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 ספר דברים  -יחידת פתיחה 
 של חומש דברים כוללת שלושה חלקים:  "יחידת הפתיחה"

 

 קדמה לספר דברים ה -חלק ראשון 
הספר של  והמקום  הזמן  מסגרת  את  נבחן  החומש,  בלמידת  שנעמיק  ימיו    .לפני  שבועות,  כחמישה  מקיף  החומש 

משה מכין את העם   -   את מגמתו של החומש, בנוסף לכך נבחן  האחרונים של משה רבנו, טרם הכניסה לארץ ישראל

לקראת הגשמת ייעודו בארץ הנבחרת. נתאר את ההבדלים בין תקופת המעבר במדבר לבין החיים העתידיים בארץ, 

   ו נדרש העם להתמודד: קיום של אומה עובדת ה' בארץ ישראל.מתוך כך נבין את האתגר העצום עימ ו
 

 נאמר ספר דברים?  היכן

 :מואב ערבותב  חנו ישראל בניכתוב ש במדבר חומש של השני  בחלקו כבר

 במדבר כב, א )פרשת חוקת( 

ְסעּו ְשָרֵאל ְבֵני "ַויִּ  ְיֵרחֹו   ְלַיְרֵדן ֵמֵעֶבר  מֹוָאב ְבַעְרבֹות ַוַיֲחנּו יִּ

 

 ם: מקו באותו נמצאיםעדין   ישראל  שבני מוצאים אנו דברים חומש בפתח

 ה )פרשת דברים(-, אדברים א

ְשָרֵאל ֶבר ֹמֶשה ֶאל ָכל יִּ ים ֲאֶשר דִּ ֵעֶבר... ֵאֶלה ַהְדָברִּ ֵדן  בְּ ֶאֶרץ ַהַירְּ יל ֹמֶשה ֵבֵאר ֶאת ַהּתֹוָרה ַהזֹאת ֵלאֹמר:  מֹוָאב בְּ  הֹואִּ

 

 ושם הוא מת:  נבו  הר אל מואב מערבותעולה  רבינו משהדברים נאמר ש חומש בסוף

 )פרשת וזאת הברכה(  ה-א ל"ד,דברים 

ֹבת   ֹמֶשה   ַוַיַעל  ְסָגה   רֹאש   ְנבֹו  ַהר  ֶאל  מֹוָאב  ֵמַערְּ   ה'  ֶעֶבד  ֹמֶשה   ָשם  ַוָיָמת   ָהָאֶרץ...  ָכל   ֶאת   ה'   ַוַיְרֵאהּו  ְיֵרחֹו   ְפֵני  ַעל   ֲאֶשר  ַהפִּ

אֶ  י  ַעל מֹוָאב ֶרץבְּ    .ה'  פִּ

 

של עם ישראל לא השתנה.  המיקוםמפסוקים אלו עולה שמאמצע ספר במדבר )מפרשת חוקת( ועד סוף ספר דברים, 

כל חומש ספר דברים   לאורך   מאד  קרובים  הם.  יריחו  מול  לירדן   ממזרח  מואב  בערבות  חונים  ישראל  בניכלומר 

 מותו  לאחר רק  יקרה  וזה   הארץ,  את ולכבוש  הירדן את  לחצות  יהיה   עליהם  אבל לירדן, שממערב  כנען  לארץ  להיכנס

 .נון-בן  יהושע  בימי רבינו, משה של
 

 מתי נאמר ספר דפר דברים? 

 ספר דברים נפתח בתאריך: 

 דברים א, ג

י ָבִעים ַוְיהִּ ַארְּ ֵתי ָשָנה  בְּ ַעשְּ ֶאָחד ֹחֶדש ָעָשר  בְּ ֶבר ַלֹחֶדש בְּ ְשָרֵאל ְבֵני ֶאל ֹמֶשה  דִּ ָּוה ֲאֶשר ְכֹכל יִּ  ֲאֵלֶהם:  ֹאתֹו  'ה צִּ

 

  משה:   במות מסתיים דברים  ספרו ,מצרים ליציאת  א' שבט של שנת הארבעים- ב החלו דברים ספר אירועי כלומר

 ח -דברים לד, ה

י   ַעל   מֹוָאב   ְבֶאֶרץ   ה'  ֶעֶבד  ֹמֶשה   ָשם  ַוָיָמת  ְבכּו  ה'...  פִּ ְשָרֵאל  ְבֵני  ַויִּ ֹלִשים יֹום  מֹוָאב  ְבַעְרֹבת  ֹמֶשה  ֶאת  יִּ ְּתמּו   שְּ י  ְיֵמי  ַויִּ   ְבכִּ

 ה. ֹמשֶ  ֵאֶבל

 

 חמשה   היא  דברים  חומשנאומי משה ב  שמסגרת הזמן שלכך    אם  יוצא  ,באדר  בז'  נפטר  רבינו  משה   שמשה  היות 

 ו. מות  לפני רבינו משה של האחרונים ימיו שהם ,ימים 37-כ בלבד, שבועות

 חלק א 

 הקדמה לספר דברים 

 חלק ב 

 בנין האמונה 
 חלק ג 

 הארץ הטובה 
 זכירת 

 מעמד הר סיני 
 פרק ד 

 עשרת הדיברות 
 פרק ה 

 " ישראל "שמע
 פרק ו 

 אזהרה מפני  
 שכחת ה' 

 פרק ח 

המחויבות לשמירת  
 המצוות 
 פרק יא 
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 ר?  מנין שמשה רבינו נפטר בז' באד 

בספר יהושע נכתב שבני ישראל עברו את הירדן בתאריך הבא:    עושה את החשבון  ע"א  קידושין דף לחמסכת  גמרא בה

יחֹו" )י  ְזַרח ְירִּ ְקֵצה מִּ ְלָגל בִּ אשֹון ַוַיֲחנּו ַבגִּ ן ַהַיְרֵדן ֶבָעשֹור ַלֹחֶדש ָהרִּ ושע ד', יט(. הקריאה לקום הי' בניסן: "ְוָהָעם ָעלּו מִּ

ינּו ָלֶכם -ולעבור את הירדן הייתה שלושה ימים קודם לכן, ב ְברּו ְבֶקֶרב ַהַמֲחֶנה ְוַצּוּו ֶאת ָהָעם ֵלאֹמר ָהכִּ ז' בניסן: "עִּ

ים ֶאת ַהַיְרֵדן ַהֶזה" )שם א', יא(. קריאה זאת הייתה   ים ַאֶּתם ֹעְברִּ י ְבעֹוד ְשֹלֶשת ָימִּ עם הקימה משלושים ימי  ֵציָדה כִּ

ים יֹום" )דב ְשָרֵאל ֶאת ֹמֶשה ְבַעְרֹבת מֹוָאב ְשֹלשִּ ְבכּו ְבֵני יִּ רים האבל על מותו של משה רבינו, כמתואר בחומש דברים "ַויִּ

 ר.ז' באד -כך, שמשה רבינו נפטר ב-ל"ד, ח(. יוצא אם
 

 דברים  ספר של המבנה

של משה. הביסוס בכתוב לכך הוא שבתחילת כל חלק ישנם   נאומיםה   תשלוש  הםש  חלקים  שלושהבנוי מ  דברים  ספר

 פסוקי "כותרת" המסמנים את הפתיחה של כל אחד מהנאומים: 

 בכתוב הביסוס הנאום  נושא הפרקים

 היסטורי  נאום ד'-א'

   :דברים א, א

ים ֵאֶלה ֶבר ֲאֶשר ַהְדָברִּ   ָכל ֶאל ֹמֶשה  דִּ

ְשָרֵאל  ...יִּ

 כ"ו-ה'
 המצוות  נאום
 מצוות אמוניות  :יא-ה 
 מצוות מעשיות : כו-יב 

 : אדברים ה, 

ְקָרא ְשָרֵאל ָכל  ֶאל ֹמֶשה ַויִּ  , ֲאֵלֶהם ַויֹאֶמר  יִּ

ְשָרֵאל ְשַמע ים ֶאת  יִּ ים ְוֶאת  ַהֻחקִּ ְשָפטִּ  ... ַהמִּ

 החתימה   נאום "ד ל-כ"ז
 1פרידת משה ו  הברית 

 דברים כז, א,: 

ְקֵני ֹמֶשה ַוְיַצו ְשָרֵאל  ְוזִּ  ... ֵלאֹמר ָהָעם  ֶאת יִּ

 

 

 מימוש היעוד של עם ישראל  -הכניסה לארץ  

 קיום ההבטחה לאבות לרשת את ארץ ישראל ולהתיישב בה:  - ייעודוספר דברים מביא את מסעו של עם ישראל אל  

 ט -בראשית יז, ח

ֶאֶרץ   ַאֲחֶריָך ֵאת  ּוְלַזְרֲעָך  י ְלָך  ֶאל  ְוָנַתּתִּ ים  ַויֹאֶמר ֱאֹלהִּ ים:  י ָלֶהם ֵלאֹלהִּ יתִּ ְוָהיִּ ַלֲאֻחַזת עֹוָלם  ְכַנַען  ֶאֶרץ  ָכל  ְמגֶֻריָך ֵאת 

ְשֹמר ַאָּתה ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלֹדֹרָתם י תִּ יתִּ  .ַאְבָרָהם ְוַאָּתה ֶאת ְברִּ

 

לפת בהנהגת ארץ ישראל בה מתח  הניסיתהנהגת המדבר    כדי לממש את הייעוד הזה מתחוללים שינויים עצומים:  

הם מפסיקים להיות רועי צאן נודדים והופכים   , ועל עם ישראל מוטלת האחריות להילחם.הטבעהקב"ה פועל מתוך  

 ברובם לעובדי אדמה קבועים, עוברים מהנהגה של "לחם מן השמים" )שמות טז, ד( להנהגה של 'לחם מן הארץ'.  
 

  

 
 ל"ד( -ל'(, הפרידה ממשה )ל"א-כ"זהברית )פרקים  - לשני חלקים נפרדים בספר יש המחלקים את החלק השלישי  1
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 הכניסה לארץ מתנה וגם מבחן 

להראות לכל באי עולם את האפשרות להיות עם מבורך, יוצר   , עם ישראל יכולבשורה גדולהיש בה    לארץהכניסה  

ומצליח, שהצלחתו רק מחזקת את אמונתו ואת ערכיו וממליכה את הקב"ה לעיני העולם כולו. ההצלחה בארץ יכולה 

 היא מאת האלוקים.   שגיויה להביא ליותר אמונה וליותר מחויבות, כאשר האדם זוכר תמיד שכל 

מודדות. דווקא ההצלחה והברכה הם אלו שיכולים להביא התשדורשת    ,הגדולה  סכנ  גם  יש  בכניסה לארץ  אולם  

 איתם גם גאווה ושכחת אלוקים, יחד עם רצון להתערות במרחב התרבותי ולשכוח את היעוד הרוחני והערכי שלנו. 

  :ןגם מתנה וגם מבחההשתקעות וההתברכות בארץ ישראל הם 

 יז -דברים ח, י

ָת ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ּתָ ְוָשָבעְ ְוָאַכְלָּת    ַעל ָהָאֶרץ ַהֹטָבה ֲאֶשר ָנַתן ָלְך: ּוֵבַרכְּ

ָשֶמר ְלָך  ַכח ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָךהִּ ל ַהֶזה"   ...ֶפן ִתשְּ י ֶאת ַהַחיִּ י ָעָשה לִּ י ְוֹעֶצם ָידִּ ְלָבֶבָך ֹכחִּ  ְוָאַמְרָּת בִּ

 
 

 

 משה מכין את עם ישראל לקראת הכניסה לארץ 

אופנים השונים בהם מכין משה את העם לכניסה אל הארץ, ומלמד אותם נעסוק ב  לאורך הלימוד של בספר דברים  

. הדרכים העיקריות בארצו ואתגר שכחת ה' מאידך  ם ישראלכיצד להתמודד נכון עם האתגר, אתגר השליחות של ע

 שבהם משה מכין את עם ישראל הם:
 

 האמונהבניין  -חיזוק רוחני  (  1)

אחד סכנות הגדולות של עם ישראל עם הכניסה לארץ יושפע מדרכי הפולחן האליליים של שכניהם, ואימוץ העבודה 

זרה. כדי להתמודד עם הסכנה הזאת משה בנאומיו מחזק את בניין האמונה של עם ישראל בקב"ה והוא עושה זאת 

(, ובתוכם מדגיש את ועוד  מע" ו"והיה אם שמוע", פרשות "ש"עשרת הדברות"חוזר על יסודות האמונה )ע"י שהוא  

. בכלל אחד הנושאים המרכזיים השזור ההיבטים החשובים לעבודת ה' בארץ שיש בה תרבויות זרות ועובדי אלילים

 לאורך כל ספר דברים הוא האזהרה מפני עבודה זרה. 

 

 "ארץ הטובהב"התעצמות הכלכלית והשתקעות בארץ ( הכנה לקראת הה2)

ו חוזר במספר דרכים ומתייחס לטוב הארץ כברכה גדולה, ומאידך גם כאתגר עצום. במספר מקומות לאורך משה רבינ

החומש מתוארת סכנת ההסתאבות וההתנוונות, ומשה רבנו מציע ראשית להיות מודעים לתהליך, ובהמשך גם כיצד 

י הּוא ַהֹנֵתן ְלָך כֹ "להישמר ממנו:   ְשַבע ַלֲאֹבֶתיָך ַכיֹום ְוָזַכְרָּת ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך כִּ יתֹו ֲאֶשר נִּ ים ֶאת ְברִּ ל ְלַמַען ָהקִּ ַח ַלֲעשֹות ָחיִּ

 ַהֶזה" )פרק ח פסוק יח(.  

 

 )"מבוארות" ו"מחודשות"(מצוות מעשיות  -הדרכה מעשית  ( 3)

אמורות  בנאומיו משה מלמד את עם ישראל מצוות מעשיות שכו(.  -)פרקים יב  נאום המצוותליבו של החומש הוא  

לסייע להם להתמודד עם כל האתגרים המעשיים והאמוניים שמצפים להם בארץ בכל תחומי החיים: מלחמות )"דיני  

)"פתח תפתח"(   )"לא תוכל להעלם"(, מצוקה של החלשים בחברה  )"הנהגה"(, חברה  מלחמה"(, מוסדות ששלטון 

 :"מצוות מחודשות"ועוד. המצוות שמשה מלמד אותם הם משני סוגים "מצוות מבוארות" ו 

מצוות שעדיין לא הובאו בחומשים הקודמים וקשורות ברובן למציאות החיים העתידית הן    -  "מחודשותמצוות  "

ישראל הכניסה לארץ  יהודי בעת מלחמה   .הצפויה עם  כמו איסור    לדוגמה, מצוות הקשורות להתנהלות של צבא 

 כריתת עצי מאכל בזמן מלחמה או מצוות קריאה לשלום לפני שכובשים עיר של האיוב. 

מצוות שהובאו כבר בחומשים הקודמים ובחומש דברים הן התבארו מחדש, כמו שנאמר בפתח   -   "מבוארות  מצוות"

יל ֹמֶשה   ָרה ַהזֹאת" )א', ה(. בדרך כלל הביאור מדייק היבטים של ֶאת ַהּתֹו  ֵבֵארהספר "ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן ְבֶאֶרץ מֹוָאב הֹואִּ

המצווה הקשורים לחיי האומה בארץ ישראל. לדוגמה, כשחוזר משה רבינו על מצוות המועדים הוא מזכיר שיש 
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ְבַחר ה' ֱאֹלֶהיָך ְלַשֵכן ְשמֹו ָשם" )דברים ט"ז, ו(   ה לרגל מבטאת העלי  - להעלות את קרבנות החג "ֶאל ַהָמקֹום ֲאֶשר יִּ

את ריכוז עבודת ה' בארץ ישראל סביב מרכז רוחני משותף אחד. וכשמשה חוזר על דיני העבד העברי המשתחרר 

ָמְך לֹא   -לאחר שש שנות עבדות, הוא מציין שיש להעניק לו עם יציאתו מפרי הארץ ותנובתה   י ֵמעִּ י ְתַשְלֶחנּו ָחְפשִּ "ְוכִּ

ֶּתן לֹו" )ט"ו, יגְתַשְלֶחנּו ֵריָקם: ַהֲענֵ  ְקֶבָך ֲאֶשר ֵבַרְכָך ה' ֱאֹלֶהיָך ּתִּ יִּ ָגְרְנָך ּומִּ צֹאְנָך ּומִּ יק לֹו מִּ יד(. בכך הוא מתייחס - יק ַּתֲענִּ

לסכנה שבמירוץ לצבירת רכוש אישי, ומצווה לדאוג לרווחתם ובמידת הצורך לשיקומם הכלכלי והנפשי של הזקוקים 

 לכך. 

 נעסוק בהמשך הלימוד בהרחבה.   - "  המצוות המעשיות " ו  "הארץ הטובה ",  "ניין האמונה ב "בשלושת הנושאים הללו:  
 

 את ה"הקדמה לספר דברים", וענה:ולמד קרא  .1

 ם? בסס את תשובתך על הכתוב.דברי חומשלהם   שנאמר בזמן ישראל  בני שהו היכןא. 

 . ב. מתי נאמר ספר דברים? ובמשך כמה זמן הוא נאמר? בסס את תשובתך על הכתוב

 .ג. מהו המבנה של ספר דברים? בסס את תשובתך על הכתוב

 ד. המעבר מהמדבר לארץ ישראל טומן בחובו בשורה גדולה אבל גם סכנה גדולה. פרט מהי הבשורה ומה הסכנה?  

 ה. מה הן שלוש הדרכים העיקריות שבהם משה מכין את עם ישראל לקראת האתגרים שמצפים להם בארץ? 

   מחודשת" ומהי "מצוה מבוארת"? הבא דוגמא אחת לכל סוג.ו. מהי "מצוה 

 

 

 

 

 

 

 

 מדבר מול ארץ ישראל 

לפניך מקור הדן בהבדל בין ההשגחה של ה' על עם ישראל במדבר לבין ההשגחה של ה' בארץ ישראל. ננסה להגדיר 

 מה הבדל העקרוני בין שני סוגי ההשגחה ולבחון איזו סוג השגחה עדיפה. 

 ג   ,ם לבדברי 2משך חכמה 

העיקר התכליתי אשר יתנהג האומה באופן טבעי  "כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו", פירוש על דרך מושכל, כי  

. וזה כי יקצרו ויאספו דגנם, וראשית כל אשר לו, יובא בית ה' ולמשרתיו הקדושים. ושלוש פעמים בשנה מושגח פרטי

 ו להיראות פני ה'.  יעזבו כל אשר להם תחת כנפי הביטחון האלקי ויבוא

וכאשר יישירו לכת תוסיף הארץ לתת פריה, ותהיה חיתת ה' על הגויים סביב, ובכל מפעל ומצעד יזכיר ויברך שם 

 הבורא יתברך. וחיים כזה הוא חיים רוחניים, ויקר שעה אחת מכל חיי העולם הבא לכל מתבונן.  

הגה התמידית, רק לא פעלו מאומה, והמן יורד, וכל לא כן בימי משה אשר נפרצו גבולות הטבע ונהרסו מבצרי ההנ

הלזה יקרא תכליתי? הלא אין זה רק חיי העולם הבא, חיים של   -אחד רואה עמוד הענן וכבוד ה', וה' הולך לפניהם  

 : לא ניתנה תורה אלא לאוכלי מן... )מכילתא בשלח יז( מלאכים, וכמאמרם ז"ל 

י? אולם כאשר יסוד התורה "אנכי" ו"לא יהיה לך", כן יסוד האמונה אך למה נצרכו לזה אם אין זה התכלית האמית 

במעלה  יותר  היותם  עד  נפשותם  ולזכך  היטב  התורה  לפרש  יכלו  כזה  בזמן  כי  האלו,  שנה  ארבעים  הוא  והאומה 

כאישים הנבדלים, והשרישו האמונה והנפש האלוקי בזרעם אחריהם. וגם זה המופת על האמת לקלי הדעת כמו  

  "ם. ולכך הוצרכו למשה...שכתב רמב

 
מגדולי רבני מזרח אירופה בדור שלפני השואה. ספרו הגדול: "אור שמח" על  .1843-1926 תרפ"ו  -תר"ג רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, ליטא,  2

 הרמב"ם. אחרי מותו פורסמו חידושיו על התורה בשם "משך כחמה".
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 דברי המשך חכמה, וענה:קרא את  .2

 את חיי עם ישראל בארצו.  - את תיאור חיי עם ישראל במדבר, ובירוק - . צבע: בצהובא

 )הדגש את ההבדל(.  במדבר ובארץ ישראלעל עם ישראל את השגחת ה' בלשונך מה מאפיין  ב ו. כתב

 ההשגחה? האם יש עדיפות לאחת מהן? . מהם היתרונות של כל אחת מדרכי ג

 "י?  גת את התכלית של עם ישראל, את הקיום המשמעותי יותר: תקופת המדבר או תקופת אצאיזו תקופה מיי .ד

 מדוע היא יכולה להיות מושגת רק במדבר? הצע הסבר מהי המטרה המיוחדת של חיי המדבר, וה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה בין חיי המדבר לחיים בארץ ישראל? 

 סוף  וסוף  במדבר  שנהארבעים שנה    במשך  נדד  הוא  כה  עד  לארץ.  הכניסה  עם  משמעותי  שינוי   לעבור  עומד  ישראל  םע

. ההבדל המשמעותי ביותר שממנו נובעים שינויים עמוקים  בשינויים  תלווה  הכניסה  ,שלו  לארצו  להיכנס  עומד  הוא

 . מהנהגה ניסית להנהגה בדרכי הטבעשעם ישראל עבר בתחומים רבים הוא 
 

 

  



 הקדמה לספר דברים יחידת פתיחה: 

9 

 

בטבלה שלפניך מובאים תשעה תחומים בהם אורחות החיים של עם ישראל עומדים להשתנות מן הקצה אל הקצה   .3

יים בכל תחום, ומה הן המשמעויות והאתגרים  עקב המעבר מן המדבר לארץ ישראל. ציין את ההבדלים המהות 

 שניצבים לפני עם ישראל בעקבות המצב החדש שאליו הם נכנסים. 

 
  

  החיים 
 במדבר

  בארץ החיים
 מצוות -אתגרים-משמעויות ישראל 

 )א(  

 הנהגת ה'  
   

 ( ב)

 מגורים

באוהלים בסוכות,  

 "דירת עראי" 
 בתי קבע 

הוא מבצרי" שעשוי להביא לסכנה רוחנית  בתי קבע נותנים תחושה של ביטחון "ביתי   •

 של "כוחי ועוצם ידי".

 בתי קבע מאפשרים הגדלת הפערים הכלכליים בחברה. •

 יש צורך במצוות חדשות המתאימות למגורי קבע: מעקה, הלכות שכנות וכד'. •

 ( ג)

 השכנים
  

 

 ( ד)

 פרנסה 
   

 ( ה)

 מים
   

 ( ו)

 ביטחון
   

 (ז)

 הנהגה ה

 ומוסדותיה 

   

 ( ח)

 ריכוז

 פיזורו

 )חברתית(

  

 

 (ט)

הקרבה  

  למרכז

 הרוחני
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 מספר דברים שנעסוק בהם בהרחבה  הנושאים  

ספרר דברים כולל בתוכו רעיונות רבים ומצוות רבות, אנו נלמד רק חלק מהרעיונות ומהמצוות של ספר דברים, בנוסף 

 הלמידה והעיון הם:לכך לא נלמד את הספר על לפי נושאים. הנושאים שבהם נרחיב את 
 

 

 

 

 א. יחידת פתיחה 
 יא -ד

 יחידת חובה

 הקדמה לספר דברים  •

 בניין האמונה  •

 הארץ הטובה   •

 ללמוד את כל שלושת הנושאים. חובה ביחידה זו 

 ב. יחידת המצוות 
 כה-טו

 בחירה יחידת 

 פתח תפתח  •

 לא תוכל להתעלם  •

 ההנהגה  •

 דיני מלחמה  •

 . 4נושאים מתוך  3ביחידה זו יש בחירה של 

 אנחנו לא נלמד את הנושא "לא תוכל להתעלם"

 ג. יחידת סיכום
 לד-כו

 יחידת חובה 

 מקרא ביכורים  •

 ברית עולם  •

 פרשת התשובה  •

 מותו של משה רבינו  •

 חובה ללמוד את כל ארבעת הנושאים  ביחידה זו 
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 ספר דברים  -ת פתיחה יחיד
 האמונה   בנין - חלק שני 

 

 מבוא

ה בספר דברים יש חזרה על מעמד הר סיני ועל עשרת הדיברות, מעמד שמוכר לנו היטב מספר שמות - בפרקים ד

מה מגמתו של משה בחזרה ננסה להבין    לטעום את המושג "משנה תורה":בחזרה על עשרת הדיברות מאפשרת לנו  

" "והיה אם שמע "ת יופרשבותיהן בעקו)על מעמד הר סיני ועשרת הדברות ערב הכניסה לארץ? במה מהוות הדברות 

 , הכנה לאתגרים הרוחניים והתרבותיים הצפויים בארץ? שמע"(

 

 :  הם האמונה" "בניןעוסקת יחידת הנושאים בהם 

 פרק ד: המצווה לזכור את מעמד הר סיני  

 עשרת הדיברות  - תוכנו של המעמד  :פרק ה

 מעשיות הכוללת מצווה אמונית ומצוות   -"  שמע"פרק ו': פרשת  
 

 פרק ד(   סיני הר  מעמד זכירת( 

 הציווי לזכור את מעמד הר סיני  

סיני, ומצווה להעביר את המסורת של מעמד הר סיני  -מזהיר את העם שלא לשכוח את מעמד הרמשה    י,-ט   יםפסוקב

 ממשיכים ומסבירים את חשיבותו של המעמד:  יד, -. פסוקים: יאלבנים ולבני הבנים

o יד -ט, ד פרק דברים 

ָשֶמר ַרק ( ט) ְשַכח  ֶפן ְמֹאד  ַנְפְשָך ּוְשֹמר  ְלָך הִּ ים ֶאת ּתִּ ְלָבְבָך ָיסּורּו ּוֶפן  ֵעיֶניָך ָראּו ֲאֶשר ַהְדָברִּ    ַחֶייָך ְיֵמי ֹכל מִּ

ְבֵני ְלָבֶניָך ְוהֹוַדְעָּתם    : ָבֶניָך ְולִּ

ְפֵני ָעַמְדּתָ  ֲאֶשר יֹום   (י) י  ַהְקֶהל ֵאַלי  'ה  ֶבֱאֹמר ְבֹחֵרב ֱאֹלֶהיָך 'ה  לִּ ִמֵעם ָהָעם ֶאת לִּ ַאשְּ ָבָרי ֶאת וְּ   דְּ

ְלְמדּון ֲאֶשר   ְרָאה יִּ י ְליִּ ים  ָכל ֹאתִּ ים ֵהם  ֲאֶשר ַהָימִּ    :ְיַלֵמדּון ְבֵניֶהם ְוֶאת ָהֲאָדָמה ַעל ַחיִּ
 

ְקְרבּון (יא) ם ֵלב  ַעד ָבֵאש  ֹבֵער ְוָהָהר ָהָהר  ַּתַחת ַוַּתַעְמדּון  ַוּתִּ    :ַוֲעָרֶפל ָעָנן ֹחֶשְך ַהָשַמיִּ

ּתֹוְך  ֲאֵליֶכם ' ה ַוְיַדֵבר ( יב) ים קֹול  ָהֵאש  מִּ ים ַאֶּתם  ְדָברִּ ים ֵאיְנֶכם  ּוְתמּוָנה  ֹשְמעִּ י ֹראִּ  : קֹול  זּוָלתִּ

יתֹו ֶאת ָלֶכם ַוַיֵגד (  יג) ָּוה ֲאֶשר ְברִּ ים  ֲעֶשֶרת ַלֲעשֹות ֶאְתֶכם צִּ ְכְּתֵבם ַהְדָברִּ ים ֻלחֹות ְשֵני ַעל  ַויִּ  : ֲאָבנִּ

י ( יד) ָּוה ְוֹאתִּ וא ָבֵעת 'ה צִּ ים ֶאְתֶכם ְלַלֵמד  ַההִּ ים  ֻחקִּ ְשָפטִּ ים ַאֶּתם ֲאֶשר ָבָאֶרץ ֹאָתם ַלֲעֹשְתֶכם ּומִּ ְשָּתּה  ָשָמה ֹעְברִּ  : ְלרִּ

 

 במעמד הר סיני: 

 (בהמשך כך על נלמד -  משה   מפיה'  דברי את  ישראל שמעו השלישי מהדיבר החל) .עצמו הקב"ה את לשמוע   זכו ישראל •

באופן גשמי. בהמשך הפרק )עד פסוק יט( מזהיר משה את העם    -  הקב"ה התגלה בקול בלבד, ולא בתמונה •

סכנה זו משמעותית דווקא עם הכניסה לארץ בגלל השכנות לעמי הארץ עובדי האלילים    מפניה אל האלילים

 וההשפעה התרבותית.  

  

 חלק א 

 הקדמה לספר דברים 

 חלק ב 

 בנין האמונה 
 חלק ג 

 הארץ הטובה 
 זכירת 

 מעמד הר סיני 
 פרק ד 

 עשרת הדיברות 
 פרק ה 

 " ישראל "שמע
 פרק ו 

 אזהרה מפני  
 שכחת ה' 

 פרק ח 

המחויבות לשמירת  
 המצוות 
 פרק יא 
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o יט-טו, ד דברים 

ְשַמְרֶּתם (טו) ִאיֶתם לֹא ִכי ְלַנְפֹשֵתיֶכם ְמֹאד  ְונִּ מּוָנה  ָכל רְּ ֶבר ְביֹום  תְּ ּתֹוְך ְבֹחֵרב ֲאֵליֶכם  'ה  דִּ    :ָהֵאש מִּ

ִחתּון ֶפן (טז) מּוַנת ֶפֶסל ָלֶכם ַוֲעִשיֶתם ַתשְּ ית ָסֶמל ָכל תְּ  ...:ְנֵקָבה אֹו ָזָכר ַּתְבנִּ

ָשא ּוֶפן (יט) יתָ  ַהָשַמְיָמה  ֵעיֶניָך ּתִּ ים ְוֶאת ַהָיֵרחַ  ְוֶאת ַהֶשֶמש ֶאת ְוָראִּ ם ְצָבא ֹכל  ַהכֹוָכבִּ ַדְחּתָ  ַהָשַמיִּ יתָ  ְונִּ ְשַּתֲחוִּ  ...ָלֶהם ְוהִּ

 

 וענה:  יט,-טו ובפסוקים יד- ט בפסוקים עיין .1

, ומצד שני להדגיש לעם  ה'  קול   את  שמע  -עם ישראל בעצמו  מדוע למשה היה חשוב להדגיש בנאומו שמצד אחד  

 ? הסבר ובסס ה' של  תמונה כל ראו לא -שהם 
 
 
 
 
 

הרמב"ן )פרק ד, פסוק ט( מסביר מדוע חזר משה דווקא כעת )טרם הכניסה לארץ וטרם פטירתו( אל מעמד הר סיני  

 והציב אותו כיסוד מרכזי באמונה:  

o דברים ד, טרמב"ן ,  

...אבל הכתוב הזה לפי דעתי מצות לא תעשה, הזהיר בה מאד, כי כאשר   -רק הישמר לך וגו' פן תשכח את הדברים  

ר בכל המצות ונשמור החוקים והמשפטים לעשותם, חזר ואמר רק אני מזהירך מאד להישמר ולשמור  אמר שנזה

עצמך מאד מאד לזכור מאין באו אליך המצוות, שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו שם עיניך הקולות 

שר ראו עיניך במעמד הנכבד והלפידים את כבודו ואת גדלו ודבריו אשר שמעת שם מתוך האש, ותודיע כל הדברים א

 ההוא לבניך ולבני בניך עד עולם.

, אם כדי שתלמדו ליראה אותו כל הימים ואת בניכם תלמדון לדורות עולםופירש הטעם כי השם עשה המעמד ההוא  

 כן עשו אתם ככה ואל תשכחו אותו:

והנה קודם שיזכיר הדברות שנאמרו שם, הזהיר במצות לא תעשה שלא נשכח דבר מן המעמד ההוא ולא נסירהו  

 מלבנו לעולם, וציוה במצות עשה שנודיע בו לכל זרענו מדור לדור כל מה שהיה שם בראיה ובשמיעה.  

אע"פ שנבואתו נתאמתה   שאם היו דברי התורה באים אלינו מפי משה בלבד,  , מאד  גדולה  הזאת  במצווה  והתועלת

באותות ובמופתים אם יקום בקרבנו נביא או חולם חלום ויצוונו בהפך מן התורה ונתן אלינו אות או מופת יכנס ספק 

, נכחיש כל חולק וכל  אמצעי שם  אין הרואות ועינינו לאוזנינו הגבורה מפי התורה אלינו  כשתגיע אבלבלב האנשים, 

 ות ולא יצילהו מופת מן המיתה בידינו, כי אנחנו היודעים בשקרותו: מספק, ונשקר אותו, לא יועילהו א 

 בלא   אמת  הדבר  שהיה  ידעו  לבנינו  הדבר  כן  גם  כשנעתיק  כיזהו שאמר שם )שמות יט ט(: וגם בך יאמינו לעולם,  

פקו כלל כי לא נעיד שקר לבנינו ולא ננחיל אותם דבר הבל ואין בם מועיל. והם לא יסת  הדורות,  כל  ראוהו  כאלו  ספק

   ם.בעדותנו שנעיד להם, אבל יאמינו בודאי שראינו כולנו בעינינו, וכל מה שספרנו לה

 

 וענה:  ,עיין בדברי הרמב"ן .2

 א. מה הן המצוות ה"לא תעשה" ו"העשה" שנזכרות בפסוק ט'?  

 . ב. מה הטעם של מצווה זו? בסס את תשובתך

 ג. כיצד המצווה הזאת גורמת שאכן הטעם של המצווה יתממש? 

 של מעמד הר סיני?  לא יכחישו את האמיתותד. מדוע גם הדור שנכח במעמד הר סיני, וגם הדורות שלאחר מכן  
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 האמונה  בנין -חלק שני 

 
 

 עשרת הדיברות )פרק ה( 

 המבנה של פרק ה 

  

 

  הפתיחה   דבריאת    גםלדעת    ישאך    יח(-ו  )פסוקים  "הדברות  עשרת"בבחלק השני של הפרק    נתמקד  הפרק  בהוראת

חוזר על רעיונות נאמרו   משה  פטירתו,   לקראת וגם משום ש  ,ההקשר  את  להבין   כדי גם    הפשט  ברמת  הפרק   של   והסיום

 לדורות  הזיכרון  את  להעביר  וכן  לברית,  ולהתחייב  לזכור  הצורך  את  מבהירכאן ב"הקדמה" ו"בחתימה" שבהם הוא ה

   .נעסוק בכך ב"יחידת הסיכום" של ספר דברים  - הבאים
 

  

 חלק א 

 הקדמה לספר דברים 

 חלק ב 

 בנין האמונה 
 חלק ג 

 הארץ הטובה 
 זכירת 

 מעמד הר סיני 
 פרק ד 

 עשרת הדיברות 
 פרק ה 

 " ישראל "שמע
 פרק ו 

 אזהרה מפני שכחת ה' 
 פרק ח 

 "והיה אם שמוע" 
 פרק יא 

 ה -א( 1)
  ֲאֹבֵתינּו ֶאת "לא לארץ: הנכנסים דור אל גם נמשכת  והיא  לאמונה, הבסיס היא  סיני  ברית - הקדמה

ית  ֶאת ה' ָכַרת י ַהזֹאת  ַהְברִּ ָּתנּו  כִּ ים" ֻכָלנּו ַהיֹום ֹפה  ֵאֶלה ֲאַנְחנּו אִּ   )ג(. ַחיִּ

 עשרת הדברות   יח -ו( 2)

 .משה של בתיווכו - והאחרות  ,'ה מפי ישירות נאמרו הראשונות  הדברות שתי רק מדוע מסביר משה כח -יט( 3)

 ל -כט( 4)
 : ישראל בארץ ימים  לאריכות תביא המצוות שמירת חתימה:

ָּוה  ַכֲאֶשר ַלֲעשֹות "ּוְשַמְרֶּתם ים ְוַהֲאַרְכֶּתם ֶאְתֶכם... ֱאֹלֵהיֶכם ְיהָֹוה צִּ יָרשּון" )כט ֲאֶשר ָבָאֶרץ ָימִּ  ל( - ּתִּ
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 הדברות עשרת

 יח -דברים ה, ו

ים:   )ו(  ֵבית ֲעָבדִּ ם מִּ ְצַריִּ יָך ֵמֶאֶרץ מִּ י ה' ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הֹוֵצאתִּ  ָאֹנכִּ

ים ַעל ָפָני:   )ז(  ים ֲאֵחרִּ ְהֶיה ְלָך ֱאֹלהִּ  לֹא יִּ

ַמַעל  לֹא ַתֲעשֶ  )ח(  ם מִּ  ה ְלָך ֶפֶסל ָכל ְּתמּוָנה ֲאֶשר ַבָשַמיִּ

ַּתַחת ָלָאֶרץ:     ם מִּ ָּתַחת ַוֲאֶשר ַבַמיִּ  ַוֲאֶשר ָבָאֶרץ מִּ

ְשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם  )ט(   לֹא תִּ

ֵלשִּ    ים ְוַעל שִּ י ה' ֱאֹלֶהיָך ֵאל ַקָנא ֹפֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָבנִּ י ָאֹנכִּ ים ְלֹשְנָאי:  כִּ ֵבעִּ  ים ְוַעל רִּ

ְצֹוָתי:    )י(  ים ְלֹאֲהַבי ּוְלֹשְמֵרי מִּ  ְוֹעֶשה ֶחֶסד ַלֲאָלפִּ

ָשא ֶאת ֵשם ה' ֱאֹלֶהיָך ַלָשְוא   )יא(   לֹא תִּ

ָשא ֶאת ְשמֹו ַלָשְוא:    י לֹא ְיַנֶקה ה' ֵאת ֲאֶשר יִּ  כִּ

ְּוָך ה' ֱאֹלֶהיָך   )יב(   ָשמֹור ֶאת יֹום ַהַשָבת ְלַקְדשֹו ַכֲאֶשר צִּ

יָת ָכל ְמַלאְכֶּתָך:   )יג(   ים ַּתֲעֹבד ְוָעשִּ  ֵשֶשת ָימִּ

י ַשָבת ַלה' ֱאֹלֶהיָך לֹא תַ  )יד(  יעִּ  ֲעֶשה ָכל ְמָלאָכה  ְויֹום ַהְשבִּ

ְשָעֶריָך     ֶּתָך ְוַעְבְדָך ַוֲאָמֶתָך ְושֹוְרָך ַוֲחֹמְרָך ְוָכל ְבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶשר בִּ ְנָך ּובִּ  ַאָּתה ּובִּ

 ְלַמַען ָינּוַח ַעְבְדָך ַוֲאָמְתָך ָכמֹוָך:   

ם  )טו(  ְצַריִּ יָת ְבֶאֶרץ מִּ י ֶעֶבד ָהיִּ  ְוָזַכְרָּת כִּ

ְזֹרַע ְנטּוָיה  וַ    ָשם ְבָיד ֲחָזָקה ּובִּ ֲאָך ה' ֱאֹלֶהיָך מִּ  ֹיצִּ

ְּוָך ה' ֱאֹלֶהיָך ַלֲעשֹות ֶאת יֹום ַהַשָבת:     ַעל ֵכן צִּ

ְּוָך ה' ֱאֹלֶהיָך )טז( ֶמָך ַכֲאֶשר צִּ יָך ְוֶאת אִּ    ַכֵבד ֶאת ָאבִּ

יֻכן  ְלַמַען   יַטב ּוְלַמַען  ָיֶמיָך ַיֲארִּ    ָלְך: ֹנֵתן ֱאֹלֶהיָך ה'  ֲאֶשר ָהֲאָדָמה  ַעל ָלְך יִּ

ְרַצח: לֹא ( יז)    תִּ

ְנָאף: ְולֹא     תִּ

ְגֹנב: ְולֹא      תִּ

  ָשְוא: ֵעד ְבֵרֲעָך ַתֲעֶנה ְולֹא  

   ֵרֶעָך ֵאֶשת ַתְחֹמד ְולֹא ( יח)

ְתַאֶּוה ְולֹא      ְלֵרֶעָך: ֲאֶשר ְוֹכל   ַוֲחֹמרֹו שֹורֹו ַוֲאָמתֹו ְוַעְבדֹו ָשֵדהּו ֵרֶעָך ֵבית תִּ

 

   אלו?  דברות  עשר דווקא מדוע

 הירש   )רש"ר  החיים"  חובת  ייעוד  את  לישראל  מוסרים  והם  הם קווי היסוד של כל מצוות התורה"  הדברות  עשרת

ְכֹּתב  -   הברית  דברי   בתורה   מכונים  והם   ה'(,   פרק  לדברים ְבֵרי   ֵאת   ַהֻלֹחת  ַעל   "ַויִּ ית  דִּ  אף  חז"ל   כח(.  ל"ד,   )שמות   "ַהְברִּ

  ה(. בחודש, דר"י, במכילתא )ראו התורה בתחילת כבר  הדיברות  עשרת  נכתבו  לא מדוע הקשו

 י  כד, שמות רש"י

 הן.  הדברות  עשרת  בכלל  מצוות  עשרה  ושלש  מאות  שש  כל  -  להורתם  כתבתי  אשר  והמצוה  והתורה  האבן  לחת  את

 . בו התלויות מצוות  ודבור דבור לכל שיסד  "אזהרות"ב פירש: סעדיה ורבינו

 

 עיין ברש"י, וענה:  .1

 א. לפי רש"י, מדוע נבחרו דווקא עשרת הדיברות הללו ולא אחרות? 

 יה גאון מסייעים להסבר של רש"י? ב. כיצד דברי רב סעד

  

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%96%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A8%D7%A1%22%D7%92
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  מרכזיותן וחשיבותן של עשרת הדיברות 

 המשנה  מעידה  זה  על   .לָאמרן מדי יום בבית המקדש  שיש  קדם  בימי   כבר  נקבע   הדיברות  עשרת   של   חשיבותן  בגלל

 הדברים   עשרת  קראו  ברכו.  והם  אחת,  ברכה  ברכו  :)לפני הקרבת קרבן התמיד של שחרית(  הממונה  להם  "אמר  :)תמיד ה, א(

 עד  נהגו  כך  ".ותחילתו   הציווי  יסוד   שהם  מפני  יום  בכל  הדברים  עשרת  שקוראים  "הטעם  הרמב"ם:  ומפרש  וכו'".

 ממהלך  הסתייגו   חז"ל   אבל   ,ביקשו לחדש את מנהג קריאת עשרת הדיברות בבתי הכנסת  זמן  לאחר  הבית.  חורבן 

  בסיני."  למשה לו ניתנו לבדם אלו אומרים: יהיו שלא המינים, טענת מפני אותן? קוראים אין מה "ומפני ואמרו: זה

התפילין  נוהגים  מקומראן  הכת   אנשי  היו  שני,  בבית  גם   ואמנם בתוך  הדיברות  עשרת  את   מכן,   ולאחר  ,לכתוב 

 עשרת  של  לחשיבותן  נוספת  עדות  .לכתוב את עשרת הדיברות בתוך המזוזות  ,נוהגים  הם   היום  ועד  ,נהגו  הקראים

 ואמנם  .לעמוד בשעת קריאת עשרת הדיברות בבית הכנסת  רבות  בקהילות  שרווח  במנהג  ביטוי  לידי  באה  הדברות

  כן. לעשות אסר אף  והרמב"ם החולקים,  יש זה  מנהג על גם

 מה הם חמש המנהגים שהתפתחו לאורך הדורות, שמלמדות על מרכזיותן וחשיבותן של עשרת הדיברות?  .2

 

 

 

 

o יג  -מלבי"ם שמות כ, יב 

, שכל אדם יכיר בשכלו שיש סיבה ראשונה ממציא כל הנמצאות, שהשכל מחייבםוכלל עשרת הדברים הם מצוות  

 ושראוי שלא לישא שמו לשווא, וכל שכן מצוות האחרונות שהם מצוות נימוסיות, ששכל האדם מוכן אליהם בטבע...

, השכליות, אם יעשום רק מצד השכל והנימוס לבד, שלא מפני יראת והורה אותנו יוצר הנפשות, כי גם המצוות האלה

 אלקים שהזהיר עליהם בקולות וברקים, זרועות השכל לא יעמדו מפני התאווה.  

 

 עיין בדברי המלבי"ם, וענה:  .3

 א. לפי המלבי"ם, מה הדבר שמאפיין את כל "עשרת הדיברות" 

 של עשרת הדיברות, וכיצד הוא מיישב את הקושי? ב. מה הקושי שהעולה מהסברו של המלב"ים על המאפיין 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הדברות  מנין

ים" "ֲעֶשֶרת כך על מעיד עצמו הכתובתשובה:  יותר? ולא עשר דיברותיח כוללים -כיצד יודעים שפסוקים ו  יג(.  )ד', ַהְדָברִּ

 רמב"ם, ספר המצוות, מצוות עשה א' 

אלוקיך " ה'  צוונו    -  "אנכי  אשר  הציווי  בהאמנת  היא 

האלוהות, והוא שנאמין שיש שם עילה וסיבה הוא פועל  

 לכל הנמצאים והוא אמרו "אנכי ה' אלוקיך" 

 אברבנאל שמות כ', א

י איננו מצווה, לא אמונית ולא מעשית, אבל    - "  ..."ָאֹנכִּ

היא הקדמה למצוות ואזהרות שיאמר בשאר הדיבורים  

 ועניינו להודיעם מי הוא המדבר איתם...

 

 . קת ביניהםואת המחל בלשונךעיין ברמב"ם ובאברבנאל, והסבר  .4
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 "הדיברות "עשרת  מבנה

 שתי חלוקות שונות, ואת הביסוס שלהן בכתוב חובה להכיר לפחות  

 שיטה א, לחלוקת עשרת הדיברות 

 יג כשמות  רמב"ן

  צוה   הבורא  לכבוד  כי  האל,  כבוד  אביך  את  כבד  כי  האדם,  לטובת  וחמשה  הבורא  בכבוד  חמשה  הדברות  עשרת  והנה

 . וטובתו בצרכו לאדם  חמשה  ונשארו ,3ביצירה  המשתתף האב לכבד

 

  יב כ, שמות הירש, רפאל שמשון רבי

  בגורלנו   ושליט  כמושל  ה'  לפני  כניעתנו  תיכון  שעליהן  ישראל,  עם  של  היסוד  עובדות  שתי  הן  תורה  ומתן  מצרים  יציאת

  מידי  לבנים  הנאמנה  מסירתה  אלא  אינו  מסורת  של  ויסודה  המסורת,  היא  לאמיתותן  היחידה  הערובה  ...  ובחיינו.

 לנצחיותה  היסודי  התנאי הוא ואם אב כיבוד  כי   למדים   ונמצאנו  ...  .וקבלתה ברצון בידי הבנים מידי האבות האבות

 תחדל  שראליתהי  והאומה  ...  הדורות,  שרשרת  תנותק  –  ובנים  אבות  בין  הקשר  ...אלמלא  הישראלית.  האומה  של

 .  הדברות...  בעשרת נכבד מקום  התורה  להם ייחדה ולפיכך בישראל, ההורים של חשיבותם גדולה  אכן מלהיות.

 

 עיין בדברי הרמב"ן ורש"ר הירש וענה:  .5

 א. לפי הרמב"ן, כיצד הוא מחלק את עשרת הדיברות? בסס את תשובתך על הכתוב 

 שמתעורר בעקבות הדיבר החמישי? ב. לפי החלוקה של הרמב"ן מה הקושי 

 ? ג. כיצד הרמב"ן ורש"ר הירש, מיישבים את הקושי

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 שיטה ב, לחלוקת עשרת הדיברות 

  :ב  א, פרשה רבה  השירים שיר

   .לך"  יהיה ו"לא "אנכי" הקב"ה מפי ישראל שמעו דברות ב' אומר: יהושע  רבי  ורבנין. לוי בן יהושע רבי

 

שלא להוסיף ולשמוע את קולו של ה'.   העם  של  בקשתם  את  מתארים   כח-יט  פסוקים יש לשים לב, שבהמשך הפרק  

יבּו ה':  ליראת  כביטוי   הבקשה  את רואה  הקב"ה ֵברּו:  ֲאֶשר ָכל "ֵהיטִּ י  דִּ ֵּתן  מִּ ְרָאה ָלֶהם  ֶזה  ְלָבָבם ְוָהָיה  יִּ י   ְליִּ ְשֹמר  ֹאתִּ  ְולִּ

ְצֹוַתי ָכל ֶאת ים   ָכל מִּ יַטב ְלַמַען ַהָימִּ ְבֵניֶהם  ָלֶהם יִּ    (.וכ-כה )פסוקים  ְלֹעָלם" ְולִּ

 

 עיין במדרש שיר השירים רבה, וענה:  .6

 א. לפי שיר השירים רבה, כיצד יש לחלק את עשרת הדברות? 

 יח לחלוקה שהציעו ריב"ל ורבנין בשיר השירים רבה. -ב. הבא ראיה מן הכתוב מפסוקים ו 

  

 
שלושה שותפין הן באדם: הקב"ה, ואביו, ואמו, בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקב"ה: מעלה מבוסס על אמרת חז"ל )קידושין ל ע"ב( "  3

 .אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני"
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 ת הדיברות שיטה ג, לחלוקת עשר

  ג:-ב כ, שמות  הארוך( )פרוש ראב"ע

 עשה  מצות  דרכים,  שני  על  הלב  ומצות  .הא' מצות הלב, והב' מצות הלשון, והג' מצות עשה  דרכים,  ג'  על  המצוות  וכל

  כי  חשבו   ורבים  כולם.  על  הנכבדים העיקרים  הם הלב  ומצות  ...  תעשה  ולא עשה  הלשון   מצות   גם  ...  תעשה  לא   ומצות

 כנגד  היא  רק  רעות  מחשבות  מכל  יותר  לבדה  קשה  היא  כי  ובאמת  ,בודה זרהע  בדברי  רק  עוון  הלב  במחשבת  אין

   כולם.

 

מצות  )ב(    מחשבה   - "  מצות הלבמצוות ")א(    :לחלק לשלושה סוגים  ן מצוות ניתהג  " שאת כל תרי מפרש  האב"ע   .7

היסודות לכל המצוות לכן לא מפתיע שגם את  . למדנו שעשרת הדיברות הם  מעשה  -  מצות עשה )ג(   דיבור  -   הלשון 

 עשרת הדיברות ניתן לחלק לשלושת הסוגים הללו.

 א. רשום בטבלה שלפניך ליד כל דיבר לאיזה סוג מצווה הוא שייך: "מחשבה", "דיבור" או מעשה". 

 

 , תאר את המבנה.הדברות  לעשרת  מבנה כיאסטי  יוצרת  ומעשה  "יבור ", "דמחשבה "לשל עשרת הדיברות    החלוקהב.  

 ג. הצע הסבר מדוע סדר המצוות בלוח הראשון הפוך מסדר המצוות שבלוח השני. 

 

 בין אדם לחבירו  בין אדם למקום

 מחשבה 

ַצח  ...ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך  לֹא ִתרְּ

ָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִריםלֹא   ֶיה לְּ ָאף  ...ִיהְּ  לֹא ִתנְּ

ֹנב  ...לֹא ִתָשא ֶאת ֵשם ה'   לֹא ִתגְּ

 

א  ...ָשמֹור ֶאת יֹום ַהַשָבת ֵרֲעָך ֵעד ָשוְּ   לֹא ַתֲעֶנה בְּ

ֶאת ִאֶמָך ֹמד ֵאֶשת ֵרֶעָך  ...ַכֵבד ֶאת ָאִביָך וְּ   לֹא ַתחְּ
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 האמונה בניין -חלק שני 

 

   "ישראל  "שמע

  ו פרק דברים

ְשָרֵאל ְשַמע( ד)  :ֶאָחד' ה ֱאֹלֵהינּו' ה  יִּ

 :ְמֹאֶדָך  ּוְבָכל ַנְפְשָך  ּוְבָכל ְלָבְבָך ְבָכל ֱאֹלֶהיָך ' ה ֵאת ְוָאַהְבּתָ ( ה)

ים ְוָהיּו( ו) י  ֲאֶשר ָהֵאֶלה ַהְדָברִּ  : ְלָבֶבָך  ַעל ַהיֹום ְמַצְּוָך  ָאֹנכִּ

ַנְנָּתם( ז) ַבְרּתָ  ְלָבֶניָך  ְושִּ ְבְּתָך  ָבם ְודִּ  :ּוְבקּוֶמָך ּוְבָשְכְבָך ַבֶדֶרְך  ּוְבֶלְכְּתָך ְבֵביֶתָך ְבשִּ

 :ֵעיֶניָך ֵבין ְלֹטָטֹפת ְוָהיּו  ָיֶדָך ַעל  ְלאֹות ּוְקַשְרָּתם( ח)

ְשָעֶריָך  ֵביֶתָך ְמֻזזֹות  ַעל ּוְכַתְבָּתם( ט)  ס : ּובִּ

 
 

  שחרית בתפילת שמע קריאת פרשת בפתח אותו שיבצו  שחז"ל בתנ"ך, ביותר  מהידועות  אחת  היא זו  פסוקים חידת י

 ת. הדורו בכל כך-כל לחשוב אותו  שהפך שלפנינו בקטע יש מהתוך כדי הלימוד ננסה להבין  ערבית. ובתפילת

 

ַמע" ָרֵאל שְּ  " )פסוק ד( ֶאָחד 'ה ֱאֹלֵהינּו  'ה  ִישְּ

 ד".  ֶאחָ  ה'  ֱאֹלֵהינּו "ה' ש בכך יכירוש ,ישראל"(ע )"שמ  ישראל עם אל  משה של פניה ד יש פסוקב

o ד ו, דברים ן"רמב 

 אומר  נתן  רבי"  שאמרו  וכמוהיחוד.    יהיה  אלהיך"'  ה   "אנכי בדבור  כי.  שיבאר  מצוה  בזה גם  -  אלהינו'  ה  ישראל  שמע

 'אלהיך  'ה   אנכי'  ואמר   סיני   הר  על  הוא  ברוך   הקדוש  שכשעמד  ,הן  רשויות  שתי  אומרים  שהם   למינים  תשובה  מכאן

 .  הזו המצוה לבאר  בא אבל (,ה בחדש מכילתא )" כנגדו מיחה מי

 בעיקר  כופר  בה  מודה   שאינו  מי  וכל,  באמונה  שרש   שהוא  לפי,    ה(  בפרק  )שנזכרוהדברות    עשרת  אחר  ו(  )בפרק  אותה  והזכיר 

 ז. "ע כעובד

 

 עיין בדברי הרמב"ן על פסוק ד, וענה: .1

"מצווה שיבאר" הדומה למושג "מצווה מבוארת"? הסבר בלשונך את המושג "מצווה  א. הרמב"ן מזכיר את המושג  

 מבוארת"? 

 ת? מבאר היא  מה את -  מבוארת מצווה הן   אחד"  ה' 'אלוקינו  "ה המילים הרמב"ן, פירושב. על פי 

 ה"? ומה שורש האמונה המסוים, הנזכר כאן? באמונ 'שורש המושג  משמעות מהיג. 

