל תלמידיו הקדים ראשים לזקינים יהושע
ע"י שלא היו הכל תלמידיו הקדים זקינים לראשים.
 728עי' תנחומא )נצבים פרק ב( מחוטב עציך אמר רבי יצחק בן טבלי מלמד שבאו הגבעונים אצל
יהושע בן נון וקבלן שנאמר )יהושע ט( ויעשו גם המה בערמה וגו' מהו גם המה ללמדך שבאו אצל
משה ולא קבלן :ועי' יבמות עט ע"א.
 729עי' מדרש תנחומא נצבים פרק ג :לעברך בברית ה' אלהיך וגו' שלש כריתות כרת הקב"ה כשיצאו
ממצרים אחת כשעמדו לפני הר סיני ואחת בחורב ואחת כאן ולמה כרת הקדוש ברוך הוא עמהן כאן
מפני שאותו הברית שכרת עמהן בסיני בטלוה ואמרו אלה אלהיך לפיכך חזר וכרת עמהן בחורב וקבע
עליה קללה למי שחוזר בדבריו ואין לשון לעברך אלא כאדם שאומר לחבירו העבר בך קללה אם אתה
חוזר בי בדבר הזה וכן אתה מוצא כשהכעיסו ישראל והלכו בגלות מה דניאל אומר וכל ישראל עברו
את תורתך ותתך עלינו האלה והשבועה )דניאל ט( ואין אלה אלא לשון קללה שנאמר )במדבר ה(
730

תנחומא נצבים ג :למען הקים אותך וגו' שלא אחזור בדבר שנשבעתי לאבותיכם
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רש"י דברים
לך ונשבע לאבותיך שלא להחליף את זרעם באומה אחרת לכך הוא אוסר אתכם בשבועות הללו שלא
תקניטוהו אחר שהוא אינו יכול להבדל מכם עד כאן פירשתי לפי פשוטו של פרשהרמח ומדרש אגדה
למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים חוץ ממ"ט
שבתורת כהנים הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו התחיל משה לפייסם 731אתם נצבים היום
הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כלייה והרי אתם קיימים לפניורמט :היום  -כיום הזה שהוא
קיים והוא מאפיל ומאיר כך האיר לכם וכך עתיד להאיר לכם והקללות והיסורין מקיימין אתכם
ומציביןח אתכם לפניו ואף הפרשה שלמעלה מזוט פיוסין הם :732אתם ראיתם  -את כל אשר עשה דבר
אחר אתםי נצבים לפי שהיו ישראל יוצאין מפרנס לפרנס ממשה ליהושע לפיכך עשה אותם מצבה כדי
לזרזם וכן עשה יהושע וכן שמואל )שמואל א' יב ז( התיצבו ואשפטה אתכם כשיצאו מידו ונכנסו לידו
של שאול) :733יד( ואת אשר איננו פה  -ואף עם דורותכ העתידים להיות) :734טו( כי אתם ידעתם וגו'
ותראו את שקוציהם  -לפי שראיתםל האומות עובדי עבודה זרה ושמא השיא לב אחד מכם אותו
ללכת אחריהם פן יש בכם וגו' )פסוק יז( לפיכך אני צריך להשביעכםרנ) :טז( ותראו את שקוציהם  -על
שם שהם מאוסים כשקציםרנא :גלליהם  -שמוסרחים ומאוסין כגללרנב :עץ ואבן  -אותן של עצים ושל
אבנים ראיתם בגלוימ לפי שאין הגוים יראים שמא יגנבו אבל של כסף וזהב עמהם בחדרי משכיתם
הם לפי שהם יראים שמא יגנבו) :735יז( פן יש בכם  -שמאנ יש בכם :אשר לבבוס פנה היום  -מלקבל
עליו הברית :שרש פרה ראש ולענה  -שרש מגדל עשב מרע כגידין שהם מרים כלומר מפרה ומרבה
רשע בקרבכםרנג) :יח( והתברך בלבבו  -לשון ברכה יחשוב בלבו ברכת שלוםפ לעצמו לאמר לא יבואוני
קללות הללו אך שלום יהיה לירנד :והתברך  -בינדיר"א שי"י בלע"ז ]יברך את עצמו[ כמו והתגלח
והתפלל :בשררות לבי אלך  -במראית לבי כמו )במדבר כד יז( אשורנו ולא קרוב כלומר מה שלבי רואה
לעשותרנה :למען ספות הרוה  -לפי שאוסיף לו פורענותצ על מה שעשה עד הנה בשוגג והייתי מעביר
עליהם וגורם עתה שאצרפם עם המזידק ואפרע ממנו הכל וכן תרגם אונקלוס בדיל לאוספא ליה
חטאי שלותא על זדנותא שאוסיף לו אני השגגות על הזדונותרנו :הרוה  -שוגג שהוא עושה כאדם
שכור שלא מדעתרנז :הצמאה  -שהוא עושה מדעת ובתאוהרנח) :יט( יעשן אף ה'  -על ידי כעס הגוף
מתחמם והעשן יוצא מן האף וכן )ש"ב כב ט( עלה עשן באפו ואף על פי שאין זו לפני המקום הכתוב
משמיע את האוזן כדרך שהיא רגילה ויכולה לשמוע כפי דרך הארץרנט :וקנאתו  -לשון חמה
אנפרטמינ"ט ]חמה[ אחיזת לבישת נקמהר ואינו מעביר על המדהרס) :כ( הכתובה בספר התורה הזה -
ולמעלה הוא אומר )לעיל כח סא( בספר התורה הזאת גם כל חלי וכל מכה וגו' הזאת לשון נקבה מוסב
על התורה הזה לשון זכר מוסב על הספר ועל ידי פסוק הטעמים הן נחלקין לשתי לשונות בפרשת
הקללות הטפחא נתונה תחת בספר והתורה הזאת דבוקים זה לזה לכך אמר הזאת וכאן הטפחה נתונה
תחת התורה נמצא ספר התורה דבוקים זה לזה לפיכך לשון זכר נופל אחריו שהלשון נופל על
הספררסא) :כה( לא ידעום  -לא ידעו בהםש גבורת אלהותרסב :ולא חלק להם  -לא נתנם לחלקם
ואונקלוס תרגם ולא אוטיבא להון לא הטיבו להם שום טובה ולשון לא חלק אותו אלוה שבחרו להם
 731עי' מדרש תנחומא )נצבים פרק א( אמר חזקיה בנו של רבי חייא למה נסמכה פרשה זו לפרשת
קללות לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר אחת או שתים שנאמר בפרשה זו חוץ מארבעים ותשע
שנאמרו בת"כ מיד הוריקו פניהם ואמרו מי יכול לעמוד באלו מיד קרא אותן משה והיה מפייסן
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שם :אתם נצבים היום מה היום מאיר פעמים ומאפיל פעמים אף אתם כשאפלה לכם עתיד להאיר לכם אור עולם
שנאמר )ישעיה ס( והיה לך ה' לאור עולם אימתי בזמן שתהיו כלכם אגודה אחת שנאמר )דברים ד( חיים כלכם היום בנוהג
שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפי' תינוק משברן וכן את
מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת שנאמר )ירמיה ג( בימים ההמה ובעת ההיא נאם ה' יבואו בני ישראל
ובני יהודה יחדו וגו' כשהן אגודים מקבלין פני שכינה:
733
שם :אמר להם משה לישראל אע"פ שהיסורין הללו באין עליכם יש לכם עמידה לכך נאמר אתם נצבים היום כולכם
ד"א מפני מה עשאן משה מצבה מפני שמשתמשין מדעת לדעת מדעת משה לדעת יהושע מדעת יהושע לדעת הזקנים ואף
יהושע עשאן מצבה שנאמר )יהושע כד( ויאסוף יהושע את כל זקני ישראל שכמה ואף שמואל שמשתמשין מדעתו לדעת
מלכים עשאן מצבה שנאמר )שמואל א יב( ועתה התיצבו ואשפטה אתכם
734
תנחומא נצבים ג :ולא אתכם לבדכם אלא אף הדורות העתידין לבא היו שם באותה שעה שנאמר כי את אשר ישנו פה
אמר רבי אבהו בשם ר' שמואל בר נחמני למה כתיב כי את אשר ישנו פה וגו' ואת אשר איננו פה לפי שהנשמות היו שם
ועדיין גוף לא נברא לכך לא כתיב בהן עמידה

 735עי' מדרש תנחומא )נצבים פרק ג( בא וראה מעשה העכו"ם אם היתה של עץ או של אבן היתה
מונחת בחוץ או בפנים נוהג בה הפקר שנאמר ותראו את שקוציהם וגו' היתה של כסף וזהב הכניסה
בחדרי חדרים ויזהר בה וישמרה שלא יגנבוה בני אדם שנאמר כסף וזהב אשר עמהם אמר רבי אליעזר
תבא מארה על לבן שאמר ליעקב למה גנבת את אלהי )בראשית ל( לעצמה אינה יכולה להציל את
הגנבה לאחרים היאך יכולה להציל אבל ישראל אינן כן שהן עובדין להקב"ה שכתוב בו הוא תהלתך
והוא אלהיך וגו' הוא משמר את ישראל כאב המשמר את הבן שנאמר )תהלים קכא( הנה לא ינום ולא
יישן שומר ישראל:
88

רש"י דברים
לא חלק להם שום נחלה ושום חלקרסג) :כז( ויתשם ה'  -כתרגומו וטלטלינון וכן )ירמיה יב יד( הנני
נותשם מעל אדמתם) :כח( הנסתרת לה' אלהינו  -ואם תאמרו מה בידינו לעשותת אתה מעניש את
הרבים על הרהורי היחיד שנאמר )פסוק יז( פן יש בכם אישא וגו' ואחר כך )פסוק כא( וראו את מכות
הארץ ההיא והלא אין אדם יודע טמונותיו של חבירו אין אני מעניש אתכם על הנסתרות שהן לה'
אלהינו והוא יפרע מאותו יחיד אבל הנגלות לנו ולבנינו לבער הרע מקרבנו ואם לא נעשה דין בהם
יענשו את הרבים נקוד על לנו ולבנינו לדרוש שאף על הנגלות לא ענש את הרבים עד שעברו את
הירדןב משקבלו עליהם את השבועה בהר גרזים ובהר עיבל ונעשו ערבים זה לזה :736פרק ל
)ג( ושב ה' אלהיך את שבותך  -היה לו לכתוב והשיב את שבותך רבותינו למדו מכאן שהשכינה כביכול
שרויה עם ישראל בצרת גלותם וכשנגאלין הכתיב גאולה לעצמו שהוא ישוב עמהם 737ועוד יש לומר
שגדול יום קבוץ גליות ובקושי כאלו הוא עצמו צריך להיות אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו כענין
שנאמר )ישעיה כז יב( ואתם תלקטוג לאחד אחד בני ישראל ואף בגליות שאר האומות מצינו כן
)ירמיהו מח מז( ושבתי שבות מואברסד) :יא( לא נפלאת היא ממך  -לא מכוסה היא ממך כמו שנאמר
)דברים יז ח( כי יפלא ארי יתכסי )איכה א ט( ותרד פלאים )איוב מ יג( ותרד במטמוניות מכוסה חבוש
בטמון) :738יב( לא בשמים היא  -שאלו היתה בשמים היית צריך לעלותד אחריה וללומדה) :739יד( כי
קרוב אליך  -התורה נתנה לכםה בכתב ובעל פהרסה) :טו( את החיים ואת הטוב  -זה תלוי בזה אם
תעשה טוב הרי לך חייםו ואם תעשה רע הרי לך המות והכתוב מפרש והולך היאך) :740טז( אשר אנכי
מצוך היום לאהבה  -הרי הטוב ובו תלוירסו :וחיית ורבית  -הרי החייםרסז) :יז( ואם יפנה לבבך  -הרי
הרערסח) :יח( כי אבד תאבדון  -הרי המותרסט) :יט( העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ  -שהם
קיימים לעולם וכאשר תקרה אתכם הרעהז יהיו עדים שאני התרתי בכם בכל זאת 741דבר אחר העידתי
 736עי' סנהדרין )דף מג ע"ב( אלעזר ברבי שמעון חמשה ארבעה בימי משה ואחד בימי יהושע שנאמר
אנכי חטאתי וכזאת וכזאת עשיתי ועד השתא מאי טעמא לא איענוש אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר
ברבי שמעון לפי שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן כתנאי הנסתרות לה' אלהינו
והנגלות לנו ולבנינו עד עולם למה נקוד על לנו ולבנינו ועל עי"ן שבעד מלמד שלא ענש על הנסתרות
עד שעברו ישראל את הירדן דברי רבי יהודה אמר ליה רבי נחמיה וכי ענש על הנסתרות לעולם והלא
כבר נאמר עד עולם אלא כשם שלא ענש על הנסתרות כך לא ענש על עונשין שבגלוי עד שעברו
ישראל את הירדן אלא
 737עי' ספרי פרשת בהעלותך )פיסקא כו( רבי עקיבא אומר אלמלא מקרא שכתוב אי אפשר לאומרו
אמרו ישראל לפני המקום פדית את עצמך .את מוצא שכל מקום שגלו שכינה עמהם שנא' שם א ב
הנגלה נגליתי אל בית אביך בהיותם במצרים בבית פרעה .גלו לבבל שכינה עמם שנא' ישעי' מ"ג
למענכם שולחתי בבלה גלו לאדום שכינה עמהם שנאמר שם סג מי זה בא מאדום .וכשהם חוזרים
שכינה חוזרת עמהם שנא' דברים ל ושב ה' אלהיך את שבותך והשיב לא נאמר אלא ושב
 738עי' ד"ר )פרשה ח פסקה ב( ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים ואם תאמרו שמא לרעתכם נתתי לכם
את התורה לא נתתי אותה לכם אלא לטובתכם שמלאכי השרת נתאוו לה ונעלמה מהן שנאמר )איוב
כח( ונעלמה מעיני כל חי אלו החיות ומעוף השמים נסתרה אלו המלאכים מנין שנאמר )ישעיה ו( ויעף
אלי אחד מן השרפים א"ל בני ממלאכי השרת היא נפלאת אבל מכם אינה נפלאת מנין ממה שקרינו
בענין כי המצוה אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך:
 739עי' עירובין )דף נה ע"א( והיינו דאמר אבדימי בר חמא בר דוסא מאי דכתיב לא בשמים היא ולא
מעבר לים היא לא בשמים היא שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה ואם מעבר לים היא אתה
צריך לעבור אחריה רבא
 740עי' פרקי דרבי אליעזר פרק טו ,ר' אליעזר אומר אני שמעתי באזני ה' צבאות מדבר ומה דבר אמר
ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב את המות ואת הרע אמר הב"ה הרי שני דרכים הללו
נתתי לכם לישראל אחת של טובה ואחת של רעה של טובה של חיים של רעה של מות של טובה יש
בה שני דרכים אחת של צדקה ואחת של חסד ואליהו????
 741עי' ספרי )האזינו פיסקא א( העיד בהם את השמים שנאמר דברים ל העדותי בכם היום את השמים
ואת הארץ .קלקלו בשמים שנא' ירמיה ז האינך רואה מה הם עושים שנאמר הבנים מלקטים עצים
והאבות מבערים את האש והנשים לשות בצק לעשות כוונים למלכת השמי' .העיד בהם את הארץ
שנא' שם ו שמעי ארץ הנה אני מביא רעה .קלקלו בארץ שנאמר הושע יב מזבחותם כגלים על תלמי–
לא טוב??
ועי' שם :ד"א האזינו השמים היה רבי בנאה אומר בזמן שאתם מתחייבים אין פושטים בו יד אלא
עדים שנא' יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו ואח"כ בני אדם שמשתמשי' ובאים שנא' ויד כל העם
באחרונה בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום מה נאמר בהם וחרה אף ה' בכם ועצר השמים
ואחר פורענו' משתמשת ובאה שנא' ואבדתי בהם .ובזמן שישראל עושים רצונו של מקו' מה נאמר
בהם הושע ב והיה ביום ההוא נאם ה' אענה את השמים והארץ תענה וזרעתיה לי בארץ .ד"א
89

רש"י דברים
בכם היום את השמים וגו' אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל הסתכלוח בשמים שבראתי לשמש
אתכם שמא שנו את מדתם שמא לא עלה גלגל חמה מן המזרח והאיר לכל העולם כענין שנאמר
)קהלת א ה( וזרח השמש ובא השמש הסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם שמא שנתה מדתה שמא
זרעתם אותה ולא צמחה או שמא זרעתם חטים והעלתה שעורים ומה אלו שנעשו לא לשכר ולא
להפסד אם זוכין אין מקבלין שכר ואם חוטאין אין מקבלין פורענות לא שנו את מדתם אתם שאם
זכיתם תקבלו שכר ואם חטאתם תקבלו פורענות על אחת כמה וכמה :742ובחרת בחיים  -אני מורה
לכם שתבחרו בחלק החיים כאדם האומר לחבירו בחר לך חלק יפה בנחלתי ומעמידו על חלק היפה
ואומר לו את זה ברור לך ועל זה נאמר )תהלים טז ה( ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי הנחת ידי
על גורל הטוב לומר את זה קח לך:743
רש"י פרשת וילך
פרק לא
)ב( אנכי היום  -היום מלאו ימי ושנותי ביום זה נולדתי וביום זה אמות :744לא אוכל עוד לצאת ולבא -
יכול שתשש כחו תלמוד לומר )דברים לד ז( לא כהתה עינו ולא נס לחה אלא מהו לא אוכל איני רשאי
שנטלה ממני הרשות ונתנה ליהושע דבר אחר לצאת ולבא בדברי תורה מלמד שנסתמו ממנו מסורותב
ומעינות החכמה :745וה' אמר אלי  -זהו פירוש לא אוכל עודא לצאת ולבא לפי שה' אמר אלירע) :ו( לא
ירפך  -לא יתן לך רפיון להיותג נעזב ממנורעא) :ז( כי אתה תבוא את העם הזה  -ארי את תיעול עם
עמא הדין משה אמר לו ליהושע זקנים שבדור יהיו עמךד הכל לפי דעתן ועצתן אבל הקדוש ברוך הוא
אמר ליהושע כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם )דברים לא כג( תביא על
 742עי' שם :ד"א האזינו השמים ואדברה .אמר לו הקב"ה למשה אמור להם לישראל הסתכלתי בשמים
ובארץ שבראתי לשמשכם שמא שינו את מידת' או שמא גלגל חמה אינו עולה אלא מן המזרח ומאיר
לכל העולם כולו ולא כענין שנא' וזרח השמש ובא השמש .ולא עוד אלא שמח לעשות לי רצוני שנא'
והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגבור לרוץ אורח :ותשמע הארץ אמרי פי .הסתכלו בארץ שבראתי
לשמשכם שמא שינתה את מדתה שמא זרעתם ולא צמחה שמא זרעתם חטים והעלית שעורים או
שמא פרה אינה דשה ואינה חורשת היום או שמא חמור זה אינו טוען ואינו הולך .וכן לענין היום הוא
אומ' ירמיה ה ואותי לא תיראו נאם ה' אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים שמשעה שגזרתי
על הים שמא שינה את מדותיו ואומר אעלה ואציף את העולם לא כענין שנא' איוב לח ואשבר עליו
חוקי ואומר עד פה תבוא ולא תוסיף ולא עוד אלא שמצטער ואין יכול מה לעשות כענין שנא' יהמו
גליו ולא יוכלו והרי דברי' ק"ו ומה אלו שלא נעשו לשכר ולא להפסד אם זוכים אין מקבלים שכר ואם
חוטאים אין מקבלים פורענות ואין חסים על בניהם ועל בנותיהם לא שינו את מדתם אתם שאם
זכיתם אתם מקבלים שכר ואם חטאתם אתם מקבלים פורענות ואתם חסין על בניכם ובנותיכם
עאכ"ו שאתם צריכים שלא תשנו את מדותיכם.
 743עי' ספרי פרשת ראה )פיסקא א( ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה .לפי שנאמר דברים ל
החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה שמא יאמרו ישר' הואיל ונתן הקב"ה לפנינו שני דרכים דרך
החיים ודרך המות נלך באיזו מהם שנרצה ת"ל שם ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך .משל לאחד
שהיה יושב בפרשת דרכים והיו לפניו שני שבילים אחד שתחלתו מישור וסופו קוצים ואחד שתחלתו
קוצים וסופו מישור והי' מודעי את העוברים ואת השבים ואומר להם שאתם רואים שביל שתחלתו
מישור בשתים ושלש פסיעות אתה מהלך במישור וסופו לצאת בקוצים ואתם רואים שביל זה
שתחלתו קוצים בשתים ושלש פסיעות אתה מהלך בקוצים וסופו לצאת במישור .כך אמר להם משה
לישראל אתם רואים את הרשעים שהם מצליחים בשנים ושלשה ימים הם מצליחים בעולם הזה
וסופו לדחות באחרונה שנאמר משלי כד כי לא תהיה אחרית לרע ואומר קהלת ד הנה דמעת
העשוקים ואומר שם הכסיל חוסק את ידיו ואומר משלי ד דרך רשעים באפיל' והם רואים את
הצדיקים כשהם מצטערים בעולם הזה בשנים ושלשה ימים מצטערים וסופן לשמוח באחרונה שנאמר
דברים ח להטיבך באחריתך ואומר קהלת ז
 744עי' ספרי פרשת דברים פיסקא ב ,לא ויאמר אליהם בן מאה וכ' שנה אנכי היום שאין תלמוד לומר
היום ומה ת"ל היום .היום מלאו ימי שנותי מעת לעת .ר' אומר היום מלאו שבאותו היום שלמו לו
מעת לעת .ואו
 745עי' סוטה )דף יג ע"ב( משלים שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחדש לחדש דכתיב את מספר ימיך
אמלא לא אוכל עוד לצאת ולבא מאי לצאת ולבא אילימא לצאת ולבא ממש והכתיב ומשה בן מאה
ועשרים שנה במותו לא נס ליחה וכתיב ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ותניא שתים עשרה
מעלות היו שם ופסען משה בפסיעה אחת א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן לצאת ולבוא בדברי תורה
מלמד שנסתתמו ממנו שערי חכמה וילך
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כרחם הכל תלוי בך טול מקל והך על קדקדן דברה אחד לדור ולא שני דברים לדור) :746ט( ויכתוב משה
וגו' ויתנה  -כשנגמרה כלהו נתנה לבני שבטו) :747י( מקץ שבע שנים  -בשנה ראשונה של שמטה שהיא
שנה בשמינית 748ולמה קורא אותה שנת השמטה שעדיין שביעית נוהגת בה בקציר של שביעיתז
היוצא למוצאי שביעית) :749יא( תקרא את התורה הזאת  -המלך היה קורא מתחלת אלה הדברים
כדאיתא במסכת סוטה )מא א( על בימה של עץ שהיו עושין בעזרה) :750יב( האנשים  -ללמוד :והנשים
 לשמוע :והטף  -למה בא לתת שכרח למביאיהם) :751יד( ואצונו -ט ואזרזנורעב:)טז( נכר הארץ  -גוייי הארץרעג:
רעד
)יז( והסתרתי פני  -כמו שאיניכ רואה בצרתם :
)יט( את השירה הזאת ) -לקמן לב ,א( האזינו השמים עד )לב ,מג( וכפר אדמתו עמו:752
)כ( ונאצוני  -והכעיסוני וכן כל נאוץ לשון כעס:753
754
)כא( וענתה השירה הזאת לפניו לעד  -שהתריתי בו בתוכהל על כל המוצאות אותן :
 746עי' סנהדרין )דף ח ע"א( כתיב כי אתה תבוא וכתיב כי אתה תביא אמר רבי יוחנן אמר לו משה
ליהושע אתה והזקנים שבדור עמהם אמר לו הקדוש ברוך הוא טול מקל והך על קדקדם דבר אחר
לדור ואין שני דברין
 747עי' ילקוט שמעוני דברים )פרק לד  -רמז תתקסה( וימת שם משה .איפשר שמת משה וכתב וימת
שם משה ,אלא עד כאן כתב משה מכאן ואילך כתב יהושע דברי ר' יהודה ואיתימא רבי נחמיה
ואיתימא רבי שמעון ,רבי מאיר אומר ]הרי הוא אומר[ ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אפשר
שנתן משה את התורה הזאת כשהיא חסרה אפילו אות אחת ,אלא מלמד שהיה משה כותב בדמע מה
שאמר לו הקב"ה ,כענין שנאמר ויאמר אליהם ברוך מפיו יקרא אלי את הדברים ואני כותב וגו' .רבי
אליעזר אומר בת קול יצאת בתוך המחנה שנים עשר?????????
748

