
 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



 לתורה מירושיםילקוטכו

 על לבא רגילים אינם שהם מצרים, מדוי על אבל אדם, כל על לבא עלולים הםכי
 אב,(. פי )על בך ישימם שלא אמר אדם,כל

 פרטי, אבר שום לו כואב ואין למשכב הנופל הוא חולה י מקוי וכל חליכל
 מאבריו באחד לו אשר הוא ומדוה האברים, בכל התפשטה המחלה תגבורתכי

 שנאיך; בכל ונתנם בך ישימם לא הגר"א(; בשם התקמשארבריאט
 עצי"בג ע"ב נ"ט במנחית כדאיתא סובא. משמע ונתינה ,כהוא, כל משמעשימה

 עינד תחוס לא לך נתן אלהיך ה' אשר העמים כל את ואכלתט"ז.
 )נצי"ב(. מלחמה בשעת :עליהם

 ם י מ ע ה ל ב ת א לת כ א 1 1 )א"צ(  לחם  כאוכל  לבלותם הוא  מציה :ואכלת
 שמסורים בזמן  ע"ב(  קי"ג וב"ק חו"ל  דרשו לךי  נתן אלהיך ה'אשר
 ואמרו הזה בזמן אסור עכו"ם שגזל למדנו מכאן העמים(, שבעה )היינובידיך
 הוא וקש מ כי )בחיץ; ה' חלול מפני ישראל ממל חמור תתר זטהואחמל
 תעבד ולא עליהם עינך תחוס לא ""ש; מאלמיהם אהד כללך:
 תבא שלא כה עמהם לנך תחש לא לך: הוא מוקש כי אלהיהםאת

 שברבוץ לך, הוא מוקש כי אלהיהם, את לעבוד תניח ולא .-- ופירושו מסבב,פעל תעבדי  ולא  אבן1 פי )פל לך שקש תהם  שאת החמלה בי אלהיהם אתלצוד
 אינו נשמה כל תחיה לא צווי כי עבודתם, ברשת ותלכד אחריהם תנקשהימים
 וכשעוזבים זרה עבודה מכללם אשר נח בני מצוות ז' יקבלו לא אם בתנאיאלא

 עצמו לישראל אזהרה - תעבוד ולא לפרש נוכל ולא ;  נהרגים אינםאלהיהם
 )כו"ק(. מהלטת השחתה אם בי לחוד, מוקש זה אין כימלעבוד,
 )ת"א(. הגדולים הנסים - רברבין נסין : הגדלת המסתי"ס.
 )א"פ(. צרעת מגזרת בגוף חולי : הצרעהכ.

 עליך תרבה פן בשבילך, כדאי אין אבל תוכל, : מהר כלתם תוכל לאכ"ב.
 בו שייך לעשות, שבידו אעפ"י עושהו, אם לאדם שרע דבר כל כי ; השדהחית
 )בראשית וכן נחלתי, את אשחית פן לי לגאול אוכל לא ו'( ד', )רות כמו תוכל,לא

 לתת תוכל לא ט"0 י"ז, )דברים וכמו אביו, את לעזב הנער יוכל לא כ"ב(מ"ד,
 ב"ש(. פי )על נכרי אישעליך

 שם ; מהר ואבדתם והורשתם נאמר ג' ט', ובפרק : מהר כלתם תוכללא
 אלה, על מדובר וכא ; מהר  להשמידו שיש  האויבים, של העיקרי הצבא עלמדובר
 רד"ה(. פי )על השדה חית תרבה שלא כדי בכוונה, להשאירםשיש

 הדביי, עצם חלקי רפיות הוראתו שרף שרש עיקר : כאש השרטוןכ"ה.
 את וגם ועפר, לאבק וישובו מזה זה חלקיו שיתפרדו עד העמדתו כח ירפהשהאש
 פי )ער  ידועים  חמרים  ובעזרת  שרפה ע"י ועפר אבק לידי  להביא אפשרהמתבות



מוברים

 זהב ממפים שהם עליה, אשר עליהם: וזהב כסף תחמד לאכדק(;
 הכסף להסיר תשהה מאם בו: תוקש פן ת"א(; פי על והרמב"1 ש"עשסף
 ותושם הרע יצר עליך ישר שמאמזהב,

 )ב"ש"

 פי )על י"ב ז', בפרק שנזכרו בלבד, המשפטים את ולא : המצוה כלא.
הרמב"1(.
 )ב"ש(. יום בכל למרום תלויים וחייך בסלד פת שאיז עינוי זהו : עגתך לטעןב.

 )כ"י(. בו צופים שהכל גבוה נס על לבבך הושם באלו נס הרמת לשון :לנסתך
 האמור מקדישכם, ה' אני כי לדעת י"ג( ל"א, )שמות וכן להודיע, :לרעת

 נבוכים מורה הרמב"מע פי על )בחיי לאומות להודיע בשניהם והכוונה שבת,במצות
 דעת למען כ"ך( ד',  )יהושע מלשון הארץ, גויי כל שידעו כדי 1 ת ע לד ; כ"תג'
 ותענש - לא או זה, עבור שכר ותקבל - מצוותיו תשמור אם -  הארז,  ימיבל

 היינו בלבך, אשר את ותדע עצמך את שתכיר כדי , ת ע ד ל ; כ"ק פי )על זהעבור
 ה')ה.(. מצוות כל את לקיים הנחוץ המוסרי הכח לך יש מדהבאיזו
 המן בא קודם וירעבך: ""ע(; בדרך צענך:נ

  הלט לא ורגליכם -- מיישין הליק לא יגליטן : כצקה לא  ורגלךד. ת"ס"
 השתפשפו לא ונעליך - יתייפו לא וממאנך : ה ק צ ב א ל ד ל ג ר ו ז )ת"י(יחפות

 לבבך עם בלבבך, תמיד להיות צריכה הזאת הידיעה : לבבך עם וידעתה.
  אלח  הנקמה צד על לא בנ11 את איש ר ייס כאשר כי ה.(; פי)על

 )הגר"א(.מאהבה
 מ י יצא ז )ה.( למדבר הניגוד את בראשונה מזכיר הכתוב : מים נחלי ארץז.

 הבקעה בף וין למים לבקעה לרדת צרעים ההר בף אק יבהר:בבקעה
 )ב"מא. למים בהר לעלותצריכים
 )א"פ(. ועניות בדלות : במסכנותט.

 יפות ובהירות, קשות אבנים רבוי נמצא שבה : ברזל אבניה אשרארץ
 ת"י(. בעקבות )ס. לבניןוטובות
 אלא שנברכנו 1;קכ"ה שיצוה כולה התורה בכל פסוק לך אין : וברכתי.

 לבדו)מ"ב(.זה
 אי : . , . מצותיו שמר לבלתי אלהיך ה' את תשכח פן לך השמרי"א.
 לה תודה ומרגישים ה' על חושבים גם  אם ה', שבחת  בבר  זוהי המצוותשמירת
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 ; המצוות שמירת באי - היא הראשונה הדרגה ; ה' בשכחת דרגות שלש כאןונזכרות

 של ידו ועוצם לכחו בחיים ההצלחה כל את המיחסת הגאווה, - השניההדרגה
 זרה עבורה - י"ס( לפסוק השלישית והדרגה י"ד-י"ז( )פסוקים בלבדהאדם
 רר"ה(. פינעל

 ף ר ש ש ח נ ז ת"א( פי )על ועקרב שרף נהש מקום : ועקרה שרף נתשט"ו.
 ר ש א ; )מ"ב( מרים לסבת זה היה - הזיקו אחת שפעם פי על אף : ב ר ק ע1
 )ת"א(. מים שאין מקום - מיא דלית אתר : ם י מ ן יא