 
  

 חלק א 

 הקדמה לספר דברים 

 חלק ב 

 בנין האמונה 
 חלק ג 

 הארץ הטובה 
 זכירת 

 מעמד הר סיני 
 פרק ד 

 עשרת הדיברות 
 פרק ה 

 " ישראל "שמע
 פרק ו 

 אזהרה מפני  
 שכחת ה' 

 פרק ח 

המחויבות לשמירת  
 המצוות 
 פרק יא 
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  ד ו, דברים י"רש

  -אחד '  ה להיות עתיד הוא, האומות אלהי ולא  עתה  אלהינו שהוא ' ה  - אחד' ה אלהינו' ה

 ( ט ,ג צפניה ) "'ה בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים  אל אהפוך  אז "כי שנאמר:

 . (ט ,יד זכריה )אחד"  ושמו אחד' ה יהיה  ההוא "ביום ונאמר:

 

  אחד"  ה'  אלוקינו  "ה'  המילים.  האנושי  לעולם  בנוגע  תקוותינו  כל  את  תמצית  את  מבטאד    פסוק  רש"י  לפי .2

 . ענה על השאלות הבאות בטבלה המובאת בהמשך.שונים זמנים לשני מתייחסות

  ?בפסוק הזמנים שני הם מה א.

 ?השני  לזמןות  מתייחס בפסוק מילים  ואילו,  אחד לזמןות מתייחס בפסוק מילים  אילוב. 

 וזמן?   זמן בכלהמתואר בפסוק   המצב מהג. 

 וזמן   זמן בכל המצב ג. בפסוק  המילים ב. בפסוק  הזמנים א.

   

   

 

 ? ופירושסוף ב הביא שהוא הפסוקים משני רש"י מוכיח מה .ד

 

 

o דברים ו, דהמלבי"ם , 

ע, ר  פועל   אלהים  ויש  טוב  פועל  אלהים  שיש  בזה  השוו   האלוהות,  בריבוי   מאמינים  שהיו   הקודמים  האומות  שכל  רצוני 

 הפועל   את  ואוהבים   הרע   מפועל   מתייראים   היו   וע"כ  אחד,  משרש   יצאו  בעולם  הנמצא  והרע  שהטוב   לצייר   יכלו  לא   כי

ד, הייחו אמונת  להם  להקדים הוצרך  אמת,  לאלהי  והאהבה  היראה  שיתאחדו  ללמדם  אמת  בתורת  בא  וכאשר  הטוב.

אשר לפי השגתנו  דברים הן העולמות בכל והמתהווה הנמצא לכל שורש והוא זולתו, ואין "אחד"  הוא עולם שאלהי

 ע.ר  בשם םינקרא אשר דברים והן טוב בשם םינקרא

 

 עיין בדברי המלבים, וענה:  .3

 א. במה האמינו עובדים האלילים, ומה הטיעון שהביא אותם לאמונה הזאת? 

 התשובה לטיעון של עובדי האלילים? ב. מה חידשה התורה בעניין האמונה, בניגוד לאמונה האלילית? ומה 

 ג. על איזה מילה ב"שמע ישראל" מבסס המלבי"ם את הסברו? ומה משמעותה? 
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תָ " ָאַהבְּ ָכל ֱאֹלֶהיָך 'ה ֵאת  וְּ ָך  בְּ ָבבְּ ָכל לְּ ָך ּובְּ שְּ ָכל ַנפְּ ֹאֶדָך ּובְּ  " )פסוק ה( מְּ

 ה ,ו דברים

תָ  ָאַהבְּ  ְמֹאֶדָך  ּוְבָכל ַנְפְשָך ּוְבָכל ְלָבְבָך  ְבָכל ֱאֹלֶהיָך 'ה ֵאת וְּ

 י "רש

  עושה   דומה  אינו  ,מאהבה  דבריו  עשה  -  ואהבת

  רבו   אצל  העושה  .מיראה  לעושה  מאהבה

 . לו והולך מניחו עליו מטריח כשהוא מיראה

 ן "רמב 

  ברכות ירושלמי) שאמרו כמו ,וירא אוהב להיות צריך ...שהחסיד - לבבך בכל

  ועשה   ,שונא  אוהב  שאין   -  מאהבה   עשה  :מיראה  ועשה  מאהבה  "עשה  (ה,  ט

 .החכמים  בדברי   זה  נתבאר  וכבר  ,"תבעוט אל  לבעוט  באת  שאם  -  מיראה

 

 גם רש" וגם הרמב"ן מזכירים בפירושיהם לפסוק ה' את "עובד ה' מאהבה" ואת "עובד ה' מיראה".   .4

 ?  מיראהלבין לעבוד ה'   מאהבהא. הגדר, מה ההבדל בין לעבוד את ה'  

 ב. לפי רש"י, איזה חיוב )איזו מצווה( הוא למד מהמילה "ואהבת"? ומה הטעם של מצווה זו? 

  'אחת את השנייה משלימות הן במה -זו את זו  משלימותיראה ועבודת ה' מ האהבהמ  ג. לפי הרמב"ן, עבודת ה ? 

   .ומדוע?  יראה? מתוך רק ה'  את שעובד אדם  יעשה מה - קושי בעת הרמב"ן,  פי  ועל  רש"י פי  על ד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ה, ו דברים י"רש

   .יצריך  בשני - לבבך בכל

 .המקום על קלּוחָ  לבך יהיה שלא ,לבבך בכל :אחר דבר 

 . נפשך את נוטל  הוא  אפילו  - נפשך ובכל

  ."מאדך ובכל"  נאמר לכך מגופו   עליו  חביב שממונו אדם לך  יש  ממונך בכל -  מאדך ובכל

 

". וודא שאתה מבין ְמֹאֶדָך  ּוְבָכל  ַנְפְשָך  ּוְבָכל  ְלָבְבָך  "ְבָכל  :בפסוק  החזרה  -   היא  רש"י   לפירושי  בכתוב   המוצא   נקודת  .5

 אחד מן הפירושים שמציע רש"י. כתוב בלשונך הסבר קצר לכל פירוש.היטב כל  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ה'  אהבת  מצות

 ע"א  פ"ו יומא בבלי 

  משאו   ויהא  חכמים,  תלמידי  ומשמש  ושונה  קורא  שיהא  .ידך  על  מתאהב  שמים  שם  שיהאך":  אלהי  ה'  את  ואהבת"

 לבריות  להם   אוי   תורה,  שלמדו  רבו   אשרי   תורה   שלמדו   אביו  אשרי  ו?עלי   אומרות  הבריות   מה  הבריות   עם  בנחת  ומתנו 

 ה. תור למדו שלא
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 ו ג, הלכות י, פרק תשובה הלכות הרמב"ם 

 ה? הראוי  האהבה היא וכיצד

ד, תמי  בה  )הוגה(  שוגה  ונמצא  ה'  באהבת  קשורה  נפשו  שתהא  עד  אד,מ  עזה  יתירה,  גדולה,  אהבה   ה'  את  שיאהב  הוא

  בין   בקומו,  בין   בשבתו,  ביןד,  תמי   בה  שוגה   והוא   אישה,  אותה  מאהבת  פנויה  דעתו  שאין  האהבה,  חולי  חולה  כאילו

  לעניין   הוא  משל  השירים  שיר  וכל  אני",  אהבה  חולת  "כי  משל  בדרך  אמר  ששלמה  והואה...  ושות  אוכל  שהוא  בשעה

 ה. הז

 חוץ   שבעולם  מה  כל  ויעזוב   כראוי,  תמיד   בה   שישגה  עד  אדם  של  בלבו   נקשרת   הקב"ה   אהבת   שאין  וברור,  ידוע  דבר

 בה...הר -  הרבה ואם  מעט, - מעט  אם האהבה,  תהיה הדעת  פי ועל  ו;שידעה  בדעת אלא  הקב"ה   אוהב ינוה... אממנ

 

 מה ההבדל בין הבבלי לרמב"ם בפירוש המילה "ואהבת"? )איך מנקדים מילה זו לפי כל שיטה?(  .6

 
 
 
 

 ( ט-ו פסוקיםה' )  לאהבת  המעשי הביטוי

 ו דברים

ים ְוָהיּו (ו) י  ֲאֶשר ָהֵאֶלה ַהְדָברִּ  : ְלָבֶבָך  ַעל ַהיֹום ְמַצְּוָך  ָאֹנכִּ

ַנְנָּתם (ז) ַבְרּתָ  ְלָבֶניָך  ְושִּ ְבְּתָך  ָבם ְודִּ  :ּוְבקּוֶמָך ּוְבָשְכְבָך ַבֶדֶרְך  ּוְבֶלְכְּתָך ְבֵביֶתָך ְבשִּ

 :ֵעיֶניָך ֵבין ְלֹטָטֹפת ְוָהיּו  ָיֶדָך ַעל  ְלאֹות ּוְקַשְרָּתם (ח)

ְשָעֶריָך  ֵביֶתָך ְמֻזזֹות  ַעל ּוְכַתְבָּתם (ט)  : ּובִּ

  י"רש

 . שבראש תפילין אלו - עיניך בין לטטפת   והיו. שבזרוע תפילין  אלו - ידך  על לאות וקשרתם

 
 וענה:  ט,-ו  בפסוקים עיין .7

 בסס את תשובתך.  אילו? בפסוקים נזכרותארבע מצוות מעשיות  אילו  א.

 ן? לה  שקדמה  ה'  אהבת מצוות לבין אלו, מצוות בין הקשר  מהב. נסה להציע הסבר, 

 

 

 
 

   197ע, עמוד שמ פרשת תוכןמד, פניני הלכה, מל  אליעזר הרב

רבנו   להשריש  כיצד   התורה  אותנו  מדריכה  ט( -ו  )פסוקים  השלישי   בחלק   "ְוָהיּו  ראשית:   הללו.   האמונה  יסודות  את  בקִּ

ים י  ֲאֶשר  ָהֵאֶלה  ַהְדָברִּ ַנְנָּתם  -  לכך  ובנוסף   ְלָבֶבָך",  ַעל  ַהיֹום  ְמַצְּוָך  ָאֹנכִּ  את   היטב  למד  שאדם  אחר  וגם  ְלָבֶניָך".  "ְושִּ

 , אמונתו  את   ממנו   להשכיח  עלולים  ועסקיהם  החיים   טרדות  יום,   בכל  לעצמו   ויזכירם  יחזור  לא  אם   האמונה,  יסודות

ַבְרּתָ   וציוותה:  התורה  הוסיפה  ולכן ְבְּתָך  ָבם  "ְודִּ  לקרוא  החיוב  יסוד  ומכאן  ּוְבקּוֶמָך".  ּוְבָשְכְבָך  ַבֶדֶרְך  ּוְבֶלְכְּתָך  ְבֵביֶתָך  ְבשִּ

 האמונה  פרשיות  את  להניח  וציוותה  הוסיפה  אלא  בלבד,  בקריאה  התורה  הסתפקה  לא  אבל  ובלילה.  בבוקר  'שמע'  את

 גם  אלא  בלבד,  זו  ולא  ֵעיֶניָך".  ֵבין  ְלֹטָטֹפת  ְוָהיּו  ָיֶדָך  ַעל  ְלאֹות  "ּוְקַשְרָּתם  -  הראש  ועל  היד  על  ולקושרם  התפילין  בתוך

ְשָעֶריָך",  ֵביֶתָך  ְמזּוֹזת  ַעל   "ּוְכַתְבָּתם   -  בתינו   פתחי   מזוזות  על   לקובעם    נתבונן  מבתינו,  ונצא   שניכנס  עת   שבכל  כדי  ּובִּ

 ל. ישרא  אמונת  ביסודות  שוב וניזכר במזוזה

 

  טרדות ש"  לסכנה  תרופה   לתת  בכדי  בהם  יש  ,שמע  בקריאת  שנזכרות  המעשיות  המצוות  מלמד  הרב  לפי   כיצד .8

 ופרט נמק. "אמונתו את ממנו להשכיח עלולים ועסקיהם החיים 

http://ph.yhb.org.il/03-16-04/
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 ספר דברים  -ת פתיחה יחיד
 הארץ הטובה  - חלק שלישי 

 

 
 

 אזהרה מפני שכחת ה' )פרק ח( 

 לאבות,  שהובטחה   הארץ   -   ישראל  לארץ  הכניסה   ערב   משה  של  ו ינאומ   את  כולל  דברים  חומש  -   "הארץ הטובה"

מכנה אותה "הארץ הטובה",   ,מבחינה גשמית ורוחנית  ומשבחת את הארץ  מתארת  התורה  מעולם.  פגש  לא  ושאותה

  מפני  ישראל   עם   את  התורה  מזהירה  במקביל,  .מצרים והמדבר  -  היטב   מכיר  ישראלם  שע   למקומות  אותה  ומשווה

סכנת ההסתאבות וההתנוונות, סכנת הגאווה, :  לארץ  וכניסה  הירדן  חציית  עם  לקרות  שעלולות  השליליות  התוצאות

 .)שמונה פעמים ייחודי לארץ ישראל, ומופיע בעיקר בחומש דברים "ארץ טובה"שכחת ה'. הביטוי 
 

 ביחידה זו נבקש לברר:  

 במה מתייחדת "הארץ הטובה" לעומת מצרים ולעומת המדבר )המוכרים לעם ישראל(?א. 

 מהו האתגר המיוחד שמציבה הארץ בפני הנוחלים אותה, וכיצד מכין משה את העם לקראת אתגר זה? ב. 

 

 מבוא

 הם   בפרק  החוזרים  הפעלים  הטובה.  הארץ  של  שבחה  -  בתווך  במדבר.  ישראל  עם  חיי  בתיאור  מתחיל ומסיים  ח'  פרק

  סכנה  אלוקים.  שכחת  של  הסכנה  הוא  בפרק  המרכזי  הרעיון  כי  מלמדים  הם  י"ט(,  י"ח,  י"ד,  י"א,  )ב',  "זכר"ו  "שכח"

 המדבר.  לחיי  שמנוגדת הנושבת, הארץ עם המפגש לקראת ומתעצמת עולה זו

 שאלות שעולות מהפרק כולו:

 כמצב  בפרק  מוצגת  במדבר,  הנדודים  מן  השבע  העם  עבור  נפש  משאת  הייתה  שבוודאי  לארץ,  הכניסה  מדוע •

 ה'?  שכחת של סכנה  גם  אך והתפעלות,  שמחה בו  שיש מורכב,

 מהי הסכנה האורבת לעם ישראל בכניסה לארץ?   •

 ולשמירה על המצוותת?  זו התרחקות למנוע המדבר בחיי  ההיזכרות דווקא עשויה כיצד •

 מהו שבחה של הארץ, המתואר בפרק זה?   •
 

  

 חלק א 

 הקדמה לספר דברים 

 חלק ב 

 בנין האמונה 
 חלק ג 

 הארץ הטובה 
 זכירת 

 מעמד הר סיני 
 פרק ד 

 עשרת הדיברות 
 פרק ה 

 " ישראל "שמע
 פרק ו 

 אזהרה מפני  
 שכחת ה' 

 פרק ח 

המחויבות לשמירת  
 המצוות 
 פרק יא 
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o ח'   מבנה פרק 

 

 ח  דברים 

 חלק א 

שמירת מצוות ה' 

בהתבסס על ניסיון  

 המדבר

ָוה  ָכל (א) ָך ָאֹנִכי ֲאֶשר ַהִמצְּ ַצּוְּ רּון  ַהיֹום מְּ מְּ ְחיּון ְלַמַען ַלֲעשֹות ִתשְּ יֶתם ּתִּ   ּוְרבִּ

ְשֶּתם ּוָבאֶתם  ירִּ ְשַבע ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת  וִּ  :ַלֲאֹבֵתיֶכם 'ה נִּ

תָ  (ב) ָזַכרְּ יֲכָך ֲאֶשר ַהֶדֶרְך ָכל  ֶאת וְּ ים ֶזה ֱאֹלֶהיָך 'ה הֹולִּ ְדָבר ָשָנה ַאְרָבעִּ    ַבמִּ

ְלָבְבָך ֲאֶשר ֶאת ָלַדַעת ְלַנֹסְתָך ַעֹנְתָך ְלַמַען  ְשֹמר בִּ ְצֹוָתיו ֲהתִּ ם מִּ  : לֹא  אִּ

ֶבָך ַוְיַעְנָך (ג) ְלָך ַוַיְרעִּ   ֲאֹבֶתיָך ָיְדעּון ְולֹא ָיַדְעּתָ  לֹא ֲאֶשר ַהָמן ֶאת ַוַיֲאכִּ

יֲעָך ְלַמַען  י הֹודִּ ְחֶיה ְלַבדֹו ַהֶלֶחם ַעל לֹא כִּ י ָהָאָדם יִּ י מֹוָצא ָכל ַעל כִּ ְחֶיה 'ה פִּ  : ָהָאָדם יִּ

ְמָלְתָך (ד) ים ֶזה ָבֵצָקה לֹא ְוַרְגְלָך ֵמָעֶליָך ָבְלָתה לֹא שִּ  : ָשָנה ַאְרָבעִּ

ם ְוָיַדְעּתָ  (ה) י ְלָבֶבָך עִּ יש ְיַיֵסר ַכֲאֶשר כִּ  :ְמַיְסֶרךָ  ֱאֹלֶהיָך 'ה ְבנֹו ֶאת  אִּ

תָ  (ו) ָשַמרְּ ֹות ֶאת וְּ ְדָרָכיו ָלֶלֶכת ֱאֹלֶהיָך ' ה  ִמצְּ ְרָאה בִּ  :ֹאתֹו ּוְליִּ

 חלק ב 

  משכחת ה'אזהרה 

כתוצאה מהמפגש עם  

 הארץ הטובה

 
ִביֲאָך ֱאֹלֶהיָך ' ה ִכי (ז)    טֹוָבה ֶאֶרץ ֶאל מְּ

ם ַנֲחֵלי ֶאֶרץ  ים ּוְתֹהֹמת ֲעָיֹנת ָמיִּ ְקָעה ֹיְצאִּ  :ּוָבָהר ַבבִּ

ָטה ֶאֶרץ (ח) מֹון ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ּוְשֹעָרה חִּ  : ּוְדָבש ֶשֶמן ֵזית ֶאֶרץ ְורִּ

ְסֵכנֻת לֹא ֲאֶשר ֶאֶרץ (ט)   ָבּה ֹכל ֶתְחַסר לֹא ֶלֶחם ָבּה ּתֹאַכל  ְבמִּ

 : ְנֹחֶשת ַּתְחֹצב ּוֵמֲהָרֶריהָ  ַבְרֶזל ֲאָבֶניהָ  ֲאֶשר ֶאֶרץ 

 :ָלְך ָנַתן  ֲאֶשר ַהֹטָבה ָהָאֶרץ ַעל ֱאֹלֶהיָך 'ה  ֶאת ּוֵבַרְכּתָ  ְוָשָבְעּתָ  ְוָאַכְלּתָ  (י)

 

ָך ִהָשֶמר (יא) ַכח ֶפן  לְּ   ֱאֹלֶהיָך 'ה ֶאת ִתשְּ

י  ְלּתִּ ְצֹוָתיו ְשֹמר ְלבִּ ְשָפָטיו מִּ י ֲאֶשר ְוֻחֹקָתיו ּומִּ  :ַהיֹום ְמַצְּוָך ָאֹנכִּ

ים ְוָשָבְעּתָ  ּתֹאַכל ֶפן (יב) ים ּוָבּתִּ ְבֶנה ֹטבִּ  :ְוָיָשְבּתָ  ּתִּ

ְרְביֻן ְוצֹאְנָך ּוְבָקְרָך (יג) ְרֶבה ְוָזָהב ְוֶכֶסף יִּ ְרֶבה ְלָך ֲאֶשר ְוֹכל ָלְך יִּ  :יִּ

תָ  ְלָבֶבָך ְוָרם (יד) ָשַכחְּ יֲאָך ֱאֹלֶהיָך  'ה ֶאת וְּ ם ֵמֶאֶרץ ַהמֹוצִּ ְצַריִּ ֵבית מִּ ים מִּ  :ֲעָבדִּ

יֲכָך (טו) ְדָבר ַהמֹולִּ ָמאֹון ְוַעְקָרב ָשָרף ָנָחש ְוַהנֹוָרא ַהָגֹדל ַבמִּ ם ֵאין ֲאֶשר ְוצִּ    ָמיִּ

יא  ם ְלָך ַהמֹוצִּ צּור ַמיִּ יש  מִּ  : ַהַחָלמִּ

ְלָך (טז) ְדָבר ָמן ַהַמֲאכִּ ְבָך ַנֹסֶתָך ּוְלַמַען ַעֹנְתָך ְלַמַען ֲאֹבֶתיָך ָיְדעּון לֹא ֲאֶשר ַבמִּ יֶתָך ְלֵהיטִּ  :ְבַאֲחרִּ

ְלָבֶבָך ְוָאַמְרּתָ  (יז) י בִּ י ְוֹעֶצם ֹכחִּ י ָעָשה ָידִּ ל ֶאת לִּ  : ַהֶזה  ַהַחיִּ

תָ  (יח) ָזַכרְּ י ֱאֹלֶהיָך 'ה ֶאת וְּ ל ַלֲעשֹות ֹכחַ  ְלָך ַהֹנֵתן הּוא כִּ   ָחיִּ

ים ְלַמַען  יתֹו ֶאת ָהקִּ ְשַבע ֲאֶשר ְברִּ  פ  :ַהֶזה ַכיֹום ַלֲאֹבֶתיָך נִּ

 

 חלק ג 

העונש על אי קיום 

 המצוות

 

ָהָיה (יט) ַכח ָשֹכחַ  ִאם וְּ   ֱאֹלֶהיָך ' ה ֶאת ִתשְּ

ים ַאֲחֵרי ְוָהַלְכּתָ   ים ֱאֹלהִּ יתָ  ַוֲעַבְדָּתם ֲאֵחרִּ ְשַּתֲחוִּ   ָלֶהם ְוהִּ

י  ֹדתִּ י ַהיֹום ָבֶכם ַהעִּ   :ּתֹאֵבדּון ָאֹבד כִּ

ם (כ) יד 'ה ֲאֶשר ַכגֹויִּ ְפֵניֶכם ַמֲאבִּ ְשְמעּון לֹא  ֵעֶקב ּתֹאֵבדּון ֵכן מִּ  פ  :ֱאֹלֵהיֶכם 'ה ְבקֹול  תִּ
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 שמירת מצוות ה' בהתבסס על ניסיון המדברפרק ח, חלק א: 

o ח  דברים 

ָוה ָכל (א) ָך ָאֹנִכי  ֲאֶשר ַהִמצְּ ַצּוְּ רּון ַהיֹום מְּ מְּ ְחיּון ְלַמַען ַלֲעשֹות ִתשְּ יֶתם ּתִּ    ּוְרבִּ

ְשֶּתם ּוָבאֶתם  ירִּ ְשַבע ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת וִּ  : ַלֲאֹבֵתיֶכם  'ה נִּ

תָ  (ב) ָזַכרְּ יֲכָך  ֲאֶשר  ַהֶדֶרְך ָכל ֶאת וְּ ים ֶזה ֱאֹלֶהיָך 'ה הֹולִּ ְדָבר ָשָנה ַאְרָבעִּ    ַבמִּ

ְלָבְבָך ֲאֶשר  ֶאת ָלַדַעת  ְלַנֹסְתָך ַעֹנְתָך  ְלַמַען  ְשֹמר בִּ ְצֹוָתיו  ֲהתִּ ם מִּ  :לֹא אִּ

ֶבָך ַוְיַעְנָך (ג) ְלָך   ַוַיְרעִּ    ֲאֹבֶתיָך ָיְדעּון  ְולֹא  ָיַדְעָּת  לֹא ֲאֶשר ַהָמן  ֶאת ַוַיֲאכִּ

יֲעָך  ְלַמַען  י הֹודִּ ְחֶיה  ְלַבדֹו ַהֶלֶחם ַעל לֹא  כִּ י  ָהָאָדם יִּ י  מֹוָצא ָכל  ַעל כִּ ְחֶיה  'ה פִּ  : ָהָאָדם יִּ

ְמָלְתָך (ד) ים  ֶזה ָבֵצָקה לֹא  ְוַרְגְלָך  ֵמָעֶליָך ָבְלָתה לֹא שִּ  :ָשָנה  ַאְרָבעִּ

ם ְוָיַדְעּתָ  (ה) י ְלָבֶבָך עִּ יש ְיַיֵסר ַכֲאֶשר  כִּ  :ְמַיְסֶרךָ   ֱאֹלֶהיָך 'ה  ְבנֹו ֶאת אִּ

תָ  (ו) ָשַמרְּ ֹות ֶאת וְּ ְדָרָכיו ָלֶלֶכת ֱאֹלֶהיָך 'ה ִמצְּ ְרָאה  בִּ  :ֹאתֹו ּוְליִּ

  על  היא  המצוות  לשמירת  הנימוק  התורה.  מצוות  את  לשמור  מצווים  אנו  בה  מסגרת,  בתוך   תחומיםו  -א  הפסוקים

 לשמירת   העם  את  להכין  הדרך  (. "הארץ   את  וירשתם  ובאתם  ורביתם  תחיון  למען")  ישראל  ארץ  את  ולרשת  לזכות  מנת

 . " במדבר  שנה  ארבעים  זה  יךוקאל   ה'  הוליכך  אשר  הדרך  כל  את  וזכרת: "  במדבר  הארוכה  הדרך  בזכירת  היא  המצוות

 ירושת הארץ. שמירת מצוות  זכירת המדברכלומר: 

 ו, וענה: - עיין בפסוקים א .1

 ?  לשמירת מצוות ולבסוף לירושת הארץ?  א א. מדוע זכירת המדבר יבי

ְצֹוֲאֶשר   ניסיון: "ְלַמַען ַעֹנְתָך ְלַנֹסְתָך ָלַדַעת ֶאתו   במדבר הם עינוי  שנה  ארבעים.  ב ְשֹמר מִּ ְלָבְבָך ֲהתִּ ם לֹא" )ב'(.  בִּ ָתו אִּ

םייסורים שמייסר אב את בנול משה מדמה את הייסורים שעם ישראל עבר במדבר   י ַכֲאֶשר  -: "ְוָיַדְעָּת עִּ ְלָבֶבָך כִּ

יש ֶאת  במדבר ארבעים שנה?  מהו העניין בלייסר את הבן, בלייסר את העם ְבנֹו ה' ֱאֹלֶהיָך ְמַיְסֶרָך" )ה'(.-ְיַיֵסר אִּ

ְלָך ֶאתג ֶבָך ַוַיֲאכִּ  ַהָמן" )ג'(. מהו העינוי באכילת המן? ומהי מטרתו?  -. גם אכילת המן מוצגת כעינוי: "ַוְיַעְנָך ַוַיְרעִּ

זֶ ד.   ָבֵצָקה  לֹא  ְוַרְגְלָך  ֵמָעֶליָך  ָבְלָתה  לֹא  ְמָלְתָך  "שִּ במדבר:  שליוו את העם  נוספים  ניסים  שני  מזכירה  ה  התורה 

ים ָשָנה" )ד'(. מה עלינו ללמוד מניסים אלו?   ַאְרָבעִּ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 " ַמַען הֹוִדיֲעָך ִכי לֹא ַעל ֶיה ָהָאָדם, ִכי ַעל-לְּ ַבדֹו ִיחְּ ֶיה ָהָאָדם- מֹוָצא ִפי-ָכל-ַהֶלֶחם לְּ  " )ג'( ה' ִיחְּ

ה' הוא המספק את הלחם -מה הקשר בין שני חלקי הפסוק? במדבר הקשר בין מציאותו של הלחם לבין ההבנה ש

שיד ה' מעורבת בו באופן ברור. אך מכאן יילמדו ישראל   -היה יחסית ברור ומובן, מאחר שמדובר היה בלחם ניסי  

כד'( יבינו שאף כאן בא"י הלחם הוא תוצאה שגם כשהם יכנסו לארץ, והלחם יגיע אליהם באופן טבעי )חרישה זריעה ו

  בידי  שהכל  האדם  מבין  ידיהם  על   -  היומיום  חיי  אלא  ,המאמין  של  מבחנו  אינם  הגלויים  הניסיםשל "מוצא פי ה' ".  

 . הגלויים לניסים  מעבר אמונה של נוספת קומה תפקידה לבנות  המן  אכילת ובכך ה'

 

  



 אזהרה מפני שכחת ה'  -יחידת פתיחה: הארץ הטובה  

25 

 

 כתוצאה מהמפגש עם הארץ הטובה  משכחת ה'אזהרה פרק ח, חלק ב: 

יז( נלמד -לפני שנראה את הפסוקים המדברים על שכחת ה' כתוצאה המפגש של עם ישראל עם טובה של הארץ )יא

 י(. וננסה לברר בהמ ארץ ישראל כל כך משובחת וטובה? - תחילה את הפסוקים המתארים את טובה של הארץ )ז
 

 טובה של הארץ  

   ח פרק דברים

ִביֲאָך ֱאֹלֶהיָך 'ה ִכי (ז)   טֹוָבה ֶאֶרץ ֶאל מְּ

ם ַנֲחֵלי ֶאֶרץ  ים  ּוְתֹהֹמת ֲעָיֹנת ָמיִּ ְקָעה ֹיְצאִּ  : ּוָבָהר ַבבִּ

ָטה ֶאֶרץ (ח) מֹון  ּוְתֵאָנה  ְוֶגֶפן ּוְשֹעָרה חִּ    ְורִּ

 : ּוְדָבש ֶשֶמן ֵזית ֶאֶרץ 

ְסֵכנֻת לֹא ֲאֶשר ֶאֶרץ (ט)   ָבּה ֹכל ֶתְחַסר לֹא ֶלֶחם ָבּה ּתֹאַכל ְבמִּ

 : ְנֹחֶשת  ַּתְחֹצב ּוֵמֲהָרֶריהָ  ַבְרֶזל  ֲאָבֶניהָ  ֲאֶשר ֶאֶרץ 

   ְוָשָבְעּתָ   ְוָאַכְלּתָ  (י)

 :ָלְך  ָנַתן ֲאֶשר ַהֹטָבה ָהָאֶרץ ַעל ֱאֹלֶהיָך  'ה ֶאת ּוֵבַרְכּתָ  

 

 .  פעמים, מספר המבטא שלמות  7חוזרת  "ארץ ". המילה "ארץ"המילה המנחה: 

 פעמים "ארץ טובה".  2- פעמים "ארץ" ו 5

 הטובה".  "הארץ הפסוקים: יחידת את וסוגר שפותח הביטוי

   .הטובה הארץ עם המפגש או: ,הארץ של  שבחה היחידה: נושא  את  להגדיר נוכל המנחה, המילה  זיהוי מתוך
 

 ז ח, דברים ספורנו

ֵפר יֵני ֲחֵמֶשת ...ְוסִּ  "ֶאֶרץ". ָאַמר ֵמֶהם ֶאָחד ּוְבָכל ַה"טוב", מִּ

אשון, ם ַנֲחֵלי ֶאֶרץ" הּוא ָהרִּ ים ֵמי לא - "ּוְתהמת ֲעָינת ָמיִּ ים ְיאורִּ ים, ַוֲאַגמִּ ם  ֵהֶפְך ַעל ָהָרעִּ ים, "ְוַהַמיִּ  ְמַשָכֶלת"  ְוָהָאֶרץ ָרעִּ

 יט(. ב, ב -)מלכים
י ָטה ֶאֶרץ" הּוא, ַהֵשנִּ ים -"  ּוְשעָרה  חִּ יכִּ    ְלָמזון. ַהְצרִּ

 ֶמֶלְך.  ַמֲעַדֵני ֶשֵהם -" ּוְדָבש ֶשֶמן ֵזית-ֶאֶרץ " הוא השלישי

י, יעִּ ְסֵכנֻת לא ֲאֶשר ֶאֶרץ" ָהְרבִּ ָמְצאּו -" ֶלֶחם ָבּה-ּתאַכל ְבמִּ  )ארץ שמאפשרת עבודה ופרנסה(. ְבזול... ָמעות ָבּה ֶשיִּ

י ישִּ ְמָצא ֶשָבּה -" ַבְרֶזל ֲאָבֶניהָ  ֲאֶשר ֶאֶרץ" הּוא, ַהֲחמִּ בּוי נִּ ְנָין. רִּ ירות, ָיפות ְוטובות ְלבִּ ים ָקשות ּוְבהִּ   ֲאָבנִּ

ים.  -" ַּתְחצב ְנחֶשת"  ְנָין ְוֵכלִּ יר ְוָנאות ְלבִּ  ְנחּוָשה, ְוהּוא ַהַבְרֶזל ַהטוב ֶשהּוא ָבהִּ

 

 הסבר בלשונך את חמשת היתרונות של א"י כפי שעולים מן הפסוקים ומן הפירוש של הספורנו א.  .2

 פרט מה מוסיף הספורנו על מה שנאמר בפסוקים.

 שבחים שקיימים כיום במדינת ישראל המתחדשת. ב. מצא מקבילות לחמש השבחים של א"י )לפי הספורנו( ל
 

  



 אזהרה מפני שכחת ה'  -יחידת פתיחה: הארץ הטובה  

26 

 

 שבעת המינים 

במה מתייחדים שבעת המינים על פני    הגידולים של ארץ ישראל.  -   "שבעת המינים"בפסוק ח' אנחנו פוגשים את  

   גידולים אחרים, ואיזה שימוש נעשה בכל אחד מהם?

   .בדברי הספורנוהזכרונו כולן  שלא  " שבעת המינים"להלן מעלות נוספות של 
 

   לבהמה. מאכל לאדם,   לחם - ושעורה חיטה

   יומי(.-יום כמשקה ושימש   ארוחה כל הו ליו היין  קדומות )בתקופות יין - גפן

 אחרים. מזונות להמתקת גם  שימשה מאכל, פרי - תאנה

  יחסית. ארוך זמןלעשות בו שימוש ב ניתן מאכל, פרי - רימון

   ולחימום. למאור שימש כשמן  מאד, רבה חשיבותו - זית

 תמרים(.  )דבש להמתקה  גם שימש מאכל, פרי  - תמר

)צימוקים, דבלים, שמן, תמרים(. זהו    וביכולת לשמר אותםכל שבעת המינים מתייחדים בערכם התזונתי הגבוה,  

בין שני סוגי גידולים: האחד לצורך   חילקמאפיין חשוב מאד בארץ שיש בה שנות בצורת. יש לשים לב כי הספורנו  

 הבסיסי והשני שהוא מעודן ממנו. 

 

 במה הארץ "טובה"? אילו חיים היא מאפשרת? שאלת סיכום:  .3
 
 
 
 

 "ואכלת ושבע וברכת" 

 ידברים ח,  רמב"ן

 -  "וברכת  ושבעת  ואכלת"  ואמר

 השם.  את עליה תברך  הטובה בארץ ותשבע תאכל וכאשר המדבר,  ועינוי מצרים עבודת  תזכור כי

 אלוהיך...  ה' את ותברך)ופירושו(   וטעמו עשה, מצות שזו קבלו :ב( מח  )ברכות ורבותינו

 

 וברכת"? מה ההבדל בין שני הפירושים שמביא הרמב"ן לפסוק "ואכלת ושבע   .4

 

 כתוצאה מהמפגש עם הארץ הטובה אזהרת שכחת ה'

   ח פרק דברים

 ... 

תָ  (י) ָאַכלְּ תָ  וְּ ָשָבעְּ  : ָלְך ָנַתן ֲאֶשר ַהֹטָבה  ָהָאֶרץ ַעל  ֱאֹלֶהיָך 'ה  ֶאת ּוֵבַרְכּתָ  וְּ

 

ָשֶמר (יא) ְשַכח ֶפן  ְלָך הִּ י ֱאֹלֶהיָך 'ה  ֶאת ּתִּ ְלּתִּ ְצֹוָתיו ְשֹמר ְלבִּ ְשָפָטיו מִּ י  ֲאֶשר ְוֻחֹקָתיו  ּומִּ  : ַהיֹום ְמַצְּוָך ָאֹנכִּ

תָ  תֹאַכל ֶפן (יב) ָשָבעְּ ים  וְּ ים  ּוָבּתִּ ְבֶנה  ֹטבִּ  : ְוָיָשְבּתָ  ּתִּ

ְרְביֻן  ְוצֹאְנָך  ּוְבָקְרָך (יג) ְרֶבה ְוָזָהב ְוֶכֶסף  יִּ ְרֶבה ְלָך  ֲאֶשר ְוֹכל  ָלְך יִּ  :יִּ

יֲאָך  ֱאֹלֶהיָך ' ה ֶאת  ְוָשַכְחּתָ   ְלָבֶבָך ְוָרם (יד) ם  ֵמֶאֶרץ ַהמֹוצִּ ְצַריִּ ֵבית מִּ ים  מִּ  : ֲעָבדִּ

... 

 

  )י( "..."ואכלת ושבעת :י- הפרשייה הקודמת פסוקים זנשים לב למעבר מן המילים המסיימות את  

 .יב(" )...תאכל ושבעת: "פן יח- הפרשיה הבאה פסוקים יאלמילים הפותחות את 

 

 שובע" מופיעים גם בפסוק י וגם פסוק יב.  "ו  "המילים של "אכילה צמד  .5

 א. מה ההבדל המהותי בין ההופעה שלהן בפסוק י לבין הופעתם בפסוק יב. 

 ב. מה הם הגורמים שיוצרים את ההבדל ביניהם? 
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ארץ  החלק השלישי פותח פעמיים במילה "פן", מילה פן היא מילת אזהרה. איך עברנו מההנאה והשמחה בטוב ה .6

"? איך המפגש   ושכחת את ה'' ", אל "פן תאכל ושבעת ... וברכת את ה"ואכלת ושבעת   -והודיה לה' על כל הטוב 

 יח. - בכדי לענות על שאלה זו עיין בפסוקים יא המהנה והמעשיר עם הארץ הטובה מוביל לסכנה רוחנית הזו?

 . המתוארים בפסוקים אלו  האדם של ההידרדרות  שלבי ארבעת את צטטא. 

   הזו. להידרדרות אותו שמביאו האדם  שעובר הנפשי התהליך  את בלשונך הסברב. 

 

 

 

 
 

 ב  פרק שעיהוי 

 .  ג( )חלק ח'  פרק בדברים שנזכרות נקודות  אותן על מדבר יא( בכיתה  למדת )אותו ב' רקבפ, ישעיהו

 ב פרק ישעיהו   

 ':ה ְבאֹור ְוֵנְלָכה ְלכּו ַיֲעֹקב ֵבית (ה)

י (ו) י  ַיֲעֹקב  ֵבית ַעְמָך ָנַטְשָּתה כִּ ֶקֶדם ָמְלאּו כִּ ים מִּ ים ְוֹעְננִּ ְשּתִּ ים  ּוְבַיְלֵדי ַכְפלִּ יקּו  ָנְכרִּ  :ַיְשפִּ

ָמֵלא (ז) ָמֵלא ְלֹאְצֹרָתיו  ֵקֶצה ְוֵאין ְוָזָהב ֶכֶסף ַאְרצֹו  ַוּתִּ ים ַאְרצֹו ַוּתִּ  : ְלַמְרְכֹבָתיו  ֵקֶצה ְוֵאין  סּוסִּ

ָמלֵ  (ח) ים ַאְרצֹו  אַוּתִּ ילִּ ְשַּתֲחוּו ָיָדיו ְלַמֲעֵשה  ֱאלִּ  : ֶאְצְבֹעָתיו  ָעשּו ַלֲאֶשר יִּ

 

 מצא את הביטויים המקבילים בין דברים ח, לבין לישעיהו ב. .7

 . לא כתובים באותו סדר כמו הפסוקים בספר דברים, שלבי ההידרדרות המובאים בספר ישעיהושים לב, 

 ח -ה, ב פרק ישעיהו כ -, יאח דברים 

   שזכה אדם

 טוב וכל לשפע

   ְוָשָבְעּתָ  ּתֹאַכל ֶפן (יב)

ים  ים ּוָבּתִּ ְבֶנה  ֹטבִּ  : ְוָיָשְבּתָ  ּתִּ

ְרְביֻן  ְוצֹאְנָך  ּוְבָקְרָך (יג)    יִּ

ְרֶבה  ְוָזָהב  ְוֶכֶסף     ָלְך יִּ

ְרֶבה  ְלָך ֲאֶשר ְוֹכל   : יִּ

 

   מביא השפע

 לגאווהאת האדם 

 ְלָבֶבָך...  ְוָרם (יד)

ְלָבֶבָך ְוָאַמְרּתָ  (יז) י בִּ י ְוֹעֶצם  ֹכחִּ    ָידִּ

י ָעָשה  ל ֶאת  לִּ  : ַהֶזה  ַהַחיִּ

 

  הגאווה

 בסופו של דבר   מביאה

,  ה' את לעזובאת האדם 

, מצוותיו את לשמור לא

ולפנות לע"ז ולדרכי  

 הגויים.

ָשֶמר (יא) ְשַכח ֶפן  ְלָך הִּ  ֱאֹלֶהיָך  'ה  ֶאת ּתִּ

י  ְלּתִּ ְצֹוָתיו  ְשֹמר ְלבִּ ְשָפָטיו מִּ   ְוֻחֹקָתיו ּומִּ

י ֲאֶשר   : ַהיֹום ְמַצְּוָך ָאֹנכִּ

... 

  ֱאֹלֶהיָך ' ה ֶאת  ְוָשַכְחּתָ   ְלָבֶבָך ְוָרם (יד)

יֲאָך  ם ֵמֶאֶרץ ַהמֹוצִּ ְצַריִּ ֵבית מִּ ים מִּ  : ֲעָבדִּ

... 

ם ְוָהָיה (יט) ְשַכח ָשֹכחַ  אִּ  ֱאֹלֶהיָך  'ה ֶאת ּתִּ

ים ַאֲחֵרי ְוָהַלְכּתָ   ים  ֱאֹלהִּ    ֲאֵחרִּ

יתָ  ַוֲעַבְדָּתם  ְשַּתֲחוִּ  ָלֶהם  ְוהִּ

י( ו) ָתה כִּ ָך )ה'(  ָנַטשְׁ ית  ַעמְׁ    ַיֲעֹקב בֵּ

י )בגלל(  אּו )ישראל( כִּ ם ָמלְׁ דֶּ קֶּ   מִּ

 )ממה שלמדו בעמי המזרח(  

ים  נִּ ֹענְׁ ים וְׁ תִּ שְׁ לִּ    ַכפְׁ

 המעוננים הפלישתים( )והולכים אחרי  

י  דֵּ ַילְׁ ים ּובְׁ רִּ יקּו ָנכְׁ פִּ    :ַישְׁ

 )את סיפוקם הם מוצאים ממה שהם מקבלים מהנכר(  

ָמלֵּא צוֹ  )ח( ַותִּ ים...  ַארְׁ ילִּ  ֱאלִּ
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 הארץ הטובה  -חלק שלישי 

 
 

 ( פרק יא)  המחויבות לשמירת מצוות

o ט( -פרק יא, חלק א: האותות והמופתים במצרים ובמדבר )א 

o יא פרק דברים   

ְשַמְרּתֹו ְוָשַמְרּתָ   ֱאֹלֶהיָך ה'  ֵאת ְוָאַהְבּתָ  )א( ְשָפָטיו  ְוֻחֹקָתיו  מִּ ְצֹוָתיו ּומִּ ים:  ָכל ּומִּ  ַהָימִּ

יַדְעֶּתם )ב( י ַהיֹום  וִּ    ֱאֹלֵהיֶכם ה' מּוַסר ֶאת ָראּו  לֹא  ַוֲאֶשר ָיְדעּו לֹא  ֲאֶשר ְבֵניֶכם ֶאת לֹא  כִּ

 ַהְנטּוָיה:  ּוְזֹרעֹו ַהֲחָזָקה ָידֹו ֶאת  ָגְדלֹו ֶאת 

   ַמֲעָשיו ְוֶאת  ֹאֹתָתיו ְוֶאת )ג(

ם ְבתֹוְך ָעָשה ֲאֶשר  ְצָריִּ ם ֶמֶלְך ְלַפְרֹעה מִּ ְצַריִּ  ַאְרצֹו:  ּוְלָכל מִּ

ם ְלֵחיל ָעָשה ַוֲאֶשר )ד( ְצַריִּ ְכבֹו ְלסּוָסיו  מִּ יף  ֲאֶשר ּוְלרִּ    ַאֲחֵריֶכם ְבָרְדָפם ְפֵניֶהם ַעל סּוף ַים ֵמי ֶאת ֵהצִּ

 ַהֶזה:   ַהיֹום ַעד ה'  ַוְיַאְבֵדם 

ְדָבר ָלֶכם ָעָשה ַוֲאֶשר )ה(  ַהֶזה: ַהָמקֹום ַעד ֹבֲאֶכם ַעד  ַבמִּ

יָרם  ְלָדָתן ָעָשה ַוֲאֶשר )ו( יָאב ְבֵני ְוַלֲאבִּ יהָ  ֶאת ָהָאֶרץ ָפְצָתה ֲאֶשר   ְראּוֵבן ֶבן ֱאלִּ    פִּ

ְבָלֵעם  ְשָרֵאל:  ָכל ְבֶקֶרב  ְבַרְגֵליֶהם  ֲאֶשר ַהְיקּום ָכל  ְוֵאת  ָאֳהֵליֶהם ְוֶאת  ָבֵּתיֶהם ְוֶאת  ַוּתִּ  יִּ

י )ז(  : ָעָשה ֲאֶשר  ַהָגֹדל  ה' ַמֲעֵשה  ָכל  ֶאת ָהֹרֹאת ֵעיֵניֶכם כִּ
 

ְצָוה ָכל  ֶאת ּוְשַמְרֶּתם )ח( י ֲאֶשר  ַהמִּ    ַהיֹום ְמַצְּוָך ָאֹנכִּ

ְשֶּתם ּוָבאֶתם  ֶּתֶחְזקּו ְלַמַען  ירִּ ים ַאֶּתם ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת וִּ ְשָּתּה:  ָשָמה ֹעְברִּ  ְלרִּ

יכּו ּוְלַמַען )ט( ים ַּתֲארִּ ְשַבע  ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל  ָימִּ  ס  ּוְדָבש: ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ּוְלַזְרָעם  ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאֹבֵתיֶכם ה' נִּ

 

 וענה:  ט -א בפסוקים עיין .1

 ? ומה המסר שהעם אמור ללמוד מהזכרת האירועים הללו ו?-ב  בפסוקים המוזכרים  לאירועים  משותף מהא. 

יגם בתחילת הקטע    מדגיש  הכתוב  ב. ֵניֶכם  ֶאת  לֹא  "כִּ   ִכי "וגם בסוף הקטע    )ב(  ָראּו"  לֹא  ַוֲאֶשר  ָיְדעּו  לֹא  ֲאֶשר  בְּ

שלו שהוא מדבר דווקא    הדגשהמשה, ב  של  המטרה  מה  )ז(.  ָעָשה"  ֲאֶשר  ַהָגֹדל  'ה  ַמֲעֵשה  ָכל  ֶאת  ָהֹרֹאת  ֵעיֵניֶכם

 ? ו- ו את האירועים המתוארים בפסוקים בי אל הדור שראה במו עינ

  ?ז-א  פסוקים של  לתיאורים מתקשרים ט-ח  פסוקים כיצדג. 

  

 חלק א 

 לספר דברים הקדמה 

 חלק ב 

 בנין האמונה 
 חלק ג 

 הארץ הטובה 

 זכירת מעמד הר סיני 
 פרק ד 

 עשרת הדיברות 
 פרק ה 

 " ישראל "שמע
 פרק ו 

 אזהרה מפני  
 שכחת ה' 

 פרק ח 

המחויבות לשמירת  
 המצוות 
 פרק יא 
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 יב( -בהשוואה לארץ מצרים )י פרק יא, חלק ב: ארץ ישראל 
 

   יא פרק דברים

י (י) ְשָּתּה ָשָמה ָבא  ַאָּתה ֲאֶשר ָהָאֶרץ  כִּ    ְלרִּ

ֶאֶרץ לֹא  ם כְּ ְצַריִּ וא  מִּ ָשם ְיָצאֶתם ֲאֶשר  הִּ ְזַרע ֲאֶשר מִּ יתָ  ַזְרֲעָך ֶאת ּתִּ ְשקִּ  :ַהָיָרק  ְכַגן ְבַרְגְלָך  ְוהִּ

ָהָאֶרץ (יא) ים ַאֶּתם ֲאֶשר וְּ ְשָּתּה ָשָמה ֹעְברִּ    ְלרִּ

ים ֶאֶרץ  ְמַטר  ּוְבָקֹעת  ָהרִּ ם לִּ ְשֶּתה ַהָשַמיִּ ם ּתִּ  :ָמיִּ

יד  ֹאָתּה ֹדֵרש  ֱאֹלֶהיָך ' ה ֲאֶשר ֶאֶרץ (יב) ית ָבּה ֱאֹלֶהיָך 'ה  ֵעיֵני ָּתמִּ ית ְוַעד  ַהָשָנה ֵמֵרשִּ  ס  :ָשָנה  ַאֲחרִּ

 

   י יא, דברים י"רש

 לא  שמא  אומרים  שהיו  ממצרים,  ביציאתם  לישראל  זו  הבטחה  ונאמרה  הימנה.  טובה  אלא   -  הוא  מצרים  כארץ  לא

  ...כזו ויפה  טובה ארץ אל נבוא

 ( יא , מז בראשית) שנאמר מצרים ארץ  במיטב והיא בה ישבתם  אשר [גושן וארץ] רעמסס ארץ אפילו - משם יצאתם אשר

יו  ֶאת יֹוֵסף ַויֹוֵשב)" ֵּתן  ֶאָחיו ְוֶאת  ָאבִּ ם ְבֶאֶרץ ֲאֻחָזה  ָלֶהם  ַויִּ ְצַריִּ  ישראל.  כארץ אינה היא אף ,"ַרְעְמֵסס( ְבֶאֶרץ) ָהָאֶרץ ְבֵמיַטב (מִּ

 ולעמול,  משנתך  לנדד  אתה  וצריך ולהשקותה ברגלך  מנילוס מים  להביא  צריכה  הייתה  מצרים  ארץ  -  ברגלך  והשקית

 ישן  אתה  "מים  תשתה  השמים  למטר"  יא(  )פסוק  זו  אבל  לגבוה.  הנמוך  מן  המים  מעלה  ואתה  הגבוה,  ולא  שותה  והנמוך

 .כאחת  גלוי,  ושאינו גלוי  וגבוה, נמוך  משקה והקב"ה  מטתך, על

 .ובכתף ברגל אותו ומשקין בגשמים  לו די שאין - הירק כגן

 

  בטבלה   ההשוואה  את  כתובבנושא השקיית השדות.    מצרים  לארץ   ישראל  ארץ  את  משווה  התורה  יב-י  בפסוקים .2

 רש"י.  ובדברי בפסוקים עזר יה  שלפניך,

 

 , ענה: ישראל  לארץ מצרים  ארץ בין המשווים יב,- י לפסוקים  רש"י של הפרשנות לפי .3

   יותר? לטובה  נחשבת היא מובן ובאיזה , יותר טובה נחשבת ארץ איזו א.

 הזו?   ההשוואה את מציגה התורה מה לשם ב.
 
 
 
 
 

  

 ישראל  בארץ מצרים בארץ 

 לעמול צריך זמן כמהא. 

 ?בהשקיית שדותיו החקלאי
  

 הַהְשָקיָ  של התוצאות מהב. 

 ? מנהר הַהְשָקיָ  לעומת מגשם
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   י ,יא דברים ן"רמב

 .  ..(יא עקב) מספרי י"רש לשון  הימנה... טובה  אלא -  היא  מצרים כארץ לא
 

 ה'  כי  ודבש  חלב  זבת  ארץ  וירשתם  המצווה  כל  את  ושמרתם  להם:  שאמר  ,נאמר  האזהרות  בדרך  מקרא  של  ופשוטו

 . יבולה תיתן  והארץ  בעתו ארצכם  מטר יתן

 הרים   ארץ  היא  רק,  הירק  כגן  האגמים  ומן  היאורים  מן  ברגל   אותה  להשקות  מצרים  כארץ  שאינה   לכם  דעו   אבל

   .אחר בעניין לא  מים תשתה השמים למטר ובקעות 

  ולא  ה'   רצון   על   תעברו  ואם   השנה,  כל  מטר  וצריכה   מאד  צמאה  ארץ  היא  כי  במטר,  תמיד  אותה  ה'  שידרוש  וצריכה

   בהריה. עשב  כל בה יעלה  ולא  תצמיח ולא ,תזרע לא ,הנה היא רעה מאד  ,רצון בגשמי אותה ידרוש
 

  בעתו  ארצכם  מטר  נתתי" ו  "מצוותי  אל  תשמעו  שמוע  אם"   כי  יז(,-יג  פסוקים   )להלן  הי השני  בפרשה  זה  כל  ויפרש  ויחזור

 שלא  ,"הטובה  הארץ  מעל"  ברעב  " מהרה  ואבדתם"  וגו'   "השמים   את  עצר "ו  תשמעו  לא  ואם  תמיד,  " ומלקוש  יורה 

 מטר.  בלא בה  לחיות  תוכלו

 

 , ענה:ישראל לארץ מצרים ארץ ביןהמשווים   יב,-י  לפסוקים הרמב"ן של הפרשנות לפי .4

 למצרים?א. מה הבדל בין א"י  

 ב. מדוע במובנים מסוימים יש לארץ מצרים יתרון על ארץ ישראל מבחינה חקלאית? 

 הזו?   ההשוואה את מציגה התורה מה לשםג. 
 

 

 

   בתנ"ך מקבילות

מצאו את  ו הבאים במקורות   עיינו רעב.  לביןהירוד של העם    רוחניה מצבה  בין קשר לראות  נוכל הבאים ת ובמקור .5

   :הללו הפרקים מן אחד בכל זהה קשרה

 .א'  פסוק כא, פרק  ב' שמואלא. 

 . יד-יא פסוקים כד, פרק  ב' שמואלב. 

 ואילך.  יח פרק  א מלכים ג.

 

 

 

   יג פרק בראשית

י ָנא  ַאל לֹוט ֶאל ַאְבָרם  ַויֹאֶמר (ח) יָבה ְתהִּ י ְמרִּ י ֹרֶעיָך ּוֵבין  ֹרַעי ּוֵבין ּוֵביֶנָך  ֵבינִּ ים כִּ ים ֲאָנשִּ  : ֲאָנְחנּו ַאחִּ

ָפֶרד ְלָפֶניָך ָהָאֶרץ  ָכל ֲהלֹא (ט) ם ֵמָעָלי ָנא הִּ ָנה ַהְשמֹאל אִּ ם ְוֵאימִּ ין  ְואִּ יָלה  ַהָימִּ  : ְוַאְשְמאִּ

ָשא (י)    ַוַיְרא ֵעיָניו ֶאת  לֹוט  ַויִּ

ֵדן ִכַכר ָכל ֶאת  ֶקה ֻכָלּה ִכי ַהַירְּ ֵני ַמשְּ ֹדם  ֶאת 'ה ַשֵחת ִלפְּ ֶאת סְּ ַגן ֲעֹמָרה וְּ ֶאֶרץ 'ה כְּ ַרִים כְּ  : ֹצַער ֹבֲאָכה ִמצְּ

ְבַחר (יא) ַכר ָכל ֵאת לֹוט  לֹו ַויִּ ַסע  ַהַיְרֵדן כִּ ֶקֶדם לֹוט ַויִּ ָפְרדּו מִּ יש ַויִּ יו ֵמַעל אִּ  : ָאחִּ

 

   , וענה:מצרים לבין  הירדן ככר  בין בירידה של לוט לסדום ובהשוואה שהתורה עושה י'  עיין בבראשית יג , .6

 יב. -חביחידה כאן ובפרק ח פסוקים   מצרים עלמה שלמדנו   פי  ועל  אלו, פסוקים פי על  השיבו דומות? הן  במהא. 