ספרי ראה נח ,מקץ שבע שנים .יכול מתחילת השנה או בסופה הרי אתה דן נאמר כאן קץ ונאמר להלן דברים לא קץ
מה קץ האמור להלן בסופה ולא בתחלתה אף קץ האמור כאן בסופה ולא בתחלתה :תעשה שמיטה וזה

 749עי' ראש השנה )דף יב ע"ב( אצטער ליה ואימא ניסן בנדרים הלך אחר לשון בני אדם תנן התם
התלתן משתצמח התבואה והזיתים משיביאו שליש מאי משתצמח משתצמח לזרעים התבואה
והזיתים משיביאו שליש מנא הני מילי אמר רב אסי אמר רבי יוחנן ומטו בה משמיה דרבי יוסי הגלילי
אמר קרא מקץ שבע שנים במועד שנת השמטה בחג הסוכות שנת השמטה מאי עבידתיה בחג הסוכות
שמינית היא אלא לומר לך כל תבואה שהביאה שליש בשביעית לפני ראש השנה אתה נוהג בו מנהג
שביעית בשמינית אמר ליה רבי זירא
750

עי' סוטה )דף מא ע"א( משנה פרשת המלך כיצד מוצאי יום טוב הראשון של חג בשמיני במוצאי שביעית עושין לו
בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה שנאמר מקץ שבע שנים במועד וגו' חזן הכנסת נוטל ס"ת ונותנה לראש הכנסת
וראש הכנסת נותנה לסגן והסגן נותנה לכהן גדול וכהן גדול נותנה למלך והמלך עומד ומקבל וקורא יושב אגריפס המלך
עמד וקבל וקרא עומד ושבחוהו חכמים

 751עי' חגיגה )דף ג ע"א( דרש בה הקהל את העם האנשים והנשים והטף אם אנשים באים ללמוד
נשים באות לשמוע טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהן אמר להם מרגלית טובה היתה בידכם
ובקשתם לאבדה ממני ועוד דרש
752

) (2-3זוהר חלק ג דף רפז/א
א .תאנא א"ר יצחק ואף משה לא גלי דא אלא בההוא יומא דהוה סליק מן עלמא דכתיב בן מאה ועשרים שנה אנכי היום
בההוא יומא ממש ועכ"ד לא אמר עד דיהבו ליה רשותא דכתיב ועתה כתבו לכם את השירה הזאת .וכד גלי לא אמר האזינו
ישראל אלא האזינו השמים .א

תרגום :אמר רבי יצחק ואף משה לא גילה זה אלא באותו יום שהיה מסתלק מן העולם שכתוב בן מאה
ועשרים שנה אנכי היום באותו יום ממש ועם כל זה לא אמר עד שנתנו לו רשות שכתוב ועתה כתבו
לכם את השירה הזאת וכאשר גילה לא אמר האזינו ישראל אלא האזינו השמים .אמר רבי יוסי כתוב
את השירה וכי שירה נקראת אמר רבי יצחק שירה ודאי מה.
753

) (25ספרי פרשת האזינו פיסקא טו
וירא ה' וינאץ .ר' יהודה אומר ממה שהם נאים לו מנאצים לפניו .ר' מאיר אומ' מכעס בניו ובנותיו
והרי דברים ק"ו ומה בזמן שמכעיסים קרוים בנים אלו לא היו מכעיסים עאכ"ו :ויאמר אסתיר'
פני????
) (1ספר דברים פרק לב
)יט( וירא ידוד וינאץ מכעס בניו ובנתיו:

 (2) 754מדרש אגדת בראשית פרק ס
פרק )נ"ט( ]ס[ כתובים:
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רש"י דברים
כי לא תשכח מפי זרעו  -הרי זו הבטחה לישראל ,שאין תורה משתכחת מזרעםמ לגמרי:755
)כג( )פסוק יד( ויצו את יהושע בן נון  -מוסב למעלה כלפי שכינה ,כמו שמפורש )פסוק כא(נ אל הארץ
אשר נשבעתי להםרעה:
)כו( לקח  -כמו )שמות כ ,ח() ,דברים ה יב( זכור,ס שמור) ,שמואל ב' ג ,כד( הלוך:
מצד ארון ברית ה'  -נחלקו בו חכמי ישראל בבבא בתרא )יד ב( יש מהם אומרים דף היה בולט מן
הארון מבחוץ ושם היה מונח ויש אומרים מצד הלוחות היה מונח בתוך הארון:756
)כח( הקהילו אלי  -ולא תקעו אותו היוםע בחצוצרות להקהיל את הקהל ,לפי שנאמר )במדבר י ,ב(
עשה לך ,ולא השליט יהושע עליהם בחייו של משה .ואף בחייו נגנזופ קודם יום מותו ,לקיים מה
שנאמר )קהלת ח ,ח( ואין שלטון ביום המות:757
ואעידה בם את השמים ואת הארץ  -ואם תאמר הרי כבר העיד למעלה )לעיל ל ,יט( העידותי בכם
היום וגו' ,התם לישראל אמר ,אבל לשמים ולארץ לא אמר ועכשיו בא לומר האזינו השמים וגו':758
]א[ שיר המעלות רבת צררוני מנעורי יאמר נא ישראל )תהלים קכט א( .זש"ה והיה כי תמצאן אותו
רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת )דברים לא כא( אמר הקדוש ברוך הוא כאשר תמצאנה
לישראל אלו הצרות ואצילן מהן אותה שעה יאמרו לי שירה שנאמר וענתה השירה זאת וגו' )שם שם(
וכן את מוצא במצרים היו משועבדין וכיון שהצילן היו יושבין ואוכלין ומיד אמרו שירה שנאמר השיר
יהיה לכם כליל התקדש חג )ישעי' ל כט(.
?????

755

) (2תלמוד בבלי מסכת שבת דף קלח/ב
מטמאין באויר כלי חרס תניא רבי שמעון בן יוחי אומר חס ושלום שתשתכח תורה מישראל שנאמר
כי לא תשכח מפי זרעו אלא מה אני מקיים ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו שלא ימצאו הלכה
ברורה ומשנה ברורה במקום אחד:
) (23ספרי פרשת עקב פיסקא יב
מה טוב דבר שאמר זה שקול כנגד הכל .הרי הוא אומר עמוס ח ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו.
דבר התיר שהולכי' מעיר לעיר וממדינה למדינה על שרץ שנגע בככר לידע אם תחיל' הוא אם שנייה
הוא .שבת קלח רשב"י אומר עתידה תורה שתשכח מישראל והלא כבר נאמר כי לא תשכח מפי זרעו
אלא איש פלוני אוסר איש פלוני מתיר איש פלוני מטמא איש פלוני מטהר ולא ימצאו דבר ברור .ד"א
כי אם שמור תשמרון את כל המצוה הזאת שמא תאמר הרי אני קורא פרשה קשה ומניח את הקל'
ת"ל
756

) (2-3תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף יד/א
מרכבו ארגמן וגו' וארגז ששיגרו בו פלשתים דורון לאלהי ישראל מונח מצדו שנאמר ואת כלי הזהב
אשר השבותם לו אשם תשימו בארגז מצדו ושלחתם אותו והלך ועליו ס"ת מונח שנאמר לקוח את
ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית ה' מצד הוא מונח ולא בתוכו ומה אני מקיים אין
בארון רק לרבות שברי לוחות שמונחים בארון ואי ס"ד ס"ת הקיפו ו' טפחים מכדי כל שיש בהקיפו
שלשה טפחים יש בו רוחב טפח וכיון דלאמצעיתו נגלל נפיש ליה מתרי טפחא רווחא דביני ביני בתרי
פושכי היכי יתיב אמר רב אחא בר יעקב ספר עזרה לתחלתו הוא נגלל ואכתי תרי בתרי היכי יתיב
אמר רב אשי דכריך ביה פורתא וכרכיה לעיל ור' יהודה מקמי דליתי ארגז ספר תורה היכי הוה יתיב
דפא הוה נפיק מיניה ויתיב עילוה ספר תורה ור"מ האי מצד ארון מאי עביד ליה ההוא מיבעי ליה
דמתנח ליה מצד ולא
757

) (5מדרש תנחומא בהעלותך פרק י
של ארץ ישראל אמרו אם נכבשה יריחו מיד כל הארץ נכבשת לפיכך נתכנסו לתוכה שבע אומות ומה כתיב שם ויריעו העם
ויתקעו בשופרות )שם ו( מלמד שאפילו יהושע תלמידו לא נשתמש בהן ולא תאמר יהושע בלבד אלא משה רבינו עצמו עד
שהוא בחיים נגנזו אמר רבי יצחק הרי זה שמשה אומר כשהוא בא להפטר מן העולם אמר הקהילו אלי את כל ראשי
שבטיכם )דברים לב( והיכן היו החצוצרות שלא היה אומר להם תקעו בהן ויתכנסו אלא שעד הוא בחייו נגנזו אמר רבי
יהושע דסכנין בשם רבי לוי לקיים מה שנאמר )קהלת ה( אין שלטון ביום המות הוי עשה לך שתי חצוצרות לך אתה עושה
ואין אתה משתמש בהן כל ימי חייך דבר אחר עשה לך אתה משתמש בהן שאתה מלך ואין אחר
758

) (12מדרש תנחומא האזינו פרק א
יבטלום יד העדים תהיה בם בראשונה להמיתם כתיב )דברים יא( ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את
יבולה לכך הזמינם לעדות כשיקיימו ישראל התורה והמצות ואם ח"ו ימאנו יד העדים תהיה בם בראשונה שנאמר )שם לא(
ואעידה בם את השמים ואת הארץ ולכך העמידם לעדות דאיתא בפסיקתא אדם נמשל לשנים עשר מזלות בתחלה כשנולד
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רש"י דברים
)כט( אחרי מותי כי השחת תשחתון  -והרי כל ימי יהושע לא השחיתו ,שנאמר )יהושע כד ,לא( ויעבדו
בני ישראל את ה' כל ימי יהושע ,מכאן שתלמידו של אדם חביב עליו כגופו ,שכל זמן שיהושע חי
נראהצ למשה כאלו הוא חירעו:
רש"י פרשת האזינו
פרק לב
)א( האזינו השמים  -שאני מתרה בהם בישראל ותהיו אתם עדים בדבר )לעיל ל יט( ,שכך אמרתי להם
שאתם תהיו עדים ,וכן ותשמע הארץ .ולמה העיד בהם שמים וארץ ,אמר משה אני בשר ודם למחר
אני מת ,אם יאמרו ישראל לא קבלנו עלינו הברית מי בא ומכחישם ,לפיכך העיד בהם שמים וארץ
עדים שהן קיימים לעולם .ועוד שאם יזכו יבואו העדים ויתנו שכרם ,הגפן תתן פריה ,והארץ תתן
יבולה ,והשמים יתנו טלם ,ואם יתחייבו תהיה בהם יד העדים תחלה) ,לעיל יא יז( ועצר את השמים
ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ,ואחר כך ואבדתם מהרה על ידי האומות) :759ב( יערף
כמטר לקחי  -זו היא העדות שתעידו ,שאני אומר בפניכם תורה נתתי לישראל שהיא חיים לעולם
כמטר זה שהוא חיים לעולם כאשר יערפו השמים טל ומטר :760יערף  -לשון נטיפה ,וכן )לקמן לג כח(
יערפו טל )תהלים סה יב( ירעפון דשן :תזל כטל  -שהכל שמחים בו ,לפי שהמטר יש שהן עצבים כגון
הולכי דרכים ומי שהיה בורו מלא יין :761כשעירם  -לשון )תהלים קמח ח( רוח סערה ,כתרגומו כרוחי
מטרא ,מה הרוחות הללו מחזיקים את העשבים ומגדלין אותם ,אף דברי תורה מחזיקין את לומדיהן
נדמה כטלה שהוא רך ומתגבר כשור כשגדל ונעשה תאומים כלומר שלם וגדל בו יצר הרע ותחלתו חלש כסרטן ואח"כ
כשנתגדל נתגבר???????.

 759עי' ספרי פרשת האזינו )פיסקא א( ד"א האזינו השמים משל למלך שמסר את בנו לפדגוג להיות
יושב ומשמרו אמר אותו הבן כסבור אבא שהועיל כלום שמסרני לפדגוג עכשיו הריני משמרו כדי
שיאכל וישתה וישן ואלך אני ואעשה רצוני וצרכי אמר לו אביו אף אני לא מסרתיך לפדגוג כדי שלא
יהיה מזיקך .כך אמר להם משה לישראל שמא אתם סבורים לברוח על כנפי השכינה או לזוז מעל
הארץ ולא עוד אלא שהשמים כותבים שנ' איוב כ יגלו שמים עוונו ומנין שאף הארץ מודעת שנא' שם
וארץ מתקוממה לו .עתידה כנסת ישראל שתעמיד לוים לפני המקום ואומרת לפניו רבש"ע איני יודעת
מי קלקל במי ומי שינה במי אם ישראל קלקלו לפני המקום ואם המקום שינה בהם בישראל כשהוא
אומר תהלים נ ויגידו שמים צדקו הוי ישראל קלקלו לפני המקום ואין המקום שינה בהם בישראל שנ'
מלאכי ג כי אני ה' לא שניתי .ד"א האזינו השמים היה ר' יהוד' אומר משל למלך שהיו לו אפוטרופוסי'
במדינה והשלים להם את שלו ומסר להם את בנו ואמר להם כל זמן שבני עושה לי רצוני היו מערבי'
ומעדני' אותו ומפנקי' אותו ומאכילים אותו ומשקים אותו וכשאין בני עושה רצוני אל יטעום משלי
כלום כך בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מה נאמר בהם דברים כח יפתח ה' לך את אוצרו הטוב
את השמים לתת מטר ארץך בעתו וכשאין ישראל עושים רצונו של מקום מה נאמר בהם שם יא וחרה
אף ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה .ד"א האזינו השמים משל
למלך שיצא בנו לתרבות רעה התחיל לקבול עליו באחיו התחיל לקבול עליו באוהביו התחיל לקבול
עליו בשכניו התחיל לקבול עליו בקרוביו לא זז האב ההוא מלהיות קובל והולך עד שאמר לשמים למי
אקבול עליו חוץ מאלו לכך נאמר האזינו השמים .וכו' ד"א האזינו השמים היה רבי בנאה אומר בזמן
שאתם מתחייבים אין פושטים בו יד אלא עדים שנא' יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו ואח"כ בני
אדם שמשתמשי' ובאים שנא' ויד כל העם באחרונה בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום מה
נאמר בהם וחרה אף ה' בכם ועצר השמים ואחר פורענו' משתמשת ובאה שנא' ואבדתי בהם .ובזמן
שישראל עושים רצונו של מקו' מה נאמר בהם הושע ב והיה ביום ההוא נאם ה' אענה את השמים
והארץ תענה וזרעתיה לי בארץ .וכו' משה העיד בישראל שני עדי' שהם קיימים לעולם ולעולמי
עולמים אמר להם אני בשר ודם למחר אני מת אם ירצו לומר לא קבלנו את התורה מי בא ומכחישם
לפיכך העיד עליהם שני עדים שהם קיימים לעולם ולעולמי עולמים .והמקום העיד בהם את השירה
שנאמ' למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל אמר שירה תעיד בהם למטן ואני למעלן ומנין
שהמקום קרוי עד ממהר שנא' מלאכי ג וקרבתי לכם למשפט והייתי עד ממהר ואומר ירמיה כט ואנכי
היודע ועד ואומר מיכה א ויהי ה' אלהיכם בכם לעד:
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עי' ספרי שם :יערף כמטר לקחי .אין לקחי אלא דברי תורה שנאמר משלי ד כי לקח טוב נתתי לכם ואומר שם ח קחו
מוסרי ואל כסף ואין מוסר אלא דברי תורה שנ' שם א שמע בני מוסר אביך ואומ' שם ח שמע מוסר וחכמה ואומ' החזק
במוסר ואל תרף ואומר הושע יד קחו עמכם דברים ושובו אל ה' ואין דברי' אלא דברי תורה שנא' דברים ה את הדברים
האלה דבר ה' אל כל קהלכם :כמטר .מה מטר חיים לעולם אף דברי תורה חיים לעולם .אי מה מטר מקצת עולם שמחים
ומקצת עולם עצבים בו מי שבורו וגתו מלא יין וגתו וגרנו לפניו מצירי' לו אף דברי תורה כן ת"ל תזל כטל אמרתי .מה טל
כל העולם כולו שמחים בו אף דברי תורה כל העולם כולו שמחים בו:
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רש"י דברים
ומגדלין אותם :762וכרביבים  -טיפי מטר ,ונראה לי על שם שיורה כחץ נקרא רביב כמה דאת אמר
)בראשית כא כ( רובה קשת :דשא  -אדברי"ץ ]צמחיה[ ,עטיפת הארץ מכוסה בירק :עשב  -קלח אחד
קרוי עשב וכל מין ומין לעצמו קרוי עשב) :ג( כי שם ה' אקרא  -הרי כי משמש בלשון כאשר ,763כמו
)ויקרא כג י( כי תבאו אל הארץ ,כשאקרא ואזכיר שם ה' ,אתם הבו גודל לאלהינו וברכו שמו ,764מכאן
אמרו שעונין ברוך שם כבוד מלכותו אחר ברכה שבמקדש) :ד( הצור תמים פעלו  -אף על פי שהוא
חזק כשמביא פורענות על עוברי רצונו לא בשטף הוא מביא כי אם בדין כי תמים פעלו :765אל אמונה -
לשלם לצדיקים צדקתם לעולם הבאמ ואף על פי שמאחר את תגמולם סופו לאמן את דבריו :766ואין
עול  -אף לרשעים משלם שכר צדקתםנ בעולם הזה :767צדיק וישר הוא  -הכל מצדיקים עליהם את
דינוס וכך ראוי וישר להם צדיק מפי הבריות וישר הואע וראוי להצדיקו) :768ה( שחת לו וגו'  -כתרגומו
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עי' ספרי שם ,כשעירים עלי דשא .מה שעירי' הללו יורדים על עשבים ומעלים אותם ומגדלים אותם כך דברי תורה
מעלים לומדיהם ומגדלים אותם ת"ל משלי ד סלסליה ותרוממך :כשעירים עלי דשא .מה שעירים הללו יורדים על עשבים
ומפשפשים בהם כדי שלא יתליעו' כך הוי מפשפש בדברי תורה כדי שלא תשכחם .כך א"ל ר' יעקב בר' חנינא לרבי בא
ונפשפש בהלכו' בשביל שלא יעלו חלודה .כשעירים על דשא .מה שעירים הללו באים על חטאו' ומכפרים כך דברי תורה
מכפרי' על עבירות.