 ת"א(. פי על )א"ע התקיף מצור : החלמישמצור
 )ת"א(. האלה הנכסים את - האלין נכסיא ית : הוה החיל אתי"ז.
 חיל:גם לעשות כח לך הנתן הוא כי כח:עצה""ק;"ג
 ם 1 י כ ; )רד"ה( ה' לך שנתן לכח הודות זהו חיל, עושה ידיך במו אתהכאשר
 זאת, עשתה ה' שיד תכירו לא במדבר, היינו הזה, שהיום אפשר שאי כמו : ה זה

 )אב,(. כח לך המתן הוא וגבורתו ידו ודור דור בכלככה
 ולא כחך אל הצלחתך תיחס כאשר יקרה וזה : תשכח שכח אם והיהי"ט.
 )ם.(. עליהתברכהו

 )רד"ה(. כ"ו ד', לעיל שכתוב כמו הארץ, ואת השמים את : בכםהערתי
 תנחלו תשמעו7 עקב והיה ; הפרשה לתחלת סיום  זהו : השמעון לא עקבכ.
 )רשב"ם(. ממנה תאבדו תשמעון לא ועקב הארץאת

 * מ ק רפ

 בשמיפי ובצרת ערימגדלת V(D~H) עברהימ:בשוהמ אתהג
 1 כ"ח( א/ רעמי ט פרו לעיל לעיין הרתב"ם( בשם "מ הפלגה דרך על דבורהוא

 ה4 פי )פל בשמים הע כאי לכבשן תקשה בצורות, כ"כ : ם י וים ב ת צר בו
 גבורים בם -- גבריא בס : ענקים בניב.

 )מ"ב(. המרגלים מפי : שמעתואתה )ת"א"
 - ישראל בגי של סוגים שני עם ידבר ; שמעת ואתה ידעת אתהאשר

 ואחו ידעת, אתה אמר ולהם המרגלים, מן ובלב יהושע שהוא באיכות, גדולאחד
 אוה"ח(. פי )על שמעת אתה אמר ולהם ישראל, בני שאר שהוא בכמותגדול
 1 )רמב"א ישמידם והוא יכניעס הוא כמו : יחיעם והוא ישמירם הואג.

 מים אל ירמח ישמים הת כי יתכן יכניעם: והוא ישמידםהוא
 נכנע ונבהם תקפם כל עם כי ענקים, נבי אל רמח יכניעם א וה ועצומים,גדולים
 ובערי בהרים נחבאים היו אבל כלל, למלחמה יצאו ולא העם, משאר יותרלבם



כס ם י ר בד

 דבר מן חברון מן ההר מן הענקים את ויכרת כ"א( י"א, )יהושע שנאמרהמצודות,
 מי את : מ ד י מ ש י א ו ה ; )רמב"1( ישראל הר ומכל יהודה הר ומכל ענבמן

 א ; ה ; )נצי"ב( בארץ הנשארים את : ם ע י נ כ י א ו ה 1 ; למלחמהשנכנס

 )מ"ב(. ישמידם שלא הנותרים את : ם ע י נ כי
 הודות י ך ב ב ל ר ש י ב 1 ; הטובים למעשיך הודות י בצדקתך לאה.
 אשר את - דעותיהם ונגד העגל, מעשה את מביא_ הוא המעשים נגד ;לדעותיך
 )דד"ה(. ובמסה בתבערה ה' אתהקציפו
 בהם וההרגל טובים, מעשים הם אלה - צדקה ; לבבך ובישר בצעקתךלא
 ונצי*ב(. ף. פי )על טבעו לפי לבב ישר הוא שאדם ויש לטבע, לההפךינול
 קשי עם לבב ויושר צדק שיהיה שאי-אפשר : אתה ערף קשה עם כיו.
 פי על אף ומהשבתו, לבו שרירות אחרי ההולך הוא העורף, קשי אמנם כיהעורף,

 ומביאה טובה בלתי היא שמחשבתו ברורה בראיה צדק מורה איזהשיודיעהו
  שלא  באופן ברזל,  כגיד קשה ערפו כאילו המורה אל יפנה לא כי וזה  ההפסד,אל
 )ס.(. כמאז לבו שרירות אחרי ילך אבל ואנה, אנה לפנותיוכל
 ל"ב(. ד' פרק לעיל )עיין )א"ע(. נוסף "ל" , היום לטןז.
 )ה.(. ה'! את הקצפתם סיני, הר יד על בחורב, כבר ובחרב:ח.
 )מ"ב(. ידבר לבדו הלחם על לא כי אכלתי, לא מזון : אכלתי לא לחםט.
 ה' כי נאמר שוב  תבא ובמסוק ;  האהבים לוחת שבי  את אלי ה' ויתןי.
 היא - רוחנית נתינה היא הראשונה הנתינה האבנים, לוחות שני את אליונתן

 בשלטה ל: הקה יום ב ; כו"ק( פי )עז גשמית נתינה  היא הווניה והנתינההלמוד,
 ד', י', פרק ולקמן כאן, - הקהל יום בשם תורה מתן  יום את התורה  קראהמקומות

 ישראל בני עדת כל נקהלה שבו לפי הקהל, יום בשם זה יום ונקרא ט"ז, י"ח,פרק
 )כו"ק(. הראשונהבפעם

 הברית לחות האבנים לחת שני את אלי ה' נתן . י . מקץ ויחיי"א.
 נעשה למשה הלוחות שנתנו ביום : מזה מהר רר קום אלי ה' ויאמר)י"ב(
 )א"ע(.העגל

 הלוחות מעשה בטל י"ב( )פסוק ראשונה באמירה : אלי ה' ויאמרי"ג.
 ה ש ק ם ע ה נ וה ; )נצי"ב( האומה כל את להשחית ברצונו עלה שניהובאמירה
 את מסי העיף נשי אמנם מ ואשמידם: ממני הרף ~"ה הואערף

 )נ4 התשעהחק"
.ygשממ: את ואמחה ואשמידם )בן(; בתפלתך ממת: הרף 
 לבניהם. ולא הדור לאותו היא הכתנה כי גמור, כלית על מראה אינה לחודזמטמדה
 )נצי"ב(. הטף את גם לאבד שהוא שמם, את ואמחה ואמר פירש כךומשום
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 על הברית לוחת ושני נאמר ט"ו בפסוק הלחת...1 בשש ואתפשיעז.
 מעל להשליכם בדי בידיו לתפסם עכשו היה צריך ולכן ירי(, בשתי ~לא ידישתי
 הברית לוחות נקראים אינם הם כאן הלחת, שני ב ; אוה*ח( פי )על ידיושתי

)רד"ה(.
 מקום מכל הכליון, על ה' ניחם שכבר גב על אף : אתעה להשמיץי"ס.

 עד משה עם הטף נשמר שיהי' הרצון והיה דור, אותו השמדת על עריק ניחםלא
 )נצי"ב(. במרגלים  נוהיה כמושיגדלו,
 אלי תצעק מה והעד הים על בהיותם בעדם התפלל כי : ההוא בפעםגם
  ושמות  שיריתי  קודם  הראשונה בפעם שמע כאשר ; א 1 ה ה ם פע ג ם ג ;)א"ע(
 )רמב"1(. י"ד(ל"ב,

 במעשה זו תפלה נזכרה שלא מה : ההוא בעת אהרן בער גס ואתפללכ.
 שלא לתפלתו, שהוצרך בהייו להזכיר משה רצה לא כי אהרן, לכבוד "ת היההעגל,
 )מ"ב(. זאת הזכיר מותו אחר אבליבוש,

 בעת שעשה השרפה היטב: טחון אתו ואכת באש אתו ואשרףכ"א.
 )אב.(* לטחינה ראויות שיהיו דקות חתיכות ממנו ועשה באש שהתיכוהוא

 המקום שם ויקרא ג'( י"א, )במדבר דכתיב המתאוננים, הם י ובתבערהכ"ב.
 שם ויקרא ז'( יעז, )שמות דכתיב : ה ס מ ב 1 ; ה' אש בם בערה כי תבערהההוא
 לשלו שנתאוו י ה 1 א ת ה ת ר ב ק ב 1 ; ה' את נסותם על ומריבה מסההמקום