 הירדן?  בכיכר לוט בחר דועמנסה להציע הסבר,  ב.

   ?של לוט זו בחירה ביסוד העומדת  העולם  תפיסת מהי :אתגר שאלת ג.
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 ( כא-יג)  שמוע"  אם והיה "פרשת פרק יא, חלק ג: 

 "והיה אם שמוע" נלמד בשני ההקשרים:  פרשת את 

 אזהרה מפני שכחת ה'.  - כחלק מפרק יאפרשת "והיה אם שמוע"  ▪

 ". שמע"לפרשת   - בהשוואה לפרק ופרשת "והיה אם שמוע"  ▪
 

 אזהרה מפני שכחת ה'.  -מפרק יא פרשת "והיה אם שמוע" כחלק  

מאידך אם  , נתייחס לשני הפנים שמציג משה: מחד ההבטחה למטר בעיתו ולשפע חקלאי אם נלך בדרך ה'בחלק זה 

 נתפתה לעבודת האלילים שבארץ: בצורת, רעב, גלות.  

   יא פרק דברים

ם ְוָהָיה( יג) ְשְמעּו ָשֹמעַ  אִּ ְצֹוַתי ֶאל ּתִּ י ֲאֶשר  מִּ    ַהיֹום ֶאְתֶכם  ֶּוהְמצַ  ָאֹנכִּ

 :ַנְפְשֶכם   ּוְבָכל  ְלַבְבֶכם ְבָכל ּוְלָעְבדֹו  ֱאֹלֵהיֶכם' ה ֶאת ְלַאֲהָבה  

י( יד) ּתֹו ַאְרְצֶכם ְמַטר ְוָנַתּתִּ יֹרְשָך  ְדָגֶנָך ְוָאַסְפּתָ   ּוַמְלקֹוש יֹוֶרה ְבעִּ ְצָהֶרָך ְותִּ  : ְויִּ

י( טו) ְבֶהְמֶּתָך  ְבָשְדָך ֵעֶשב ְוָנַתּתִּ  : ְוָשָבְעּתָ   ְוָאַכְלּתָ  לִּ

ָשְמרּו( טז) ְפֶּתה  ֶפן  ָלֶכם הִּ ים  ַוֲעַבְדֶּתם ְוַסְרֶּתם ְלַבְבֶכם  יִּ ים ֱאֹלהִּ יֶתם ֲאֵחרִּ ְשַּתֲחוִּ  :ָלֶהם ְוהִּ

ם ֶאת ְוָעַצר  ָבֶכם' ה ַאף ְוָחָרה ( יז) ְהֶיה  ְולֹא ַהָשַמיִּ ֵּתן לֹא ְוָהֲאָדָמה ָמָטר יִּ    ְיבּוָלּה  ֶאת תִּ

 : ָלֶכם ֹנֵתן' ה ֲאֶשר ַהֹטָבה  ָהָאֶרץ ֵמַעל  ְמֵהָרה ַוֲאַבְדֶּתם  

 : ֵעיֵניֶכם  ֵבין ְלטֹוָטֹפת  ְוָהיּו  ֶיְדֶכם ַעל  ְלאֹות ֹאָתם ּוְקַשְרֶּתם ַנְפְשֶכם ְוַעל ְלַבְבֶכם ַעל ֵאֶלה ְדָבַרי ֶאת  ְוַשְמֶּתם( יח)

ַמְדֶּתם( יט) ְבְּתָך ָבם ְלַדֵבר יֶכםְבנֵ  ֶאת ֹאָתם  ְולִּ  :ּוְבקּוֶמָך  ּוְבָשְכְבָך ַבֶדֶרְך ּוְבֶלְכְּתָך  ְבֵביֶתָך ְבשִּ

ְשָעֶריָך ֵביֶתָך  ְמזּוזֹות  ַעל ּוְכַתְבָּתם( כ)  : ּובִּ

ְרבּו  ְלַמַען( כא) יֵמי  ְיֵמיֶכם  יִּ ְשַבע  ֲאֶשר ָהֲאָדָמה  ַעל  ְבֵניֶכם וִּ יֵמי ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאֹבֵתיֶכם' ה  נִּ ם  כִּ  : ָהָאֶרץ  ַעל ַהָשַמיִּ

 

 :  הפרק חלקי שלושת בין לקשר  ניתן .אדמתו על  היושב  ישראל לעם  אזהרה העתיד, לתיאור  עוברים   אלו פסוקים

  ובמדבר. במצרים ה' שעשה והמופתים האותות בתיאור - בעבר העוסק  ט(-)א הראשון  החלק ▪

 לעומת טיבה של ארץ מצרים.  בה של ארץ ישראליט  בתיאור - העוסק  יב(-)י השני  החלק ▪

 . שיבת עם ישראל על אדמתובי -  בעתיד העוסק  כא(-)יג השלישי   החלק ▪
 

הסבר בלשונך מהו החוט המקשר בין שלושת החלקים הללו, היעזר במה שלמדנו עד כה ובדברי הרמב"ן על פסוק   .7

 י' שמובא לעיל. 

 

 

o  ?מה יגרום לעם לחטוא 

o טז יא, דברים רש"י   

 שביעה,   מתוך  אלא  בהקב"ה  מורד אדם  שאין   תבעטו,  שלא לכם  הישמרו   ושבעים,  אוכלים  שתהיו   כיון   -   לכם השמרו

אחריו"ירביון  וצאנך  ...ובקרך  ושבעת  תאכל  פן"  יד(-יב  ח,  )דברים  שנאמר אומר  הוא  מה   , "  "ושכחת   לבבך  ורם: 
 

o דברים יא, יז  רש"י   

   לחטוא. לכם  שגרמה ,)הטובה( האדמה מן  אתכם אגלה היסורין שאר כל על נוסף(ב) - מהרה  ואבדתם

 ולא   ,'לביתך  נקי  שתבא  מצרכך  יותר  תאכל  אל: ')ומצוווהו(  ומפקידו   יושב  והיה  המשתה  לבית  בנו  ששלח  למלך  משל

  וברגליו   בידיו  המסיבה(  )אנשי  נטלוהו  המסיבה.  בני  כל  את  וטנף   והקיא  ,מצרכו  יותר  ושתה  אכל  ההוא.  הבן  השגיח

 . )הארמון( פלטין אחורי ל וזרקוהו
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  ישמרו  לאאם הם    או   ישמרו  הם  אם  יקרה  מה  רק  לא  העם   את  מזהיר  משה  שמוע"  אם  "והיה   בפרשת   רש"י  לפי .8

 . לחטוא אותם  להביא שעשוי הגורם מפני אותם מזהיר  גם הוא  לאא ת,ו המצו את

 בפרשת "והיה אם שמוע"?  אותם מזהיר משה כך שעל לחטוא, אותם להביא שעשויהגורם  מהו רש"י, לפי א.

 הפסוקים?  מן רש"י זאת למד כיצד ב.

 

 

 הקשר בין פסוק יז לפסוק יח 

   יא פרק דברים

ָשְמרּו( טז) ְפֶּתה  ֶפן  ָלֶכם הִּ ים  ַוֲעַבְדֶּתם ְוַסְרֶּתם ְלַבְבֶכם  יִּ ים ֱאֹלהִּ יֶתם ֲאֵחרִּ ְשַּתֲחוִּ  :ָלֶהם ְוהִּ

ם ֶאת ְוָעַצר  ָבֶכם' ה ַאף ְוָחָרה ( יז) ְהֶיה  ְולֹא ַהָשַמיִּ ֵּתן לֹא ְוָהֲאָדָמה ָמָטר יִּ    ְיבּוָלּה  ֶאת תִּ

ֶתם   ֵהָרה ַוֲאַבדְּ  : ָלֶכם ֹנֵתן' ה ֲאֶשר ַהֹטָבה  ָהָאֶרץ ֵמַעל מְּ

ֶתם( יח) ַשמְּ ָבַרי ֶאת וְּ ֶכם ַעל ֵאֶלה  דְּ ַבבְּ  : ֵעיֵניֶכם  ֵבין ְלטֹוָטֹפת  ְוָהיּו  ֶיְדֶכם ַעל  ְלאֹות ֹאָתם ּוְקַשְרֶּתם ַנְפְשֶכם ְוַעל לְּ

ַמְדֶּתם( יט) ְבְּתָך ָבם ְלַדֵבר ְבֵניֶכם ֶאת ֹאָתם  ְולִּ  :ּוְבקּוֶמָך  ּוְבָשְכְבָך ַבֶדֶרְך ּוְבֶלְכְּתָך  ְבֵביֶתָך ְבשִּ

ְשָעֶריָך ֵביֶתָך  ְמזּוזֹות  ַעל ּוְכַתְבָּתם( כ)  .. :ּובִּ

 

 

 וענה:  ,ובדברי האב"ע ורש"י כ -זטעיין בפסוקים  .9

 א. מה הקשר בין פסוק יז לפסוק יח, לפי האב"ע? 

 כ, לפי רש"י?  -( מה הקשר בין פסוק יז לפסוקים יח 1ב. )

 ( על איזה כלל פרשני רש"י מבסס את פירושו? 2)

 

 

 

 

 

 בגלות  המצוות שמירת

o דברים יא, יח  רש"י 

 עשו   תפילין,  הניחו  ,המצוות(  ע"י  בעולם  ומוכרים  מסומנים  )תהיו  במצוות  מצוינים  היו  שתגלו  לאחר  אף  -  דברי  את  ושמתם

 ".4ציונים  לך הציבי" כ( לא, )ירמיה  אומר הוא וכן  כשתחזרו. חדשים  לכם יהיו  שלא כדי מזוזות

 

 מה תכלית שמירת המצוות בגלות לפי רש"י?  .10
 

  

 
ָלה ֶדֶרְך ָהָלְכְּת , כ: "ירמיהו פרק לא 4 ֵבְך ַלְמסִּ י לִּ תִּ ים שִּ י ָלְך ַּתְמרּורִּ מִּ ים שִּ יֻנִּ י ָלְך צִּ יבִּ י ְבת  , ַהצִּ ְך ֵאֶלהשּובִּ י ֶאל ָעַריִּ ְשָרֵאל ֻשבִּ  ".ּוַלת יִּ

 דברים יא, יז  עזרא אבן 

  אחר  ברעב,  כאובדים   ממנה  שיגלו   -   מהרה  ואבדתם

  אלה   שתשימו  חייבים  אתם  כן  על   טובה,  הארץ  שהיתה

 . פסוק יח()" לבבכם על" הדברים

 דברים יא, יח  רש"י

 במצוות  מצוינים  היו  שתגלו  לאחר  אף  -  דברי  את  ושמתם

  עשו   תפילין,  הניחו  , המצוות(  ע"י   בעולם  ומוכרים  מסומנים   )תהיו

  הוא   וכן  כשתחזרו.  חדשים  לכם  יהיו   שלא   כדי  מזוזות

 ". ציונים   לך הציבי" כ( לא, )ירמיה  אומר
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 יח  יא, דברים רמב"ן 

 חדשים  עליכם  יהו  שלא  כדי  מזוזה,  עשו תפילין  הניחו  במצות,  מצויינין  היו  שתגלו   לאחר  אף  -   אלה דברי  את  ושמתם

   רש"י. לשון -"  ציונים לך  הציבי"   אומר: הוא וכן כשתחזרו,

 ...הם, ודינם בכל מקום כמו בארץ הגוף חובת  האלה המצות כי  הענין,  פירוש  כתבתי וכבר

   שנית, פעם כאן ומזוזה תורה ודברי תפילין האלה   במצות החזיר והנה 

   לארץ, בחוצה הגלות  לאחר  בהם חייבים שנהיה הזה  בהיקש לרמוז

  מקום, בכל שחיובן הגוף חובת  שהן המצות לכל  נלמוד ומהם

   .יז( )עקב בספרי נדרש  הוא  כך ומעשרות,  תרומה כגון הקרקע מחובת לארץ  בחוצה פטורין ושנהיה

  

  שאינן  מצוות  לעומת  ,ומזוזה(  )תפילין  בפרק  המופיעות  המצוות  מבחינת   רש"י  פירוש  על  רמב"ן ה  מוסיף  מה .11

 ? בארץ התלויות   המצוות  בחינתב שהן  בפרק מוזכרות
 

 סיכום: "מבט על" על פרק ח ופרק יא  

 ומצרים למדבר בהשוואה ישראל ארץ

   .במצרים לחיים כניגוד בארץ החיים על  י"א  בפרק ואילו ,במדבר לחיים כניגוד ישראל ארץ על למדנו  ח' בפרק .12

   בפסוקים.  תשובתכם בססו  זו? מהשוואה ללמוד עלינו מה למדבר?  מנוגדתארץ מצרים  במה א.

  בפסוקים. תשובתכם בססו זו? מהשוואה ללמוד עלינו מה מצריים? ארץ  לבין א"י בין הניגוד מהו ב.

   סמט הרב של בדבריו  - הבא במקור היעזר 

 הארץ של  הכפול שבחה - לנהר  מדבר בין סמט, אלחנן הרב 

 קצוות  שני  בין  האידיאלי  הזהב'  'שביל  בדרך  ולאומי  אנושי  קיום  מתאפשר  שבה  בכך  אכן  הוא  הארץ  של  שבחה

 שליליים:

 -  צורכיהם   כל  את  מצרים  ליושבי  נתן  ה'  ה'.  ידי  על  נדרשת  שאינה  ,במצרים  הקיום  אופי  הוא  האחד  השלילי  הקצה

 קיומם  אין  שכן  בתועבותיהם,  לשקוע  להם  מתאפשר  בכך  קשר.  כל  מהם  ניתק  וכאילו  -  פורייה  ואדמה  בשפע  מים

 במעשיהם.  כך כל תלוי

 בנסים  תלויים  היו  במדבר   ישראל  של   החיים   אידיאליים.  חיים  אינם  ,במדבר  החיים  האחר,  בקצה   החיים   גם   אולם

 לתלות  הטבעיים. החיים  ֵהֶפך   השמים,  מן  -  הלחם  ואילו  הסלע  מן   להם   ניתנו   המים  ביומו.  יום  מדי   שנתחדשו   גלויים

 טז(.   ושם ג-ב )ח', ו'ניסיון'  'עינוי' התורה  קוראת בנסים זו

 

 בשמחה,   המבורך  עמלם  מפרי  ואוכלים  עמלים  טבעיים,  חיים  -  ועם  אדם  חיים  שבהם  אלה  הם   האידיאליים  החיים 

 למוטב   ובין  לטב  בין  עליהם  ה'  בהשגחת  לראות  זוכים  הם  זאת  ובכל  בראשית,  סדרי  בשינוי  תלויים  להיות  בלא

- הריאלי  בתחום  הצלחתם   את  שקובע  הוא  הדתי-המוסרי   בתחום  מעשיהם  של   ערכם  עצמם.   הטבע   חוקי   במסגרת

 השגחה  תחת   חיים   של  ויסודות   -   הנהר  ארץ  -   במצרים   כמו  טבעיים -חקלאיים  יסודות  ישנם  כזה   חיים  באורח   הארצי.

 הבחירה.  בארץ החיים  את המאפיין הוא הראויה  במידה מזיגתם במדבר. שהיו אלה כמו מתמדת אלוהית

 

 טיבה של הארץ 

 בפרק ח ובפרק יא עסקנו בטיבה של הארץ.  .13

  י.- ח פסוקים ח, בפרק עיינו א.

   ישראל.  ארץ משתבחת בהם תחומים ארבעה ציינו (1) 

 הארץ?  שבח מתיאור ולהסיק   ללמוד העם  על מה (2) 

 יב.- י פסוקים  יא, בפרק עיינו ב.

 אלו?  לפסוקים  גם מתאימה ישראל" ארץ של  "שבחה הכותרת האם (1) 

   הפסוקים. על אותה  ובססו  דעתכם, את חוו  (2) 

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet/d3-2.htm
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 "שמע"לפרשת פרשת "והיה אם שמוע" בהשוואה 

הטובה" למדנו  ארץ  "הביחידת  "הארץ הטובה".  וגם ביחידת    "הברית"גם ביחידת    תנכלל  פרשת "והיה אם שמע"

 ו )שא"י תלויה בגשם והגשם תלוי בשמירת המצוות(.  באופן מקיף יותר, בתוך ההקשר לפרק כולאותה 

מצות ב  ןהן זיקה מילולית והן זיקה תוכנית, ולקשר ביניה  ע"לפרשת 'שמ   הלזיקתבעיקר  נתייחס  ת"  ברי"הביחידת  

 ע". ריאת שמ"ק

 

 ע", וענה על השאלות הבאות: מתוך השוואה לפרשת "שמבפסוקי פרשת "והיה עם שמע"  עיין .14

 את התכנים המשותפים.  בלשונךהמשותפים לשתי הפרשיות. פרט  המילים והתכניםצבע במרקרים את   א.

 .בלשונך ע"? ופרט אותם  פרשיית "והיה אם שמוהמופעים רק ב  שני עקרי האמונה הנוספיםאת    ב. סמן בקו תחתי

 ת? מהו ההבדל הלשוני הבולט בין הפרשיוג. 

 ע"? ? במה הוא שונה מן המניע בפרשת "שמת "והיה עם שמע"מהו המניע לשמירת המצוות בפרשד. 

  

   ו  פרק דברים

ְשָרֵאל ְשַמע  (ד)  : ֶאָחד' ה ֱאֹלֵהינּו' ה יִּ

 

 : ְמֹאֶדָך ּוְבָכל ַנְפְשָך ּוְבָכל ְלָבְבָך ְבָכל ֱאֹלֶהיָך' ה ֵאת ְוָאַהְבּתָ   ( ה)

 

 

 

 

 

 

 

 

ים ְוָהיּו ( ו) י ָהֵאֶלה ֲאֶשר ַהְדָברִּ  : ְלָבֶבָך ַעל ַהיֹום ְמַצְּוָך ָאֹנכִּ

 

ַנְנָּתם (ז) ַבְרּתָ   ְלָבֶניָך  ְושִּ ְבְּתָך  ְודִּ   ַבֶדֶרְך   ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך  ָבם ְבשִּ

 :ּוְבקּוֶמָך ּוְבָשְכְבָך

 : ֵעיֶניָך ֵבין ְלֹטָטֹפת ְוָהיּו ָיֶדָך ַעל ְלאֹות ּוְקַשְרָּתם ( ח)

ְשָעֶריָך ֵביֶתָך  ְמֻזזֹות ַעל ּוְכַתְבָּתם (ט)  : ּובִּ

  יא פרק דברים

ם ְוָהָיה ( יג) ְשְמעּו ָשֹמעַ  אִּ ְצֹוַתי ֶאל ּתִּ   מִּ

י ֲאֶשר     ַהיֹום ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאֹנכִּ

 :ַנְפְשֶכם  ּוְבָכל  ְלַבְבֶכם  ְבָכל  ּוְלָעְבדֹו  ֱאֹלֵהיֶכם'  ה  ֶאת  ְלַאֲהָבה  

י (יד) ּתֹו  ַאְרְצֶכם  ְמַטר   ְוָנַתּתִּ ְוָאַסְפּתָ   יֹוֶרה  ְבעִּ   ְדָגֶנָך   ּוַמְלקֹוש 

יֹרְשָך ְצָהֶרָך ְותִּ  : ְויִּ

י (טו) ְבֶהְמֶּתָך ְבָשְדָך ֵעֶשב ְוָנַתּתִּ  : ְוָשָבְעּתָ  ְוָאַכְלּתָ  לִּ

ָשְמרּו (טז) ְפֶּתה  ֶפן  ָלֶכם  הִּ ְוַסְרֶּתם  יִּ ים   ַוֲעַבְדֶּתם  ְלַבְבֶכם   ֱאֹלהִּ

ים יֶתם ֲאֵחרִּ ְשַּתֲחוִּ  : ָלֶהם  ְוהִּ

ם  ֶאת  ְוָעַצר  ָבֶכם'  ה  ַאף  ְוָחָרה (יז) ְהֶיה  ְולֹא  ַהָשַמיִּ  ָמָטר  יִּ

ֵּתן  לֹא  ְוָהֲאָדָמה ְיבּוָלּה  תִּ   ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ְמֵהָרה  ַוֲאַבְדֶּתם  ֶאת 

 :ָלֶכם ֹנֵתן' ה ֲאֶשר ַהֹטָבה

   ַנְפְשֶכם ְוַעל ְלַבְבֶכם ַעל ֵאֶלה ָבַרי ְד  ֶאת ְוַשְמֶּתם ( יח)

 : ֵעיֵניֶכם ֵבין ְלטֹוָטֹפת ְוָהיּו ֶיְדֶכם ַעל ְלאֹות ֹאָתם ּוְקַשְרֶּתם 

ַמְדֶּתם (יט) ְבְּתָך  ָבם  ְלַדֵבר  ְבֵניֶכם  ֶאת  ֹאָתם  ְולִּ ְבֵביֶתָך    ְבשִּ

 : ּוְבקּוֶמָך  ּוְבָשְכְבָך   ַבֶדֶרְך ּוְבֶלְכְּתָך

ְשָעֶריָך ֵביֶתָך ְמזּוזֹות ַעל ּוְכַתְבָּתם (כ)  :ּובִּ

ְרבּו  ְלַמַען (כא) יֵמי  ְיֵמיֶכם  יִּ ְשַבע  ֲאֶשר  ָהֲאָדָמה  ַעל  ְבֵניֶכם  וִּ ' ה  נִּ

יֵמי ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאֹבֵתיֶכם ם כִּ  : ָהָאֶרץ ַעל ַהָשַמיִּ
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 ההבדליים בין שתי הפרשיות לפי חז"ל 

 על השאלות המובאות בהמשך. עיין בשני המקורות מחז"ל, וענה  

 ירושלמי ברכות פרק ב הלכה יב

 ד. מעתה לא יקרא אלא אח ,חנינא כל מה שכתוב בזה כתוב בזה מר רביא

 . והראשון לתלמוד והשני למעשהר,  הראשון ליחיד והשני לציבוא: עיל ביאמר ר

 

 ברכות פרק ב, משנה ב 

 ע"? למה קדמה "שמע" ל"והיה אם שמוה: אמר רבי יהושוע בן קורח 

 ת. עול מצוו יקבל עליותחילה, ואחר כך  עול מלכות שמיים אלא כדי שיקבל עליו

 

 ? המובאת בירושלמי , בין רבי חנינא לבין רבי עילא העקרונית וההלכתיתהסבר בלשונך את המחלוקת  .15

 

 

 

 עיין בשני המקורות של חז"ל, וענה על השאלות הבאות בטבלה שלפניך.  .16

 . הסבר אותם בלשונך? מה הם שלושת ההבדלים בין שתי הפרשיות שמצביעים עליהם רבי יהושע ורבי עילא א.

 מן הכתוב לכל אחד מן ההבדלים הללו.  ות. הבא ראי ב

 פרשת "והיה אם שמע"  פרשת "שמע" 

 לשון רבים  לשון יחיד  ההבדל הראשון 

   ראיות מו הכתוב 

   ההבדל השני

   ראיות מו הכתוב 

   ההבדל השלישי 

  ראיות מו הכתוב 

ָהָיה ם  "וְׁ עּו  ָשֹמעַ   אִּ מְׁ שְׁ ל תִּ ֹוַתי  אֶּ צְׁ ר מִּ י  ֲאשֶּ ה  ָאֹנכִּ ַצּוֶּ ם  מְׁ כֶּ תְׁ ַאֲהָבה  ַהּיֹום  אֶּ  לְׁ

ת ם' ה אֶּ יכֶּ דוֹ   ֱאֹלהֵּ ָעבְׁ ָכל ּולְׁ ם בְׁ כֶּ ַבבְׁ ָכל לְׁ ם" )יג( ּובְׁ כֶּ שְׁ  ַנפְׁ

רּו  ָשמְׁ ם  "...הִּ ן  ָלכֶּ ה  פֶּ תֶּ פְׁ ם  יִּ כֶּ ַבבְׁ ם  לְׁ תֶּ ַסרְׁ ם   וְׁ תֶּ ים  ַוֲעַבדְׁ ים   ֱאֹלהִּ רִּ   ֲאחֵּ

ם  יתֶּ ַתֲחוִּ שְׁ הִּ ם". )טז(  וְׁ  ָלהֶּ

 

 מה הסיבה שיש להקדים ולומר את "שמע" לפני "והיה אם שמוע"?   .17

 

  ה , ואילו המניע לשמירת מצוות בפרשת "והיאהבת ה'ראינו לעיל שהמניע לשמירת המצוות בפרשת "שמע" הוא   .18

קשורה לאהבה ואילו    "קבלת עול מלכות שמים"מדוע    ,לאור הבדל זה נסה להציע הסבר   יראת ה'.הוא    אם שמע"

 "? ליראה"קבלת עול מצוות קשורה 
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ואילו פרשת "והיה אם שמע" נאמרה בלשון    יחידאחד ההבדלים בין שתי הפרשיות שפרשת "שמע" נאמרה בלשון   .19

 חמה ליבוביץ הבאים(., נסה להציע הסבר להבדל הזה? )הנך יכול להיעזר בדברי נרבים

 

  '116נחמה ליבוביץ, עיונים בספר דברים עמ 

אהבת ה' היא אהבה אינדיבידואלית. הפרט חותר לקראתה ע"י חינוך עצמי בהעלאת נפשו וזיכוכה, ואילו קבלת עול 

מצוות וקיומם לא יתכנו אלא בחברה האנושית. אדם החי באי בודד ואינו נמנה על החברה האנושית יוכל אמנם 

ותי" באשר המצוות ברובן מתייחסות לחיי  אם שמע תשמעו אל מצו "להגיע לדרגת "ואהבת", אך לא יוכל לקים את  

  –בלשון יחיד; "והיה אם שמע תשמעו    -האדם בחברה, במשפחה, במדינתו ועם כל המין האנושי. ועל כן "ואהבת  

 .בלשון רבים

 

 

 

 

  לסיכום לימוד "שמע" ו"והיה אם שמוע"

 

 דשאלות למחשבה העולות מתוך הלימו

יווי זה הוא מחודש וייחודי לחומש דברים )גם הקביעה שהקב"ה  בפרשת 'שמע' למדנו ציווי על אהבת ה', צ ▪

מה מקומו של ציווי זה   אוהב את ישראל מיוחדת לחומש דברים, למשל פרק ז, פסוק ח; שם פסוק יג ועוד(. 

 ה?דווקא בדור הנכנסים לארץ, רגע לפני הכניס -בהקשרו 

הדגש בפסוקים: האם הרגש עיקר והמעשה    בתוך הפרשה ראינו מעבר מציווי על הרגש לציווי על מעשה. מהו  ▪

עיקר   ביטוי שלו, או שהמעשה הוא  ביטויו במעשה? האם שתי הפרשיות    -הוא רק  עיקרו של הרגש היא 

 ו?)'שמע' ו'והיה אם שמוע'( נבדלות בהתייחסותן לשאלה ז 

הפסוקים ▪ )בפשט  ה'  ליראת  ה'  אהבת  בין  ד  -  מה  היא  החטא  יראת  הדורות  במחשבת  העונש,  רגה  יראת 

 ן? ראשונית של יראה, ומעליה יראת חטא ויראת הרוממות(? מי מהן חשובה יותר, מדוע יש צורך בשתיה

 

 



 

 

 

 

ם  י ר ב ד ר  פ  ס

 

 

 

 
 

 צדק וצדקה  -אחווה וחסד 

 

 

 

 

 

 פרשנות ומקורות נוספים 

 על פי תוכנית הלימודים החדשה בתנ"ך 
 יח"ל(  5) 2571יח"ל( ,   3) 2371שאלונים 

 

 

 

 

 מקראה 

     ל יח 5תלמידי ללימודי חומר" 

  שהוא רשות )העמקה(חומר לימודי    
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 "פתח תפתח" :יחידה

 

 

 מבוא ליחידה "פתח תפתח" 
 

חומש דברים כולו הוא נאומו של משה רבינו לפני הכניסה לארץ. משה מכין את העם אמונית, ערכית ומעשית לקראת 

השינוי בפניו הם עומדים. ההכנה הזו הכרחית, משום שחייהם עומדים להשתנות בכל המובנים, מן הקיום הפשוט 

)הנהגה- היום לאומי  גודל  בסדר  למערכות  ועד  תעסוקה(  )מזון,  דור    יומי  וחוץ(.  פנים  מדיניות  צבא,  הרמות,  בכל 

המדבר, שהורגל כל ימיו לקיום ניסי ולחיים סביב מרכז רוחני וסביב מנהיג אחד שהביא ישירות את דבר ה', עומד 

 להתמודד לראשונה עם אתגרים חדשים.  

)ועל צאן   בתחום הכלכלי החיים בארץ ישראל שונים באופן מהותי מחיי המדבר: במדבר התבסס הקיום על המן 

ובקר(. המזון ניתן מידי יום באופן פלאי, והשריש בתודעה את התלות בקב"ה. לא היה קשר בין עשיה לבין תגמול. 

בארץ ישראל האדם נדרש לעבוד ולפרנס, ולהשתכר בהתאם לעשיה שלו. האדם אחראי לפרנסתו, ועלול לשכוח את 

   ב"כוחו ועוצם ידו".הקב"ה ולתלות את ההצלחה 

ניסיתוצ נוספת של המעבר מקיום  בעוד    -  ווצרותם של מעמדות כלכלייםיה":  לקיום "טבעי  אה  ועניים.  עשירים 

שבמדבר המן ניתן לכולם באופן שווה בארץ ישראל בה כל אחד דואג לפרנסתו יווצרו מעמדות בעם, והצורך לגלות 

 ערבות כלפי אותם שאינם מצליחים לקיים את עצמם גדל.

 

 היחידה כולה במה תעסוק 

נפתח בהגדרת עקרונות המנחים את המחויבות  .  ביחידה הבאה נעסוק במצוות בחומש דברים, העוסקות ביחס לעני

   , שהן:לאור הבחנה זו נלמד מספר מצוות מחומש דברים כלפי העניים.
 

 מתנות עניים  שכר  הלנת משכון  איסור ריבית הענקה  צדקה  -הלוואה כספים  שמיטת 

 
   נחמיה.ו  ישעיהו :התייחסות נוספות לשאלות אלה תוך עיון בנביאיםנכיר 

 

   השם של היחידה 

 ביטוי זה נזכר באחת המצוות של היחידה "מצוות צדקה והלוואה:  ."פתח תפתח"

 , יאטו פרק דברים

י ל  לֹא כִּ ֶקֶרב ֶאְביֹון ֶיְחדַּ ל ָהָאֶרץ  מִּ ן עַּ י כֵּ ְוָך ָאֹנכִּ אֹמר  ְמצַּ ֹתח   לֵּ ח פָּ ְפת  יָך ָיְדָך  ֶאת תִּ ֶיָך  ְלָאחִּ ֲענִּ ְרֶצָך וְלֶאְבֹיְנָך לַּ  ס : ְבאַּ

 

 "העבט תעביטנו", "נתון תתן"? מדוע לדעתך, התורה כותבת את הדבר בכפל לשון "פתח תפתח" ובהמשך  .1
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 שמונה מעלות בצדקה 

 . אלא רק את העקרונות שעולים מדברי הרמב"ם את שמונה מעלות הצדקה.פה - לזכור בעלנדרשים אינך 

 טו-, הלכות יפרק י' ,הלכות מתנות ענייםרמב"ם, 

 : מזו למעלה  זו, בצדקה יש מעלות שמונה

, שותפות  עימו  עושה  או,  הלוואה  או  מתנה  לו  ונותן,  שמך  ישראל  בידי  המחזיק  זה  -  ממנה  למעלה  שאין  גדולה  מעלהא[  

  ותושב  גר,  בו  והחזקת"  נאמר  זה  ועל;  ישאול  ולא לבריות יצטרך  שלא  עד ידו  את  לחזק  כדי,  מלאכה  לו  ממציא  או

 .ויצטרך ייפול שלא בו  החזק כלומר, (לה  ,כה  ויקרא)" עימך  וחי

 לשכת  כגון   :לשמה  מצוה  זו   שהרי,  לקח  ממי  העני  ידע  ולא,  נתן  למי   ידע  ולא,  לעניים  צדקה   הנותן  -   מזה  פחות  ב[

 וקרוב .  בחשאי  ממנה  מתפרנסין  טובים  בני  והעניים  בחשאי  בה  נותנין  הצדיקים   שהיו,  במקדש  שהייתה  חשיים

  וחכם   נאמן  שהממונה  יודע  כן   אם  אלא,  צדקה  של  קופה  לתוך  אדם  ייתן  ולא;  צדקה  של  קופה  לתוך  הנותן  -  לזה

 . תרדיון בן כחנניה כשורה בה  לנהוג ויודע

  ומשליכין ,  בסתר  הולכין  שהיו  החכמים  גדולי  כגון  :לקח  ממי   העני  ידע  ולא,  ייתן  למי  הנותן  שידע  -  מזה  פחות  ג[

 . כשורה נוהגין  בצדקה  הממונין אין אם, היא טובה ומעלה,  לעשות ראוי  וכזה .העניים בפתחי המעות

  ומפשילין  בסדיניהן  המעות   צוררים  שהיו  החכמים  גדולי  כגון   :הנותן  ידע  ולא,  נטל  ממי  העני   שידע  -  מזה   פחות   ד[

 .בושה להן יהיה  שלא כדי, ונוטלין העניים ובאין,  לאחוריהן

   .שישאול קודם, בידו לעני שייתן - מזה פחות ה[

   .שישאול אחר, לו  ליתן כראוי לו שייתן -  מזה פחות[ ו

 .יפות פנים בסבר , הראוי מן פחות  לו שייתן  - מזה פחות ז[

 . בעצב, לו שייתן - מזה פחות ח[

 " פניך אחזה, בצדק אני"   שנאמר, מתפללין כך ואחר, תפילה כל  קודם לעני  פרוטה  נותנין היו החכמים  גדולי

 ( טו ,יז  תהילים)

 
ראויות   -הרמב"ם לא התייחס למצוות צדקה כאל מקשה אחת, אלא דירג אותה והגדיר דרכים שונות לנתינת צדקה  

הצדקה היא לעזור לעני במצוקתו, מדבריו של הרמב"ם ניתן  מלבד העיקרון הפשוט שמטרת   יותר וראויות פחות.

  .ללמוד על שלושה עקרונות מרכזיים נוספים במצוות הצדקה
 

 

 שלושת העקרונות המנחים של מצוות הצדקה 

)במילים אחרות, עדיף   לשיקומו של העניא. צדקה המביאה   עדיפה על צדקה המסייעת לקיומו המידי של העני. 

 .גים( ת דמאשר לת ללמד לדוג

  ולהשתדל למנוע ממנו בושה.  כבודו של העני עלב. התורה מדריכה אותנו לשמור 

, לצאת מעולמו הצר לחינוכו של האדם הנותןבנתינת צדקה לא רק התוצאה כלפי העני חשובה, אלא יש ערך גם    ג.

  ולדאוג לאחר.

 

 ? מב"ם היכן בא לידי ביטוי כל אחד מן העקרונות הללורמצאו בדברי ה .2

 

 מטרת הלימוד של יחידת פתחת תפתח 

ננסה להבין את פרטי  ו  ,צדק וצדקהשל    - חסד  ו  של אחווה  תבמהלך לימוד היחידה "פתח תפתח" נלמד מצוות שונו

העקרונות הללו באים לידי ביטוי  שלושת  למצוא כיצד  גם  יחד עם ננסה    .של כל מצווה ומצווהוהטעמים    ההלכות

 שנלמד.  המצוות השונות מעשי בפרטי ההלכות של 
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 יחידה: "פתח תפתח"

 
 ו -פרק טו, א : כספים  מיטתש  

 

 ולמצוות הצדקה והלוואה מבוא למצוות שמיטת כספים 

היא מצווה שלכאורה מנוגדת לצדק הטבעי. יא(  -)טו, זהסמוכה למצוות ההלוואה  ו(  -)טו, א  כספיםמצוות שמיטת  

לווה זכאי לקבל את כספו, והלווה נדרש להשיב את הכסף שניתן לו לזמן מוגבל. אך התורה  על פי הצדק הטבעי, המַּ

 המגיע לו בדין בשביל לקיים חסד עם העני. דורשת מהאדם לוותר על הכסף 

חז"ל למדו מפסוקים אלה התורה הסמיכה אל מצווה זו את מצוות ההלוואה המשלימה את דין שמיטת הכספים.  

 נזכוראלא היא נגזרת מתוך מצוות ההלוואה.    ,אין פרשייה של מצוות צדקה העומדת בפני עצמה .את דיני הצדקה

 . קה מן המדרגה הגבוהה ביותרצד  - כי הרמב"ם ראה בהלוואה

 

 מצוות שמיטת כספים 
 

 ו-דברים פרק טו, א

ץ( א) קֵּ ע מִּ ים ֶשבַּ ֲעֶשה ָשנִּ ָטה תַּ  :ְשמִּ

ר ְוֶזה( ב) ָטה ְדבַּ ְשמִּ ל ָכל ָשמֹוט  הַּ עַּ ה  בַּ שֵּ הו  יֶַּשה ֲאֶשר ָידֹו  מַּ עֵּ ֹגש לֹא ְברֵּ הו ֶאת יִּ עֵּ יו ְוֶאת  רֵּ י ָאחִּ ָטה ָקָרא כִּ ה  ְשמִּ  ':לַּ

י ֶאת( ג) ָנְכרִּ ֹגש הַּ ֲאֶשר  תִּ ְהֶיה וַּ יָך ֶאת ְלָך יִּ ט  ָאחִּ ְשמֵּ  : ָיֶדָך תַּ

י ֶאֶפס( ד) ְהֶיה לֹא כִּ י ֶאְביֹון  ְבָך יִּ ְך כִּ ן ֱאֹלֶהיָך' ה ֲאֶשר ָבָאֶרץ' ה ְיָבֶרְכָך  ָברֵּ ֲחָלה ְלָך  ֹנתֵּ ְשָתּה נַּ  :ְלרִּ

ק( ה) ם רַּ ע  ָשמֹועַּ  אִּ ְשמַּ ְשֹמר  ֱאֹלֶהיָך' ה ְבקֹול תִּ ֲעשֹות לִּ ְצָוה ָכל ֶאת לַּ מִּ זֹאת הַּ י ֲאֶשר  הַּ ְוָך ָאֹנכִּ יֹום ְמצַּ  : הַּ

י( ו) ְכָך ֱאֹלֶהיָך'  ה כִּ רַּ ֲאֶשר בֵּ ֶבר  כַּ ְטתָ  ָלְך דִּ ֲעבַּ ם ְוהַּ ים גֹויִּ בִּ ָתה רַּ ֲעֹבט לֹא ְואַּ ְלתָ  תַּ ם וָמשַּ ים ְבגֹויִּ בִּ ְמֹשלו לֹא  וְבָך רַּ  :יִּ

 
 

 ?  פה  הנלמדת השמיטה מתייחדת במה -השמיטה   על למדנו ( ה"כ  ויקרא, ג" כ שמות) קודמים בחומשים .1

 

 ? כך כל רבות הבטחות מצריך זו  במצווה , מה'(ו-'ד) לברכה הבטחות  הם בשמיטה  הדנים  הפסוקים מן  מחצית .2

 

 ביאור לביטויים קשים בפרשייה 

 ב ,טו דברים

ר ְוֶזה ָטה ְדבַּ ְשמִּ ל ָכל ָשמֹוט  הַּ עַּ ה בַּ שֵּ הו  יֶַּשה  ֲאֶשר ָידֹו  מַּ עֵּ ֹגש לֹא ְברֵּ הו ֶאת יִּ עֵּ יו ְוֶאת  רֵּ י  ָאחִּ ָטה ָקָרא כִּ ה  ְשמִּ  ': לַּ

 : י"רש

 . משה  בעל כל של ידו את שמוט -  ידו  משה בעל כל שמוט

 

ל  ָכל ָשמֹוט"בפסוק ב':  המילים  של מובנן מה .3 עַּ ה בַּ שֵּ הו יֶַּשה ֲאֶשר ָידֹו  מַּ עֵּ    ? "ְברֵּ

 

 ו  ,טו דברים 

י ְכָך ֱאֹלֶהיָך' ה כִּ רַּ ֲאֶשר בֵּ ֶבר כַּ ְטתָ  ָלְך דִּ ֲעבַּ ם ְוהַּ ים גֹויִּ בִּ ָתה רַּ ֲעֹבט לֹא ְואַּ ְלתָ  תַּ ם וָמשַּ ים  ְבגֹויִּ בִּ ְמֹשלו.  לֹא  וְבָך רַּ  יִּ

 

ו':    מה מובנה של ההבטחה .4 ְטתָ בפסוק  ֲעבַּ ם  "ְוהַּ ים  גֹויִּ בִּ ָתה  רַּ ֲעֹבט"? ומה הקשר שלה להבטחה בהמשך    לֹא  ְואַּ תַּ

ָתה ֲעֹבט לֹא הפסוק "ְואַּ ְלתָ  תַּ ם  וָמשַּ ים ְבגֹויִּ בִּ ְמֹשלו"?   לֹא וְבָך  רַּ  יִּ

 צדק וצדקה בנביאים  מתנות עניים  שכר  הלנת משכון  איסור ריבית  הענקה צדקה והלוואה  כספים  שמיטת מבוא 
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 פסוק י"א  לבין פסוק ד'  בין הסתירה )על פסוק ד'( :   רש"י
 ".אה והצדקהומצוות ההלו"כשנלמד את פסוק יא במסגרת נעסוק זו סתירה ב

 

o  מחלוקת ראב"ע ורמב"ן בעניין מועד השמיטה 

 . )סוף( על פי כל אחד מן הפרשנים "קץ"מ הבנת המושג 

 יג-בדברים לא ילהכיר את הפסוקים  והרמב"ן יששל האב"ע הראיות כדי להבין את 
 

 ב-אדברים טו, 

ץ קֵּ ע  מִּ ב  ים  שֶׁ נִּ ה  שָּ ֲעשֶׁ ה  ת  טָּ  ְוֶזה  :ְשמִּ

ר ָטה  ְדבַּ ְשמִּ ל   ָכל  ָשמֹוט  הַּ עַּ ה  בַּ שֵּ   ָידֹו   מַּ

הו  יֶַּשה  ֲאֶשר עֵּ ֹגש  לֹא  ְברֵּ הו  ֶאת   יִּ עֵּ   ְוֶאת  רֵּ

יו י ָאחִּ ָטה ָקָרא כִּ ה ְשמִּ  ...'לַּ

 יב -דברים לא, י

אֹמר    לֵּ אֹוָתם  ֹמֶשה  ו  ְיצַּ ת  וַּ ְשנ  ד  ְבֹמעֵּ ים  נִּ שָּ ע  ב  שֶׁ ץ  קֵּ ג  מִּ ְבח  ה  טָּ ְשמִּ ה 

ּכֹות סֻּ ְבָחר  ה  ָמקֹום ֲאֶשר יִּ י ה' ֱאֹלֶהיָך בַּ ָראֹות ֶאת ְפנֵּ ל לֵּ ְשָראֵּ : ְבבֹוא ָכל יִּ

יֶהם: ְבָאְזנֵּ ל  ְשָראֵּ יִּ ָכל  ֶנֶגד  זֹאת  הַּ תֹוָרה  הַּ ֶאת  ְקָרא  ם   תִּ עָּ הָּ ת  אֶׁ ל  ְקהֵּ   ה 

ף טַּ ים ְוהַּ ָנשִּ ים ְוהַּ  ...ָהֲאָנשִּ

 

o א ,טו דברים עזרא אבן   

   .)לעיל ט' י"א(, בתחילת השנה, כאשר פירשתי "מקץ שבע שנים תעשה שמיטה "וטעם 

 . )להלן ל"א י"ב( 'הקהל את העם')וההוכחה(, והעד 

 

 

o א ,טו דברים ן"רמב  

 שנים  שבע  כל  מסוף  יאמר,  כספים  בשמיטת  אלא  הכתוב  ידבר  ולא,  השבע  בסוף"  מקץ"  (קכב  ספרי)  רבותינו  דעת  ועל

 . בסופה אלא משמטת שביעית שאין (ב כח  ערכין) אמרו ולכך, ידו משה בעל כל  שישמוט שמטה תעשו לכם הנמנים

  והקץ   מיד  הוא  בכאן  הנזכר  שהקץ  אלא,  השבע  בסוף  -הסכות... הקהל את העם"    בחג  השמטה  שנת  במועד  שנים  שבע  לדעתם: "מקץ  וכן

 .  הסכות בחג השמטה  שנת  במועד  פירש שהרי  מופלג  שם הנזכר

 במועד   שנים  שבע   תכלינה  כאשר  כן  גם  בו   יאמר   ושם,  שמטה  תעשה  שנים  שבע  מתכלית  בכאן  יאמר,  )מסתיימת(  "מתכלית"   שניהם  טעם  והנה

 . הקהל תעשה  השמטה שנת

 שנת"  שנים  שבע  קץ"  כן  אם  ...סוף  הוא   'קץ'  כי ,  ומתוקן  ברור  הוא   כפשוטו  הכתוב  לשון  כי  לי  יראה  הפשט  דרך   ועל

 .  למעלה פירשתי כאשר מדבר הכתוב  הארץ  ובשמטת. ההוא  המספר  סוף שהוא  השבע

 

 מחלוקת אב"ע ורמב"ן. -" מקץ שבע שנים תעשה שמיטה" .5

 "ע והרמב"ן?  לפי ראב)המועד המדוייק שחל ביטול החוב(  מהו המועד המדויק של שמיטת הכספים א. 

 של הרמב"ן לשיטתו.   ההוכחהואת  של האב"ע לשיטתו. הוכחתוהסבר את ב. 

 

 

 כספים לשמיטת קרקעות שמיטת  מצות שבין התלות ,רד"צ הופמן   

 ו"ט דברים, הופמן צ"הרד   

 לשלם  ביכולתו  אין,  השנה  קצר  שלא  העני  שכן  קרקעות  שמיטת  במצוות  תלויה  כספים  שמיטת  מצוות  כי  ספק  אין

   כבתחילתה. שאין  מה,  השנה בסוף אלא  יפה  כוחו  אין זה ונימוק , חובותיו את

 

כספים? ולאיזו שיטה הפירוש של    לבין שמיטת  קרקעות  שמיטת  הסבר את התלות שמוצא רד"צ הופמן בין מצות .6

 רד"צ הופמן מתאים יותר, לשיטת האב"ע או לשיטת הרמב"ן? 
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 טעמי המצווה  

"לקב"ה  אדם  בין"ש  בקשר  ולמקומה  המצווה  למחשבת  התייחסו  רבים  כותבים אדם לחברו  אדם  בין",  ו"בין   ,"

   כיוונים. שלושה כאן נציע  .לעצמו"

 כספים   שמיטת מצוותד לאח היא לדעת טעם  הדרישה לפי תוכנית הלימודיםשים לב, 

 (  א, סז תומים' )משפט חושן'ל בפירושו - אייבשיץ יונתן רבי

  אריסי  ,אבותיו  ככל  וגרים  הארץ  על  כצל  ימינו  אשר  הישראלי  איש  עדַּ יְ   ידה  ועל  ,בה  יש  וטעם   ,זו  מצווה  עצום  ומה...

  והיא...  חמרים  חמרים  ולאסוף   הקניינים   בקיבוץ   לעסוק   אנושי  שלימות   לא   י כ  דע ויֵּ   ,ומלואו  הארץ'  ולה  ,אבות  בתי

  כי  ,והרכוש היקום  הוא -'  ידינו  למעשי  ינוה אל'  יאמר ולא ,כספו  אלילי אדם ישליך אשר'  לה  רצון שנת ,שביעית שנת

 ... עברה  ביום הון יועיל ולא  ,כלום נחשב כסף  אין אז

  זמן  בו  ולבלות  ,סוחר  כאניות  בסחורה  ולהרבות  ,ומתן  משא  בעסק  מדאי  יותר  נשתקעו  שלא  לישראל  גרמה  זו  ומצווה

 ,לזמן   מזמן  ברעהו  איש  נושה  ולהיות   ,באחיו  איש  הלוואת  צריך   לזו  כי,  מחכים  בסחורה המרבה  כל  ולא...    ולילה  יום

 .  חובו מכל  נקי  וייצא הנושה  ישמט - השמיטה תור  בהגיע כי,  ל"הנ מצווה  בהחזיק אפשר אי  וזה

 ...  השלם לעובד ונאות כראוי  הסתפקות  במידת להחזיק עלינו  חובה   היה כן ואם

, תעשיר   היא'  ה  וברכת  ,ישתו  עתודים  ומחלב  יתחממו  כבשים  מגז,  צאן  רועי,  הון  אל  פנו   לא  ,אבותינו  היו  וכאשר

  הדביקות   בתכלית  בה  נדבק  לא  למה  זו  מצווה  , כן  ואם.  אדם   בני  תחבולות  כל  ושווא  , נוטל  וברצונו  נותן  ברצונו

 . והשמחה

 

 ': י  פרק שביעית על"  ה"אי עין"ב קוק ה"הראי

   ...החוב שמיטת של העיקרית  התכלית"

 ... העניים על  העשירים שליטת לרגלי שמתקבץ  כבד היותר  העול את להסיר

 '" .  מלוה לאיש לוה עבד', לחבירו חוב  עצמו  על שירגיש מי בלב מוטבעת תהיה והעבדות  שהכניעה

 
 ":הארץ שבת"ל בהקדמה

 ,  ורודה נוגש באין, ושלוה שקט  שנת! ולארץ   לאומה היא מוכרחת שבתון שנת"

 ,  ומרגוע  שוויון שנת ' ", לה  שמיטה קרא כי אחיו ואת  רעהו את יגוש לא"

 ,  בחסד חיים המכלכל האלוקי  היושר אל בהרחבתה הנשמה   התפשטות

 . באפו נשמה אשר כל על שורר  אלוקי  ושלום,  קפדנית זכות ולא  מסוים פרטי  רכוש אין

 ,  עמך הגרים ותושבך ולשכירך  ולאמתך  ולעבדך  לך, לאכלה לכם הארץ שבת והיתה'

  '..."לאכול תבואתה כל תהיה בארצך  אשר ולחיה  ולבהמתך

 
 

   תעז מצוה החינוך ספר

 . המצוה בשורש שידעתי מה[ ד"פ מצוה ] ט"ס  בסימן ,רביעי עשה ,שביעית במצות "תלוה כסף "ב כתבתי כבר

  בלבבנו  ונקבע ,  טוב  ועין   הנדיבות  מדת   המעולות   במדות  נפשנו  ללמד ,  נמשך  הטעם   אותו   אחר   כן   גם  כספים  ושמטת

 .  והרחמים הברכה כלול  הכל אדון מאת טוב לקבל נפשנו  תכשר ואז ,הוא ברוך בשם הגדול הבטחון

 וחומר  קל  נשא  כי,  לרענו  אשר  בכל   החמדה   ומן  הגזל   מן  מאד  להתרחק  ברזל   של  ומחיצה  חזק   גדר   מזה   נמצא  וגם

  לחמוס   ושלא  לגזול  שלא,  המלוה  בידו   להשמיט  תורה   אמרה  השמטה  שנת  והגיע  ממוני   הלויתיו  אפילו,  לאמר  בנפשנו 

 . האחרון הקצה  עד להתרחק לי  שראוי שכן כל לא משלו

 

 .למצוות שמיטת כספים ם אחדטע ,כתוב בהרחבה .7
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  תורת חיים   

 השוואה בין הליך "פשיטת רגל" למצוות "שמיטת כספים".

  ויקיפדיה  -פשיטת רגל 

בהכרזת החייב כפושט רגל יש יתרונות וחסרונות עבור   יחידים.שהם    חייביםהחל על    חדלות הפרעוןפשיטת רגל היא הליך  

ו קיומו של הסטטוס המשפטי נושיו;  החייב  זה.  להליך  כניסה  ידי  על  מנושיו  הגנה  הוא המבקש  החייב  ברוב המקרים, 

 המיוחד של פושט רגל נועד להשיג שתי מטרות עיקריות: 

להתחיל מחדש" ולמנוע את התעמרות הנושים ( לאפשר לחייב, אשר באמת ובתמים אינו יכול לשלם את חובותיו, "1)

 והשלטונות בו.  

 ( להסדיר את כינוס נכסיו של החייב על מנת לחלקם באופן מוסדר בין הנושים לפי סדר עדיפות הקבוע בחוק.  2)

קיומו של הליך מסודר לפשיטת רגל הוא חלק מהחיים הכלכליים המודרניים והוא אינטרס ציבורי מובהק, משום שגם 

אין עניין להתעמר ולנקום בחייב. במקום זאת, שואפים לקבל את מה שניתן לקבל מהחוב. לחברה   הוצאה לפועל ים וללנוש

 עסקים ולו כדי לעודד פעילות עסקית.  יש עניין לאפשר הזדמנות שנייה ב

ביטלה התנ"כית מקור לחקיקה בנושא פשיטת רגל. יש הטוענים כי שמיטת הכספים המקראית    שמיטת כספים ניתן לראות ב

את כל החובות, ולא רק את חובותיהם של אלו שאינם יכולים להחזיר, במועד קבוע אחת לשבע שנים. על פי ראייה זאת, 

שמיטת כספים המקראית היא מרחיקת לכת הרבה יותר מפשיטת הרגל המודרנית. אולם, על פי ההלכה, שמיטת כספים 

וב לא הצליח לגבותם )או שכח לגבותם(. בהתאם לראייה זאת, משמטת רק חובות אשר מועד פירעונם כבר הגיע ובעל הח

שמיטת הכספים דומה לפשיטת הרגל המודרנית ומטרתה העיקרית היא למנוע נגיׂשה אינסופית של החייב אף על פי שאיננו 

 יכול לשלם את חובו. 

