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,¢ףñה  .ו הםו íג¢á╞ה ג ץ╞ גי úקלח íג÷זñףה íג╨זקו¢ה íה הל╞÷ה םים
וההז - úםחúהל ¢ףñה ╞ץ ÷¢ף ,'ה - 'ד íג÷םח : ÷םחה כזקו¢ה   ¢ףךáז הסה 

¢á╞ל  ÷זñף .'ך וזהז
 ,סוי

 ÷¢ףל 'ה ╞ץ ÷¢ף
-  

 ¢ד╞ל ג╨ג╨ץñ¢ áזל ; ÷םחה ג╨קה

úםהúה  ,úזזפלá ÷םחהז גקגםקה - úזי¢áהל úזםם÷הז ╞ץ óזñ ה¢זúה ; ,כ╨זúáהז גי

4¢),  úקםק ג÷םה ¢ףñ הס úםחúהי í áג¢ףñה ,úזלק ו¢÷גז ¢á╞לá : הםו ,'ו)

.(ו"¢דה áקí (ך ÷¢י') גז ,ס"ם╞á¢ ו¢÷גז ,'÷ף ,('ו 
úו  הםו íגגץ¢ה : ÷םהה כזקו¢ה ג¢חזפ ,הל╞÷הה íג÷זñף ('ה-'ו םםזי : (1

╞  ¢זףñה םץ íגםד¢לה םץז כזםקי ג╨á םו¢קג í╨זגá╨ñ קזáים úו Σ¢וה á ╨ ד 1
ñכזחג ╞ ú ה ' íג÷זñף) ú"ל--'ז ; (ú 2ו ¢זףñה םץ כזחפ╨ ג╨á םו¢קג םץ  ם ף ÷ ╞ 
הםוה  ג╨ק íג¢זףñה

-  
á'-ה ' ÷¢ף) ('ד ú ו םץ גף ף ÷ ╞זúí áדזץז הלחםל, 

ñá  íגלז¢ הס  הסם  úíםחúהá á¢ם íלם  áúק ¢הá הסה ז╨ף זץñז íים . .  * í  ¢áים

1  úו ¢הה הזה ז╨ף íים (ה╨זףפ íףזáñז זáקúז) ,ק╞÷á ,'ו ,ז"ל áק╨ז זñגדá ,'ד (ך"י
,.ה á÷ץזלקם םז -  (ú 3ו ג¢á╞ הקל ÷¢ףáק ,'╞ ,'וז--'ו ¢קו גúק זגúזקג¢╞ כה 
גúק  גםáל ץז¢דם זגúז╞ז÷ףל גםáלז óגñזהם ?הגםץ - וםז ╞זáץם íגהםו .íג¢חו
úץזקú  úזקג¢╞ה זםוה כה ,ה╨÷ñל ¢קףוק ה÷גñהם ג╨קל íג¢זףñה ,םז╨ה גי

.(הג╞¢  םו¢קג הםזיג וáם ÷¢ íו זץלקג םז÷á 'ה ז╨גלוגז זá╞  áםá זץ)  גף
םו   הםו  íגáú¢ה  ¢קו ¢á╞ הקל 1 הםו íה ג¢á╞ ╞קל íג╨ז¢חוה ¢á╞ק
íהáק  ג╨á םו¢קג ג╨ףם ,זúזל í╞לץá םץ Σ ñó¢ו .םו¢קג כוי íג╨לזñל úזלז÷לה

4.ה  זץלק ג╨á םו¢קג úו ג¢á╞ הקל íץףá .ה╨ז¢חוה םץ) גף

áםל  םו םי םו¢קג ג זהס ╞חו íגñ╨הל áג¢ñú╨ה ה¢זáúק הגהק םז÷ ץלק╨
.(á"ל)  ה╨חלה

םו¢קג áלה זגהזק ז╞á¢ ץ כ╞¢גה כההק ╞פםá¢ áזוúלל : ז╞á¢ כ¢הגה áלץ¢ 
וזהק

 'ל ה╨ק וזהק גז¢÷ ¢áץ כ╞¢גה íגáקזגם Σ¢וá ,םו¢קג וםז ¢áץá כ╞¢גי
גףםז  ╞פם  גגו íדק  וזה גז¢÷  ¢áץ  כ╞¢גה גיםזהם ¢á╞ל זגהק זá םו¢קג 'ל הךק ;
*╨áם  זךזקף íגוá םי úזלקה הםוה כלñם ÷זג╞ú áו íז÷לה ¢קו זá ק¢גף הקל

*íקק¢ה  םץ) -5
 íגקזáי

╞á¢ו גúí ז╞á¢ זפה  כםהםá¢גí קזúג÷זí  ¢זפלזú  וú םו¢קג 



 לתורה פירושיםאקוטצ

 אלו : זהב וחי . , . בערבה היחרן בעבר . . . משה דבר אשר הצבריםאלה
 שיכתוב צוה חתי דבילה, הנזכרים במקומות ישראל כל אל משה דבר אשרהתוכחות

 אב.(. פי )פל זה בספראותן
 בפרשת נזכרו שלא מקומות : זהב ורי וחצרה ולבן תפל ובין פארןבין

 שלשה לו יש שניר הנה כי אהרים, בשמות נזכרו או חצרות( )מלבד מסעיאלה
 )א"ע(. רבים וכן ט'( ג', )להלןשמות

 ימים ששת כי ~Tff), ל"א, )שמות כמו יום, עשר באחד י יום עיטר אחדב.
 ח.(. פי )על ימים בששת - הארץ ואת השמים את ה'עשה

 כהנה דבר לחרש באחר חדש עשר בעשתי שנה בארבעים ויחינ
 משה דבר האלה הדברים הנה : אלהם אתו ה' צוה אשר ככל ישראל בניאל

 לכתבם רשות לו היתה ולא והמוכיח, הדורש כדרך שונים בזמנים עצמומרעת
 לישראל שנית לאמרם הקב"ה לו צוה שבט לחדש באחד שנה בארבעים אבלבספר,

 כפי לא ויכתבם ושיאמרם ה' מפי בספר שיכתבם לו צוה וכן הגבורה, מפיבצווי
 )המלבי"ס(. ה' שסדר אחר בסדר רק הנ"ל, מקומות בי"א שאמרםהסדר

 שיתהו, קודם יום ל"ז שבט, חדש בראש : לחדש באחד חרש עשרבעשתי

 )ב"ש(. משה מת באדר בדכי

 יחשוב שלא ז אלהב אתו ה' צוה אשר ככל ישראל בני אל משהדבר
 ה' *וידבר  בהם כתוב שלא מפני אמרם, עצמו מפי משה הדברים אלה כיהקושב

- משה" אל ה'  "ויאמר משה"אל  להיות ויוכל אותו, ה' צוה אשר ככל אמר לכך 
 ' ה ה 1 צ ר ש א ל כ כ ; )פ*ב( עליהן שצוה הוא שהקב"ה התוכחות, על גםששב

- ה' צוה אשר ככל גם אלא בלבד, ה' צוה אשר כל לא אלהם:אתו  הוא 

 את גם אלא בלבד, המצוות של והמדבק הקצר הנוסח את לא ישראל לבנימסר

 *באר" המו.שג של התוכן אולי וזהו - בצוען אפני של הרביםהפרטים
-  

 פסוק

-ה'  אב.(. פי על )ה. הזאת התורה את באר משה הואיל 

 והכירו חזקים מלכים שני לפניהם שנפלו שראו אחרי הכתו: אחייד.
 : ב ש 1 י ר ש א 1 )ב"ש( להוכיחם התחיל הארץ, את לכבוש אבותם הניחושבחנם

 כו"ק(. פי )על יושב היהאשר

 י הם ואלה עשתרות. בכתובים נקראים דברים שלשה מצינו :בעשתרת
 הבשן מלך עוג שהיה כשם כי כאן שהזכיר הוא ההרים ; זרה ועבודה הצאןההרים,

 עשתיוח והוא כדש"י(, )עיין הגבוהים בהרים חזק שבתו מקום היה כן גדולגבור
 ייקראו קרנים, בעשתרת רפאים את ויכו ה'( יעד, )בראשית הכתוב שהזכירקרנים

 כגון קרנים, להם אשר הצאן ההרים באותם שם שעולים שם על קרניםעשתרות

 : צאנך ועשתרות ד'( כ"ח, )דברים שכתוב מה הוא הצאן ; והכבשים והעזיםהיעלים



1דברים

 כי העשתרות, ואת הבעלים את ויעבדו ו'( י', מנופטים שכתוב הוא זרהעבודה
 ובחיי(. הרמב"1 פי )על צאן בדמות עשויה זרה עבודההיתה

 כמבואר המלכות, שם שכתב ברש"י סופר וטעות המלהמה, מקום הוא :באדרעי
 הגר"א(. בשם )כו"ק אדרעי למלחמה עוג... ויצא ל"ג( כ"א,ובמדבר

 עוג של השניה הבירה עיר היתה אדרעי כי ; באדרעי יושב אשר יבאדרעי
 פירשו כנראה, וכן, )ובאדרעי(, *ו" כאן חסר ואולי י"ב(, י"ג, ; ד י"ב,)יהושע

 )רד"ה(. ובאדרעי שתרגמו השבעים בתרגוםהמתרגמים
 התורה את באר משה הואיל . . . הירדן בעבר , , . הכתו אחריד-ה.