 ובמסה: ובתבערה )ח,(; רפידים הוא ובמסהי התוספות(; בעלי)רבותינו
 התגלה ובמסה ה', מהנהגת המתאוננים רצון שביעת אי היתה )המתאוננים(בתבערה

 חמורה עבירה היא ה' נגד שההתקוממות מכאן אין", אם בקרבנו ה' "הישספק
 בזמן קדם ש"מסה" פי על אף קודם, כאן נזכרה היא ולכן הספק, מאשריותר

 ה.(. פי )עלל"תבערה"
 אתם הנה העגל, בעשית לחטא לכם גרם שאהרן תתנצלו אם : , . .ובתבערה

 המקומות בכל החוטאיםהייתם
- 

 - וכו' ובמסה בתבערה
 אהרז יד היתה ולא

 אח"כ שהרי העגל, מעשה בתוך )ב"ב---כ"ד( האלה הפסוקים נכנסו ולזה ;עמכם
 אב.(. פי על )מ"ב אליו חוזר כ"ה()פסוק

 והלשין עמד רעך תכה למה לרשע כשאמרתי : אתכם דעתי מיוםכ"ד.
 )ב"ש(.עלי

 ארעא דיירי יימרון דלמא : הארץ יאמרו פןכ"ח.
- 

 הארץ יושבי יאמרו פן
 לעשות כשיבטיחו המלכים מנהג י ם ת 1 א 1 ת א נ ש מ 1 . . . ת ל כ י י ל ב מ)ת"א(
 - לשלם יוכלו ולא אחד לאדם מתנה ולתת חסד,איזה

 הבושה מפני אותו ישנאו
 )ם*ב(* ומשנאתו . . . יכולת מבלי וזהווהכלימה,
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 הנטויהש ובזרעך הגרל בכחך הוצאת אשר ונחלתך עמך והםכ"ט.
 את לעשות יכולת וגם - ישראל לעם אהבה גם לך יש הרי כי אמת, זה איןאבל
 למשה הקב"ה שאמר לפי ונחלתךי עמך והם ימ"ח פי )על ברצתךאשר
 ועלי תבותיה תחלתך" עמך להם % שמר יצרך עמךק"שחת

 כל את להרוג ק~כה מכה בין המצרים יתקבצו וטלא : הנטויהובזרעך התו~וח"
 )נצי"ב(.ישראל

 בשם )נצי"ב ממש בכתב ולא חרות, שהיה פירוש : הראשון כמכתבד.
 טוב(. לקחמדרש
 והלוחות בשבת, בחמישי באו הראשונים הלוחות : ההר מן וארר ואסןה.
 )ב"ש(. בתורה בהם לקרא האלה הימים נקבעו זה בשביל בשבת. בשניהשניים
 במקומו שלא הזה הפסוק נכנס אהרן: מת שם .. . נסעו ישראל ובני1.
 בך אחר שנה ארבעים מת שהרי העגל, בעון מת לא ה' קדוש אהרן כילהודיע
 וא"ע(. הרשב"ם פי על)מ"ב
 שנתן המתנות - אחסנתיה אינון ה' ליה דיהב מתנן : נחלתו הוא הזט.

 )ת"א(. נחלתו הן ה'לו
 כי י להם לתת לאבתם נשבעתי אשר הארץ את ויירטנו ויבאוי"א.

 )ס.(. מריכם לרוב בה זוכים הייתם לא השבועהלולא
 דבר הה8 מעמך שואל שהמו שזה לא : מעמך שאל אלהיך ה' מהי"ב.

 פי על )שדיל לך לטוב אם כי לעצמו דבר שואל שאיננו היא הכוונה אלאקל,
 --ללכת קדמוהי דתקע ארחן בכל למיהך דרכיו: בכל ללכת~רמב"ח;

 לפנע הטובים הדרכיםבכל
 אתה אף רחום הוא מה חז"ל, שאמרו כמו ; מדותיו הם : הרכיו בכלללכת )ת"א"

 )כ)"ק(.רמום

 ולא - ~שמר "ו" בלי נאמר : חקתיו ואת ה' מצות את לשמרי"ג.
 מ"ב(. פי )על הקודם בפסוק אלקיך" ה' את "לעבוד של הפירוש זהו כיולשמור(
 לנו הנראים השמים כל לגביהם אשר העולם, מרחבי : השמית ושמיי"ר.
- קטנה נקודה אלאאינם  )ה.(. שלנו השמים לגבי האדמה כמו 

 בה אשר וכל הארץ השמים, שמי השמים, מכל : ה' חשק באבתיך רקט"ו,
 אתם, שהם בזרעם. ויבהר כ"י54 פי )על באבותיך רק ה' חשק י"ד()פסוק

 )א"ע(. בכם טעםוזהו
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 )רמב"ח. לעולם זרעם בכל יהיה כן , וכווץ3ידבפ
 מלכיו ומרי דיניו אלהא ; האדנים וארגי האלהים אלהיי"ז.

 אלקי -
 )ת"א(. המלכים ואדשיהשופטים
 קלה עבירה על יענישנו שלא צדקותיו לרוב גמור לצדיק : פנים ישאלא
 יקח לא עבירה שיעבור גמור חסיד אפילו : ד ח ש ח ק י א ל ו ; רב"ח( בשם)כו"ק
 ככל לו ויגמול חטאיו על יענישהו אבל לו, לכפר בשוהד ממצותיו מצוהממנו

 זולתי העונש, מן זבות בשום להנצל בטחון לחוטא אין ולזה )רמב"1(.טובותיו
 )ם,(. שלמהבתשובה

 : ד ב ע ת 1 ת א ; תעשה לא מצות על תעברון שלא : תירא אלהיך ה' אתב.
 וא"ע(. )ב"ש עשהבמצות

 ובצרוח גדלות ערים . ב"ח א', )דברים כמו דוקא, לאו : השמים ככוכביב"ב.
 )ב"ש(.בשמים

 א " י ק רפ
 מיסרך אלהיך ה' בנו את איש ייסר כאשר כי לעיל, היכתיב : מוסר אתב.
 )ס.(. לחטוא השב את להכות מוכנת י ה י 1 ט נ ה 1 ע ר ז 1 ; )רשב"ם( ה'( ח',)דברים
 הוסיף לכן הים, על להם עשה ואשר כן אחרי שיאמר לפי : מצרים בתוךנ.
 )יש"ר(. בלבד במצרים אמר ולא "בתוך",מלה

 להיות תחתיהם בניהם עוד קמו לא כי הטעם : הזה היום עד ה' ויאכדםד.
 וא"ע(. )ב"שכמוהם
 )נצי"ב(. וכדומה והענן והשליו והבאר המן : במרמרה.

 שמים, לשם לא במחליקת רצו המה אך : ולאבירת לדתן עשה ואשרו*
 מחלוקת בעל באמת היה לא מקום מכל זו, מחלוקת עיקר שהוא אעפ"י עצמו,וקרח
 עי )על הזכירו לא ולכן קנאה, רוח עליו עברה שעה באותה רק ומדון, ריבואיש

נצי"ב(.
 מתו שלא בניו כבוד מפני קרח, את הזכיר לא : ולאבירם לדתן עשהואשר

 t(DUN) ובניהם נשיהם הם תיהם: ב ת א 1 ; )רד"ה( לוי בבני משהשוביםוהיו

 על תעשו כל אם כי תחזקו, למען המצות תעשו אומר אינו י תחזקו למעןח.
 תחזקו. זה דבר ובשביל( )היינו, ולמען מאהבה, המצות עשו אלא פרס, לקבלמנת

 )ב"טי:. יהיה שכך המבשר כאדם ימים, תאריכו ולמען ט'( )פסוקוכן
 המצוות, את ישמרו לא בניכם שאם : הארמה על ימים תאריכו וגמעןט.