 

  נוחה ממנו" חכמים רוח -  בשביעית  חוב "המחזיר 

 ט-י, ח פרק שביעית מסכת משנה 

 השמטה" דבר וזה"  (טו דברים)' שנא ממנו   יקבל  'כן פי על אף' :לו  אמר ',אני משמט' :לו יאמר בשביעית חוב המחזיר [ ח]

 נוחה ממנו.  חכמים רוח  - בשביעית  חוב  המחזיר[ ט]

 
 

  '200הרב יעקב אריאל, באהלי שדה, עמ 

תה מעוניינת שכל יהתורה לא הי השמטת כספים אמנם נעשית מאליה, על ידי "אפקעתא דמלכא"; אך אף על פי כן  

)רמב"ם הל'  לווה ינצל את זכותו להיפטר מלפרוע את חובו. ו"כל הפורע את חובו בשביעית, רוח חכמים נוחה הימנו"  

הכ"ח( ויובל פ"ט  לווה רשאי  שמיטה  כל  גם בשנת השמיטה. מכאן משמע שלא  חובותיו  יפרע את  רצוי שאדם  . כלומר, 

נם התורה לא הבחינה בין לווה אחד למשנהו, וההפקעה היא מוחלטת וחלה על להסתמך על השמטת הכספים. אמ

כולם; אך מי שאינו זקוק לכך, מן הראוי שיפרע את חובותיו. התורה סמכה גם על מצפונו של הלווה שלא ינצל את 

 . זכותו לפגוע במלוה שהיטיב עמו במצוקתו

 

 עיין בדברי הרב יעקב אריאל, וענה:  .8

 בכל מקרה עדיף שההלוואה תשתמט? א. האם לפי חז"ל, 

 . הסבר כיצד? העם אתגם לדרדר  ויכולה העם את לרומם יכולה  היא,  מורכבת מצווה היאת כספים שמיטב. 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%94
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 יחידה: "פתח תפתח"

 

 יא- זפרק טו,  צדקה והלוואה:
 

 יא -דברים פרק טו, ז

י( ז)  ְהֶיה כִּ ד  ֶאְביֹון  ְבָך יִּ חַּ אַּ ֶחיָך  מֵּ ד  אַּ חַּ ְרְצָך ְשָעֶריָך ְבאַּ ן ֱאֹלֶהיָך' ה ֲאֶשר  ְבאַּ    ָלְך  ֹנתֵּ

ץ לֹא  מֵּ ְקֹפץ ְולֹא  ְלָבְבָך ֶאת  ְתאַּ יָך ָיְדָך ֶאת תִּ ָאחִּ  : ָהֶאְביֹון מֵּ

י( ח) ח ָפֹתחַּ  כִּ ְפתַּ ט לֹו  ָיְדָך  ֶאת תִּ ֲעבֵּ יֶטנו  ְוהַּ ֲעבִּ י תַּ ְחֹסרֹו דֵּ ר ֲאֶשר  מַּ  : לֹו ֶיְחסַּ

ָשֶמר( ט) ְהֶיה ֶפן ְלָך הִּ ם ָדָבר  יִּ ל ְלָבְבָך עִּ עַּ יַּ אֹמר  ְבלִּ ת  ָקְרָבה לֵּ ע ְשנַּ ֶשבַּ ת הַּ ָטה ְשנַּ ְשמִּ    הַּ

יְנָך ְוָרָעה  יָך עֵּ ן ְולֹא  ָהֶאְביֹון  ְבָאחִּ תֵּ ְטא  ְבָך ְוָהָיה' ה  ֶאל ָעֶליָך ְוָקָרא  לֹו תִּ  : חֵּ

ן  ָנתֹון( י) תֵּ ע  ְולֹא  לֹו תִּ ְתָך ְלָבְבָך  יֵּרַּ י לֹו, ְבתִּ ל כִּ ְגלַּ ָדָבר בִּ ֶזה  הַּ ֲעֶשָך  ְבָכל ֱאֹלֶהיָך' ה  ְיָבֶרְכָך הַּ ח וְבֹכל מַּ ְשלַּ  : ָיֶדָך מִּ

י( יא) ל לֹא  כִּ ֶקֶרב  ֶאְביֹון ֶיְחדַּ ל ָהָאֶרץ מִּ ן עַּ י כֵּ ְוָך ָאֹנכִּ אֹמר ְמצַּ ח ָפֹתחַּ  לֵּ ְפתַּ יָך  ָיְדָך  ֶאת תִּ ֶיָך ְלָאחִּ ֲענִּ ְרֶצָך וְלֶאְבֹיְנָך  לַּ  ס: ְבאַּ

 
 

 מצוות ההלוואה  - פשט הכתובים 

 )צטט פסוק(  ומהי המצווה הנוספת שנזכרת בפרשיה זו בדרך אגב?  )צטט פסוק(א?"י -'ז  המצווה העיקרית בפסוקים  מהי .1

 צטט את הפסוק היוצר את הזיקה. ? זו )שמיטת כספים והלוואה( הנזכרות ביחידה המצוות  שתי בין הזיקה מהי .2

 ?  בפרשיה זולמצווה העיקרית הנזכרת  הנלווית ההבטחה ומהי ,  האזהרה מהי .3

 ובברכה בפסוק י?   ?'ט שבפסוק באזהרה  הצורך נוצר מדוע .4

 (?הנידחת עיר  בעניין, ג"י בפרק  שהופיעה" )בליעל " החמורה  למילה התורה נזקקת מדוע .5

 איזו מילה חוזרת ארבע פעמים בקטע זה, ומדוע?  .6

   בפרשיה הזו? כפילויותבה מדוע יש כל כך הרמה הן? של מילים או ביטויים.  יש חמש כפילויות בפרשיית הצדקה  .7

 סכם ופרט את חמשת הדרכים שהתורה נוקטת כדי לעודד את האדם לקיים את מצוות שמיטת כספים?  .8
 

 )צדקת מתנה(   מצוות הצדקה

שש גם בח  עוסקיםהפסוקים  , כאמור,  ת מתנההלוואה ולא בצדקקים בצדקת  עוסיא(  - )ז שים לב: פשט הפסוקים  

רבה לשנת השבעבגלל הלוואה לתת לעני מ  גם הם פסוקים אלה לפי חז"ל ופרשנים, . אולם שנת שמיטת כספים -  הקִּ

צדקה למצוות  צדק  מעניין.  מתנה  תמקור  מצוות  את  ללמד  בחר  הכתוב  מתנה  כי  הקשר  ת  מתוך    למצוותדווקא 

בפני עצמה.    הלוואה ג את לראות כאן את המקור לדבריו של הרמב"ם שדיר  שניתןייתכן  ולא כפרשייה העומדת 

 . רכצדקה המעולה ביות)יחד עם שותפות עסקית או להמציא מלאכה( ההלוואה 
 

 דברים פרק טו

י (ז) ְהֶיה ּכִּ ד ֶאְביֹון  ְבָך יִּ חַּ אַּ ֶחיָך  מֵּ ד  אַּ חַּ ְרְצָך ְשָעֶריָך ְבאַּ ן ֱאֹלֶהיָך' ה ֲאֶשר  ְבאַּ    ָלְך  ֹנתֵּ

ץ לֹא  מֵּ ְקֹפץ ְולֹא  ְלָבְבָך ֶאת  ְתאַּ יָך ָיְדָך ֶאת תִּ ָאחִּ  : ָהֶאְביֹון מֵּ

י( ח) ח  ָפֹתחַּ  ּכִּ ְפתַּ ט לֹו   ָיְדָך ֶאת  תִּ ֲעבֵּ יֶטנו  ְוהַּ ֲעבִּ י תַּ ְחֹסרֹו דֵּ ר ֲאֶשר  מַּ  : לֹו ֶיְחסַּ
 

  ח ,טו דברים י"רש

 'אלא'.  בלשון משמש  'כי' הרי  -  תפתח  פתח כי

  בהלואה.  לו תן , )בצדקה(במתנה  רצה לא אם -  תעביטנו והעבט

 צדק וצדקה בנביאים  מתנות עניים  שכר  הלנת משכון  איסור ריבית  הענקה צדקה והלוואה  כספים  שמיטת מבוא 
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 "הרי 'כי' משמש בלשון אלא".  רש"י:ביאור דברי 

 המילה 'כי" יכולה לשמש במשמעויות שונות תלוי בהקשר של הפסוק.  

 צ ע"א(.   דף דהא )הרי(" )גיטין, אלא, דלמא )פן, שמא( , אי )אם, בתנאי( : לשונות' בד  משמש כי: לקיש ריש "אמר

 ואף במשמעויות נוספות שלא נזכרו בגמרא למשל : כאשר )תאור זמן( מפני )סיבה(. 
 

 ח, וענה: -יא, ובדברי רש"י על פסוקים ז- עיין בפסוקים ז .9

ח לפי רש"י. פרט בתשובתך איזו משמעות יש למילה "כי" בפסוק ז' ואיזו משמעות  -א. הסבר בלשונך את פסוקים ז

 יש למילה "כי" בפסוק ח'? 

 ? צטט את הפסוק המתאים. צדקת מתנהרש"י מה המקור למצוות  ב. לפי

 

  טו פרק דברים י"רש

 פעמים.   כמה אפילו - תפתח )ח( פתח
... 

 פעמים.   מאה  אפילו -  לו תתן  )י( נתון

 

 וכיצד הוא למד זאת?  ?למד רש"י מהמילים "פתח תפתח" ונתון תתן" ,איזו הלכה בהלכות צדקה .10

 

 סובייקטיבי" ה"עוני מבחן המוחלט" והעוני  ה"מבחן 

 לפניך שני מקורות שייסעו לך להבין טוב יותר את הרש"י המובא בהמשך:

 ח -פאה פרק ח משניות ז 

 )קופה המספקת בכל יום יום ויום מזון לעניים( ומי שיש לו מזון שתי סעודות, לא ייטול מן התמחוי; 

 שבוע את צורכי העניים( )קופה המספקת מדי  לא ייטול מן הקופה...  ,מזון י"ד סעודות

 י.  ענ , לא ייטול לקט שכחה ופאה ומעשר)לשנה( מי שיש לו מאתיים זוז 

 

 כתובות סז, ע"ב 

אמרו עליו על הלל הזקן שלקח לעני בן טובים .  אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו  -תנו רבנן: "אשר יחסר לו"  

  )כתובות סז, ע"ב(ן. מצא עבד לרוץ לפניו, ורץ לפניו שלושה מילי אחת לא  אחד סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם

יום כיפור. יום אחד שלח אליו ביד בנו.  מר עוקבא היה עני בשכנותו שהיה רגיל לשלוח לו ארבע מאות זוז כל ערב

 ו.  שלח אליו]הסכום[ נק כל כך?! כפל שמזלפים לו יין ישן. אמר: מפו בא. אמר לו: לא צריך. אמר: מה ראית? ראיתי

 

  ח, טו דברים י"רש

 להעשירו.  מצווה  אתה ואי   - מחסורו די

 לפניו.  לרוץ ועבד  עליו לרכוב סוס אפילו - לו יחסר אשר

 

מה ההבדל במתן צדקה לפי הדרישה לתת "די מחסרו", לבין מתן צדקה לפי דרישה "אשר  ,לפי רש"י על פסוק ח' .11

 איזה סוג של עוני )"מוחלט" או "סובייקטיבי"( מבטא כל אחד מהם?  ?"יחסר לו
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 א "י לפסוק' ד פסוק בין הסתירה

  טו פרק דברים

י ֶאֶפס( ד) ְהיֶׁה לֹא ּכִּ ְביֹון ְבך  יִּ י אֶׁ ְך כִּ ן ֱאֹלֶהיָך' ה ֲאֶשר ָבָאֶרץ' ה  ְיָבֶרְכָך ָברֵּ ֲחָלה ְלָך  ֹנתֵּ ְשָתּה נַּ  :ְלרִּ

 ... 
י( יא) ל  לֹא  ּכִּ ְביֹון יְֶׁחד  ב  אֶׁ רֶׁ קֶׁ ץ מִּ רֶׁ אָּ ל הָּ ן עַּ י כֵּ ְוָך  ָאֹנכִּ אֹמר ְמצַּ ח ָפֹתחַּ  לֵּ ְפתַּ יָך  ָיְדָך  ֶאת תִּ ֶיָך ְלָאחִּ ֲענִּ ְרֶצָך וְלֶאְבֹיְנָך  לַּ  :ְבאַּ
 

  ד ,טו דברים י"רש

, מקום  של   רצונו  עושים  שאתם  בזמן  אלא,  אביון'  יחדל  לא  כי'(  יא  פסוק)  אומר  הוא  ולהלן  -   אביון'  בך  יהיה  לא  כי  'אפס

 .  בכם אביונים מקום של  רצונו עושים  אתם וכשאין, בכם ולא באחרים אביונים

 

 סתירה זו? הסבר את הסתירה בין פסוק ד' לבין פסוק י"א, וכיצד רש"י מיישב  .12
 

o   סדר קדימה בצדקה 

 ז ,טו דברים

י ְהֶיה כִּ ד  ֶאְביֹון ְבָך יִּ חַּ אַּ ֶחיָך מֵּ ד אַּ חַּ ְרְצָך ְשָעֶריָך  ְבאַּ ן ֱאֹלֶהיָך' ה  ֲאֶשר ְבאַּ    ָלְך, ֹנתֵּ

ץ לֹא מֵּ ְקֹפץ ְולֹא  ְלָבְבָך ֶאת  ְתאַּ יָך ָיְדָך ֶאת תִּ ָאחִּ  : ָהֶאְביֹון מֵּ

 

o ז ,טו דברים י"רש  

 דבר[.  לכל  תאב שהוא  אביון ולשון,  מעני דל ]רשי על פסוק ד: אביון קודם.  תאב התאב  - אביון בך יהיה כי

 מאמך.  לאחיך קודם,  מאביך אחיך - אחיך מאחד

 אחרת.  עיר  לעניי קודמים עירך עניי - שעריך

 

 סדר קדימה בצדקה  -ה מלמד, צדקה ומעשר כספים,  אליעזר   הרב, הלכה פניני 

 ?צדקה לתת   למי  אדם יקבע כיצד, מרובים העניים צרכי: שאלה

 (. ויג  יא הלכות, ה ) ההלוואה  במצוות שלמדנו  העקרונות אותם והם,  הקדימה בסדר ישנם  עקרונות שלושה : תשובה

י: "(ז ,  טו  דברים)  בפסוק  רמוזים  העקרונות  שלושת ְהֶיה  כִּ ְביֹון  ְבָך  יִּ ד  אֶׁ ח  א  יך  מֵּ חֶׁ ד  א  ח  יך  ְבא  רֶׁ ְרְצך  ְשעָּ   ֱאלֹוֶהיָך'  ה   ֲאֶשר  ְבא 

ן ץ לֹא,  ָלְך ֹנתֵּ מֵּ ְקֹפץ ְולֹא ְלָבְבָך  ֶאת ְתאַּ יָך ָיְדָך ֶאת  תִּ ָאחִּ  ".  ָהֶאְביֹון   מֵּ

ְביֹון "  הוא  הראשון  העיקרון  למזון   הנצרך  להקדים  יש  לכן,  להקדים  יש  -  לעזרה  נצרך  יותר  היינו,  אביון  היותר  את",  אֶׁ

 .  לרהיטים הנצרך פני על ללבוש הנצרך  ואת, ללבוש הנצרך פני על

ד: "השני  העיקרון ח  א  יך  מֵּ חֶׁ יך  יותר   שנחשב  מי   את",  א  חֶׁ  בנים,  גדולים  לבנים  קודמים   הורים  לכן .  להקדים  צריך   -  א 

 .  דודים לבני קודמים ודודים, לדודים קודמים אחים, לאחים קודמים

ד: "השלישי העיקרון ח  יך  ְבא  רֶׁ  .  אחרת  עיר לעניי  קודמים עירך עניי", ְשעָּ

  למדנו   הלכה  עוד(. יג, ה  לעיל שהתבאר כפי)  לשלישי  והשני,  לשני  קודם   הראשון  העיקרון,  עקרונות  שני  בין  התנגשות  כשיש

ְרְצָך: "שנאמר, לארץ  חוץ לעניי קודמים  ישראל ארץ  שעניי, מהפסוק ן ֱאלֹוֶהיָך' ה ֲאֶשר ְבאַּ  (.ג, רנא  ע"שו" )ָלְך ֹנתֵּ

 הרוצה   אדם  ולכן,  קירבה  נחשבת  רעיונית  קירבה  וכן.  להקדימו  שיש  כקרוב  נחשב  טוב  חבר  שגם,  להוסיף  צריך  עוד

 ישיבות  שיקדים  ראוי ,  כעניים  בישיבה  לימודיהם  בשנות  נחשבים  הישיבות  מתלמידי   שרבים  מפני,  לישיבות  לתרום

 . עולמו מהשקפת הרחוקות ישיבות  פני על  עולמו  להשקפת שקרובות

  בן  וגם  האח  גם  כאשר,  למשל.  ממנה  לסור  אין  ואזי,  ונחרצת  ברורה  ההלכה  הדרכת  שבהם  מצבים  שיש  לציין  חשוב

, לעזרה  קצת  זקוק  האח  כאשר  וכן.  האח  את  להקדים  שיש  ברור,  דומה  כלכלי  במצב  ושניהם,  לצדקה  זקוקים  הדוד

 ההבדל  אבל ,  מהאח  יותר  לעזרה  זקוק  הדוד  בן  כאשר  אבל.  קודם  הדוד  שבן  ברור,  ברעב  לגווע  עומד  הדוד  בן   ואילו

. להעדיף  מי  את  בעצמו  להחליט  אדם  כל  צריך  כזה  ובמקרה,  נחרצת  אינה  ההלכה  הדרכת  בזה,  גדול  אינו  ביניהם

http://ph.yhb.org.il/08-06-05/


 צדקה והלוואה   -"פתח תפתח" 

 47 

 

 ובכל .  מזה  זה  מאוד  שונים  וצורכיהם  שהאנשים   מפני,  נצרך  יותר  מי   לקבוע   קשה   רבות  שפעמים  לדעת   צריך  וככלל 

 עם  להתייעץ  צריך,  נכון  להחליט  שכדי  ופעמים,  ליבו  ונטיית  דעתו  שיקול  פי  על  להחליט  האדם  צריך  הללו  המקרים

 .חכם אדם

 

ועל    ? בסס את תשובתך על הכתובסדר הקדימה בצדקההם שלושת העקרונות הנלמדים מפסוק ז', בשאלת    מה .13

 שלהלן(.  הרב זלמן מלמדרש"י. )מומלץ להיעזר גם בדבריו של  
 
 
 
 
 

 הרב ישראלי  -מניעת ניגודים מעמדיים 

o  ,המאמר מופיע בתוך חוברת של אמנון שפירא על מצוות השמיטהבתוך "בצאת השנה", ירושלים תש"ך. הרב שאול ישראלי   

היא שבתון הקניין הפרטי מכל פרי בשנה זו: 'והיתה   שבת הארץ"ראשית, מתבלט לפנינו במצוה האספקט החברותי.  

ך ששת שנות המעשה צצו וקמו  שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך'. אם במש

, הרי הם בטלים ומבוטלים כלפי שנה זו, אין זכות לאדון יותר מאשר לעבד, לאזרח יותר מאשר ניגודים מעמדיים

לגר, הניגודים החברותיים אף הם מתפתחים כרגיל בד בבד עם הבדלי המעמדות הכלכליים, כאילו נמוגים למשך 

נראה עד כמה עמוקה ויסודית השפעת  שמיטת הכספיםנצרף לזה את מצות שנה זו, ואף מוקהים כלפי העתיד. ואם  

המצוה בשטח זה. על ידי מצוה זו הרי גם אותו סכום כספים, שהיה יכול להצטבר ביד אחת עם ההצלחה המשקית 

 והיצרנית, וליצור הבדלים כלכליים ומעמדיים עמוקים, אינו יכול להישאר במצב כזה לאורך ימים.  

רה אוסרת אצירת כספים כאבן שאין לה הופכים בעוד שיש מישהו שזקוק להם בשעה זו, מצווה אתה ראשית, התו

אסרה תורה בכל חומר הדין ובכמה   הריביתזו צריכה להיעשות ללא כל תגמול, הרי    והלוואה ועומד להלוותם לו,  

  - שבת הארץ  )  היבול   קע והפקר עם שמיטת קראזהרות על הלווה והעדים. אך בזה בלבד לא הסתפקה התורה, והנה יחד 

באה מצות השמטת הכספים, שעל ידה כל החובות אשר לא ניגבו עד סוף שנת השמיטה פוקעים ואין בהם   בשנת השבע(

 זכות גבייה.  

ומה נפלאים בעינינו ביטויי התורה בקשר למצוה זו, כיצד הזהירה את הנמנע מלהלוות מחמת חשש זה שלא יחזור 

 -התנהגות זו בביטוי החומר ביותר המצוי רק כלפי מעשים, אשר המגונה בהם בולט ומוסכם  אליו החוב. היא מכנה

'דבר בליעל', 'השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמיטה ורעה עינך באחיך האביון  

מך מאור פנים וטוב לב בשעת מתן  ולא תתן לו'. '...דבר בליעל' הוא כי יעלה על לבבך דבר זה, היא )התורה( תובעת מ 

 הלואה, למרות ידיעתך שהיא תלך לאיבוד.  

ההולך בדרך התורה, אשר ישמור על קיום מצוה זו, לאחר תוקף האזהרה שבה, לא פחות מאשר על מצוה אחרת, 

הניגודים  את  יד  במחי  תבטל  אלימות,  אמצעי  נקיטת  ומבלי  באורח שקט  חברותית שלמה, אשר  מהפכה  יבצע 

ליים והחברותיים אשר החברה האנושית מאז ועד היום כל כך מתחבטת בהם. עם הסתיים שנת השמיטה הכלכ

. ואם אין די בכך, מתחיל שוב מהלך העבודה והיצירה של העם כולו, במצב אשר לכל אחד כמעט אותם האמצעים

לא כלפי כספים שהושקעו  והאמצעי של שמיטת כספים אינו יכול להיות מופעל אלא כלפי ממון הנמצא בעין, אבל  

ברכישת קרקעות, שם עדיין נשארו ניגודים בולטים בין האחד אשר הצליח לרכז בידו קרקעות, לבין השני אשר נאלץ  

וחוזר כל אחד אל אחוזתו ואל משפחתו. וכל העסקות אשר על ידן יכלו להתרכז קרקעות   מצות היובללמכרם לו, באה  

ושוב עומד כל אחד על נחלת אבותיו,  וסיה שהידלדלה, בטלות ומבוטלות  לעומת שכבה אחרת של האוכל   ביד אחת 

 מוכן להתחיל את הדף מחדש. 

הרי לנו המצווה בבחינת 'בין אדם לחברו', מה רב הוא כוח התורה אשר השכילה במצוות אלה של שמיטה ויובל 

שר כל חכמי הכלכלה מתלבטים להושיט בקנה את פתרון בעיית הניגודים בחברה, הסדר היחסים בין עני ועשיר, א

  בזה ללא מוצא..."
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   קשורות זו בזו. ואשר לדעתמצוות,  חמשהרב ישראלי פורש בפנינו מערכת של  .14

 ? המצוות חמשמהן א. 

 מה תרומתה של כל אחת מהן ל"הסדר היחסים בין עני ועשיר"? ובאיזו דרך הן תלויות זו בזו? ב. 

 

 

 

 למצוות שמיטת כספים צדקה והלוואה  יכוםס

כבוד  ו ,שיקום העני, נותןחינוך ה) שלמדנו עליהם במבוא ליחידה מתבטאים שלושת העקרונות מעשי איזה אופן ב .15

 העני( במצוות שמיטת כספים, צדקה והלוואה? 

 

 

 י"א( לכל אחת מן המשפטים המסומנים במרקר אפור.  - מצאו בסיס בפסוקים שלנו )ט"ו, א' .16
 

  ,פרק י' ,מתנות ענייםהלכות רמב"ם 

, הצדקה  מעשה  והיה"  :נאמר, שהצדקה  בשביל  נגלל  היזק  ולא  רע  דבר  ואין,  הצדקה  מן  מעני  אדם  אין  ולעולם]ב[  

 לא  אם;  (א ,יד  דברים)"  אלוהיכם'  לה,  אתם  בנים"  :שנאמר,  הם  כאחים   -אליהם    והנלווה   ישראל  כל  .(יז,לב  ישעיהו)"  שלום

 הא  -   אחריהם  ורודפים   אותן   ששונאין   הלגויים,  עיניהן  נושאין  ישראל  עניי  ולמי  .עליו  ירחם  מי,  אחיו  על  האח  ירחם

 . לאחיהן אלא, תלויות עיניהן  אין

 הוא  זרה  ובעבודה,  בלייעל  זרה  עבודה  עובד  שנקרא  כמו,  בלייעל   נקרא  זה  הרי  -הצדקה    מן  עיניו  המעלים  כל[  ג]

 לבבך  עם  דבר  יהיה  פן  לך  הישמר"  :אומר  הוא  הצדקה  מן  עיניו  ובמעלים  (,יד,יג  דברים)"  בלייעל  בני  אנשים  יצאו"  :אומר

 אל   עליך  וקרא"  :שנאמר,  חוטא  ונקרא;  ( י,יב  משלי)"  אכזרי,  רשעים  ורחמי"  שנאמר,  רשע  ונקרא  .(ט,טו  דברים)"  בלייעל

 .(ט , טו דברים)" חטא  בך והיה', ה

. הפסידה  או  זכותו  איבד,  זהובים  אלף  לו   נתן   אפילו  -בקרקע    כבושות  ופניו,  רעות  פנים  בסבר  לעני  צדקה   הנותן  כל[  ד]

, נפשי  עגמה;  יום  לקשה,  בכיתי  לא  אם"  :שנאמר,  צרתו  על  עימו  ומתאונן,  ובשמחה  יפות  פנים  בסבר  לו  נותן  אלא

 (. יג,כט איוב)" ארנין, אלמנה  ולב" שנאמר, ונחמות תחנונים דברי  לו ומדבר (;כה ,ל איוב)" לאביון
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 "פתח תפתח" :יחידה

 
 יח- יבפרק טו,  הענקה:

 

 מבוא

הפסוקים הדנים בעבד עברי, לא מתייחסים  הרי    ,"עברייה קשורים ליחידת "פתח תפתח  מדוע דיני עבד עברי ואמה .1

 ?אלא לעבדים באופן ישיר לעניים דווקא

 

 יח -דברים פרק טו, יב

י( יב) ר כִּ ָמכֵּ יָך ְלָך יִּ י  ָאחִּ ְברִּ ָיה אֹו ָהעִּ ְברִּ ֲעָבְדָך  ָהעִּ ש וַּ ים שֵּ ָשָנה  ָשנִּ ת  ובַּ יעִּ ְשבִּ ְלֶחנו  הַּ י ְתשַּ ָמְך ָחְפשִּ עִּ  : מֵּ

י ( יג) ְלֶחנו ְוכִּ י ְתשַּ ָמְך ָחְפשִּ עִּ ְלֶחנו לֹא  מֵּ יָקם ְתשַּ  :רֵּ

יק( יד) ֲענֵּ יק  הַּ ֲענִּ צֹאְנָך לֹו תַּ ָגְרְנָך  מִּ ְקֶבָך   ומִּ יִּ ְכָך ֲאֶשר ומִּ רַּ ֶתן ֱאֹלֶהיָך ' ה  בֵּ  : לֹו  תִּ

ְרתָ ( טו) י ְוָזכַּ יָת   ֶעֶבד כִּ ם ְבֶאֶרץ ָהיִּ יִּ ְצרַּ ְפְדָך מִּ יִּ ל  ֱאֹלֶהיָך' ה  וַּ ן עַּ י כֵּ ְוָך ָאֹנכִּ ָדָבר ֶאת  ְמצַּ ֶזה  הַּ יֹום הַּ  : הַּ

י ְוָהָיה( טז) ר  כִּ ֶליָך יֹאמַּ א  לֹא אֵּ צֵּ ָמְך אֵּ עִּ י מֵּ ְבָך כִּ יֶתָך ְוֶאת ֲאהֵּ י בֵּ ָמְך  לֹו טֹוב  כִּ  :עִּ

ְחתָ ( יז) עַּ  ֶאת ְוָלקַּ ְרצֵּ מַּ ָתה הַּ ֶדֶלת  ְבָאְזנֹו  ְוָנתַּ ף עֹוָלם  ֶעֶבד ְלָך  ְוָהָיה ובַּ ֲאָמְתָך ְואַּ ֲעֶשה  לַּ ן תַּ  :כֵּ

ְקֶשה  לֹא( יח) יֶנָך יִּ ֲחָך ְבעֵּ לֵּ י ֹאתֹו  ְבשַּ ָמְך ָחְפשִּ עִּ    מֵּ

י  ְשֶנה כִּ ר  מִּ יר ְשכַּ ש ֲעָבְדָך ָשכִּ ים שֵּ ְכָך ָשנִּ רַּ ֲעֶשה ֲאֶשר ְבֹכל ֱאֹלֶהיָך' ה  ובֵּ  פ : תַּ

 

 הענקה מצוות   - פשט הכתובים 

 י המצווה המרכזית בפסוקים אלו? ואילו שני דינים נוספים נזכרים אגב המצווה המרכזית? מה .2

 

 

ולקודמותיה בפרק ט"ו    מה .3 זו  פסוק    לפן הרגשיהן  )התייחס  משותף למצווה  לנותן.  לברכה  והן    חי של הנותן, 

 ?  י'(- ופסוקים ט'

 

 

 ע"פ הפשט, מה הם שלושת הטעמים שנותנת התורה למצוות הענקה?  .4

 

 

 מה בדיוק צריך האדון לזכור, ומהי העשייה הנובעת מן הזיכרון הספציפי הזה?  -"וזכרת כי עבד היית במצרים"  .5

 

  

 צדק וצדקה בנביאים  מתנות עניים  שכר  הלנת משכון  איסור ריבית  הענקה צדקה והלוואה  כספים  שמיטת מבוא 
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 " בתורהעבד עבריפרשיות "

 בכדי להבין את דברי רש"י על הפסוקים בדברים, עליך להכיר היטב את שלוש פרשיות "עבד עברי" הכתובת בתורה.  

 מרכזיות שנזכרו בכל אחת מהן.ההלכות את הה בשורה התחתונה,  -עיין בשלוש פרשיות הבאות, ורשום בטבלה  .6
 

 

 - ְוִכי  לט
   ָימּוְך ָאִחיָך ִעָמְך

 

ָנב . -ִאם גַּ ת ִיָמֵצא הַּ רֶּ ְחתֶּ מַּ  בַּ
ֵלם, ִאם  ֵלם ְישַּ ר ִבְגֵנָבתוֹ ֵאין לֹו  -שַּ    ְוִנְמכַּ

 ב( -)שמות כב, א

 ִיְמֹכר ִאיש - ְוִכי 
ת   ... ִבתֹו ְלָאָמה - אֶּ

 )שמות כ"א ז( 

 

ר   ָלְך -ְוִנְמכַּ

ת  -ֹלא ֲעֹבדַּ בֹו  ֲעֹבד  תַּ

ד.   ְכתֹוָשב    מָעבֶּ ְכָׂשִכיר 

ִעָמְך   ד ִיְהיֶּה  ְשנַּת  - עַּ

ֹיֵבל  ִעָמְך.    הַּ  מאיֲַּעֹבד 

ּוָבָניו   הּוא  ֵמִעָמְך  ְוָיָצא 

ל ְחתֹו -ִעמֹו ְוָשב אֶּ ִמְשפַּ

ל ֲאֹבָתיו -ְואֶּ ת  ֲאֻחזַּ

ֵהם  -ִכי  מבָישּוב.   י  ֲעָבדַּ

ר ֹאָתם  -ֲאשֶּ הֹוֵצאִתי 

ץ ִמְצָרִים ֹלא ִיָמְכרּו  רֶּ ֵמאֶּ

ד.  ִמְמ  ָעבֶּ ת  רֶּ - ֹלא  מגכֶּ

ְוָיֵראָת  ְך  ְבָפרֶּ בֹו  ה  ִתְרדֶּ

 ֵמאלקיך...  

 

 

ד ִעְבִרי  ב בֶּ  ִכי ִתְקנֶּה עֶּ

ָחְפִשי   לַּ ֵיֵצא  ְשִבִעת  ּובַּ יֲַּעֹבד  ָשִנים  ֵשש 

פֹו ָיֹבא ְבגַּפֹו ֵיֵצא ִאם-ִאם גִחָנם.  ל  -ְבגַּ עַּ בַּ

ֲאֹדָניו -ִאם  דִאָשה הּוא ְוָיְצָאה ִאְשתֹו ִעמֹו.  

ן ְוָיְלָדה-ִיתֶּ ִאָשה  ָבנֹות  -לֹו  אֹו  ָבִנים  לֹו 

ֵיֵצא   ְוהּוא  אֹדנֶּיָה  לַּ ִתְהיֶּה  יָה  ִויָלדֶּ ָהִאָשה 

פֹו.   ְבתִ -ְוִאם  הְבגַּ ָאהַּ ד  בֶּ ָהעֶּ ר  ֹיאמַּ י  ָאֹמר 

ת ת -אֶּ אֶּ ת -ֲאֹדִני  ְואֶּ ֵאֵצא  -ִאְשִתי  ֹלא  ָבָני 

ל  וָחְפִשי.   אֶּ ֲאֹדָניו  ָהאלקים  -ְוִהִגישֹו 

ל ל -ְוִהִגישֹו אֶּ ת אֹו אֶּ לֶּ דֶּ ע  -הַּ ְוָרצַּ ְמזּוָזה  הַּ

ת ֲעָבדֹו ְלֹעָלם.-ֲאֹדָניו אֶּ ְרֵצעַּ וַּ מַּ  }ס{ ָאְזנֹו בַּ

 

 ָהִעְבִרָיה אוֹ   ָהִעְבִרי ָאִחיָך ְלָך ִיָמֵכר-ִכי בי

ְשִביִעת   הַּ ָשָנה  ּובַּ ָשִנים  ֵשש  ֲעָבְדָך  וַּ

ֵמִעָמְך.   ָחְפִשי  נּו  ְלחֶּ נּו -ְוִכי  יגְתשַּ ְלחֶּ ְתשַּ

נּו ֵריָקם.   ְלחֶּ ֲעֵניק  ידָחְפִשי ֵמִעָמְך ֹלא ְתשַּ   הַּ

ֲעִניק ָך  ּוִמָגְרְנָך  ִמֹצאְנָךלֹו    תַּ ר   ּוִמִיְקבֶּ ֲאשֶּ

ְכָך ה ןאל  'ֵברַּ ד   טולֹו.  -קיך ִתתֶּ בֶּ ְרָת ִכי עֶּ ְוָזכַּ

ִיְפְדָך ה ִים וַּ ץ ִמְצרַּ רֶּ ל  ' ָהִייָת ְבאֶּ ֵכן - אלקיך עַּ

ת ְּוָך אֶּ ְמצַּ יֹום.  -ָאֹנִכי  ה הַּ זֶּ הַּ ָדָבר  ְוָהָיה    טזהַּ

ֲאֵהְבָך  -ִכי ִכי  ֵמִעָמְך  ֵאֵצא  ֹלא  יָך  ֵאלֶּ ר  ֹיאמַּ

ת ָך ִכי-ְואֶּ תוְ   יזטֹוב לֹו ִעָמְך. -ֵביתֶּ ְחָת אֶּ - ָלקַּ

ת ְוָהָיה ְלָך   לֶּ דֶּ ָתה ְבָאְזנֹו ּובַּ ְרֵצעַּ ְוָנתַּ מַּ דהַּ בֶּ  עֶּ

ֲאָמְתָך  ְוַאף  עֹוָלם ה   לַּ ֲעׂשֶּ - ֹלא  יח.  ֵכן-תַּ

ֵלֲחָך ֹאתֹו ָחְפִשי ֵמִעָמְך ִכי   ה ְבֵעינֶָּך ְבשַּ ִיְקשֶּ

ְכָך  ר ָׂשִכיר ֲעָבְדָך ֵשש ָשִנים ּוֵברַּ ִמְשנֶּה ְׂשכַּ

ה.אלקיך בְ  'ה ֲעׂשֶּ ר תַּ   ֹכל ֲאשֶּ

ת-ְוִכי  ז ֹלא ֵתֵצא    ִבתֹו ְלָאָמה-ִיְמֹכר ִאיש אֶּ

ָרָעה ְבֵעיֵני ֲאֹדנֶּיָה -ִאם  חְכֵצאת ָהֲעָבִדים.  

ר ְפָדּה -ֲאשֶּ ְוהֶּ ְיָעָדּה  )לֹו(  ָנְכִרי    לא  ם  ְלעַּ

ְבִבְגדוֹ -ֹלא ְלָמְכָרּה  - ְוִאם  ט  ָבּה.- ִיְמֹשל 

ה ָבנֹות יֲַּעׂשֶּ ט הַּ ָנה ְכִמְשפַּ   ָלּה. -ִלְבנֹו ִייָעדֶּ

ח-ִאם  י ִיקַּ ת  רֶּ ְכסּוָתּה -ַאחֶּ ְשֵאָרּה  לֹו 

ִיְגָרע. ה ֹלא  -ְשָלש-ְוִאם  יא  ְוֹעָנָתּה ֹלא  ֵאלֶּ

ה ָלּה ף יֲַּעׂשֶּ   .ְוָיְצָאה ִחָנם ֵאין ָכסֶּ

 ו דברים ט שמות כ"א ויקרא כה 
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 הענקה מצוות  - ותפרשנ

 דברים פרק טו

י)יב(  ר כִּ ָמכֵּ יָך ְלָך יִּ י  ָאחִּ ְברִּ ָיה אֹו ָהעִּ ְברִּ ֲעָבְדָך  ָהעִּ ש וַּ ים שֵּ ָשָנה  ָשנִּ ת  ובַּ יעִּ ְשבִּ ְלֶחנו  הַּ י ְתשַּ ָמְך ָחְפשִּ עִּ  : מֵּ

י ( יג) ְלֶחנו ְוכִּ י ְתשַּ ָמְך ָחְפשִּ עִּ ְלֶחנו לֹא  מֵּ יָקם ְתשַּ  :רֵּ

ֲענֵּ ( יד) יק  יקהַּ ֲענִּ  ... לֹו תַּ

  י"רש

 .  מדבר הכתובעל ידי אחרים, שמכרוהו בית דין בגנבתו   -כי ימכר לך 

   ,מדבר הכתוב, ובמכרוהו בית דין "כי תקנה עבד עברי"והרי כבר נאמר )שמות כא, ב( 

 : אלא מפני שני דברים שנתחדשו כאן

   -, אף היא תצא בשש  "או העבריה" שכתוב  אחד

 ,  'בגנבתה'ולא   "בגנבתו"ולא שמכרוה בית דין, שאין האשה נמכרת בגנבתה, שנאמר 

 ולמד כאן שאם יצאו שש שנים קודם שתביא סימנין תצא.   -  אלא בקטנה שמכרה אביה

 . חידש כאן )פסוק יד( העניק תעניק  ועוד

 

 הם שני הדברים שהתחדשו בדיני עבד עברי בספר דברים? מה  א. לפי רש"י,  .7

רש"י מזכיר בדבריו שתי דרכים שבהן אמה עבריה משתחררת, מה הן? ואיזו מבין שתי האפשרויות קובעת  ב.  

 בפועל את זמן השחרור? 

 

 דברים פרק טו 

יק( יד) ֲענֵּ יק  הַּ ֲענִּ צֹאְנָך לֹו תַּ ָגְרְנָך  מִּ ְקֶבָך   ומִּ יִּ ְכָך ֲאֶשר ומִּ רַּ ֶתן ֱאֹלֶהיָך ' ה  בֵּ  : לֹו  תִּ

ְרתָ ( טו) י ְוָזכַּ יָת   ֶעֶבד כִּ ם ְבֶאֶרץ ָהיִּ יִּ ְצרַּ ְפְדָך מִּ יִּ ל  ֱאֹלֶהיָך' ה  וַּ ן עַּ י כֵּ ְוָך ָאֹנכִּ ָדָבר ֶאת  ְמצַּ ֶזה  הַּ יֹום הַּ  : הַּ

 רש"י

 ?אין לי אלא אלו בלבד יכול -מצאנך ומגרנך ומיקבך  ...)יד(

 מכל מה שברכך בוראך.    - "אשר ברכך" לומר תלמוד

 ? ולמה נאמרו אלו

   ..מה אלו מיוחדים שהם בכלל ברכה אף כל שהוא בכלל ברכה, יצאו פרדות.

 א"ע ,הרשב"א קידושין יז 

חזר   -"  אשר ברכך, "פרט –)ומגרונך ומיקבך( מצאנך "כלל   -" הענק תעניק לו " ,הוא "כלל ופרט וכלל"ד ש לומרי... 

 . מה הפרט דבר שישנו בכלל ברכה אף כל שישנו בכלל ברכה ",כעין הפרט"  נןדרשי ום הכי וכלל ומש

 

 טו ובדברי רשי", וענה: -עיין בפסוקים יד .8

ניתן לצאת ידי חובת מצוות מענק שחרור לעבד עברי, אלא גם א.   לפי רש"י, לא רק "מצאנך ומגרנך ומיקבך" 

בהם ידי חובת מענק שחרור? ובמה לא ניתן לצאת ידי  בדברים נוספים. מה הם הדברים הנוספים שניתן לצאת  

   ? חובת המצווה

   ב. בעזרת איזו מידה מהמידות שהתורה נדרשת בהן למד רש"י )ע"פ חז"ל( ממה ניתן לתת מענק שחרור לעבד עברי

 וממה לא. כתוב מהי המידה וכיצד היא מיושמת בפסוק יד?

ענק, לאיזה עקרון מהעקרונות שלמדנו במבוא ליחידה )חינוך  ג. לאור פירושו של רש"י המגדיר ממה ניתן לתת מ 

 יש יישום במצוות הענקה? נמק.   כבוד העני(ו  ,שיקום העני, נותןה

 

  



 הענקה   -"פתח תפתח" 

 52 

 

 

 דברים פרק טו 

יק( יד) ֲענֵּ יק  הַּ ֲענִּ צֹאְנָך לֹו תַּ ָגְרְנָך  מִּ ְקֶבָך   ומִּ יִּ ְכָך ֲאֶשר ומִּ רַּ ֶתן ֱאֹלֶהיָך ' ה  בֵּ  : לֹו  תִּ

ְרתָ ( טו) י ְוָזכַּ יָת   ֶעֶבד כִּ ם ְבֶאֶרץ ָהיִּ יִּ ְצרַּ ְפְדָך מִּ יִּ ל  ֱאֹלֶהיָך' ה  וַּ ן עַּ י כֵּ ְוָך ָאֹנכִּ ָדָבר ֶאת  ְמצַּ ֶזה  הַּ יֹום הַּ  : הַּ

 רש"י

 . וביזת הים, אף אתה הענק ושנה לו  והענקתי ושניתי לך מביזת מצרים  -וזכרת כי עבד היית 

 

, כי כשעם ישראל יצא ממצרים ה' נתן  מענק גדול  המשוחרר  שהאדון צריך לתת לעבדו   ,רש"י על פסוק טו אומר .9

 להם מענק בשתי הזדמנויות שונות, מה הן?  

 

 

 דברים פרק טו

י ְוָהָיה( טז) ר  כִּ ֶליָך יֹאמַּ א  לֹא אֵּ צֵּ ָמְך אֵּ עִּ י מֵּ ְבָך כִּ יֶתָך ְוֶאת ֲאהֵּ י בֵּ ָמְך  לֹו טֹוב  כִּ  :עִּ

ְחתָ ( יז) עַּ  ֶאת ְוָלקַּ ְרצֵּ מַּ ָתה הַּ ֶדֶלת  ְבָאְזנֹו  ְוָנתַּ ף עֹוָלם  ֶעֶבד ְלָך  ְוָהָיה ובַּ ֲאָמְתָך ְואַּ ֲעֶשה  לַּ ן תַּ  :כֵּ

 רש"י

 ?כמשמעו יכול  -)יז( עבד עולם 

 ,  "ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשובו" )ויקרא כה, י( לומר תלמוד

 . שאין זה, אלא עולמו של יובל למדת הא

 

  הענק לה. -ואף לאמתך תעשה כן   

 ? אף לרציעה השוה הכתוב אותה יכול

 . , עבד נרצע, ואין אמה נרצעת"ואם אמור יאמר העבד "  )שמות כא, ה( לומר תלמוד

 

 א. באיזה מקרה יש לקיים את הדין "והיה לך עבד עולם"? .10

 ומדוע רש"י דוחה פירוש זה? ב. מהו הפירוש המילים "והיה לך עבד עולם" שרש"י דוחה בדבריו,  

 

  

 

 

 
 
 

 א. לפי רש"י, מהו הדין הכתוב במילים "ואף לאמתך תעשה כן"?   .11

 ב. מהי ההלכה שרש"י דוחה בדבריו, וכיצד מוכיח רש"י את דבריו? 
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 דיני אמה עברייה והמשמעות החברתית של מצוות הענקה  -תורת חיים 
 

 אינו חובה, אך הוא עוזר לענות על השאלות שהן שאלות חובה.  הבא המקור 

 , העבודה בחוקי התורה מחבר: פרופ' עמוס פריש. מתוך:

 החוק מול מציאות ימינו 

אף על פי שמוסד העבדות בטל, החידוש שבחוק תקף גם בחיינו, וכאן ניתן לדבר על השפעה ממש. דין ההענקה הוא  

הוא, ככל הידוע, בעל ספר   שכירלעובד עם סיום עבודתו. הראשון שיישם דין זה על    פיצויי פיטורין  תשלוםלמעשה  

, שאם שכר אחד מבני ישראל ועבדו זמן מרובה החינוך, שכתב: "ומכל מקום, אף בזמן הזה ישמש חכם ויוסף לקח

עם זאת, הענקה זו לשכיר היא אצלו בגדר של   )מצווה תן(. או אפילו מועט, שיעניק לו בצאתו מעמו מאשר ברכו השם"  

 הניתן לראות בה גם חובה?  " המלצה, "חובה מוסרית

בות ספר החינוך" כאחת משלוש דרכים, מציין את ה"סתמכות על עקרון ההענקה, בעק  (751-750)המשפט העברי,  אלון  

 הדין הרבניים את פיצויי הפיטורין לחובה.  -שבאמצעותן עשו בתי

 :וכך נאמר באחד מפסקי הדין

המקור לתשלומי פיצויים היא הענקה שמחויבים לתת לעבד עברי... רואים בעליל שכוונת התורה היתה להטיל חובה 

ם עזיבתו את עבודתו אצלו לא ישאר בידים ריקות, ולזאת הסתמך על המעביד שידאג דאגת מחר עבור הפועל, שע

   החינוך שבכל זמן ובכל עת אם פועל עובד, חובה על המעביד לדאוג לו גם לאחר צאתו מעימו.

המשפט, ויובאו -מצו ההענקה שבתורה מודים גם בין כותלי בית  דין פיצויי הפיטורין המודרניבעובדת יניקתו של  

,  25/50)ע"א  ט משה זילברג: "רעיון פיצויים אלה מקורו נעוץ בחובת ההענקה הכתובה בתורה..."  לדוגמה דברי השופ

על החוק הישראלי, הנקרא "חוק   (105, הע' 103)המשפט העברי, . מנחם אלון מעיר  (275וולפסון נגד חברת ספיניס, פסקי דין, כרך ה, עמ' 

": "אף כאן מן הראוי היה לקרוא לחוק בשם 'חוק מענקי פיטורין', כדי לשמור על 1963  -פיצויי פיטורין תשכ"ג  

 ". מטבע הלשון המקורית

 -   "מענק השחרור"הפרק(, הוא  - מונח נוסף, וכמדומה קרוב עוד יותר לחוק התורה )ולכן נקטנו אותו ככותרת תת

 .בל החייל בתום שירותו הצבאי כדי לאפשר לו בסיס כלכלי לראשית צעדיו בחיים האזרחייםמענק שמק

 נזכיר עוד שני יישומים שניתן למצוא לחוק במציאות ימינו:  

 , כפי שהסביר לשם את דעת רמב"ם )כנזכר לעיל בביאור לפס' יד(;  שיתוף העובד ברווחיםא. רעיון 

 .בשל הגיעו לגיל מסויםלמי שמפסיק לעבוד  תשלום גמלאותב. 

 

 מהו היסוד המוסרי שבמצוות הענקה?   .12

 

 

 

 התגלגלה מצוות הענקה לחוק הישראלי התקף כיום?  לו ארבע דרכים  באי .13

 

 

  

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13678


 הענקה   -"פתח תפתח" 

 54 

 

 המקור הבא אינו חובה, אך הוא עוזר לענות על שאלות שהן שאלות חובה. 

  מעביד?-האמנם דיני עבדות יכולים לשמש מודל ליחסי עובדהרב דוב ברקוביץ מתוך: 

 [ השאלה המוסרית ]

בהסתכלות ראשונה, פרשה זו נראית כשוללת את יסוד גאולת האדם מן השעבוד, שעומדת בבסיס תובנת גילוי הבורא 

הייתכן אישור תורני למוסד בו שני גברים, אבא ואדון, מנצלים את ערך עבודתה של בחורה צעירה   ביציאת מצרים.

 לשם טובתם האישית? 

 ]טעם מוסרי המצדיק מכירת בת[ 

כלכלית בעת העתיקה, ואצל משפחות ללא בסיס כלכלי קבוע, רווח נוהג של מכירת נערה צעירה -במציאות החברתית

יעדים   שני  של לאמה, לשם השגת  בביתה  של הבת  וביסוס מצבה  המשפחה  הכלכלי של  במצבה  עיקריים: הקלה 

 משפחה אמידה.  

 ]הדרך שמגוננת התורה על האמה העברייה[

במקרה של בת שנמכרה לעבדות, עיסוקה העיקרי של התורה הוא באופן שחרורה: "לא תצא כצאת העבדים". כוונת  

של שעבוד עד השנה השביעית כמו עבדים גברים. האדון חייב ביטוי זה מתפרשת בהמשך: אסור להשאיר בת במצב  

לבחור באחד משני מסלולים: או שיהפוך את תכלית "קנייתה" למערכת של יחסי אישות תקנית לכל דבר או שישחרר 

אותה. כידוע, חז"ל קבעו שחובת יצירת מצב האישות או השחרור חלה בתקופת התבגרותה האישית של הבת. ייתכן  

נמסרה במסורת על פה או שהיא מהווה חידוש של חז"ל. כך או כך, ההלכה תואמת לגמרי את מגמת   שהלכה זו

הפרשה: למנוע ניצול מיני של בחורה צעירה במצב שבו כוח עבודתה משועבד לגבר מבוגר ממנה שבו היא תלויה  

 לל.  לקיומה. לפי הבנת חז"ל בפרשה זו, לא יתכן מצב של שעבוד כזה באשה מבוגרת כלל וכ

   על רקע המציאות שמתקופת המקרא ועד תקופת חז"ל קבעה התורה בכך חידוש בעל מימדים היסטוריים. 

 

 מהי השאלה המוסרית שמעוררת מצוות אמה עבריה? וכיצד ניתן להצדיק זאת מבחינה מוסרית?   .14

 

 

 

 על מי מגוננת התורה במצוות אמה עברייה, ובאיזו דרך?  .15

 

 

 

 

  המצווהסיכום לימוד 

 זכרו את העקרונות החברתיים שאליהם התייחסנו בפתיחת היחידה: 

 )בעבור הנותן(. מבחינה חינוכית א. חשיבות הנתינה 

 . ב. שיקומו של העני

 של העני. )וגופו( ג. שמירה על כבודו 

 דברים? כפי שהוא מתואר בחומשואמה עברייה, באיזה אופן מתקיימים עקרונות אלו בדין עבד עברי   .16

 

http://www.kipa.co.il/now/%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA/5486.html
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 יחידה: "פתח תפתח"

 
 כא-איסור ריבית: פרק כ"ג, כ

 

   מבוא

 מהי "ריבית", ומהו "איסור ריבית"?  .1

 

מדוע איסור ריבית קשור ליחידת "פתח תפתח", הרי הפסוקים האוסרים לקחת ריבית, לא מתייחס באופן ישיר   .2

 לעניים דווקא, והרי יש איסור לקחת ריבית גם מאנשים מהמעמד הבינוני או העשיר? 

 

 
 

 כא -דברים פרק כג, כ

יָך ֶנֶשְך ֶכֶסף ֶנֶשְך ֹאֶכל ֶנֶשְך  יְך ְלָאחִּ שִּ ָשְך:)כ( לֹא תַּ  ָכל ָדָבר ֲאֶשר יִּ

ל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ח ָיֶדָך עַּ ְשלַּ ן ְיָבֶרְכָך ה' ֱאֹלֶהיָך ְבֹכל מִּ עַּ יְך ְלמַּ שִּ יָך לֹא תַּ יְך וְלָאחִּ שִּ י תַּ ָנְכרִּ ְשָתּה: ס )כא( לַּ ָתה ָבא ָשָמה ְלרִּ  אַּ

 
 

 

 פרשנים בפשט הכתובים ובדברי העיון 

 )מובא במקורות בהמשך(.נשך? היעזר בויקרא כה, לו  מהו .3
 

 שמות פרק כב , כד

ימון ָעָליו ֶנֶשְך: ְהֶיה לֹו ְכֹנֶשה לֹא ְתשִּ ָמְך לֹא תִּ י עִּ י ֶאת ֶהָענִּ מִּ ְלֶוה ֶאת עַּ ם ֶכֶסף תַּ  אִּ

 רש"י 

 , שנושך חבורה קטנה ברגלו ואינו מרגיש, ופתאום הוא מבצבץ ונופח עד קדקדו,  כנשיכת נחשרבית שהוא  -נשך 

 בית, אינו מרגיש ואינו ניכר עד שהרבית עולה ומחסרו ממון הרבה: כך ר

 

 לפי רש"י, מה פרוש המילה "נשך", מדוע ריבית נקראת "נשך", ומה הקשר בינה לבין המילה "ריבית"?   .4
 

 

  

 צדק וצדקה בנביאים  מתנות עניים  שכר  הלנת משכון  איסור ריבית  הענקה צדקה והלוואה  כספים  שמיטת מבוא 



 ריבית   -"פתח תפתח" 

 56 

 

 מצווה מבוארת 

 מצוות ריבית נזכרת לא רק אצלנו בדברים כ"ג אלא גם בשמות ובויקרא, נשווה ביניהן:

 כב, כד  שמות

ם ְלֶוה ֶכֶסף אִּ   תַּ

י ֶאת מִּ   ֶאת עַּ

י  ָמְך ֶהָענִּ   לֹא עִּ

ְהֶיה   ְכֹנֶשה לֹו  תִּ

ימון לֹא   ָעָליו  ְתשִּ

 :ֶנֶשְך

 לז -ויקרא פרק כה, לה

ָמְך  )לה(   יָך וָמָטה ָידֹו עִּ י ָימוְך ָאחִּ  ְוכִּ

ָמְך:  י עִּ ר ְותֹוָשב ָוחַּ ְקָת בֹו גֵּ  ְוֶהֱחזַּ

ית   )לו(   ְרבִּ תֹו ֶנֶשְך ְותַּ אִּ ח מֵּ קַּ ל תִּ  אַּ

ָמְך:   יָך עִּ י ָאחִּ ֱאֹלֶהיָך ְוחֵּ אָת מֵּ  ְוָירֵּ

ית   )לז(  ְרבִּ ן לֹו ְבֶנֶשְך וְבמַּ תֵּ ְסְפָך לֹא תִּ   ֶאת כַּ

ן ָאְכֶלָך:   תֵּ  לֹא תִּ

 כא -דברים פרק כג, כ

יָך   )כ(  יְך ְלָאחִּ שִּ  לֹא תַּ

ָשְך:ֶנֶשְך ֶכֶסף ֶנֶשְך    ֹאֶכל ֶנֶשְך ָכל ָדָבר ֲאֶשר יִּ

יְך   שִּ יָך לֹא תַּ יְך וְלָאחִּ שִּ י תַּ ָנְכרִּ  )כא( לַּ

ח ָיֶדָך    ְשלַּ ן ְיָבֶרְכָך ה' ֱאֹלֶהיָך ְבֹכל מִּ עַּ  ְלמַּ

ְשָתה".   ָתה ָבא ָשָמה ְלרִּ ל ָהָאֶרץ ֲאֶשר אַּ  עַּ

 

 .יח"ל את שלושת הביאורים 5ותלמידי יח"ל צריכים לדעת את הביאור השני,  3תלמידי 

 כא-רמב"ן, דברים כג, כ

 , )ויקרא כה לו לז(גם זו מצוה מבוארת  -לא תשיך לאחיך  

רשאי, )להזיק בנכסי עצמו(  בכאן אזהרה גם ללווה, מה שאין כן בכל דיני ממונות שאם רצה הוא ליזוק בנכסיו   יוסיף[  1]

  וה.אבל מפני רגילות החטא הזה יזהיר בו גם הל
 

אבל   )ב"ק קיג ב(.וביאר בכאן שיהיה רבית הנכרי מותר, ולא הזכיר כן בגזל ובגנבה כמו שאמרו: "גזל גוי אסור"  [  2]

כמו שצוה: "ואהבת נאסר אלא מצד האחוה והחסד,   וברצונם לא  )הלווה והמלווה(הרבית שהוא נעשה לדעת שניהם  

ָשֶמרשאמר: " וכמו  )ויקרא יט יח(,לרעך כמוך"   ְהֶיה   ֶפן  ְלָך  הִּ ם  ָדָבר  יִּ ל  ְלָבְבָך  עִּ יַּעַּ אֹמר  ְבלִּ ת ָקְרָבה  )לֵּ ע ְשנַּ ֶשבַּ ת הַּ ָטה  ְשנַּ ְשמִּ יְנָך ְוָרָעה  הַּ  עֵּ

יך חִּ ן ְולֹא ָהֶאְביֹון ְבאָּ תֵּ כאשר ילונו   כי חסד ורחמים יעשה עם אחיו - ועל כן אמר: "למען יברכך ה' אלהיך")לעיל טו ט(. (" :לֹו תִּ

 "את הנכרי  )שם, בשמיטת כספים, פסוק ג(לכך אמר  ,  אחיםחסד ב  -)שמיטת כספים(  ותחשב לו לצדקה. וכן השמיטה   בלא רבית

 ובגנבה ובאונאה.  כי הכתוב לא יזכיר הברכה רק בצדקה ובחסדים, לא בגזל וקבע לו ברכה, תגוש",
 

 באבני הבנין ושאר הנלוים... אפילו  -"כל דבר אשר ישך" וביאר עוד  ... [3]

 

דברים    שלושהכא, איסור ריבית בספר דברים היא "מצווה מבוארת". לפי הרמב"ן, אלו  -לפי הרמב"ן על פסוקים כ .5

 התבארו בספר דברים במצווה זו?  / התווספו

 

 טעמי המצווה 

באיסור למלווה? בדרך כלל בכל  לפי הרמב"ן, מדוע חז"ל חרגו מן הכלל, והוסיפו איסור ללווה ולא הסתפקו רק   .6

דיני ממונות האיסור הוא על המזיק שלא יזיק. ואדם שרוצה להזיק לעצמו אין בכך כל איסור, במה שונה איסור  

 ריבית שחכמים הטילו עבירה גם על הלווה? 