 ארז כבוש הוא האחד הקרובה, למיתתו סימנים שני משה שראה אחרי יהזאת
 בעבר כבר שהיו והשני עמיו, אל יאסף ושמיד ידו על יעשה שזה וידע ועוג,סיחון
 לבאר רצה - הזה הירדן את תעבור לא לו אמר וה' העברה, לזמן סמוכיםהירדן
 אב,(. פי )על בקצור להם אמר שקודם המצוות, 4עז ישראללבני

 לבנים לפרש החל משה ! לאמר הזאת התורה את באר משה הואילה.
 הדברים עשרת גם המצוות. כל להם ואמר לאבותיהם שאירע מה במדברשנולדו
- ה' מפי אבותיהםששמעו  )א"ע(. נאמן ציר מפי גם ישמעום 
- חז"ל פי על רש"י לשון : התורה את בארה.  פירשה לשון בשבעים 
 מזה. לישראל להם היה תועלת מה כי העמים, שאר לשונות על שונתם ואיןלהם,
 בשבעים - הוא המובן אבל אחרת, אומה בשפת לדבר לשונם את שנו לאוהם

 כו*ק(. פי )על לתורה פנים שבעים : אחר במקום חז"ל כמאמרכוונות,
 בצורה י הזה בהר שבת לכם רב לאמר בחרב אלינו רבר אלהינו ה'1.

 עלה א'( ל"ג, )שמות בפסוק אולי נכלל תכנו אולם הזה, הדבור קודם נזכר לאזו
 )רד"ה(. העדות משכן מעל הענן נעלה י"א( י', )במדבר ש - והעם אתהמזה

 ישראל ישבו ששם סיני להר קרוב מקום שם חורב ; )א"ס( סיני הוא :בחרב
 רבים, הסנה אילני שב כי סיני, יקראו המדבר וגם ההר שגם ואפשר ההיא,בשנה

- ההר הנתוב קראופעמים  את ישראל בני ויתנצלו ו'( ל"ג, יממות כמו חורב, 
 כל ששם צ לפניה אי בתחומו בחורב, אשר ההר מן כלומר חורב, מהרעדים
 הרמב"". פי )על בתוכה וההר חורבהארץ

 )ה,(. הזה ההר בסביבת : הזהבהר
 , . . האמרי הר ובאו לכם וטעו טנו . . . הזה בהר שבת לכם רבו-ז.

 הארץ אל תורה, למדתם שם מקום חורב, מהר ללכת עליכם : . . . הכנעניארץ
 כ"י(. פי )על המעשה אלא העיקר הוא המדרש לא כי התורה, שמירת מקוםשהיא
 )א"ע(. הזה המקום את עזבו : פנוז.
 לריר מבאר המו התורה, את לבאר רבנו משה שמתחיל לפני : לכם וסעופנו



 לתורה פירושיםילקוט

 כבר שהארץ להם אמר 2וה' ימדגיש, שנה, מ' במדבר עכובם טבת הארץ.אתבאי
 שנה ארבעים ישראל בני נתעכבו המרגלים בעון ורק ח'(. )פסוק להםנתונה
 אב.(. פי )פל )כיב--מ"ו(במדבר
 את ורשו באו ועת; סרח ארו הארץי את לפצכם נתתי רשהח.
 ומךפרדהמ ישרי1בד יץ לאבתיכם: ה' נשבע אשרהארו
 השבועה בכלל היתה לא ראוה ובם גד בני נטלו אשרהארץ

 לכם רב בחורב ה' לנו שאמר קודם : לאמר ההוא בעת אלכם ואמרט. )מנה"ח"
 הזה בהרשבת

- 
 ההיא בעת וטעם תורה, מתן קודם בא שיתרו האומרים דעת על

-
 יתרו. של עצתו היתה זו כי כאן משה הזביד ולא ; )רמב"1( בחורב בשבתנו

 : רמב"1( פי )על הזה הענין נעשה ה' פי ועל בשכינה שנמלך מפני הוא שהטעםויתכן

 פם ששמר בזש -- שיא בעת לאמר; ההוא בעת אלכםואמר
 מפס ד"נט, למשת הש השעה צורך ההוא שבזמן ראיתי כי הארץ, את רעת צב

 כ'( ט*ז, לדברים שכתוב כמו האדמה על אתכם להושיב לכם תספיק זושזכות
 בסנהדרין הגמרא לפי רש"י ופירש הארץ, את וירשת תחיה למען תרדוף צדקצדק
 אדמתם על ולהושיבם ישראל את להחיות הכשרים הדיינים ממי הוא כדאי%"ב(
 ב"ק. פי)על
 לענין כי השמים, ככוכבי הם המספר לענין לא : לרב השמים ככוכביי.

 בלבדהרבוי
- 

 בחיי(* פי )על רבים אתם כן רבים, שהכוכבים כמו

 יש שלהם הרבוי שעם השמים, ככוכבי ; לרם השמים ככוכבי היוםוהנכם
 גט הוא כך - עצמו בפני עולם הוא מהם אחד וכל מיוחד, ערך מהם אחדלכל

 ה.(. פי )על מישראל פרטכל

 כמו מהם, נוחה הבריות שרוח לשבטיכם, אהובים : לשבטיכם וידעיםי"א
 הרמב"ם(. פי פל )כו"ק וחבה אהבה שענינו ידעתיו, כי י"ס( י"ה,)בראשית
 העם מצד בחירה כאן יש י בראשיכם ואשימם . . . אנשים לכםהמו

- 
 ורדיה(. ה. פי )על רבנו משה ע"יואשור

 כמו אלי* ותאמרו "ותענו  לכתוב צריך  היה או מיותר, י אתי ותענויעד.

 )נצי"ב(. חז"ל בשם כפרש"י לעשות שימהר משה את שעינו רמז אלא מ"א, פסוקלהלן

 ואנו הגר.א(, פי על )כו"ק במלחמה המנהיגים גם היו הם : אלפים ושריטעו*

 חמשים ושרי נ"ב( מ"ח, ל"א, )במדבר מאות שרי גם במלחמה כמפקדיםמוצאים

 לארגם גם מתאים הצבאי שהארגון ומכיון ט'(, א', ב' מלכים ; י"ב ה', א')שמוזיל

 9י )על הארץ את רשו באו שנאמר אחרי עכשיו, רבנו משה זאת הזכירהמשפטי,

 י"ס, ב', הימים )דברי שנאמר כפי לויים היו הם , ם י ר ט ש ו ; אב,( בעעבותרדיה

 ועש העם לכל מחשים והלוים *4א( ח', )נחמיה האומר לפניכם, הלוים ושסריםאא



שדברים

 ששמר הלוים מז אלא שוטרים מעמידים היו לא בתחלה חסדא רב אמר ; מפרקפי

 שוטרים מעמידים אין עכשיו לפניכם, הלוים ושסרים י"א( י"ס, ב' הימים,דברי
 עוב(. פיו )יבמות מישראלאלא

 תשמעו אז לפניכם, ששהם אחיכם כשיהיו : ושפטתם אחיכם בין שסעט"ז.

 שיבא קודם לדיין דבדיו האהד יטעים שלא זה, בפני שלא זה ולאטענותיהם

 )ב"ש(,השני

 לפניכם העומדים את מכירים אתם גם אם : במרופט פנים תכירו לאי"ז.
 בעיניכם יהיה אלא המשפט, בשעת עליכם להשפיע צריכה זו הכרה איןלמשפט,
 הואז לאלהים המשפט כי איע(; פי )על בכלל אותם מכירים אינכםכאלו

 וצדק יושר ביניהם להיות בראם כן על כי יצוריו, בין משפט לעשות לאלהיםכי

 חטאתם הנה חמס, ותעשו תגורו ואם במקומו, אתכם ונתן עושקו, מיד גזולולהציל
 )רמב"1(. בשליחותו מעלתם כיל4'

 ע"א(. ח' סנהדרין פי על )כ"י הנבודה מפי :ושמעתויו
 ולראות להבין אתה יכול ; הארץ את לפניך אלהיך ה' נתן ראהכ"א,

 לך לתת רוצה ויהוא פגע, בלא רבים ואויבים ועקרב שרף ממקום שהביאךבמה
 )ב"ש(. מוכן הכל כי : ש ר ה ל ע ; הארץאת

 מה יחפש החופר כי הארץ, כל את לחפר ג'( ב', )יהושע כמו : ויחפרוכ"ב.
 )א"ע(י בסתרשיש

 שולחים אתם לפניכם הדרך לישר סבור הייתי כי י הרהר בעיני ויימסכ"ג.
 כך, מחשבתם היתה לא ישראל אבל וסוללות, דייק להכין צריכים אתם מהולידע

 )ב"ש(. ילכו לא ואם ילכו אם לידעחלא
 נס.(. במצרים עכו"ם שעבדנו מה על : אתנו ה' בשנאתכ"ז.
 אחרים, מאנשים זאת שומעים היינו אילו לבבנו; את המטו אחינוכ"ח.

 אב.(. פי )עי שנאמי? ראוי אחינו האומרים בהיות אבל מאמינים, היינולא
 לא שזה פי על אף : מהם תיראון ולא תערצע לא אלכם ואפרכ"ט.

 )צ"ה(. אז להם שאמר בודאי עכשו זאת להם וכאומר מכיון שלח, בפרשתנזכר

 הרי - מכם נסתלק הרי כבר,  עשה אם - תאמרו שמא : לפניכם ההלךל"ג.
 )ב"ש(. לפניכם הולך הוא יוםבכל

 )ס,(. חנם של בכיה קול : דקריכם קול אתל"ד.