 )ס,(. מהרה ממנהיגלו
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 כן : הוא מצרים כארץ לא לרשתה שמה כא, אתה אשר הארץ כיי.
 מכל טובה  הואת  הארז כי ה', מצוות לשמור אתם צריכים : הללו הפרשיותשיטת

 )ב"ש(. שומרן ללא הארצות מכל ורעה מצותיו, לשומרהארצות

 ז'( ח', )פרק מים נחלי ארץ היא גם אם : מים תשתה השמים לממרי"א.

 ס.(. 5י על )רד"ה הארץ את להשקות  מספיקים האלה הנתלים אין השמים מטר בליהרי

 ולדקדק יושביה ואת אותה לפקוד : אתה דרש אלהיך הי אשר ארץי"ב.

 על אלא  גטתים שאעם לבדקם בהי אלהיך ה' עיני תמידבמעשיהם
 מעשיהםפי

 הקציר בימי הגשם ירד שלא בה, וף עשי החמה בימות  גם :תמיר )ב"ש"
 לאו ואם טורה, בלי לשובע ותאכלו מטר ונתתי : תשמעו שמע אם והיהי"ג. )הר"ל"

 )רשב"ם(; מטר יהיה ולא השמים אתועצר

 ה' בשם המדבר הוא משה בהיות ונתתי אמר י ארצכם מטר ונתתייעד.
 )אב.(. המטר אתהנותן

 עשב שהוא הקרוב אל לא ותירושך, דגנך אל שב : ושכעת ואכלתטעו.
 ויצהר ותירוש דגן ושבעת ואכלת - ה% אל שב שהוא בעיני והנכון )א"ע(.בשדך
 ואכלת לבהמתך בשדך עשב ונתתי כממח: ואר מן טיתם
 לבהמתו מזמות תחלה לתת אדם שמחטב מץ )ברכות חז"ל למדו מזה ת: ע בוש

 )נצי"ב(. בעצמו יאכלואח"כ
 גשמים מורידים ואין גשמים טעונים העננים שיהיו : השמים את ועצרי"ז.
 )ספרי(. אחת טפהאפילו

 נהרות המשכת ידי על אותה תשקה אם גם י  יגולה  את תתן לאוהאדמה
 אוה"ח(. פי )עלומעיינות
 )ס.(. ברצוז לקימם נפשכם: ועל ; בם להתבונן לבבכם: עלי"ח.
 )אוה"ח(. למשמרתי משמרת לעשות : תשמרון שמר אם כיכ"כ.
 )רשב"ם4. עמסים בשבעת להלחם : בו רגלכם כף תדרך אשר המקום כלכיד.
 יהיה . . . המרמר מן יהיה לכם בו רגלכם כף תררך אשר המקוםכל
 לכבוש ירצו אשר מקום שכל א( : הבטחות שתי הן הנה רבותינו דעת על :גבלכם

 הכל כי בהם, בוהגות כולן והמצוות שלהם. יהיה - וזולתן ואשור שנער בארץ-
 שאתם - גבולכם יהיה האחרון ים ועד והלבנון המדבר מן ב( ; ישראל ארץ-
 גדולים גוים "וירשתם : כאן שאמר כמו עמים, משם ולאבד לכבשו ם י ב י יח

 יתיצב לא כי והבטיח ; למעלה שהזכיר כמו ומשמשיה ע"ז ולעקור מכם"ועצמים
 ומכאן ; בו רגלכם כף תדרוך אשר מקום בכל בין הנזכרת בארץ בין בפניכםאיש
 כבש דוד כי והטעם יחיד, כבוש אותה שקוריו בסוריא המחלוקת לרבותינויצאה
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 הייה היה כי בסנהדרין, נמלך ולא וחומים באורים שאל שלא נפעם, ברצוןאותה
 כאשר אחרת, לארץ ילך ירצה, אם כן, ואחרי בתחלה העמים שבעת כללהוריש
 לא ! מקצתם אמרו התורה, במצות הזה הכבהם נעשה שלא ומפני ; כאן ה'הבטיח
 יאמרו ומקצתם בספרי, שנויה היא %ך לארץ, חוצה כדין במצוות ודינו כבוששמיה
 .לכם : בו נתקים וכבשו שם שהלך כיון בסדר, נעשה שלא אעפ"י כי כבוש,דשמיה
 )רמב"1(* היא ישראל וארץ -יהיה=

 )רשב"ם(. האלה התחומים בתוך ; כמניכם איש יתיצר לאח"ה.

 ה אר
 מכאן שמים יראת על תוכחותיו כאן עד )א"ע(. ידבר אחד לכל : ראהכ"ו.
 המצוות, את תקיימו אם : ה ל ל ק ו ה כ ר ב ; )ב"ש( המצוות לסדר מתחילואילך
 את תקיימו לא ואם  הבינונית, מהמדה  למילה  הצלחה  היירי  ברכה, עליכםתבוא

 וט.(* אב, פ' )על ! אמצעי ביניהן ואין מהסרת, משרה קללה, עליכם תבואהמצוות
  אגש אשר הדרך מן וטחתם אלהיכם ה' מצות  %ל תשמעו לא אםכ"ח.
 מאחת יסורו שאם לומר, רצונו : אחרים אלהים אחרי ללכת היום אתכםמצוה
 ויעברו במצוות שיקלו להם יגרום זה כי עכו"ם, ח"ו שיעבדו סבה זו תהיההמצוות

 ועבדתם - וסרתם ט"ז( )פסוק שכתוב כמו הקלות, על שיעברו אתרי  החמורותעל
 והגר"א(. מ"ב פי )על אחריםאלהים

 בברכה : תשמעו לא אם והקללה . . . תשמעו אשר הברכה אתכ"ז--כ"ח.
 - תשמעו לא אם נאמר בקללה ; את נאמר לא ובקללה רבוי, לשון הברכה, אתנאמר
 שנאמר כענין אשר לשון אמר וגם  ספק, בלשון לא תשמעו, אשר ובברכה ספק,לשון

 בה"ס(. פי )על לי שומע אדם אשרי ל"ד( ח',)משלי
 בתחילת לפרסם כדי לארץ, בואכם בתחלת הירדן: בעבר "מה הלאל.
 מוצלח אופן על יהיה אבל "מספיק", אופן על בה ישיבתכם תהיה שלאכניסתכם

 להדגיש כדי לארץ, בואכם בתחלת זאת לפרסם ועליכם ; )ס.( מקולל אופן עלאו
 ; ה,( פי )על ה' מצות את לשמור כדי רק הארץ את מקבלים שאתם העובדהאת

 י"ג ובמדבר בהר יושב בנעני יש כי 1 ה ב ר ע ב ב ש י ה י נ ע נ כ ה ץ ר אב
 וכיוצא המקום, זה שם יהושע שיקרא העתיד שם על י ל ג ל ג ה ל ו מ ; )א"ע(מ"ה(
 )נגי"ב(. ועוד העמלקי, שדה כל את ז'( ל"ד, בבראשית כמו הרבה, בתורה ישבזה

 ב י* ק רפ
 איך ואילך ו' מפסוק שהיא הפרשה לעיקר שבא קודם : האבדון אברב.
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 ומ: כל שהרי זרה, מעבודה הארץ את לטהר התורה חשירה בקרבנות,ינהגו
 המיועד את עושים הבהירה בבית הקרבנות אין זרה עבודה גילולי מלאהשהארץ