 

גניבה  ומדוע בגזל ובמדוע מותר לקחת ריבית מגוי ואסור לקחת ריבית מ"אחיך" היהודי?  עיין בדברי הרמב"ן.   .7

 אין הבדל בין גוי ליהודי? 

 

 

 מהו היסוד המשותף והדין המשותף, שמוצא הרמב"ן בין איסור ריבית ומצוות שמיטת כספים?   .8

 

)ט"ו, ד .9 אלו מבטיחה התורה ברכה  דווקא בשתי מצוות  כי  לנו את העובדה  כ"ג, כ"א(. מהו  - הרמב"ן מאיר  ו; 

 ההסבר לכך? 
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  קשר נוסף בין ריבית לשמיטת כספים 

שבמשך הדורות נמצאה   -ריבית לשמיטת כספים    -ת שמעלה הרב אישון על הקשר בין שתי המצוות  נדה מעניי נקו

 דרך עוקפת כיצד לא לקיים שתי מצוו אלו: פרוזבול והיתר עיסקא. 
 

 "הרב שלמה אישון, מתך המאמר: "מן הפרוזבול ל'היתר עיסקה 

שהחובה   להשמיענו  בכדי  הגוי  של  דינו  את  מדגישה  הנוהגים התורה  ריבית  לקחת  האיסור  וכן  החוב  את  לשמט 

 בישראל מהווים דרישה לחסד מעבר למה שנדרש מן הדין. חסד זה מצווים אנו לעשות בין אחינו בלבד. 

 ...)דברים כג כ(וכך אומר הרמב"ן 

הדמיון בין המצוות הוא גם באי קיומן בפועל בזמן הזה. לשתי המצוות הללו נמצאה דרך עוקפת שהביאה בפועל 

 ה"היתר עיסקא"., ואיסור ריבית באמצעות הפרוזבוללביטולן: שמיטת כספים באמצעות 

לו מחייבות לאור האמור לעיל ניתן להבין מדוע דוקא במצוות אלו נמצאה הדרך העוקפת: העובדה שהמצוות הל

נוצר קושי רב  זו  התנהגות מעבר לנדרש מן הבחינה המשפטית מצריכה רמה רוחנית גבוהה, ומשלא הגיעו לרמה 

בקיומן. הלוואת כסף בלא נטילת ריבית וכן השמטת החוב לאחר שנת השמיטה מחייבת את המלווים להיות בבחינת 

אדנותו על כל רכושנו, ועם ירידת הדורות במהלך השנים "גיבורי כח עושי דברו", מחייבת אמונה חזקה בהשגחת ה' וב

 מעטים יכלו לעמוד בכך.

 הרב שלמה אישון, ראש מכון כת"ר לכלכלה ע"פ ההלכה. 

 

 למצוות איסור ריבית  יכוםס

כבוד ו  ,שיקום העני,  חשיבות חינוכית לנותןמנחים:  עקרונות    השלושבמבוא ליחידת "פתח תפתח" למדנו על   .10

 אילו עקרונות באים לידי ביטוי מעשי במצוות איסור ריבית, וכיצד?  .העני

 

 

 

 קיץ תשע"ב  -תרגול: שאלת בגרות 

 :  רמב"ןעל פסוקים אלה כותב  כא.-עיין בדברים, כ"ג, כ .11

 וביאר בכאן שיהיה ]נשך[ הנכרי מותר, ולא הזכיר כן בגזל ובגנבה כמו שאמרו: 'גזל גוי אסור'.  "

  נאסר אלא מצד האחוה והחסד... אבל ]הנשך[ שהוא נעשה לדעת שניהם וברצונם לא

 , לכך אמר 'את הנכרי תגוש' ". וכן השמיטה חסד באחים

 טת כספים, לפי הרמב"ן. למצוות שמיהסבר את הטעם המשותף לאיסור נשך ו ( א)

 .האם טעם זה חל גם על איסור גזל וגנבה? נמק את תשובתך  

 "למען יברכך ה' אלוקיך )פסוק כא(  ( ב)

 למה הדגישה התורה דברים אלה בקטע זה?   
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 "פתח תפתח" :יחידה

 

 יג -ו; י, כ"דפרק   משכון: 

 מבוא

לקחת משכון.   איסורלתת הלוואה עם משכון, וגם אין    חובה )מצווה("משכון" שונה מהמצוות שראינו עד כה. אין  

ברור שמותר לקחת משכון מהלווה, והמצווה כאן עוסקת רק ב"דיני המשכון", כלומר מה הכללים וההלכות של 

 המשכון. 

 א. מהו משכון? )שים לב המילה "משכון" אינה מוזכרת כלל בפסוקים.(  .1

 ב. מה הן שתי ההזדמנויות שבהן ניתן לקחת משכון?  

 

 לעני?   -מדוע דיני משכון קשורים ליחידת "פתח תפתח" העוסקת בעזרה לחלש  .2

 
 

 יג-ו; י, כ"ד פרק דברים

ֲחֹבל לֹא( ו) ם יַּ יִּ חַּ י ָוָרֶכב רֵּ ל הוא ֶנֶפש כִּ  ס : ֹחבֵּ

 ... 
י( י) ֶשה כִּ ֲעָך תַּ את ְברֵּ שַּ יתֹו ֶאל  ָתבֹא לֹא ְמאוָמה מַּ ֲעֹבט בֵּ  :ֲעֹבטֹו לַּ

חוץ( יא) ֲעֹמד בַּ יש  תַּ ָתה ֲאֶשר  ְוָהאִּ יא  בֹו ֹנֶשה  אַּ ֶליָך  יֹוצִּ ֲעבֹוט  ֶאת  אֵּ חוָצה הַּ  :הַּ

ם( יב) יש ְואִּ י  אִּ ב לֹא הוא ָענִּ ְשכַּ ֲעֹבטֹו תִּ  : בַּ

ב( יג) יב ָהשֵּ ֲעבֹוט  ֶאת לֹו  ָתשִּ ֶשֶמש ְכבֹוא הַּ ב  הַּ ְלָמתֹו ְוָשכַּ ֲרֶכךָ   ְבשַּ ְהֶיה וְלָך  ובֵּ י ְצָדָקה תִּ ְפנֵּ  ס : ֱאֹלֶהיָך' ה  לִּ

 

 פירושי מילים וביטוים פשט:

 הסבר בלשונך את הביטויים הבאים )פשט(:  .3

  "לא יחבול"  ▪
 

 "רחים ורכב"   ▪
 

שתי   עשוי  והוא  גרעינים  בו  לטחון  הכלי  זה  "רחיים" 

"ֶשֶכב" והעליונה הסובבת עליה  אבנים. התחתונה קרויה  

קרוה "ֶרֶכב". והזכיר הכתוב כאן את הרכב ולא את השכב,  

נח   מיטלטל  שהוא  כיון  הרכב  אבל  קבוע,  שהשכב  לפי 

 ליטלו יותר מן השכב." )דעת מקרא(

 

     "משאת מאומה" ▪

   "עבוט"; "לעבוט עבוטו"  ▪

  "לא תשכב ועבוטו אצלך" )רש"י יב( "לא תשכב בעבוטו"  ▪

   "בוא השמש"  ▪

 

  

 צדק וצדקה בנביאים  מתנות עניים  שכר  הלנת משכון  איסור ריבית  הענקה צדקה והלוואה  כספים  שמיטת מבוא 

http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D&num=10&hl=iw&biw=1024&bih=751&tbm=isch&tbnid=Fon8VlEzYkzYoM:&imgrefurl=http://www.stone-age.co.il/pws/gallery!132&docid=EZswHtwAj-9zaM&imgurl=http://www.stone-age.co.il/pws/gallery_thumb!15554&w=164&h=164&ei=kzn5T5fkMs_BswaSv7TfBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=234&dur=2209&hovh=131&hovw=131&tx=107&ty=90&sig=108969897106006692026&page=3&tbnh=131&tbnw=131&start=45&ndsp=25&ved=1t:429,r:24,s:45,i:292
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 דיני המשכון  

 דין א': פסוק ו

 ו, כ"ד פרק דברים

ם יֲַּחֹבל לֹא יִּ חַּ י ָוָרֶכב  רֵּ ל הוא  ֶנֶפש כִּ  ס : ֹחבֵּ

  י"רש

 נפש.   אוכל בהן שעושים בדברים ימשכננו לא,  דין בבית חובו על למשכנו בא אם  - יחבול לא

 

 יג משנה בבא מציעא ט , 

 .כי נפש הוא חובל :שנאמר :אלא כל דבר שעושין בו אוכל נפש  ,ולא רחים ורכב בלבד אמרו -לא יחבול רחים ורכב 

 קהתי 

 וצמד של פרות...)מספרים( ... זוג ספרים כגון כלי בישול ואפיה -  כל דבר שעושין בו אוכל נפש

 

 עיין בפסוק ו' ובדברי רש"י, וענה:  .4

 תעשה" הכתובה בפסוק ו', ואת הטעם הכתוב בפסוק למצווה זו? )רש"י( הסבר את מצוות "הלא א. 

ב. לפי חז"ל המושג "לחבול" עוסק באדם שפוצע את חבירו ע"י מכה או אגרוף וכד'. לפי רש"י, מדוע התורה עושה  

 שימוש בפסוק ו' בפועל "לחבול", הרי לא מדובר כאן במקרה שאדם מכה את חבירו? 

 

 

 

 "תורת חיים"   

בימינו כשאדם אינו משלם חוב כספי שמוטל עליו, ניתן להפעיל נגדו הליך של הוצאה לפועל )רק לאחר קבלת פסק 

דין בבית המשפט( כדי שישלם את חובו. במסגרת ההליך הזה אחת מהאפשרויות הן שההוצאה לפועל תעקל את 

יש תקנות אילו מיטלטלין אסור לעקל.  רכושו של החייב, אלא שגם כאן בדומה לדיני משכון בתורה, ישנן חוקים ו

לב "די   , לשים  בין  הבדל  שתפקיד   ןשקיים  ההלוואה  ומשכון"  החזרת  את  לפועל"    , להבטיח  הוצאה  "חוק   -לבין 

מעניין להשוות בין דיני המשכון של התורה לחוקי    ,ביניהםלגבות חוב כספי שלא שולם. למרות ההבדל    ו שתפקיד

 ההוצאה לפועל בימינו: 
 

  22סעיף  1967-חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז 

 ה מיטלטלין שאין מעקלים אותם:ואל )א(

 י אוכל כדי מחיית החייב ובני משפחתו הגרים עמו, לתקופה של שלושים יום; צרכ (1)

מיטה, ציוד  מער (2) וכלי בית כות בגדים, מיטות, כלי  כלי אוכל, כלי מטבח  רפואי, תרופות, 
 אחרים, והכל אם הם צרכים חיוניים לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו;

 ה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו;ושים כתשמישי קד דרושים הדבר (3)

יכול כלי (4) החייב  אין  חיים, שבלעדיהם  בעלי  וכן  אחרים,  ומיטלטלין  מכונות  מכשירים,  ם, 
קצועו, מלאכתו, משלח ידו או עבודתו שהם מקור פרנסתו ופרנסת בני משפחתו, לקיים מ

 ובלבד ששוויים המוערך אינו עולה על סכום שנקבע בתקנות; 

לו כלי (5) והנחוצים  לנכה  השייכים  חיים,  ובעלי  אחרים  מיטלטלין  מכונות,  מכשירים,  ם, 
 לשימושו האישי בגלל נכותו; 

ל חיים המוחזק בביתו או בחצריו של החייב ואינו בע  -  ית מחמד", "חין זהת מחמד; לעניחיו (6)
 ;משמש לעיסוק בעל אופי מסחרי

 
  



 משכון   -"פתח תפתח" 

 

 60 

 

 יא -דין ב': פסוקים י

 כ"ד פרק דברים

י( י) ֶשה כִּ ֲעָך תַּ את ְברֵּ שַּ יתֹו ֶאל  ָתבֹא לֹא ְמאוָמה מַּ ֲעֹבט בֵּ  :ֲעֹבטֹו לַּ

חוץ( יא) ֲעֹמד בַּ יש  תַּ ָתה ֲאֶשר  ְוָהאִּ יא  בֹו ֹנֶשה  אַּ ֶליָך  יֹוצִּ ֲעבֹוט  ֶאת  אֵּ חוָצה הַּ  :הַּ

 

 יא לעשות במקרה זה? -מה המקרה שבו עוסק פסוק י', ומה מצווה התורה בפסוקים י .5

   )לווה רגיל או לווה עני(? יא- חל הציווי הכתוב בפס' ילווה כלפי איזה סוג  .6
 

 יג -דין ג': פסוקים יב

 כ"ד פרק דברים

ם)יב(  יש ְואִּ י  אִּ ב לֹא הוא ָענִּ ְשכַּ ֲעֹבטֹו תִּ  : בַּ

ב( יג) יב ָהשֵּ ֲעבֹוט  ֶאת לֹו  ָתשִּ ֶשֶמש ְכבֹוא הַּ ב  הַּ ְלָמתֹו ְוָשכַּ ֲרֶכךָ   ְבשַּ ְהֶיה וְלָך  ובֵּ י ְצָדָקה תִּ ְפנֵּ  ס : ֱאֹלֶהיָך' ה  לִּ

 רש"י

 לא תשכב ועבוטו אצלך:   -לא תשכב בעבוטו 

 

 יג )לווה רגיל או לווה עני(? - בפס' יב חל הציווי הכתוב לווה כלפי איזה סוג  .7

 מה מצווה התורה על המלווה בפסוק יג? , רש"ילפי  .8
 

 מצווה מבוארת 

את  פירושו  בעיקבותם  ורש"י  חז"ל  כיצד  נראה  שמות,  בספר  גם  אלא  אצלנו  רק  לא  נאמר  בגד  מישכון  של  הדין 

 הכפילות הזו:  

 
  יג פסוק כד פרק דברים

ב ֲעבֹוט ֶאת לֹו יבָתשִּ  ָהשֵּ ֶשֶמש ְכבֹוא הַּ ב הַּ ְלָמתֹו...  ְוָשכַּ  ְבשַּ

 כה פסוק כב פרק שמות

ם ְחֹבל ָחֹבל אִּ ת תַּ ְלמַּ ֶעָך שַּ ד רֵּ ֶשֶמש בֹא עַּ יֶבנו הַּ  : לֹו ְתשִּ

  יג  פסוק כד פרק דברים י"רש

 .הוא לילה כסות אם  - השמש כבוא

  ב"ואלה  כתוב  וכבר,  בבקר  החזירהו  יום  כסות  ואם

)את  לו"    תשיבנו  השמש  בא  "עד  (כה   כב  שמות)  המשפטים"

 תקחנו.  השמש וכבוא לו,  תשיבנו  היום  כל  כלומר(  ,בגד היום

 כה פסוק כב פרק שמות י"רש 

  בא  עד  לו  תשיבנו  היום  כל  -  לו  תשיבנו   השמש  בא  עד

  של  בקר  שיבא עד, ותטלנו תחזור  השמש  וכבוא, השמש

 בלילה. לה  צריך שאין, מדבר הכתוב יום ובכסות, מחר

 

 המשכון לעני: בגד פעמים התורה מצווה על החזרת  .9

ב ,כד בדברים   יב יג: נאמר: "ָהשֵּ ֲעבֹוט ֶאת לֹו  ָתשִּ ֶשֶמש  ְכבֹוא הַּ ב הַּ ְלָמתֹו"  ְוָשכַּ  ְבשַּ

ם ,כב ובשמות   ְחֹבל ָחֹבל כה: נאמר: "אִּ ת תַּ ְלמַּ ֶעָך שַּ ד רֵּ ֶשֶמש בֹא  עַּ יֶבנו הַּ  לֹו".  ְתשִּ

 ? כיצד מבאר רש"י כפילות זו? )רמז: מה ההבדל בין שני הציוויים לפי רש"י(
 

 

 צדקה"ו"ה "הברכה"

   דברים פרק כד , יג

ב יב ָהשֵּ ֲעבֹוט ֶאת לֹו ָתשִּ ֶשֶמש ְכבֹוא הַּ ב הַּ ְלָמתֹו ְוָשכַּ ךָּ  ְבשַּ ֲרכֶׁ ְהֶיה וְלָך ,ּובֵּ ה תִּ קָּ י  ְצדָּ ְפנֵּ  : ֱאֹלֶהיָך'  ה לִּ

  יג  פסוק כד פרק דברים י"רש

 צדקה. תהיה ולך  מקום מכל, מברכך אינו ואם - וברכך
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 עיין ברש"י על פסוק יג, ד"ה יברכך, וענה  .10

 א. מי אמור לברך את המלווה, אם לפנות ערב החזיר את בגד הלילה ללווה?  

 צדקה".  תהיה ולך  מקום ב. הסבר בלשונך את דברי רש"י: "...מכל

 

 

 ורה", ד"ר חגי משגבקהבלוג "כל מה שהיה ועל מה ש "מכתב הקוצר", מעובד על פי 

במקום נמצאה    "מצד חשביהו",נחפר אתר קטן, בסמוך לחוף פלמחים. האתר, שנודע לימים בשם    1960-ב

מצודה קטנה, שעל פי חרסיה תוארכה לשלהי המאה השביעית לפנה"ס,  

 ימיו של המלך יאשיהו. 

עברית,   כתוב  חרס  אוסטרקון,  היה  בחפירה  ביותר  המעניין  הממצא 

בכתב עברי עתיק של ימי הבית הראשון, ועליו פוענחה תלונה של קוצר,  

 ו. וזה לשון הכתוב:שכיר יום עני הזועק לצדק מפני מנהל העבודה של 

ישמע אדוני השר את דבר עבדו. עבדך, קוצר היה עבדך בחצר  " 

אסם. ויקצור עבדך ויכל, ואסם כימים. לפני שבת, כאשר כילה  

ויקח את  עבדך את קצירו ואסם כימים, ויבוא הושעיהו בן שובי  

. לקח את בגד עבדך. כאשר כליתי את קצירי זה ימים  בגד עבדך

הקוצרים אתי בחום השמש, אחי יענו לי אמן,    וכל אחי יענו לי,

 . "בגדייתי מאשם! ועתה, השב נא את נק

כ"עבד"    לפי הכתוב באוסטרקון נראה הקוצר עצמו מכיר את זכויותיו ותובע את המגיע לו בצדק, הקוצר שהוא

המפקח על  על    -מפקד המצד    -מתלונן בפני הממונה הממלכתי, אולי שר הצבא    -נתין, אריס או כעבד ממש    -

 ,(שלא ברור מהו )ייתכן שלא מלא את מכסתו  עיקל את בגדו היחידי כנגד חובהמסים, הושעיהו בן שובי, אשר  

אך לטענת הכותב העיקול אינו מוצדק, ואף חבריו לעבודה יכולים להעיד על כך. לטענתו, הכותב מבקש לקבל  

 ו. בחזרה את בגד 

 כו:  -החוקרים עמדו מיד על הקשר שבינו לבין האיסור המופיע בשמות כב, כה

תֹו ְלעֹ   ְמלָּ וא שִּ ּה הִּ דָּ וא ְכסּותֹו ְלב  י הִּ ּנּו לֹו. ּכִּ יבֶׁ ש ְתשִּ מֶׁ שֶׁ ד בֹא ה  ך ע  עֶׁ ת רֵּ ְלמ  ְחֹבל ש  ֹבל ת  ם חָּ ב  "אִּ ְשּכָּ ה יִּ מֶׁ רֹו ב 

י ְעתִּ מ  י ְושָּ ל  ק אֵּ ְצע  י יִּ יָּה ּכִּ י".    ְוהָּ נִּ ּנּון אָּ י ח   ּכִּ

 יג:  - ולמקבילתו המופיעה בספר דברים כד, י

ֲעבֹ   ב ב  ְשּכ  י הּוא לֹא תִּ נִּ יש עָּ ם אִּ ֲעֹבט ֲעֹבטֹו... ְואִּ יתֹו ל  ל בֵּ בֹא אֶׁ ה לֹא תָּ את ְמאּומָּ ש  ֲעך מ  ה ְברֵּ שֶׁ י ת  טֹו. "ּכִּ

ב  כ  ש ְושָּ מֶׁ שֶׁ ֲעבֹוט ְּכבֹוא ה  ת ה  יב לֹו אֶׁ שִּ ב תָּ שֵּ יך".הָּ י ה' ֱאֹלהֶׁ ְפנֵּ ה לִּ קָּ ְהיֶׁה ְצדָּ ךָּ ּוְלך תִּ ֲרכֶׁ תֹו ּובֵּ ְלמָּ  ְבש 

דומה שדבר החוק הזה הגיע לאזניו של הקוצר, ועליו הוא מסתמך בקובלנתו. אמנם, הנסיבות אינן זהות: אין  

תביעת  פה הלוואה אלא חוב בעקבות מכסת עבודה שלא מולאה, ועיקר טענתו היא שאין הוא חייב דבר, אולם  

 הצדק המהדהדת ממכתב זה שייכת לאותו שיח חוקי וחברתי.

 

 

  יכוםס

כבוד ו  ,שיקום העני,  חשיבות חינוכית לנותןמנחים:  עקרונות    השלושבמבוא ליחידת "פתח תפתח" למדנו על   .11

 איזה עקרון בא לידי ביטוי מעשי בדיני משכון, וכיצד? .העני
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 "פתח תפתח" :יחידה

 
 טו -יד, כ"דפרק  שכר:הלנת 

 

 מבוא

 או "בל תלין"? מהי "הלנת שכר"?  .1

 

לצדקה וחסד. הרי האיסור נוגע לכל מועסק וללא תלות    -מדוע איסור הלנת שכר קשור ליחידת "פתח תפתח"   .2

 דין? פי במצבו הכלכלי, וכן לא מדובר בעשיית חסד אלא בחובת תשלומים על 
 

 טו-יד כד, פרק דברים

ֲעֹשק לֹא( יד) יר תַּ י ָשכִּ ֶחיָך ְוֶאְביֹון  ָענִּ אַּ ְרָך אֹו מֵּ גֵּ ְרְצָךבְ  ֲאֶשר מִּ ְשָעֶריָך: אַּ  בִּ

ן ְביֹומֹו( טו) תֵּ רֹו תִּ ֶשֶמש  ָעָליו ָתבֹוא ְולֹא ְשכָּ    הַּ

י  י כִּ ָליו  הוא ָענִּ א הוא  ְואֵּ ְפשֹו, ֶאת ֹנשֵּ    נַּ

ְקָרא ְולֹא  ְטא ְבָך ְוָהָיה   -' ה  ֶאל ָעֶליָך יִּ  ס  :חֵּ

 יג  יט, פרק ויקרא

ֲעֹשק  )יג( לֹא ֲעָך, ֶאת תַּ ְגֹזל,  ְולֹא  רֵּ    תִּ

ין לֹא  לִּ ת  תָּ יר ְפעֻּל  כִּ ְתָך שָּ ד  אִּ  .ֹבֶקר" עַּ

 

 

 עיון בפשט הכתובים 

 א. מה הבדל בין "עושק" "לגזל"? והאם הלנת שכר יותר דומה ל"עושק" או ל"גזל"?  .3

 ? ""לא תלין פעולת שכיר  -"לא תגזול" לאיסור   -ב. מדוע התורה בספר ויקרא סומכת את האיסור 

 

 

מנמקת התורה אצלנו את איסור הלנת שכר? איזה מימד מתווסף אצלנו כאשר מדובר בשכיר שהוא עני  כיצד   .4

 ואביון? 

 

 עיון בפרשנים 

   יד ,כד דברים י"רש

   :לאוין בשני האביון   על  לעבור  אלא? כתוב  כבר והלא - שכיר  תעשק לא

 ,  )דברים כד, יד(" ואביון עני" שהוא " שכיר שכר תעשוק לא"

 . (יג  ,יט ויקרא) "רעך את תעשוק  לא" הוזהר   כבר העשיר ועל
 

 . )אביון הוא עני ביותר שמשתוקק לכל דבר כי אין לו כלום( דבר לכל התאב  - ביון א

 

ֲעֹשק יג, נאמר: "לֹא  יט פרק  בויקרא .5 ֲעָך ֶאת תַּ ְגֹזל  ְולֹא רֵּ ין לֹא  תִּ ת ָתלִּ יר ְפֻעלַּ ְתָך  ָשכִּ ד  אִּ  ֹבֶקר".   עַּ

 כבר נאמר בויקרא? זה הרי דין   בספר דברים  אצלינוהתורה   מוסיפהלפי רש"י מה  

  

 צדק וצדקה בנביאים  מתנות עניים  שכר  הלנת משכון  איסור ריבית  הענקה צדקה והלוואה  כספים  שמיטת מבוא 
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 :כי אליו הוא נושא את נפשו, הרב דוב ברקוביץ מתוך 

 ...איסור הלנת שכר שכיר מופיע בשתי פרשיות שונות
 

 אתך עד בקר" )ויקרא יט, כג(;   שכירולא תגזול, לא תלין פעולת  רעך"לא תעשק את 

אשר בשעריך, ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא   מאחיך או מגרך  שכיר עני ואביוןוכן "לא תעשק  

 ..טו(.-ואליו הוא נושא את נפשו, ולא יקרא עליך אל ה' והיה בך חטא" )דברים כד, יד
 

כלומר מי שנמצא במעמד זהה למעמד של מעבידו. היחס   "רעך", השונה בין הפרשיות: בספר ויקרא העובד מכונה  

ביניהם הוא של שווים בשוק, שניים המשתתפים בפעילות כלכלית לשם מימוש אינטרסים, המקיימים ביניהם חוזה  

והפגיעה בשכרו נאסרת בתורה מיד לאחר הציווי    "שכיר",המחייב באופן הדדי. על כן העובד מכונה באופן פשוט  

 ול".  "לא תגז 

 בשעריך".  מאחיך או מגרך אשר "  -ועוד מוסיף המקרא    "שכיר עני ואביון",לעומת זאת, בספר דברים העובד מכונה  

דאגה   -היחס אל "אח" ואל "עני ואביון" מחייב התייחסות מעבר לחובה המשפטית שבין שווים בפעילות מסחרית  

ובת התמיכה בחלש ובמשולל כוח כלכלי. זאת ועוד, והיחס אל "הגר" מסמן תמיד את ח   -לפרנסתם וחמלה על מצבם  

היות שמשכורתו של העני והאביון אינה מבטאת רק   -  הקדוש ברוך הואאיסור הלנת שכר בספר דברים מערב גם את  

 מדובר ברובד קיומי בכיסופי חייו".  -את זכויותיו המשפטיות של העובד, אלא "אליו הוא נושא את נפשו" 
  

חוזה ההתקשרות  נפשי של  -לנת שכר בחומש דברים כוללת התייחסות גם ליסוד המוסרי חידושה של מצוות ה .6

 אלו ביטויים בכתוב קשורים ביסוד זה, ומהי מגמת התורה בשימוש בביטויים אלו? . שבין המעסיק לפועל

 

 

 

 יד כד, דברים

ֲעֹשק לֹא יר  תַּ י ָשכִּ ֶחיָך ְוֶאְביֹון ָענִּ אַּ ְרך אֹו מֵּ גֵּ ר  מִּ ְרְצך ֲאשֶׁ יך  ְבא  רֶׁ ְשעָּ  :בִּ

  י"רש

 .צדק גר  זה - מגרך

 .  נבלות האוכל  תושב גר זה  - בשעריך

 . וכלים בהמה שכר לרבות  - בארצך אשר

 

 עיין בפסוק יד, ובדברי רש"י וענה:  .7

הללו?  שב". מה ההבדל בין שני סוגי הגרים  וא. רש"י כותב כי פסוק זה מדבר על שני סוגי גרים: גר צדק" ו"גר ת

 ומדוע מזכירה התורה בפסוק זה דוקא את הגר? 

 ". וכלים בהמה שכר  לרבות  - בארצך אשרב. הסבר בלשונך את דברי רש"י: "
 
 

 

במצוות איסור "הלנת שכר" למדנו שהחובה היא כלפי כל אדם בין אם הוא בן ישראל ובין אם הוא גוי שנאמר:   .8

יך חֶׁ א  ְרך  אֹו  "מֵּ גֵּ ר  מִּ ְרְצך  ֲאשֶׁ יך"בִּ   ְבא  רֶׁ   , לעומת זאת במצוות שמיטת כספים, צדקה והלוואה, ריבית והענקה, ְשעָּ

יך"למדנו שהחובה לקיים אותן היא רק כלפי מי שהוא  חֶׁ  . הסבר מה הטעם להבדל הזה? "א 
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 טו כד, דברים

ן  ְביֹומֹו  תֵּ ֶשֶמש  ָעָליו  ָתבֹוא  ְולֹא  ְשָכרֹו   תִּ י,  הַּ י  כִּ ָליו הוא  ָענִּ א הוא ְואֵּ ְפשֹו  ֶאת  ֹנשֵּ ְקָרא  ְולֹא  ,נַּ ְטא ְבָך  ְוָהָיה   - '  ה   ֶאל  ָעֶליָך  יִּ  :חֵּ

  י"רש

 . באילן ונתלה)בסולם(  שבְ כֶ בָ  הלֶ עֹ ,  למות  נפשו את  נושא הוא הזה השכר אל  -  נפשו  את נושא הוא ואליו

 . הקורא ידי   על  להפרע שממהרין אלא,  מקום מכל -  חטא בך והיה 

 

 בפסוק טו, ובדברי רש"י, וענה: עיין  .9

 "? נפשו  את  נושא  הוא  ואליוא. לפי הפשט, מה הפירוש של הביטוי "

 "?   באילן ונתלה שבְ כֶ בָ  ה לֶ עֹ " ב. כיצד מסביר רש"י פסוק זה? ומה כוונתו במילים

 

 עיין בפסוק טו, ובדברי רש"י, ד"ה "והיה בך חטא", וענה: .10

 יש למעביד חטא?   שני מקריםא. לפי רש"י, באיזה 

   ה' ממהר להעניש את המעביד?  מקרהב. לפי רשי, באיזה 

 

 

o יד כד, דברים ן"רמב  

 תלוה   כסף  "אם  וכן.  עצמם  משכירים  והגרים   והאביונים  שהעניים,  בהוה  הכתוב  ידבר  -   ואביון  עני   שכיר  תעשק   לא

. ברוב   העניים  שהם,  (יט   פסוק  להלן)  יהיה"  ולאלמנה  ליתום  "לגר)המתנות מהשדה(    וכן(,  כד  כב  שמות )  עמך"   העני   את  עמי   את

 (.י כב לעיל) יחדיו" ובחמור בשור תחרש לא"(, ד כה  להלן) בדישו" שור תחסם "לא כמו, בהוה ידבר מקומות בהרבה וכן

 .  אדם מכל יותר ואביון   עני ידי על ליפרע אני ממהר,  ואביון  עני  נאמר  למה כן "אם אמרו: (קמה  תצא) ובספרי

 לאוין.  בשני עליו לעבור, צדק גר  זה -  מגרך ודרשו

  
 ביאור המושג "דיבר הכתוב בהוה"  

במצוות מסוימות דרכה של התורה לדבר על המקרה השכיח והמצוי, והפרט שתורה הביאה הוא רק דוגמא בלבד, אך הדין תקף גם במקרים 

 אחרים.  

 

o טו כד, דברים ן"רמב  

   -  השמש" עליו  תבוא  ולא שכרו תתן "ביומו )פרוש(  וטעם

 שכיר  פעולת  תלין  "לא  (יג  , יט  ויקרא)  בתורה  שנאמר  למה  ("מצווה מבוארת" א  יה בדברים טו,    המצוה כאן)  ביאור  הפשט  דרך  על

)לפני  השמש    בא   טרם  יוצא  הוא ולערב,  אחד ביום הפועל  לשכור  והמנהג,  בהוה  לדבר  הכתובים  דרך  כי, בקר"  עד  אתך

  ולאשתו   לו  בשכרו  שיקנה  כדי,  השמש  עליו  תבוא  ושלא,  מיד  מלאכתו  בהשלים  ביומו  לפרעו   הכתוב  ויצוה.  השקיעה(

  להחיות  מזון  בו  שיקנה  נפשו  נושא  הוא  הזה  השכר  ואל,  הנשכרים  כרובי  -  הוא"  עני  "כי,  בלילה  שיאכלו  מה  ולבניו

  שתפרענו   בו  הכונה,  )ויקרא יט, יג(בקר"    עד  אתך  שכיר  פעולת  תלין  "לא  בתורה  שאמר  מה  כי,  בכאן  אותנו  ילמד.  נפשו

 ...בלילה ברעב הוא וימות בקר עד אתך שכרו  וישאר  לביתו ילך הנה מיד ממלאכתו בצאתו תפרענו לא  שאם, ביומו

 שכיר  דין)דברים כד(    בכאן  לבאר  ושב,  יום  בשכיר"  בקר  עד"  )בויקרא יט(  בתורה  הכתוב  כי  (ב  קי   מ "ב)  פירשו  ורבותינו

 נכון.   בטעם והנאות, )במסורת(בקבלה  האמת  והוא. שעות עשר שנים לפרעון זמן אחד לכל והנה , לילה

 

 )ראה רש"י לעיל( ?נפשו" )טו(. לפי הרמב"ן ולפי רש"י  את נושא הוא "ואליו  מה הפירוש של הביטוי .11
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 ו(. ט-)רמב"ן יד בהוה"  לדבר הכתובים דרך  "כי-"דיבר הכתוב בהווה" ו  .12

 ". הסבר והגדר את הכלל הדרשני "דיבר הכתוב בהווה  .א

 הלנת שכר.  עלאת הכלל הדרשני הזה בפסוקים  פעמיםב. כיצד הרמב"ן מיישם 

 

 

 

. למד היטב את  הדרש  -רבותינו"  ועל פי "  "הפשטהרמב"ן על פסוק טו, מציע שני פירושים שונים לפסוק, על פי " .13

 הם שני ההבדלים בין הפשט לבין הדרש בשתי השאלות הבאות:דברי הרמב"ן, וכתוב מה 

 א. על איזה פועל מדובר, על פי הפסוק בדברים ועל פי הפסוק בויקרא?  

 א? ב. עד מתי חייב המעביד לשלם, לפי הפסוק בדברים ולפי הפסוק בויקר

 

 

 

 

 "תורת חיים"  

לעקב את יש חוק האוסר "הלנת שכר" יחד עם זאת החוק מאפשר למעביד  גם כיום בחוקי העבודה של מדינת ישראל  

בין המצב  יש  ר.זמן סבי להתשלום החודשי   עושה הבחנה  ם מיד בסוף ללששיש    -דאלי  י הא  לשים לב שגם החוק 

המצב  ,  החודש חודש  לבין  עד העשירי  למעביד לשלם  לא  -הריאלי שמאפשר  עליו  ורק  להטיל  ניתן  הזה  חר הזמן 

 סנקציות. 

  דיני עבודה -אתר: זכויות עובדים בישראל 

 לא שילמו את שכר עבודתך בזמן?
 מחבר: מערכת אתר זכויות העובד   12:58 24/08/2011 תאריך:

 מידע על הלנת שכר   -זכויות עובדים  

ככלל, הלנת שכר היא עבירה אזרחית ולא פלילית, מעסיק שלא משלם שכר לעובדיו, כפי שדורש החוק, עושה זאת בניגוד 
חייב המעסיק לשלם את  לחוק הגנת השכר, אולם האכיפה היא במישור האזרחי, בבית הדין לעבודה. לפי חוק הגנת השכר,  

 שכרו של העובד בתום כל חודש עבודה.  

בלמעלה מעשרה ימים,  ותר, יחשב כהלנת שכר, אך החוק קובע סנקציות רק במקרים בהם הולן השכר  תשלום מאוחר י
 9  -זו הסיבה לכך שברוב מקומות העבודה, מקובל לשלם משכורות לעובדים ב    עד אחרי היום העשירי לחודש.  - כלומר  

 לחודש...
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 "פתח תפתח" :יחידה

 
 בכ-יט, כ"דפרק  מתנות עניים:

 מבוא

אם כי יש להדגיש שהמושג .  זו הצדקה הקלאסית  - ליחידה "פתח תפתח" ברור ופשוט    "מתנות עניים"הקשר של  

בימינו   רשות  לרוב  צדקה  היא    ,התנדבותי  -משמעותו  כאן  המדוברת  שהצדקה  חובהבעוד  שהיא  כלומר צדקה   ,

"מתנות עניים" שהאדם חייב לתת. עוד יש לדעת שגם בקהילות היהודיות בעת העתיקה ובימי הביניים היה "מס 

 לטובת עניי העיר.   - מס חובהצדקה", 
 

 כב -יט כד, דברים

י( יט) ְקֹצר כִּ יְרָך תִּ ְחתָ  ְבָשֶדָך ְקצִּ ָשֶדה ֹעֶמר ְוָשכַּ ְחתֹו  ָתשוב  לֹא  בַּ    ְלקַּ

ר  גֵּ ְלָמָנה ָיתֹוםלַּ  לַּ ְהֶיה  ְוָלאַּ ן יִּ עַּ ְכך ְלמַּ רֶׁ ה ְבֹכל ֱאֹלֶהיָך' ה  ְיבָּ ֲעשֵּ  : ָיֶדיָך מַּ

י( כ) ְחֹבט כִּ יְתָך תַּ ר  לֹא זֵּ אֵּ ֲחֶריָך  ְתפַּ ר אַּ גֵּ ָיתֹום לַּ ְלָמָנה לַּ ְהֶיה  ְוָלאַּ  :  יִּ

י( כא) ְבֹצר כִּ ְרְמָך תִּ ל לֹא  כַּ ֲחֶריָך ְתעֹולֵּ ר אַּ גֵּ ָיתֹום  לַּ ְלָמָנה לַּ ְהֶיה ְוָלאַּ  : יִּ

ְרתָ ( כב) י ְוָזכַּ יתָ  ֶעֶבד  כִּ ם ְבֶאֶרץ ָהיִּ ְצָריִּ ל מִּ ן  עַּ י כֵּ ְוָך ָאֹנכִּ ֲעשֹות ְמצַּ ָדָבר  ֶאת לַּ ֶזה הַּ  : הַּ

 
 

 ורש"י  פשט הכתוביםדיני מתנות עניים לפי 

 יט  כד, דבריםרש"י 

 . אינו שכחה -ר שיש בו סאתיים ושכחו ולא גדיש. מכאן אמרו עומ  -ושכחת עומר 

 . ששכח מקצתה מלקצור'  שכחת קמה'רבות ל -בשדה 

 ". בל תשוב"לפניו אינו שכחה, שאינו במכאן אמרו, שלאחריו שכחה, ש -לא תשוב לקחתו  
  

 כ   כד, דבריםרש"י 

 ([ פירותעם ) ענף -פאר ] .ממנו. מכאן שמניחין פאה לאילן)פירות( לא תיטול תפארתו  - לא תפאר 

 . זו שכחה -אחריך 
  

   אכ כד, דבריםרש"י 

 צעיר ו/או פגום( אשכול  - ותעולל)אם מצאת בו עוללות לא תיקחנה.  -לא תעולל 

  

 צדק וצדקה בנביאים  מתנות עניים  שכר  הלנת משכון  איסור ריבית  הענקה צדקה והלוואה  כספים  שמיטת מבוא 
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כב, ואת דברי רש"י לעיל, וענה בטבלה שלפניך: מה הן שלוש מתנות העניים    - קרא את הפסוקים בדברים כד, יט .1

יט כד,  בדברים  הן  -הנזכרות  כיצד  את  כא?  פרט  אותן?  מקיימים  וכיצד  חז"ל,  בלשון  המקרא,  בלשון  נקראות 

 ההלכות שרש"י הוסיף.

 כיצד מקימים את המצווה? המצווה בלשון חז"ל המצווה בלשון המקרא 

  
  - שלא קצרו מעט מהתבואה שקצר לאסוף  ושוכח כשאדם קוצר את שדהו  -שכחה 

אך אם הוא שכח חלק   לעניים.ו אלא הוא צריך להשאירה תאסור לו לשוב ולקח 

 אינו חייב להשאירה לעניים.  -מהתבואה לפני שהגיע אליה 

 
 באילן  -ושכחה  פאה

 

 

   -פאה 
 

 

 

  -שכחה 

   "כרמיך לא תעולל" 

 

 העוסקים במתנות עניים בתורה השוואה בין שלושת המקורות   :מצווה מבוארת 

 כב -יט כד, דברים

י ( יט) ְקֹצר  כִּ יְרָך  תִּ ְחָת  ְבָשֶדָך  ְקצִּ ָשֶדה,  ֹעֶמר ְוָשכַּ    בַּ

ְחתֹו  ָתשוב  לֹא  ר ְלקַּ גֵּ ָיתֹום לַּ ְלָמָנה לַּ ְהֶיה,  ְוָלאַּ    יִּ

ן  עַּ ה ְבֹכל  ֱאֹלֶהיָך' ה ְיָבֶרְכָך  ְלמַּ ֲעשֵּ  : ָיֶדיָך  מַּ

י ( כ) ְחֹבט  כִּ יְתך תַּ ר לֹא  זֵּ אֵּ ֲחֶריָך   ְתפַּ    אַּ

ר  גֵּ ָיתֹום לַּ ְלָמָנה  לַּ ְהֶיה   ְוָלאַּ  :  יִּ

י ( כא) ְבֹצר כִּ ְרְמָך  תִּ ל  לֹא כַּ ֲחֶריָך,  ְתעֹולֵּ    אַּ

ר  גֵּ ָיתֹום לַּ ְלָמָנה  לַּ ְהֶיה   ְוָלאַּ  : יִּ

ְרָת ( כב) י  ְוָזכַּ יתָ  ֶעֶבד  כִּ ם  ְבֶאֶרץ ָהיִּ ְצָריִּ    מִּ

ל  ן עַּ י  כֵּ ְוָך  ָאֹנכִּ ֲעשֹות  ְמצַּ ָדָבר ֶאת לַּ ֶזה  הַּ  :הַּ

 י-, ט יט פרק ויקרא

יר  ֶאת וְבֻקְצְרֶכם ( ט) ְרְצֶכם  ְקצִּ    אַּ

ֶלה  לֹא  ת ְתכַּ ְדך  ְפאַּ ְקֹצר  שָּ  לִּ

יְרָך ְוֶלֶקט   ט לֹא  ְקצִּ קֵּ  : ְתלַּ

ְרְמָך  ( י) ל לֹא  ְוכַּ    ְתעֹולֵּ

ְרְמָך  וֶפֶרט  ט  לֹא כַּ קֵּ    ְתלַּ

י  ר  ֶלָענִּ גֵּ ֲעֹזב ְולַּ    ֹאָתם  תַּ

י   יֶכם' ה ֲאנִּ  : ֱאֹלהֵּ

   כג, כב  פרק ויקרא

יר  ֶאת   וְבֻקְצְרֶכם( כב) ְרְצֶכם ְקצִּ    אַּ

ֶלה  לֹא  ת ְתכַּ ְדך  ְפאַּ    ְבֻקְצֶרָך  שָּ

יְרָך  ְוֶלֶקט   ט  לֹא ְקצִּ קֵּ    ְתלַּ

י  ר  ֶלָענִּ גֵּ ֲעֹזב ְולַּ    ֹאָתם  תַּ

י   יֶכם' ה ֲאנִּ  : ֱאֹלהֵּ

 

 במתנות עניים מושגים נוספים : 

הקצירה. לפי ההלכה, שיבולת אחת או שתיים ת מיד הקוצר בעת  וכמות קטנה של שיבולים הנופל   בשדה:  -לקט  

 .שנופלות על בעל השדה להשאיר לעניים

איזהו    פרט.  -  נקרא הלקט)הגפן(  רות העץ  יל לא רק לגבי תבואה אלא לגבי כל גידול. בפ ח  לקטעקרון ה   ן:באיל  -פרט  

 .פרט? זה גרגר אחד או שני גרגרים הנפרטים מאשכול ענבים בשעת הבצירה 

 

  , השווה וענה:י; ויקרא כ"ג, כ"ב(- מתנות עניים נזכרו בחומשים קודמים )ויקרא י"ט, ט .2

 בסס את תשובתך על הכתוב  ? בספר דברים ונוספ מתנות עניים שלוש א. אילו 

 עניים ות  מתנ
 בלשונך( )בספר דברים   ושהתווספ

 הביסוס בכתוב 
 )צטט(

  

  

  
 

  ?  בספר דברים ים התווספואילו פרטים נוספב. 
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 שכחה ייחודה של מצוות

 כב -יט כד, דברים

י( יט) ְקֹצר כִּ יְרָך תִּ ְחתָ  ְבָשֶדָך ְקצִּ ָשֶדה ֹעֶמר ְוָשכַּ ְחתֹו  ָתשוב  לֹא  בַּ    ְלקַּ

ר  גֵּ ָיתֹום לַּ ְלָמָנה לַּ ְהֶיה  ְוָלאַּ ן יִּ ע  ְכך ְלמ  רֶׁ יך' ה ְיבָּ ה ְבֹכל ֱאֹלהֶׁ ֲעשֵּ יך מ   : יָּדֶׁ

י( כ) ְחֹבט כִּ יְתָך תַּ ר  לֹא זֵּ אֵּ ֲחֶריָך  ְתפַּ ר אַּ גֵּ ָיתֹום לַּ ְלָמָנה לַּ ְהֶיה  ְוָלאַּ  :  יִּ

י( כא) ְבֹצר כִּ ְרְמָך תִּ ל לֹא  כַּ ֲחֶריָך ְתעֹולֵּ ר אַּ גֵּ ָיתֹום  לַּ ְלָמָנה לַּ ְהֶיה ְוָלאַּ  : יִּ

ְרתָ ( כב) י ְוָזכַּ יתָ  ֶעֶבד  כִּ ם ְבֶאֶרץ ָהיִּ ְצָריִּ ל מִּ ן  עַּ י כֵּ ְוָך ָאֹנכִּ ֲעשֹות ְמצַּ ָדָבר  ֶאת לַּ ֶזה הַּ    :הַּ

 

 ב, וענה:כ-עיין שוב בפסוקים יט .3

ןהביטוי של   במיקוםמה הקושי  עַּ ה ְבֹכל ֱאֹלֶהיָך' ה  ְיָבֶרְכָך  "ְלמַּ ֲעשֵּ  ָיֶדיָך"?   מַּ

 

 

 'תוספתא פאה פרק ג 

   מעשה בחסיד אחד ששכח עומר בתוך שדהו ואמר לבנו: "צא והקריב עלי פר לעולה ופר לזבחי השלמים".

   אמר לו: "אבא! מה ראית לשמוח במצוה זו יותר מכל מצוות שבתורה?"

ברצון לפני המקום לא באה אמר לו: "כל מצוות שבתורה נתן לנו המקום לדעתנו; זו שלא לדעתנו, שאילו עשינו  

והלא   .קבע לו הכתוב ברכה"כי תקצור קצירך ושכחת עמר בשדה..." ( דברים כ"ד)מצוה זו לידינו, אלא הרי הוא אומר 

על אחת כמה   - עליו כאלו זכה, המתכוין לזכות וזכה    דברים קל וחומר. מה אדם שלא נתכוין לזכות וזכה מעלין 

 וכמה! 

 

 מה מיוחד במצוות שכחה במה היא שונה מכל המצוות?   .4

 

 

  יט  פסוק כד פרק דברים י"רש

ואף על פי שבאת לידו שלא במתכוון, קל וחומר לעושה במתכוון. אמור מעתה, נפלה סלע מידו ומצאה  -למען יברכך  

 .הרי הוא מתברך עליה -)אע"פ שהבעלים לא התכוון לכך( עני ונתפרנס בה 

 

 מה לומד רש"י באמצעות ה"קל וחומר"? באר את הקל וחומר בדברי רש"י.  .5

 

 

 

פסוק י"ט, העוסק במצוות שכחה, כולל הבטחה לברכה. מדוע נלווית ההבטחה דווקא למצוות שכחה, ולא מופיעה   .6

 התוספתא בדברי רש"י(.) היעזר בדברי בסוף יחידת פסוקים?

 

  

http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0524.htm#30
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  ,229ר דברים, ירושלים תשנ"ו, עמ' עיונים בספנחמה ליבוביץ 

 לא ייתכן לתלות את העזרה הצריכה להינתן לדל במקרה של שכחה."... מפליאה כאן המקריות של מצוות שכחה. הן  

ווה, אשר אם ירצה האדם ויושם לב לכך, שזו היא המצווה היחידה שאינה תלויה ברצונו של האדם; להיפך; זו מצ

 לעשותה בכל ליבו, לא יוכל לעשותה....".  

 

 ,דברים כד, יט  רש"ר הירש 

את חובתך לבלתי    'עוללות'ו  'פאה'ואם מזכירים לך    .כמחאה, נגד מושג ה'שלי''מתנות העניים' עומדות כניגוד,  

בברכת ה' לטובתך אתה   שהצמיח לך הטבע וכן לבלתי השתמש בכל מה  ראות שדך וכרמך כולו כשלך ורק כשלך,

 לטובתך אתה עד גמירא... עמל כפיך שאין עליך לנצל  ' לקט'ו 'פרט 'ואם מזכירים לך  בלבד,

ניך, אין עליהן להיות מופנות רק ללמדך שאף מחשבותיך הקשורות בעמל לקני  'שכחה'הנה מוסיפה התורה מצוות  

 ממחשבותיך, יהא חלקם של העניים. לטובתך אתה, ומה שנעלם פעם בשעת קציר

 

 

 ביחידת המבוא למדנו שדיני הצדקה בתורה מונחים ע"י שלושה עקרונות מרכזיים: .7

 א. מה הם שלושת העקרונות?

 ? )העזר בנחמה ליבוביץ וברש"ר הירש( ב. איזה מבין שלושת העקרונות בא לידי ביטוי במיוחד במצוות שכחה
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 "פתח תפתח" :יחידה

 
  ישעיהו, ונחמיה   : בנביאיםצדק וצדקה 

 יח"ל בלבד  5"צדק וצדקה בנביאים" הוא לתלמידי  -זה נושא 

 מבוא

נלמד כיצד הדבר בא התביעה לבניית חברה המושתתת הן על צדק והן על צדקה חוזרת שוב ושוב בדברי נביאים.  

 לידי ביטוי בדברי הנביאים:  

 ישעיהו נ"ח   ▪

 נחמיה ה'  ▪
 
 שים לב:  

, ולא מעבר לכך. מטרת  בפרק  המוקדים העיקרייםוהנושאים  ואת  או הנבואה,    הנדרשת בפרקים אלו היא להכיר את האירוע  ה בנהרמת הא.  

  הלימוד היא ליצור תמונה שלימה ומלאה יותר של המצוות שנלמדו בחומש דברים.

 שאותם אתה נדרש לדעת לבגרות.  ב. המקורות הבאים אינם מקורות חובה לבגרות, אך הם מאוד עוזרים להבין את פרקי הנביאים

 ג. מומלץ לקרוא ולהבין את הפרקים עצמם ולא להסתפק בקריאת שני המקורות המובאים בהמשך.

 

 ישעיהו נ"ח  

בכדי להבין טוב יותר את המסר של נבואת ישעיהו בפרק נ"ח, ראוי להשוות בינו לבין המסר בנבואה של ישעיהו  

נבואות פונה הבשתי  הוא מראה ש  -ביניהם, ומוצא מצד אחד קווי דמיון ביניהן  שרלו משווה  יובל    הרב בפרק א'.  

דרכי תיקון  שתי הנבואות מציעות    -אך מצד שני הוא מוצא הבדל ביניהן  ישעיהו אל העם בדרישה לתיקון חברתי.  

  .שונות של עשיית צדק וצדקה

 ל חשיבות הנושא, ואולי גם על הקושי הגדול ביישומו.מעידה עבשתי נבואות,  ההדגשה החוזרת של המסר החברתי 
 

 המקור הבא אינו חובה, אך הוא עוזר לענות על השאלות שהן שאלות חובה. 