 בארן, רוצים שאינם אלה : להם יעשה רוצים, שהם מה י איש יראה אםל"ת.

 ב"ש(. פי )על בה ילכו בה, החפצים וכלב ויהושע יראוה,לא

 סו-ע(. *י* בלי גם י"ר( כ"ד, )מ"ב נמצא כי נוסף היי* 1 זולתיל"ו.
 אוה"601 פי )על עליו חלה 4* . . איש יראה *אם הגזירה אין היש, ; יראנההזח
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 בין הפסיק : שם תבא לא אתה גם לאמר בגללכם ה' התאנף בי גםלפז.
 )ח.(. בגללכם זה וכל - ליהושע ונתנה ממני רשות נטלה - לומר ליהושעכלב

 "המן ! דברי את כהוגן פירשתם ולא אמונה מקטני שאתם בשביל יבגללכם
 הייתי שלא פירשתם אתם כי ; עלי הקב"ה הקפיד - מים" לכם נוציא הזההסלע
 שהייתי כפי דברי את לפרש לכם והיה - הוא ומקרה מים, משם שיצאוסבור
 מן מים לכם שנוציא כזה נס הקב"ה לנו שיעשה אתם סבורים ו"כי - לומררוצה
 ? ה'" במצות לא הסלע מן מים להוציא יכולים אנו "וכי - או שיעשה", כמוהסלע,

 ב"ש(. פי)על
 הזמן ובתוך שנה ארבעים במדבר נתעכבו המרגלים גזירת ידי על ;בגללכם

 ונתגלגל מים להם וחסרו במיתתה הבאר פסק זה ידי על ; למות מרים של זמנההגיע
 ה" ולא מרים עם מיד לארץ נכנסים היו המרגלים חטאו לא ואלו מריבה, מיענין
 תראה אבל שמי תבא לא אתה גם )כ"י(; זה עונש לכלל באמשה

 )רד"ה(. . . . יראה אם ל"ה( )פסוק בהם שנאמר האנשים לשארבנגוד -
 )א"ע(. משרתו הוא : לפניך העמדל"ת.
 הכתוב דבר רובם על : ע ר 1 ב 1 ט ; יום באותו : היום ידעו לא אשרל"ט.

 אחרינו לבנינו הדבר נגיח לא ונלחמנו, נעלה בעצמנו : נעלה אנחנומ"א.
 )רמב"ח. אמרתכאשר

 אחריו ירדפו מיד ביתם על שיגע מי כי : הדברים תעשינה כאשרמ"ד.
 מכאן האדם את שעוקצות : ם י ר ב ד ה ה נ י ש ע ת ר ש א כ ; )א"ע(וינשכוהו
 ופצעו שהכו ויכתום, ויבום ס"ה( י"ד, )במדבר בך אותו, ממיתות ואינןומכאן
 עליהם פיהם יגדילו שלא אויבים בחרב להפילם רצה שלא הרגום, לא אבלאותם,
 מלחמות. שאר כדרך יו במלחמה  הנופלים מנה שלא תדע שמים, שם יחללוושלא

 אבל שבי, ממנו וישב . , . הכנעני וישמע א'( כ"א, )שם שכתוב זהו כי נראהולי
 .. הכנעני את ויתן ג'( כ"א, )שם כדכתיב הקב"ה נקמם ואח"כ מהם, הרגולא

 חרמה, המקום שםויקרא
-  )ביש(. המלחמות שתי היו בחרמה 

 שאין - הזה הבכי הכתוב שם הזכיר לא י ה' לפני ותבכו ותשבומ"א.
 )רמב"ן(י חטאתם על נחמו בי לשבח עתה זה הזכיר משה אבל להזכירו,צורך

 תשובה מתוך אשמתכם על הבכיה היתה לא י ' ה י נ פ ל ו כ ב ת 1 1 ב ש ת1
 מפנ* אחור ב 1 ש ל שהוכרחתם עד אתכם, והכו רדפו אשר על אם כיוחרטה,
 האוין ולא ; )כו"ק( ותבכו - ותשובו אמר ולזה ה', שמע לא לכןהאויב,

 )ס.(* בדמעתם אפילו דבי השיגו לא ולפיכך שלמה, תשובתם היתה שלא : ם ב י לא
 )רשב"ם(. יודעים שאתם כמו כלומר, : ישבתם אשר כימיםמוו.



-שוברים

 )רשב-ם(. במדבר הלכו א"י בדרום כי א"י לצד : צפנהג.

 )בחיי(. אביו את שכיבד מפני עשו בבר מלהתגרות מנעם : בם תתגרו אלה.

 פקודת פי על הלך, ישראל שעם ברגע : שעיר הר את נתתי לעשו ירשהכי
 בתן ה' אשר אחרות, ארצות כבוש מתאות ה' הזהירו כנען, ארץ את לכבושה',

 ה.(. פי )על אחריםלעמים
 )א"ע(. למכור ירצו אם : בכסף סאתם תשברו אכל1.

 אותו קנו משלהם, ולשתות לאכול תרצו אם : בכסף מאתם תשברואכל
 להם היו כי צריכים, היו שלא אעפ"י - בחזקה כלום משלהם הסחו ולאבדמים,

 ושתיתם... ואכלתם... )ב"ש(; יקע -- ירצו אם אלא מהבאר, ומיםמן
 מ נדע ממילא כי כמיותר נראה וו%תיתי..6 ואכלתי... כ"ח פסוקסכן
 לאכול מהם 'שתקנו היא '%הכתה מחכן ולשתות, לאכול הוא והמים האוכלקנית

 כו"ק(. פי )על והבאר המן להם היו הרי כי לדרך, צדה לקחת ולא מידולשתות
 המתעסק על אלא נופל אינו ידים מעווה לשון : ירך טעשה בכל ברכךז.
 זה ומה המדבר, דור לאנשי היו לא אלה וכל וכדומה, במסחר או האדמהבעבודת
- : משה להםאמר  ההש פה ומהזכיר שהברכה יתכן ז ידך" מעווה בכל .ברכך 

 שכר לתשלומי הדין מן להם היה וזה ממצרים, בצאתם להם שבא הגדולהרכוש
 שנחוץ מה לך נתן : ך ת כ ל ע ד י ; )כ41ק( הרבות בשנים מצרים אתעבודתם

 ות"א(. ס. פי )עללך
 ישראל בני עם שנהגו לפי אחינו, אומר עשוי בני אחינו מאת ונעברח.
 )אוה"ח(. עשו בני לי עשו כאשר כ"ט( )פסוק ככתוב ומים, לחם להם שמכרובאחהה

 ישראל בני את הקב"ה הזהיר אומות אילו על י מואב את תצר אלט-י*ב.
 חוי, גם שנקרא - שעיר על ומואב. עמון שעיר, על ? ארצם את יכבשושלא

 שהית ישראל וסבורים החוי, צבעון בת . . . אהליבמה את ב'( ל"ו, )בראשיתכדכתיב
 לפנים, החרים ישבו ובשעיר )יאב( כתב ולכך לירש, הקב"ה להם שנתן ההויארץ
 חוי איזהו מפרש כ"ג( )פסוק ומקמן עמסים. מז' ואינם חורי שמם עיקרכלומר
 שהיו - מואב ועל עמון על זה(, לפסוק ב"ש בבאור להלן )עיין לישראלשניתן
 לבראשית כדכתיב אבינו, לאברהם שניתנה רמאים, ארץ היא שארצם סבוריםישראל
 "רפאים י"א( )פסוק במואב כתוב לכן הרפאים, ואת הפרזי ואת החוי את כ'(ט"ו,

- הם" אףיחשבו  המואבים כי רפאים, ואינם רפאים, שהם אדם בני עליהם יחשנו 
 לכם ואין שמם. עיקר וזהו ואימתניים, גדולים שהם שם על אימים, להםיקראו
 בני סבורים - היא אף תחשב רפאים ארץ כ'( )פסוק כתוב ובעמון ; בארצםדין
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 בעלי שהם לפי זמזומים להם יקראו העמונים כן, ואינה רפויים, ארץ שהיאאדם
 וחכמ"ם כענקים, ורב גדול עם אלה וכל זמם(, כאשר לכמו: ותחבולות,מחשבה
 תחתיהם אחרים ונתן והשמידם בבורא, ומורדים ובגבורתם, בחכמתםובוטחים
 שאי אולם לישראל. שנתנו העממים מאותם אינם אבל מהם, הלשים בידומסרם
 עליהם, להזהר ישראל הוצרכו לא עליהם, טענה שום לישראל להם היתה שלאאומות

 )ב"ש(. ? לכבשם דעתם על יעלה מדועכי
 רואיהם. על נופלת שאימתט מפני : אטים להם יקראו והמאכיםי"א.
 להם נתונה שארצם מפר האלו באומות מלחמה יתגרו שלא כדי א( : זה כלואמר

 ולנחמם, ישראל בני לב את לעורר כדי ב( ; אברהם יורשי בכלל והםבהשגחה,

 והחורי עמון בני מלפני האימים את הוריש הקב"ה כי הארץ, מאומות יפחדושלא
 העמסים שבעת את יוריש ברחמיו הוא וכן ארצם, את להם ונתן שעיר, בנימלפני
 אב,(* פי )על ארצם את לישראלויתן

 ועוג. סיחון כבשו שכבר התזרה, כתיבת בעת : ישראל עשה כאשרי"ב.
 )ם,(. העולם כמנהג שלא מועט בזמן ואדירים, גדולים מלכיםמהיו

 ועברו קומו אלה, שני בגבול לעבור לכם שאסור ומאחר : קמו עתהי"ג.
 שניהם לגבול אוץ לעבור תוכלו ומשם שניהם, לגבול חוץ שהוא זרד נחל אתלכם
 )ס.(. הירדןעד

 יכלו לא עכשו שעד להורות נ זרד נחל את לכם ועברו קמועתה
 מצ-

 עמד לא רצויים ישראל וכשהיו קטל' שהיה פי על אף זרד, נחל את לעבורהעונות
 מכי הראשון שהיה משום זרד נחל את הזכיר י ד ר ז ל ח נ ; )צ"ה( בפניהםהים

 ח.(. פי )על שעברוהנהרות

 נא"ש. אליהם ובקרבך - מירוש : עמון בני מול וקרבתי"ס.