 763עי' תענית דף ט ע"א :כי משמש בארבע לשונות אי דלמא אלא דהא .ועי' רש"י ר"ה וז"ל ...........ועי'
רש"י וירא כלשון בתענית.
 764עי' משנה יומא )לה ע"ב( משנה בא לו אצל פרו ופרו היה עומד בין האולם ולמזבח ראשו לדרום
ופניו למערב והכהן עומד במזרח ופניו למערב וסומך שתי ידיו עליו ומתודה וכך היה אומר אנא השם
עויתי פשעתי חטאתי לפניך אני וביתי אנא השם כפר נא לעונות ולפשעים ולחטאים שעויתי
ושפשעתי ושחטאתי לפניך אני וביתי ככתוב בתורת משה עבדך כי ביום הזה יכפר וגו' והן עונין אחריו
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד :וז"ל הגמ' לז ע"א :והן עונין אחריו :תניא רבי אומר כי שם ה'
אקרא הבו גדל לאלהינו אמר להם משה לישראל בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא אתם
הבו גודל חנניה בן אחי רבי יהושע אומר זכר צדיק לברכה אמר להם נביא לישראל בשעה שאני מזכיר
צדיק עולמים אתם תנו ברכה:
וקשה ממש"כ
עי' תענית דף טז ע"ב ,במה דברים אמורים בגבולין אבל במקדש אינו כן לפי שאין עונין אמן במקדש
ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר קומו ברכו את ה' אלהיכם מן העולם עד העולם ויברכו שם
כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה יכול על כל ברכות כולן לא תהא אלא תהלה אחת תלמוד לומר
ומרומם על כל ברכה ותהלה על כל ברכה תן לו תהלה ואלא במקדש מהו אומר ברוך ה' אלהים אלהי
ישראל מן העולם ועד העולם.
ועי' ספרי פרשת האזינו )פיסקא א( ד"א כי שם ה' אקרא .ר' יוסי אומר מנין לעומדים בבית הכנסת
ואעעומר ברכו את ה' המבורך שעונים אחריהם ברוך ה' המבורך לעולם ועד ת"ל כי שם ה' אקרא הבו
גודל לאלהינו .ברכות נג וש"נ אמר לו ר' נהורי השמים דרך ארץ היא גוליירים מתגרים במלחמה
וגבורים נוצחים ברכות מה ומנין שאין מזמנים אלא בשלשה ת"ל כי שם ה' אקרא .ומנין שעונים אחר
המברך ת"ל הבו גודל לאלהינו .ומנין לאומר ברכו שהם עוני' אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
ת"ל כי שם ה' אקרא .ומנין לאומר יהא שמיה רבא מברך שעונים אחריהם לעולמי ולעולמי עולמים
ת"ל הבי גודל לאלהינו.
 765עי' בבא קמא דף נ ע"א ,אמר ר' חנינא כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן הוא יותרו חייו שנאמר
הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט
 766עי' ספרי פרשת האזינו פיסקא ב ,אל אמונה .תענית יא כשם שמשלם שכר צדיק גמור שכר מצוה
שעשה בעולם הזה לעולם הבא כך משלם לרשע גמור שכר מצוה קלה שעשה בעולם הזה .וכשם
שנפרע מרשע גמור מעבירה שעשה בעולם הזה לעולם הבא כך נפרע מצדיק גמור על עבירה שעשה
בעולם הזה:
וכן שם :אל אמונה .בעל פקדון :ואין עול .גוב' את שלו באחרונ' .שלא כמדתו מדת בשר ודם .מדת ב"ו
מפקיד אצל חבירו מאתים ויש בידו מנה כשהוא בא ליטול את שלו אומר לו הוצא מנה שיש לי בידך
והילך את השאר .אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן אלא אל אמונה ואין עול גובה את שלו
באחרונה:
 767עי' תענית דף יא ע"א ,אמונה ואין עול אל אמונה כשם שנפרעין מן הרשעים לעולם הבא אפילו על
עבירה קלה שעושין כך נפרעין מן הצדיקים בעולם הזה על עבירה קלה שעושין ואין עול כשם
שמשלמין שכר לצדיקים לעולם הבא אפילו על מצוה קלה שעושין כך משלמין שכר לרשעים בעולם
הזה אפילו על מצוה קלה שעושין צ
 768עי' ספרי פרשת האזינו פיסקא ב :ואין עול .כשאדם נפטר מן העולם באים כל מעשיו ונפרעי' לפניו
ואומ' לו כך עשית ביום פלוני ואי אתה מאמין בדברים הללו והוא אומר הן והן והוא אומר לו חתום
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חבילו להוןפ ולא ליה :בניו מומם  -בניו היוצ והשחתה שהשחיתו היא מומם :769בניו מומם  -מומם
של בניו היהק ולא מומורעז :דור עקש  -עקום ומעוקל כמו )מיכה ג ט( ואת כל הישרה יעקשו ובלשון
משנה חולדה ששיניה עקומות ועקושותרעח :ופתלתל  -אנטורטיליי"ש ]פתלתל[ כפתיל הזה שגודלין
אותו ומקיפין אותו סביבותר הגדיל פתלתל מן התיבות הכפולות כמו )ויקרא יג מט( ירקרק אדמדם
סחרחר )תהלים לח יא( סגלגל )מלכים א' ז כג() :770ו( הלה' תגמלו זאת  -לשון תימה וכי לפניו אתםש
מעציבין שיש בידו ליפרע מכם ושהטיב לכם בכל הטובות :771עם נבל  -ששכחו את העשוי להם :772ולא
חכם  -להבין את הנולדות שיש בידו להטיב ולהרע :773הלא הוא אביך קנך  -שקנאךת שקננךא בקן
הסלעים ובארץ חזקה שתקנך בכל מיני תקנה :774הוא עשך  -אומהב באומותרעט :ויכננך  -אחרי כן בכל
מיני בסיסג וכן מכם כהנים מכם נביאים ומכם מלכיםד כרך שהכל תלוי בו) :775ז( זכר ימות עולם  -מה
עשה בראשונים שהכעיסו לפניו :776בינו שנות דר ודר  -דור אנוש שהציף עליהם מי אוקינוס ודור
המבול ששטפםרפ דבר אחר לא נתתם לבבכם עלה שעבר בינו שנות דור ודור להכיר להבא שיש בידו
להיטיב לכם ולהנחיל לכם ימות המשיח והעולם הבא :777שאל אביך  -אלו הנביאים שנקראים אבות
כמו שנאמר באליהו )מלכים ב' ב יב( אבי אבי רכב ישראל :778זקניך  -אלוו החכמים :779ויאמרו לך -
הראשונותרפא) :ח( בהנחל עליון גוים  -כשהנחיל הקדוש ברוך הוא למכעיסיו את חלק נחלתןז הציפן
ושטפם :780בהפרידו בני אדם  -כשהפיץ דור הפלגה היה בידו להעבירם מן העולם ולא עשה כן אלא
יצב גבולות עמים קיימם ולא אבדםרפב :למספר בני ישראל  -בשביל מספר בני ישראל שעתידים לצאת
שנא' איוב לז ביד כל אדם יחתום :צדיק וישר הוא .והוא מצדיק את הדין ואומ' יפה דנתוני .וכן הוא
אומר למען תצדק בדבריך תזכ' בשפטיך .ד
 769עיי"ש פיסקא ג :שחת לו לא בניו מומם .קידושין לו אע"פ שהם מלאים מומי' קרוי' בנים שנא'
שחת לו לא בניו מומם דברי ר' מאיר וכן היה ר' יהודה אומר אין בהם מומי' שנ' לא בניו מומם ואומר
ישעיה א זרע מרעים בנים משחיתים אם כשמשחיתים קרוים בנים אלו לא היו משחיתים עאכ"ו.
כיוצא בדבר אתה אומר????????
 770עיי"ש :דור עקש ופתלתול .אמר להם משה לישראל אתם עוקמני' פתלתולים אתם אין אתם
הולכים לאור משל לאחד שהיה בידו מקל מעוקל ונתנו לאומן לתקנו מתקנו באור ואם לאו מכוונו
במעגילה ואם לאו מפסלו במצד ומשלימו לאור .וכ????????????????
 771עיי"ש פיסקא ד :הלה' תגמלו זאת .משל לאחד שהיה עומד וצוהב כנגד בלייוסטוס בשוק אמרו לו
השומעים שוטה שבעולם כנגד בלאיטסטוס אתה עומד וצוהב מה אם רצה להכותך ולקרוע את כסותך
ולחבשך בבית האסורים אתה יכול לו אם היה קטרון שגדל הימנו עאכ"ו אם היה הפתקס גדול
משניהם עאכ"ו .ד"א הלה' תגמלו זאת .משל לאחד שהי' עומד וצוהב כנגד אביו אמר לו שוטה
שבעולם כנגד מי אתה יושב וצוהב כנגד אביך שמע כמה עמל עמל בך וכמה יגיעה יגע בך אם לא
כבדתו לשעבר צריך אתה לכבדו עכשיו שלא יהיה כותב כל נכסיו לאחרים כך אמר להם משה לישראל
אי אתם זכורים נסים וגבורות שעשה לכם המקום במצרים הזכרו כמה טובות שעתיד ליתן לכם
לעולם הבא :עם נבל.
 772עיי"ש :עם נבל .לשעבר:
ילקוט :עם נבל ולא חכם ,נבל לשעבר ,ולא חכם לעתיד לבוא .כיוצא בי אתה אומר ישראל לא ידע
עמי לא???
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עי' ספרי פרשת האזינו פיסקא ד :קנך .זה פסחים פז וש"נ אחד מג' שנקראו קנין למקום ואלו הם
תורה וישראל ובית המקדש .תורה נקראת קנין למקום שנ' ה' קנני ראשי' דרכו .ישראל נקראו קנין
למקום שנא' אביך קנך .בית המקדש נקרא קנין ללמקום שנא' הר זה קנתה ימינו????????:
 775עי' ספרי פרשת האזינו פיסקא ד :הוא עשך ויכוננך .חולין נו היה ר' מאיר אומר כרכא דכולא ביה
כהניו מתוכו נביאיו מתוכו סופריו מתוכו וכן הוא אומר זכריה י ממנו פנה ממנו יתד .ר' יהודה אומר
עשאך כיון כיון .ר' שמעון בן יהודה?????????
 776עי' & ,זכור ימות עולם .הזהרו מה שעשיתי בדורות הראשונים מה שעשיתי באנשי דור המבול מה
שעשיתי באנשי דור הפלגה מה שעשיתי באנשי סדום ועמורה:
 777עי' ספרי פרשת האזינו פיסקא ה ,בינו שנות דור ודור .אין לך דור שאין בו מאנשי דור המבול ואין
לך דור שאין בו מאנשי דור הפלגה וכאנשי סדום אלא שנדון כל אחד ואחד לפי מעשיו???????:
 778עיי"ש :שאל אביך ויגדך .אלו נביאים כענין שנא' מ"ב ב ואלישע רואה והוא מצעק אבי אבי:
 779עיי"ש :זקניך ויאמרו לך .אלו זקנים כענין שנא' במדבר יא אספר לי ע' איש מזקני ישראל .ד
 780עי' שם ו :אל .בהנחל עליון גוים .כשהנחיל הקב"ה העולם לאומות העולם פירש תחומן לאומות
העולם לכל אומ' ואומה כדי שלא יהיו מעורבבים שילח בני גומר לגומ' ובני מגוג למגוג ובני מדי למדי
ובני יון ליון ובני תובל לתובל .פירש תחומם של אומות כדי שלא יכנסו לארץ יצב גבולות עמים.
?????????????????
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מבני שםח ולמספר שבעים נפש של בני ישראל שירדו למצריםט הציב גבולות עמים שבעים לשוןרפג:
)ט( כי חלק ה' עמו  -למה כל זאת לפי שהיה חלקוי כבוש ביניהם ועתיד לצאת ומי הוא חלקו עמו ומי
הוא עמו .781יעקב חבל נחלתו  -והוא השלישי באבותכ המשולש בשלש זכיות זכות אבי אביו וזכות
אביו וזכותו הרי שלשה כחבל הזה שהוא עשוי בשלשה גדילים והוא ובניו היו לו לנחלהל ולא
ישמעאל בן אברהם ולא עשו בן של יצחק) :782י( ימצאהו בארץ מדבר  -אותם מצא לומ נאמנים בארץ
המדבר שקבלו עליהם תורתו ומלכותו ועולו מה שלא עשו ישמעאל ועשו שנאמר )לקמן לג ב( וזרח
משעיר למו הופיע מהר פארן :783ובתהו ילל ישימון  -ארץ ציה ושממה מקום יללת תנינים ובנות יענה
אף שם נמשכו אחר האמונה ולא אמרו למשה האיך נצא למדברות מקום ציה ושממון כענין שנאמר
)ירמיה ב ב( לכתך אחרי במדבררפד :יסבבנהו  -שם סבבם והקיפם בעננים 784וסבבם בדגלים לארבע
רוחות 785וסבבן בתחתית ההר שכפהונ עליהם כגיגית :786יבוננהו  -שם בתורה ובינה :787יצרנהו -
רפה
מנחש שרף ועקרב ומן האומות :788כאישון עינו  -הוא השחור שבעיןס שהמאור יוצא הימנו
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עי' מדרש תנחומא האזינו פרק ו ,הלא הוא אביך קנך הוא שקנה אותך כמו שמצינו בפרקי רבי אליעזר כשבא הקב"ה
לבלבל דור הפלגה אמר הקב"ה למלאכים שרי כל האומות בואו ונטיל גורלות למי יעלו האומות אומה לכל אחד ממנו
ואיזה יעלו לחלקו הטילו גורלות ונפל ישראל לחלקו של הקב"ה כדכתיב בהנחל עליון גוים וכן הוא אומר כי חלק ה' עמו
יעקב חבל נחלתו לכך קראם הקב"ה לישראל חלף שאר אומות והוא שאמרו חכמים ישראל קנין אחד וזהו הלא הוא אביך
קנך:

עיי&  ,כי חלק ה' עמו .משל למלך שהיה לו שדה ונתנה לעריסים התחילו העריסים נוטלים וגונבים
אותה נטלה מהם ונתנה לבניהם התחילו להיות רעי' יותר מן הראשונים נולד לו בן אמר להם צאו
מתוך שלי אי אפשר שתהיו בתוכה תנו לי חלקי שאהיה מכירו .כך כשבא אברהם אבינו לעולם יצא
ממנו פסולת ישמעאל ובני קטורה בא אבינו יצחק לאולם יצא ממנו פסולת עשו אלופי אדום חזרו
להיות רעים יותר מן הראשונים כשבא יעקב לא יצא ממנו פסול' אלא נולדו כל בניו כשרים כמותו
שנא' בראשית כה יעקב איש תם יושב אהלים .מהיכן המקום מכיר את חלקו מיעקב שנא' תהלים קלה
כי יעקב בחר??????????????
 782ע'י ספרי פרשת האזינו פיסקא ז ,יעקב חבל נחלתו .אין חבל אלא גורל שנא' תהלים טז חבלים
נפלו לי בנעימים ואומר יהושע יז ויפלו חבלי מנשה עשרה .שם יט מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון
מה חבל זה משולש כך היה יעקב שלישי לאבות וקיבל שכר כולם .כשנולד אברהם מהו אומר משלי יז
ואח לצרה יולד .כשנולד יצחק מהו אומר קהלת ד טובים השנים מן האחד .כשנולד יעקב מהו אומר
שם והחוט המשולש לא במהרה ינתק) :סליק פיסקא(:
 783עי' שם פיסקא ח :ד"א ימצאהו בארץ מדבר אלו ישראל כענין שנאמר הושע ט כענבים במדבר
מצאתי ישראל:
עי' ספרי פרשת ברכה פיסקא ב :ד"א ויאמר ה' מסיני בא כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל לא על ישראל בלבד הוא
נגלה אלא על כל האומות בתחילה הלך אצל בני עשו ואמר להם מקבלים אתם את התורה אמרו לו מה כתוב בה אמר
להם לא תרצח אמרו רבש"ע כל עצמו של אותו אביהם רוצח הוא שנ' והידים ידי עשו ועל כך הבטיחו אביו שנאמר
בראשית כז על חרבך תחיה .הלך לו אצל בני עמון ומואב ואמ' להם מקבלים אתם את התורה אמרו לו מה כתוב בו אמר
להם לא תנאף אמרו לפניו רבש"ע עצמה של ערוה להם היא שנ' ותהרן שתי בנות לוט מאביהם .הלך ומצא בני ישמעאל
אמר להם מקבלים אתם את התורה אמרו לו מה כתוב בה אמר להם לא תגנוב אמרו לפניו רבש"ע כל עצמו אביהם
לסטים היה שנא' והוא יהיה פרא אדם לא היתה אומר באומות שלא הלך ודבר ודפק על פתח' מה ירצו ויקבלו את התורה
וכן הוא אומר תהלים קנח יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך .יכול שמעו וקיבלו ת"ל יחזקאל לג ואתם לא תעשו
ואומר מיכה ה ועשיתי באף ובחימה נקם את הגוי אשר לא שמעו אלא אפילו שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח לא יכלו
לעמוד בהם עד שפרקום ונתנום לישראל.

עי' עבודה זרה דף ב ע"ב ,אומרים לפניו רבונו של עולם כלום נתת לנו ולא קיבלנוה ומי מצי למימר
הכי והכתיב ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו וכתיב אלוה מתימן יבוא וגו' מאי בעי בשעיר ומאי
בעי בפארן אמר רבי יוחנן מלמד שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון ולא קבלוה עד שבא
אצל ישראל וקבלוה אלא הכי אמרי כלום קיבלנוה ולא קיימנוה ועל דא תברתהון אמאי לא קבלתוה
אלא כך אומרים לפניו
 784עי' במ"ר )ב ו( אומר יסובבנהו יבוננהו וגו' יסובבנהו שהקיפן בענני כבוד יבוננהו שהבינם בד"ת
יצרנהו אשריהם
785
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עי' ספרי פרשת האזינו פיסקא ח :יסובבנהו בדגלים .ג' מן הצפון ג' מן הדרום ג' מן המזרח ג' מן המערב .יבו

עי' שבת דף פח ע"א ,תליתאי לעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי כמאן
כרבנן :ויתיצבו בתחתית ההר אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם
את ההר כגיגית ואמר להם
 787עי' במ"ר ב ו ,אומר יסובבנהו יבוננהו וגו' יסובבנהו שהקיפן בענני כבוד יבוננהו שהבינם בד"ת
יצרנהו אשריהם
 788עי' & ,יצרנהו כאישון עינו משמרתו מן המזיקים שלא יזיקוהו כענין שנאמר זכריה ב כי הנוגע בכם
נוגע בבבת עינו) :סליק פיסקא(:
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ואונקלוס תרגם ימצאהו יספיקהו כל צרכו במדבר כמו )במדבר יא כב( ומצא להם )יהושע יז טז( לא
ימצא לנו ההר יסבבנהו אשרינון סחור סחור לשכינתיהע אוהל מועד באמצע וארבעה דגלים לארבע
רוחות) :789יא( כנשר יעיר קנו  -נהגם ברחמים ובחמלהפ כנשר הזה רחמני על בניו ואינו נכנס לקנו
פתאום עד שהוא מקשקש ומטרף על בניו בכנפיו בין אילן לאילן בין שוכהצ לחברתה כדי שיעורו בניו
ויהא בהם כח לקבלו :790יעיר קנו  -יעורר בניו :על גוזליו ירחף  -אינו מכביד עצמו עליהם אלא מחופף
נוגע ואינו נוגע 791אף הקדוש ברוך הוא )איוב לז כג( שדי לא מצאנוהו שגיא כחק כשבא ליתן תורה לא
נגלה עליהם מרוח אחת אלא מארבע רוחות שנאמר )לקמן לג ב( ה' מסיני באר וזרח משעיר למו
הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קודש )חבקוק ג ג( אלוה מתימן יבא זו רוח רביעית :792יפרוש כנפיו
יקחהו  -כשבא ליטלן ממקום למקום אינו נוטלן ברגליו כשאר עופות לפי ששאר עופות יראים מן
הנשר שהוא מגביה לעוף ופורח עליהם לפיכך נושאן ברגליו מפני הנשר אבל הנשר אינו ירא אלא מן
החץ לפיכך נושאן על כנפיו אומר מוטב שיכנס החץ בי ולא יכנס בבני אף הקדוש ברוך הוא )שמות יט
ד( ואשא אתכם על כנפי נשרים כשנסעו מצרים אחריהם והשיגום על הים היו זורקים בהם חצים
ואבני בליסטראות מיד )שמות יד יט  -כ( ויסע מלאך האלהים וגו' ויבא בין מחנה מצרים וגו') :793יב(
ה' בדד ינחנו  -נהגם במדבר בטחש ובדד :794ואין עמו אל נכר  -לא היה כח באחדת מכל אלהי הגוים
להראות כחו ולהלחם עמהם 795ורבותינו דרשוהו עלא העתיד 796וכן תרגם אונקלוס ואני אומר דברי
תוכחה הםב להעיד השמים והארץ ותהא השירה להם לעד שסופן לבגוד ולא יזכרו הראשונות שעשה
להם ולא הנולדות שהוא עתיד לעשות להם לפיכך צריך ליישב הדברג לכאן ולכאן וכל הענין מוסב על
)פסוק ז( זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור כן עשה להם וכן עתיד לעשות כל זה היה להם לזכוררפו:
)יג( ירכבהו על במותי ארץ  -כל המקראד כתרגומו :ירכבהו וגו'  -על שם שארץ ישראל גבוה מכל
הארצות :797ויאכל תנובת שדי  -אלהה פירות ארץ ישראל שקלים לנוב ולהתבשל מכל פירות
הארצות :798וינקהו דבש מסלע  -מעשה באחדו שאמר לבנוז בסיכני הבא לי קציעות מן החביות הלך
ומצא הדבש צף על פיהח אמר לו זו של דבש הוא אמר לו השקע ידך לתוכה ואתה מעלה קציעות
789
790

ע'י לעיל הערה 785

עי' & ,כנשר יעיר קנו .מה נשר זה אין נכנס לקנו מיד עד שהוא מצרף את בניו בכנפיו בין אילן
לחבירו בין סוכה לחבירתה כדי שיעירו בניו ויהיה בבניו כח לקבלו כך כשנגלה המקום ליתן תורה
לישראל לא נגלה עליהם מרוח אחד אלא משתי רוחות כענין שנאמר דברים לג ויאמר ה' מסיני בא
וזרח משעיר למו ואיזו היא רוח רביעית חבקוק ג אלוה מתימן יבוא :יפ
 791עי' ירושלמי )חגיגה דף ט ע"א( כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף מה ריחוף שנאמר להלן נוגע ואינו
נוגע אף ריחוף שנאמר כאן נוגע ואינו נוגע א"ר יהושע לתלמידיוה רי בן זומא מבחוץ ולא היו ימים
קלים עד שנפטר בן זומא ר' יודה
792
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עי' הערה הקודמת.