  :על הבחנה בין צדק לחסד  - "חסד ואמת נפגשוהרב יובל שרלו, מאמר 

 זה פניך" שיצא לאור בהוצאה משותפת של בית המדרש החברתי בבית מורשה והוצאת ידיעות אחרונות בשנת תש"עהמאמר פורסם בספר "בצדק אח 

ניתן לציין שתי נבואות ישעיהו שזכו למעמד מיוחד. ראשונה בהן היא פרק  בין דברי הנבואה המפורסמים ביותר 

, והמדברת על סכנת חורבן ירושלים. , הנקרא בבתי הכנסת בשבת שלפני תשעה באב( פרק א)  הפתיחה של ישעיהו

את  להציל  היחידה  האפשרות  כן  ועל  החברתי,  המוסר  היא  ירושלים  של  היסודית  התשתית  כי  קובעת  זו  נבואה 

התפיסה  על  מוחה  הנביא  כז(.  )א,  ְצָדָקה"  בִּ ְוָשֶביָה  ָפֶדה  תִּ ְשָפט  ְבמִּ יֹון  "צִּ ובצדקה:  במשפט  היא  מחורבן  ירושלים 

עית, הממקדת את עבודת ד' בהבאת קורבנות למקדש, ולא בתיקון החברתי. הנביא אינו מסתפק הרוחנית המוט

עַּ  ְדלו ָהרֵּ יָני חִּ ֶנֶגד עֵּ יֶכם מִּ ְללֵּ עַּ ירו ֹרעַּ מַּ כו ָהסִּ זַּ ֲחצו הִּ ְמדו  בביקורת על מה שאינו ראוי, כי אם מתווה דרך תיקון: "רַּ . לִּ

ְרשו   ב דִּ יטֵּ ְשרו הֵּ ְשָפט אַּ ְלָמָנה" )שם טז[ לחבירו ]חמס/גזלָחמֹוץ ]הדריכו בדרך הנכונה את מי שעשה[ מִּ יבו אַּ ְפטו ָיתֹום רִּ  יז(. -שִּ

כהפטרה נבואה שניה שזכתה למעמד מיוחד היא הנבואה שנקבעה בהלכה כנבואה אותה יש לקרוא בבית הכנסת  

נהגות הראויה ביום הצום. היא פותחת עוסקת בהת  של קריאת התורה ביום הכיפורים. הנבואה )עיקרה בפרק נח(

ָדע" )ג(, שכן לפי תפישתם -בתלונה המופנית כלפי הא נו ְולֹא תֵּ ְפשֵּ ינו נַּ נִּ יָת עִּ ְמנו ְולֹא ָראִּ להים על ידי עם ישראל: "ָלָמה צַּ

הנביא נהגו כהלכה ביום הצום, ואילו ריבונו של עולם לא מילא את בקשתם. המענה דומה מאוד לנבואה הקודמת.  

הו  -מלמד כי החשיבות העיקרית ביום הצום אינה מוענקת לצדדים החיצוניים של הצום   ְהֶיה צֹום ֶאְבָחרֵּ   ,"ֲהָכֶזה יִּ

ְפשֹו נֹות ָאָדם נַּ ְגֹמן רֹאשֹו  ,יֹום עַּ ְקָרא צֹום ְויֹום ָרצֹון לד   ]שתהיו כפופים כמו קנה[,  ֲהָלֹכף ְכאַּ יעַּ ֲהָלֶזה תִּ ֶפר יַּצִּ ק ָואֵּ כי    -' )ה("  ְושַּ

הו ע  ,אם לתיקון החברתי שיש לחולל ביום הצום: "ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחרֵּ ְרֻצבֹות ֶרשַּ חַּ חַּ תֵּ ר ֲאגֻדֹות מֹוָטה  ,פַּ תֵּ ח   ,הַּ לַּ ְושַּ

 צדק וצדקה בנביאים  מתנות עניים  שכר  הלנת משכון  איסור ריבית  הענקה צדקה והלוואה  כספים  שמיטת מבוא 

http://www.ypt.co.il/show.asp?id=41134
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ים ים ָחְפשִּ ת   ,ְרצוצִּ יא ָביִּ ים ָתבִּ ים ְמרודִּ יִּ ֲענִּ ְחֶמָך וַּ ב לַּ קו. ֲהלֹוא ָפֹרס ָלָרעֵּ תֵּ ְבָשְרָך  ְוָכל מֹוָטה ְתנַּ יתֹו ומִּ סִּ ְרֶאה ָעֹרם ְוכִּ י תִּ כִּ

ָלם" )ה ְתעַּ  ו(. -לֹא תִּ

, והוא הטענה כי קיים שיבוש חמור בתפיסה הדתית של האומה. מטבע הדברים כאמור, ישנו צד שווה בשתי הנבואות

א ובין  אדם  שבין  הקשר  מוקד  כי  לחשוב  אדם  בני  למקום  -נוטים  אדם  שבין  בעניינים  מתרחש  במצוות   -להיו 

 המיוחדות, בעלייה למקדש, בצום ובתפילה. כיוון שכך, הם משקיעים את מרכז תשומת הלב הדתית שלהם בתחומים

ריבונו של עולם מצפה אלה. לפיכך, אחת השליחויות העיקריות של הנבואה היא ללמד שלא כך הם פני הדברים.  

זהו הבסיס היסודי לעבודת ד',   מבני אדם לבסס את הקשר הזה בראש ובראשונה על התיקון החברתי של העולם.

להית לבקשות האומה, בלי לעמוד בתנאים - ובדברי הנביאים הוא מופיע כהתניה, לאמור: לא ניתן לצפות להיענות א

 התיקון החברתי.  -היסודיים ביותר לקיומו של קשר זה 

ואכן, זהו מסר שזור בדברי הנביאים כולם. כמעט ואין מי מהנביאים שלא התמקד בעיקר בנושאים החברתיים בד 

עולמם התמקד ביסודות   נדגיש כי לא יהיה זה נכון לתאר את הנביאים כמי שכלבבד עם המאבק בעבודה הזרה.  

ומסטיות  האלילים,  עבודת  מטומאת  האומה  את  לטהר  כדי  מדבריהם  ניכר  חלק  מיקדו  הנביאים  החברתיים. 

ובאיסור אכילת    ]כנאמר בסוף פרק נ"ח[  לא זו בלבד, אלא שהם עסקו גם בשביתה ביום השבתאמוניות בתחומים רבים.  

ו גם לעבודה ד הרחב שהם העניקו לתחומים החברתיים, כמחזיר. ברם, חידושם העיקרי של הנביאים היה במעמ

 שהם קבעו התניה בין התחומים השונים. 

ניתן   לעיל,  שצוטטו  הנבואות, בד בבד עם תשומת הלב לצד השווה שבשתי הנבואות  ניכר בשפת   להבחין בהבדל 

"דרשו  :המשפט והצדקמפרק א בישעיהו הם מינוחים ששפתם היא שפת המונחים הלקוחים ובשיח שהן יוצרות. 

ְך יתום"; הביקורת היא על "חמוץ" )לפי רש"י חמוץ משמעות גזל(; "שפטו   יִּ ים ָשרַּ י סֹוְררִּ ְברֵּ ים, ְוחַּ ָנבִּ ב  ֻכלֹו גַּ ד  ֹאהֵּ  ֹשחַּ

ף ים,  ְוֹרדֵּ ְלֹמנִּ ְשֹפטו  לֹא  ָיתֹום  שַּ יב  יִּ ְלָמָנה  ְורִּ יֶהם  ָיבֹוא  לֹא  אַּ מצב משפט הצדק "; ממלכת יהודה מדומה לזונה בשל  ֲאלֵּ

יָכהשבתחומה: " ְרָיה   ְלזֹוָנה  ָהְיָתה   אֵּ י  ]פעם בירושלים[  ֶנֱאָמָנה?  קִּ ֲאתִּ ְשָפט,  ְמלֵּ ין ֶצֶדק  מִּ ָתה  -ָבּה   ָילִּ ים   ְועַּ ְצחִּ "; והתקווה ְמרַּ

יָבהלעתיד היא " ְך  ְוָאשִּ יִּ אֹשָנה ֹשְפטַּ ְך  ְכָברִּ יִּ ָלה, ְוֹיֲעצַּ ְתחִּ י  ְכבַּ ֲחרֵּ ן  אַּ א כֵּ ָקרֵּ יר ָלְך  יִּ ֶצֶדק עִּ ְרָיה  הַּ  ".  ֶנֱאָמָנה  קִּ

. השפה היא שפת הצדקה והחסד בפרק נח  לעומת זאת, שדה השיח בנבואת ישעיהו על יום הצום שונה לחלוטין.  

ע ֶרשַּ ְרֻצבֹות  חַּ חַּ  תֵּ "פַּ והצדק  גם בשאלת המשפט  עניינים היכולים להיות קשורים  על  ר   ,אמנם בתחילה מדובר  תֵּ הַּ

ים  ]התרת הכבלים שבהם קושרים הרשעים את החלשים[,  ֹות מֹוָטהֲאגֻד ח ְרצוצִּ לַּ ים  ]עבדים[  ְושַּ קו",   ]מוטות העול[ְוָכל מֹוָטה    ,ָחְפשִּ תֵּ ְתנַּ

של האדון המשחרר.   ]התנדבותי[שכן אפשר שהקריאה לשחרור עבדים נובעת מחוקי העבדות ולא ממעשה אלטרואיסטי  

ים   על עניינים שאינם קשורים לצדק ולמשפט: "ֲהלֹוא  ברם, בהמשך הדברים מדובר ים ְמרודִּ יִּ ֲענִּ ְחֶמָך וַּ ב לַּ ָפֹרס ָלָרעֵּ

ְבָשְרָך לֹא   יתֹו ומִּ סִּ ְוכִּ ְרֶאה ָעֹרם  י תִּ ת כִּ יא ָביִּ ָלם".ָתבִּ ְתעַּ הרעב, העני והערום הם אלה שאינם יכולים לתבוע בדין,   תִּ

אחראים לכך שהם נדחו לשולי החברה. ברם, הנביא קורא לשנות את ונראה כי הנבואה מופנית אל אנשים שאינם  

היחס אליהם, ומטיל חובה על כל המסוגל לכך. החברה אינה יכולה להתעלם מהנזקקים לחסד שבתוכה, ואין היא 

 רשאית להסתגר בתוך עולמה העצמי. כאמור, מילואה של חובה זו היא תנאי להתקבלות התפילה. 

 

 ופרק נ"ח?  'בין שתי הנבואות של ישעיהו: פרק א מה הצד השווה .1

 ובאיזה פרק הביקורות על העם חריפה יותר?  ופרק נ"ח ? 'בין שתי הנבואות של ישעיהו: פרק א מה הבדל .2

   )דין(. משפט וצדקהיא לעשות  'הבא ראיות מן הפסוקים שהתביעה של ישעיהו מהעם בפרק א .3

 . )לפנים משורת הדין( צדקה וחסדמהעם בפרק נ"ח היא לעשות הבא ראיות מן הפסוקים שהתביעה של ישעיהו   .4

ציין מצווה אחת שלמדת בספר דברים ביחידה של "פתח תפתח" המתאימה לדרישה של ישעיהו מהעם בישעיה   .5

  פרק א, ושתי מצוות אחרות שלמדת עליהן ביחידה זו המתאימות לדרישה של ישעהו בפרק נ"ח. 
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 יג -נחמיה ה', א
 חובה, אך הוא עוזר לענות על השאלות שהן שאלות חובה. המקור הבא אינו 

   שחרור עבדים והשמטת חובות -נחמיה פרק ה 

 לפרק היסטורי רקע 

. המלך הפרסי  מלך פרס  שלשר המשקים  שימש כנחמיה  .  של ירושלים בימי בית שני   היה מנהיגהנחמיה בן חכליה  

השני  חרי שבית המקדש  שנה א  70-יהודה. נחמיה הגיע לירושלים כ מינה את נחמיה לפחה )למושל( על פחוות )מחוז( 

 . רשות לבנות את העירממלך פרס גם  נחמיה קיבלשרופות וחרבות. נשארו אבל החומות של העיר   נבנה,

התארגנות של עם מול האויבים שבאים מבחוץ. זוהי למעשה בו  ,ית החומהיהפרקים הראשונים של הספר עסקו בבנ

 :פסוק י"ז 'פרק ב  ,וכך הוא גם הציב אותה בפני אנשי ירושלים ,גיע נחמיה לירושליםהמשימה למענה ה

ֶהם  ר ֲאלֵּ ְבֶנה ֶאת חֹומַּ   :ָואֹומַּ ש ְלכו ְונִּ ְצתו ָבאֵּ ָבה וְשָעֶריָה נִּ ִּם ֲחרֵּ ְחנו ָבּה ֲאֶשר ְירוָשלַּ ים ָהָרָעה ֲאֶשר ֲאנַּ ֶתם ֹראִּ ת  אַּ

 ִּ ְהֶיה עֹוד ֶחְרָפהְירוָשלַּ  . ם ְולֹא נִּ

ירושלים באותה תקופה.   מן הבעיות של  זוהי רק אחת  כי    י"ג- א'  ,בפרק ה'ואולם, עם השלמת המשימה מתברר 

נשמר ספור מרתק על מאבק חברתי לחירות האדם, זוהי דוגמא . בפרק זה  של העםמתברר מצבו החברתי הרעוע  

 בל. יחידאית המתארת הגשמה של מיטב האידיאלים של השמיטה והיו

 
 תלונות העניים 

ונשמעות    .מות ירושליםהפסוקים מתארים כיצד פרצה צעקה גדולה וקשה של העניים בירושלים, סמוך להשלמת חו

 טענות של שלושה סוגי עניים:

 :  בתמורה למזון ,העניים המרודים שנאלצים למכור את ילדיהםא. 

ים ֲאֶשר "ְויֵּש  ינו ֹאְמרִּ ינו ָבנֵּ ְחנו וְבֹנתֵּ ים  ֲאנַּ בִּ ְקָחה -  ריבית(בגלל ה  ו)נתנרַּ ְחֶיה".   ְונֹאְכָלה  ָדָגן ְונִּ  )ב( )וראה גם פסוק ה( ְונִּ

 ב. עניים איכרים שנאלצו למכור את שדותיהם, בכדי לקנות אוכל:

ים ֲאֶשר "ְויֵּש  ינו ֹאְמרִּ ינו   ְשֹדתֵּ ינו וְכָרמֵּ ְחנו  וָבתֵּ ים  ֲאנַּ ְקָחה  - ֹעְרבִּ  )ג(ָבָרָעב".  ָדָגן  ְונִּ

  משדותיהם:ו  ומפחדים כי לא יהיה להם במה להחזיר את חובם וינושל ,שלוו כספים לשלם את המיסים ג. עניים

ים ֲאֶשר "ְויֵּש  ינו ֹאְמרִּ ת  ֶכֶסף ָלוִּ דַּ ֶמֶלְך  ְלמִּ ינו הַּ נו ְשֹדתֵּ  )ד(". : וְכָרמֵּ

 
 פרצה הצעקה הגדולה של העניים דוקא בימי נחמיהמדוע 

הידיעה ההיסטורית מעידה כי בעבר, שוק העבדים נבנה על אנשים שהתרוששו לא פחות מאשר על שבויי מלחמה. 

בגלל  - )בתורה מצינו שני סוגי עבד עברי אחד שמכרהו ב"ד בגניבתו, ושני עברי שמכר את עצמו התופעה רחבה בעולם העתיק וגם בירושלים  

פרצה הצעקה ולכן נשאלת השאלה מדוע  באותה תקופה,  ו מצב 'מקובל'  הפערים החברתיים הללו הי.  קשיים כלכליים(

עוררה של נחמיה  הטובה  שמנהיגותו נראה  בין בניית החומה לבניית השערים. הגדולה של העניים דוקא בימי נחמיה  

 .  אלא גם לתיקון חברתי )בניית חומה(לא רק לתיקון ביטחוני בעם ציפיות 

 
 המהפכה לתיקון חברתי של נחמיה 

כמו   ".עיר הצדק קריה נאמנה" ובמובן מסוים הוא פועל להשיב את ירושלים להיות  ,נחמיה פונה לתקן את העוולות

 ומוכיח אותם בנימוקים שונים,   )"החורים והסגנים"(מוכן להתעמת עם המנהיגים והעשירים נחמיה נבואת ישעיהו. 

 )אבסורד(:שבהתנהגותם יש חוסר הגיון 

ְחנו  ָלֶהם "ָוֹאְמָרה   ינו  ֲאנַּ ינו  ֶאת  ָקנִּ חֵּ ים  אַּ ְיהודִּ ים  הַּ ְמָכרִּ נִּ ם הַּ גֹויִּ י  לַּ ם  ָבנו  ְכדֵּ ֶתם  ְוגַּ ְמְכרו  אַּ יֶכם  ֶאת  תִּ ְמְכרו   ֲאחֵּ   ְונִּ

ישו  ָלנו יֲַּחרִּ  )ח(.ָדָבר"   ָמְצאו ְולֹא  וַּ

קונים את היהודים העבדים מן הגויים ומשחררים   ו()וחבריהמצב האבסורדי שעליו נחמיה מדבר הוא: שהוא ובני ביתו  

 ואילו אתם העשירים משעבדים את אחיכם היהודים ואף מוכרים אותם כעבדים לאחרים.   )פדיון שבויים(אותם 
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שמי שלא יענה לקריאתו    ואף מאיים עליהםמניעת אחווה מאחיהם,  בנוסף לכך נחמיה מוכיח אותם שבהתנהגותם יש  

 ייענש בידי ה': 

ר "ָכָכה  עֵּ ים ְינַּ יש  ָכל ֶאת ָהֱאֹלהִּ ים  לֹא  ֲאֶשר ָהאִּ ָדָבר ֶאת ָיקִּ ֶזה הַּ יתֹו הַּ בֵּ יעֹו,  מִּ יגִּ ְהֶיה ְוָכָכה   ומִּ    )יג(ָנעור"  יִּ

פרי    -ויעשה אותו רק מכל אשר בביתו ומכל רכושו  )כמו שמנערים כיס כדי לרוקן את כל התכולה שבו(  כלומר: ה' ינער וירוקן  

ולוותר לעניים על חובותיהם הכספיים להחזיר להם את   לפנים משורת הדין יגיעו. נחמיה דורש מהעשירים לנהוג  

 : הצורך באוכל למחייה או בגלל חובות()ומן הסתם גם לשחרר את ילידי העניים שנמכרו לעבדות בגלל השדות והבתים, 

יבו   יֹום ָלֶהם ָנא  "ָהשִּ יֶהם ְכהַּ יֶהם ְשֹדתֵּ ְרמֵּ יֶהם  כַּ יתֵּ יֶהם זֵּ ת וָבתֵּ ֶכֶסף  וְמאַּ ָדָגן  הַּ ירֹוש ְוהַּ תִּ ְצָהר הַּ יִּ ֶתם ֲאֶשר ְוהַּ   אַּ

ים  )יא(ָבֶהם".  ֹנשִּ

 : מדגים גורמת להם לחזור בהם ממעשיהם הואאבל רק הדוגמא האישית שנחמיה ידע לדרוש מהעשירים 

ם  י, "ְוגַּ י ֲאנִּ חַּ י  אַּ ים וְנָערַּ ְזָבה ְוָדָגן, ֶכֶסף ָבֶהם ֹנשִּ עַּ ָשא  ֶאת ָנא  נַּ מַּ ֶזה".  הַּ  )י(הַּ

שהרי לא מדובר בשנת שמיטה שחייבים על פי דין    לפנים משורת הדיןהדרישה של נחמיה מן העשירים היא לנוהג  

. רעיון החסד שנמצא במצוות שמיטת כספיםנחמיה מובילים ליישום בפועל של  ו אלו של  לשמט כספים. אך מעשי

 : פרק י' פסוק ל"ב, ב כך עדות ברורה באמנה שתופיע אח"כאנו רואים ל

ית"  יעִּ ְשבִּ ָשָנה הַּ ֹטש ֶאת הַּ ָשא ָכל ָיד,  ְונִּ    (.בשנת השמטה  - שמיטת קרקע ושמיטת כספים ) ".ומַּ

נחמיה מצליח במקום שנכשלו אחרים ולמעשה יוצר בכך תשתית לקיום מצוות השמיטה בישראל הלכה למעשה גם  

ת מנהיגות וכמה נדרש עד  כמה קשה לקיים את המצוות בתוך חברה רגילה ו  ,תיאור האירועים מעיד  בימי בית שני.

   על מנת לעמוד בדרישות ההלו.  ומחויבות

 

 טענות(.  3)העניים  תאר את הטענות של .6

 

 

פרט האם מדובר בדרישה לעשות דין או לעשות לפנים משורת  )  ?נחמיה מוצא פתרון לטענות עניים. מהו הפתרון .7

 ( הדין.

 

 

)פרט את כל האמצעים שבהם נחמיה נוקט כדי לשכנע את העם לעשות את  כיצד הוא מצליח להביא לשינוי המצב   .8

 המהפכה החברתית(. 

 

 

 "בקיץ תשע -תרגול: שאלת בגרות 

 יג. - א-, ה בנחמיהעיין  .9

 מה התביעה של נחמיה, ומה המצב חסר ההיגיון )אבסורדי( שעליו הוא מעיד בדבריו?  א.

 "...ככה ינער האלוקים..." )פסוק יג(.  ב. 

 במה הקללה של שבפסוק יג מהווה מידה כנגד מידה לעוברים על תביעתו של נחמיה?  
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 פרשנות ומקורות נוספים 

 על פי תוכנית הלימודים החדשה בתנ"ך 
 יח"ל(  5) 2571יח"ל( ,   3) 2371שאלונים 
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 מצוות ההנהגה :יחידה
 

 

 ליחידת ההנהגהמבוא 

 " איש האלוקים" -משה  ההנהגה במדבר: 

של ישראל, מתואר בחומש   מנהיגםלמדנו על ההשגחה הנסית של הקב"ה על עמו בארבעים שנות המדבר. משה,  

ַרְךת: " כנציגה של אותה מנהיגות נסים  דברי ר בֵּ ה    ְוזֹאת ַהְבָרָכה ֲאשֶׁ אומר על כך .  א(  ,לג)דברים  "  ָהֱאֹלִקים  -  ִאיׁשמשֶׁ

 ש:המדר
 

 א דברים רבה פרשה י 

 : אם "אלקים" למה "איש" ואם "איש" למה "אלקים"?... א"ר תנחומא

 ים'. קובשעה שירד מן הרקיע 'אל אש,בשעה שעלה לרקיע איש, ומהו 'איש' לפני המלאכים, שכולן  בר אחר:ד

י ְוָכל  ַאֲהֹרן "ַוַיְראמנין? שכתוב:   ל  ְבנֵּ ת ִיְשָראֵּ ה   הֹמשֶׁ  אֶׁ ת ַוִייְראּו  ָפָניו עֹור ָקַרן ְוִהנֵּ שֶׁ ָליו" ִמגֶׁ  . ( , ל)שמות לד אֵּ

 ה, ים', כשם שאין המלאכים אוכלין ושותין אף הוא לא אוכל ולא שותק 'אל -בשעה שעלה לרקיע בר אחר: ד

ם ַלְיָלה ְוַאְרָבִעים  יֹום  ַאְרָבִעים' ה  ִעם ָשם "ַוְיִהי :מנין? שנאמר  חֶׁ  ., כח()שמות לדָשָתה"  לֹא ּוַמִים  ָאַכל לֹא  לֶׁ

 ם'. א"ר אבין מחציו ולמטה 'איש' מחציו ולמעלה ה'אלהים'.י קמהו 'איש האלבר אחר: ד

 

מבטא את הפער שבין משה רבנו לבין כל בן אנוש ואת הייחודיות  לפי המדרש הכינוי של משה "איש האלוקים"   .1

 פירושים(   השל משה כ"איש" לבין הכינוי שלו כ"אלקים"? )שלוש   כיצד המדרש מפרש את הסתירה בין הכינוי    .ושל

 
 
 
 
 
 

היות משה במדרגה שונה מכל אדם גם ההנהגה שלו הייתה ייחודית בכך שהוא ריכז תחתיו סמכויות שונות  מלבד   .2

. הבא דוגמאות לכך שבמדבר משה  צבאי ומנהיג משפטי גם יחד-מנהיג רוחני, מנהיג מדיניהיה  משה  של הנהגה.  

 . היה המנהיג של שלושה תחומי הנהגה

 י משה כמנהיג רוחנ א. 
 )נביא( 

 

 י צבא-כמנהיג מדינימשה ב. 
 )מלך( 

 

 י כמנהיג משפטמשה ג. 
 )שופט( 

 

 
 

 פיצול תפקידי ההנהגה  - ההנהגה בארץ ישראל 

אמורה לקום צורת הנהגה שונה. פרט מי אמור לקבל את כל    בארץ ישראללעומת צורת ההנהגה של משה במדבר,   .3

 אחד מתפקידי ההנהגה הבאים

  א. הנהגה רוחנית 

  צבאית -ב. הנהגה מדינית

  ג. הנהגה משפטית 
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במדבר רוכזו רבים מתפקידי ההנהגה בידי משה המתווך בין ה' לבין העם. עם הכניסה לארץ מצטווה עם ישראל על 

 "הפרדת רשויות".  
 

 "מערכת המצוות של ספר דבריםוך מאמרו של הרב תמיר גרנות "תמ

ובמדבר אינם אדישים להלכות מדינה  וציבור. הם מתארים את התנהלותו של עם ישראל במדבר   ...ספרי שמות 

משה רבנו. הפרדת הרשויות שספר דברים   -מלך    -   ומציירים מודל של שלטון. ממבט ראשון זהו שלטון שבראשו נביא

מדבר עליה, בין נבואה למלכות ובין שתיהן למשפט וכהונה, אינה קיימת במדבר. משה הוא הנביא, השופט, המנהיג  

והמנהיג הרוחני גם יחד. אלא שלאמיתו של דבר, משה רבנו אינו שולט מכוחו ומעצמו. התורה מתארת שלטון  המדיני  

אלוקי מוחלט, שמשה רבנו הוא המוציא אותו אל הפועל. משמעותו של שלטון כזה היא שכל התנהגות שלילית של 

 העם זוכה ל'טיפול' ישיר של הקב"ה. 

כמו, לדוגמא, שאלות המקושש, המקלל, בנות צלפחד   - וגיות משפטיות קשות  ... דוגמא בולטת לכך היא העובדה שס

מופנות אל הערכאה הגבוהה ביותר, הלא היא הקב"ה בכבודו ובעצמו. כאשר ה' שולט בעמו באופן    -והטמאים בפסח  

ואת משה ישיר, ללא תיווך, אין משמעות לכל רשות שלטונית אחרת. ה' נלחם, ה' שופט וה' מעניש. ייחודה של נב 

אינו רק בקבלת התורה ובמעמדו של משה, אלא גם במבנה השלטוני שנהג בימיו. כיוון שמשה הוא נאמן ביתו של ה', 

וה' מדבר עמו כדבר איש אל רעהו, לכן יכול משה להנהיג את העם כשליח ה' ממש, ואין עוד צורך בשום מערכת 

 מתווכת.  

 

 השאלות:  עיין בדברים שכתב הרב תמיר גרנות, וענה על .4

 א. מה מאפיין את הנהגתו של משה רבינו ובמה היא שונה מן ההנהגה שעומדת להיות בארץ ישראל? 

 ד? מה גרם לכך שתפקידי ההנהגה במדבר התרכזו באדם אחה? מהי העוצמה המאפיינת את הנהגת משב. 

מדוע משה איש האלוקים   ,חיי עם ישראל בארצו; על פי הבנתך את מאפייני תקופת המדבר מול מאפייני   ג. ראינו

 ?  ישראל )התעלם מן הטעם שמשה חטא בחטא במי מריבה( ארץביג את העם ממשיך להנהלא מ

 

 

 

 
 

 לקראת לימוד מצוות ההנהגה בחומש דברים

 יח )תחילת פרשת שופטים(-פרקים טז מצוות ההנהגה בספר דברים מרוכזות בעיקר בחטיבה אחת:  
 

 חוקי השופטים

 יג( -ח יז,  כ;-)טז, יח 

 חוקי המלך 

 כ( -יד )יז,

 הנים והלויים וחוקי הכ

 ח( -)יח, א

 חוקי הנביא 

 כב( -ט )יח,
 

מה משמעות המעבר מהנהגת   מתוכה להלן נעסוק במוסדות אלו. נלמד היטב את הפסוקים, נעיין בפרשנות ונברר  

 מת את סמכותם. משה להנהגה בארץ ישראל, מהן הסמכויות המוקנות למנהיגים, ובאילו מצבים התורה גם תוח
 

ההנהגה  רשויות  את  מתאר  דברים  חומש  המדבר,  להנהגת  התאימה  האלוקים'  'איש  משה  של  שהנהגתו  בעוד 

 הנדרשות למציאות של חיי עם ישראל בארצו. 

 מהם האתגרים הניצבים בפני המנהיגות העתידית?  •

 מהן הסכנות הצפויות לה?  •

javascript:void(null)
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 מצוות ההנהגה :יחידה

 

 שופטים 

 יז לבין פרק  טזהשוואה בין מצוות השופטים בספר דברים, בפרק 

 דברים טז  
 

 דברים יז 
 

 

ן ְוֹשְטִרים ֹשְפִטים (  יח)  יָך ְבָכל ְלָך ִתתֶׁ ר ְשָערֶׁ  ֲאשֶׁ

יָך' ה ן ֱאֹלהֶׁ יָך ְלָך ֹנתֵּ ת ְוָשְפטּו ִלְשָבטֶׁ   אֶׁ

ק ִמְשַפט ָהָעם דֶׁ  : צֶׁ

ה לֹא  (יט)   ִתַקח ְולֹא ָפִנים ַתִכיר  לֹא ִמְשָפט ַתטֶׁ

ר ַהֹשַחד ִכי ֹשַחד י ְיַעּוֵּ ינֵּ ף ֲחָכִמים  עֵּ  ִויַסלֵּ

י  :ַצִדיִקם ִדְברֵּ

ק   (כ) דֶׁ ק צֶׁ דֶׁ ת ְוָיַרְשתָ  ִתְחיֶׁה ְלַמַען ִתְרֹדף צֶׁ   אֶׁ

ץ ר ָהָארֶׁ יָך' ה ֲאשֶׁ ן ֱאֹלהֶׁ  : ָלְך ֹנתֵּ

 

א ִכי   (ח) ין ַלִמְשָפט ָדָבר ִמְמָך ִיָפלֵּ ין ְלָדם ָדם  בֵּ ין ְלִדין ִדין בֵּ ַגע ּובֵּ ַגע נֶׁ   ָלנֶׁ

י  יָך  ִריֹבת   ִדְברֵּ ל  ְוָעִליָת   ְוַקְמתָ   ִבְשָערֶׁ ר   ַהָמקֹום   אֶׁ יָך'  ה  ִיְבַחר  ֲאשֶׁ   :בֹו  ֱאֹלהֶׁ

ל ּוָבאתָ  (  ט) ל ַהְלִוִים ַהֹכֲהִנים אֶׁ ט ְואֶׁ ר ַהֹשפֵּ ם ַבָיִמים ִיְהיֶׁה ֲאשֶׁ   ָההֵּ

ת ְלָך ְוִהִגידּו ְוָדַרְשתָ    : ַהִמְשָפט ְדַבר אֵּ

 

ר ַהָדָבר ִפי ַעל ְוָעִשיתָ   (י) ר ַההּוא ַהָמקֹום ִמן ְלָך ַיִגידּו ֲאשֶׁ  'ה  ִיְבַחר ֲאשֶׁ

ר ְכֹכל ַלֲעשֹות ְוָשַמְרתָ    :יֹורּוָך ֲאשֶׁ

ר ַהתֹוָרה ִפי ַעל  (יא) ר ַהִמְשָפט ְוַעל יֹורּוָך ֲאשֶׁ ה  ְלָך יֹאְמרּו ֲאשֶׁ   ַתֲעשֶׁ

ר ַהָדָבר  ִמן ָתסּור לֹא   :ּוְשמֹאל ָיִמין ְלָך ַיִגידּו ֲאשֶׁ

 

ר ְוָהִאיש   (יב) ה ֲאשֶׁ   ְבָזדֹון ַיֲעשֶׁ

ל ְשֹמעַ  ְלִבְלִתי  ן אֶׁ ד ַהֹכהֵּ ת ָהֹעמֵּ ת ָשם ְלָשרֶׁ יָך' ה אֶׁ ל אֹו ֱאֹלהֶׁ ט אֶׁ  ַהֹשפֵּ

ת  ל ָהָרע ּוִבַעְרתָ  ַההּוא ָהִאיש ּומֵּ  : ִמִיְשָראֵּ

 ס: עֹוד ְיִזידּון ְולֹא ְוִיָראּו ִיְשְמעּו ָהָעם ְוָכל  (יג)

 

המצווה להקים מערכת משפט בארץ ישראל נזכרת בספר דברים בשתי פרשיות, האחת בפרק טז והשנייה בפרק   .1

 יז. מה ההבדל העיקרי בין שתי הפרשיות? 

 

 

 כ( -בית דין קטן )טז, יח  -שופטים 

 דברים טז, יח 

ן ְוֹשְטִרים ֹשְפִטים יָך ְבָכל  ְלָך  ִתתֶׁ ר ְשָערֶׁ יָך' ה ֲאשֶׁ ן ֱאֹלהֶׁ יָך ָךלְ  ֹנתֵּ ת ְוָשְפטּו ִלְשָבטֶׁ ק ִמְשַפט ָהָעם אֶׁ דֶׁ  :צֶׁ

 רש"י

 שופטים, דיינים הפוסקים את הדין.  -שופטים ושוטרים  

 . ושוטרים, הרודין את העם אחר מצוותם. שמכין וכופתין במקל וברצועה עד שיקבל עליו את דין השופט

 

 ה"שוטרים"? לפי רש"י, מה תפקיד של ה"שופטים", ומה התפקיד של   .2
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 דברים טז, יח 

ן ְוֹשְטִרים ֹשְפִטים יָך ְבָכל  ְלָך  ִתתֶׁ ר ְשָערֶׁ יָך' ה ֲאשֶׁ ן ֱאֹלהֶׁ יָך ְלָך ֹנתֵּ ת ְוָשְפטּו ִלְשָבטֶׁ ק ִמְשַפט ָהָעם אֶׁ דֶׁ  :צֶׁ

 , דברים טז, יח רש"י

העם   את  צדק  ושפטו  דיינין  -משפט  מומחים    מנה 

 . וצדיקים לשפוט צדק

 , דברים טז, יח עזרא אבן

 . השופטים אל שב - משפט צדק  העם את  ושפטו

 

 של רש" והאב"ע, וענה: יםעיין בפסוק יח ובפירוש  .3

 מהו הציווי לפי כל פירוש.  בלשונך א. לפי רש"י והאב"ע, למי מופנה הציווי "ושפטו את העם משפט צדק"? וכתוב 

 נמק ב. איזה פירוש טוב יותר מבחינה תחבירית? 

 

 

 

 
 

 דברים טז, יט

ה לֹא ר  ַהֹשַחד ִכי  ֹשַחד ִתַקח ְולֹא ָפִנים ַתִכיר לֹא ִמְשָפט ַתטֶׁ י  ְיַעּוֵּ ינֵּ ף  ֲחָכִמים עֵּ י ִויַסלֵּ  :ַצִדיִקם  ִדְברֵּ

 אב"ע

 מהשופטים ידבר. עם כל אחד  -לא תטה משפט 

 רש"י

 .  כמשמעו -לא תטה משפט 

אף בשעת הטענות. אזהרה לדיין שלא יהא רך לזה וקשה לזה, אחד עומד ואחד יושב. לפי שכשרואה   - ולא תכיר פנים  

 . שהדיין מכבד את חברו מסתתמין טענותיו

ה את לבו אצלו להפוך  משקבל שחד ממנו אי אפשר שלא יט   -כי השחד יעור  .  אפילו לשפוט צדק  - ולא תקח שחד  

 . דברים המצודקים, משפטי אמת -דברי צדיקים  . בזכותו

 

 עיין בפסוק יט ובדברי האב"ע ורש"י, וענה:  .4

 ורש"י, למי מופנה הציווי "לא תטה משפט"? האם יש ביניהם מחלוקת בעניין הזה?   א. לפי האב"ע

 שהביא אותו לכך( הדקדוקי )רמז: מה הקושי ב. מדוע האב"ע, הביא פירוש שהוא מובן מאליו למילים "לא תטה משפט"? 

ה לֹאג. לפי רש"י, מה ההבדל בין הציווי "  "?ָפִנים   ַתִכיר לֹאומה הטעם לציווי "  "?ָפִנים ַתִכיר לֹאלבין " "ִמְשָפט ַתטֶׁ

" הרי כבר בתחילת הפסוק נאמר שאסור לדיין  ֹשַחד  ִתַקח  ְולֹא. לפי רש"י, מה הדין שמחדשת התורה באיסור " ד

 להטות את הדין? ומה הטעם לדין זה? 
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 דברים טז, כ

ק דֶׁ ק צֶׁ דֶׁ ת ְוָיַרְשתָ   ִתְחיֶׁה ְלַמַען ִתְרֹדף צֶׁ ץ  אֶׁ ר ָהָארֶׁ יָך' ה  ֲאשֶׁ ן ֱאֹלהֶׁ  : ָלְך ֹנתֵּ

 אב"ע 

לדבר צדק שירויח בו או יפסיד, או פעם אחר פעם כל ימי   :וטעם שני פעמים ,  עם בעלי הריב ידבר - תרדוף צדק צדק 

 היותך, או לחיזוק.  

 רש"י 

 . הלך אחר בית דין יפה  -צדק צדק תרדוף 

 נוי הדיינין הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתן: כדאי הוא מ -למען תחייה וירשת 

 

 עיין בפסוק כ, ובדברי רש"י והאב"ע, וענה: .5

 א. לפי האב"ע ורש"י, למי מופנה הציווי "צדק צדק תרדוף"? האם יש ביניהם מחלוקת בעניין הזה? 

 ?ב. מדוע גם רש"י וגם האב"ע פירושו שהציווי "צדק צדק תרדוף" אינו מופה לשופטים 

 הטעמים לכפילות "צדק צדק..."?   שלושתאת  בלשונךג. לפי האב"ע, הסבר 

 את הביטוי המעשי של הציווי "צדק צדק תרדוף".   בלשונךד. לפי רש"י, הסבר 

ת ְוָיַרְשתָ  ִתְחיֶׁה  ְלַמַעןה. לפי רש"י, בזכות מי ובזכות מה, נזכה לשכר "  ץ  אֶׁ ר ָהָארֶׁ יָך'  ה  ֲאשֶׁ ן  ֱאֹלהֶׁ  ". ָלך  ֹנתֵּ

 

 סיכום

 למי מפנה התורה את הציוויים הבאים )לממני הדיינים, לדיינים או לבעל הדין(. א.  .6

 ראב"ע רש"י הציווי

ן ְלָך"    )יח(" ֹשְפִטים ְוֹשְטִרים ִתתֶׁ

ק " דֶׁ ת ָהָעם ִמְשַפט צֶׁ     )יח(" ְוָשְפטּו אֶׁ

ה ִמְשָפט"    )יט(" לֹא ַתטֶׁ

ק ִתְרֹדף" דֶׁ ק צֶׁ דֶׁ    )כ( " צֶׁ

 

 פסוקים הללו יש פנייה לשלושה גורמים: לממני הדיינים, לדיינים ולבעל הדין? שבב. מה המשמעות 

 

 יג( - בית הדין הגדול וזקן ממרא )יז, ח -שופטים 

   יז דברים

א ִכי( ח) ין ַלִמְשָפט ָדָבר ִמְמָך ִיָפלֵּ ין  ְלָדם  ָדם בֵּ ין ְלִדין ִדין  בֵּ ַגע ּובֵּ ַגע נֶׁ י ָלנֶׁ יָך ִריֹבת ִדְברֵּ    ִבְשָערֶׁ

ל ְוָעִליָת  ְוַקְמתָ   ר ַהָמקֹום אֶׁ יָך' ה  ִיְבַחר ֲאשֶׁ    :בֹו ֱאֹלהֶׁ

ל ּוָבאתָ ( ט) ל  ַהְלִוִים ַהֹכֲהִנים  אֶׁ ט ְואֶׁ ר ַהֹשפֵּ ם ַבָיִמים  ִיְהיֶׁה ֲאשֶׁ ת ְלָך  ְוִהִגידּו  ְוָדַרְשתָ  ָההֵּ  : ַהִמְשָפט ְדַבר  אֵּ

ר ַהָדָבר ִפי  ַעל ְוָעִשיָת ( י) ר ַההּוא   ַהָמקֹום  ִמן ְלָך ַיִגידּו ֲאשֶׁ ר ְכֹכל ַלֲעשֹות  ְוָשַמְרתָ ' ה  ִיְבַחר ֲאשֶׁ  : יֹורּוָך ֲאשֶׁ

ר ַהתֹוָרה ִפי ַעל( יא) ר ַהִמְשָפט  ְוַעל יֹורּוָך   ֲאשֶׁ ה  ְלָך  יֹאְמרּו  ֲאשֶׁ ר ַהָדָבר ִמן ָתסּור לֹא ַתֲעשֶׁ  : ּוְשמֹאל ָיִמין   ְלָך ַיִגידּו ֲאשֶׁ
 

ר ְוָהִאיש( יב) ה ֲאשֶׁ ל ְשֹמעַ  ְלִבְלִתי  ְבָזדֹון ַיֲעשֶׁ ן  אֶׁ ד  ַהֹכהֵּ ת  ָהֹעמֵּ ת ָשם ְלָשרֶׁ יָך ' ה אֶׁ ל  אֹו ֱאֹלהֶׁ ט אֶׁ    ַהֹשפֵּ

ת  ל ָהָרע  ּוִבַעְרתָ  ַההּוא ָהִאיש ּומֵּ  : ִמִיְשָראֵּ

 ס : עֹוד ְיִזידּון ְולֹא ְוִיָראּו  ִיְשְמעּו ָהָעם  ְוָכל( יג)

 

, וכי ההישמעות לדבריהם התורה באמת נמסרה ממקורה האלוקי לידי החכמיםם נידרש כאן להבנה חדשה, כי  הע

היא היא שתאפשר את קיומה של התורה לאורך הדורות. הפסוקים מראים זאת בכך שהם מרחיבים ומעצימים את 

 הדין הגדול. הסמכות הטוטאלית של בית 
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 בארץ ישראל לעומת ההליך השיפוטי במדבר ההליך השיפוטי 

 בארץ ישראל ההליך השיפוטי  במדבר ההליך השיפוטי 

 

 )ע"פ עצת יתרו(כו -, כהיח שמות

ה  ַוִיְבַחר... י  ֹמשֶׁ ל  ִמָכל  ַחִיל   ַאְנשֵּ ן   ִיְשָראֵּ   ֹאָתם  ַוִיתֵּ

י   ָהָעם   ַעל   ָראִשים י  ֲאָלִפים   ָשרֵּ אֹות  ָשרֵּ י  מֵּ   ֲחִמִשים  ָשרֵּ

י ת   ְוָשְפטּו  :ֲעָשֹרת  ְוָשרֵּ ת  ְבָכל  ָהָעם  אֶׁ ת  עֵּ ה   ַהָדָבר  אֶׁ   ַהָקשֶׁ

ל ְיִביאּון ה  אֶׁ ם  ִיְשפּוטּו ַהָקֹטן  ַהָדָבר ְוָכל ֹמשֶׁ  :הֵּ

 

 ט  -, חיז דברים

א  ִכי ין  ַלִמְשָפט   ָדָבר   ִמְמָך  ִיָפלֵּ ין   ְלָדם  ָדם   בֵּ   ְלִדין   ִדין   בֵּ

ין ַגע  ּובֵּ ַגע  נֶׁ י  ָלנֶׁ יָך  ִריֹבת  ִדְברֵּ ל   ְוָעִליתָ   ְוַקְמתָ   ִבְשָערֶׁ   אֶׁ

ר  ַהָמקֹום יָך'  ה  ִיְבַחר  ֲאשֶׁ ל  ּוָבאָת   :בֹו  ֱאֹלהֶׁ   ַהֹכֲהִנים   אֶׁ

ל   ַהְלִוִים  ט  ְואֶׁ ר  ַהֹשפֵּ ם  ַבָיִמים  ִיְהיֶׁה  ֲאשֶׁ   ְוָדַרְשָת   ָההֵּ

ת ְלָך ְוִהִגידּו  :ַהִמְשָפט ְדַבר אֵּ

הפסוקים מתארים תהליך היררכי, בו הדברים הקשים מובאים  

בהם    .למשה מצבים  על  לומדים  אנו  בתורה  מקומות  במספר 

נתעלמה הלכה ממשה רבנו. הדרך בה לומד משה את ההלכה היא  

 בנבואה. מספר דוגמאות לכך:  

 יד( -)ויקרא כד, יהמקלל  ▪

 יא( -)במדבר ט, ה פסח שני  ▪

 לו( -)במדבר טו, לבהמקושש  ▪

 ( ח-)במדבר כז, אבנות צלפחד  ▪

 

 

 עיין בטבלה, וענה:  .7

 א. מה היה המבנה של מערכת המשפט במדבר? ומה היה תפקידו של משה? 

 ב. מה עשו בתקופת המדבר במקרה שמשה לא ידע לפתור שאלה הלכתית ומשפטית קשה. הבא דוגמא אחת  

 "י?  לבין פתרון לשאלות אלו בא  ,במדברקשות  מה ההבדל המעשי בין דרכי פתרון לשאלות הלכתיות ושיפוטיות  ג.  

 ד. מה הסיבה להבדל? 

 

 

 

 

מאת נביא ה', כלומר תשובות ישירות מאת ה',    -משה  במדבר הפתרון לשאלות הלכתיות והשיפוטיות היו מאת   .8

לעומת זאת בארץ ישראל הנבואה אינה מספקת יותר תשובות לשאלות הלכתיות או שיפוטיות )הדבר אף אסור  

מבחינה הלכתית(, מצב זה יכול ליצור תחושה מוטעית שהפתרונות הניתנים בארץ ישראל ע"י בית הדין הגדול  

הוכח  ט, והסבר כיצד התורה, נתנה מענה לתחושה זו.  -ת אנושיים. עיין בדברים יז ח אינם מאת ה' אלא פתרונו

 .תשובתך בכתובאת 

 

 משה  חתימת נבואת  

 לד ויקרא כז , 

ר ִצָּוה  ה ַהִמְצֹות ֲאשֶׁ לֶׁ ל ְבַהר ִסיָני:   אֵּ י ִיְשָראֵּ ל ְבנֵּ ה אֶׁ ת ֹמשֶׁ  ה' אֶׁ

 ספרא בחוקותי ג 

   .שאין נביא רשאי לחדש עוד דבר מעתה -אלה המצוות 

 

 לפי הספרא, מה ההבדל המהותי בין נבואת משה לנבואות של כל הנביאים שבאו אחריו?  .9

  

https://mg.alhatorah.org/TanakhLab?c1=Vayikra:24:10-24:14&c2=Bemidbar:9:5-9:11&f=bf
https://mg.alhatorah.org/TanakhLab?c1=Vayikra:24:10-24:14&c2=Bemidbar:9:5-9:11&f=bf
https://mg.alhatorah.org/TanakhLab?c1=Bemidbar:15:32-15:36&c2=Bemidbar:27:1-27:8&f=bf
https://mg.alhatorah.org/TanakhLab?c1=Vayikra:24:10-24:14&c2=Bemidbar:9:5-9:11&f=bf
https://mg.alhatorah.org/TanakhLab?c1=Bemidbar:15:32-15:36&c2=Bemidbar:27:1-27:8&f=bf
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 הגדול  נושאים שבהם דן בית הדין

   , חיז דברים

א ִכי ין ַלִמְשָפט  ָדָבר ִמְמָך ִיָפלֵּ ין ְלָדם ָדם בֵּ ין   ְלִדין ִדין בֵּ ַגע ּובֵּ ַגע נֶׁ י ָלנֶׁ יָך ִריֹבת ִדְברֵּ    ִבְשָערֶׁ

ל ְוָעִליָת  ְוַקְמתָ  ר ַהָמקֹום אֶׁ יָך' ה  ִיְבַחר ֲאשֶׁ    :בֹו ֱאֹלהֶׁ

  י"רש

 ממך.  ומכוסה   נבדל שהדבר , ופרישה הבדלה  לשון הפלאה כל  - יפלא כי

 טהור.  לדם טמא דם בין -  לדם דם בין

 חייב.  לדין  זכאי דין  בין  -  לדין דין בין

 טהור. לנגע טמא נגע בין -  לנגע נגע בין

 מזכה.  וזה  מחייב זה מטהר וזה מטמא זה, בדבר חולקים העיר חכמי שיהיו - ריבות דברי

 

 עיין בפסוק ח' ובדברי רש"י, וענה:   .10

   ?בבית המקדש -ב בירושלים שדן בית הדין הגדול בירושלים שיו תחומיםבאילו א. 

 סס את תשובתך על הכתוב.ב ?בירושלים ית הדין הגדולשני המצבים שבהם מגיעים לדיון בב  הם ב. מה
 
 
 
 

 

 סמכות השופט

 , טיז דברים

ל ּוָבאתָ  ל   ַהְלִוִים ַהֹכֲהִנים  אֶׁ ט ְואֶׁ ר ַהֹשפֵּ ם ַבָיִמים ִיְהיֶׁה ֲאשֶׁ ת ְלָך ְוִהִגידּו  ְוָדַרְשתָ  ָההֵּ  :ַהִמְשָפט  ְדַבר  אֵּ

 רש"י

  שופט   אלא  לך  אין.  לו  לשמוע  צריך  אתה  לפניו  שהיו  שופטים  כשאר  אינו  ואפילו  -  ההם  בימים  יהיה  אשר  השופט  ואל

 שבימיך. 

 

 השנה כ"ה ע"ב בבלי ראש 

 . רי עולםכשלשה חמּו 1)גדעון, שמשון ויפתח(  עולם, שקל הכתוב שלשה קלי "משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו"

 . יפתח בדורו כשמואל בדורו  ,בדורו כאהרן בדורוחז"ל(  פע" -  )שמשוןן דַ בְ  ,בדורו כמשה בדורו )גדעון( לומר לך ירובעל

 .ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הצבור הרי הוא כאביר שבאבירים

 ,  , ט(דברים יז)" ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם"  ואומר

 ?ווכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל הדיין שלא היה בימי 

 ,  שבימיו שופט אצל אלא לילך לך אין הא

ה תֹאַמר "ַאל ואומר: ַהָיִמים ָהָיה?  מֶׁ ה טֹוִבים ָהיּו ָהִראֹשִנים  שֶׁ לֶׁ אֵּ    .ז, י(  )קהלת " מֵּ

 

ערכאה שיפוטית עליונה. הציווי למנות שופטים ולהישמע   -  במדבר היווה משה סמכות שיפוטית, ובשלב מאוחר יותר 

משמעותו הפקדת התורה, כולל סמכויות הפסיקה ליחיד ולציבור, בידיים אנושיות, )תוך מודעות לכך שלא לשופטים  

 . מע להם(מצווה להיש - בכל דור יקומו חכמים ברמה הגבוהה ביותר, ועדיין

 

)ט'( .11 בימים ההם"  יהיה  מוסיפות המילים "אשר  לכאורה?  -  מה  באה    המובנות מאליהן  מוטעית  איזו מחשבה 

 לעקור ע"י תוספת מילים אילו? )היעזר גם בדברי הגמרא במסכת ראש השנה(.  התורה

  

 
ת'  ה  יא: "ַוִיְשַלח  יב,  פרק א  שמואל 1 ל  אֶׁ עַּ ת ְיֻרבַּ ת ְבָדן ְואֶׁ ת ִיְפָתח   ְואֶׁ ל ְׁשמּוֵאל ְואֶׁ ם ַוַיצֵּ ְתכֶׁ ם  ִמַיד אֶׁ יכֶׁ ְשבּו ִמָסִביב  ֹאְיבֵּ ַטח". ַותֵּ  בֶׁ

http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0517.htm#9
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 של בית הדין בגדול  מחויבות לקבלת הפסיקה

   יז דברים

ר ַהָדָבר ִפי  ַעל ְוָעִשיָת ( י) ר ַההּוא   ַהָמקֹום  ִמן ְלָך ַיִגידּו ֲאשֶׁ ר ְכֹכל ַלֲעשֹות  ְוָשַמְרתָ ' ה  ִיְבַחר ֲאשֶׁ  : יֹורּוָך ֲאשֶׁ

ר ַהתֹוָרה ִפי ַעל( יא) ר ַהִמְשָפט  ְוַעל יֹורּוָך   ֲאשֶׁ ה  ְלָך  יֹאְמרּו  ֲאשֶׁ ר ַהָדָבר ִמן ָתסּור לֹא ַתֲעשֶׁ  : ּוְשמֹאל ָיִמין   ְלָך ַיִגידּו ֲאשֶׁ

 

  רמב"ם, הלכות ממרים פרק א הלכה א

ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל ועליהן    ,והם עמודי ההוראה  ,בית דין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה

חייב לסמוך וכל המאמין במשה רבנו ובתורתו    .זו מצות עשה  -"  על פי התורה אשר יורוך " הבטיחה תורה שנאמר  

 .מעשה הדת עליהן ולישען עליהן

 

   יא  יז, דברים י"רש

 ועל   ימין  -   ימין   על   לך   שאומר  שכן  וכל,  ימין  שהוא  שמאל  ועל  שמאל   שהוא   ימין   על   לך  אומר  אפילו   -   ושמאל  ימין 

 שמאל.  - שמאל

 

   יא ,יז דברים ן"רמב

הנולדים   הדברים   בכל   הדעות  ישתוו   שלא  הוא   וידוע,  בכתב  לנו  נתנה   התורה  כי  ,מאד  גדול   הזאת  במצוה  והצורך

 לבית  שנשמע, הדין הכתוב   לנו)פסק(   וחתך . תורות כמה התורה ותעשה  המחלוקות ירבו והנה, )המתחדשים במהלך הדורות(

 עד  מפי  עד  פירושו  שקבלו   בין ,  התורה  בפירוש  לנו   שיאמרו  מה   בכל  יבחר  אשר  במקום  השם   לפני  העומד  הגדול   דין

  אפילו,  התורה  להם  נותן  הוא  שלהם   הדעת  על  כי,  כוונתה  או  המקרא  משמעות  לפי  כן  שיאמרו  או,  הגבורה  מפי  ומשה

 בשמאל.  הימין כמחליף בעיניך יהיה 

,  חסידיו  את  יעזוב  ולא   מקדשו  משרתי  על  השם  רוח   כי,  ימין  שהוא  ימין   על  אומרים  שהם  לחשוב  לך   שיש   שכן  וכל

 . המכשול ומן הטעות מן נשמרו לעולם

 

 גם כשהאדם בטוח שהם טועים.  מנמק את הצורך בציות לבית הדין הגדולמפרש את דברי רש"י, והרמב"ן  .12

 מהו הנימוק הפרקטי? א. 

 הו הנימוק המהותי?  ב. מ

 

 יא ,יז דברים ן"רמב   

 תחשוב  אפילו,  ענינוו.  י"רש  לשון,  ימין  שהוא  שמאל  על  או  שמאל  שהוא  ימין  על  לך  אומר  אם  אפילו  -  ושמאל  ימין

 אוכל  איך תאמר ואל, כמצותם  תעשה, לשמאלך ימינך  בין יודע  אתה כאשר בעיניך פשוט והדבר ,טועים שהם בלבך

   הזה?  הנקי האיש  אהרוג או הזה  הגמור החלב

 לפניו   העומדים  יורוני   אשר  ככל  מצוותיו  בכל   שאעשה  המצוות,  על  המצוה  )הקב"ה(  האדון  אותי  צוה   כך   תאמר:  אבל

 עם  יהושע  רבי  כענין  וזה  ,יטעו  אפילו  התורה  לי  נתן  )ע"פ הבנתם(  דעתם  משמעות  ועל  יבחר  אשר  במקום  )בית דין הגדול(

  .(א כה  ה " ר) בחשבונו להיות שחל הכיפורים ביום ג"ר

 

 ? גם כשהאדם בטוח שהם טועים צורך בציות לבית הדין הגדול, לשאלה מדוע יש הו הנימוק ההלכתימ .13
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הפרקטי, ואיזה קטע מתאים יותר  לפניך שני קטעי פרשנות )רמב"ן וספר החינוך(, איזה קטע מתאים יותר לנימוק   .14

 לנימוק המהותי? 