 החוי ארץ היא היכן לפרש מתחיל ועתה : בחצרים הישביח והעויהכ"ג.
 הגרון שאותיות החוים, כמו העוים ואומר שעיר, הר שהיא סבורים ישראלשהיו

 אמון והכי ע"ב( ט"ז קטו )מועד עייא והיא לר" רבי קורא בתלמוד גם כימתחלפות,

 בחצרים יושבים היו הם - ארצם היא היכן לדעת תרצו אם - והחוים :קרא

 מחזיקים והנה השמידום, כפתורים גבולם. היה עזה עד היו, גבורים פרזות,בערי
 לקמן בה ככתוב עוג, ממלכת היא רפאים וארץ ; כבשוה ומידם בשלכםהכפתורים

 )ב"ש(. שם( רש"י )עיין רפאים ארץ יקרא ההוא הבשן לכל י"ג()ג',
 כנגד י השמים כל תחת העמים פני על ויראתך פחדך תת אחלכ"ה.
 הרמב-ח* פי )על העמים כל שייראום מדברישראל
 היתה סיחון ארץ שרוב לפי : לאמר שלום דברי . . . מלאכים ואשלחכ"ו.

 קר(פ לא רפאים בארץ מחזיק שהיה לעוג אבל לשלום, להם קראו ומואב עמוקמשל



ינוברים

 ת ל ש א 1 התוספותך בעלי )רבותינו עמסים לשבעה שלום קוראים שאיןלשלום
 )רמב"ףי מלחמה מ והתגר רש החל לי שאמר לפס קודם, שלחתי :מלאכים,..

 היתה ס"ק ר, שף ימים דברי ; י"ח י"ר להושע קדמות קדמות:ממדבר
 )רד"הג לו מזרחה המדבר יד על כנראה שמצאה ראובד מטה בנחלת לאיםעיר

 להם והוציא ישראל שבאו טרם מדבר שהיה "מקום מז : קרמותממדבר
 )ב"ש(. הסלע מן מיםיישם

 דיך שאינו אדום, למלך שאמר כמו "נש", אמר ולא : בארצך אעברהכ"ז.
 )ע.(. צווי רקבקשה

 לא אולי ; א"ע( פי )על אצטרך אם , ואכלתי תיצברני בכתף אכלכ"ח.
 )מ"ב(. נושבת ארץ אל באם עד ל"ה( ט"ז, )שמות כתוב כי הישוב במקום המן יורדהיה

 כ"א )דברים כתוב המואבים בשאר אבל : בער הישכים והמואכימכ"ט.
 )רשב"ם(. ובמים בלחם אתכם קדמו לא אשרה'(

 ; בגבולו לעבור ישראל את מלהניח למאן , רוחו את אלהיך ה' הקשה כיל.

 )41 להלחם לבבו: אתואמץ

 אב4 פי על )ה, מפלתו התהלת כבר היא התנטותו , וטו ההלתי ראהל"ג
 בכל ושראל וישב כ"ה( כ"א, )במדבר מדכתיב : עיר כל את ונחרםל"ד.

 ל"ב, )שם וכתיב האמרי,ערי
 ל""

 שלא מבואר סביב, הארץ ערי . , . להם ויתן
 לכליון אינו הרם שלשון אפשר עיר, כל ונחרם כאן שאמר ומה סיהון, עריהתרימו
 ט"ז( י"ג, )להלן כמו הרם, נקרא יושב מאין שמם הנעשה גם כי גמורה,והשחתה
 הנשים , בה" אשר כל ו"את  הגבחים,  האגשים  הם  רמב"ן, פירש אתה","ההרם
 את באש ו"שרפת : אח"כ נאמר עצמה העיר השחתת ועל האנשים, אחריהנגררות
 ו והנצי"ב( )כו"ק החרם באור אלא אינו והטף" והנשים "מתם זה ולפי :העיר*

 כ', )דברים שנאמר בכך ונצטוו האמורי, מן שהיו : ף ט ה ו ם י ש נ ה 1 ם תמ

 )רמב"ן(. נשמה כל תהיה לאט"ז(

 לעירה ישראל בני שבאו טרם למלחמה יצא הוא : הבשן מלך עוג ויצאא.
 ל"ד(. ב' הרמב"1 פי )על לסיחון עשו כאשר לשלום לו קראו לאולכן

 בזש ידוע היה לא חרמון שהשם מכיון : שרין לחרמון יקראו ציתניםט.
 הר היינו מ"ח(, ד', )דברים שיאון בשם הזה ההר את קראו והם ישראל, לבניההוא
 חרמון של השונים השמות את כאן להזכיר לנחוץ רבנו משה מוצא )שיא(,גבוה

)רד"ה4
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 ברבת לו היה כברזל חזק מבצר כלומר מבצר, לשון ערש ערשו: הנהי"א,
 שלהחומה הגובה : ה כ ר א ת 1 מ א ע ש ת ; כברזל חזקה חומה מוקף שהיה עמון,בני
 וכאן באש"ף, מקום בכל היא הלא תיבת י א ו ה ה ל ה ; %"ש( אמות תשעהיה
 )נצי"ב(. מכיר בית ההן הנה ד'( ט', וש"ב כמו היא, הנה : התיבהעיקר

 הזאת הארץ ואת : במקום הוא, קצר מקרא ; ירשנו הזאת הארץ ואתי*ב.
 )ב"ש(. ולגדי לראובני נתתי . . . ירשנואשר

 מנשה חבלי ויפת ה'( י"ז, ויהושע כמו חלק לשון חבל : הארגב חבלי"ג.
 מלשון רפאים הואיקראארץ אשר רפאימי ארץ יקרא ההואעשרה)ב"ש(;

 )רמב"ן(י רבים וכן אשר, במקום בו שהדכא" נכריות נשים ההשיב י"ר( י',)עזרא

 ן נ ח ת או

 שהרי בוראה, אצל בלום לבריה שאין למד אתה מכאן : ה' אל ואתחנןכ"ג.
 כניסה על אהרן התפלל שלא ומה ; בתחנונים אלא בא  לא  הנביאים של רבןמשה
 מתנות כ"ד לקבל כדי לארץ להכנס שרוצה יאמרו שלא כדי - ישראללארץ
 על כ"א(, )פסוק יהושע את שצויתי לפני קודם, : וא ה ה ת ע ב ; )מ*1(כהונה
 א"ע(. פי )על כ"ח בפסוק ה' פקודתפי

 קב', למעלה כדכתיב י גדלך את עבדך את להראות החלת אתהכיד.

 את ו ; הטבע גדולת זוהי גדלדי את ; )רשב"ם( פחדך תת אחל הזה היוםכ"ה(

 ; הטבע הליכות הוא י ך י ש ע מ כ 1 )נצי"ו( הטבע לשדד : ה ק ז ח ה ך די

 הנצי"ב(. פי )עו  הטבע שדוד זהו : ך ת ר 1 ב ג כ1
 את לחבב הפרשה זו וטעם : הטועה הארץ את  ואדאה בא  אעברהב"ה.