עי' מכילתא פרשת בחדש פרשה ב ,ואביא אתכם לבית הבחירה .דבר אחר ואשא אתכם על כנפי
נשרים מה נשתנה נשר זה מכל העופות כלם שכל העופות כלן נותנין את בניהם תחת רגליהם מפני
שהן מתייראין מעוף אחר שהוא פורח על גביהם אבל הנשר הזה אינו מתירא אלא מאדם בלבד שלא
יזרוק בו חץ מוטב שיכנס בו ולא בבנו .משל לאחד שהיה מהלך בדרך והיה בנו מנהג לפניו ובאו
לסטים לשבותו מלפניו נטלו מלפניו ונתנו מלאחריו בא הזאב לטרפו מאחוריו נטלו מאחוריו ונתנו
לפניו ליסטים מלפניו וזאב מלאחריו נטלו ונתנו על כתיפו שנאמר דברים א' ובמדבר אשר ראית אשר
נשאך ה' אלהיך:
 794עי' ספרי פרשת ברכה פיסקא טו ,וישכן ישראל בטח .אין בטח אלא רוחצן וכן הוא אומר וישכן
לבטח במדבר :בדד .ולא כבדד שאמר משה ה' בדד ינחנו ולא כבדד שאמר ירמי' מפני ידך בדד ישבתי
ולא כבדד שאמר אותו רשע הן עם לבדד ישכון :עין יעקב .כברכה שבירכם יעקב אביהם שנא' והיה
אלהים עמכם :אל ארץ דגן ותירוש.???????.
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עי' ספרי פרשת האזינו פיסקא י :ואין עמו אל נכר .שלא תהא רשות לאחד מן האומות לבוא ולשלוט בכם כענין
שנאמר דניאל י ואני יוצא והנה שר יון בא ושר מלכות פרס עומד לנגדי אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת .ד"א ה'

 796עי' ספרי פרשת האזינו פיסקא י ,ה' בדד ינחנו .אמר להם המקום לישראל כדרך שישבתם יחידים
בעולם הזה ולא נהנתם מן האומות כלום כך אני עתיד להושיבכם לעתיד לבוא ואין אחד מן האומות
נהנה מכם כלום :ואין עמו אל נכר.
ועיי"ש :ד"א ה' בדד ינחנו עתיד הקב"ה להשים אתכם נוחלי' מסוף העולם ועד סופו וכן הוא אומר
יחזקאל מח מפאת צפון ועד פאת ים.
עיי' שם :ד"א ה' בדד ינחנו .עתיד אני להושיב אתכם בנחת רוח בעולם.
 797ספרי האזינו יא ,ירכיבהו על במתי ארץ .זו ארץ ישראל סנהדרין פז וש"נ שהיא גבוהה מכל
הארצות כענין שנ' עלה נעלה וירשנו אותה ויעלו ויתורו את הארץ ויעלו בנגב:
 798ספרא האזינו יא ,ויאכל תנובת שדי .אלו פירות א"י שקלים לאכול מפירות של כל הארצות:
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מתוכה :799ושמן מחלמיש צור  -אלו זיתים שלט גוש חלב :800במותי ארץ  -לשון גבוהרפז :שדי  -לשון
שדהרפח :חלמיש צור  -תקפו וחזקו של סלע כשאינו דבוק לתיבה שלאחריו נקוד חלמישי )תהלים קיד
ח( וכשהוא דבוק נקוד חלמישרפט) :יד( חמאת בקר וחלב צאן  -זה היה בימי שלמה שנאמר )מלכים א'
ה ג( עשרה בקר בריאים ועשרים בקר רעי ומאה צאן :801עם חלב כרים  -זה היה בימי עשרת השבטים
שנאמר )עמוס ו ד( ואוכלים כרים מצאן :802חלב כליות חטה  -זה היה בימי שלמה שנאמר )מלכים א' ה
ב( ויהי לחם שלמה וגו' :803ודם ענב תשתה חמר  -בימי עשרת השבטים )עמוס ו ו( השותים במזרקי
יין :804חמאת בקר  -הוא שומן הנקלט מעל גבי החלברצ :וחלב צאן  -חלב של צאן וכשהוא דבוקכ נקוד
חלב כמו )שמות כג יט( בחלב אמו :כרים  -כבשים :ואילים -ל כמשמעו :בני בשן  -שמנים היורצא:
כליות חטה  -חטים שמנים כחלב כליות וגסיןמ ככוליארצב :ודם ענב  -היה שותה יין טובנ וטעם יין
חשוברצג :חמר  -יין בלשון ארמי :חמר  -אין זה שם דבר אלא לשון משובח בטעם וינו"ש בלע"ז ]יין
טוב[ ועוד יש לפרש שני מקראות הללו אחר תרגום של אונקלוס אשרינון על תוקפי ארעא וגו') :טו(
עבית  -לשון עובי :כשית  -כמו כסית לשון )איוב טו כז( כי כסה פניו בחלבו כאדם ששמן מבפנים
וכסליו נכפלים מבחוץ וכן הוא אומר )שם( ויעש פימה עלי כסל :805כשית  -יש לשון קל בלשון כסויס
כמו )משלי יב טז( וכוסה קלון ערום ואם כתב כשית דגוש היה נשמע כסית את אחריםע כמו )איוב טו
כז( כי כסה פניורצד :וינבל צור ישעתו  -גנהו וביזהו כמו שנאמר )יחזקאל ח טז( אחוריהם אל היכל ה'
וגו' אין לך נבול גדול מזהרצה) :טז( יקנאהו  -הבעירו חמתופ וקנאתורצו :בתועבות  -במעשים תעובים
כגון )ויקרא יח כב( משכב זכור וכשפים )ויקרא יח כב( שנאמר בהם תועבה) :806יז( לא אלה  -כתרגומו
דלית בהון צרוךצ אלו היה בהם צורךק לא היתה קנאה כפולהר כמו עכשיו :807חדשים מקרוב באו -
אפילו האומות לא היו רגילים בהם גוי שהיה רואה אותם היה אומר זה צלם יהודי :808לא שערום
אבתיכם  -לא יראו מהםש לא עמדה שערתם מפניהם דרך שערות האדם לעמוד מחמת יראה כך נדרש
בספרי ויש לפרש עוד שערום לשון )ישעיה יג כא( ושעירים ירקדו שם שעירים הםת שדים לא עשו
אבותיכם שעירים הללו) :809יח( תשי  -תשכח ורבותינו דרשו כשבא להיטיב לכם אתם מכעיסין לפניו
ומתישים כחוא מלהיטיב לכם :810אל מחוללך  -מוציאך מרחם לשון )תהלים כט ט( יחולל אילות )שם
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עיי"ש :ויניקהו דבש מסלע .כגון סכני וחברותיה .מעשה שנאמר ר' יהודה לבנו בסיכני צא והבא לי קציעות מן החבית.
אמר לו אבא של דבש השקע ידך לתוכה ואתה מעלה קציעות מתוכה:

 800עיי"ש :ושמן מחלמיש צור .אלו זיתים של גוש חלב .מעשה שאמר ר' יוסי לבנו בציפורי עלה והבא
לנו גורגרת מן העיה הלך ומצא את העלייה שצפה בדבש) :סליק פיסקא(:
 801ספרא האזניו יב ,חמאת בקר וחלב צאן .זה היה בימי שלמה שנ' עשרה בקר בריאים ועשרים בקר
רעי ומאה צאן - :נוסף משהו?
 802שם :עם חלב כרים ואילים בני בשן ועתודים .זה היה בימי עשרת השבטים שנאמר אוכלים כרים
מצאן ועגלים מתוך מרבק:
 803שם ,עם חלב כליו' חטה .זה היה בימי שלמה שנאמר ויהי לחם שלמה ליום אחד וגו':
 804שם :ודם ענב תשתה חמר .זה היה בימי י' השבטים שנ' השותים במזרקי יין .ד"א
805

ספרי האזינו יג ,ד"א שמנת עבית כסית :כאדם ששמן מבפנים ועושה כסלים מבחוץ .וכן הוא אומר איוב טו כי כסה
פניו בחלבו ויעש פימה עלי כסל.

 806עיי"ש :יקניאהו בזרים .שהלכו ועשו דברים של זרות וגם הוא אומ' מלכים א טו וגם אם אסא
ויסירה מגבירה אשר עשתה מפלצתה לאשירה :בתועבות יכעיסוהו .זה משכב זכור .וכן הוא אומר
ויקרא יח ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועב היא .ואומר מ"א יד וגם קדש היה בארץ:
 807עי' ספרי פרשת האזינו פיסקא יג :יזבחו לשדים .אלו הם שעובדים לחמה וללבנה לכוכבים
ולמזלות ודברים שהם צורך העולם והנייה לעולם בהם לא היה הנאה כפולה אלא הם עובדים לדבר
שאין מטיבים להם אלא מריעים להם:
 808שם ,חדשים מקרוב באו .שכל זמן שהיה אחד מן האומות רואה אותו אמר צלם יהודי הוא .וכן הוא
אומר ישעיה י כאשר מצאה ידי לממלכות האליל מלמד שירושלם ושומרון מספקות דפוס לכל באי
העולם:
 809ע' שם :לא שערום אבותיכם .שלא עמדה שערת אבותיכם בפניהם .ד"א לא שערום אבותיכם אל
תקרי לא שערום אלא לא שעום אבותיכם אע"פ שמזבחים להם ומקטרים להם לא יראים מהם וכן
הוא אומר בראשית ד ואל קין ואל מנחתו לא שעה:
 810עי' ספרי פרשת האזינו פיסקא יד ,תחוללכם .ד"א צור ילדך תשי .כל זמן שאני מבקש להיטיב
אתכם אתם מתישים כח של מעלה .עמדתם על הים ואמרתם זה אלי ואנוהו וחזרתם ואמרתם נתנה
ראש ונשובה מצרים .ובקשתי להיטיב אתכם חזרתם ועמדתם על הר סיני ואמרתם כל אשר דבר ה'
נעשה ונשמע ובקשתי להיטיב לכם חזרתם בכם ואמרתם לעגל אלה אלהיך ישראל הוי כל זמן שאני
מבקש להיטיב לכם אתם מתישים כחו של מעלה :ו
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מח ז( חיל כיולדה) :811כ( מה אחריתם  -מה תעלה בהםב בסופם :812כי דור תהפוכות המה  -מהפכין
רצוניג לכעסרצז :לא אמון בם  -אין גדולי נכריםד בהם כי הוריתים דרך טובה וסרו ממנהרצח :אמן -
לשון )אסתר ב ז( ויהי אומן נורריטור"ה בלע"ז ]חינוך[ דבר אחר אמון לשון אמונהה כתרגומו אמרו
בסיני )שמות כד ז( נעשה ונשמע ובשעה קלה בטלו הבטחתם ועשו העגל) :813כא( קנאוני  -הבעירו
חמתירצט :בלא אל  -בדבר שאינו אלוהש :בלא עם  -באומה שאין לה שם שנאמר )ישעיה כג יג( הן ארץ
כשדים זה העם לא היה ובעשו הוא אומר )עובדיה א ב( בזוי אתה מאדשא :בגוי נבל אכעיסם  -אלו
המינים וכן הוא אומר )תהלים יד א( אמר נבל בלבו אין אלהים) :814כב( קדחה  -בערהשב :ותיקד  -בכם
עדו היסודשג :ותאכל ארץ ויבלה  -ארצכם 815ויבולה :ותלהט  -ירושלים המיוסדתז על ההרים שנאמר
)שם קכה ב( ירושלים הרים סביב לה) :816כג( אספה עלימו רעות  -אחביר רעה על רעה לשון )ישעיה
כט א( ספו שנה על שנה )לעיל כט יח( ספות הרוה )ירמיה ז כא( עולותיכם ספו על זבחיכם דבר אחר
אספה אכלהח כמו )בראשית יט טו( פן תספה :817חצי אכלה בם  -כל חצי אשלים בהם וקללה זו לפי
הפורענות לברכה היא חצי כלים והם אינם כלים) :818כד( מזי רעב  -אנקלוס תרגם נפיחי כפן ואין לי
עד מוכיח עליו ומשמו של רבי משה הדרשן מטולושא שמעתי שעירי רעב אדם כחוש מגדל שער על
בשרו :מזי  -לשון ארמי שער מזיא דהוהט מהפך במזיא :819ולחמי רשף  -השדים נלחמו בהם שנאמר
)איוב ה ז( ובני רשף יגביהו עוף והם שדים :820וקטב מרירי  -וכריתות שד ששמו מרירי קטב כריתה
כמו )הושע יג יד( אהי קטבך שאול :821ושן בהמות  -מעשה היהי והיו הרחלים נושכין וממיתין :822חמת
זוחלי עפר  -ארס נחשים המהלכים על גחונם על העפר כמים הזוחלים על הארץ זחילה לשון מרוצת
המים על העפר וכן כל מרוצת דבר המשפשף על העפר והולך) :823כה( מחוץ תשכל חרב  -מחוץ לעיר
תשכלם חרב גייסות :824ומחדרים אימה  -כשבורח ונמלט מן החרב חדרי לבבו נקופים עליו מחמת
 811עיי"ש :ותשכח אל מחוללך .ר' מאיר אומר אל שהחיל בך .אל שנצטער בך .כענין שנ' חיל כיולדה .ר'
מאיר אומר שעשאך מחילים מחילים .ד"א ותשכח אל מחוללך .אל שהחיל שמו עליך מה שלא הוחיל
שמו על כל אומה ומלכות .וכן הוא אומר אנכי ה' אלהיך .ר' נחמיה אמר אל שעשאך חולים על כל באי
העולם בשעה שאי אתה עושה בתורה וכן הוא אומר קול ה' על המים קול ה' יחולל אילות .ד"א
ותשכח אל מחולליך .אל שמוחל לך על כל עוונותיך) :סליק
 812עי' שם פיסקא טו :אראה מה אחריתם .אדע מה בסופיהון .ד"א הריני מוסרם ביד ד' מלכיות שיהו
משעבדים אותם:
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עיי"ש :בנים לא אמון בם .בנים אתם שאין בכם אמונה עמדתם לפני הר סיני ואמרתם כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע
אף אני אמרתי לכם אלהים אתם כיון שאמרו לעגל אלה אלהיך ישראל אף אני אמרתי לכם אכן כאדם תמותון .הכנסתי
אתכם אל ארץ אבותיכם ונתתי לכם בית הבחירה אמרתי לכם לא
814
עיי"ש :בגוי נבל אכעיסם .אלו המינים וכן הוא אומר אמר נבל בלבו אין אלהים.
815
עיי"ש :ותאכל אש ויבולה .זו ארץ ישראל:

 816עיי"ש :ותלהט מוסדי הרים .זו ירושלם כענין שנאמר ירושלם הרי סביב לה וה' סביב לעמו.
 817עיי' & ,אספה עלימו רעו' .הריני מכניס ומביא עליה' כל הפורענות כולם כאחת .ד"א אסוף עלימו
רעות אין כתיב כאן אלא אספה שהיו כל הפורעניות כלות והם אינן כלים .וכן הוא אומר חצי אכלה
בם חצי
 818עי' & ,וכן הוא אומר חצי אכלה בם חצי יכלו אותם אין כתיב אלא חצי אכלה בם שיהו חצי כלים
והם אינן כלים .ד"א חצי אכלה בם אלו חצי רעב וכן הוא אומר יחזקאל ה בשלחי את חצי הרעב הרעי'
בהם:
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עיי' & ,רבנן מאי סלסלה ותרוממך שמעוה לאמתא דבי רבי דהוות אמרה לההוא גברא דהוה מהפך במזייה אמרה ליה
עד מתי אתה מסלסל בשערך לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך אמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה אזילנא
)מגילה יח ע"א(.

 820עי' ברכות דף ה ע"א ,רשף יגביהו עוף ואין עוף אלא תורה שנאמר התעיף עיניך בו ואיננו ואין רשף
אלא מזיקין שנאמר מזי רעב ולחומי רשף וקטב מרירי אמר רבי שמעון בן לקיש כל העוסק בתורה
יסורין בדילין הימנו שנאמר
821

עי' ספרי פרשת האזינו פיסקא טז :וקטב מרירי .לפי דרכנו אתה למד שכל מי שהשד בו מודד :ושן בהמות אל תקרי ושן
בהמות

 822עי' ספרי פרשת האזינו פיסקא טז ,ושן בהמות אל תקרי ושן בהמות אלא ושן בהם :אשלח בם.
שיהו מתחממים ומתחזרים על כל עבירות .ד"א שיהא אחד מהם מתחמם ומושך עצמו ומעלה נמי
ומת והולך בם .וכבר אמרו מעשה היה שהרחלים נושכים וממיתי
 823עי' ספרי שם :זוחלי עפר .שיהיו מוזחלין בעפר .ד"א אלו עשנים שאין שלטונן אלא בעפר :מחוץ
תשכל חרב .מכאן
 824ספרי פרשת האזינו פיסקא טז ,מחוץ תשכל חרב .מכאן אמרו בשעת מלחמה כנס את הרגל בשעת
רעב פזר את הרגל .וכן הוא אומר שם אם יצאתי השדה והנה חללי חרב ואם באתי העיר והנה
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אימהכ והוא מת והולך בה דבר אחר ומחדרים אימה שבבית תהיה אימת דברל כמו שנאמר )ירמיה ט
כ( כי עלה מות בחלונינו וכן תרגם אונקלוס דבר אחר מחוץ תשכל חרב על מה שעשו בחוצות שנאמר
)ירמיה יא יג( ומספר חוצות ירושלים שמתם מזבחות לבושת :ומחדרים אימה על מה שעשו בחדרי
חדרים שנאמר )יחזקאל ח יב( אשר זקני בית ישראל עושים בחטף איש בחדרי משכיתו) :825כו( אמרתי
אפאיהם  -אמרתי בלבי אפאה אותם ויש לפרש אפאיהם אשיתם פאה להשליכם מעלי הפקר ודוגמתו
מצינו בעזרא )נחמיה ט כב( ותתן להם ממלכות ועממים ותחלקם לפאה להפקר וכן חברו מנחם ויש
פותרים אותו כתרגומומ יחול רוגזי עליהן ולא יתכן שאם כן היה לו לכתוב אאפאיהם אחת לשמוש
ואחת ליסוד כמו )ישעיה מה ה( אאזרך )איוב טז ה( אאמיצכם במו פי והא'נ התיכונה אינה ראויה בו
כלל ואונקלוס תרגם אחר לשון הברייתאס השנויה בספרי החולקת תיבה זו לשלש תיבות אמרתי אף
אי הם אמרתי באפי אתנם כאילו אינם שיאמרו רואיהם עליהם איה הם:826
)כז( לולי כעס אויב אגור  -אם לא שכעס האויב כנוס עליהם להשחיתע ואם יוכל להם וישחיתםפ
יתלה הגדולה בו ובאלהיו ולא יתלה הגדולה בי ,וזהו שנאמר פן ינכרו צרימו ,ינכרו הדבר לתלות
גבורתי בנכרי ,שאין הגדולה שלושד:
שה
פן יאמרו ידנו רמה וגו'  -כי אותו גוי אובד עצות המה :
)כח( ואין בהם תבונה  -שאילו היו חכמיםצ ישכילו זאת ,איכה ירדוף וגו':827
)כט( יבינו לאחריתם  -יתנו לב להתבונן לסוף פורענותםק של ישראלשו:
)ל( איכה ירדף אחד  -ממנור אלף מישראל:828
829
אם לא כי צורם מכרם וה' הסגירם  -מכרם ומסרם בידנו .דילבר"ר בלע"ז ]להסגיר[ :
)לא( כי לא כצורנו צורם  -כל זה היה להם לאויבים להבין שהשם הסגירם ולא להם ולאלהיהם
הנצחון ,שהרי עד הנה לא יכלו כלום אלהיהם כנגד צורנו ,כי לא כסלענו סלעם .כל צור שבמקראש
לשון סלעשז:
שח
ואיבינו פלילים  -ועכשיו אויבינו שופטים אותנו ,הרי שצורנו מכרנו להם :
)לב( כי מגפן סדום גפנם  -מוסב למעלה .אמרתי בלבי אפאיהם ואשבית זכרם ,לפי שמעשיהם מעשה
סדום ועמורה:830
תחלואי רעב .ואומר יחזקאל ז ואשר בשדה בחרב יומת ואשר בעיר רעב ודבר יאכלנו .ומחדרים אימה.
היה רואה החרב שהיא באה לשוק אם יכול לברוח ולהמלט הימנה אז חדרי לבו נוקפים עליו ומת
והולך בה .ד"א מחוץ תשכל חרב על מה שעשו בחוצות שנאמר ירמיה יא כי מספר עריך הי' אלהיך
יהודה .ומחדרים אימה .על מה שעשו בחדרי חדרי' וכן הוא אומר יחזקאל ח אשר זקני בית ישראל
עושים בחושך ואומר עזב ה' את הארץואין ה' רואה :ג
825
826

ע'י הערה הקודמת.

עי' ספרי פרשת האזינו פיסקא יז ,אמרתי אפאיהם .אמרתי באפי איה הם:

אבל שאר הרש"י ל אצריך מקור?
827

) (6ספרי פרשת האזינו פיסקא יז
ואין בהם תבונה אין בהם אחד שיסתכל ויאמר אמש אחד ממנו רודף מן האומות אלף ושנים רבבות אם לא כי צורם
מכרם .ר' נחמיה דורשו כלפי האומות .אבדו האומות ז' מצות שנתתי להם .ואין בהם תבונה אין בהם אחד שיסתכל ויאמר
עכשיו אחד רודף ממנו אלף ושני' יניסו רבבה לימות המשיח אחד מישראל רודף ממנו אלף ושנים רבבה אם לא כי צורם
מכרם.
828

) (13ספרי פרשת האזינו פיסקא יח
איכה ירדוף אחד אלף .אם לא עשיתם את התורה היאך אני עושה הבטחתם הייתם מבקשים שיהא אחד מכם רודף אלף
ושנים יניסו רבבה עכשיו אחד מן האומות רודף אלף ושנים יניסו רבבה??:נצרך?
829

) (13ספרי פרשת האזינו פיסקא יח
אם לא כי צורם מכרם וה' הסגירם .איני מסגיר אתכם ע"י עצמי אלא על ידי אחרים .וכבר היה מעשה שהזבובים מסרו
אותם ביהודה .ר' יהודה איש טיבעים אומר משל לאחד שאמר לחבירו עבד קירי אני מוכר לך אבל אני אינו כן מוכרני מיד
ומסגירני מיד אתכם כטמאים ביד טהורים ומנין שאין מסגירים אלא טמאים שנא' והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים
שנית???:
830

) (25ספרי פרשת האזינו פיסקא יח
' :כי מגפן סדום גפנם .ר' יהודה דורשו כלפי ישראל ר' נחמיה דורשו כלפי האומות .ר' יהודה אומר וכי
מגפנם של סדום אתם או ממטעה של עמורה אתם והלא אי אתם אלא ממטע קדש שנא' ואנכי
נטעתיך שורק כולה זרע אמת :ע
) (20ילקוט שמעוני דברים  -פרק לב  -רמז תתקמו
כי מגפן סדם גפנם ,ר' יהודה דורשו כלפי ישראל .רב נחמיה דורשו כלפי עובדי אלילים .ר' יהודה אומר וכי מגפנה של
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רש"י דברים
שדמות  -שדה תבואה ,כמו )חבקוק ג ,יז( ושדמות לא עשה אוכל) ,מלכים ב' כג ,ד( בשדמות קדרוןשט:
ענבי רוש  -עשב מרשי:
אשכלת מררת למו  -משקה מר ראוי להם ,לפי מעשיהם פורענותם.ת וכן תרגם אונקלוס ותושלמת
עובדיהון כמררותהוןשיא:
)לג( חמת תנינים יינם  -כתרגומו הא כמרת תניניא כס פורענותהון ,הנה כמרירות נחשים כוס משתה
פורענותםשיב:
831
וראש פתנים  -כוסם,א שהוא אכזר לנשוך .אויב אכזריב יבא ויפרע מהם :
)לד( הלא הוא כמוס עמדי  -כתרגומו כסבורים הם ששכחתי מעשיהם ,כולם גנוזים ושמורים לפני:832
הלא הוא  -פריג גפנם ותבואת שדמותם כמוס עמדישיג:
)לה( לי נקם ושלם  -עמי נכוןד ומזומן פורענותה נקם וישלם להם כמעשיהם הנקם ישלם להם גמולם.
ויש מפרשים ושלם שם דבר ,כמו ושלום,ו והיא מגזרת והדבר אין בהםז )ירמיה ה ,יג( ,כמו והדבור.
ואימתי אשלם להםשיד:
שטו
לעת תמוט רגלם -ח כשתתום זכות אבותם שהן סמוכין עליו :
כי קרוב יום אידם  -משארצה להביא עליהם יום אידם קרוב ומזומןט לפני להביא על ידי שלוחים
הרבהשטז:
833
וחש עתדות למו  -ומהר יבואו העתידות להם :
וחש  -כמו )ישעיה ה ,יט( ימהר יחישה .עד כאן העיד עליהם משה דברי תוכחה להיות השירה הזאת
לעד כשתבא עליהם הפורענות .ידעו שאני הודעתים מראש .מכאן ואילך העיד עליהם דברי תנחומין
שיבואו עליהם ככלות הפורענות ככל אשר אמר למעלה )לעיל ל ,א  -ג( והיה כי יבואו עליך וגו' כל
הדברים האלה הברכה והקללה וגו' ושב ה' אלהיך את שבותך וגו':834
)לו( כי ידין ה' עמו  -כשישפוט אותן ביסוריןי הללו האמורים עליהם ,כמו )איוב לו ,לא( כי בם ידין
עמים ייסר עמים .כי זה אינו משמש בלשון דהא ,לתת טעם לדברים של מעלה ,אלא לשון תחלת
דבור ,כמו )ויקרא כה ,ב( כי תבואו אל הארץ ,כשיבואו עליהם משפטים הללו ויתנחם הקדוש ברוך
הוא על עבדיוכ לשוב ולרחם עליהםשיז:
835
יתנחם  -לשון הפך המחשבה להיטיב או להרע :
כי יראה כי אזלת יד  -כשיראה כי ידל האויב הולכת וחוזקת מאד עליהם ואפס בהם עצור ועזוב:836
סדום אתם או ממטעה של עמורה אתם והלא אי אתה אלא ממטע קודש שנאמר ואנכי נטעתיך שורק כולה זרע אמת.
ענבמו ענבי רוש בניו של אדם הראשון אתם שקנס עליכם מיתה ועל כל תולדותיו הבאים אחריו עד סוף כל הדורות.
831