 )נצי"ב(* הארץ מן השכינה את מסלקת זרה עבודה כילפעולתם,
 )ס"ב(י העיר את כצאתי כ"ט( ט', לשמות וכן המקומות, מכל י המקמות כלאת
 לרדוף מצווה אתה ישראל בארץ : ההוא המקום מן שמם את ואמדתםג.
 )ספרי(. אחריה לרדוף לארץ בחוץ מצווה אתה ואיאחריה
 בית מקום : ם כ י ט ב ש ל כ מ , הספרי( )ע"פ נביא ע"י י ה' יבחר אשרה.
 גורן את קנה דוד כי כ"ד, כ"ד, ב' בשמואל כתוב שכן השבטים, כל קנוהוהמקדש
 שקלי נתן שהוא נאמר, כ"ה( כ"א, לא', הימים ובדברי חמשים, שקלים בכסףארונה
 פי על )מ"ב ושבט שבט מכל כסף שקלי חמשים שלקח היינו מאות, שש משקלזהב
 י נ כ ש ל ; כ"ד( כ"מ ב' ושמואל י"ר פסוס להרן פרש"י עיין ע"ב/ קט"ז וזבחיםספרי

 לירושלים, פניו להפוך צריך המתפלל כי לשכנו, יהיה כשתתפללו ו:תדרש
 דרשם ת לשכנו ; )נצי"ב( הזה המקום אל והתפללו ל"ה( ח', א' )מלכיםשנאמר
 מתגלה, הוא ששם המקום על אבל כבודו(, הארץ כל )מלא מקום בכל נמצאהקב"ה
 רד"ה(. פי )על ושכנו - שכינתו שם כי להגיד,אפשר
 ם ת ח מ ש 1 ; א"ע( פי ער )נצי"ב שלהם והכהנים שלו ישראל : שם ואסלתםז.

 הפועל כי ונדבותיהם, הוצאותיהם על עיניהם ירע שלא ; ם כ ד י ח ל ש מ ל כב
 זו : ם כ י ת ב ו ; )אב.( לבב וטוב בשמחה האדם אותו שיעשה ראויהמשובת
 )ספרי(.משתו

 תאוה בשר כאוכל לב שמחת תהא יא י אלהיכם ה' לפני ושטהרםי"ב.
 )נצי"ב(. אלהיכם ה' לפני דוקא אלאלשובע
 יאמרו אולי ; תראה אשר מקום ככל עלוניך תעלה מן לך השמרי"א
 ואוכלכם חלק מהם מקבלים הכהנים אשר והקרבנות המעשרות הנה בלבם,ישראל
 לגבוה, כליל שהיא העולה, אבל הבחירה, לבית יהביא יש קדוש, במקוםאותו
 במקש להקריב יש העולות את גם כי נאמר, לכך בבמה, מקום בכל להקריבאפשר
 אב,(* פי )על ה' יבחראשר

 לאכוף רשאי קרבנות, קדשי לאכול לו שאפשר טהור אפילו י והטהורט"ו*

 )נצי"ב(. חוליןשחוטי
 ה 1 א ת י כ ; הבהירה לבית להעלותו לטרוח שאצטרך בלתי ! משר אכלהכ.

 : הזבח מן לכהנים הנתן החלק אותו לאכול כשתאוה גם : ר בש ל כ א ל ך ש פנ

 )מ.(. חולין שהם פי על אף ודם חלב לא אבל י ר ש ב ל כ א ת ך ש פ נ ת 1 א ל כב
 מותר שיהיה המקום ממך ירחק כי טעם אין ; המקום ממך ירחק כיכ"א.
 עם אבל חגוה, בבשר אסורים ירושלים יושבי יהיו כן שאם בלבד, מקוםבהרחקת
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 כולכם ההיו ולא גבולכם את ה' ירחיב כאשר כי להם ויאמר ירבד ישראלכל
 כי מותר, החוליז בשר לכם יהיה במדבר, היום אתם כאשר למשכן, סביביושבים
 זבחים ותזבחו ה' יבהר אשר המקום אל רחוק ממקום כולכם שתלכו אפשראי

 דרך תורה למדה בקרך, כל ולא י ך ר ק ב מ ; )רמב"1( שתאכלו מה כלשלמים
 )מ"ב וקנינו עשרו לפי ההוצאה ישער רק לו, אשר כל אדם שיאכל ראוי שלאארץ

 ע"א(. פיד חולין פיעל
 דאע"ג יחדיו, לאכול שיכולים כאן החדוש עיקר י יהרו והגהור השמאכ"ב.
 ננצי"ב(. יחדיו הטמא עם לאכול אפשר מקום מכל בטהרה, לאכול לטהורשמצוה

 שב? בתורה נזכר הדם שאיסור מצינו : הדם אגל לבלתי חזק רקכ"ג.
 השבת כענין רבות פעמים להזכירם ההמורים בדברים התורה דרך וכןפעמים,
 מצרים יציאת ענין וכן פעמים י"ב בתורה נזכר והוא המצוות כל כנגד שקולהשהיא
 בי לומר רצונו אין : ש פ נ ה א ו ה ם ד ה י כ ; )בחיי( פעם חמשים בתורהנזכר
 נפש כי ורכב רחים יחבול לא וץ כ"ד, ודברים דרך על אלא הנפש, ההא עצמוהדם
 מ"ב(. פי )על חובלהוא

 ראוי יהיה סילא באופן עשה , כמים תשטענו הארץ על האכלנו לאכ"ד.
 והשמן היין שמצניעים כמו תצניעהו ולא כמים הארץ על שתשפכהו וזהלאכילה,

 )ס.(. ולשתיה לאכילה משקיןושאר
 ך ל ב ט י י ז ע מ ל ; )שד"ל( שנקרש לאחר אפילו : תאכלסו לאכ"ה.

 אחרש בניך ונפש נפשך את דם אכילת ידי על תשבש שלא 1 ך י ר ח א ך י נ ב לו
 א"ס(. פי14ל

 הבהירה לבית שיביאם עד הבאתם בטפול שחיב מכאן י ובאת תשאכ"ו.
)ספדי(.
 ולבנירי לך ייטב למען )ת"א(; ותקבל - ותקביל ונטמעת:כ"ה.
 )ב"ש(. שבתורה "למען" רוב לבאר יש וכן ולבניך, לך ייטב זה דברולמען

 ורב. שמוע בן אליעזר ברבי מעשה בארצם: וישבת אתם וירשתכ"ט.

 הימנו ללמוד בתירה בן יהווה רבי אצל לנציבים הולכים שהיו הסנדלריוחנן
 וקרעו דמעותיהם וזלגו עיניהם זקפו ישראל, ארץ את וזכרו לצידון והגיעותורה
 למקומם, להם ובאו חזרו בארצם", וישבת אותם *וירשת הזה המקרא וקראובגדיהם

 )ספרי(. שבתורה המצוות כל כנגד שקולה ישראל ארץ ישיבת :אמרו
 תעשה לא - טוב תעשה כי ותחשוב ה', לעבודת : אני גם כן ואעשהל.

 אשר הדבר כל את ; . . . בניהם את גם כי - והעד ה', יתעב מעשיהם כל כיכן,

 וא"ע(. )ב"ש לעשות תשמרו אתו א'( )י"ג, אתכם מצוהאנכי
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 ג * י ק רפ
 בהקיץ עמי דבר השם - עצמו על שיאמר אדם : נביא בקרבך יקום כיב.

 נביאי בקרבך יקום כי הרמב"1(; פי )על כן שתעשו אליכם שלוההאנינביאו
 גב'--ו'( נביא ע"י פתוי על : התורה כאן מדברת זרה לעבודה פתויים מיני שלשהעל
 אב.(. פי )על וי"ג-י*ט( רבים ע"י פתוי ועל )ז'-י"ב( קרובים ע"י פתויעל

 על יאמר והמופת כן, אחרי שיהיה דבר על סימן - אות ! מופת אואות
 )רמב"1(. עולם של טבעו בשנוי לפנינו שיעשה מחודשדבר

 לשמואל כמו אתכם, מרגיל - פירושו : אתכם אלהיכם ה' מנסה כיד.
 ' ה ה ס נ מ י כ 1 )מ"ב( נסיתי לא כי באלה ללכת אוכל לא כי ל"ט( י"ז,א'

 לדעתי ה,(; פי )על זה בנסיון גם שתעמדו מכם דורש הוא אתכם:אלהיכם
 )רמב*1(. לפניו שגלוי מה בפועלשיודע

 אהבים הישכם זה אופן ידי על ידע העולם שכל ! אהבים הישכםלדעת
 וידעו שיתפרסם רצונו - מקדשכם ה' אני כי לדעת י"ג( ל"א, )שמות וכמווכו',
 הרמב"ם(. פי על )מ"בהכל

 ובו במעשהז תעבדו: ואתו זהו למה מלשאת תיראו: ואתוה.