 )א"ע(. ממנה יגלו שלא ה' מצות ישמרו חביבה תהיה הארץ ואם ישראל,ארץ

 העם כאחד פרטי, כאדם אלא האומה,  במנהיג לח : י . .  ואראה נאאעברה
 שמניתי אחרי ההיא, בעת אמר ולכן אב.(, פי )על הארץ את שיראו שמההעוברים

 ; מ"ב( פי )על תביאו לא לבן י"ב( כ', )במדבר השבועה ונתקיימה יהושעאת

 והלבנז; הזה הטוב ההר הטובה... ואראהאתהארץ נאאעברה

 ינחיל כך *די ועל - הטובה הארץ אל שיעבור א( , דברים שני בקש רבנוסשה
 יורו" כך ידי על תהיה צ"ה, להלן שמפרש כפי )14ולי, ישראל לבני הארץ אתסשה
 בית למקום  והלבנון )ירושלים( הזה הטוב ההר את ושיראה ב( ; להכבש(נוחה



סו ם י ד בד

 לבקשה צירף הוא ולכן רוחנית, השפעה הזאת מראיה שיקבל כדיהמקדש(,
 בקשתו את רק מלא והקב"ה "נא"; המלה את ישראל בעבור שהיאהראשונה
 כמו : ה א ר א 1 א נ ה ר ב ע א ; נ4י( פי )על הארץ כל את לראות לו ונתןהשניה
 המקדש בית ן: נ והלב ; )מ"ב( ואראה נא אסורה ר( ל, )שמות בסנהשאמר
 שפירש )כמו לבשן המקדש בית תקרא והלבנן, )ח(; הלכמן מעצישנעשה
 יהע אם י"ל ל, לשעיהו שנאמר ישראל של עושתיהם מלבה שה" מפתרש"ק,
 הספרי(. פי )על ילבינו כשלג כשניםחטאיכם
 כך כל היה לא משה שעון הוא בזה הרמז י למענכם בי ה' ויתעכרכ*ו4
 איו כי הו"ל שאמרו וכמו ישראל, בסבת לא אם כזה, גדול עונש להענישוחמור
 ישאיג ההן שגם ה' רצה ולכן במדבר צאנו ויתוארו לארץ הוא שיכנס למשהשבח

 ר ב ע ת י 1 ; )צ"ה(  בראשם  ומשה התחיה לעת שיקומו ולהבטיחם עליהם לכפרבמדבר
 בענשו ה' ררבי על שתלמרו כרי : ם ב 1 ע מ ל ;  שחטאתי  בושן עלי בסס : י ב 'ה

 ישראל לארץ להכנס רצה שמשה לפי 4 ך ל ב ר ; רד"ה( פי )על קל חטאכעד
 למעלה זכית שכבר בנבואה, לך רב הקב"ה לו אמר בנבואה ושלמות שפעלהוסיף
 עור נביא  קם ולא ו'( ל"ד, )הברים  הכתוב שהעיד כמו אדם, שום אליה  יגיעשלא

 )מ"ב(. כמשהבישראל
 ש ראיה שעיקר לפי ב"ימה" התחיל : ומזרחה ותימנה וצפנה ימהכ"ז.
 פ מ י י )כ"י( המערבי שבכותל השכינה ראית ידי על היא יתרה קדושההנותנת
 לארז דרומית במזרחית  היתה  הפסגה  באשר ומירחה1 ותימנהוצפנה
- הקרוב כך ואחר וצפונו;(, )ימה יותר הרחוק את תתלה שיראה לו אמרישראל  
 ליץ ומזרחה4 ותימנה וצפנה ימה המלבי"ס; פי )על ומזרחהתימנה
 צפנה לאברהם נאמר י"ד( וי"ג, בבראשית ; אהד בסדר בתורה הרוחות זכרוןמצינו
 ונגבה וצפנה וקדמה ימה ליעקב שמר י"ד( וכ"ח, בבראשית וימה, וקדמהונגבה
 ח"י וכ"ג, ובאיוב י"ד(, לכ"ח, שד"ל פירוש את לבראשית פירושים בילקוט)ראה
 ר4 י נ י ע ב ה א ר ד ; בחיק פי )פל )נגבה( ימין )צפויו שמאל )ימה( אחור קדם,ט'(
 המדבר מתי בגזירת היה ההש שאף הבאים הדורות יאמרו שלא כדי הקב"ה זהעשה

 צ"ה(. פי על )מ"ב יראוה לא מנאצי וכל בהםשנאמר
 את בראיתו כי לו רמז : תראה אשר הארץ את אותם ינחיל והואכ"ח.
 )צ"ה(. ליהושע להכבש נוחה תהיההארץ

 שכתוב כמו משה קבורת היתה ושם : פעור בית מול בגיא ונשבכ"ט.
 ל"ד,)דברים

"1 
 )מאקי"ם(. פעור בית מול מואב בארץ בגי אתו ויקבר



 לחורה פירושיםעקוםמז

 לעשות אתכם מלסר אנכי אשר המששים ואל החקים אל שמעא,
 תלו.ות המצוות כל שאין פי על אף י הארץ את וירשתם ובאתם תחיולמען
  ישראל YW את  ישראל  לבני גתן  לא  שהקב"ה במצוות, תלויה  הארז  הריבארץ,
 ארצות להם ויתן מ"ד--ס"ה( ק"ה, )תהלים שנאמר התורה, את שישמרו מנת עלשא
 אל שמע המלב"ים(1 פי )על ינצרו וחורתיו חקיו ישמרו בעבור ,.גוים.

 בארץ. תלויות שאינן המצוות על מזרזם תחלה : ם י ט פ ש מ ה ל א ו ם י ק הה
 חיים וי תחי מען ל ; )מלבי"ם( בארץ התלויות המצוות על ה'( ופסוק כךואתר

 )על ותרשו תביאו למען להגיד יספיק הגשמיים, החיים על כוונתו אם כינצחיים,

 מ"ב(.פי

 בפסוק גם וכן פה, שבעל התורה על יורה "מלמד" לשון : אתכם מלמדאנכי

 )א"ע(. המצוות לעשות - הלמוד עיקר כי לעשותי אתכם מלמד ; )כו"ק(ה'

 ובלבד התורה, מן מצוה זוהי גדר משום חכמים שתקנו ומה  תמפו:  לאב.

 )רמב"1(. בתורה הקב"ה מפי ואינה הזה הגדר משום שהיאשידע

 על שהוספתי קטן חטא בעבור מדבר מתי עם נשארתי אני הנה ; תספולא

 בלשת ו: פ ס ת א ל ; )צ"ה( הכיתי ואני הסלע אל ודברתם אמר אשר ה'דברי
 דין לבית אזהרה כאן בי עליו, תסף לא יחיד בלשון ח'( לעג, ראה ובפרשתרבים,
 ט' הלכה ב', פרק ממרים הלכות )ומהרמב"ם כו"ק( פי )על שבירושליםהגדול

 בירושלים הגדול דין לבית אזהרה הוא ממנו תגרע ולא עליו תסף לא כינראה,
 שהו יגידו אלא התורה, כמצוות הכמים ותקנות חכמים גזרות את יעמידושלא
 כי משחד, צח" זה אץ ממנו: תגרעו ולא חכמים(; ותקשת חכמיםשרות
 איך אבל ממת מאתים בכלל יש שהרי ה/ מצתת על להטיף ,תאפשר זהוב ייתכן
 - תוסיפו לא של ההסבר הוא תגרעו" "לא אלא ? ה' ממצוות לגרוע הדעת עליעלה
 כ"י(. פי )על גרעון לידי לבא אפשר הוספה ידי שעלמפני
 אתם כי תוסיפו, לא שהזהיר מה על טעם בזה נותן : הראות עיניכםג.

 על להוסיף ודמיתם ולגנותה לבזותה שהוא פעור בעל עבודת על שחשבתםרואים
 תראו בזה הנה  בך,  ע4  ונענשתם  וברדופה, היתה  זו ובאמת נצטויתם, שלאמה

 ל ע ב ב ; ויגר"א( בשם )כו"ק יתברך צוויו על יותר שמוסיפים סמה הבאהפחיתות

 )א"ש. פעור בעל בעבור י ר ו עפ
 והמשפטים ההקים קיום ע"י היינו בסיס, - כן , הארץ בקרב כן לעשותה.

 תושבים מקבלת איננה הקדושה  הארז כי  הארי, בקרב ותקומה בסיס לכםיהיה
 י ץ ר א ה ב ר ק ב 1 כ ת 1 ש ע ל ; כו"ש פי )על אותם ותקיא ה' רצון עוברישהם



טדברים

 )ה.(. ארץ לו היות לפני חוקים היו לו אוער היחידי העם ההא העבריהעט
 רדיה(. פי )על גדול לגוי תהפכו התורה שמירת ידי על כי : הזה הגלול הגוי1.

 בלבם חכמה נותן וה/ ה', יראי בו שיש היא העם גדלות : גדול גויז-ח.
 אליו1 קרבים אלהים לו אשר גדול גוי מי כי א"ע(; פי)על
 אליו, קראנו בכל אלהינו כה' אליו קרובים אלהים לו אשר הגוי ? גדול גוי מיכי
- 1 גדול גוי ומי ח'( )פסוקוכן  התורה ככל צדיקים ומשפטים חקים לו אשר הגוי 

 )ה.(.הזאת

 את לקבל - עקתיה בעדן צלותיה לקבלא ; אליו קרבים אלהים לו אשרז.
 )ת"א(. צרתו בעתתפלתו

 בשמית מאד: נפשך ושמר המףי שמרת תהי לך: הטמר רקט.
 מאד כאן אמר ולכן הגוה בשמירת מאשר עתר הוא להזהר האדם צריךהנפש
 מצוות זהו - מאד נפשך ושמר עשה, מצוות זהו - לך השמר או ; כ"י( פי)על
 כ"י(. פי )על תעשהלא

 י . . . עמרת אשר יום )י( . . . עיניך ראו אשר הדברים את תשכחפן
 )רמב"1(. סיני הר מעמד תשכח שלא המצוות, אליך באו מאין לזכור, מאד מזהירךאני

 בלב ה'( ט"ו, )שמות וכן הרואים, כנגד באמצע, : השמים לב עדי"א.
 )א"ע(.ים

 לעשתכם ימשפטים הקים אתכם ללמד ההוא בעת ה' צוה ואתיי"ר.
 התלויות מצוות גם אהבם ללמד שליח ה' אותי עשה ההיא בעת י בארץאתם
  המלב"מ(. פי )על  הגוף  חובת שהן מצוות רק ישנן  הדברות בעשרת כיבארץ,