וראש פתנים אכזר .אלא שהראשונים שבכם כפתן הזה אכזרי .ד"א חמת תנינים יינם .המתונים יראי חטא שבכם חמתם
כתנינים .וראש פתנים אכזר .אלא שהראשוני' שבכם כפתן הזה .ר' נחמיה דורשו כלפי האומות בודאי מגפן של סדום אתם.
וממטעה של עמורה אתם תלמידיו של נחש הקדמוני אתם שהטעה את אדם ואת חוה:
832

) (14ספרי פרשת האזינו פיסקא יט
הלא הוא כמוס עמדי .ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר כוס שהיה כמוס ומחוסר יכול דוחה ת"ל
תהלים עה חמר .יכול שאין בו אלא חציו ת"ל שם מלא מסך .יכול שאין חסר אפילו טיפה אחת
) (15ספרי פרשת האזינו פיסקא יט
צדיקים כלום משלהם בעולם הזה שנ' תהלים לא מה רב טובך אשר צפנת ליראיך ומנין שלא נטלו רשעים כלום משלהם
בעה"ז שנ' הלא הוא כמוס עמדי חתום באוצרותי .אימתי אלו ואלו נוטלים למחר כשתבוא גאולה שנ' לי נקם ושלם:
833

) (16-17ספרי פרשת האזינו פיסקא כ
 :וחש עתידות למו .כשהמקו' מביא פורעניות על האומות מרעיש עליהם את העולם שנאמ' חבקוק א יעופו כנשר חש
לאכול ואומר ישעיה ה האומרים ימהר יחישה מעשהו למען נראה ותקרב ותבואה .כשהמקום מביא יסורים על ישראל אין
ממיתים הא באיזה צד מוסרם לארבע מלכיות שיהו משועבדים בהם .וכן הוא אומר שם מג אל תירא כי אתך אני
להושיעך) :סליק פיסקא(??????:
 834עי' הערה הקודמת.
835

) (5ספרי פרשת האזינו פיסקא כא
כביכול יש תהות לפניו שנאמר ועל עבדיו יתנחם ואין נחמה אלא תהות שנאמר כי נחמתי כי עשיתים .ואומר נחמתי כי
המלכתי את שאול למלך:

836

) (12ספרי פרשת האזינו פיסקא כא
ך :כי יראה כי אזלת יד .כשרואה הכל מהלכים לפניו כשתכלה בגולה ד"א כשיתייאשו מן הגאולה
כשתכלה פרוטה מן הכיס שנ' דניאל יב וככלות נפץ ידי עם קודש תכלנה על אלה .ד"א כי יראה כי
אזלת יד כשהוא רואה שאין בהם אדם שמבקש עליהם רחמים כמשה שנא' תהלים קו ויאמר
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רש"י דברים
עצור  -נושע על ידי עוצר ומושל שיעצור בהםשיח:
עזוב  -על ידי עוזב .עוצר הוא המושל העוצר בעם שלא ילכו מפוזרים בצאתם לצבא על האויב .בלשון
בלע"ז מיינטינדו"ר ]שליט[ .עצור הוא הנושע במעצור המושל .עזוב מחוזק ,כמו )נחמיה ג ,ח( ויעזבו
את ירושלים עד החומה) ,ירמיה מט ,כה( איך לא עזבה עיר תהלה .עצור מיינטינו"ד ]נשלט[ .עזוב
אינפורצדו"ר ]מבוצר[שיט:
837
)לז( ואמר  -הקדוש ברוך הוא עליהם :
אי אלהימו  -עבודה זרה שעבדושכ:
צור חסיו בו  -הסלע שהיו מתכסין בו מפני החמה והצנה ,כלומר שהיו בטוחין בו להגן עליהם מן
הרעה:838
839
)לח( אשר חלב זבחימו  -היו אותן אלהות אוכלים שהיו מקריבין לפניהם ושותין יין נסיכם :
יהי עליכם סתרה  -אותו הצור יהי לכם מחסה ומסתור:840
)לט( ראו עתה  -הבינו מן הפורענות שהבאתי עליכם ואין לכם מושיע ומן התשועה שאושיעכם ואין
מוחה בידישכא:
שכב
אני אני הוא  -אני להשפילמ ואני להרים :
ואין אלהים עמדי  -עומד כנגדי למחותשכג:
עמדי  -דוגמתי וכמוני:
ואין מידי מציל  -הפושעים בי:841
להשמידם לולי משה בחירו .ד"א כי יראה כשהוא רואה שאין בהם שמבקש עליהם כאהרן שנאמר
במדבר יז ויעמד בין המתים ובין החיים .ד"א כי יראה כשהוא רואה שאין בהם אדם שמבקש עליהם
כפינחס שנא' תהלים קו ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה .ד"א כי יראה כי אין עוזר שנא' ואפס עצור
ועזוב ואין עוזר לישראל) :סליק פיסקא(:
) (9ילקוט שמעוני דברים  -פרק לב  -רמז תתקמו
כי יראה כי אזלת יד ,כשרואה הכל מהלכין לפניו כשתכלה בגולה .ד"א כשיתיאשו מן הגאולה,
כשתכלה פרוטה מן הכיס שנאמר וככלות נפץ יד עם קודש תכלינה כל אלה .ד"א כי יראה כי אזלת יד
כשהוא רואה שאין בהן אדם שיבקש עליהם רחמים כמשה שנאמר ויאמר להשמידם לולי משה בחירו.
ד"א כשהוא רואה שאין בהן אדם שיבקש עליהם רחמים כאהרן שנאמר ויעמוד בין המתים ובין
החיים .ד"א כשהוא רואה שאין בהן אדם שמבקש עליהם רחמים כפינחס שנאמר ויעמוד פינחס ויפלל.
ד"א כי יראה שאין עוזר לישראל .ד"א כי יראה כי אזלת יד ]אין בן דוד בא[ עד שירבו המסורות .ד"א
עד שיתמעטו התלמידים וכו' )כדלעיל( .ואפס עצור ועזוב כביכול אין עוזר וסומך לישראל ,כי הא דר'
זירא כי הוה משכח רבנן דמעסקי ביה א"ל במטותא מינייכו לא תירחקוניה דתניא שלשה באין בהיסח
הדעת ואלו הן משיח מציאה ועקרב:
) (1תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צז/א
תנו רבנן כי ידין ה' עמו ]וגו'[ כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב אין בן דוד בא עד שירבו המסורות דבר אחר עד
שיתמעטו התלמידים דבר אחר עד שתכלה פרוטה מן הכיס דבר אחר עד שיתייאשו מן הגאולה שנאמר ואפס עצור ועזוב
כביכול??????????
837

) (16ספרי פרשת האזינו פיסקא כב
ואמר אי אלהימו .ר' יהודה דורשו כלפי ישראל .ור' נחמיה דורשו כלפי האומות .ר' יהודה אומר ישראל שאומרים להם
לאומות העולם היכן הפיטקים והגמונים שלכם:
838

) (1תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נו/ב
למחר מיא דקימחא עד דרווח מיעיה פורתא פורתא אזל שדריה לטיטוס ואמר אי אלהימו צור חסיו בו זה טיטוס הרשע
שחירף וגידף כלפי מעלה מה עשה תפש זונה בידו ונכנס לבית קדשי הקדשים והציע
839

) (25ספרי פרשת האזינו פיסקא כג
אשר חלב זבחימו יאכלו .שיהו נותני' להם אפסניו' ועושים להם דונאטובי ומעלי' להם קלניא .יקומו
תרגום?
840

) (2ספרי פרשת האזינו פיסקא כג
נסכים כענין שנאמר את הכבש האחד תעשה בבוקר .יקומו ויעזרכם יהי עליכם סתרה .על הכל הוא מוחל .על חלול השם
פורע מיד) :סליק פיסקא(:
841

) (16ספרי פרשת האזינו פיסקא כד
וחיים באחד :ואין מידי מציל .שם קד אין אבות מצילים את הבנים לא אברהם מציל את ישמעאל ולא יצחק מציל את
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)מ( כי אשא אל שמים ידי  -כי בחרון אפי אשא ידי אל עצמינ בשבועהשכד:
ואמרתי חי אנכי  -לשון שבועה הוא אני נשבע חי אנכי:842
)מא( אם שנותי ברק חרבי  -אם אשנן את להבס חרבי ,כמו )יחזקאל כא ,טו( למען היות לה ברק
שפלנדו"ר ]ברק[שכה:
ותאחז במשפט ידי  -להניח מדת רחמים באויביע שהרעו לכם) ,זכריה א ,טו( אשר אני קצפתי מעטפ
והמה עזרו לרעה .דבר אחר ותאחז ידי את מדתצ המשפט להחזיק בה ולנקום נקם:
אשיב נקם וגו'  -למדו רבותינו באגדהשכו מתוך לשון המקרא שאמר ותאחז במשפט ידי ,לא כמדת בשר
ודם מדת הקדוש ברוך הוא ,מדת בשר ודם זורק חץ ואינו יכול להשיבו ,והקב"ה זורק חציו ויש בידו
להשיבם ,כאלו אוחזן בידו ,שהרי ברק הוא חצו ,ונאמר כאן ברק חרבי ותאחז במשפט ידי ,והמשפט
הזה לשון פורענותק הוא בלע"ז יושטיצי"א ]עונש[:
)מב( אשכיר חצי מדם -ר האויבשכז:
וחרבי תאכל בשר  -בשרםשכח:
שכט
מדם חלל ושביה  -זאת תהיה להם מעון דם חלליש ישראל ושביה ששבו מהם :
מראש פרעות אויב  -מפשע תחלת פרצות האויב,ת כי כשהקב"ה נפרע מן האומות פוקד עליהם עונם
ועונות אבותיהם מראשית פרצה שפרצו בישראל:843
)מג( הרנינו גוים עמו  -לאותו הזמן ישבחו האומות את ישראל ראו מה שבחה של אומה זו שדבקו
בהקב"ה בכל התלאות שעברו עליהם ולא עזבוהו ,יודעים היו בטובו ובשבחו:844
כי דם עבדיו יקום  -שפיכות דמיהם כמשמעו:845
ונקם ישיב לצריו  -על הגזלא ועל החמס ,846כענין שנאמר )יואל ד ,יט( מצרים לשמה תהיה ואדום
למדבר שממה תהיה מחמס בני יהודה ,ואומר )עובדיה א ,י( מחמס אחיך יעקב וגו':
וכפר אדמתו עמו  -ויפייס אדמתו ועמוב על הצרות שעברו עליהם ושעשה להם האויבשל:
וכפר  -לשון רצוי ופיוס ,כמו )בראשית לב ,כא( אכפרה פניו אנחיניה לרוגזיה:
וכפר אדמתו  -ומה היא אדמתו עמו .כשעמו מתנחמים ארצו מתנחמת ,וכן הוא אומר )תהלים פה ,ב(
רצית ה' ארצך ,במה רצית ארצך ,שבת שבות יעקב .בפנים אחרים היא נדרשת בספרי ,ונחלקו בה ר'
יהודה ור' נחמיה .ר' יהודה דורש כולה כנגד ישראל ,ור' נחמיה דורש כולה כנגד האומות .רבי יהודה
דורשה כלפי ישראל אמרתי אפאיהם ,כמו שפירשתי עד ולא ה' פעל כל זאת .כי גוי אובד עצות המה
אבדו תורתי שהיא להם עצה נכונה .ואין בהם תבונה להתבונן איכה ירדוף אחד מן האומות אלף מהם
אם לא כי צורם מכרם ,כי לא כצורנו צורם ,הכל כמו שפירשתיג עד תכליתו .ור' נחמיה דורשה כלפי
האומות כי גוי אבד עצות המה ,כמו שפירשתי תחלה עד ואויבינו פלילים.847
עשו .אין לי אלא אבות שאין מצילים את הבני' אחים את אחים מנין ת"ל תהלים מט אח פדה לא יפדה איש לא יצחק
מציל את ישמעאל ולא יעקב מציל את עשו ואפילו נותנים לו כל ממון שבעולם אין נותנים לו כפרו שנא' תהלים מט אח
לא פדה יפדה איש ולא יתן לאלהים כפרו ויקר פדיון נפשם וחי לעולם .יקרה היא נפש זו שכשאד' חוטא בה אין לה
תשלומי'?????????:
842

) (3ספרי פרשת האזינו פיסקא כה
כי אשא אל שמים ידי .כשבראו הקב"ה לא בראו כי אם במאמר ולא בשבועה ומי גרם לו לישבע מחוסרי אמנה הם גרמו לו
לישבע שנא' שם קו וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם בגוים :ואמרתי חי אנכי לעולם .שלא כמדת הקב"ה
מדת בשר ודם מדת ב"ו הפיטקי נכנס לתוך????????
843

) (46ספרי פרשת האזינו פיסקא כז
עמי .וכן הוא אומר מ"א ח והיו שובים לשוביהם :מראש פרעות אויב .כשהמקום מביא פורענות על האומות אין מביא
עליהם שלה' אלא שלהם ושל אבותיהם מאברהם ואילך .ד"א מראש פרעות אויב מה ראו כל הפורענות לתלות בראשו של
פרעה מפני שפרעה הוא היה תחילה ששיעבד ישראל) :סליק פיסקא(:
844

הרנינו גוים עמו .למחר כשהמקום מביא גאולה לישראל אומר העולם מתרגזים לפניו ולא זו תחילה להם אלא שכבר רגזו
מקדם כענין שמעו עמים ירגזון .ד"א הרנינו גוים עמו שעתידים אומות העולם להיות מקלסים לפני ישראל שנאמר הרנינו
גוים עמו .ומנין שאף שמים וארץ שנאמר ישעיה מד רנו שמים כי עשה ה' הריעו תחתיות ארץ .ומנין אף הרי' וגבעות
שנאמר שם נה ההרים יפצחו לפניכם רנה וכל עצי השדה ימחאו כף .ומנין אף אבות ואמהות שנאמר שם מב ירונו יושבי
סלע ומראש ההרים יצוחו:
845

) (5ספרי פרשת האזינו פיסקא כח
יצוחו :כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב .שתי נקמות נקם על הדם ונקם על החמס .ומנין אתה אומר שכל חמס שחמסו
אומות העולם את ישראל מעלה עליהם כאלו דם נקי שפכו שנא' יואל ד וקבצתי את כל הגוים והורדתי' אל עמק יהושפט
ונשפטתי עמם שם .מצרים לשמה תהיה ואדו' למדב' שממה מחמס
 846עי' הערה הקודמת.
847
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כי מגפן סדום גפנם  -של אומות:848
ומשדמת עמורה וגו'  -ולא ישימו לבם לתלות הגדולה בי .
ענבמו ענבי רוש  -הוא שאמר לולי כעס אויב אגור על ישראל להרעילם ולהמרירם ,לפיכך אשכלות
מרורות למו להלעיט אותם על מה שעשו לבנישלב.
שלג
חמת תנינם יינם  -מוכן להשקותם על מה שעושין להם .
כמוס עמדי  -אותו הכוס ,שנאמר )תהלים עה ,ט( כי כוס ביד ה' וגו'.
לעת תמוט רגלם  -כענין שנאמר )ישעיה כו ,ו( תרמסנה רגל.
כי ידין ה' עמו  -בלשון זהד משמש כי ידין בלשון דהא,ה ואין ידין לשון יסורין ,אלא כמו כי יריב את
ריבם מיד עושקיהם ,כי יראה כי אזלת יד וגו'שלד.
ואמר אי אלהימו  -האויב יאמר אי אלהימו של ישראל ,כמו שאמר טיטוס הרשע כשגדר את הפרכת,
כענין שנאמר )מיכה ז ,י( ותרא אויבתי ותכסה בושה האומרה אלי איו ה' אלהיך.849
ראו עתה כי אני וגו'  -אז יגלה הקדוש ברוך הוא ישועתוו ויאמר ראו עתה כי אני אני הוא מאתי באת
עליהם הרעהז ומאתי תבא עליהםח הטובה.850
שלה
ואין מידי מציל  -מי שיציל אתכם מן הרעה אשר אביא עליכם .
כי אשא אל שמים ידי  -כמו כי נשאתי,ט תמיד אני משרה מקום שכינתי בשמים ,כתרגומו אפילו חלש
למעלה וגבור למטה ,אימת העליון על התחתון ,וכל שכן שגבור למעלה וחלש מלמטהשלו:
ידי  -מקום שכינתי ,כמו )במדבר ב ,יז( איש על ידו ,והיה בידי להפרע מכם ,אבל אמרתי שחי אנכי
לעולם ,איני ממהר לפרוע ,לפי שיש לי שהות בדבר ,כי אני חי לעולם ,ובדורות אחרונים אני נפרע
מהם והיכולת בידי להפרע מן המתים ומן החיים .מלך בשר ודם שהוא הולך למות ממהר נקמתו
להפרע בחייו ,כי שמא ימות הוא או אויבו ונמצא שלא ראה נקמתו ממנו ,אבל אני חי לעולם ואם
ימותו הם ואיני נפרע בחייהם ,אפרע במותםשלז.
אם שנותי ברק חרבי  -הרבה אם יש שאינם תלויין ,כשאשנן ברק חרבי ותאחז במשפט ידי וכו' ,כמו
שפירשתי למעלהשלח:
)מד( הוא והושע בן נון  -שבת של דיוזגיי היתה ,נטלה רשות מזה ונתנה לזה ,העמיד לו משה מתורגמן
ליהושע ,שיהא דורש בחייו ,כדי שלא יאמרו ישראל בחיי רבך לא היה לך להרים ראש .ולמה קוראו
כאן הושע ,לומר שלא זחה דעתו עליו,כ שאף על פי שנתנה לו גדולה ,השפיל עצמו כאשר מתחלתו:851
שלא

) (5ספרי פרשת האזינו פיסקא כח
וכפר אדמתו עמו .מנין אתה אומר שהריגתן של ישראל ביד אומות העולם כפרה היא להם לעולם הבא שנא' מזמור לאסף
אלהים באו גוים נחלתיך .שפכו דמם כמים .ד"א וכפר אדמתו עמו מנין אתה אומר שירידתם של רשעים בגיהנם כפרה היא
להם לישראל בעולם הבא שנאמ' ונתתי כפרך מצרים כוש וסבר מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדום
תחתיך .היה ר' מאיר אומר כתובות קיא????????עי' הערה הבאה
848

) (3ספרי פרשת האזינו פיסקא יח
רעתו ידיננו ואתה מניתה עלינו אויבי' עדים ודייני' :כי מגפן סדום גפנם .ר' יהודה דורשו כלפי ישראל ר' נחמיה דורשו
כלפי האומות .ר' יהודה אומר וכי מגפנם של סדום אתם או ממטעה של עמורה אתם והלא אי אתם אלא ממטע קדש שנא'
ואנכי נטעתיך שורק כולה זרע אמת :ענבימו ענבי רוש .בניו של
849

) (17ספרי פרשת האזינו פיסקא כב
ואמר אי אלהימו .ר' יהודה דורשו כלפי ישראל .ור' נחמיה דורשו כלפי האומות .ר' יהודה אומר ישראל
שאומרים להם לאומות העולם היכן הפיטקים והגמונים שלכם:
) (2תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נו/ב
לא הוי אסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק מאי היא יומא קמא אשקיוה מיא דפארי למחר מיא דסיפוקא למחר מיא דקימחא
עד דרווח מיעיה פורתא פורתא אזל שדריה לטיטוס ואמר אי אלהימו צור חסיו בו זה טיטוס הרשע שחירף וגידף כלפי
מעלה מה עשה תפש זונה בידו ונכנס לבית קדשי הקדשים והציע ספר תורה ועבר עליה עבירה ונטל סייף וגידר את
הפרוכת ונעשה נס והיה דם מבצבץ ויוצא וכסבור
850

ראו עתה כי אני אני הוא .זאת תשובה לאומרי' אין רשות בשמים האומר אין רשות בשמים משיבים אותו ואומר לו ואין
אלהים עמדי או שמא אין יכול לו להחיות ולא להמית לא להרע ולא להטיב ת"ל אני אמית ואחיה ואומר ישעיה מד כה
אמר ה' מלך ישראל וגואלו ה' צבבאות אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים .ד"א אני אמית ואחיה זה שניתן להם
רמז לתחיית המתים :אני אמית ואחיה???????.
851

) (3ילקוט שמעוני דברים  -פרק לא  -רמז תתקמא
וילך משה ויהושע ויתיצבו באהל מועד .תנא אותו שבת של דיו זוגים היתה ניטלה רשות מזה וניתנה
לזה.
) (1תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יג/ב
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)מו( שימו לבבכם  -צריך אדם שיהיו עיניו ולבו ואזניו מכוונים לדברי תורה ,וכן הוא אומר )יחזקאל מ,
ד( בן אדם ראה בעיניך ובאזניך שמע ושים לבך וגו' ,הרי דברים קל וחומר ,ומה תבנית הבית שהוא
נראה לעינים ונמדד בקנה צריך אדם שיהיו עיניו ואזניו ולבו מכוונים להבין ,דברי תורה שהן כהררין
התלויין בשערהל על אחת כמה וכמה:852
)מז( כי לא דבר רק הוא מכם  -לא לחנם אתם יגעים בה ,כי הרבה שכר תלוי בה,מ כי הוא חייכם .דבר
אחר אין לך דבר ריקן בתורה שאם תדרשנו שאין בו מתן שכר,נ תדע לך שכן אמרו )בראשית לו ,כב(
ואחות לוטן תמנע,ס )שם לו ,יב( ותמנע היתה פלגש וגו' לפי שאמרה איני כדאי להיות לו לאשה
הלואי ואהיה פילגשו ,וכל כך למה ,להודיע שבחו של אברהם שהיו שלטונים ומלכים מתאוים להדבק
בזרעו:853
)מח( וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה  -בשלשה מקומות נאמרע בעצם היום הזה ,נאמר בנח )שם ז,
יג( בעצם היום הזה בא נח וגו' ,במראית אורו של יום ,לפי שהיו בני דורו אומרים בכך וכך אם אנו
מרגישין בו אין אנו מניחין אותו ליכנס בתיבה ,ולא עוד אלא אנו נוטלין כשילין וקרדומות ומבקעין
את התיבה .אמר הקדוש ברוך הוא הריני מכניסו בחצי היום ,וכל מי שיש בידו כח למחות יבא וימחה.
במצרים נאמר )שמות יב ,נא( בעצם היום הזה הוציא ה' ,לפי שהיו מצרים אומרים בכך וכך אם אנו
מרגישין בהם אין אנו מניחים אותם לצאת ,ולא עוד אלא אנו נוטלין סייפות וכלי זיין והורגין בהם.
אמר הקדוש ברוך הוא הריני מוציאן בחצי היום וכל מי שיש בו כח למחות יבא וימחה .אף כאן
במיתתו של משה נאמר בעצם היום הזה ,לפי שהיו ישראל אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין
אנו מניחין אותו ,אדם שהוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים והוריד לנו את המן והגיז לנו את השליו
והעלה לנו את הבאר ונתן לנו את התורה אין אנו מניחין אותו .אמר הקדוש ברוך הוא הריני מכניסו
בחצי היום וכו':854
)נ( כאשר מת אהרן אחיך  -באותה מיתה שראית וחמדתפ אותה ,שהפשיט משה את אהרן בגד ראשון
והלבישו לאלעזר וכן שני וכן שלישי וראה בנו בכבודו .אמר לו משה אהרן אחי עלה למטה ,ועלה.
פשוט ידיך ,ופשט .פשוט רגליך ,ופשט .עצום עיניך ,ועצם .קמוץ פיך ,וקמץ והלך לו .אמר משה אשרי
מי שמת במיתה זו:855
856
)נא( על אשר מעלתםצ בי  -גרמתם למעול בי :
וילך משה ויהושע ויתיצבו באהל מועד תנא אותה שבת של דיו זוגי היתה ניטלה רשות מזה וניתנה לזה