 בלבתדבקוזי
 מאחריו אותך להסיר בדי דברים דבר אלהיכם, ה' על סרה דבר כינ ש"ע"

ש"ש"
 שב"חדב שתך tAff* כתי מצרים: מארץ אתכם המוציא

 ממנו להפרידך הרוצה מן להנקםאתה
 היו גאולות שתי כי , עבדים מבית והפרך מצרים מארץ אתכםהמוציא )ב"ש"

 לתת כדי מעבדות ופדיה ישראל, לארץ להובילם כדי ממצרים הוצאהבמצרים,
 )בעקבות תורה( מתן וע"י הנפש ומעבדות )במצרים( הגוף מעקדות ההרות אתלהם

 ות"א(. )מפרי מישראל רעות עושי בער : ך ב ר ק מ ע ר ה ת ר ע ב ו ; וכו"ק(הגר"א

 , ך ת י ס י י כ ; )רשב"ם( הסתה קורא פורענות שסופה עצה כל ; ינייתך כיז.
 לו תבוא אשר ההנאה לאדם מראה שהמפתה הוא, הסית השיא, פתה, ביןההבדל
 היראה, מפני  הדבר לעשות ומגע  שהיה ממי הידאה מסיר המשיא הדבר,בעשותו

 האמת למען אם כי ממנו, הנמשכת להנאה לא לעשותו הדבר טוב כי  שמרוהמסית
 : )א"ע( אחיך אפילו - הטעם : ך י ח א ך ת י ס  י י ב ז שד"ק בשם )כו"קוהצדק

 ך נ ב ; ב"ש( פי )על אחת מאם ינקתם ששניכם עליך חביב א ו ה ש י ך מ א ןב
 לפעמים,  זה יקרה אחריהם, להתפתות העולם מדרך שאין פי על אף : ך ת ב 1א

 ה ת א ת ע ד י א ל ר ש א ; )מ"ב( אבותם אצל שכל בעלי בחזקת הבניםבהיות
 הוא אבותיך עבדוהו שלא שמה לומר בטענה עליך בא שהוא יראה ךי בתי או

 )כצק(. ממנו מתפרדים היו שלא בודאי ידעוהו ואילו ידעוהו, שלאלפי
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 זרה עבודה נתפשטה איך ראה לך יאמר : הארץ קצה וער הארץ מקצהח,
 הגר"א(. פי על 1כ1"מ העולם בכלזו

 )א"פ,. במעשה אליו: תשמע ולא הלב; באמונת לוי תאבה לאט.
 ולהבטיחו אדם לאהוב לך אין כי ובגידה, מסירה זו אין עליו: תכסהולא
 )ב"ש(. יוצרך נגד עליו()להגן

 ון( )פסוק כתוב המדיח בנביא ; אלהיך ה' מעל להדיחך בקש כיי"א.

 כי בהחלט, ע"ג לעבוד מדיחו אינו הנביא ; אלהיך ה' צוך אשר הדרך מןלהדיחך
 מעבודת ומדיחו ע"ג לעבוד במסית מיירי כאן אבל המקרה, ולפי שעה לאותהאם
 )נצי"ב(. לגמריה'

 להרוג התורה שצותה שמה בזה הודיע : ויראון ישמעו ישראל וכלי"ב.
 אלא אכזריות, במדת הטבע להרגיל סיבה היה זה כי הנקמה, מדרך איננההמחויב,
 הנשארים יוסיפו שלא השאר על לרחם רחמנות, דרך היא המחויב בהריגתהכונה
לעשות

 כטת"
 ויראות ישמעו ישראל וכל מנוביקי פי על )כרק

 סורר ובן זוממין עדים ממרה, זקן מסיח, וברגל: .-- הכרזה צריכים דבריםד'
 )הגר"א(. ויראו ישמעו למען נאמר כולם ואצלומורה

 הנגררות הנשים הן ; ה ב ר ש א ל כ 1 ; האנשים הם אותה ; אתה החרםט"ז.
 )רמב"4 אותם ממיתים אין ובנקבות בזכרים קטנים שהם הטף אבל האנשים,אחרי
 נהרגים(. הטף שגם פוסק הרמב"םאבל

 )פ*ב ופרדסים כרמים גנים שדות, אותה עושים אבל : עוד תבנה לאי"ז.
 הרמב"ם(. פיעל

 יהיה לא העיר את תשלול שאם : החרם מן מאומה כידך ידבק ולאי"ח.
 ; %"ש( בז ולבוז שלל לשלול נתכוונת שלהנאתך נראה שיהא בדבר, שמיםכבוד

 את שהשמדת פרי רחמים! לך ונתן אפו מחרון ה' ישובלמען
 כיק 1רחמךי אבו; פי )על ברחמים להתנהג וטוב ה' לך יתן הנדחת עיראנשי
 אותך ירחם הוא מכעיסיה על רחמתשלא

 )ב"ש"

 ד * י ק רפ
 להתגודד לכם אין פכיכם מת אם : תתגדרו לא אלהיכם לה' אתם בניםא.
 גדול אב לבם יש שהרי בכך יתומים אינכם גי מדי,  יותר  ולהצטער  קרחהולעשות

 שאתם שתדעו אחר אלהיכם: לה' אתם בנים שמו)ב"ש(;חיוקיימיתברך
 כי שיעשה, מה כל על תתגודדו אל לכן מהאב, יותר אתכם אוהב והוא לשםבנים
 מעשה הקטנים הבנים יבינו לא כאשר תבינוהו לא ואם הוא, לטוב יעשה אשרכל
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 באסרם לרבותינו סמך ומכאן )א"ע(. אתם גם תעשו כן עליו, יסמכו רקאביהם
 )רמבנן(* מדי יותרלהתאבל

 כמעשיהם, תעשה לא כן על הגוים, כשאר ואינך : אתה קדוש עם כיב.
 ותהיו ובפה, בלב קדוש עם אתה כי תועבה, כל תאכל לא פרשת הסמךוטעם

 ולא מת, על תקרחו לא כי יכירו, אתכם - רואיכם וכל העמים מןמובדלים
 י ב ; )א"ע( הנפש ותטמא טמא שתאכל ראוי אין קדוש, עם אתה ואם חי, כלתאכלו
 %א ימר; רקד חמ היי בחר ובך אלהיך לה' אתה קדושעם
 ראה ואעך אתה קדוש כי ועוד אב, לך אק כאילו צערך להראות רשאי אתהשאק
 א'(. פסוק ברש"י )עיין )ב"ש( עצמךלנוול
 המינים העשרה את שפירש והטעם : . . . פרסה מפרטת בהמה וכלד.