 את  וי תשחתו פן 1ת"י(1  מעשיכם -  עובריכן  וכשחתון: טןט"ו.
 )מלבי"ס(.נפשותיכם
 )ח.(. שמים האויר נקרא מקומות בהרבה : בשמים תעוף אשרי*ז.
 וא"ע(. ויפול שידחה כאדם ; ונדההי"ס.
 ופסולת סיג מכל נקי שהוא : הזה כיום י . . הברזל מכור אתכם ויוצאכ.
 כ"י(. פי)על

 א"ע(. פי )על לארץ אכנס שלא גרמתם אתם : רעליכם עלכ"א.
 העבים ועל ו/( ה', )ישעיהו כמו לעשות, שלא : אלהיך ה' צוך אשרכ"ג.
 הזהיב וכאן בכרובים, לעשות י ך י ה ל א ' ה ך 1 צ ר ש א ; )א"ע( מהמטיראצוה

 )כ41ק(. אחר במקוםמלעשותם

 ל א א ו ה ה ל כ א ש א ; )א"ע( הוא אוכלה כאש : הוא אכלה אשכ"ד.
 דבר על התאנף לפניו, חביב שהייתי אותי, ראו כי מועט, דבר קצפו ואין : א נק

 )ב"ש(. מכעיסיו לנקום הוא וקנאאחד,



 לתורה פירושיםיקוט

 שראו האבות מן מתירא אני אין ., . . מכים ובכי בנים תוליי כיע"ה.
 מ ת נ ש ו נ ו ; )ח.( מתירא אני - ראו שלא בניהם מבני אלא ונוראותיו, הקב"המעשי
 מ ת י ש ע ו ; %"ש( עוד נפסידנה ולא בארץ נתישבנו כבר : ותחשבו ? ץ ר אב

 )א"ע4 ולנאוף לרצוה כמו המצבת בשאר ה': י בעינהרע
 שתהיתה הצרות על כאן נאמר מהירות ענע : מהר וואבדץ אבר ביכ"ח
 שיקדים : ר ה מ ן ד ד ב א ת ד ב א י כ , )כ"י( זו אחר בזו במהירות תכופותבסוף
 זמן שיגיע להמתין ; ה י ל ע ם י מ י ן ב י ר א ת א ל ; הזמן לפני הגלותאת

 שמד ימה וצאז מפני תשמדוז1 השמד כי הסאה; שתתמלא בעתהפרעת
 )מלבי"ם4 ,מארית מכם תשאר שלא לגמרהושית

 יערב כמעשיהם, לעשות שתחפצו מאחר : בעמים אתכם ה' כהפיץכ"ז.
 וגוי גוי בכל מעטים : ם י 1 ג ב ר פ ם מ י ת מ ם ת ר א ש נ 1 ; )ב"ש( בהםאתכם
 )רמב"1(. לאל שבח אנחנו רבים בכללנו אבל אותנו, יפזר השמים רוחות בארבעכי

 ממלכה הוא - גוי : בגוים מספר מתי ונשארתם בעמים אתכם ה'והפיץ
 ועם עם כל בקרב הוא )והפיץ( והפיזור בגוים, היא הגלות ; עמים כמה בהשיש
 הנצי"ב(. פי )על גויבאותו

 הצרות ורוב מות אימת מפני : אדם ידי מעשה אלהים שם ועבדתםכ"ח.
 מפני יעבדו העמים אלהי ואת בקרבם, ה' תורת וישמרו הדת, מכלל יצאווהגזרות
 )אב(.היראה

 הרגשות ארבעה הזכיר י יריחן ולא יאכלון ולא ישמעון ולא יראון לאאשר
 המישוש( )תוש החמישית להזכיר צורך ואין והריח(, הטעם השמיעה, הראיה,)חוש

 ; )א"ע( אחד לאדם או אחד ולגוי לרבים ידבר : ומצאת . . . ובקשתםכ"ט.

 אם נפשך: ובבל לבבך בכל תדרשנ1 כי נמצאתובקשתם...
 : צ"ה( פי )ער ואחד אחד כל אותו ימצא אז - אחד ובלב אחד כאיש יבקשוהוהרבים

 יהיה לה' ולהשתעבד לשוב הרצון תדרשנו: כי ומצאתובקשתם...
 הנצי"ב(. פי )על ה' את וימצאו - יתפללו הדור ויחידי האומה,בכל

 ולא כלום, אלהות אותם לכם מועילים שאין ותבינו : ומצאוך לך בצרל.

 מותש אלהיך, ה' את משם ובקשתם עלית, *ים שאתעוזיא

 %"ש4 מעתה א לי טוב כי הראשון אישי אל ואשובה אלכה טץ ב/ע"שע

 1 שלמה בתשובה לפניו השבים אותם ומרחם : אלהיך ה' רחום אל כיל"א.

 ? האומות שאר על מאשר יותר פשעינו על הקב"ה מקפיד מה מפני תשאלואם
-  

- ל"ב( )פסוק כי אומה, לשום עשה שלא מה נסים לך שעשהלפי  לימים נא שאל 
 וב"ש(. ן כמהו הנשמצ או  הזה  הגדיל ברבר  הנהיה , , .ראשונים



יטדברים

 רד"ה(. פי )על לגמרי להשחת לך יתן לא : ישחיתךולא
 )א"ע(. נוסף "ל" : היום למןל"ב,
 אברהם, הראשון, אדם כמו יחידים, : מדבר אלהים קול עם השמעל"ג.
 לא - בלעדיך שלם עם אבל מדבר, אלהים קול את שמעו ומשה יעקביצחק,
 ה,(. פי )על ! כזאתשמע

 )מ"ב(. הא"ב כל זה בפסוק : הנסה אול"ד.

 לכלל באת ראיה ע"י אם כי אמונה, ע"י לא לרעת: הראת אתהל"ה.
 )ה.(. ! מלבדו עוד ואין האלהים, הוא ה' כיידיעה,

tr~gגוים שמצה עמנו לכנסו בזרעם, אמר אם כי ליעקב רמז : בזרעי ויבחר 
 מצרים על שכעס בכעס : 1 י נ פ ב ך א צ ד י 1 ; )א"ע( ועשו( וישמעאל קטורה)בני
 בפעולות מאחוריו, לא הטבע, מן למעלה מפניו, הבאות בפעולות י 1 י נ פ ב ;)א"ע(

 )אב.(.טבעיות
 וכן ; )רשב"ם( ועוג סיהון ארץ את לירש התחלתם שכבר : הזה כיוםל"ת.

 )א"ע(. ירושתו לארץ ישראל עש" כאשרכתוב

 ת ב ש ה 1 1 בחורב אלהיך ה' לפני עמדת אשר היום את : היום וידעתל"ט.
 ועל ממעל בשמים האלהים הוא ה' כי - הדעה בלבבך תתישב : ך ב ב לאל

 סיני הר מעמד אחרי י הוא המובן או מלבדו, עוד אין : ד ו ע ן י א מתחת,הארץ
 מ י מ ש ב ; אב,( פי )על בה' להאמין כדי התחכמות או התפלספות עוד נחוצהלא
 4 )ה למטה המרחב בכל : ת ח ת מ ץ ר א ה ל ע ו למעלה, המרחב בכל : ל ע ממ

 ונצטוינו יתברך, ה' בידיעת התורה מן עשה מצות זוהי : לבבך אלוהשבת
 ל א ת ב ש ה 1 ; )בחיק בלבד הקבלה על נסמוך ושלא אחדותו על ולחקור אותולדעת
 בעיון ורק  המחשבה, בתהלת בשכל יושגו לא האלקיים שהענינים לפי : ך ב בל

 )מ"ב(. עיוןאחר
 בשמים האלהים הוא שהי הידיעה מצותיו, ואת חקיו את ושמרתמ.
 ה,(. פי )על ומצוותיו ה' חוקי קיום לידי אותך להביא צריכה מתחת הארץ ועלממעל
 דת תחודש לא כי הימים, כל . . . מצותיו ואת חקיו את ושמרת : הימיםכל
 )ס.(.לעולם

,R"bהזאת הפקודה את בצע אשר ליהושע, צווי ידי על , משה יעריל אז 
 רד"ה(. פי )על המערבית ישראל ארץ כבושאחר

 תחלה, נפשות בהצלת פתח שראובן לפי ראובן, של בחלקו י לראותנימ"ג.

 )בחיק. מידם ויצלהו ראובן וישמע כ"א( ל"ז, )בראשיתשנאמר
 הספר שבתחלת לפי : ישראל בני לפני משה שם אשר התורה וזאתמ"ר.

 התורה את באר משה הואיל ה'( א', )דברים שנאמר התורה, דברי את לבארנתכוין
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 אל ה"מ עד באו לא למה הסבות את זה לפני להזכיר שרצה אלא לאמר,הזאת
 * . . משה שם אשר התורה וזאת ואמר הראשון לענין עכשו חזר הנתלה, ואלהמנוחה

 ע.(. פי)על
 אחר אלא ומיד, תיכף ולא ממצרים, שיצאו אחרי : ממצרים בצאתםמ"ו.
 )אוה"" שנהארבעים

 אר"ל(.

 היי ההם הארצות כל שירשו לפי אולי : ישראל כל אל משה ויקראא.
 שעד אפשר או ; לכולם לקרא הוצרך לזה האלה, המקומות בכל מפוזריםישראל
 ולטף לנשים גם קרא הדברות עשרת לומר וכשרצה האנשים, עם מדבר היהעתה

 )אוה"ע(. סיני הרכבמעמד

 )א"ע(. טיני הוא בחרב:ב.