852

) (4ספרי פרשת האזינו פיסקא ל
ויאמר אליהם שימו לבבכם .צריך אדם שיהי' עיניו ולבו ואזניו מכוונים לדברי תורה וכן הוא אומר בן אדם ראה בעיניך
ובאזניך שמע ושים לבך אל כל אשר אני ובר אליך .ושמת לבך לכל מבוא הבית ולכל מוצאי המקדש .והרי דברים ק"ו ומה
בית המקדש שנראה בעינים ונמדד ביד צריך אדם שיהו עיניו ולבו ואזניו מכוונים לדברי תורה שהם כהררים התלויים
בשערה עאכ"ו:
853

) (36ספרי פרשת האזינו פיסקא לא
כי לא דבר רק הוא מכם .אין לך דבר ריקם בתורה שאם תדרשנו שאין בו מתן שכר בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם
הבא .תדע שכן שהרי אמרו סנהדרין צט למה נכתב ואחות לוטן תמנע ותמנע הית' פלג' לפי שאמרה אין אני כדי שאהיה
לו לאשה אהיה לו לפלגש וכל כך למה להודיעך שבחו של אברהם אבינו שהיו מלכים ושולטונים מתאוים לידבק בו והרי
דברים ק"ו ומה עשו שאין בידו אלא מצוה אחת שכיבד את אביו היו מלכים ושולטנים מתאוים לידבק בו .עאכ"ו שהיו
רצים לידבק ביעקב הצדיק שקיים את כל התורה כולה שנא' ויעקב איש תם:
854

) (112-113ספרי פרשת האזינו פיסקא לב
וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה .בשלשה מקומות נא' בעצם היום הזה .נא' בנח בעצם היום הזה לפי שהיו דורו אומרים
כך וכך אנו מרגישים בו אין אנו מניחים אותו ולא עוד אלא אנו נוטלים כשלים וקרדומות ומבקעים את התיבה אמר
המקום הריני מכניסו לתיבה בחצי היום וכל מי שיש בו כח למחות יבא וימחה .ומה ראה לומר במצרים שמות יב בעצם
היום לפי שהיו מצרים אומרים מכך ומכך אם אין מרגישים בהם אין אנו מניחים אותם ולא עוד אלא נוטלים סייפים
וחרבות ואנו הורגים בהם אמר המקום הריני מוציאם בחצי היום וכל מי שיש בו כח למחות יבוא וימחה .ומה ראה לומר
כאן בעצם היום הזה לפי שהחן ישראל אומרים מכך וכך אם אנו מרגישים בו אין אנו מניחים אותו אדם שהוציאנו
ממצרים וקרע לנו את הים והוריד לנו את התורה והוריד לנו את המן והגיז לנו את השליו ועשה לנו נסים וגבורות אין אנו
מניחים אותו אמר המקום הריני מכניסו למערה בחצי היום וכל מי שיש בו כח יבוא וימחה לכך נאמר בעצם היום הזה
לאמר:
855

כאשר מת אהרן אחיך .מיתה שחמדת לה מהיכן חימד משה מיתתו של אהרן בשעה שאמר לו המקום במדבר כ קח את
אהרן ואת אלעזר בנו והפשט את אהרן את בגדיו .הפשיטו בגדי כהונה והלבישן לאלעזר וכן שני וכן שלישי אמר לו הכנס
למער' ונכנס עלה למט' ועלה פשוט ידיך ופשט פשוט רגליך ופשט קמוץ פיך וקמץ עצו' עיניך ועצם באותה שעה אמר משה
אשרי מי שמת במית' זו לכך נאמר כאשר מת אהרן אחיך מיתה שחמדתה לה:
856
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על אשר לא קדשתם אותי  -גרמתם לי שלא אתקדש אמרתי לכם )במדבר כ ,ח( ודברתם אל הסלע
והם הכוהו והוצרכו להכותו פעמים ואילו דברו עמו ונתן מימיו בלא הכאה היה מתקדש שם שמים,
שהיו ישראל אומרים ומה הסלע הזה שאינו לשכר ולא לפורענות אם זכה אין לו מתן שכר ואם חטא
אינו לוקה כך מקיים מצות בוראו אנו לא כל שכן:857
)נב( כי מנגד -ק מרחוקשלט:
שמ
תראה וגו'  -כי אםר לא תראנה עכשיו לא תראנה עוד בחייך :
ושמה לא תבוא  -וידעתי כי חביבה היא לך על כן אני אומר לך עלה וראהשמא:
פרשת וזאת הברכה
פרק לג
)א( וזאת הברכה לפני מותו  -סמוך למיתתו ,858שאם לא עכשיו אימתי) :ב( ויאמר ה' מסיני בא  -פתח
תחלה בשבחו של מקום ואחר כך פתח בצרכיהם של ישראל ,ובשבח שפתח בו יש בו הזכרת זכות
לישראל ,וכל זה דרך ריצוי הוא ,כלומר כדאי הם אלו שתחול עליהם ברכה :859מסיני בא  -יצא
לקראתם כשבאו להתיצב בתחתית ההר כחתן היוצא להקביל פני כלה ,שנאמר )שמות יט יז( לקראת
האלהים למדנו שיצא כנגדם :860וזרח משעיר למו  -שפתח לבני עשו שיקבלו את התורה ולא רצו:861
הופיע  -להםשמב :מהר פארן  -שהלך שם ופתח לבני ישמעאל שיקבלוה ולא רצו :862ואתה – לישראל:
מרבבת קדש  -ועמו מקצת רבבות מלאכי קדש ,ולא כולם ולא רובם ,ולא כדרך בשר ודם שמראה כל
כבוד עשרו ותפארתו ביום חופתו :863אש דת  -שהיתה כתובה מאז לפניו באש שחורה על גב אש
ספרי פרשת האזינו פיסקא לה
על אשר מעלתם בי .אתם גרמתם למעול בי:
857

ספרי פרשת האזינו פיסקא לה
על אשר לא קדשתם אותי כאשר מריתם פי .אתם גרמתם למרות את פי אמר לו הקב"ה משה לא אמרתי לך מה זה בידך.
השליכהו ארצה והשלכתו מידך .ומה אותות שבידך לא עכבתה דבר הקל היה לך לעכבו .ומנין שלא נפטר מן העולם עד
שצררה לו הקב"ה בכנפיו שנ' במדבר כ לכן לא תביאו את הקהל הזה:

 858עי' ספרי פרשת ברכה פיסקא א :לפני מותו .וכי תעלה על דעתך שלאחר מיתה היה משה מברך את
ישראל אלא מה ת"ל לפני מותו סמוך למיתתו.
 859עי' ספרי )ברכה פיסקא ב( ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר .מגיד הכתו' שכשפתח משה לא פתח
לצרכם של ישראל תחילה עד שפתח בשבחו של מקום .משל למה הדבר דומה ללאיטור שהיה עומד
על הבהמה ונשכר לא לאחר לדבר על ידיו ולא פתח בצרכי אותו האיש תחילה עד שפתח בשבחו של
מלך תחילה אשרי עולה אמלכו אשרי עולה מראיני עלינו זרחה חמה עלינו זרחה לבנה .והיו הכל
מקלסים עמו ואח"כ פתח בצרכי אותו האיש וחזר וחתם בשבחו של מלך .אף משה רבינו לא פתח
בצרכם של ישראל עד שפתח בשבחו של מקום שנ' ויאמר ה' מסיני בא וזרח ואח"כ פתח בצרכם של
ישראל שנ' ויהי בישורון מלך וחזר וחתם בשבחו של מקום שנא' אין כאל ירושון .וכו'
ועיי"ש :ואף שמנה עשרה שתקנו חכמים הראשונים שיהו ישראל מתפללים לא פתחו בצרכם של
ישראל תחילה עד שפתחו בשבחו של מקום שנ' האל הגדול הגבור והנורא .קדוש אתה ונורא שמך.
ואח"כ מתיר אסורים ואח"כ רופא חולים ואח"כ מודים אנחנו לך.
 860עי' ספרי )פרשת ברכה פיסקא ב( ד"א ויאמר ה' מסיני בא כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל לא
מרוח אחד נגלה אלא מארבע רוחות נגלה שנאמר ויאמר ה' מסיני בא .ואיזו זו רוח רביעית כמה שנ'
אלוה מתימן יבוא .ד"א ויאמר ה' מסיני בא כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל לא על ישראל בלבד
הוא נגלה אלא על כל האומות בתחילה הלך אצל בני עשו ואמר להם מקבלים אתם את התורה אמרו
לו מה כתוב בה אמר להם לא תרצח אמרו רבש"ע כל עצמו של אותו אביהם רוצח הוא שנ' והידים
ידי עשו ועל כך הבטיחו אביו שנאמר בראשית כז על חרבך תחיה.
 861עי' ספרי )פרשת ברכה פיסקא ב( ד"א ויאמר ה' מסיני בא כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל לא
על ישראל בלבד הוא נגלה אלא על כל האומות בתחילה הלך אצל בני עשו ואמר להם מקבלים אתם
את התורה אמרו לו מה כתוב בה אמר להם לא תרצח אמרו רבש"ע כל עצמו של אותו אביהם רוצח
הוא שנ' והידים ידי עשו ועל כך הבטיחו אביו שנאמר בראשית כז על חרבך תחיה.
 862עי' ספרי )פרשת ברכה פיסקא ב( הופיע מהר פארן זה לשון ערבי
ועיי"ש :הלך ומצא בני ישמעאל אמר להם מקבלים אתם את התורה אמרו לו מה כתוב בה אמר להם
לא תגנוב אמרו לפניו רבש"ע כל עצמו אביהם לסטים היה שנא' והוא יהיה פרא אדם לא היתה אומר
באומות שלא הלך ודבר ודפק על פתח' מה ירצו ויקבלו את התורה וכן הוא אומר תהלים קנח יודוך ה'
כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך
 863עי' ספרי )פרשת ברכה פיסקא ב( ואתא מרבבות קודש .שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם מדת
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לבנה ,864נתן להם בלוחות כתב יד ימינו .865דבר אחר אש דת כתרגומו שנתנה להם מתוך האש) :ג( אף
חבב עמים  -גם חבה יתירה חבב את השבטיםי 866כל אחד ואחד קרוי עם שהרי בנימין לבדו היה עתיד
להוולד כשאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב )בראשית לה יא( גוי וקהל גוים יהיה ממך :867כל קדשיו בידך
 נפשות הצדיקים הגנוזות אתו כענין שנאמר )שמואל א' כה כט( והיתה נפש אדוני צרורה בצרורהחיים את ה' אלהיך :868והם תכו לרגלך  -והם ראוים לכך שהרי תכו עצמן לתוך תחתית ההרכ לרגלך
בסיני תכו לשון פועלו הותווכו לתוך מרגלותיךשמג :ישא מדברתיך  -נשאו עליהם עול תורתך:869
מדברתיך  -המ"ם בו קרוב ליסודל כמו )במדבר ז פט( וישמע את הקול מדבר אליו )יחזקאל ב ב(
ואשמע את קול מדבר אלי כמו מתדבר אלי אף זה מדברותיךמ מה שהיית מדבר להשמיעני לאמר להם
טיי"ש פורפרלידורי"ש בלע"ז ]דיבורך[ ואונקלוס תרגם שהיו נוסעים על פי דבריך והמ"ם בו שמוש
משמשת לשון מן דבר אחר אף חבב עמים אף בשעת חבתם של אומות העולםנ שהראית להם פנים
שוחקות ומסרת את ישראל בידםשמד :כל קדשיו בידך  -כל צדיקיהם וטוביהם דבקו בך ולא משו
מאחריך ואתה שומרםשמה :והם תכו לרגלך  -והם מתמצעים ומתכנסים לתחת צלךשמו :ישא מדברתיך -
מקבלים גזרותיך ודתותיך בשמחה ואלה דבריהםשמז) :ד( תורה  -אשר צוה לנו משה מורשה היא
לקהלת יעקב אחזנוה ולא נעזבנהשמח) :ה( ויהי  -הקדוש ברוך הואשמט :בישרון מלך  -תמיד עולס
מלכותו עליהםשנ :בהתאסף  -בכל התאסף ראשיע חשבון אסיפתם :ראשי  -כמו )שמות ל יב( כי תשא
את ראש ראויין אלופ שאברכם דבר אחר בהתאסף בהתאספם יחד באגודה אחת ושלום ביניהםצ הוא
מלכם ולא כשיש מחלוקת ביניהם) :870ו( יחי ראובן -ק בעולם הזה :ואל ימות -ר לעולם הבא 871שלא
יזכר לו מעשה בלהה :872ויהי מתיו מספר  -נמניןש במנין שאר אחיו דוגמא היא זו כענין שנאמר
)בראשית לה כב( וישכב את בלהה ויהיו בני יעקב שנים עשר שלא יצא מן המנין) :873ז( וזאת ליהודה -
סמך יהודה לראובן מפני ששניהם הודו על קלקול שבידם שנאמר )איוב טו יח  -יט( אשר חכמים יגידו
בשר ודם כשהוא עושה משתה לבנו הוא שמח בחופתו מראה לו כל גנזיו וכל אשר לו אבל מי שאמר
והי' העולם אינו כן אלא מרבבות קודש ולא כל רבבות קודש.
 864עי' ירושלמי שקלים )דף כה ע"ב( מלמעלה ר"פ בשם רשב"ל התורה שנתן לו הקב"ה למשה נתנה לו
אש לבנה חרותה באש שחורה היא אש מובללת באש חצובה מאש ונתונה מאש דכתיב מימינו אש דת
למו.
ועי' שם )סוטה דף לז ע"א( רבי פינחס בשם רבי שמעון בן לקיש תורה שנתן הקב"ה עורה אש לבנה.
חרותה אש שחורה .היא אשת ומובללת באש חצובה מאש .נתונה מאש )דברים לג( מימינו אש דת
למו:
 865עי' ברכות דף סב ע"א ,תורה היא וללמוד אני צריך מפני מה אין מקנחין בימין אלא בשמאל אמר
רבא מפני שהתורה ניתנה בימין שנאמר מימינו אש דת למו רבה בר בר חנה אמר מפני שהיא קרובה
לפה ורבי שמעון בן לקיש
 866עי' & ,אף חובב עמים .מלמד שחיבב המקום את ישראל מה שלא חיבב כל אומה ומלכות :כל
קדושיו
 867עי' ירושלמי פסחים )דף נ ע"א( יודה טעם דר"ש כי לכל העם בשגגה פרט לשתחילתה בזדון וסופה
בשגגה .ר' אבון בשם ר' בנימין בר לוי קרייא מסייע למ"ד כל שבט ושבט קרוי קהל .גוי וקהל גוים
יהיה ממך ואדיין לא נולד בנימין .א"ר חייה בר בא כשם שהן חולקין כאן כך הם חלוקין בטומאה דתני
היה הציבור חציים טהורין וחציין
 868עי' ספרי )פרשת ברכה פיסקא ג( כל קדושיו בידך .אלו נפשותיהם של צדיקים שניתנת עמו באוצר
שנ' והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה' אלהיך.
 869עיי"ש :ישא מדברותיך .מקבלים עול תורתך עליה' וכן הוא אומר שמות כד כל אשר דבר ה' נעשה
ונשמע.
 870עיי"ש )פיסקא ה( ויהי בישורון מלך .כשישראל שוים בעצה אחת מלמטה שמו הגדול משתבח
למעלה שנא' ויהי בישורון מלך אימתי בהתאסף ראשי עם .ואין אסיפה אלא זקנים שנאמר במדבר יא
אספה לי שבעים איש מזקני ישראל :י
 871עיי"ש )פיסקא ו( ואל ימות .והלא מת הוא אלא מה ת"ל ואל ימות לעולם הבא .ד"א יחי ראובן
במעשה יוסף ואל ימות
 872עיי"ש :ועונשים על העבירות ומה ת"ל יחי ראובן ואל ימות שעשה ראובן תשובה .רבן שמעון בן
גמליאל אומר נוצל ראובן מאותו החטא ולא נזקק לאותו מעשה אפשר שהוא עתיד לעמו' בראש
שבטים בהר עיבל ואומר ארור שוכב עם אשת אביו ונזקק לאותו מעשה ומה ת"ל כי עלית משכבי
אביך שתבע עלבונה של אמו:
 873עי' במ"ר )פרשה יג פסקה יז( שהחיה יוסף ואל ימות במעשה בלהה במה שעשה תשובה ויהי מתיו
מספר שיהיו בניו במנין שאר השבטים לכל דבר ולכך נאמר ולזבח השלמים בקר שנים כנגד שני
מעשים טובים שביקר הצלת יוסף
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וגו' להם לבדם וגו' ולא עברת זר בתוכםשנא ועוד פירשו רבותינו שכל ארבעים שנה שהיו ישראל
במדבר היו עצמות יהודה מתגלגלים בארון מפני נדוי שקבל עליו שנאמר )בראשית מד לב( וחטאתי
לאבי כל הימים 874אמר משה מי גרם לראובן שיודהא יהודה וכו' :875שמע ה' קול יהודה  -תפלת דוד
ושלמה ואסא מפני הכושים ויהושפט מפני העמונים וחזקיה מפני סנחריב :876ואל עמו תביאנו -
לשלום מפני המלחמהשנב :ידיו רב לו  -יריבו ריבו וינקמו נקמתו :ועזר מצריו תהיה  -על יהושפט
התפלל על מלחמת רמות גלעד )דה"ב יח לא( ויזעק יהושפט וה' עזרו דבר אחר שמע ה' קול יהודה כאן
רמז ברכה לשמעון מתוך ברכותיו של יהודהב ואף כשחלקו ארץ ישראל נטל שמעון מתוך גורלו של
יהודה שנאמר )יהושע יט ט( מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון ומפני מה לא ייחד לו ברכה בפני עצמו
שהיה בלבו עליו על מה שעשה בשטים כן כתוב באגדת תהלים) :ח( וללוי אמר  -ועל לויג אמרשנג:
תמיך ואוריך  -כלפי שכינה הוא מדברשנד :אשר נסיתו במסה  -שלא נתלוננו עם שאר המלינים:877
תריבהו וגו' -ד כתרגומו דבר אחר תריבהו על מי מריבה נסתקפת לו לבוא בעלילהה אם משה אמר
)במדבר כ י( שמעו נא המוריםו אהרן ומרים מה עשו) :878ט( האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו -
כשחטאו בעגל ואמרתי )שמות לב כו( מי לה' אלי נאספו אלי כל בני לוי וצויתים להרוג את אבי אמו
והוא מישראל או את אחיו מאמו או את בן בתו וכן עשו ואי אפשר לפרש אביו ממש ואחיו מאביו וכן
בניו ממש שהרי לוים הם ומשבט לוי לא חטא אחד מהם שנאמר כל בני לוי :879כי שמרו אמרתך -
)שמות כ ב( לא יהיה לךז אלהים אחריםשנה :ובריתך ינצרו  -ברית מילה שאותם שנולדו במדבר של
ישראל לא מלו את בניהםח והם היו מולין ומלין את בניהם) :880י( יורו משפטיך  -ראוייןט אלו לכך:881
וכליל -י עולה) :882יא( מחץ מתנים קמיו  -מחץ קמיו מכת מתנים כענין שנאמר )תהלים סט כד(
ומתניהם תמיד המעד ועל המעוררין על הכהונה אמר כן 883דבר אחר ראה שעתידיןכ חשמונאי ובניו
להלחם עם היונים והתפלל עליהם לפי שהיו מועטים י"ב בני חשמונאי ואלעזר כנגד כמה רבבות לכך
 874עי' ילקוט שמעוני בראשית )פרק מב  -רמז קמט( אותה חרדה שהחרדתי לאבא ויאמר מי אפוא
הוא שנזדעזע עלי כאן .אמר רב יהודה אמר רב נדוי אפילו על תנאי צריך הפרה מנלן מיהודה דכתיב
אם לא הביאותיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים וכתיב יחי ראובן ואל ימות וזאת ליהודה
כל אותן מ' שנה שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון עד שעמד משה ובקש
עליו רחמים .אמר לפניו רבש"ע מי גרם לראובן
עי' סוטה ז ע"ב :דאודי דכתיב ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני אלא ראובן מנלן דאודי דא"ר שמואל בר
נחמני אמר רבי יוחנן מאי דכתיב יחי ראובן ואל ימות וזאת ליהודה כל אותן שנים שהיו ישראל
במדבר היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון עד שעמד משה ובקש עליו רחמים אמר לפניו רבונו
של עולם מי גרם לראובן שהודה יהודה וזאת ליהודה מיד שמע ה' קול יהודה על איבריה לשפא ולא
הוה קא מעיילין ליה למתיבתא דרקיעא ואל עמו תביאנו ולא הוה קא ידע משקל ומטרח בשמעתא
בהדי רבנן ידיו רב
 875ספרי ברכה ז ,וזאת ליהודה .סוטה ז וש"נ ראה ראובן את יהודה שעמד יהודה אף הוא הודה על
מעשיו הוי מי גרם למי יהודה גרם לראובן שהודה במעשה עליהם הכתוב אומר איוב טו אשר חכמים
יגידו ולא כחדו מאבותם להם לבדם נתנה ארץ ולא עבר זר בתוכם :ש
 876עיי"ש :שמע ה' קול יהודה .מלמד שנתפלל משה על שבטו של יהודה אמר לפניו רבש"ע כל זמן
ששבטו של יהודה שרוי בצע' ומתפלל לפניך אתה מעלה אותנו מתוכה:
 877עיי"ש )פיסקא ח( אשר נסיתו במסה .הרבה נסיתו ונמצא שלם בכל נסיונו':
 878עיי"ש :תריבהו על מי מריבה .סקיפנטי' נסתקפה לו .אמר משה במדבר כ שמעו נא המורי' אהרן
ומרים מה עשו:
 879עי' ספרי ברכה ט ,האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו .וכי עלת' עלח לב שלוי עובד ע"ז והלא כבר
נאמר ויעמד משה בשער המחנ' אלא זה אבי אמו מישראל :ואת אחיו לא הכיר .זה אחי אמו מישראל:
ואת בניו לא ידע .זה בן בתו מישראל:
 880עיי"ש :כי שמרו אמרתך .במצות :ובריתך ינצורו .במדבר .ד"א רבי אומר כי שמרו אמרתך ובריתך
ינצורו במדבר.
עי' ספרי )בהעלותך פיסקא ט( כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו .יהושע ה כי מולים היו כל העם
היוצאים .ישראל לא היו מולים ומי היה שבטו של לוי שנאמר ובריתך ינצורו :ככל אשר צוה ה' את
משה .להודיע שבחן של
 881ספרי ברכה י ,יורו משפטיך ליעקב .מלמד יומא כו שכל הוריות אינן יוצאות אלא מפיהם שנאמר
דברים כא ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע.
 882עי' יומא כו ע"א :אי הכי עולה נמי הכתיב וכליל על מזבחך אמר ליה הא שכיחא והא לא שכיחא
אמר רבא לא משכחת
 883עי' ספרי )ברכה פיסקא יא( :מחץ מתנים קמיו .כל מי שמעורר כנגדו על הכהונה מיד נופל .ד"א
מחץ מתנים קמיו זה קרח.
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נאמר ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצהשנו :ומשנאיו מן יקומון  -מחץ קמיו ומשנאיול מהיות להם
תקומהשנז) :יב( לבנימן אמר  -לפי שברכת לוי בעבודת הקרבנותמ ושל בנימין בבנין בית המקדש
בחלקו סמכן זה לזה וסמך יוסף אחריו שאף הוא משכן שילה היה בנוי בחלקו שנאמר )שם עח סז(
וימאס באהל יוסף וגו' ולפי שבית עולמיםנ חביב משילה לכך הקדים בנימין ליוסףשנח :חפף עליו -
מכסה אותו ומגין עליושנט :כל היום  -לעולםס משנבחרה ירושלים לא שרתה שכינה במקום אחרשס:
ובין כתפיו שכן  -בגובה ארצוע היה בית המקדש בנוי אלא שנמוך עשרים ושלש אמה מעין עיטם ושם
היה דעתו של דוד לבנותו כדאיתא בשחיטת קדשים )זבחים נד ב (884אמרי נחתי ביה פורתא משום
דכתיב ובין כתפיו שכן אין לך נאה בשור יותר מכתפיושסא) :יג( מברכת ה' ארצו  -שלא היתה בנחלת
השבטים ארץ מלאה כל טובפ כארצו של יוסף :885ממגד  -לשון עדנים ומתק :886ומתהום  -שהתהום
עולה ומלחלח אותה מלמטהצ 887אתה מוצא בכל השבטיםק ברכתו של משה מעין ברכתו של
יעקבשסב) :יד( וממגד תבואת שמש  -שהיתה ארצו פתוחה לחמה וממתקת הפירות :888גרש ירחים  -יש
פירות שהלבנה מבשלתן ואלו הן קשואין ודלועין דבר אחר גרש ירחים שהארץ מגרשת ומוציאה
מחדשר לחדש) :889טו( ומראש הררי קדם  -ומבורכת מראשית בשול הפירותש שהרריה מקדימין לבכר
בשול פירותיהם דבר אחר מגיד שקדמה בריאתןת לשאר הרים :890גבעות עולם  -גבעות העושות
פירות לעולםא ואינן פוסקות מעוצר הגשמיםשסג) :טז( ורצון שכני סנה  -כמו שוכן סנה ותהא ארצו
מבורכת מרצונו ונחת רוחו של הקדוש ברוך הוא הנגלה עלי תחלה בסנה :891רצון  -נחת רוח ופיוס וכן
כל רצון שבמקראשסד :תבואתה  -ברכה זוב לראש יוסףשסה :נזיר אחיו  -שהופרש מאחיו במכירתושסו:
)יז( בכור שורו  -יש בכור שהוא לשון גדולהג ומלכות שנאמר )תהלים פט כח( אף אני בכור אתנהו וכן
)שמות ד כה( בני בכורי ישראלשסז :בכור  -מלך היוצא ממנו והוא יהושעשסח :שורו  -שכחו קשהד כשור
לכבוש כמה מלכיםשסט :הדר לו  -נתון לו שנאמר )במדבר כז כ( ונתתה מהודך עליושע :וקרני ראם קרניו
 שור כחו קשה ואין קרניו נאותה אבל ראם קרניו נאות ואין כחו קשה נתן ליהושע כחו של שור ויופיקרני ראם :892אפסי ארץ  -שלושים ואחד מלכים אפשר שכולם מארץ ישראל היוו אלא אין לך כל מלך
ושלטון שלא קנה לו פלטרין ואחוזה בארץ ישראל שחשובה לכולם היא שנאמר )ירמיה ג יט( נחלת
צבי צבאותז גוים :893והם רבבות אפרים  -אותם המנוגחים הם הרבבות שהרג יהושע שבא
מאפריםשעא :והם אלפי מנשה  -הם האלפים שהרג גדעון במדין שנאמר )שופטים ח י( וזבח וצלמונע
בקרקר וגו') :894יח( ולזבולן אמר  -אלו חמשה שבטים שבירך באחרונהח זבולן גד דן נפתלי ואשר כפל
שמותיהם לחזקם ולהגבירם לפי שהיו חלשים שבכל השבטים הם הם שהוליך יוסף לפני פרעה שנאמר
)בראשית מז ב( ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים לפי שנראים חלשים ולא ישים אותם לו שרי
 884עי' זבחים דף נד ע"ב ,ישראל גבוהה מכל ארצות לא הוו ידעי דוכתיה היכא אייתו ספר יהושע
בכולהו כתיב וירד ועלה הגבול ותאר הגבול בשבט בנימין ועלה כתיב וירד לא כתיב אמרי שמע מינה
הכא הוא מקומו סבור למבנייה בעין עיטם דמדלי אמרי ניתתי ביה קליל כדכתיב ובין כתפיו שכן
ואיבעית אימא גמירי דסנהדרין בחלקו דיהודה ושכינה בחלקו דבנימין ואי מדלינן ליה מתפליג טובא
מוטב דניתתי ביה פורתא כדכתיב ובין כתפיו שכן ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדוד כדכתיב כי
קנאת ביתך????
 885עי' ספרי )ברכה פיסקא יב( וליוסף אמר .מלמד שארצו של יוסף מבורכ' מכל ארצות:
886
עיי"ש :ממגד .שהוא טל מצוי לה בכל שעה:

 887עיי"ש :ומתהום רובצת תחת .מלמד שהיתה מרובצת במעיינות???????:
 888עי' ספרי ברכה יב ,וממגד תבואות שמש .מגיד שהיא פתוח' לחמה וכך היא פתוחה ללבנה שנא'
וממגד גרש ירחים:
889
עי' הערה הקודמת.

 890עיי"ש :ומראש הררי קדם .מלמד שהררי יוסף קודמים להררי מקדש .והררי מקדש קודמים להררי
א"י.
 891עי' שם ,ורצון שוכני סנה .שעשו רצון מישראל שנגלה על הסנה??? :
 892עיי"ש :וקרני ראם קרניו .שור כחו קשה אבל אין קרניו נאו' ראם קרניו אנות אבל אין כחו קשה
ניתן ליהוש' כחו של שור וקרנו של ראם:
 893עיי"ש :יחדיו אפסי ארץ .וכי כמה ארצו' כיבש יהושע אלא פרטום זה קטן כל מלכים שעיבד בה
מלכים ושולטונים .ר' יהודה אומר וכי ל"א מלכים שעבד כולם היו בארץ ישראל כדרך שעובדים ברומי
עכשיו שכל מלך ושולטון שלא קנה ברומי פלטוריות וחיילות אומר לא עשיתי כלום?? :
 894עיי"ש :והם רבבות אפרים .לפי שלא מפורש לנו עושרם של כנעניי' ומה ת"ל ויאמר אדוני בזק ע'
מלכים בהונות ידיהם ורגליהם מקוצצים היו מלקטים תחת שולחני והרי דברים ק"ו ומה אדני בזק
שאינו כדי לימנות עם מלכי כנען היו ע' מלכים בהונות ידיהם ורגליהם מקוצצים מלקטי' תחת שולחני
בוא למוד וראה עושרם של כנעניי' מה היה :והם אלפי מנשה) :סליק פיסקא(?????????:
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רש"י דברים
מלחמתו :895שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך  -זבולןט ויששכר עשו שותפות זבולן לחוף ימים
ישכון ויוצא לפרקמטיא בספינות ומשתכר ונותן לתוך פיו של יששכר והם יושבים ועוסקים בתורה
לפיכך הקדים זבולן ליששכר שתורתו של יששכר על ידי זבולן היתה :896שמח זבולן בצאתך  -הצלח
בצאתך לסחורה :897ויששכר  -הצלח בישיבת אהליך לתורה לישב ולעבר שנים ולקבוע חדשים כמו
שנאמר )דה"א יב לג( ומבני יששכר יודעי בינה לעתים ראשיהם מאתים ראשי סנהדראות היו עוסקים
בכך ועל פי קביעות עתיהם ועבוריהםשעב) :יט( עמים  -של שבטי ישראלשעג :הר יקראו  -להר המוריה
יאספוי כל אסיפה על ידי קריאה היא ושם יזבחו ברגליםכ זבחי צדקשעד :כי שפע ימים יינקו  -יששכר
וזבולן ויהא להם פנאיל לעסוק בתורהשעה :ושפני טמוני חול  -כסויי טמוני חול טריתמ וחלזון וזכוכית
לבנה היוצאים מן הים ומן החול ובחלקו של יששכר וזבולן היה כמו שאמרו במסכת מגילה )ו א( זבולן
עם חרף נפשו למותנ )שופטים ה יח( משום דנפתלי על מרומי שדה שהיה מתרעם זבולן על חלקו
לאחי נתת שדות וכרמים וכו' :898ושפני  -לשון כסוי כמו שנאמר )מ"א ו ט( ויספון את הבית )שם ז ג(
וספון בארז ותרגומו ומטללס בכיורי ארזא דבר אחר עמים הר יקראוע על ידי פרקמטיא של זבולן
תגרי אומות העולם באים אל ארצו והוא עומד על הספר והם אומרים הואיל ונצטערנו עד כאן נלך עד
ירושלים ונראה מה יראתה של אומה זו ומה מעשיה והם רואים כל ישראל עובדים לאלוה אחד
ואוכלים מאכל אחד לפי שהגוים אלוהו של זה לא כאלוהו של זה ומאכלו של זה לא כמאכלו של זה
והם אומרים אין אומה כשרה כזו ומתגיירין שם שנאמר שם יזבחו זבחי צדק :899כי שפע ימים יינקו -
זבולן ויששכר הים נותן להם ממון בשפע:900
901
)כ( ברוך מרחיב גד  -מלמד שהיה תחומו של גד מרחיבפ ועולה כלפי מזרח :
כלביא שכן  -לפי שהיה סמוך לספרצ לפיכך נמשל כאריות שכל הסמוכים לספר צריכים להיות
גבורים:902
903
וטרף זרוע אף קדקד  -הרוגיהן היו נכרין ,חותכים הראש עם הזרוע במכה אחת :
 895עי' שם )פיסקא יג( ולזבולן אמר .למה נא' לפי שנא' בראשית מז ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים
ויציגם לפני פרעה ולא נתפרשו שמותם זה אחד מהם:
 896עיי"ש :שמח זבולון בצאתך .מלמד שהיה זבולון סרסור לאחיו והיה לוקח מאחיו ומוכר לגוים ומן
הגוים ומוכר לאחיו :ויששכר באהליך .מלמד ששבטו של יששכר משתבח בתור' שנ' דה"א יב מבני
יששכר יודעי בינה לעתים וכן מצינו שאביו משבחו שנ' וירא מנוחה כי טוב .ד"א ויששכר באהליך
מלמד שבית הבחיר' היה ראוי לבנו' בחלקו של יששכר:
 897עי' מדרש תנחומא ויחי )פרק יא( שותפות ביניהם שיהא פרקמטיא של זבולן ליששכר שכן משה ברכן
שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך )דברים לג( שמח זבולן בצאתך לפרקמטיא משום דיששכר
באהליך עוסק בתורה למה עץ חיים היא למחזיקים בה )משלי י( לפיכך הקדים זבולן ליששכר שאלמלא
זבולן לא עסק יששכר בתורה ומתוך שנתיחד יששכר בתורה ולא עסק בפרקמטיא ולא היה לו עמל
בדבר אחר לפיכך כתוב בו מבני יששכר יודעי בינה לעתים )ד"ה א יב( יששכר חמור גרם יששכר נותן
עצמו על התורה כחמור למשוי
 898עי' ספרי פרשת ברכה פיסקא יג ,וספוני טמוני חול .מגילה ו ספוני זו חלזון .טמוני זו טרי' .חול זה
זכוכי' .לפי ששבטו של זבולון מתרעם לפני המקום ואומר לפניו רבש"ע לאחי נתת ארצות ולי נתת
חלזון אמר לו שאני מצריכ' לידך על ידי חלזון זה אמר לפניו רבש"ע מי מודיעני אמר לו זה סימן יהיה
בידך שכל מי שגונבך לא יהיה בפרגמטיא שלו כלום:
 899עי' ספרי פרשת ברכה פיסקא יג ,עמים הר יקראו .מנין אתה אומר שהיו אומות ומלכים מתכנסו'
ובאו' לפרגמטי' של א"י והם אומרי' הואיל ונצטערנו ובאנו לכאן נלך ונראה פרגמטיא של יהודים מה
טיבה ועולים לירושלם ורואים את ישראל שעובדים לאל אחד ואוכלים מאכל אחד לפי שהגוים לא
אלוהו של זה אלוהו של זה ולא מאכלו של זה כמאכלו של זה והם אומרים אין יפה להדבק אלא
באומה זו .מנין אתה אומר שאין זזים משם עד שמתגיירים ובאים ומקריבים זבחים ועולות ת"ל ושם
יזבחו זבחי צדק:
 900עי' ספרי פרשת ברכה פיסקא יג ,כי שפע ימים ינקו .שני' נוטלים בשפע ונוטלים בשפעים ומלכות.
ים נוטל בשפע ונותן בשפע ומלכות נוטלת בשפע ונותנת בשפע .ד"א כי שפע ימים יינקו .זו ימה של
יפו שגנוז לצדיקי' לעתיד לבוא.
901

) (8ספרי פרשת ברכה פיסקא יד
ברוך מרחיב גד .מלמד שתחומו של גד מרחיב והולך כלפי מזרח:
902

) (8ספרי פרשת ברכה פיסקא יד
 :כלביא שכן .מלמד שהיא סומך לספר לפיכך נמשל כאריות:
903
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רש"י דברים
)כא( וירא ראשית לו  -ראה ליטול לו חלק בארץ סיחון ועוג ,שהיא ראשיתק כבוש הארץשעו:
כי שם חלקת מחקק  -כי ידע אשר שם בנחלתו חלקתר שדה קבורת מחוקק והוא משה:904
שעז
ספון  -אותה חלקה ספונה וטמונהש מכל בריה ,שנאמר )לקמן לד ,ו( ולא ידע איש את קבורתו :
ויתא  -גד:
ראשי עם  -הם היו הולכים לפני החלוץ בכבוש הארץ לפי שהיו גבורים ,וכן הוא אומר )דברים ג ,יח(
ואתם תעברו חלוצים לפני אחיכם וגו'שעח:
שעט
צדקת ה' עשה  -שהאמינו דבריהם ושמרו הבטחתם לעבור את הירדן עד שכבשו וחלקו  .דבר אחר
ויתא משה ראשי עם .צדקת ה' עשה .עלת משה אמור:905
906
)כב( דן גור אריה  -אף הוא היה סמוך לספר לפיכך מושלו באריות :
יזנק מן הבשן  -כתרגומו שהיה הירדן יוצא מחלקוא ממערת פמייאסב והיא לשם שהיא בחלקו של דן,
שנאמר )יהושע יט ,מז( ויקראו ללשם דןג וזינוקוד וקילוחו מן הבשן .907דבר אחר מה זינוק זה יוצא
ממקום אחד ונחלק לשני מקומות,ה כך שבטו של דן נטלו חלק בשני מקומות .908תחלה נטלו בצפונית
מערבית עקרון וסביבותיה ,ולא ספקו להם ובאו ונלחמו עם לשם שהיא פמייאס והיא בצפונית
מזרחית ,שהרי הירדן יוצא ממערת פמייאס והוא במזרחה של ארץ ישראל ובא מהצפון לדרום וכלה
בקצה ים המלח ,שהוא במזרח יהודה ,שנטל בדרומה של ארץ ישראל ,כמו שמפורש בספר יהושע,
והוא שנאמר )שם יט ,מז( ויצא גבול בני דן מהם ויעלו בני דן וילחמו עם לשם וגו' ,יצא גבולם מכל
אותו הרוח שהתחילו לנחול בו:909
910
)כג( שבע רצון  -שהיתה ארצו שבעה כל רצון יושביה :
911
ים ודרום ירשה  -ים כנרת נפלה בחלקו ונטל מלא חבל חרםו בדרומה לפרוש חרמים ומכמורות:
) (2ילקוט שמעוני בראשית  -פרק מט  -רמז קסא
יו .גד גדוד יגודנו שכל שבטו של גד כשהיה אחד מהם יוצא למלחמה היה נוצח והיו הרוגיהם ניכרים וטרף זרוע אף קדקד.

904

) (24ספרי פרשת ברכה פיסקא יד
לעולם הבא :כי שם חלקת מחוקק ספון .זה קבר של משה שנתונה בחלקת גד סוטה יג והוא לא מת אלא בחלקו של ראובן שנ' עלה אל הר
העברים הזה הר נבו .ומה ת"ל כי שם חלקת מחוקק ספון מלמד שהיה משה מוטל מת בגפי שכינה ד' מילין מחלקו של ראובן לחלקו של גד
ומלאכי השרת מספידין אותו ואומר יבוא שלום וינוח על משכבו וזה אחד פסחים נד וש"נ מן הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות
ואלו הם הקשת והמן והבאר והכתב והמכתב והלוחות ופי האתון וקברו של משה ומערה שעמ' בה משה ואליהו ומקלו של אהרן שקדיה
ופרחיה וי"א אף בגדו של אדם הראשון וי"א הכתונות ומזיקים .ר' יאשיה אמר משום אביו אף האיל והשמיר .ר' נחמיה אומר אף האור
והפרדה .רבי יהודה אומר אף הצבת .וכן הוא אומר צבתא בלבתא תתעבד קמייתא מאי הוית לא ברייה הות אמר לו והרי יכול לעשות'
בדפוס ולהתיכ' בתוכו הא לא ברייה הות:
905

) (22ספרי פרשת בהעלותך פיסקא מח
על ידו של הקב"ה ארבעת מיל מחלקו של ראובן לחלקו של גד ומלאכי השרת מקלסים אותו .ואומר שם צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל
שם ט ולא משה בלבד אלא כל הצדיקים אוספם שנא' ישעיה נח והלך לפניך צדקך וכבוד ה' יאספך :ואחר נסעו העם מחצרות .וכי ב' חצרות
היו שנסעו מזו וחנו

) (10מדרש תנחומא וזאת הברכה פרק ג
כך אמר לה משה שובי נפשי למנוחיכי )שם( אמר רבי אבא כיון שנסתלק אמרו התחתונים תורה צוה לנו משה והעליונים אמרו צדקת ה'
עשה ומשפטיו עם ישראל ואף הקב"ה בעצמו ובכבודו מקלסו ואומר ולא קם נביא עוד בישראל כמשה לכל האותות והמופתים:
906

) (19ספרי פרשת ברכה פיסקא יד
דן גור אריה .מלמד שסמוך לספר וכל מי שסמוך לספר נמשל לאריות:

907

) (8-9ילקוט שמעוני במדבר  -פרק לג  -רמז תשפז
לנודר הלך אחר לשון בני אדם וכל היכא דקרו ליה ירדן ]איתסר ליה[ ,אלא למעשר בהמה .תניא נמי הכי ירדן יוצא ממערת פמיאס ומהלך
בימה של סיבכי ובימה של טבריא ובימה של סדום ונופל לים הגדול ואין ירדן אלא מבית יריחו ולמטה .א"ר חייא בר אחא למה נקרא שמו
ירדן שיורד מדן ,א"ל ר' אבא לרב אשי אנן מהא מתנינן לה ויקראו ללשם דן וגו' ,ור' יצחק אומר לשם זה פמיאס ותניא ירדן יוצא ממערת
פמיאס:
908

) (19ספרי פרשת ברכה פיסקא יד
יזנק מן הבשן .מה זינוק זה יוצא ממקום אחד ונחלק לשני מקומות כך שבטו של דן נוטל לו חלק בשני מקומות וכן הוא אומר יהושע יט
ויצא גבול בני דן מהם ויעלו בני דן וילחמו:

909

910

) (14ספרי פרשת ברכה פיסקא יד
הם :נפתלי שבע רצון .מלמד שהי' נפתלי שמח בחלקו בימים ובדגים וכפניות :ו
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רש"י דברים
ירשה  -לשון צווי,ז כמו )דברים א ,כא( עלה רש ,והטעם שלמעלה ברי"ש מוכיח ,כמו ירש ,ידע ,לקח,
שמע ,כשמוסיף בו ה"א יהיה הטעם למעלה שמעה ,ידעה ,סלחה ,לקחה אף כאן ירשה לשון צווי.
ובמסורת הגדולה מצינו באלפא ביתא לשון צווי דטעמיהון מלעיל:
)כד( ברוך מבנים אשר  -ראיתי בספרי אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר ,ואיני יודע כיצד:912
יהי רצוי אחיו  -שהיה מתרצה לאחיו בשמן אנפיקינוןח ובקפלאות והם מרצין לו בתבואה .דבר אחר
יהי רצוי אחיו שהיו בנותיו נאותט והוא שנאמר )דברי הימים א' ז ,לא( הוא אבי ברזית ,שהיו בנותיו
נשואות לכהנים גדוליםי הנמשחים בשמן זית:913
וטובל בשמן רגלו  -שהיתה ארצו מושכת שמן כמעין .ומעשה שנצטרכו אנשי לודקיא לשמן מנו להם
פולמוסטוםכ אחד וכו' ,כדאיתא במנחות )פה ב(:914
)כה( ברזל ונחשת מנעלך  -עכשיו הוא מדבר נגד כל ישראל ,שהיו גבוריהם יושבים בערי הספר
ונועלים אותה שלא יוכלו האויבים ליכנס בה כאלו היא סגורה במנעולים ובריחים של ברזל ונחשתשפ.
דבר אחרל ברזל ונחשת מנעלך ארצכם נעולה בהרים שחוצבין מהם ברזל ונחשת ,וארצו של אשר
היתה מנעולהמ של ארץ ישראל:915
וכימיך דבאך  -וכימים שהם טובים לך ,שהן ימי תחלתך ימי נעוריך כן יהיו ימי זקנתך ,שהם דואבים
זביםנ ומתמוטטים .דבר אחר וכימיך דבאךס וכימיך שהם טובים לך כמנין ימיך,ע כל הימים אשר אתם
עושים רצונו של מקוםשפא ,יהיו דבאך שכל הארצות יהיו דובאות כסף וזהב לארץ ישראל ,916שתהא
מבורכת בפירות .וכל הארצות מתפרנסות הימנה וממשיכות לה כספם וזהבם אישקורונ"ט ]ישפעו[.
הכסף והזהב כלה מהם ,שהן מזיבות אותם לארצכםשפב:
שפג
)כו( אין כאל ישרון  -דע לך ישורון שאין כאל בכל אלהי העמיםפ ולא כצורך צורם :
רכב שמים  -הוא אותו אלוה שבעזרך ובגאותוצ הוא רוכב שחקיםשפד:
)כז( מענה אלהי קדם  -למעון הם השחקים לאלהי קדם,ק שקדם לכל אלהים ובירר לו שחקים לשבתו
ומעונתו,ר ומתחת מעונתו כל בעלי זרוע שוכניםשפה:
זרעת עולם  -סיחון ועוג ומלכי כנען ,שהיו תקפו וגבורתו של עולם ,לפיכך על כרחם יחרדו ויזועו
וכחם חלש מפניו .לעולם אימת הגבוה על הנמוך ,והוא שהכח והגבורה שלו בעזרךשפו:
ויגרש מפניך אויב  -ואמר לךש השמד אותםשפז:
911