 ו ,רמב"ן שמות כא 

מקיימי משפטי האלהים בעבור שהם    -  'אלהים'ואמר ר"א כי נקראו השופטים  ...  לב"ד  -"  והגישו אדניו אל האלהים"

...    בארץ יאמר הכתוב  שניהם"ולדעתי  דבר  יבא  ח(  שמות)  "עד האלהים  לרמוז  כב  בד,  יהיה עמהם  בר כי האלהים 

אלהים נצב בעדת אל "וכן אמר הכתוב    )שם(  "אשר ירשיעון אלהים..."  , הוא יצדיק והוא ירשיע וזהו שאמרהמשפט

... אלא בשעה שהדיין    כי האלהים הוא השופט, כלומר בקרב עדת אלהים ישפוט,  ()תהלים פב א  "בקרב אלהים ישפוט

ה' להם   כי הקים ")שופטים ב יח(    שכינתו בצדו, שנאמרכביכול מניח הקב"ה שמי השמים ומשרה  יושב ודן באמת,  

 ".שופטים והיה ה' עם השופט

  
 ספר החינוך, מצוה תצ"ו

נעשה כטעותם, וטוב ))עדיף ש, אין ראוי לנו לחלוק עליהם, אבל  2כלומר, שאפילו יהיו הם טועים בדבר אחד מן הדברים 

ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו, שבזה יהיה חורבן    לסבול טעות אחד ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטוב תמיד,

 . הדת וחלוק לב העם והפסד האומה לגמרי

 

   זקן ממרא 

   יז דברים

ר ְוָהִאיש( יב) ה ֲאשֶׁ ל ְשֹמעַ  ְלִבְלִתי  ְבָזדֹון ַיֲעשֶׁ ן  אֶׁ ד  ַהֹכהֵּ ת  ָהֹעמֵּ ת ָשם ְלָשרֶׁ יָך ' ה אֶׁ ל  אֹו ֱאֹלהֶׁ ט אֶׁ    ַהֹשפֵּ

ת  ל ָהָרע  ּוִבַעְרתָ  ַההּוא ָהִאיש ּומֵּ  : ִמִיְשָראֵּ

 ס : עֹוד ְיִזידּון ְולֹא ְוִיָראּו  ִיְשְמעּו ָהָעם  ְוָכל( יג)

 רבנו בחיי 

יעשה בזדון: )פסק הלכה   ועשה הוראה לעצמווהוא חכם מחכמי ישראל שירצה לחלוק עם ב"ד הגדול    והאיש אשר 

והוא חייב מיתה.   "זקן ממרא"הגדול בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת, הוא הנקרא    שלא כדעת הב"ד  לאחרים ע"פ דעתו(

 .ומת האיש ההוא. ימיתוהו בית דין

 

 עיין בפסוק יב ובדברי רבינו בחיי, וענה: .15

 )מה ההגדרה של "זקן ממרא"(?  מיהו "האיש אשר יעשה בזדון"א. 

 ב. באילו הלכות הוא חלק? 

 ?  ג. מדוע עונשו כה חמור

 

 של הזקן ממרא  עונשו

   יג ,יז דברים י"רש

 . ברגל אותו וממיתין  הרגל  עד לו שממתינין מכאן - ישמעו  העם וכל

 

 רש"י אומר שממתינים עם עונשו של ה"זקן ממרא" וממיתים אותו ברגל, מדוע?  .16

 

 
הפר מכפר על   הגדול.  דוגמה לאחריות של בית דיןהוא  ש"פר העלם דבר של ציבור"  הרי יש קורבן הנקרא    ,האם יכול להיות שבית הדין הגדול טועה? פשוט שכן  העמקה:  2

בית הדין עצמו, ולא על ידי החוטאים  חכמי  מוקרב על ידי  , כאשר הורה לעם ישראל הלכה לא נכונה, והעם חטאו. במקרה כזה הקורבן  הגדול   הלכה של בית הדיןבטעות  
 בעקבות הוראת בית הדין.עבירה  שעשו  
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 מצוות ההנהגה :יחידה

 
 

 ( כ-יד)פרק יז, פסוקים    מצוות המלך
 

   יז דברים

ל  ָתבֹא  ִכי ( יד) ץ  אֶׁ ר  ָהָארֶׁ יָך'  ה  ֲאשֶׁ ן   ֱאֹלהֶׁ ְך  ָעַלי   ָאִשיָמה  ְוָאַמְרתָ   ָבה  ְוָיַשְבָתה  ִויִרְשָתה   ָלְך  ֹנתֵּ לֶׁ ר  ַהגֹוִים  ְכָכל  מֶׁ  : ְסִביֹבָתי  ֲאשֶׁ

יָך ָתִשים שֹום ( טו) ְך ָעלֶׁ לֶׁ ר  מֶׁ יָך' ה ִיְבַחר ֲאשֶׁ ב בֹו ֱאֹלהֶׁ רֶׁ יָך ִמקֶׁ יָך ָתִשים ַאחֶׁ ְך ָעלֶׁ לֶׁ    מֶׁ

ת  תּוַכל לֹא  יָך ָלתֵּ ר ָנְכִרי ִאיש ָעלֶׁ  : הּוא  ָאִחיָך לֹא ֲאשֶׁ

ה לֹא ַרק( טז) ת  ָיִשיב ְולֹא סּוִסים לֹו  ַיְרבֶׁ    סּוס ַהְרבֹות ְלַמַען  ִמְצַרְיָמה ָהָעם אֶׁ

ם  ָאַמר' ַוה  ְך ָלשּוב ֹתִספּון לֹא ָלכֶׁ רֶׁ ה ַבדֶׁ  : עֹוד ַהזֶׁ

ה ְולֹא ( יז) ף  ְלָבבֹו  ָיסּור  ְולֹא  ָנִשים לֹו ַיְרבֶׁ סֶׁ ה לֹא  ְוָזָהב ְוכֶׁ  :ְמֹאד  לֹו ַיְרבֶׁ

א ַעל  ְכִשְבתֹו ְוָהָיה  (  יח) ת לֹו  ְוָכַתב ַמְמַלְכתֹו ִכסֵּ ה  אֶׁ ר ַעל ַהזֹאת  ַהתֹוָרה  ִמְשנֵּ פֶׁ י  סֵּ  :ַהְלִוִים ַהֹכֲהִנים  ִמִלְפנֵּ

י   ָכל בֹו ְוָקָרא ִעמֹו ְוָהְיָתה ( יט)    ַחָייו  ְימֵּ

ת  ְלִיְרָאה ִיְלַמד  ְלַמַען  ת ִלְשֹמר  ֱאֹלָהיו'  ה אֶׁ י ָכל  אֶׁ ת  ַהזֹאת ַהתֹוָרה ִדְברֵּ ה ַהֻחִקים ְואֶׁ לֶׁ  :ַלֲעֹשָתם  ָהאֵּ

ָחיו ְלָבבֹו  רּום ְלִבְלִתי ( כ) אֶׁ    ּוְשמֹאול ָיִמין   ַהִמְצָוה ִמן סּור ּוְלִבְלִתי  מֵּ

ב ּוָבָניו הּוא  ַמְמַלְכתֹו ַעל  ָיִמים  ַיֲאִריְך  ְלַמַען  רֶׁ ל ְבקֶׁ  ס : ִיְשָראֵּ

 

 מבוא

והנביא הם המשך תפקידיו המובהקים של משה  וכנביא. בהשוואה   -  תפקידי השופט  משה מוגדר בתורה כשופט 

לאלו, תפקיד המלך הוא תפקיד מנהיגות חדש לגמרי. אמנם משה היה מנהיגו של העם, מנהיגות שנבעה מהיותו 

 . 3בפשט הכתובים לא הוגדר כמלך השופט והנביא, מהיותו שליח ה', אך בשום מקום 

ת דבר ה'. לכן דאגת התורה היא רק שאכן מדובר בשליח  תפקיד השופט ותפקיד הנביא, הם תפקידים שמייצגים א

, ובמובן הזה הוא יכול להיות הניגוד הגדול ביותר האדםנאמן. לעומתם, תפקיד המלך הוא תפקיד של שלטון, שלטון  

על עם ישראל. כך אנו לומדים מדברי ה' אל שמואל "לא אותך מאסו...". לכן, פרשיית המלך   הקב"הלשלטונו של  

כפי   שיציג את עצמו כאלטרנטיבה לשלטונו של ה', סובבת כולה על ההגבלות שימנעו את שיגעון הגדלות של המלך,

   שאנו מוצאים רבות אצל המלכים בתנ"ך ומחוצה לו.

 . בא"י   -  הנהגה טבעיתלבמדבר,    -   ת ניסינהגה  המעבר מהת בירור מובהקת של  פרשת המלך בספר דברים הוא נקוד

 לפרנסהנקודה זו מתקשרת לרעיון שלמדנו במבוא ליחידה. הרעיון הוא: כמו שבא"י העם נדרש, לדאוג בכוחות עצמו  

, ע"פ בית יותהלכת -משפטיות ולפתור בעצמו בעיות  להקים צבא, - וןלביטחע"י עבודה בשדה ובעיר, לדאוג לעצמו 

  - שמתנהל בדרכי הטבע    שלטוןהדין הגדול בירושלים, כלומר להתנהל בדרך טבעית, כך גם העם נדרש בא"י להקים  

שלטון אנושי. היות שבימים ההם צורת השלטון הטבעית והאנושית )המקובלת בעולם(, הייתה מלוכה, לכן עליהם 

  למנות מלך בשר ודם. 

 
ל ֶמֶלְךַוְיִהי ִביֻשרּון "למעט הפסוק: העמקה:  3 י ִיְשָראֵּ י ָעם ַיַחד ִשְבטֵּ ף ָראשֵּ הוא   -מלך שם, הכוונה למשה: "אבן עזרא  , שלפי ה רים לג ה()דב" ְבִהְתַאסֵּ

 . "ששמעו ראשי עם התורה מפורשת מפיו והטעם כי הוא היה כמלךמשה  

 

 נביא   כוהנים  מלך  יםשופט מבוא 
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 ? רשותחובה או מינוי מלך מצוות 

 בבלי סנהדרין כ ע"ב 

ולבנות    ,5  , ולהכרית זרעו של עמלק4רבי יהודה אומר: שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך 

 .6  רהלהם בית הבחי

כנגד תרעומתן שנאמר זו אלא  נהוראי אומר: לא נאמרה פרשה  ר   :רבי  ֲאשֶׁ ַהגֹוִים  ְכָכל  ְך  לֶׁ מֶׁ ָעַלי  ָאִשיָמה  "ְוָאַמְרָת 

 . [למינוי של מלךבדיעבד בעתיד ה' מסכים שתיאמר של העם (  התרעומת) כלומר רק בגלל התלונה ]" ְסִביֹבָתי

 

 מה הן שתי הדעות המובאות בגמרא בעניין מינוי מלך?   .1
 
 
 

 . בסס ונמק מהדעות הללו?כל אחת , על אילו מילים בכתוב אפשר לבסס .2

 

 

 , יד יז דברים ן"רמב

 עשה  מצות  והיא  ".מלך  עלי  אשימה"  ואמור  כמו(  ב  כ  סנהדרין,  סז  ראה   ספרי)  רבותינו  דעת  על  -  מלך  עלי  אשימה  ואמרת

 כי ",  ואמרת"   והזכיר.  וזולתם,  (ח   כב  להלן)  "לגגך   מעקה   ועשית"   כלשון,  וישיבה  ירושה  אחר   כן  לומר  אותנו  שיחייב

 .מלך עלינו שנשים רצוננו :להם ויאמרו השופט ואל הלוים  הכהנים לפני שיבואו מצוה

 
 שימה "  (ה   ח   א"ש)  לשמואל  אמרו  שאול  את  להם  כששאלו  היה  שכן  ,העתידות  על  מרמיזותיו  זה  שגם,  עוד  דעתי  ולפי

 טעם  מה  כי',  וגו   "מלכנו   ושפטנו  הגוים  ככל  אנחנו  גם  והיינו"  (כ  פסוק   )שם,  כתוב  וכן,  "הגוים   ככל  לשפטנו  מלך  לנו

 אבל   ?!עולה  בעושי  לקנא  ולא  מהם  ללמד  ראויים  ישראל   ואין",  סביבותי  אשר  הגוים  ככל"  במצוה  התורה  שתאמר

 .(כה  ד לעיל) כבר פירשתי כאשר, )ולא בציווי( הבינוני בלשון הפרשה  באה ולכך, שיהיה לענין רמז זה

 

 ב"ן, וענה: מעיין בדברי הר .3

 ? רשותהיא חובה או ה  מלך מינוימצוות  והרמב"ן,( "דעת רבותינו") חז"ל  לפי א.

 ך"? מל עלי אשימה ואמרת " "המיליםמ נלמדה הלכה   איזו  הרמב"ן,  לפי ב.

ְך ָעַלי  ָאִשיָמה "ְוָאַמְרתָ :המילים  על הרמב"ן שמעלה הקושי מה ג. לֶׁ ּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביֹבָתי מֶׁ    "?ְכָכל הַּ

 י? הקוש  את ישבימ הרמב"ן  וכיצד 

 

  

 
ל  ָתבֹא "ִכי 4 ץ...   אֶׁ ְבָתה ִויִרְׁשָתה ָהָארֶׁ יָך ָתִשים ]רק אז[ שֹום   ...ָבה ְוָיׁשַּ ְך"  ָעלֶׁ לֶׁ  טו(.  - יז, יד דברים) מֶׁ
יָך' ה   ְבָהִניחַ  "ְוָהָיה  5 יָך  ִמָכל ְלָך ֱאֹלהֶׁ ץ ִמָסִביב ֹאְיבֶׁ ר  ָבָארֶׁ יָך' ה  ֲאשֶׁ ן  ֱאֹלהֶׁ ֲחָלה ְלָך ֹנתֵּ ה ] ְלִרְׁשָתה נַּ ת  רק אז[ ִתְמחֶׁ ר אֶׁ כֶׁ ק זֵּ  (. יט ,כה  דברים ) ַהָשָמִים" ִמַתַחת ֲעָמלֵּ
ל  ִאם  "ִכי  6 ר  ַהָמקֹום  אֶׁ ם'  ה   ִיְבַחר  ֲאשֶׁ יכֶׁ ם  ִמָכל  ֱאֹלהֵּ יכֶׁ ת  ָלשּום  ִשְבטֵּ ם  ּוָבאתָ   ִתְדְרשּו  ְלִשְכנֹו  ָשם  ְשמֹו  אֶׁ ת   ָשָמה... ַוֲעַבְרתֶׁ ן  אֶׁ ְבֶתם  ַהַיְרדֵּ   ... ]רק אז[ ְוָהָיה ָבָאֶרץ  ִויׁשַּ

ר  ַהָמקֹום ם' ה  ִיְבַחר ֲאשֶׁ יכֶׁ ן בֹו  ֱאֹלהֵּ  . (יא-ה  , יב דברים) ָשם" ְשמֹו ְלַשכֵּ
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o יד יז, דברים ספורנו  

 אבל  בלבד,  הוא  מולך  השופט שהיה  השופטים  כענין לא ,ולזרעו לו המלכות  שתהיה  - הגוים"  ככל מלך עלי "אשימה 

  כצאן'  ה  עדת  תהיה  "ולא  כאמרו:  )ע"י משה(,לארץ    בביאתם  נצטוו  האופן  בזה  למלך  שופט  מנוי  ועל.  אחריו  זרעו  לא

 .יתברך האל אצל נמאס וזרעו הוא במלכות מחזיק הגויים כמלכי שיהיה אמנם. (יז, כז במדבר) רועה" להם  אין אשר

  בו   שיבחר  כשר  אדם  אלא  יבחרו  לא  )שגם זרעו ימלוך אחריו(,  האופן  בזה   מלך  להם   להעמיד  ערפם  יקשו   שכאשר   צוה  אבל

 ואיש גבור   שיהיה פי   על  ואף, כשר אדם שיהיה פי   על  אף, נכרי  איש יהיה  ושלא,  דת על  ישראל יעביר  ולא, (טו פסוק)' ה

 .  מלחמה

  להמון  הקורות  בתקלות  עליהם  העונש  היה,  (ה ,  ח   א -שמואל)  הגוים"  "ככל  וזרעו  הוא  שימלוך  המלך  בשאלת  חטאו  וכאשר

-שמואל)  ההוא"  ביום  אתכם'  ה  יענה  ולא,  לכם  בחרתם  אשר  מלככם  מפני  ההוא  ביום  כאמרו: "וצעקתם  המלך,  בשביל

 . ( יא, יג הושע) בעברתי" ואקח,  באפי מלך לך וכאמרו: "אתן, (יח   א, ח,

, ומורה סורר  בן ממנה ולהוליד  לשנאתה שסופו  רמז אשר, תואר ביפת הרשות שהיה כמו המלך במנוי הרשות והיה

 שהייתה בת יפת תואר ויצא ממנו אבשלום(.  )שנשא את מעכה בת תלמי מלך גשוראבשלום  בדבר לדוד שקרא כמו

 

 עיין בדברי הספורנו, וענה לפיו:  .4

 ? רשותאו  חובהמינוי מלך הוא מצוות א. האם 

 ? מלךלבין הנהגה של  שופטב. מה ההבדל העיקרי בין הנהגה של 

 ג. מהי ההנהגה הרצויה לפי התורה? ומהי ההוכחה שהספורנו מביא ממשה? 

 גה של מלך? ומה הם התנאים של התורה כדי שתקום הנהגה כזו? ד. מדוע התורה מאפשרת הנה

 )שני דברים(  ה. מה הדמיון שמוצא הספורנו, בסוף דבריו, בין מצוות "יפת תואר" למצוות "מינוי מלך"?

 מעדיף הנהגה על ידי מלך?בימי שמואל העם מדוע עדיפה בעיני ה', והנהגת השופט   מדועו. 

 

 

 

 

 

 "?הגוים  ככל  מלך  עלי  עיין שוב בדברי הרמב"ן והספורנו: כיצד כל אחד מהן מבאר את האמירה של העם "אשימה  .5

 

 

 ?רשותחובה או מינוי מלך   - שאלת סיכום

 או רשות.    חובההאם מינוי מלך היא  -ראינו ארבע דעות העוסקות בשאלה  .6

 . בכתובאת ארבעת הדעות לשתי קבוצות ומה הביסוס של כל שיטה מיין  

 רשות חובה מינוי מלך 

   שם החכם 

   הביסוס בכתוב

 
 

  



 מלך   -מצוות ההנהגה 
 

88 

 

 מצוֹות "לא תעשה" החלות על המלך ותכליתן  

 יז -יז, טז דברים י"רש

 שנאמר   כמה.  משם  באים  שהסוסים,  מצרימה  העם  את  ישיב  שלא,  מרכבתו  כדי  אלא  -  סוסים  לו  ירבה  לא(  טז)

 . (כט י ' א  מלכים) "ומאה  בחמשים וסוס כסף  מאות בשש ממצרים מרכבה ותצא  ותעלה" :בשלמה

 כהנה   לך  ואוסיפה  מעט  ואם"  : לו  ונאמר,  נשים  שש  לדוד  לו  שהיו  שמצינו,  עשרה  שמונה  אלא   -  נשים  לו   ירבה   ולא (  יז)

 . (ח  יב'  ב שמואל) "וכהנה

 .חייליו(לפרנס ) [לאפסניאנ"א:] ו(ורחיאמשרתיו ו לפרנס) לאכסניא  ליתן כדי  אלא -  מאד לו ירבה  לא וזהב  וכסף

 

 החלות על המלך?   "לא תעשה" מצוותשלוש מהן   על פסוקים אלו ופרט:  יז וברש"י- עיין בפסוקים טז .7

 

 מתי המלך עובר על כל אחד מהאיסורים הללו?  .8

 

 

 יז, טז דברים ן"רמב

(  כט  ,י  א"מ)  שנאמר ,  משם  באים  שהסוסים ,  מצרימה  העם  את  ישיב  שלא  כדי   מרכבתו   כדי  אלא  -   סוסים  לו  ירבה  לא 

  .י"רש לשון -" ומאה  בחמשים וסוס כסף  מאות בשש ממצרים מרכבה  ותצא ותעלה"

 לסחורה  חוזר  אתה  אבל  חוזר  אתה   אי  לישיבה"  :(י"פ  סוף)  סנהדרין  בסוף   בירושלמי  אמרו  כי,  בזה  לי  והוקשה

 .  ומותר  - זו היא סחורה ,והרכב הסוסים משם  ויקנה  המלך ישלח  ואם,  "הארץ ולכבוש לפרקמטיא 

 יבטח  שלא,  המותרת סחורה  בדרך או שנער  ומארץ  ,מארצו אפילו  סוסים  לו   ירבה  לא  הזהיר  כי ,  הכתוב שדרך  ויתכן 

ואחר כך הזהיר על המלך שלא ישיב את .  אלהיו  בשם  מבטחו  יהיה   אבל ,  מאוד  עצמו  כי   פרשיו  ועל  רב   כי  רכבו  על

 ... העם מצרימה

 

ה לֹא ַרק ", נאמר בפסוק טז .9 ת  ָיִשיב  ְולֹא  סּוִסים לֹו ַיְרבֶׁ  עיין בדברי רש"י ורמב"ן, וענה:  " ִמְצַרְיָמה ָהָעם אֶׁ

 א. מחק את המילים המיותרות בטבלה הבאה, והשלם את החסר. 

 לפי רמב"ן לפי רש"י 

 בפסוק טז יש:

 ם / איסור אחד ישני איסור

 _______________________________ שהוא/שהם:

 בפסוק טז יש:

 ם / איסור אחד ישני איסור

 _______________________________ שהוא/שהם:

 "ולא ישיב את העם מצרימה" הוא: 

 טעם לאיסור ריבוי הסוסים / איסור העומד בפני עצמו 

 "ולא ישיב את העם מצרימה" הוא: 

 איסור העומד בפני עצמו טעם לאיסור ריבוי הסוסים / 

 מה הטעם לאיסור "לא ירבה לו סוסים"?

______________________________________ 

______________________________________ 

 מה הטעם לאיסור "לא ירבה לו סוסים"?

______________________________________ 

______________________________________ 

 מנין אסור להרבות סוסים? 

_______________________________________ 

 מנין אסור להרבות סוסים? 

_______________________________________ 

  

  ב. מה מקשה הרמב"ן על רש"י? 
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   תכליתהוהחלה על המלך  "העשה"מצוות 

   יז דברים

א ַעל  ְכִשְבתֹו ְוָהָיה (יח) ת לֹו  ְוָכַתב  ַמְמַלְכתֹו ִכסֵּ ה אֶׁ ר ַעל ַהזֹאת ַהתֹוָרה ִמְשנֵּ פֶׁ י  סֵּ  :ַהְלִוִים  ַהֹכֲהִנים ִמִלְפנֵּ

י   ָכל בֹו ְוָקָרא ִעמֹו ְוָהְיָתה ( יט)    ַחָייו  ְימֵּ

ת  ְלִיְרָאה ִיְלַמד  ְלַמַען  ת ִלְשֹמר  ֱאֹלָהיו'  ה אֶׁ י ָכל  אֶׁ ת  ַהזֹאת ַהתֹוָרה ִדְברֵּ ה ַהֻחִקים ְואֶׁ לֶׁ  :ַלֲעֹשָתם  ָהאֵּ

ָחיו ְלָבבֹו  רּום ְלִבְלִתי ( כ) אֶׁ    ּוְשמֹאול ָיִמין   ַהִמְצָוה ִמן סּור ּוְלִבְלִתי  מֵּ

ב ּוָבָניו הּוא  ַמְמַלְכתֹו ַעל  ָיִמים  ַיֲאִריְך  ְלַמַען  רֶׁ ל ְבקֶׁ  ס : ִיְשָראֵּ

 

 כ, וענה:-יחעיין בפסוקים  .10

   ? חלה על המלךמיוחדת הה "עשה "מהי מצוות ה א. 

 הן שתי המטרות של מצווה זו? ומה  ב. לפי התורה,  

 ?ג. על פי הכתוב בפסוק כ', מה תהיה התוצאה של שמירת המצוות המוטלות על המלך 

 
 

 יז  דברים י"רש

 שתי ספרי תורה.  - את משנה התורה )יח( 

 מונחת בבית גנזיו. ואחת שנכנסת ויוצאת עמו...אחת שהיא 

 .נביא של  קלה  מצוה אפילו  - המצוה מן סור ולבלתי( כ)

  ל תוחֵּ   ימים  שבעת"  :שמואל  לו  שאמר  בשאול  מצינו  וכן.  לאו  שומע  אתה  הן  מכלל  -]על ממלכתו[    ימים  יאריך  למען

, היום  כל  לשמור   הבטחתו  שמר  ולא  (ח,  יג'  א   שמואל)  "ימים  שבעת  לויוחֶׁ "  וכתיב(  ח ,  י'  א  שמואל )  "עולות   להעלות   אליך   בואי   עד

 הא  (.יד   -   ז  יג  שם)  "תקום  לא  ממלכתך  ועתה  ...  שמרת  לא  נסכלת"   לו  ואמר  שמואל  שבא  עד  העולה  להעלות  הספיק  ולא

 .נענש  נביא של  קלה מצוה שבשביל, למדת

 

 עיין ברש"י, וענה:  .11

 לאו". א. הסבר את הביטוי "מכלל הן אתה שומע  

 ב. מה מפרש רש"י בעזרת ביטוי זה? ומה הראיה שהוא מביא משאול המלך? 

 

 

  כ, יז דברים ,ן"רמב

 וכל ,  הלב  ורוממות   מגאות   המלך  את  ימנע  הכתוב   כי,  )גאוה(  הגאות  איסור  בתורה  בכאן   נרמז  -   מאחיו   לבבו   רום   לבלתי 

 הקטנים  אחיו  ככל  שפל  לבבו  להיות   יזהירנו  ולהתגדל,  להתרומם  )למלך(  בראוי  כי,  לכך  ראויים  שאינן  האחרים  שכן

 .  ממנו

  ובו  התהלה  לבדו  ולו,  והרוממות  הגדולה  לבדו'  לה   כי,  במלך  אפילו  האלהים  אצל  ונמאסת  מגונה  מדה  הגאוה  כי

  יתהלל  בזאת  אם   "כי  וכתיב,  (ה  טז  משלי)לב"    גבה   כל   השם  "תועבת  שלמה   המלך   יד  על  המבואר  כעניין.  האדם  יתהלל 

 .'וגו (כג ט  ירמיה )אותי"   וידוע  השכל המתהלל 

 

 עיין בפסוק כ' ובדברי הרמב"ן, וענה  .12

צריך להתרחק מן הגאוה.    ל כל אדםשכקל וחומר  הרמב"ן לומד מכאן  נאמר כאן על מלך,    -איסור הגאווה  .  א

  .הסבר את הקל וחומר

 . הסבר מדוע צריך להזהיר במיוחד את המלך להימנע מגאווה? ב
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  'רמב"ם, הלכות מלכים, פרק ב' הלכה ו 

כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול, וחייב הכל בכבודו, כך ציווהו להיות לבו בקרבו שפל וחלל, שנאמר: "ולבי חלל  

ויהיה חונן ומרחם לקטנים  רום לבבו מאחיו",  יתר מדאי, שנאמר: "לבלתי  בישראל  לב  גסות  ינהג  ולא  בקרבי", 

בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטנים, וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים ידבר וגדולים, ויצא ויבא  

רכות, שנאמר: "שמעוני אחי ועמי"... לעולם יתנהג בענווה יתירה... ויסבול טרחם ומשאם ותלונותם וקצפם כאשר 

קבלה: "כרועה עדרו ירעה, ישא האומן את היונק. רועה קראו הכתוב: "לרעות ביעקב עמו", ודרכו של רועה מפורש ב

 ". בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישא

 

 )ציין שישה דברים( כיצד באה לידי ביטוי שפלות הרוח של המלך?  .13

 

o  הקשר רחב: בתנ"ך 

בתחילת לימוד הנושא שלנו "מצוות מינוי מלך" ראינו את המחלוקת בחז"ל ובמפרשים, האם מינוי מלך היא מצווה  

הנהגת ישירה של ה' או הנהגה    - שאלה: איזו שיטת הנהגה רצויה יותר ע"פ התורה  או רשות. מחלוקת זו נושקת ל

 ע"י מלך? שאלה זו עולה גם בהקשר של כמה פרקים בתנ"ך. 

מהו   .14 אחד(  )במשפט  בקצרה  וסכם  הבאים  במקרות  ואיזו    הקשרעיין  שלנו,  העניין  נידון  אחד    תשובהשבו  כל 

 הנהגת ה' או הנהגת מלך?  - נהגה רצויה יותר מהמקורות הללו מציע לשאלה העקרונית איזו ה 

 ברמת בקיאות.  הבאים להכיר את המקורות עליך  

 כג -שופטים ח', כב א.

   ח- שמ"א ח', ד ב.

   יד- מלכים א ג, ה ג.

   תהילים ע"ב :רשות ד.

 

 

 

 

 סיכום

 שינויים רבים אמורים לחול על עם ישראל עם עזיבתם את המדבר וכניסתם לארץ ישראל.  .15

 לאור הדברים שלמדנו במבוא, ענה: 

 השליט עם כניסתו לארץ?-א. איזו שינוי משמעותי אמור לעבור עם ישראל בתחום המנהיג

ב. מדוע המעבר מחיי מדבר לחיים בארץ ישראל מביא איתו שינוי גם בעניין המנהיג?  

https://mg.alhatorah.org/Tanakh/Melakhim_I/3.1#m5e0n6
https://mg.alhatorah.org/Tanakh/Tehillim/72.1#m5e0n6
https://mg.alhatorah.org/Tanakh/Shemuel_I/8.1#m5e0n6
https://mg.alhatorah.org/Tanakh/Shofetim/8.1#m5e0n6
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 מצוות ההנהגה :יחידה

 

 (ח-אפרק יח, ותפקידם בארץ )דיניהם   -כוהנים 

   יח דברים

ט ָכל  ַהְלִוִים ַלֹכֲהִנים ִיְהיֶׁה לֹא( א) בֶׁ ִוי שֵּ ק לֵּ לֶׁ ל ִעם ְוַנֲחָלה  חֵּ י ִיְשָראֵּ לּון  ְוַנֲחָלתֹו' ה ִאשֵּ  :יֹאכֵּ

ב לֹו ִיְהיֶׁה  לֹא ְוַנֲחָלה( ב) רֶׁ ָחיו  ְבקֶׁ ר ַנֲחָלתֹו הּוא' ה  אֶׁ ר ַכֲאשֶׁ  ס : לֹו ִדבֶׁ

 
ה( ג) ת  ַהֹכֲהִנים ִמְשַפט ִיְהיֶׁה  ְוזֶׁ אֵּ ת  ָהָעם מֵּ אֵּ י מֵּ ַבח  ֹזְבחֵּ ה ִאם שֹור ִאם  ַהזֶׁ ן ְוָנַתן  שֶׁ ָבה ְוַהְלָחַיִים ַהְזֹרעַ  ַלֹכהֵּ  : ְוַהקֵּ

אִשית( ד) ָך ִתיֹרְשָך  ְדָגְנָך רֵּ אִשית ְוִיְצָהרֶׁ ז  ְורֵּ ן צֹאְנָך גֵּ  :לֹו ִתתֶׁ

 
יָך'  ה ָבַחר בֹו ִכי( ה) יָך ִמָכל  ֱאֹלהֶׁ ת ַלֲעֹמד  ְשָבטֶׁ ם ְלָשרֵּ  ס : ַהָיִמים  ָכל ּוָבָניו  הּוא' ה ְבשֵּ

 
ִוי  ָיבֹא  ְוִכי( ו) ַאַחד ַהלֵּ יָך מֵּ ל  ִמָכל ְשָערֶׁ ר ִיְשָראֵּ ל  ַנְפשֹו ַאַּות ְבָכל ּוָבא ָשם ָגר הּוא ֲאשֶׁ ר ַהָמקֹום אֶׁ  ': ה ִיְבַחר  ֲאשֶׁ

ת( ז) רֵּ ם ְושֵּ ָחיו  ְכָכל ֱאֹלָהיו' ה ְבשֵּ י ָשם ָהֹעְמִדים ַהְלִוִים  אֶׁ  ': ה ִלְפנֵּ

ק( ח) לֶׁ ק חֵּ לֶׁ לּו ְכחֵּ  ס : ָהָאבֹות ַעל ִמְמָכָריו ְלַבד  יֹאכֵּ

 

 

 מבוא

נביא.  שופט,  מלך,  לבין שלוש הצלעות האחרות:  בינו  להבחין  יש  אולם  בהנהגה,  נוספת  צלע  הוא  מעמד הכהונה 

מולאו על ידי משה רבנו במדבר, ועם הכניסה לארץ התורה מצווה על העברתן לידיים אנושיות, שלושה תפקידים אלו  

 ומדריכה כיצד לעשות זאת.  

ובניו ככוהנים, והתפקיד מועבר  בין תפקידיו של משה. בתקופת המדבר פעלו אהרן  נכללה  לעומתם, הכהונה לא 

האם   -  עוברת שינוי בין המדבר לארץ ישראל, ואם כן  לכן עלינו לבחון, האם גם הכהונהבאופן אוטומטי לבניהם.  

 .  או שמדובר כאן בשינוי מסוג אחר השינוי דומה לשינויים הקודמים שתיארנו, מהנהגה ניסית להנהגה טבעית

היקשרות   -מצביעים על כך שהכוהנים לא אמורים לעבור את התהליך המיועד לעם כולו  ב(  -)יח, אהפסוקים עצמם  

 :  , שנאמרפרנסהוללאדמה 

ט  ָכל ַהְלִוִים ַלֹכֲהִנים  ִיְהיֶׁה "לֹא בֶׁ ִוי שֵּ ק  לֵּ לֶׁ ל  ִעם ְוַנֲחָלה  חֵּ  ִיְשָראֵּ

י לּון.   ְוַנֲחָלתֹו'  ה ִאשֵּ  יֹאכֵּ

ֲחָלה  ֶאָחיו ְבֶקֶרב ּלֹו  ִיְהֶיה  לֹא ְונַּ

ר ַנֲחָלתֹו הּוא ' ה ר  ַכֲאשֶׁ  לֹו" ִדבֶׁ

דבריםלאור   לספר  במבוא  עמה שלמדנו  לחיי  יותר  דומה  הכוהנים  של  חייהם  אורח  ישראל, האם  או    ם  במדבר, 

  לחייהם בארץ ישראל? מה עשוי להיות ההסבר לכך?
 

  

 נביא   כוהנים  מלך  יםשופט מבוא 
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ֲחָלתֹו"    "ה' הּוא נַּ

   יח דברים

ט ָכל  ַהְלִוִים ַלֹכֲהִנים ִיְהיֶׁה לֹא( א) בֶׁ ִוי שֵּ ק לֵּ לֶׁ ל ִעם ְוַנֲחָלה  חֵּ י ִיְשָראֵּ לּון  ְוַנֲחָלתֹו' ה ִאשֵּ  :יֹאכֵּ

ב לֹו ִיְהיֶׁה  לֹא ְוַנֲחָלה( ב) רֶׁ ָחיו  ְבקֶׁ ֲחָלתֹו הּוא' ה  אֶׁ ר נַּ ר  ַכֲאשֶׁ  ס : לֹו ִדבֶׁ

 

"הכ .1 הלויים"ו המושג  לוי  הנים  משבט  הכוהנים  פירושו  א'  בפסוק  מדובר    .הנזכר  שאכן  עצמו  מהפסוק  הוכח 

 ים שאינם כוהנים?י הנים בלבד ולא בלוובכ

 

 . בביזה - חלק

 . בארץ - ונחלה

 . [קדשים קדשינ"א: ]  "המקדש  קדשי"  -' ה אשי

 .  אחיו בקרב לו  יהיה לא גמורה נחלה אבל. ומעשרות תרומות )למשל("  הגבול  קדשי"  אלו  - ונחלתו

 

 ב וברש"י על פסוק א, וענה: -עיין בפסוקים א .2

בכל הארץ )"קודשי    -א. איזו מתנת כהונה ניתנת לכהן במקדש )"קודשי מקדש"( ואיזו ניתנת לכהן מחוץ למקדש  

 ב?-גבול"( נזכרים בפסוקים א

 פעם, היעזר רש"י? ב מוזכרת המילה "נחלה" ארבע פעמים. מה משמעותה של מילה זו בכל -ב. בפסוקים א

 ?  לכוהנים נחלה כיצד מנמקת התורה כאן את העדר   ג.

 

 

 מתנות כהונה 

   יח דברים

ה( ג) ת  ַהֹכֲהִנים ִמְשַפט ִיְהיֶׁה  ְוזֶׁ אֵּ ת  ָהָעם מֵּ אֵּ י מֵּ ַבח  ֹזְבחֵּ ה ִאם שֹור ִאם  ַהזֶׁ ן ְוָנַתן  שֶׁ ָבה ְוַהְלָחַיִים ַהְזֹרעַ  ַלֹכהֵּ  : ְוַהקֵּ

אִשית( ד) ָך ִתיֹרְשָך  ְדָגְנָך רֵּ אִשית ְוִיְצָהרֶׁ ז  ְורֵּ ן צֹאְנָך גֵּ  :לֹו ִתתֶׁ

יָך'  ה ָבַחר בֹו ִכי( ה) יָך ִמָכל  ֱאֹלהֶׁ ת ַלֲעֹמד  ְשָבטֶׁ ם ְלָשרֵּ  ס : ַהָיִמים  ָכל ּוָבָניו  הּוא' ה ְבשֵּ

 

 )כ"קודשי גבול"(?  לכהן מחוץ למקדשהתורה מונה שניתנות  כתוב בלשונך, מה הן שלוש מתנות הכהונה ש .3
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 סדר עבודת הכהנים בבית המקדש 

   יח דברים

ִוי  ָיבֹא  ְוִכי( ו) ַאַחד ַהלֵּ יָך מֵּ ל  ִמָכל ְשָערֶׁ ר ִיְשָראֵּ ל  ַנְפשֹו ַאַּות ְבָכל ּוָבא ָשם ָגר הּוא ֲאשֶׁ ר ַהָמקֹום אֶׁ  ': ה ִיְבַחר  ֲאשֶׁ

ת( ז) רֵּ ם ְושֵּ ָחיו  ְכָכל ֱאֹלָהיו' ה ְבשֵּ י ָשם ָהֹעְמִדים ַהְלִוִים  אֶׁ  ': ה ִלְפנֵּ

ק( ח) לֶׁ ק חֵּ לֶׁ לּו ְכחֵּ  ס : ָהָאבֹות ַעל ִמְמָכָריו ְלַבד  יֹאכֵּ
 

 ז -ו יח, דברים י,"רש

 .  שלו שאינו במשמר ואפילו חובתו  או נדבתו   קרבנות ומקריב שבא הכהן על למד - ושרת '  וגו נפשו אות בכל ובא

  מוספי   כגון,  הרגל  מחמת  הבאות  בקרבנות  ועובדין   במשמר  שמקריבין  לרגל   הבאים   הכהנים  על  למד  עוד   אחר:  דבר

 . שלהם המשמר שאין פי  על ואף , הרגל

 
 אור מושג ברש"י  יב

הכוהנים שתפקידם לעבוד בבית המקדש היו מחולקים לקבוצות שנקראות "משמרות". כל משמר   משמר/משמרות:

עבד בתורו שבוע אחד. בשבוע עבודתם היו אנשי המשמר עושים את כל עבודות המקדש וכל "מתנות הכהונה" היו  

 ניתנות להם.  
 

 ז, וענה:-ח וברש"י על פסוקים ו-עיין בפסוקים ו  .4

ההזדמנויות   שתי  הן  שמגיע  מה  כשהוא  וזאת  כהונה"  "מתנות  ולקבל  קורבנות  בהקרבת  לעבוד  לכהן  שמותר 

 למקדש לא בזמן המשמר שלו?
 

 

 תפקידם של הכוהנים בארץ ישראל 

כדי להבין מהו האור ששופך חומש דברים על מקומם של הכהנים בהנהגה, בנוסף לידוע לנו מחומשים קודמים, נחפש 

 או שנפגוש בהמשך. בהם פגשנו בנושאים קודמים את התפקידים הנוספים של הכוהנים,

 א. עיין בפסוקים הבאים, והסבר בלשונך מה הן ארבעת התפקידים נוספים שיהיו לכוהנים בארץ ישראל?  .5

 לשון הכתוב תפקיד הכוהנים 

 

ל  ְלִוִים"ּוָבאָת אֶׁ ֹכֲהִנים הַּ ת   הַּ ם ְוָדַרְשָת ְוִהִגידּו ְלָך אֵּ ר ִיְהיֶׁה ַבָיִמים ָההֵּ ט ֲאשֶׁ ל ַהֹשפֵּ ְואֶׁ

ר  ל -ְדַבר ַהִמְשָפט;... ְוָהִאיש ֲאשֶׁ ה ְבָזדֹון ְלִבְלִתי ְשֹמַע אֶׁ ת ָשם  -ַיֲעשֶׁ ד ְלָשרֶׁ ן ָהֹעמֵּ ַהֹכהֵּ

ת ל-אֶׁ יָך אֹו אֶׁ ת ָהִאיש ַההּוא ..."- ה' ֱאֹלקֶׁ ט ּומֵּ  יב( -)דברים יז, ט ַהֹשפֵּ

 
י ר ִמִלְפנֵּ פֶׁ ה ַהתֹוָרה ַהזֹאת ַעל סֵּ ת ִמְשנֵּ א ַמְמַלְכתֹו ְוָכַתב לֹו אֶׁ   "ְוָהָיה ְכִשְבתֹו ַעל ִכסֵּ

ְלִוִים ֹכֲהִנים הַּ  )דברים ז, יח( "הַּ

הכוהנים מעורבים בדין עגלה  

 . ערופה, כשנרצח אדם מישראל

ֹכֲהִנים"ְוִנְגשּו  ם  - ִכי ָבם ָבַחר ה' אֱ  ְבֵני ֵלִוי הַּ ם ה' ְוַעל ִפיהֶׁ ְך ְבשֵּ יָך ְלָשְרתֹו ּוְלָברֵּ לֹוקֶׁ

 כא, ה(ִיְהיֶׁה ָכל ִריב ְוָכל ָנַגע". )דברים 

 
ל   ּוְלֵלִוי" יָך ְלַיֲעֹקב ְותֹוָרְתָך ְלִיְשָראֵּ ָך... יֹורּו ִמְשָפטֶׁ יָך ְלִאיש ֲחִסידֶׁ יָך ְואּורֶׁ ָאַמר ֻתמֶׁ

ָך...יָ  ָך ְוָכִליל ַעל ִמְזְבחֶׁ  י( - " )דברים לג, חִשימּו ְקטֹוָרה ְבַאפֶׁ

 

של הכהנים בהנהגה הציבורית, מלבד הימים הספורים  תפקידםמהו כא, -התפקידם שמצאת בפרקים יז וע"פ ב. 

 שבהם הם משרתים במקדש? מהי החשיבות של מעמדם? 
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 הקטע מהמילים "בשנות המסע" ועד המילים "כדי לשרת במקדש"כים להכיר רק את ייח"ל צר 3תלמידי 

o  א   ,יחדברים רש"ר הירש 

בעם. כבר נאמר פעמים אחדות   הדברים הקודמים דנו במעמד השופטים והמלך בקרב העם, ועל כך נוספות עתה ההלכות על מעמד הכהנים

 שהם וכל שבט לוי לא יטלו חלק ונחלה בנכסים שהאומה זוכה בהם בתורת כלל ואין להם חלק בארץ ולא בשלל המלחמה.  

בהתאם לכך כבר נידונו גם מתנות    וכל קיומם הארצי תלוי בפעילותם למען ה' ומקדשו.)לעיל י, ט(    "ה' הוא נחלתו" כמו כן כבר נאמר ש

 .  נציגי המקדש ומשרתיו)ויקרא כב; במדבר יח( הניתנות להם בתורת  הכהונה 

כולן מתוארות  יש להן צד משותף:    -כגון ביכורים, תרומה, חלה, בכור, בשר חטאת ואשם, חזה ושוק, חרם וכו'    -אולם כל המתנות האלה  

שהם משרתי מקדשו. כולן קדשים בעלי דרגה    , משוםכמתנות המוקדשות במישרין לה' ולמקדשו ובעקיפין הן נמסרות לכהנים מאת ה'

עם הכניסה לארץ וביטול " )חולין קכ ע"א(.  ש"כהנים משולחן גבוה זכוגבוהה או נמוכה של קדושה, ובמשמעות רחבה אפשר לומר על כולן 

י הזה היתה ניכרת גם השפעת השינו  )לעיל יב, כ ואילך(.הריכוזיות התרחק העם מן המקדש ושינוי זה גרר אחריו את היתר בשר תאוה  

 במעמד הכהנים. 
 

בשנות המסע במדבר הם יצרו את המעגל הפנימי מסביב למקדש ושם היה מקומם, ואילו בארץ היה עליהם ללכת 

בעקבות העם המתרחק מן המקדש עם ביטול הריכוזיות, וכך התחילו לקיים את הצד השני של פעילותם ככהנים: 

התורה מניחה שרק מקצת הכהנים נוכחים תמיד במקום   טיה בקרב חיי העם.הם היו נציגי התורה והורו את משפ

כדי לשרת  יעלו  ורק מזמן לזמן  וגרים בקרב העם,  בארץ  פזורים  ואילו שאר הכהנים  כדי לשרת במקדש,  המרכז 

)ראה פי' ויקרא  ; הם היו העילית של הלויים פעילות זו בקרב חיי העם נבעה מתפקידם כלויים. ח( -)ראה פסוקים ו  במקדש 

ובהקשר עם התפקיד הזה הכתוב נוטה לקרוא להם "הכהנים הלוים", וכאשר הוא דן בתפקיד הזה בייחוד   עמ' שעח(

 , הוא קורא להם "הלוי" ממש. ח( -)פסוקים ו 
 

הם על פי "משפט הכהנים" חלק זה מגיע ל שולחן העם";  "על יסוד מעמדם בחיי העם ניתן להם עתה חלק ישיר מעל  

אלא זו מתנה והוא כולל זרוע, לחיים וקיבה הקרויים בהלכה "מתנות". אין הכהנים זוכים בהם בתיווכו של המקדש  

הוא  - ". הבהמה, שחלקים אלה ניתנים ממנה לכהן, היא בהמת חולין, היא "בשר תאוה" ישירה "מן העם אל הכהן

הותרה   שאכילתו  הריכהבשר  ביטול  עם  ביטול רק  לתקופת  אופייניות  הן  אלה  שמתנות  ומכאן  העם,  של  וזיות 

   טאות את מעמד הכהנים בקרב חיי העם המנותק מן המקדש מבחינה מקומית.הריכוזיות והן מב
 

)ראה פי' בראשית עמ' קסד(. כאשר   עליהם להיות "כהנים" לחיי העם: בתורתם ובדוגמתם "יכוונו" את העם לתורה, למטרותיה ולדרכיה

העם נותן להם את המתנות האלה מעל שולחנו, הרי הוא מזהיר את עצמו ואותם על ייעוד הכהנים בקרבו, כי הוא מוסר לכהן את מעשי  

 ידיו )זרוע(, את אמרי פיו )לחיים( ואת חיי הנאתו )קיבה(, ובמסירה זו הרי הוא דואג גם לפרנסת שולחנו של הכהן.
 

את שולחנו של הכהן, וכעין זה מצות ראשית הגז מזהירה את העם על   במתנות אלה מעל שולחן העם מפרנס העם

הופעתם  ידי  על  ניזוקה  פעילותם  תהא  לבל  מהוגנים,  אזרחים  בגדי  ללבוש  לכהנים  לאפשר  יש  הכהן:  של  לבושו 

 החיצונית בקרב העם. 
 

לצורך הכניסה   חוקים זה שנכתב  -מובן מאליו מכל האמור לעיל, על שום מה נכתבו ההלכות האלה רק בקובץ  

 לארץ, שהרי חשיבות המתנות וראשית הגז מתגלה רק מעת המאורע הזה. 
 

הן רק חובה כללית כלפי שבט הכהנים בכללותו. אין שום כהן יחיד שיש לו זכות אישית   -כמוהן כשאר כל מתנות הכהונה  -גם מתנות אלה 

ק אם האיש ראוי לכך על פי טוהר לבו ויושר אורחותיו: "טובת הנאה  להן. בעל המתנות רשאי לתת אותן לכל כהן כבחירתו, והוא ישקול ר 

"כל המחזיק בתורת ה' יש לו    -לבעלים" )עי' במדבר ה, י ופי' שם(, "מנת הכהנים והלוים למען יחזקו בתורת ה'" )דברי הימים ב' לא, ד(  

ן שאינו מודה בעבודה אין לו חלק בכהונה" )חולין קלב ע"ב;  מנת ושאינו מחזיק בתורת ה' אין לו מנת" )חולין קל ע"ב, תוספות שם(, "כל כה

 וראה פי' ויקרא ז, לג(: 

 

 קרא בעיון רב את פירושו של רש"ר הירש, וענה: .6

 הנים עם הכניסה לארץ?  ובמה השתנה תפקידם של הכא. 

 ?"לוי"" או בשם הלוויםב. מדוע התורה מכנה את הכוהנים בפרשתינו בשם "הכוהנים 

הירש מדבר על שני סוגי מתנות כהונה: "משולחן גבוה" ו"משולחן העם". הסבר את שני סוגי המתנות.    ג. רש"ר

פרט, אילו מתנות שייכות לסוג של "שולחן גבוה" ואילו מתנות שייכות לסוג של "שולחן העם"? ומה המטרה  

 והטעם של כל סוג? 
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 מצוות ההנהגה :יחידה

 
 כב( -נביא )פרק יח, ט 

   יח דברים

ל ָבא  ַאָתה ִכי( ט) ץ אֶׁ ר ָהָארֶׁ יָך' ה  ֲאשֶׁ ן ֱאֹלהֶׁ ם ַהגֹוִים ְכתֹוֲעֹבת ַלֲעשֹות ִתְלַמד לֹא ָלְך ֹנתֵּ  : ָההֵּ

א לֹא( י) ש ּוִבתֹו  ְבנֹו ַמֲעִביר ְבָך ִיָמצֵּ ם ָבאֵּ ן ְקָסִמים  ֹקסֵּ ש ְמעֹונֵּ ף ּוְמַנחֵּ  :ּוְמַכשֵּ

ר( יא) ר ְוֹחבֵּ ל ָחבֶׁ ש ְוִיְדֹעִני אֹוב ְוֹשאֵּ ל ְוֹדרֵּ ִתים אֶׁ  :ַהמֵּ

ה ָכל' ה תֹוֲעַבת ִכי( יב) ה ֹעשֵּ לֶׁ ֹבת ּוִבְגַלל אֵּ ה ַהתֹועֵּ לֶׁ יָך' ה ָהאֵּ יָך אֹוָתם מֹוִריש ֱאֹלהֶׁ  :ִמָפנֶׁ

יָך' ה ִעם ִתְהיֶׁה ָתִמים( יג)  ס:  ֱאֹלהֶׁ

 

ה ַהגֹוִים ִכי( יד) לֶׁ ר ָהאֵּ ש ַאָתה ֲאשֶׁ ל אֹוָתם יֹורֵּ ל ְמֹעְנִנים אֶׁ ן לֹא ְוַאָתה ִיְשָמעּו ֹקְסִמים ְואֶׁ יָך' ה ְלָך  ָנַתן כֵּ  :ֱאֹלהֶׁ

יָך ִמִקְרְבָך  ָנִביא( טו) ַאחֶׁ יָך' ה ְלָך ָיִקים  ָכֹמִני מֵּ ָליו ֱאֹלהֶׁ  : ִתְשָמעּון אֵּ

ר ְכֹכל( טז) ִעם ָשַאְלתָ  ֲאשֶׁ יָך' ה מֵּ ב ֱאֹלהֶׁ אֹמר ַהָקָהל ְביֹום ְבֹחרֵּ   לֵּ

ף לֹא  ת ִלְשֹמעַ  ֹאסֵּ ת ֱאֹלָהי' ה קֹול  אֶׁ ש ְואֶׁ ה לֹא ַהזֹאת ַהְגֹדָלה ָהאֵּ ְראֶׁ  :ָאמּות ְולֹא עֹוד אֶׁ

ר( יז) ָלי' ה ַויֹאמֶׁ יִטיבּו אֵּ ר הֵּ  :ִדֵברּו   ֲאשֶׁ

ם ָאִקים ָנִביא( יח) ב ָלהֶׁ רֶׁ ם ִמקֶׁ יהֶׁ י ְוָנַתִתי ָכמֹוָך ֲאחֵּ ם ְוִדֶבר ְבִפיו ְדָברַּ יהֶׁ ת ֲאלֵּ ר ָכל אֵּ נּו ֲאשֶׁ  :ֲאַצּוֶׁ

ר ָהִאיש ְוָהָיה( יט) ל ִיְשַמע לֹא ֲאשֶׁ י אֶׁ ר ְדָברַּ ֵבר ֲאשֶׁ ְדֹרש  ָאֹנִכי ִבְשִמי ְידַּ ִעמֹו אֶׁ  :מֵּ

 

ר ַהָנִביא ַאְך( כ) ֵבר  ָיִזיד ֲאשֶׁ ת  ִבְשִמי ָדָבר ְלדַּ ר אֵּ ֵבר ִצִּויִתיו לֹא ֲאשֶׁ ר ְלדַּ ֵבר ַוֲאשֶׁ ם ְידַּ ִרים ֱאֹלִהים ְבשֵּ ת ֲאחֵּ  :ַההּוא ַהָנִביא ּומֵּ

ָך תֹאַמר  ְוִכי( כא) יָכה ִבְלָבבֶׁ ַדע אֵּ ת נֵּ ָדָבר  אֶׁ ר הַּ  ': ה ִדְברֹו  לֹא ֲאשֶׁ

ר( כב) ֵבר ֲאשֶׁ ם ַהָנִביא ְידַּ ָדָבר ִיְהיֶׁה ְולֹא' ה ְבשֵּ ָדָבר הּוא ָיבֹא ְולֹא הַּ ר הַּ נּו ָתגּור לֹא ַהָנִביא ִדְברֹו  ְבָזדֹון' ה ְרֹוִּדב לֹא ֲאשֶׁ  ס: ִממֶׁ

 

 

 מבוא

ניתן    (,דיין)  על הבדל אחד משמעותי בין נביא לבין חכם  .הנהגת הנביא שונה באופן מהותי מההנהגה שראינו עד כה

 :7ללמוד מהמקור הבא 

  ירושלמי ברכות פ"א ה"ד 

 למה הם דומין?  )וחכם( נביא וזקן

 שלו למדינה,  ()שליחיםלמלך ששלח שני פלמטרין 

 אם אינו מראה לכם חותם שלי אל תאמינו לו,  -לאחד מהם כתב 

 כם חותם שלי תאמינו לו, אף על פי שאינו מראה ל -ולאחד כתב 

 )דברים, יג, ב(, " ונתן אליך אות או מופת " :כך בנביא כתיב

 )דברים יז א(. ך" ורועל פי התורה אשר י"  :כתיב בזקןברם 

  

 
מזה,   לפי הירושלמי מצות התורה "ועשית ככל אשר יורוך" איננה מוגבלת לציות לבית הדין הגדול בלבד, אלא המצווה היא לציית לכל חכם. ואף יותר 7

איננה מותנית בשום גורם מלבד   בחכםאין האמונה בחכם כאמונה בנביא: בעוד שהאמונה בנביא מותנית באותות ובמופתים שהוא עושה, האמונה 

 עובדה שחכם לפנינו. ה 

 נביא   כוהנים  מלך  יםשופט מבוא 
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 מצוות מינוי מלך ושופט לבין  הנביאההבדל בין מצווה 

בידי כאן מינויו של הנביא נעשה    ,)בשיתוף עם ה'(  נקרא העם להיות יוזם ולמנות מנהיגיםבעוד שבמלך ובשופט  

יָך   ִמִקְרְבָך  ָנִביא: "בלבד  הקב"ה ַאחֶׁ ". המצוות הקשורות בנביא הן לקבל את דבריו מחד, ֱאֹלֶהיָך'  ה  ְלָך  ָיִקים  ָכֹמִני   מֵּ

 אם הוא נביא שקר.    - ולפסול את דבריו מאידך
 

למדנו לאור שאלת העברת המנהיגות ממשה אל דור הנכנסים לארץ. ננסה להאיר   ,הקודמותההנהגה  את מצוות  

יָך ִמִקְרְבָך ָנִביאא המשך ישיר של נבואת משה: "ונקודה זו גם כאן. בפשט הפסוקים, הנביא ה ַאחֶׁ '  ה ְלָך ָיִקים ָכֹמִני מֵּ

יָך ָליו -  ֱאֹלהֶׁ  ".  ִתְשָמעּון  אֵּ

   - אולם

"המנהיגות הדתית", וכן על מינוי    -  י שופטים ועל ההישמעות לבית הדין הגדולהתורה ציוותה כבר על מינו  ▪

 "המנהיגות החולית". מה מקומו של הנביא בתוך מערכת זו, שלכאורה היא שלמה בלעדיו?   - מלך

תפקידו המרכזי של משה כנביא היה מסירת התורה. אולם הנביא העתידי אינו ממשיכו של משה בכך, משום   ▪

 י"א( שאלות בתורה מופנות דווקא לבית הדין הגדול ולא אל הנביא.  -שכפי שראינו בפרק י"ז )ח

 י'(.   התורה עצמה מכריזה: "ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אשר ידעו ה' פנים אל פנים" )ל"ד, ▪

 ולכן יש מקום לשאול: 

 במה ממשיך הנביא את נבואת משה, ובמה הוא נבדל ממנה?  א. 