 אלה אנחנו אתנו כי הזאת הברית את ה' כרת אבתינו את לאג.
 דיר כל רק מחייבת ישראל, עם עם ה' כרת אשר הברית : חיים כלנו היוםפה
 עם הברית לקיום והאחריות מהמצוות, חפשים הרי המתים כי עכשיו, החיודור
  ואב.(. כ. פי  הנר  עכטיו החיים  על  רן מוטלתה'

 וא"ע(. )ב"ש אתנו אף כי אתנו:כי

 כאשר לא"י קולו אחד ישמיע כאשר אמצעי, בלי כלומר, : בפנים פניתד.
 בלתי בפנים; פנים א"ע(; פי )על אותו רואה אימו גם אם פניה אלפנה
 )ס.4 בחושים משתמשים בעודכם אבל לילה, ומראותחמם

a~1Dע.(. הדברות בעשרת : עטכם ה' סבר בפנים( 
 אתה דבר שאמרתם אחרי ההוא: בעת וביניכם דל בין עמד אנכיה.

 )ע.(. ונשמעהעמנו
 עבדותא מבית : עברים מבית1.

- 
 )ת"א(, עבדות מבית

 )ת"א(. מורדים בנים על - מרדיז בנין על : בנים עלט.

 וכמוהו השבת, יום את זכור כמו ענינו : לקדשו השבת יום את שמורי"ב.

 יום יהיה מתי לבך תן - פסח ועשית האביב חדש את שמור א'( ט"ז,)דברים
 ואין הפסח, את ולעשות השבת את לקדש בכוונה האביב, חדש יהיה ומתיהשבת

 וההמנעות המנוחה שענינו מהללו,  טבת  שומר  ביניך  הטבת יום את שמורענינו

 האופן באותו אלהיך: ה' צוך כאשר לקדשו )שד"קו מלאכהמלעשות

 )ס,(.שצוך
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 ככתוב בראשית, מעשה ולזכר העולם חדוש לסמל י אלהיך ה' צוךכאשר
 שהיא מפני האלו, המלים את התורה פה והוסיפה יתרו, בפרשת הדברותבעשרת
 אב.(. פי )על מצרים ליציאת זכר - לשבת נוסף טעם פהנוחרת

 טוב פלוני יום ; האומרים המעוננים כדברי לא : תעכר ימים ששתי"ג.
 ששת אלא לזה, תחוש אל - להצלחה ראוי איננו פלוני ויום פלוני פועל בולעשות
 דרכי ה' ברצות ומצלחים טובים הימים כל כי מלאכתך, כל ועשית תעבודימים
 )אב,(.איש

 שיגוח כדי - עבדך ע"י מלאכה כל תעשה לא למה : עכרך ינוה למעןי"ר.
 כו"ק(. פי )~ל שבת למצוות סבה והאמה העבד מנוחת אין אבל ; כמוך ואמההעבד

 אלהיך ה' צוך כן על מצרים... בארץ היית עבר כי וזכרתט"ו.
 את לנו להזכיר צריך השבת ביום המלאכה בטול השבת: יום אתלעשות
 אלהיך ה' צוך כן על הרמב"ם(; פי על )אב מצרים מעבדותהשחרור
 השבת ביש כן לעשות 1 סך ק על השבתי יום אתלעשות

--' 
 הטעם

 העבדלממחת
 ש"ע"

 באדץ ה"ת עבד כי וזכרת כמוך ואמתך עבדך ינוח למעןי"ס-ס"ה
 היית עבד כי וזכרת אמר והאמה, העבד לשביתת טעם שנותל נאו' :מצרים

 . . . ימים ששת כי אמר השביתה, לעיקר טעם שנותן הראשונות, ובדברותונפדית, -
)הר"ל(.

 שקול שמתוך אף : אלהיך ה' צוך כאשר אמך ואת אביך את כבדט"ז.
 מששל לא אמך ואת אביך את כבד התורה צותה ואמו, אביו .בכבוד אדם חייבהדעת
 הנצי"ב(. פי )))ל זאת לעשות שצויתיך מפני אלא )בלבד(,דעתך

 הראשונות, בדברות אלהיך ה' צוך אשר הטעם מאותו : אלהיך ה' צוךכאשר

 שרק ומפני לך. ייטב למען : שנית סבה עוד והוסיף ימיך, יאריכון למען -שהוא

 הדברות בשתי הוסיף טעם, תוספת יש - ואם אב וכבוד שבת של - המצוותבשתי
 ה' צי כאשר -- בת ורקהאלו

 אלהי
 לך: ייטב ולמען אבו; פי )על

 פירותיהם אוכל שאדם דברים : דפאד( קמא )פרק ז"ל כאמרם הזה. בעולםאפילו
 )ס.(. וכו' ואם אב כבוד - הבא לעולם לו קיימת והקרן הזהבעולם

 זח על מורים כאן שנוספן ו"ימ ה . תענה ולא תגנב ולא תנאף ולאיאז
 ; אב( פי )על מכולם להתרחק יש אם כי אחד, מחסרון ההתרחקות תספיקשלא

 בא קנינו, מה ומצד האדם של גופו מה מצד היא שהאשה מפני : ף א תנ לא1
 ך ע ר ב ה נ ע ת א ל ו ; אב.( פי )על תגנוב לא ובין תרצח לא בין הזההאסור
 כי הראשונות, בדברות שכתוב כמו שקר, מעדות רק לא להזהר יש וא: שעד
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 לשון מיני וכל הסודות גלוי זה ובכלל וההתול, הלעג שהוא שוא, מעדות גםאם
 אב,(, פי )עלהרע

 אדם כאשר היא וחמרה בלבד, בלב אלא תאוה אין : תתאוה ולאי"ח.
 תימוך, לידי מביאה התאוה ; ברצונם הבעלים מידי מבוקשו את להשיגמשתדל
 הרמב"ם(. פי )על גזל לידי מביאוהתימוד

 )מ"ב(. שדהו תורה במשנה הוסיף :הידהו
 )רשב"ם(. בעולם בזה גדול קול נוסף לא שוב : יסף ולא גדול קולי"ס.

 עשרת לשון כתוב היה האחרונים בלוחות : אבנים לחת שני עלויסתכם
 )נצי"ב(. זו שבפרשההדברות
 מסביב ההר ואת אתכם אפף ואשר נתונים הייתם בו אשר : החשך מתוךכ.
 ה.(. פי (QD האש מתוך יצא אשר ה' קול אתשמעתם
 פי על אף : ומתנו עור אלהינו ה' קול את לשמע אנחנו יספיג אםכ"ס.
 )פ"ב(. כיסא מתרחש שעתא בכל לא הרי וחי, האדם את אלקים ידבר כישראינו
 1 העם דברי קול את שמעתי . . . דבריכם קול את ה' וישמעכ"ה.

 נאמרה מתוכו אשר הנפש, הלך את הדברים, נאמרו שבה הנעימה, את לשמועזהו - הדברים קול את לשמוע ; הדברים תוכן את לשמוע זהו - הדברים אתלשמוע
 ה' : לגנאי הוא ושם ל"ד( א', ~עיל פעם עוד נפגש הדברים" קול "לשמועהבטוי
 מחשבתם את דבריהם של הנעימה מתוך גם אם בי דבריהם, מתוך רק לאשמע
 והנצי"ב(. ה, פי )על לשבח זהו פההרעה.

 את יראתם הן - ה' בעיני חן מצא אמרו אשר כל : דברו אשר כלהיטיבו
 הבטחתם והן ה' מצוות את להם ימסור שמשה הצעתם הן כאונו, מהדר ופחדםה'

  הראשון הענין על רק מדובר ששם י"ז, י"ח, דברים והשוה ה' מצוות אתלקיים
-  רד"ה(. פי לפר  בל( המלהוחסרה 

 הכתוב  יאמר  סמים  מיראת חוז  שמים בירי  שהבל מפני : . . .  יתן בייב"ו.
 הרמב"1(* פי )על אדם בני כלשון תורה ודברהכן,

 )מ"ב(. העונשים מיראת ולא : אתיליראה
  )א"ע(. שירר הטעם :  להם  אמר לדכ"ז.
 )א"ע(.  שישוב  הטעם : עמרי עמר פה ואתהב"ח.

  עמדי, עמר  פה ואתת לאהליכם  לכם  שובו  להם  אמר  לךב"ז--כ"ח.
 ע"א פ"ז שבת במסכת )עיין הזוהר( פי )על מאשתו לפרוש למשה הקב"ה צוהכאן

 עמדי(. עמוד פה ואתה ד"ה שםובתוספות
 לא של הפירוש זהו תלכו: אתכם אלהיכם ה' צוה אשר הררך בכלל.
 וא"ש* ושמאל ימיןתסורו
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 מבוא זהו : אלהיכם ה' צוה אשר והמשפטים החקים המצוה וזאתא.
 מדובר ., . . והמשפטים החקים אלה כתוב ששם א', י"ב, שבפרק בעוד המצוות,לכל
 )רד"ה(. המיוחדות המצוותעל

 : ש ב ד ו ב ל ח ת ב ז ץ ר א ; )רמב"1( לך ייטב אשר למעל : לך ייטב אשרג.
 ה' דבר באשר : קאמר והרי הוא קצר מקרא ; )א"ע( א'( ושבפסוק לרשתה עםדבק
 (iffl). ודבש חלב זבת ארץ לך לתתאלהיך

 דבר שהוא כמו ודבש: חלב זבת ארץ לך אבותיך אלהי ה' דברכאשר
 שלע בה שתתפרנסו התכלית לזו לעובדיו מוכנת ודבש חלב זבת ארץ -לך

 )ס.(.בצער
 ה' אלהינו ה' אב,(; פי על )ס. זה והבן התבונן ישראל: שמעד.