) (14ספרי פרשת ברכה פיסקא יד
 :ים .זה ים של סופני :ודרום .זה ימה של טבריא :ירשה .מלמד שנתנו לו חלקו בדרום מלא חבל:

912

) (8ספרי פרשת ברכה פיסקא יד
 :ברוך מבנים אשר .אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר:

913

) (8ספרי פרשת ברכה פיסקא יד
 :יהי רצוי אחיו .שהיה מתרצה לאחיו בשמן אנפיקון ובקיפלאו' והן מרצים לו בתבואה .ד"א יהי רצוי אחיו כשעשה ראובן אותו מעשה הלך
אשר וסיפר לאחיו ונזפו בו ואמרו לו כך אחינו אתה מדב' באחינו הגדול וכשהוד' ראובן על מעשיו נתרצו לו אחיו לכך נאמ' יהי רצוי אחיו.
ד"א יהי רצוי אחיו כשהיו ישראל מתייחסים זה אומר שלי הוא לויה וזה אומר שלי הוא לויה אם מראובן הכתוב מייחס שלי הוא לויה ואם
ממני הכתוב מייחס שלי הוא לויה ריצה את אחיו באותה שעה לכך נאמר יהי רצוי אחיו .ד"א יהי רצוי אחיו אין בכל הארצות שמשמטת
שביעית כארצו של אשר:
914

) (8ספרי פרשת ברכה פיסקא יד
וטובל בשמן רגלו .מנחות פה שארצו של אשר מושכ' שמן כמעיין מעשה שנצטפצפו אנשי לודקיא בשמן ומינו שלהם פומיליוס אחד אמרו
לו לך וקח לנו שמן במאה רבוא והלך לו לצור אמר להם שמן במאה רבוא אני צריך אמרו לו לך לגוש חלב הלך לגוש חלב אמר להם שמן
במאה רבוא אני צריך אמרו לו לך אצל פלוני הלך לביתו ולא מצאו אמרו לו הרי בשדה הלך ומצאו שעוזק תחת הזית אמר לו שמן במאה
רבוא אני צריך אמר לו המתן עד שאגמור את הזית משגמר את זיתיו נטל הכלים ממשמש ובא אמר פומיליוס אפשר שיש לזה שמן במאה
רבוא דומה שצחקו בו יהודים כיון שבא לביתו קרא לשפחתו אמר לה בואי ורחצי רגלינו במל' ספל שמן ורחצ' להם רגליהם לקיים מה שנא'
וטובל בשמן רגלו .נתן לפניו לחם ואכל ושתה לאחר אכיל' עמד ומדד לו שמן במא' רבוא אמר לו רצונך שוב אמר לו אין לי מעות אמר לו
טול ואני אבוא עמך ואטול את מעותי .עמד ומדד לו שמן בשמונה עשרה מאות רבוא אמרו לא הניח ההוא אדם לא חמר ולא גמל בא"י שלא
משכו עמו .הכירו אנשי לודקי' וקדמו לפניו ג' מילין וקילסו לפניו קילוס גדול אמר להם אל תקלסו קילוס זה אלא לאדם זה שהכל שלו ולא
עוד אלא שאני חייב לו י"ח מאות רבוא לקיים מה שנא' משלי ו יש מתעשר ונוסף עוד :ברזל ונחשת מנעליך .שארצו של אשר היא היתה
מנעלה של א"י:
915

) (7ספרי פרשת ברכה פיסקא יד
ברזל ונחשת מנעליך .שארצו של אשר היא היתה מנעלה של א"י:

916

) (7ספרי פרשת ברכה פיסקא יד
א"י :וכימך דבאך .שכל הארצות דובאות כסף לא"י כענין שנטא' וילקט יוסף את כל הכסף וגו'
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רש"י דברים
מענה  -כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה ה"א בסופה:
)כח( בטח בדד  -כל יחיד ויחידת איש תחת גפנו ותחת תאנתו מפוזרין ואין צריכים להתאסף ולישב
יחד מפני האויב:917
עין יעקב  -כמו )במדבר יא ,ז( ועינו כעיןא הבדולח ,כעין הברכה שברכם יעקב ,לא כבדד שאמר ירמיה
)ירמיה טו ,יז( בדד ישבתי,ב אלא כעין הבטחה שהבטיחם יעקב )בראשית מח ,כא( והיה אלהים עמכם
והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם:918
יערפו  -יטיפו:
אף שמיו יערפו טל  -אף ברכתו של יצחק נוספת על ברכתוג של יעקב )שם כז ,כח( ויתן לך האלהים
מטל השמים וגו':919
920
)כט( אשריך ישראל  -לאחר שפרט להם הברכות אמר להם מה לי לפרוט לכם ,כלל דבר ,הכל שלכם :
אשריך ישראל מי כמוך  -תשועתך בה'ד אשר הוא מגן עזרך )ואשר הוא( וחרב גאותךשפח:
ויכחשו אויביך לך  -כגון הגבעונים שאמרו )יהושע ט ,ט( מארץ רחוקה באו עבדיך וגו':
ואתה על במותימו תדרוך  -כענין שנאמר )שם י ,כד( שימו את רגליכם על צוארי המלכים האלהשפט:
פרק לד
)א( מערבות מואב אל הר נבו  -כמה מעלות היוה ופסען משה בפסיעה אחת:921
את כל הארץ  -הראהו את כל ארץ ישראל בשלותהו והמציקין העתידים להיות מציקין לה:922
עד דן  -הראהו בני דן עובדים עבודה זרה שנאמר )שופטים יח ,ל( ויקימו להם בני דן את הפסל,
והראהו שמשון שעתיד לצאת ממנו למושיע:923
)ב( ואת כל נפתלי  -הראהו ארצו בשלותה וחורבנה ,והראהו דבורה וברק מקדש נפתלי נלחמים עם
סיסרא וחיילותיו:924
917

) (3-4ספרי פרשת ברכה פיסקא טו
וישכן ישראל בטח .אין בטח אלא רוחצן וכן הוא אומר וישכן לבטח במדבר :בדד .ולא כבדד שאמר משה ה' בדד
ינחנו ולא כבדד שאמר ירמי' מפני ידך בדד ישבתי ולא כבדד שאמר אותו רשע הן עם לבדד ישכון:
) (22ילקוט שמעוני דברים  -פרק לג  -רמז תתקסד
וישכן ישראל בטח בדד .אין בטח אלא )רוחצן( ]יישוב[ ,וכן הוא אומר וישבו במדבר לבטח .בדד לא כבדד שאמר משה ה' בדד ינחנו ,ולא
כבדד שאמר ירמיה מפי ידך בדד ישבתי ,אלא כבדד שאמר אותו רשע הן עם לבדד ישכן .עין יעקב כברכה שברכן יעקב אביהם והיה אלהים
עמכם .אל ארץ דגן ותירוש כברכה שברכם יצחק אביכם שנאמר ויתן לך אלהים מטל השמים .אף שמיו יערפו טל כענין שנאמר העריפו מים
ממעל????????:
918

) (3-4ספרי פרשת ברכה פיסקא טו
לבדד ישכון :עין יעקב .כברכה שבירכם יעקב אביהם שנא' והיה אלהים עמכם :אל ארץ דגן ותירוש.
919

) (3-4ספרי פרשת ברכה פיסקא טו
אל ארץ דגן ותירוש .כברכה שברכן יצחק אביהם שנא' ויתן לך האלהים מטל השמים :אף שמיו יערפו טל .הרעיפו שמים ממעל:

 920ה
) (3-4ספרי פרשת ברכה פיסקא טו

אשריך ישראל .ישראל אומרי' מי כמוך באלים ורוח הקדש אומרת אשריך ישראל .נתקבצו כל ישראל אצל משה אמרו לו רבינו משה אמור
לנו מה טובה עתיד הקב"ה ליתן לנו לעולם הבא אמר להם איני יודע מה אומר לכם אשריכם מה מתוקן לכם משל לאדם שמסר את בנו
לפדגוג אחד והיה מחזרו ומראה אותו ואומר לו כל האילנות הללו שלך כל הגפני' הללו שלך כל זיתים הללו שלך כשיגע להראותו אמור לו
איני יודע מה אומר לך אשריך מה מתוקן לך כך אמר משה לישראל איני יודע מה אומר לכם אשריכם מה מתוקן לכם מה רב טובך אשר
צפנת ליראיך וגו':
921

) (7ילקוט שמעוני דברים  -פרק לא  -המשך רמז תתקמ
כתיב ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ותניא שתים עשרה מעלות היו שם ופסען משה בפסיעה אחת
922

) (10ספרי פרשת ברכה פיסקא טז
מערבות מואב .מלמד שהראוהו הקב"ה המלכי' שעתידי' לעמוד מרות המואביה זה דוד וזרעו :אל הר נבו ראש הפסגה.
923

) (10ספרי פרשת ברכה פיסקא טז
עד דן .מלמד שהראהו ארץ דן מיושבת על שלותה וחזר והראהו מציקים המחזיקים לה .ד"א עד דן מלמד שהראהו זרעו של דן שהוא עובד
ע"ז כענין שנא' ויקימו להם בני דן את הפסל וחזר והראהו גואל ישראל שעתיד לעמוד הימנו ואיזה זה שמשון:

924

) (10ספרי פרשת ברכה פיסקא טז
את כל נפתלי .מלמד שהראהו ארץ נפתלי מיושב' על שלותה וחזר והראהו מציקי' לה .ד"א מלמד שהראהו ברק בן אבינועם עוש' מלחמה
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רש"י דברים
ואת ארץ אפרים ומנשה  -הראהו ארצם בשלותה ובחורבנה והראהו יהושע נלחם עם מלכי כנען שבא
מאפרים ,וגדעון שבא ממנשה נלחם עם מדין ועמלק:925
926
ואת כל ארץ יהודה  -בשלותה ובחורבנה והראהו מלכות בית דוד ונצחונם :
עד הים האחרון  -ארץ המערב בשלותה ובחורבנה .דבר אחר אל תקרי הים האחרון אלא היום
האחרון ,הראהו הקדוש ברוך הוא כל המאורעות שעתידין לארע לישראל עד שיחיו המתים:927
)ג( ואת הנגב  -ארץ הדרום .דבר אחר מערת המכפלה ,שנאמר )במדבר יג ,כב( ויעלו בנגב ויבא עד
חברון:928
ואת הככר  -הראהו שלמה יוצק כלי בית המקדש ,שנאמר )מ"א א' ז ,מו( בככר הירדן יצקם המלך
במעבה האדמה:929
)ד( לאמר לזרעך אתננה הראיתיך  -כדי שתלך ותאמר לאברהם ליצחק וליעקבז שבועה שנשבע לכם
הקדוש ברוך הוא קיימה ,וזהו לאמר ,לכך הראיתיה לך ,אבל גזרה היא מלפניח ששמה לא תעבור,
שאלולי כךט הייתי מקיימך עד שתראה אותם נטועים וקבועים בה ותלך ותגיד להם:930
)ה( וימת שם משה  -אפשר משה מת וכתב וימת שם משה ,אלא עד כאן כתב משה ,מכאן ואילך כתב
יהושע .ר' מאיר אומר אפשר ספר התורה חסר כלום ,והוא אומר )לעיל לא ,כו( לקוח את ספר התורה
הזה ,אלא הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותבי בדמע:931
על פי ה'  -בנשיקה:932
עם סיסרא וחיילותיו שעמו .נאמר כאן את כל נפתלי ונא' להלן ותשבח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי:

925

) (10ספרי פרשת ברכה פיסקא טז
ואת ארץ אפרים .מלמד שהראהו ארץ אפרים יושבים בשלוותם וחזר והראהו מציקים לה .ד"א ואת ארץ אפרים מלמד שהראהו יהושע
עושה מלחמות עם הכנענים נאמר כאן ואת ארץ אפרים ונא' להלן למטה אפרים הושע בן נון :ומנשה .מלמלד שהראהו ארץ מנשה יושבת
בשלוותה וחזר והראהו מציקי' לה .ד"א ומנשה מלמד שהראהו גדעון בן יואש שעשה מלחמה עם מדין ועמלק .ד"א לפי שהי' אפרים צעיר
סמכו הכתוב וכן הוא אומר הנה אלפי הדל במנש':
926

) (10ספרי פרשת ברכה פיסקא טז
ואת כל ארץ יהוד' .מלמד שהראהו ארץ יהודה מיושבת בשלוותה וחזר והראהו מציקים המחזיקים בה .ד"א ואת כל ארץ יהודה מלמד
שהראהו ארץ יהודה ודוד במלכותו נאמר כאן ואת כל ארץ יהודה ונאמר להלן ויבחר אלהי ישראל בי מכל בית יהודה:
927

) (10ספרי פרשת ברכה פיסקא טז
עד הים האחרון .מלמד שהראהו פני כל המערב יושב על שלוותו וחזר והראהו מציקים המחזיקים בו .ד"א עד הים האחרון אלא עד היום
האחרון .מלמד שהראהו את כל העולם כולו מיום שנברא עד יום שיחיו המתים:
928

) (10ספרי פרשת ברכה פיסקא טז
ואת הנגב .מלמד שהראהו דרום יושב על שלוותו וחזר והראהו מציקים המחזיקים בו .ד"א ואת הנגב מלמד שהראהו מערת המכפלה
שאבות שוכבים בה נא' כאן ואת הנגב ונאמר להלן ויעל בנגב ויבא עד חברון:

 (10) 929ספרי פרשת ברכה פיסקא טז
ואת הככר .מלמד שהראהו שלמה בן דוד שעושה כלים בבי' המקד' שנא' בככר הירדן יצקם המלך :בקעת יריחו:
930

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יח/ב
ואף רבי יונתן הדר ביה דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מנין למתים שמספרים זה עם זה
שנאמר ויאמר ה' אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר מאי לאמר אמר
הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור להם לאברהם ליצחק וליעקב שבועה שנשבעתי לכם כבר קיימתיה
לבניכם ואי סלקא דעתך דלא ידעי כי אמר להו מאי הוי אלא מאי דידעי למה ליה למימר להו לאחזוקי
ליה טיבותא למשה אמר רב
931

וימת שם משה .ב"ב טו וש"נ אפשר שמת משה וכתיב וימת שם משה אלא עד כאן כתב משה ומכאן ואילך כתב יהושע .ר' מאיר אומר הרי
הוא אומר ויכתוב משה את התורה הזאת אפשר שנתן משה את התורה כשהיא חסירה אפי' אות אחת אלא מלמד שהיה משה כותב מה
שאמר לו הקב"ה כתוב כענין שנא' ויאמר אליהם ברוך מפיו יקרא אלי .רבי אליעזר אומר בת קול יוצאה מתוך המחנה י"ב מיל על
932

) (1אבות דרבי נתן פרק שנים עשר
הנה מקום אתי ונצבת על הצור .נטלה הקב"ה נשמתו של משה וגנזה תחת כסא הכבוד שנאמר )ש"א כה( והיתה
נפש אדוני צרורה בצרור החיים( .כשנטלה לא נטלה אלא בנשיקה שנאמר )דברים לד( על פי ה' .לא נשמתו של משה
בלבד גנוזה תחת כסא הכבוד אלא
ספרי ברכה טז
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)ו( ויקבר אותו  -הקדוש ברוך הוא בכבודו.933כ רבי ישמעאל אומר הוא קבר את עצמו ,וזהו אחד
משלשה אתין שהיה רבי ישמעאל דורש כן .934כיוצא בו )במדבר ו ,יג( ביום מלאת ימי נזרו יביא אותו,
הוא מביא את עצמו .כיוצא בו )ויקרא כב ,טז( והשיאו אותם עון אשמה ,וכי אחרים משיאים אותם,
אלא הם משיאים את עצמם:
מול בית פעור  -קברו היה מוכן שם מששת ימי בראשית לכפר על מעשה פעור ,וזה אחד מן הדברים
שנבראו בערב שבת בין השמשות:935
)ז( לא כהתה עינו  -אף משמת:936
937
ולא נס לחה  -לחלוחית שבו לא שלט בו רקבוןל ולא נהפך תואר פניו :
)ח( בני ישראל  -הזכרים ,אבל באהרן מתוך שהיה רודף שלום ונותן שלום בין איש לרעהו ובין אשה
לבעלה נאמר )במדבר כ ,כט( כל בית ישראל ,זכרים ונקבות:938
)י( אשר ידעו ה' פנים אל פנים  -שהיה לבו גסמ בו ומדבר אליו בכל עת שרוצה ,כענין שנאמר )שמות
לב ,ל( ועתה אעלה אל ה') ,במדבר ט ,ח( עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכםשצ:
)יב( ולכל היד החזקה  -שקבל את התורהנ בלוחות בידיו:939
940
ולכל המורא הגדול  -נסים וגבורות שבמדבר הגדול והנורא :
לעיני כל ישראל  -שנשאו לבו לשבורס הלוחות לעיניהם ,שנאמר )לעיל ט ,יז( ואשברם לעיניכם,
והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו,ע שנאמר )שמות לד ,א( אשר שברת ,יישר כחך ששברת:941
 :על פי ה' כשהמקום נוטל נשמתן של צדיקי' נוטלה מהם בנחת רוח .משלו משל למה הדבר דומה לאחד נאמר שהיה בעיר והיו הכל
מפקידים אצלו פקדון וכשבא אחד מהם לתבוע את שלו היה מוציא ונותן לו לפי שידע היכן הוא וכשבא לשלח ביד בנו ביד עבדו ביד
שלוחו הופך תחתונים על העליונים לפי שאינו יודע היכן הוא כך כשהמקום הוטל נשמתן של צדיקים נוטלה בנחת רוח וכשהוא נוטל
נשמתן של רשעים מוסרה למלאכים רעים למלאכים אכזרים כדי שישמטו את נשמתן וכן הוא אומר ומלאך אכזרי ישולח בהם ואומר תמות
בנוער נפשם:
933

) (8מדרש תנחומא בשלח פרק ב
ע"י משה משה הוציא את עצמות יוסף ממצרים ואין בעולם גדול ממנו והוא מלך שנאמר )דברים לג( ויהי בישורון מלך לפיכך זכה משה
שיתעסק בו שכינה שנאמר )שם לד( ויקבר אותו בגיא ולא עוד אלא עם יעקב עלו עבדי פרעה וזקני ביתו וזקני ארץ מצרים ועם ארונו של
יוסף עלו השכינה והארון
934

) (2מדרש רבה במדבר פרשה י פסקה יז
שהיה רבי ישמעאל דורש בתורה והשיאו אותם עון אשמה וכי אחרים משיאים אותם והלא הם משיאין את עצמן כיוצא בו אתה אומר
)דברים לד( ויקבור אותו בגיא וכי אחרים קברו אותו והלא הוא קבר את עצמו אף כאן אתה אומר יביא אותו הוא יביא את עצמו ואין אחרים
מביאים אותו:
935

) (1משנה מסכת אבות פרק ה
)ו( עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ,ואלו הן ,פי הארץ ,ופי הבאר ,ופי האתון ,והקשת ,והמן ,והמטה ,והשמיר ,והכתב,
והמכתב ,והלוחות .ויש אומרים ,אף המזיקין ,וקבורתו של משה ,ואילו של אברהם אבינו .ויש אומרים ,אף צבת בצבת עשויה:
936

) (15ספרי פרשת ברכה פיסקא טז
 :לא כהתה עינו .מלמד שעיניה' של מתים כהה:
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) (15ספרי פרשת ברכה פיסקא טז
ולא נס ליחה .ר' אליעזר בן יעקב או' אל תקרי לא נס לחה אלא לא נס לחה עכשיו כל הנוג' בשרו של משה לחה פורחת אילך ואילך:

938

) (49-50ספרא פרשת שמיני מכילתא דמילואים
בישראל שנאמר ויראו כל העדה כי גוע אהרן ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל ובמשה הוא אומר ויבכו בני ישראל את משה ומפני
מה בכו את אהרן שלשים כל בית ישראל ומשה לא בכו אלא בני ישראל ולא כל בית ישראל שאהרן לא אמר לאיש ולא לאשה סרחת אבל
משה מפני שהוכיחם
939

) (1ילקוט שמעוני שמות  -פרק לב  -רמז שצג
בראשי הלוחות והן אחזו בראשן וחזק כחו של משה יותר מכחן של שבעים זקנים שנאמר ולכל היד החזקה נסתכל משה בלוחות וראה
הכתב שבהן שפורח וכבדו על ידי משה ונפלו מידיו ונשתברו????.
940

) (13ספרי פרשת ברכה פיסקא טז
אחורי אימתי הראהו סמוך למיתה הא למדת שהמתים רואים :לכל האותות והמופתים אשר שלחו ה' לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל
עבדיו ולכל ארצו .למצרים בפני עצמו לפרעה בפני עצמו ולעבדיו בפני עצמן :ולכל היד החזקה .זו מכת בכורות :ולכל המורא הגדול .זו
קריאת ים סוף .ר' אלעזר אומר לכל האותות והמופתים ומנין לפני הר סיני ת"ל ולכל היד החזקה .ומנין אף במדבר ת"ל ולכל המורא הגדול.
ומנין אף בשברי לוחות נאמר להלן ואשברם לעיניכם וכאן הוא אומר אשר עשה משה לעיני כל ישראל:
941
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) (1אבות דרבי נתן פרק שני
שפרח כתב מעליהם .אחרים אומרים לא שבר משה את הלוחות אלא שנא' לו מפי הגבורה שנא' )שם י( ויהיו שם כאשר צוני ה' אינו אומר
צוני אלא שנצטוה ושברן .רבי אלעזר בן עזריה אומר לא שבר משה את הלוחות אלא שנאמר לו מפי הגבורה שנאמר )שם לד( אשר עשה
משה לעיני כל ישראל מה להלן נצטוה ועשה אף כאן נצטוה ועשה) .ר"ע אומר לא שבר משה את הלוחות אלא שנאמר לו מפי הגבורה שנא'
ואתפוש בשני הלוחות במה אדם תופס במה שיכול לבוראן ר"מ אומר לא שבר משה את הלוחות אלא שנאמר לו מפי הגבורה שנא' )שם י(
אשר שברת יישר כחך ששברת(:

) (5ספרי פרשת ברכה פיסקא טז
הגדול .ומנין אף בשברי לוחות נאמר להלן ואשברם לעיניכם וכאן הוא אומר אשר עשה משה לעיני כל ישראל:
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