 שבעה ובין ד'( )פסוק הטהורה הבהמה מיני שלשה בין להבדיל הואהטהורים

 מה מותר, טהורה חיה הלב כי בדינם, החלוקים ה'(, )פסוק הטהורה החיהמיני
 )נו"ק(. בבהמה כן שאין מה כסוי טעון חיה ודם בבהמה, כןשאין

- ז'( י"א, ויקרא )עייז יגר מלת תחסר : גרה ולאח.  מלת או - קצרה דרך 
 : י ל כ א ת א ל ם ר ש מב ; )א"ע( לו"( גרה "ולא או יגור" גרה "ולא : וכלומרלו
 ואפקיה לאכול, 11 ע ג ת א ל ; עצמן מיתת מתו אם : ם ת ל ב נ ב 1 נשחטו,אם

 שועו כגון דבריו כופל כשהוא לשון לשנות הפסוק דרך כי נגיעה בלשוןלאכילה
 ב"ש(, פי )על ארץ והאזינישמים

 היענה אבל מבשרה, לאכול ראויה שהקטנה בשביל : היענה בת ואתט.ו,
 דרשו ורבותינו לאסור, הוצרכה לא ולכך לאכל ראויה ואינה קשה בשרההגדולה
 )ב"טא. אסורה טמא אוף שביצתמ"בת"
 )הגר,א(. טהורים חגבים זה : תאכלו טהור עוף כלכ.

 , )ב"ש( בכסף לנכרי מכר או בחנם, : תתנגה בשעריך אשר לגרכ"א.

 )חולין יהודה ר' של כדעתו ד'( הלכה י' פרק עכו"ם )הלכות הרמב"ם פסקכך
 י ד ג ל ש ב ת לא ; במכירה" ולעכו"ם בנתינה לגר ככתבן "דברים ע"ב(קי"ד

 ונבשל דשם מן ההלב את שנחלוב ירחמו לא אכזרי עם נהיה שלא אמו:בחלב
 וכל אם תקרא מינקת כל כי הזה, בלאו יכנס בחלב בשר שכל פי על אף הבן,בו
 )רמב"ן(. אכזריות בבולם והנה גדי, יקראיונק

 העיר גי( ה,, )עמוס כמי :  מוציא היינו יוצא  השדה אשר זרעך : היצאכ"ב.
 השרה  מן  היוצא שדש ה יצא ה א"ע(; פי )ער אלף  מוציאה  הייבו  אלף,היצאת
)רמב*41
 ד מ ל ת ן ע מ ל ; )א"ע( לאכלם ראוי שהוא מי יאכלם ; בקרך ובכרתכ"ג.
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 ולוים בעבודתם וכהנים שכינה מקום כשתראה י ך י ה ל א ' ה ת א ה א ר יל
 )רשב"ם(. במעמדם וישראלבדוכנם

 א"ע(. פי על )מ"ב מלומדת עגלה מלשון רגיל, תהיה : תלמדלמען
 רבוי - סבות שתי נתן : שאתו תוכל לא כי הדרך ממך ירכה וכיכ"ד.
 מצד - שאתו" תוכל עלא - התבואה ורבוי המקום, ממך שירחק מצד -הדרך

 אב.(. פי )על אלהיך ה' יברכךכי
 גבוה ממון שהוא פי על אף בידך, משומר שיהא : כידך הכטף וצרתכ"ח.

 )נצי"ב(. לשמרו מצוה מקום מכל תובעים, לוואין
 יאמר ולא הראשון, המעשר יתל בשערו הוא לאשר בשעריך: אשרכ"ז.
 )א"ע(. אחר ללוי אוליכנו העני עמייהיה

 ו * ט ק רפ

 לו לפרוע כף בתקיעת ידו לו נותן מחברו ממון שהלווה לפי : ירו משהב.
 לבאר ישה אשר הוסיף : ו ה ע ר ב ה ש י ר ש א ; )מ"ב( קצוב בזמןההלואה

 אחר עליו זקפה אם חנות, והקפת שכיר שכר כמו הלהגה, בדרך היה שלא דבראף -
 לא ; )מלביים( שביעית במסכת שכתוב כמו משמטתו, שביעית - במלוהכך
 שלא דבר לו לתת דוחקו והנוגש לו המגיע דבר תובע הנושה : ו ה ע ר ת א ש גי

 מגיע אין - ידו משה בעל בל  שמט  אמר  טפה ואחר וכדומה, מס כמו ממנו,לקח
 )מלבי"ס(. נגישה נקראת והתביעה ממנו,עוד

 את ליגוש סופו ירחם ולא רעהו את יגש  אם  אחיו: ואת רעש  את יגיהלא
 לה' שבת ד'( ב', כ"ת, )ויקרא כמו ח' לכברו : ' ה ל ה ט מ ש : )נצי"ב(אחיו
 א"ע(. פי)על

 כי הספרי, פי על מפרש שרשיי ומה )א"ע(. רשות : תגש הנכרי אתג.
 אחיך, ולא תגש הנכרי את - באחיך, עשה מצות - לזמר רצונו עשה, מצותזוהי
 הנכרי "את : ושנו חזרו יגש", "לא : שם ששנינו ולפי עשה. - עשה מכלל הבאולאו
 בענין גם הוא וכך תעשה ולא בעשה עליו שעובר לומר עשה", מצות זותגש
 לנכרי, ביחס גם עשה למצות זאת חושב והרמב"ם הרמב"ן(. פי )על תשיךלנכרי

 ת א 1  )אב.( עכו"ם לעובדי חנם מתנות יתן שלא לפי מצוה  שהוא כתבוהרלב"ג
 לא אחיך אבל ולפרוע, לשלם ויכול  ובוצר וקוצר  זורע שהנכרי ט: ג  ת י נברה

 )פסוס ' ה ל לשדותיו שמיטה אחיך קרא כי 1 ישלם במה קצר, ולא זרע ולאחרש
ב'(

-  
 חז"ל דברי של הטעם אולי וזהו ש"ש(. לפרוע במה לו ואין שמים, לשם



מאדברים

 אין קרקע, משמט אתה אין - כספים משמט אתה קרקע משמט שאתה בזמןכי
 ב"ש(. פי )על כספים משמטאתה

 העניים כי ויובלות. שמיטות תשמרו אם ; אביון בך יהיה לא כי אפסד.
 אותו, משמיטים - חוב יש ואם ביובל, חוזרים בנותיהם ואת עצמםהמוכרים

 י כ ס פ א ; )ב"ש( אביון להיות יכול שאינו ונמצא וממכריו, נחלותיו חוזריםוביובל
 אין אחיך את תגש שלא שצויתיך זה כי דע - הטעם : ן ו י ב א ך ב ה י ה י אל

 . )א"ע( אביון בך יהיה לא אז ה', בקול שומעים רובם או ישראל כל היו אםצורך,
 )ב"ש(. כלום בכך תפסיד ולא : ך כ ר ב י ך ר ב יכ

  )ב"ש(.  וכתיקונה כהלכתה  השמיטה : הזאת המצוה כל אתה.

 לכך אותם, ליגוש בידי מסורים אינם תאמר ואם : רבים גוים והעבטת1.
 )ב"ש(. ימשלו לא ובך רבים בגוים ומשלת :נאמר

 אמרו ולכך הכלל מ? יוצאים לו שאין כלל לד אין כי ; אביץ בך יהיה כיז,
 ת א ץ מ א ת לא ; חוץ בהם נאמר אם ואפילו הכללות מן למדים איןרבותינו

 לו אתן ולא שונאו והקב"ה הגון שאינו מפני אביון שח"א זה האמר שלא : ך ב בל
 שיחפוץ מה והקב"ה לאחיך, חסד לגמול - לעשות שעליך מה עשה אלאמאומה,
 טובים דברים לבו על לדבר לבבך: את תאמץ לא )ב"מ(;יעשה

 )א*ע(י
 לאמץ צרי וצית לער  ניהיוב עצמו המצע מ לבבך; את תאמץלא
 ארצך: ב 1 מנציץ( ה. מישראל לאדם טבעית היא שהרחמנית לפי לבבהאת

 הצדקה, על מזהירך אני שם גם קרקעות, שמטת שם משמט שאתה בארצך,אפילו

 איך קרקעותי, או מעותי להשמיט צריך אני ואם השמיטה, שנת קרבה תאמרשלא
 על ויוסיף ה' יברכך כי אמר ליה צד, מכל מפסיד שאני גמוא  צדקה, שםאתן
 )כו"ק(. שמיטה שם והאין לארץ בחוץ צדקה לתת צריך שאתה שכן ומכלשלך,