 )רשב"ם(. עמו אחר אלוה לנו ואין אלהינו, לבדו הוא ה' : ד חא
 מאד : ך ד א מ ל כ ב ו ; )ם.( בעיניו שייטב דבר לעשות תשמח : ואהבתה.
 א"ע(. פי על )רמב"1מאד

 הפרוש זהו : לבבך על היום מצוך אנכי אשר האלה החברים והיו1.
 מצוותיה וקיום בתורה העיון ע"י רק היא ה' אהבת כי אלהיך", ה' את "ואהבתשל
 כו"ק(. פי)על
 מעלות לכל יפרסם האוהב כי ל"ואהבת", באור זה גם : לבניך ונחננתםז.

 הבריות על ההבהו - אלהיך ה' את ואהבת : ז"ל רבותינו שפרשו וכמוהנאהב,
 )א"ע(. הישן על מצוה אין כי לישון, : ך ב כ ש ב 1 : כו"ק( פי)על

 ; ך מ ו ק ב 1 ך ב כ ש ב 1 ; )מ"ב( קומך ואחר שכבך טרם : ובקומךובשכבך

- מבאר, "ו" אלא מוסיף, "ו" אינו "ובשכבך" שלה"ו"  בשבתך בם ודברתם 
- ובקומך ובשכבך - בדרך ובלכתךבביתך  פי על )רד"ה ובקומך בשכבך היינו, 
 סמוך ובצפרא למשכביכון סמוך ובפניא : ך מ ו ק ב 1 ך ב כ ש ב 1 ;חז"ל(

 )ת"י(. לקומכם סמוך ובבקר לשכבכם סמוך ובערב -למיקמינכון
 יקשרו לא הדברים כי יקשרם, ואח"כ יכתבם - לומר רצונו : וקשרתםח.
 ועעיהו ואהל וטפיל בץ צ"ב )ב"ק כמו לראיה, והיו ת: לטטפ יו וה ;)מ"ב(
 לעיע ולכאן לכאן במביטות תלכנה, וטפוף הלוך ס"ק ג/ רזטעיהו וכמומכפיפה
 )ב"ש(. הבחוריםאחרי

 עיניכם, בין קרחה תשימו ולא א'( י"ד, )דברים כמו המוח, על : עיניךבין
 עיניך, בין ולזכיון ט'( י"ג, )שמות אחר במקום אמר וכן העינים, בין אינהוהקרחה
 )ם"ב4 הזכרון כח בו אשר המוחשהוא
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 ויקבר ז'( י"ב, )שופטים במו הקבלה, לפימהמזוזות אחת על : מזזות עלט.
 הרד"ק(. בשם )כו"ק גלעד מערי באחת - גלעדבערי
 והיה תפילין מצות אחרי נאמר י"א( )י"ג,בשמות גם : שיאך כי והיהי.
 )רד*ף(. יביאךכי

 ל"ב, )דברים כמו לך, שתהיה הטובה מרוב ; ונשכח מי לך השמרי"ב.

e~bבזה קנוי עושר כי : ח כ ש ת ן פ ך ל ר מ ש ה ; )ב"ש( ויבעט ישרון וישמן 
 )ס,(. עושהו את האדם ישכח ובהן התאוות, אחרי המשך ברוב גורםהאופן

 ; עשה במצוות ; ד ב ע ת 1 ת א 1 ; תעשה לא מצוות תעשו שלא : תיראי"ג.

 תשבע בלבד בשמו כי אזהרה הוא אבל שישבע, מצוה אינו י ע ב ש ת 1 מ ש ב1
 מכל בדבר אחרים אלהים אחרי תלבון לא אחריו כתוב כן על אחר, אל בשםלא
 )רמב"ן(* בשמם תשבעו ולא אותם תעבדו ולא מהם תיראו שלאאלה

 "( ה', )שופטים כמו ה"ב" ונפתח ז'( ~tff' )שמות מקום שם י במתהט"ז.
 )א"ע(. בקרקר וצלמונעוזבח

 הנקראים המצוות אלה יעידו מה על והמשפטים, והחקים העדת מהכ.
 והשבה  והפסח  והסוכה המצה כגון בהם, ועדות לנפלאותיו זכר שהם בעבורעדות

 כזלינו המשפטים ומה  בתורה,  טעמם  געלם כי  החקים ומה  והמזוזה,והתפלין
 ; )רמב"1( וכו' בשבת מלאכה העועיה שנסקל האלה, במצות שנעשההעונשים(

 )אב.(. הדעת ושקול הסברא מדרך ונגלת נודע שטעמן המצוות ציינו ; ם י ט פ ש מ ה1

 ובתשובה והמשפטים  והחקים העדות על היהה  השאלה :  החקים כל  אתכ"ד.

 ששכל בשביל המשפטים לקים לנו אין התורה פי על כי חקים, אלא מזכיראינו
 ה', עבודת מצד אם כי מחייבם,האדם

-  
 אם כי השכל, עובדי לא להיות עלינו

 כו"ק(. פי יעל ה'עבדי

 ברית; להם תכרת לא אתכם; הנלחמים אתם; ההריץ ההרץב,

 כוכבים עובדי כל את ; תתנם א ול ; בכם להלחם רצו שלא אומות מז'הנשארים
 הנצי"ב(. פי )על ישראלשבארץ
 ומקולקלים וחטאים רעים שהם לפי גרות, אחר אפילו : בם תתחתן ולאג.

 האומות משאר יותר עליהם ההמיר לכן אלילים, עובדי משאר יותרבעבירות

 )בחיק. הגרות אחר מותרותשהן
 דבקות, מלשון י ק ש ח ; )ס,( עם ברב שיתכבד כדי לא : מרככם לאז.

 אב.(. פי )על כסף וחשוקיהם י'( כ"ז, )שמותכמו



 נח.דברים

 )א"ע(. קץ אין עד אלף טעם : לדר לאלףט.
 וא"ש. משנאיו אחד לכל להאבירוי .. . לשנאיו ומשלםי4

 פ קע

 דבר כל ואחרית "ראש" דבר כל תחלת יקראו תשםעון: עקם והיהי"ב.
 שה' יהיה תשמעון של )התוצאה( האחרית היינו, תשמעון, עקב והיה -"עקב"

 תשמע1ן: ; הרמב"1( פי )על לאבותיך נשבע אשר החסד ואת הברית את לךישמור
 הוא הקודם ובפסוק י ה ל א ה ם י ט פ ש מ ה ת א ; הגר"א( פי על )ה.תלמדון
 בעיניך שהן המצוות, גם כי המשפטים, ואת החוקימ ואת המצוה את ושמרתאומר
 ככתוב לפניו( גלוי )שטעמם משפטים, לה' הם לך(, גלוי טעמם שאין )היינוחוקים
 לקיים איפוא, ועליך, יעקב, לאלהי משפט הוא לישראל חק כי ה'( פ"א,)תהלים

 כ"י(. ~עקבות בשבילך גם משפטים היו כאלו האלה החוקיםאת
  שומר  ההש כשר לדור כי לך: אלהיך ה' ושמר . . . תשמעון עקבוהיה
 : )רשב"ם( אחר לדור אלא לך ישמור לא המצוות תשמור לא ואם אבות, חסדהבטחת
 ראויים היו שלא אף לאברהפ, שהבטיח החסד את קיים מצרים ליוצאי -  תראההלא
 דורות אבל לאבותם, נשבע אשר בריתו את הקים למען רק כאלה, גדוליםלנסים

  והחסד  הברית ושמר אבותם, ברית להם  וכר לא לכן כלל, ראויים  היו לאשלפניהם
 ז הגר"א( בשם )כו"ק אבותם זכות עמהם וצירף זכאים, שהיו מצרים  יוצאיעד
 שעושים כמו מלבך בדויים ונמוסים משפטים ולא : ה ל א ה מ י ט פ ש מ ה תא
 ועשיתם: תעשה; לא מצוות נגד זאת אמר ושמרתם: )מ"ב(; הגוייםכל

 את פה כולל  "משפטים"  והשם כלן, המצוות כל יוכללו  ובזה עשה, מצוות נגד-
 לצדיקים ההת הטוב אמנם כי החסדי ואת אב(; פי של התורה מצתתכל

 ש.4 מעשיהם גמול לא בלבד חסד א ה מהבעקם
 שהם תצהר תיוש דק הגיר : מצהרך ח?יר,טר דגנך אדמתך דפיי"ג
 )א"ע(.העיקר

 רואה התורה : ועקרה עקר בך יהיה לא העמים מכל תהיה ברוךי"ד.
 הברכה את - העם בני וברבוי בעולם, ביותר היקר הדבר את האדםבנשמת
 ה,(* פי )על העם בשביל ביותרהגדולה

 דדי מ וסל ; הרמב"ח פי על )בחיי עולם של במנהגו שהוא חלי: כלט"ו.
 והסיר" - חלי כל על נאמר ולכן ; )בחיי( עולם של ממנהגו חוץ שהיו י מ י ר צמ