 ובליעל לבבך, עם בליעל ובר יהיה פן ; בליעל לבבך עם דבר יהיה פןט.
 )אב.(. בשלמות והעליה המעלה אל תביאהו שלא המהשבה יעל, בלי : מרבבשם

 שאתה לפניו  ניכר  יהא לא לוי כתתך לבבך  ירע ולא לו תתן נתוןי.
 אחרי השמחה כי 11 ל ך ת ת ב ך ב ב ל ע ר י א ל 1 ; )נצי"ב( כרחך בעל לונותן

 )מ"ב(, ושלמותה כונתה טוב על מעידההפעולה

 זה", "בגלל להגיד היה אפשר כי מיותר, כאילו "הדבר" : הזה הרהרבגלל
 העני את שגיחם או שיתנו לאחרים אמר אם גם - היינו ובור, כמו דבראלא

 לספרי(. בהתאם מלבי"ס פי )עלבדברים
 אשר בארץ צדיק אין אדם כי ty~wn מקרב אביון יחדל לא כי**א.
 עניות, לידי מחר או היום אתה תבוא אם יודע ומי )רשב"ם(, יחטא ולא  טוביעשא



 לתורה פירושיםילקוסמב

 ידך את תפתח פתוח . מצוך אנכי כן על לצדקה, יצטרכו בניך בני או בניךואולי
 אב.(. פי )עללאחיך

 ובשנה לודר היה שמספיק מיותר, זה מעמך: חפשי תשלחנו וכיי"ג.
 הפסוק לסוף להוסיף מדינו, ריקם תשלהנו ולא מעמך חפשי תשלחנוהשביעית
 בשש יצא העבד אם שרק להבין, היה אפשר אז אבל ; ריקם"( תשלחנו "ולאהקודם
 חפשי תשלחנו "וכי חזרה התורה אחרות. ביציאות ולא לו, להעניק האדוןמחויב
 י לו להעניק מחויב אתה האדון ובמיתת ביובל ביוצא שגם להוסיף, כדימעמך"
 מחויר העבד אם  היינו, כסף,  בגרעון  שיוצא מי ממעטת  "מעמך"  המלה הוספתאולם
 שנים, שש גמר עד הנותר הזמן בעד הכסף אתלו

 מחויב האדון אין זה במקרה -
 לספרי(. בהתאם המלבי"ס פי )על לולהעניק
 צאן אבל שדה, עבודת לו אין נוהרי לו נצרך אינו בקר כי : מצאנךי"ד.
 )נצי"ב(. ללבישה לצמר וגם לאכילה לחלבנצרך

 לא כי אלה, כל לו בתתך לבבך ירע לא - טעמו : אלהיך ה' ברכךאשר
 לו תן : חז"ל שאמרו כמו ה', ברכך מאשר אם כי ומעניקו, לו נותן אתהמממונך
 אב.(. פי )עלמשלו

 מצוך אני כן על - גדולה ובהענקה גדול ברכוש ; אלהיך ה' ויפרךט"ו,
 וס.(. )ב"ש היום הזה הוגראת

 אומר שהקב"ה מקום בכל : תעשה אשר בכל אלהיך ה' וברכךי"ח.
 יברכם כי יחסרו, שלא להם מבטיח הוא מצוה, לשם משלהם שיותרולישראל
 )ב"ש(. ידיהםבמעשה
 )ספרי(. מום בעל אפילו ; הבכור כלי"ס.

 ז " ם ק רפ
 בפעם המועדות פרשת את סדר כהנים בתורת : האביב חרש את שמורא.

 הכל שנה תורה ובמשנה חג, בכל שיביאו הקרבנות למד פנחס בפרשתהראשונה,
 ת א ר ו שם ; ספרי( פי על )מלבי"ס ההלכות פרטי לקבל אז שהתאספו ישראללכל

 בכמות;טךיים מרמש אדמה שבד עם לה': פסח ועשית האביבחדש
 לו מתעם כאלו הם -- מתרדמתם האביב בתחלת מתעירים כשהם הטבע,של
 מצוה כזו סכנה למנוע כדי אלהות; לעשותם כדי עד להעריצם עלול והואהכל,

 היא באשר העברית, האומה של אביבה את הטבע של האביב בחדש לזכורהתורה
 ם, י ר צ מ מ ה א י צ ו ה ' ה ש ה ז י " ע ועצמאות, חופש של היים לחיותהתחילה

 נסין לך  ועבד : ה ל י ל ; ה,( פי )על עולם היי בתוכה ונטע אמת תורת  להנתן



מג ם י ר בד

 ותאכלו - בלילה יחיה ותיכלון י ה ל י ל ; )ת"א( בלילה גסים לד ועשה -בליליא
 )ת"י(, בלילהאותו

 בשעת גם כי מראה, הזה החפזון , מצרים מארץ יצאת בחפזון כיג.
 להכין אפשרות להם לתת מבלי אותם גרשו אשר מעניהם, בידי היו הםהגאולה
 ועוצם בכוחם כי לחשוב, יכולים ישראל בני אין כך ידי ועל לדרך, צידהלהם
 רד"ה(. פי )על זאת עשתה ה' יד רק אלא ממצרים, השתחררו הםידם

 למקום ותשתעבד : הייך ימי כל מצרים מארץ צאתך יום את תזכרלמען
 )ב"ש(. לבבכל

 קרבנות, לשאר הדין הוא י שעריך באחד הפסח את לזבח תוכל לאה.

 כ17 פסח אף לחשוב יכול הייתי מצות תאכלו מושבותיכם בכל שכתוב משוםאלא

 לזרים נאכל שכולו מפנ* או ; שעריך באחד הפסח את לזבח תוכל לא הזהירלכן
 נעשה מצרים שפסם פי על אף ; ה.( פי )על מקום בכל ששחיטתו להשוב יכולהייתי
 )ם.(. לדורות כל יעשה לא מקדש, ובזולת מזבחבזולת
 מעשות עצור שתהיה ; עצרת השביעי ומיום מצות תאכל ימים ששתח.
 )ב"ש(. מצות אכילת על נוסףמלאכה
 אמרו מכאן מס, אחשורש המלך וישם א'( י', ואסתר כמו מס, לשון : ממתש
 מס כלומר, החולין, מן אלא שבחובה דבר וכל וראיה חגיגה מביאים שאיןרבותינו

 )ב"ש(. ידו השגת כפי משמע הפשט ולפי משלך, לתת עליך שהטילהוא
 ובסוכות בשבועות שמח" כאן הזכיר לפיכך : אלהיך ה' לפני ושמחתי"א.

 שמהת זמן אין ועדיין מחרים, יציאת של הנס להזכרת פסח של שעיקרו בפסח,ולא
 )ב"ש(. התבואהלקיטת

 הזכיר ולא : ה' יבחר אשר במקום אלהיך לה' תחג ימים שבעתט"ו.
 חיוב ואיננו לרה( כ=ט, במדבר ; ל"ו כ"ג, )ויקרא החכר שכבר חג של השמיניכאן

 בלבד, שמח תהיה שמח: אך והיית ; )רמב"ח אחרת פעם לרגל בושנעלה
 )ס.(. עצבון יתערב לאובשמחתך

 ם י ט פש

 לסנהדריה היינו ישראל, לכנסת אזהרה זוהי כי יחיד, בלשון ; לך תתןי"ח.
 הנצי"ב(. פי )על עיר בכל די7 בית להעמידגדולה,

 י נ י ע ר 1 ע י 1 )א"ע( ידבר מהשופטים אחד כל עם : משפט תמה לאי"ס.
 בענינ* ופקחים בתורה חכמים 1 פקחים יעור : כתוב ח'( וכ"ג, בשמות : ם י מ כח

 הגר"א(. פי על )כפק והקירה בדרישההעולם