 מהו ייעודו של הנביא המתואר כאן?  ב. 
 

 הנביא בישראל כתחליף למכשפים של הגויים 

 :  טו(-)יח, יד כתחליףהתורה מציגה את הנביא 
 

ל  "ִכי ַהגֹוִים ש אֹוָתם אֶׁ ר ַאָתה יֹורֵּ ה ֲאשֶׁ לֶׁ ל-ָהאֵּ  ֹקְסִמים ִיְשָמעּו  - ְמֹענֲִנים ְואֶׁ

ן ְלָך ה' ֱאֹלֶהיָך.  ָתה לֹא ֵכן ָנתַּ  ְואַּ

ָליו ִתְשָמעּון" יָך אֵּ יָך ָכֹמִני ָיִקים ְלָך ה' ֱאֹלהֶׁ ַאחֶׁ  . ָנִביא ִמִקְרְבָך מֵּ
 

רצון  לגלות נסתרות.  הגויים בדמותם של    הפניה אל הנביא מונעת מרצון  מענה אצל השכנים   מכשפיםזה מקבל 

האם התורה פוסלת רצון זה מעיקרו, או מאפשרת אותו כאשר   .הנביאהוא נענה באמצעות  ם ישראל  וקוסמים, ובע

ֱאֹלִהים   ָנא ִאיש  ר לֹו ִהנֵּה"ַויֹאמֶׁ  נתונה במחלוקת הפרשנים. בתנ"ך מצינו את הדוגמא הבאה  הפניה היא אל נביא ה'

ר ת  ָבִעיר ַהזֹאת ְוָהִאיש ִנְכָבד ֹכל ֲאשֶׁ ְלָכה ָשם אּוַלי ַיִגיד ָלנּו אֶׁ ר בֹא ָיבֹוא ַעָתה נֵּ ר  ְיַדבֵּ נּו ֲאשֶׁ יָה"  ַדְרכֵּ  .  (שמו"א ט' ו')  ָהַלְכנּו ָעלֶׁ
 

 הצורך של העם בנביא שיעביר להם את דבר ה' 

  יח(:-)יז כיצד נוצר הצורך בנביא התורהמזכירה   בהמשך הפסוקים
 

ָלי   ר ה' אֵּ  "ַויֹאמֶׁ

 , ֵהיִטיבּו ֲאֶׁשר ִדֵברּו

ם ָכמֹוָך   יהֶׁ ב ֲאחֵּ רֶׁ ם ִמקֶׁ  ָנִביא ָאִקים ָלהֶׁ

י ְבִפיו ְוִדֶבר ֲאֵליֶהם ֵאת ָכל ִתי ְדָברַּ ֶּוּנּו". - ְוָנתַּ  ֲאֶׁשר ֲאצַּ
 

הנביא הוא ממשיכו של משה בכך שהוא מהווה "צינור", מתווך בין עוצמתו של הקב"ה לבין יכולתם המוגבלת של 

התורה מכירה   -  מלךשהרי יש שופטים ו  -  בני אנוש. חשוב מאד לראות, שלמרות שלא אמור להיות צורך מעשי בנביא

לקב"ה, בחשיבות שמיעת קול ה' דווקא בתוך המציאות הטבעית לכאורה,   ם ישראלבחשיבותו של הקשר הישיר בין ע

אולם בניגוד "ונתתי דברי בפיו ודיבר אליהם את כל אשר אצוונו".  והיא מאשרת ומאפשרת את קיומו של נביא:  

בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עימך וגם בך יאמינו    "הנה אנוכי ]  תה ברורה ובהירה ילנבואת משה, שהי 

יָכה"  :התורה מתייחסת לשאלת חמקמקות הנבואה והקושי בזיהוי,  [)שמות יט, ט(לעולם"   ַדע  אֵּ ת  נֵּ ר  ַהָדָבר  אֶׁ  לֹא  ֲאשֶׁ

 מרחיבה בצורך לזהות היטב את נבואת האמת.   והיא",  'ה ִדְברֹו
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 עמדת התורה לגבי גילוי העתיד והנימוק לאיסור הכישוף 

   יח דברים

ל ָבא  ַאָתה ִכי( ט) ץ אֶׁ ר ָהָארֶׁ יָך' ה ֲאשֶׁ ן ֱאֹלהֶׁ ד  לֹא ָלְך  ֹנתֵּ ֲעׂשֹות ִתְלמַּ ם  ַהגֹוִים ְכתֹוֲעֹבת לַּ  :ָההֵּ

א לֹא( י) ש ּוִבתֹו ְבנֹו  ַמֲעִביר  ְבָך  ִיָמצֵּ ם ָבאֵּ ן  ְקָסִמים ֹקסֵּ ש  ְמעֹונֵּ ף  ּוְמַנחֵּ  :ּוְמַכשֵּ

ר( יא) ר  ְוֹחבֵּ ל ָחבֶׁ ש  ְוִיְדֹעִני  אֹוב ְוֹשאֵּ ל ְוֹדרֵּ ִתים  אֶׁ  : ַהמֵּ

ֹבת ּוִבְגַלל  ֵאֶּלה  ֹעֵׂשה ָכל ' ה תֹוֲעַבת ִכי( יב) ה ַהתֹועֵּ לֶׁ יָך' ה  ָהאֵּ יָך אֹוָתם מֹוִריש ֱאֹלהֶׁ  : ִמָפנֶׁ

 ס: ֱאֹלֶהיָך' ה ִעם ִתְהֶיה ָתִמים( יג)

 

 יג וברש"י על פסוק ט, מה הנימוק של התורה מדוע אסור לפנות אל הקוסמים המכשפים ודומיהם?- עין בפסוקים ט .1
 
 

   ט ,יח דברים י"רש

  לא  לבניך  ולהורות,  מקולקלים  הם  כמה  מעשיהם  להבין  כלומר,  ולהורות  להבין  למד  אתה  אבל  -  לעשות  תלמד  לא

 הגוים.  חוק  הוא שזה, וכך כך תעשה

   יב ,יח דברים י"רש

 . מהן אחת אפילו, "אלה  עושה כל"  אלא נאמר לא אלה כל עושה -  אלה  עושה כל

 

 יב, וענה: -יג וברש" י על פסוקים ט ו- עיין בפסוקים ט .2

 ?"לא תלמד"את "תועבות הגויים", הרי בפסוק נאמר  שצריך ללמוד ולהורותא. כיצד מדייק רש"י מפסוק ט, 

)קוסם, מעונן, מנחש,    כל דרכי הגוייםב. כיצד מדייק רש"י מפסוק יב, ש"תועבת ה' " היא לא רק מי שעושה את  

 מכשף וכד'( אלא גם מי שעושה רק אחת מהן?  

 

 

 יח, יג  דברים י"רש

 קבל  עליך  שיבא   מה   כל   אלא ,  העתידות  אחר   תחקור   ולא  לו  ותצפה  בתמימות   עמו   התהלך   -   אלהיך '  ה  עם  תהיה   תמים

 . ולחלקו עמו תהיה ואז  בתמימות

 
  .עד המלים "ואתה תשמע מה יפעל אל"רק יח"ל ילמדו  3תלמידי   יח"ל ילמדו את הקטע השלם המצוטט להלן מדברי הרמב"ן, 5תלמידי 

 יב -, טיח דברים ן"רמב

 אל  אותם  יורש  אתה   אשר   האלה  הגוים "  ופירש   חזר ,  הנזכרות  התועבות   עם   והקוסמים   המעוננים   הכתוב   כלל  וכאשר

 הנה  יאמר  ",אלהיך'  ה  לך  נתן  כן  לא  ואתה"  ,)העתידות(  הבאות  לדעת  חכמתם  כי  ,(יד  פסוק)  "ישמעו   קוסמים  ואל  מעוננים

 לך  ואסר,  מפניך  ההם  הגוים  הוריש  ובגללם  לפניו  תועבות  שהם  בעבור  הנזכרים  האלה  המעשים  השם  לך  אסר

  דבריו  ויתן  נביא  בקרבך  שיקים  ,הארץ  גויי  כל  על  עליון  לתתך  ,גדולה  מעלה  לך  שעשה  בעבור  והקסמים  הנחשים

 או   הכוכבים  מן  אותם  שיקבלו,  ומנחש  קוסם   אל   בעתידות   אתה  תצטרך  ולא   , לאֶׁ   יפעל   מה  ממנו  תשמע   ואתה,  בפיו

 יפול  ולא  השם  חפץ  תודיע  הנבואה  אבל,  הצריך  בכל  יודיעו  ולא  אמת  דבריהם  כל  שאין  מעלה,  בשרי  השפלים  מן

 ,מפיו   עצתו  שומע  וסגולתו  חלקו  אתה  והנה  .(כב  פסוק)  "  'ה  דברו   לא  אשר  הדבר  הוא"  שיפרש  והוא  ,דבריה  מכל  דבר

, להם  נתן  כאשר  לך  נתן   שלא,  " אלהיך'  ה  לך  נתן  כן  לא"  )פרוש(  טעם  וזה,  אחריהם  הולכים  המזלות  חלק  )הגויים(  והם

 ...(כה  יח ויקרא) פירשתי כאשר  (יט  ד,  לעיל) "העמים  לכל אותם  אלהיך ' ה חלק אשר" כטעם

 שנייחד לבבנו אליו לבדו, ונאמין שהוא לבדו עושה כל והוא היודע אמתת  -   "תמים תהיה עם ה' אלהיך "  )והפירוש(  וטעם

כל עתיד, וממנו לבדו נדרוש העתידות, מנביאיו או מאנשי חסידיו רצוני לומר אורים ותומים. ולא נדרוש מהוברי  

 ... שמים ולא מזולתם
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. רצון זה מקבל מענה אצל הגויים בדמותם של מכשפים  ועתידות  הפניה אל הנביא מונעת מרצון לגלות נסתרות .3

 יב, וענה: - עיין ברש"י על פסוק יג, וברמב"ן על פסוקים ט. נביאהוא נענה באמצעות ה ם ישראלוקוסמים, ובע

  זאת,לומד    רש"י? וכיצד  ע"י נביאמנסה לגלות את העתידות  המה דעת רש"י על המאמץ של אדם מישראל  א.  

 (?כיצד הוא מפסק את הפסוק -מפסוק יג )מבחינה תחבירית 

 לגלות את העתיד?  םודומיהם, כוחות אמיתייב. לפי הרמב"ן האם יש לקוסמים ולמנחשים 

ג. לפי הרמב"ן במה עדיף נביא ה' על קוסם ומנחש? מהי הסיבה שאין לפנות לקוסמים מנחשים ודומיהם, לפי  

 הרמב"ן? 

 ?  הבדל בדרך גילוי העתידותשממנו נובע המהותי שבין עם ישראל לאומות העולם, מה השוני ה  ד. לפי הרמב"ן

ומה ההבדל העקרוני    ?ע"י נביאנסה לגלות את העתידות  המעל המאמץ של אדם מישראל    הרמב"ן,מה דעת  ה.  

 בין הרמב"ן לבין רש"י ביחס לחקר העתיד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קור הסמכות של נביא  מ

 יח, יד  דברים

ה ַהגֹוִים ִכי לֶׁ ר ָהאֵּ ש ַאָתה ֲאשֶׁ ל אֹוָתם יֹורֵּ ל ְמֹעְנִנים אֶׁ ן לֹא  ְוַאָתה ִיְשָמעּו ֹקְסִמים ְואֶׁ יָך' ה ְלָך ָנַתן  כֵּ  :ֱאֹלהֶׁ

  י"רש

 ותומים.   ואורים הנביאים  על שכינה  השרה שהרי קוסמים, ואל  מעוננים  אל לשמוע -  אלהיך' ה לך  נתן  כן לא
 

 עיין בפסוק יד וברש"י, מה המקור הסמכות של הנביא, ומאילו מילים בפסוק ניתן ללמוד זאת?  .4

 

 

 , טויח דברים

יָך ִמִקְרְבָך  ָנִביא ַאחֶׁ יָך'  ה ְלָך ָיִקים ָכֹמִני מֵּ ָליו ֱאֹלהֶׁ  :ִתְשָמעּון אֵּ

  י"רש

 לנביא.  מנביא וכן , תחתי לך יקים  מאחיך, -  מקרבך שאני  כמו - כמוני מאחיך  מקרבך

o ם"רשב  

  שכתוב   ומה.  ז"ע  לעבוד  לך  שיאמר  חלום  וחולם  כנביא  ולא  שבתורה  מצוות  לך  שיצוה  -  כמוני  מאחיך  מקרבך  נביא

  להאמין   אבל ,  פנים"  אל  ה' פנים  ידעו  "אשר  שמפרש  כמו  פירושו  הרי  ,)דברים לד י( כמשה"    בישראל  עוד  נביא  קם  "ולא

 ז."ע  לעבוד ומופת  אות לישראל הנותן  כנביא ולא  מאתו, אמת  ולדבר  כמותו יהא  ה"להקב

 

 עיין בפסוק טו וברש"י ורשב"ם, וענה: .5

יָך ִמִקְרְבָך  למפרשים בפסוק "ָנִביאא. מה היה קשה   ַאחֶׁ יָך" ' ה ְלָך  ָיִקים  ָכֹמִני  מֵּ  ֱאֹלהֶׁ

 (?)במה הוא ממשיך אותו ובמה לאב. כיצד עונים על שאלה זו רש"י ורשב"ם? במה דומה הנביא שיקום בעתיד למשה? 
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 טז-הקושי בפרק יח, פסוקים טו 
 

 
 

o  רמב"ן, דברים יח,טז 

  לא  )טז("  '  ה  קול  את  לשמוע  אוסיף  לא"  באמרם  כי  ,ששאלו  השאלה  בכאן  הכתוב  השלים  לא  -'  וגו  שאלת  אשר  ככל

ת  ּוֲשָמע  ַאָתה  ְקַרב"  אמרו  כאשר  אבל,  לנביאים  יזכו ר  ָכל  אֵּ ינּו'  ה  יֹאַמר  ֲאשֶׁ ְת   ֱאֹלהֵּ ר  ְואַּ ינּו  ְתַדבֵּ לֵּ ת  אֵּ ר  ָכל  אֵּ ר   ֲאשֶׁ  ְיַדבֵּ

ינּו'  ה יָך  ֱאֹלהֵּ לֶׁ  ידם  על  השם  יצוה  אשר  ככל  ולעשות  ולשמוע  בנביאיו  להאמין  קבלו  אז  (,כד  ה  דברים)"  ְוָעִשינּו   ְוָשַמְענּו  אֵּ
   .)באמצעות הנביאים(

 להיות  שאלת  כן  כי,  בי  מאמין  אתה  כאשר  בו  ותאמין  -  )טו("    'ה  לך  יקים  כמוני  מאחיך  מקרבך  נביא"  בכאן  אמר  ולכך

 וזה.  כמוהם  כמוני  כי,  אחרי  הבאים  הנביאים  בשאר  כן  גם  האמינו  כן  אם,  אלי  ושתשמעו  ידי  על  עמכם  השם  דברי

 .  לדורותם להם אעשה  וכן,  בנביאי להאמין - "דברו אשר הטיבו" )הפרוש( טעם

ְת   "  באמרם   ממשה  לשמוע  שאמרו   וקבלתם ,  לדורות  שם  שאלתם  שהיתה  ויתכן  ר  ְואַּ ינּו   ְתַדבֵּ לֵּ   כן  גם "  ְוָעִשינּו  ְוָשַמְענּו   אֵּ

ְת " פרוש(ה) טעם ויהיה.  עולם  לדורות  .שם פירשתי כאשר, כמוך השם נביא וכל ואתה כמו - "ְואַּ

 

 .כח-בדברים ה, יטגם הנך חייב לעיין בכדי להבין את דברי הרמב"ן ולענות של השאלות הבאות  .6

   טז, איזה קושי בפסוקים מיישב הרמב"ן?-א. עיין אצלנו בפסוקם טו 

 ר"(.רמז: "דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אח)ב. כיצד הפסוק בדברים ה' כד, שאליו מפנה הרמב"ן, פותר את הקושי?  

זה הסבר נוסף לקושי שאליו   , )שים לב". ' ה לך יקים כמוני  מאחיך  מקרבך נביא ג. כיצד מפרש הרמב"ן את הביטוי הקשה "

 א( 5התייחסו רש"י ורשב"ם בשאלה 

 מנין שואב הנביא את סמכותו?   ,ד. לפי הרמב"ן
 
 

 

 

  

 דברים יח 

יָך  ִמִקְרְבָך  ָנִביא(  טו) ַאחֶׁ   ָכֹמִני   מֵּ

יָך'  ה  ְלָך  ָיִקים ָליו   ֱאֹלהֶׁ   אֵּ

ר  ְכֹכל  (טז)  :ִתְשָמעּון   ָשַאְלתָ   ֲאשֶׁ

ִעם יָך'  ה  מֵּ ב  ֱאֹלהֶׁ  ְביֹום  ְבֹחרֵּ

אֹמר לֹא  ַהָקָהל ף  לֵּ ת  ִלְשֹמעַ   ֹאסֵּ  אֶׁ

ת  ֱאֹלָהי'  ה  קֹול ש  ְואֶׁ   ַהְגֹדָלה  ָהאֵּ

ה  לֹא  ַהזֹאת ְראֶׁ   ְולֹא  עֹוד   אֶׁ

ר  (יז)  :ָאמּות ָלי'  ה  ַויֹאמֶׁ   אֵּ

יִטיבּו ר   הֵּ רּו  ֲאשֶׁ   ָנִביא  (יח )  :ִדבֵּ

ם  ָאִקים ב  ָלהֶׁ רֶׁ ם  ִמקֶׁ יהֶׁ   ָכמֹוָך  ֲאחֵּ

ר  ְבִפיו  ְדָבַרי   ְוָנַתִתי  ם  ְוִדבֶׁ יהֶׁ  ֲאלֵּ

ת ר ָכל אֵּ נּו ֲאשֶׁ  : ֲאַצּוֶׁ

 כח -יט, ה פרק דברים

ת(  יט) ה  ַהְדָבִרים  אֶׁ לֶׁ ר  ָהאֵּ ל'  ה  ִדבֶׁ ם  ָכל  אֶׁ ש  ִמתֹוְך   ָבָהר  ְקַהְלכֶׁ ָעָנן  ָהאֵּ ל  הֶׁ   קֹול  ְוָהֲעָרפֶׁ

ם  ָיָסף   ְולֹא   ָגדֹול י  ַעל   ַוִיְכְתבֵּ ם  ֲאָבִנים   ֻלֹחת  ְשנֵּ ָלי  ַוִיְתנֵּ ם   ַוְיִהי  (כ):  אֵּ ת   ְכָשְמֲעכֶׁ   ַהקֹול  אֶׁ

ְך  ִמתֹוְך ר  ְוָהָהר  ַהֹחשֶׁ ש  ֹבעֵּ ַלי  ַוִתְקְרבּון  ָבאֵּ י  ָכל  אֵּ ם  ָראשֵּ יכֶׁ יכֶׁ   ִשְבטֵּ  (כא):  םְוִזְקנֵּ

ן ַותֹאְמרּו ְרָאנּו הֵּ ינּו ' ה הֶׁ ת ֱאֹלהֵּ ת ְכֹבדֹו אֶׁ ת ָגְדלֹו ְואֶׁ ש ִמתֹוְך ָשַמְענּו  ֹקלֹו ְואֶׁ   ַהיֹום ָהאֵּ

ה ר  ִכי  ָרִאינּו  ַהזֶׁ ת  ֱאֹלִהים  ְיַדבֵּ נּו  ִכי  ָנמּות  ָלָמה  ְוַעָתה  (כב):  ָוָחי  ָהָאָדם  אֶׁ ש  תֹאְכלֵּ   ָהאֵּ

ת   ִלְשֹמעַ   ֲאַנְחנּו  ֹיְסִפים  ִאם  ַהזֹאת  ַהְגֹדָלה ינּו '  ה  קֹול   אֶׁ   ָכל   ִמי   ִכי  (כג):  ָוָמְתנּו  עֹוד  ֱאֹלהֵּ

ר  ָבָשר ר  ַחִיים  ֱאֹלִהים  קֹול  ָשַמע  ֲאשֶׁ ש  ִמתֹוְך  ְמַדבֵּ ִחי  ָכֹמנּו  ָהאֵּ ב  (כד):  ַויֶׁ ָתה  ְקרַּ   ּוֲׁשָמע  אַּ

ר  ֲאֶׁשר  ָכל  ֵאת ְת   ֱאֹלֵהינּו'  ה  יֹאמַּ ֵבר  ְואַּ ֵבר  ֲאֶׁשר  ָכל  ֵאת   ֵאֵלינּו  ְתדַּ   ֵאֶליָך   ֱאֹלֵהינּו'  ה  ְידַּ

ְענּו ת'  ה   ַוִיְשַמע  (כה )  :ְוָעִׂשינּו  ְוָׁשמַּ ם  קֹול  אֶׁ יכֶׁ ם  ִדְברֵּ ְרכֶׁ ָלי  ְבַדבֶׁ ר  אֵּ ַלי'  ה  ַויֹאמֶׁ   ָשַמְעִתי   אֵּ

ת י  קֹול  אֶׁ ה  ָהָעם  ִדְברֵּ ר   ַהזֶׁ יָך  ִדְברּו  ֲאשֶׁ לֶׁ יִטיבּו  אֵּ ר  ָכל  הֵּ רּו...  ֲאשֶׁ   ָלֶהם  ֱאֹמר  ֵלְך  (כז)  ִדבֵּ

ָתה  (כח ):  ְלָאֳהֵליֶכם  ָלֶכם  ׁשּובּו ְבָרה  ִעָמִדי  ֲעֹמד  ֹפה  ְואַּ ֲאדַּ ִמְצָוה  ָכל  ֵאת  ֵאֶליָך  וַּ   הַּ

ֻחִקים ִמְׁשָפִטים ְוהַּ ְמֵדם ֲאֶׁשר ְוהַּ  : ְלִרְׁשָתה ָלֶהם ֹנֵתן ָאֹנִכי   ֲאֶׁשר ָבָאֶרץ ְוָעׂשּו ְתלַּ
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 בולות הסמכות של הנביא ג

   יח דברים

ם  ָאִקים ָנִביא( יח) ב ָלהֶׁ רֶׁ ם  ִמקֶׁ יהֶׁ ר  ְבִפיו ְדָבַרי ְוָנַתִתי  ָכמֹוָך ֲאחֵּ ם ְוִדבֶׁ יהֶׁ ת ֲאלֵּ ר ָכל  אֵּ נּו  ֲאשֶׁ  : ֲאַצּוֶׁ

ר ָהִאיש ְוָהָיה( יט) ל ִיְשַמע לֹא ֲאשֶׁ ר ְדָבַרי אֶׁ ר ֲאשֶׁ ְדֹרש ָאֹנִכי ִבְשִמי  ְיַדבֵּ ִעמֹו  אֶׁ  : מֵּ

ר  ַהָנִביא   ַאְך(  כ) ר   ָיִזיד  ֲאשֶׁ ת  ִבְשִמי  ָדָבר  ְלַדבֵּ ר  אֵּ ר  ִצִּויִתיו  לֹא  ֲאשֶׁ ר  ְלַדבֵּ ר   ַוֲאשֶׁ ם  ְיַדבֵּ ִרים  ֱאֹלִהים  ְבשֵּ ת  ֲאחֵּ  : ַההּוא  ַהָנִביא  ּומֵּ

 

   יח, כ דברים י"רש

 לחבירו.  צויתיו  אבל - לדבר  צויתיו לא אשר

 . בחנק - המותר. ומת את  ולהתיר האסור   את לאסור, ההלכה   את כיון אפילו - אחרים אלהים בשם ידבר ואשר

 

 בפסק כ' נאמר "ומת הנביא ההוא" מה הן שתי הרחבות שרש"י מוסף על הפשט הפסוק?  .7

 

 

 

 

 כב וענה: -עיין בפסוקים יט .8

שלושת   לבין  דין  בית  בידי  שמיתתן  הראשונים  שלושת  אלו  בין  רש"י,  שעושה  להבחנה  בכתוב  ראיה  מצא  א. 

 האחרונים אלו שמיתתן בידי שמים?

 ב. כתוב בטבלה את הביסוס בכתוב לכל מקרה ומקרה שמזכיר רש"י. 

 

  

 ביסוס בכתוב   יח, כ דברים י"רש

  בידי מיתתן שלשה

   ]בית דין[אדם 

 שמע  שלא מה המתנבא( 1)
ר" )כ(  (במל"א כב -נביאים השקר  400כמו )  ר ֹלא ִצִויִתיו ְלַדבֵּ ת ֲאשֶׁ ר ִבְשִמי אֵּ בָּ ר דָּ ִזיד ְלַדבֵּ ר יָּ ִביא ֲאשֶׁ  "ַהנָּ

 לחבירו   ונאמר לו נאמר  שלא ומה (2)

 (לפי חז"ל זהו צדקיה בן כנענה ) 
 

  זרה  עבודה בשם והמתנבא( 3)

אבל שלושה  

 שמים  בידי מיתתן

    נבואתו את הכובש (1)

  נביא  דברי על  והעובר (2)

  עצמו  דברי על  והעובר (3)
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 הנבואה מבחן 

 

 .  רנווספ פירוש של הרש"י להפירוש של השווה בין  .9

 מהי הדרך לזהות נביא שקר? מהו "מבחן הנבואה"? )שני מקרים( א. לפי רש"י והספורנו 

ָדָבר"מהו  לפי רש"י ולפי הספורנו ב.  ר לֹא ִדב הַּ  ? )פסוק כא( " ְרֹו ה'ֲּאשֶׁ

 

 

 

 

 

 

 עיין ברש"י ובספורנו, וענה:  .10

 )שני תנאים( ( לפי רש"י מתי יכול נביא לצוות בניגוד למצוות התורה? 1א. )

 יא להוכיח זאת? ( מהי הדוגמא שרש"י מב 2)

 )שני תנאים( ( לפי הספורנו מתי יכול נביא לצוות בניגוד למצוות התורה? 1ב. )

 את שלוש הדוגמאות שמביא הספורנו כדי להוכיח את דבריו.  כתוב בלשונך ( 2)

 נגד ההלכה.  של הנביאים, היו דבריהם ומעשיהם בדוגמאות הללו, מדוע והסבר 

 

  

 יח  דברים

ר ָיִזיד  ֵבר )כ( ַאְך ַהָנִביא ֲאשֶׁ ר לֹא ִצִּויִתיו  ָדָבר ְלדַּ ת ֲאשֶׁ ֵברִבְשִמי אֵּ  ...ְלדַּ

ת  ַדע אֶׁ יָכה נֵּ ָך אֵּ ָדָבר )כא( ְוִכי תֹאַמר ִבְלָבבֶׁ ר לֹא  הַּ  ה':  ִדְברֹו ֲאשֶׁ

ר  ֵבר)כב( ֲאשֶׁ ם ה' ְולֹא ִיְהיֶׁה  ְידַּ ָדָברַהָנִביא ְבשֵּ ָדָברְולֹא ָיבֹא הּוא  הַּ ר לֹא ִדב הַּ נּו: ס ִדְברֹו ְרֹו ה' ְבָזדֹון ֲּאשֶׁ  ַהָנִביא לֹא ָתגּור ִממֶׁ

 יח, כב  דברים י"רש

  ותראו ,  עליכם  לבוא  עתיד   זה  דבר  ויאמר   -  הנביא   ידבר  אשר

 . אותו והרוג  - "' ה  דברו לא  אשר הדבר  "הוא, יבא שלא

,  העתידות  על  במתנבא  )טובה רק במקרה של(  זו  )הוכחה(תאמר    ואם

 עשו   ואמר  שבא  )אבל איך נדע מקרה שהנביא לא מנבא את העתיד, אלא(הרי  

  נצטוו   כבר  אומר?  הקב"ה אני  ומפי  )בניגוד למצוות התורה(,  וכך  כך

  תשמע   לא  המצות   מכל   מאחת   להדיחך  בא  שאם  ד(-בדברים יג, ג)

  אליהו   כגון,  גמור  צדיק  שהוא  לך  הוא  מומחה  כן  אם  אלא,  לו

  את  לגדור  כדי  הבמות  איסור  בשעת  בבמה  שהקריב  הכרמל  בהר

  אליו "  נאמר  לכך,  הפרצה  וסייג  השעה  צורך  לפי  הכל.  ישראל

 ".תשמעון 

o כב-כא יח, דברים ספורנו   

איכה    איזו   לשעה   כשיצוה  -הדבר    את  נדע   )כא( 

  ויהושע (  יח   א  מלכים)  הכרמל  בהר  אליהו  כגון:  ,מצוה

ו(  בשבת  יריחו  שהקיף   הכהנים  את  וצוה  )יהושע, 

ג(ו )יה   בירדן  הארון   את  לשאת   עד  שם   ולעמוד  שע 

 העם.  כל שיעברו

  מצוה תתחדש לא אמנם כי  -הדבר  יהיה  )כב( ולא

  אות  איזה   עמה   יהיה  לא   אם   להמון  לשעה   אפילו

 , ( טז- טו,  ג  יהושע)  הירדן   בבקיעת  ביהושע   שהיה  כמו

  האש  ירידת  ובאליהו  , (כ,  ו  שם )  יריחו  חומת  ונפילת

 . (לח , יח  א מלכים) השמים מן
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 לירמיהו כ"ח הקשר רחב: השוואה  

ים שמטרתם לעזור לישראל לאבחן מיהו  נלמרות הסימנים שנותנת התורה בדברים יח, סימ הקדמה ורקע היסטורי:  

באמצעות פרק כח בירמיהו נלמד על הקושי  "נביא אמת" ומיהו "נביא שקר", מתברר שהדבר אינו פשוט כלל וכלל. 

 להבחין בין נביאי אמת לנביאי שקר, קושי העולה בסיפורי הנביאים ובנבואות עצמן. 

( שבסוף מלכותו  586-598יהודה צדקיהו )שמלך בשנים    הפרק עוסק בשלהי ימי בית ראשון בימיו של אחרון מלכי

נחרב בית המקדש. בתקופה זו נבוכדנאצר מלך בבל שולט על כל האזור ועל ארץ ישראל. בפרקים הקודמים ירמיהו  

שיקבלו את השעבוד, כי ה' מסר את השלטון מזהיר את צדקיהו, את יועציו ואת עמו שלא ימרדו בנבוכדנאצר, אלא  

 -ירמיהו אף מנבא שהעמים נידונו לעבוד לא את נבוכדנאצר בלבד אלא גם את בנו ואת בן בנו    דנאצר.באזור לנבוכ

שלושה דורות. נגד ירמיהו קמו, בארץ ובבבל, "נביאים" שעודדו את היהודים ואת שאר העמים להשתתף במרידה, 

הוא הולך בחוצות ירושלים   -  כדי לחזק את נבואתו ירמיהו עושה מעשה סימליוניבאו להם שיצליחו במרידתם.  

שמחברים לצוואר של הבקר כדי שימשוך את המחרשה( וכך להפיץ את   רתמה  -)רסן  כשעול עשוי עץ על צווארו  

פרק כח, מציג עימות בין ירמיהו לבין חנניה בן    המסר שבשלב הזה על עם ישראל לשאת את עול בבל ולא למרוד.

 לו ירמיה טוען שיש להיכנע לבבל.  עזור. חנניה תומך במרידה במלך בבל, ואי
 
 

 על השאלות הבאות:לחשוב קרא את פרק כח בירמיהו בעיון רב, ותוך כדי הקריאה נסה 

 האם חנניה בן עזור מודע להיותו נביא שקר, או שהוא מאמין כי הוא נביא אמת?   ▪

 האם העם רואה את חנניה כנביא שקר ואת ירמיהו כנביא אמת?   ▪

 ? חידה זו, מדוע התקשה ירמיהו להחליט ביחס לחנניה בן עזור האם נבואתו נבואת אמתלפי הדברים שנלמדו בי ▪

 האם ירמיהו עצמו משוכנע שדבריו של חנניה הם נבואת שקר? באיזה שלב הוא מגיע לוודאות זו?  ▪

ציין מהן השאלות שצריך העם לשאול את עצמו ביחס לנביא כדי לקבוע אם הוא נביא אמת. אילו שאל העם את  ▪

 שאלות האלה ביחס לחנניה בן עזור, האם יכול היה לקבוע האם חנניה נביא אמת? ה

 שומעיו בצדקת נבואתו, ובמה מסתייע ירמיהו?  באיזה מעשה סימלי, מסתייע חנניה כדי לשכנע את ▪

 

 מהו "מבחן הנבואה" אותו מציג ירמיהו, ומה היחס בין דבריו לבין "מבחן הנבואה" בדברים י"ח?  .11
 

 

 

 

 

 הסבר מדוע קשה לאבחן בזמן אמת, מיהו "נביא אמת" ומיהו "נביא שקר"? לאור הגדרת "מבחן הנבואה",  .12

 

   סיכום היחידה

מגמתו העיקרית של חומש דברים: הכנה של העם לקראת השינויים העומדים בפניו עם הכניסה לארץ ישראל ראינו ש

עו מוסד המנהיגות  לארץ  הכניסה  עם  הנגזרים מהם.  שינוי מהותיוהאתגרים  להנהגה טבעית,  בר  ניסית   מהנהגה 

 ם. מהנהגתו הכוללת של משה רבינו למנהיגות המתפצלת בין מוסדות הנהגה שוני
 

 באיזה אופן המצוות שלמדנו ביחידת מצוות ההנהגה מכוונות למימוש מגמה זו?   •

 קשר בין כל אחת מהמצוות שנלמדו ביחידה למגמתו של ספר דברים.  ה מה  •

 ל. לידי ביטוי באופן מעשי את הדרכתו של משה לעם ישרא   ות ביאת שלמדנו ביחידה זו מכיצד המצוו  •



 

 

 

 ספר דברים

 

 

 

 

 

 

 פרשנות ומקורות נוספים 

 על פי תוכנית הלימודים החדשה בתנ"ך 
 יח"ל(  5) 2571יח"ל( ,   3) 2371שאלונים 

 

 

 

 

 

 מקראה 

     ל יח 5תלמידי ללימודי חומר" 

  שהוא רשות )העמקה(חומר לימודי    
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 דיני מלחמה :יחידה

 

 מבוא לדיני מלחמה 

כא, מיד לאחר דיני ההנהגה )מינוי שופטים, מינוי מלך, דיני הכהן  -קובץ דיני המלחמה בספר דברים מופיע בפרקים כ

הימצאותו של קובץ דיני המלחמה לאחר ייסוד ההנהגה ברורה ומתבקשת. לאחר שהעם   יט(.-ודיני הנביא בפרקים טז 

   מנהיגיו הוא יוכל להתארגן לקראת לחימה באויביו.ימנה את 

מעיון בספרי נביאים ראשונים עולה כי יהושע הכניס את עם ישראל לארצו והוביל אותם במלחמה על כיבוש הארץ.  

מלחמות הכיבוש בספר יהושע מתארות תהליך של מעבר מדורג מהנהגה ניסית גלויה )כיבוש יריחו( אל לחימה תוך 

עם ישראל נדרש ללמוד את "דיני המלחמה": בניית   נסתרת וללא ניסים גלויים )מלחמת מלכי הצפון(.  עזרה אלוקית

כוח צבאי חזק, מאוחד ומלוכד, האמון על לחימה בדרך הטבע. צבא הנחלץ למשימות של כיבוש, הגנה והצלה. לצד 

   זאת נדרשת גם למידה של "מוסר המלחמה".

מלחמה בפרט מלמד אותנו לראות כיצד הקב"ה הוא הנותן לנו כח לעשות חיל, ספר דברים בכלל ומצוות הקשורות ב

 מצוות אלה הן חלק מההכנה הרוחנית והמעשית לקראת הכניסה לארץ. 

 

  חשיבות ההשתתפות במלחמה

 משה רבנו חשד ששבטי גד וראובן ביקשו שלא לעבור את הירדן כדי לא ליטול חלק בכיבוש הארץ:  ,במדבר פרק לב

ְלָחָמה ְוַאֶתם ֵתְשבּו ֹפה?" )ו(.   "ַהַאֵחיֶכם ָיֹבאּו ַלמִּ

   :ורק לאחר שהבטיחו לו

ְשָרֵאל" )יז(, ְפֵני ְבֵני יִּ ים לִּ  "ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחשִּ

 הם: הוא הסכים לדבריהם ואמר ל

ם ם ַתֲעשּון ֶאת  "אִּ ְלָחָמה  ַהָדָבר ַהֶזה, אִּ ְפֵני ה' ַלמִּ   …ֵתָחְלצּו לִּ

ְפֵני ה'.   ְשָרֵאל ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהזֹאת ָלֶכם ַלֲאֻחָזה לִּ יִּ ם מה' ּומִּ יִּ יֶתם ְנקִּ ְהיִּ  וִּ

ם ְמ  ְואִּ ֵנה ֲחָטאֶתם לה' ּוְדעּו ַחַטאְתֶכם ֲאֶשר תִּ  כג(. -ָצא ֶאְתֶכם." )כלֹא ַתֲעשּון ֵכן הִּ
 

 מהו הטיעון המוסרי של משה נגד הבקשה של שיבטי גד וראובן שלא לעבור את הירדן? צטט והסבר  .1

 

 

 

 

 ברכה  הר ישיבת  אתר, הרב אליעזר מלמד 

נצטווינו שאם נראה אחד מבני עמנו בסכנה שנחלץ לעזרתו, שנאמר )ויקרא יט, טז(: "לֹא ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרֶעָך", ולשם 

כון מסוים. קל וחומר כאשר כלל ישראל נמצא בסכנה, שחובה להיחלץ להצלת כך צריך אדם להיות מוכן להיכנס לסי

ישראל. וכבר אמרו חכמים במשנה )סנהדרין ד, ה(: "כל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים 

 עולם מלא", ואם כן השותף בקיומו של העם כולו על אחת כמה וכמה שהוא ממש מקיים עולם מלא. 

 

 

לדיני   מבוא
 מלחמה 

מלחמת מצווה  
 ומלחמת רשות  

 
 מלחמת עמלק 

עידוד וחיזוק  
 הלוחמים 

החוזרים  
 מהמערכה 

נקי יהיה  
 לביתו 

הקריאה  
לשלום  
 במלחמה 

איסור השחתת  
 עצים במלחמה 

 אשת
 שמירת המחנה  יפת תואר  
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 מטרות לדיני מלחמה בתורה שתי 

לא דיני מלחמה בספר דברים כוללים מצוות רבות ודינים רבים. תוך כדי הלימוד של המצוות השונות ננסה להבין  

נעסוק בשאלה העקרונית, מה מטרת העל של התורה במצוות אלו? ומה הן העקרונות אלא גם  את פרטי ההלכותרק 

דיני המלחמה בספר מאמרו של הרב אלחנן סמט "דיני מלחמה".  שמנחים את המצוות ואת פרטי ההלכות של "

עוסק )מאמר שהנכם נדרשים להכיר את טענתו העיקרית(  "דעת"  ינטרנט באתר  הנמצא בא  "דברים: סדרם ומגמתם

המאמר מציג שתי מטרות שבאות לידי יישום בדיני המלחמה השונים. וכבר בפתח המאמר הרב  בדיוק בשאלה הזו. 

 שתי המטרות, וכך הוא כותב: סמט מציג את 
 

 דיני המלחמה בספר דברים: סדרם ומגמתםמאמר:  ,הרב אלחנן סמט

מטרתה היסודית של המלחמה היא כמובן לנצח את האויב, ומערכת חוקי מלחמה ודאי אמורה לסייע למימושה של 

בה הטמון  המסוכן  והפוטנציאל  המהותי  אופייה  מפני  המלחמה,  זקוקה  מאידך  אך  זו.  לעיל,    מטרה  והמתואר 

 . להגבלות ולריסון בתחומים שונים, ומערכת חוקי המלחמה מיועדת ודאי גם להשגת מטרות אלה

 

למעשה את שתי המטרות הללו ניתן כבר למצוא בפירושו של הרמב"ן על התורה אלא שהדברים נאמרים שם בלשון  

 קצת שונה, ואלו הם שני העקרונות:
 

)דברים כ, ט(   "ָהָעם  ְברֹאש  ְצָבאֹות  ָשֵרי   ּוָפְקדּואחד הציוויים הכתובים בפרשיות העוסקות בדיני מלחמה הוא: "   א.

הולך   הרי ה'  כן,  לפי הפשט, הציווי הוא שיש חובה למנות לצבא מפקדים. לכאורה קשה מדוע התורה מצווה 

ובתו הוא כותב את אחד העקרונות שמנחים כמה  לפניהם בראש המחנה ונלחם להם. הרמב"ן עונה על כך, ובתש

 מדיני המלחמה הכתובים בתורה: 

 טכ,  דברים ן"רמב

)בצורה שאינה   בהסתרתעשה הנסים עם יראיו  ו  בדרך הארץכי התורה תצוה    -  "ָהָעם  ְברֹאש  ְצָבאֹות  ָשֵרי  ּוָפְקדּו" וצוה  

כאשר אין שם דרך בהצלה אחרת, או    )חוץ מ(, זולתי  טבעו של עולםלשנות    )לפני ה'(ואין החפץ לפניו  .  חורגת מכללי הטבע(

 . להודיע שמו לצריו לעתים, כאשר היה בקריעת ים סוף וכיוצא בו

 

יציווי נוסף שכתוב בפרשיות העוסקות בדיני מלחמה הוא:    ב. ְשַמְרתָ   ֹאְיֶביָך  ַעל  ַמֲחֶנה  ֵתֵצא  "כִּ ֹכל  ְונִּ )דברים   ָרע"  ָדָבר  מִּ

אורה קשה מדוע התורה מצווה כן, וכי בחיים הרגילים לא צריך להישמר מלעשות "דבר רע". על כך עונה  כג, י(. לכ

 הרמב"ן, ובתשובתו הוא כותב את מטרה נוספת שמנחה כמה מדיני המלחמה הכתובים בתורה: 

  י ,כג דברים ן"רמב

י ְשַמְרתָ   ֹאְיֶביָך  ַעל  ַמֲחֶנה  ֵתֵצא  "כִּ ֹכל  ְונִּ  החטא   אשר  בעת  יזהיר  הכתוב  כי,  הזאת  המצוה  בענין  בעיני  והנכון  -  ָרע"   ָדָבר  מִּ

 בניאוף  אפילו   יתבוששו   ולא  ויחמסו  יגזלו,  תועבה  כל   יאכלו כי ,  למלחמה  היוצאות   המחנות  במנהגי   והידוע .  בו  מצוי

 ונשמרת" ,  הכתוב  בו   הזהיר  כן  ועל  .אויב  על   מחנה  כצאת  וחמה  אכזריות  יתלבש  בטבעו  אדם  בבני   הישר,  נבלה  וכל

 .  "רע דבר מכל

 

בעת מלחמה, גם אדם שבאופן רגיל הוא "הישר בבני אדם", נמצא בסכנה של "יתלבש אכזריות הרמב"ן אומר ש

ושימוש בכוחות   גבולות  גם פריצת  ובמידה מסויימת  יציאה מן המצב הטבעי  בו  וחימה". מצב המלחמה, שיש 

ל להביא איתו סכנה של השחתה מוסרית. מצוות המלחמה בחומש  וביכולות שאינם באים לידי ביטוי בשגרה, עלו

 ו. דברים גודרות ומרחיקות את הלוחמים מסכנה ז 
 

 סכם בלשונך את שתי המטרות שמנחות את דיני המלחמה בתורה.  .2

 

 
 

 .הללומטרות שתי ה , ננסה לבחון כיצד מיושמות היחידה לימודלאורך 
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 סדר המצוות של דיני מלחמה  

 כא. -לפניך פסוקי הפתיחה של ארבע המצוות הראשונות בדיני מלחמה הכתובת בספר דברים פרקים כ

 היערכות הצבא למלחמה  "ט-א דברים כ( 1)

יָרא ֵמֶהם ְמָך לֹא תִּ יָת סּוס ָוֶרֶכב ַעם ַרב מִּ ְלָחָמה ַעל ֹאְיֶבָך ְוָראִּ י ֵתֵצא ַלמִּ ַגש ַהֹכֵהן  : ְוָהָיה כְ ...כִּ ְלָחָמה ְונִּ ָקָרְבֶכם ֶאל ַהמִּ

ְלָחָמה ַעל ֹאְיֵביֶכם ַאל ֵיַרְך ְלַבְבכֶ  ים ַהיֹום ַלמִּ ְשָרֵאל ַאֶתם ְקֵרבִּ ֶבר ֶאל ָהָעם: ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְשַמע יִּ  ... םְודִּ

 

 ח: הקריאה לשלום במלחמה י-דברים כ, י( 2)

ָלֵחם ָעֶליהָ  יר ְלהִּ ְקַרב ֶאל עִּ י תִּ ְהיּו    כִּ ְמָצא ָבּה יִּ ם ָשלֹום ַתַעְנָך ּוָפְתָחה ָלְך ְוָהָיה ָכל ָהָעם ַהנִּ ְוָקָראָת ֵאֶליָה ְלָשלֹום: ְוָהָיה אִּ

ְלָחָמה ְוַצְרָת ָעֶליהָ  ְמָך מִּ ָמְך ְוָעְשָתה עִּ ים עִּ ם לֹא ַתְשלִּ   ...ְלָך ָלַמס ַוֲעָבדּוָך: ְואִּ

 

 בעת מצור כ: איסור השחת עצים-דברים כ, יט( 3)

י מִּ  ְנֹדַח ָעָליו ַגְרֶזן כִּ ית ֶאת ֵעָצּה לִּ ָלֵחם ָעֶליָה ְלָתְפָשּה לֹא ַתְשחִּ ים ְלהִּ ים ַרבִּ יר ָימִּ י ָתצּור ֶאל עִּ ְכֹרת כִּ ֶמנּו תֹאֵכל ְוֹאתֹו לֹא תִּ

ָפֶניָך ַבָמצֹור י ָהָאָדם ֵעץ ַהָשֶדה ָלבֹא מִּ  ...כִּ

 
 1עגלה ערופה ט: מצוות -דברים כא, א

 

 ד: אשת יפת תואר י-דברים כא, י( 4)

ְבָיה ֵאֶשת ְיפַ  יָת ַבשִּ ְביֹו: ְוָראִּ יָת שִּ ְלָחָמה ַעל ֹאְיֶביָך ּוְנָתנֹו ה' ֱאֹלֶהיָך ְבָיֶדָך ְוָשבִּ י ֵתֵצא ַלמִּ ת ֹתַאר ְוָחַשְקָת ָבּה ְוָלַקְחָת ְלָך כִּ

ָשה   ...ְלאִּ

 

כא. מהו העקרון שלפיו  -הפתיחה של ארבע המצוות הראשונות בדיני מלחמה הכתובות בפרקים כעיין בפסוקי    .3

  ופרטהסבר  מסודרים מצוות אלו?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, דיני מלחמה נוספים כתובים לקראת סוף  כא-בפרקים כ במרוכזדיני מלחמה, שראינו לעיל, שכתובים בנוסף לרצף 

 ן: . ואלן ה כה-בפרקים כג "נאום המצוות" 

  טו( -שמירת המחנה )כג, י •

  נקי יהיה לביתו )כד, ה(  •

 יט ( -מלחמת עמלק )כה, יז  •
 

אלחנן  של הרב במאמר שללמצוא יני מלמה ניתן ד ות של יהאחר מההפרשיות הופרדו  דינים אלוהסבר מדוע  רשות:

 " דיני המלחמה בספר דברים: סדרם ומגמתם "סמט, 
 
 
 
 
 

 

 
עגלה "וות  צחלל בהקשר זה אינה קשורה למי שמת במלחמה. מ  "עגלה ערופה" עוסקת בהימצאות חלל הווה אומר גופת אדם בסמוך לעיר. המילה   מצוות   1

דיני  פרשיות של  אינה קשורה לדיני המלחמה וקוטעת את רצף הפרשיות שכולן עוסקות בדיני מלחמה. הסבר מדוע מצווה זו מובאת באמצע    "ערופה 

 . "דיני המלחמה בספר דברים: סדרם ומגמתם"אלחנן סמט,  לחמה ניתן למצוא בקישור הבא: מאמר של הרבמ

 

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet/d6-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet/d6-2.htm
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 דיני מלחמה :יחידה

 

 מלחמת מצווה ומלחמת רשות  

 רמב"ם הלכות מלכים פרק ה 

 אין המלך נלחם תחילה, אלא על מלחמת מצוה. 

 .זו מלחמת שבעה עממים, ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם ?מלחמת מצוהאי זו היא 

כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות ,  והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים  ,במלחמת הרשות)המלך(  ואחר כך נלחם  

  בגדולתו ושמעו. 

 

 הגדר מהי מלחמת מצווה ומהי מלחמת רשות?  .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   .תן כותת כל חלק .בתורה לשלושת הסוגים של "מלחמת מצווה" ותלפניך המקור   שלפניךבטבלה  .2
 

 

רק האפשרות השלישית, לצערנו. אנו עדיין במצב בו אנו  כיום  מבין שלשות האפשרויות של מלחמת מצווה נוהגת  

 אשר על כן נרחיב מעט בנושא זה.  ,להציל ישראל מיד צרחוששים לחיינו וכל מלחמה היא מלחמת מצווה של 

 

  

לדיני   מבוא
 מלחמה 

מלחמת מצווה  
 ומלחמת רשות  

 
 מלחמת עמלק 

וחיזוק  עידוד 
 הלוחמים 

החוזרים  
 מהמערכה 

נקי יהיה  
 לביתו 

הקריאה  
לשלום  
 במלחמה 

איסור השחתת  
 עצים במלחמה 

 אשת
 שמירת המחנה  יפת תואר  

   

 

יֲאָך ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאל י ְיבִּ   ָהָאֶרץ ֲאֶשר  "כִּ

ָבא ם  ַאָתה  גֹויִּ ְוָנַשל  ְשָתּה  ְלרִּ   ָשָמה 

י   ְרָגשִּ ְוַהגִּ י  תִּ ַהחִּ ָפֶניָך  מִּ ים  ַרבִּ

י   ּוִּ ְוַהחִּ י  זִּ ְוַהְפרִּ י  ְוַהְכַנֲענִּ י  ְוָהֱאֹמרִּ

ים   ים ַוֲעצּומִּ ם ַרבִּ ְבָעה גֹויִּ י שִּ ְוַהְיבּוסִּ

אֱ  ה'  ּוְנָתָנם  ֶמָך.  ְלָפֶניָך    מִּ ֹלֶהיָך 

ֹאָתם ַתֲחִרים  ַהֲחֵרם   לֹא  ְוִהִכיָתם 

 ֹ ית ְול ְכֹרת ָלֶהם ְברִּ  א ְתָחֵנם".תִּ

 ב( -)דברים ז א

 

י    ַהֲחֵרם ַתֲחִריֵמם  ִכי" י ְוָהֱאֹמרִּ תִּ ַהחִּ

י ַכֲאֶשר  י ְוַהְיבּוסִּ ּוִּ י ַהחִּ זִּ י ְוַהְפרִּ ַהְכַנֲענִּ

ְּוָך ה' אֱ   .ֹלֶהיָך" צִּ

 )דברים כ יז( 

ֲאֶשר ֵאת  ֲעָמֵלק    "ָזכֹור  ְלָך  ָעָשה 

ם. ֲאֶשר קָ  ְצָריִּ מִּ ְרָך ַבֶדֶרְך ְבֵצאְתֶכם מִּ

ים ַאֲחֶריָך   ַבֶדֶרְך ַוְיַזֵנב ְבָך ָכל ַהֶנֱחָשלִּ

אֱ  ָיֵרא  ְולֹא  ְוָיֵגַע  ָעֵיף  ים.    ְוַאָתה  ֹלקִּ

ָכל מִּ ְלָך  אֹלֶהיָך  ה'  יַח  ְבָהנִּ   ְוָהָיה 

יב ָבָאֶרץ ֲאֶשר ה' ָסבִּ ֱאלֶקיָך    ֹאְיֶביָך מִּ

ְשָתּה   ְלרִּ ַנֲחָלה  ְלָך  ֶאתֹנֵתן    ִתְמֶחה 

ֲעמָ  ַהָשָמִיםֵזֶכר  ִמַתַחת  לֹא   ֵלק 

ְשָכח."   תִּ

 יט( -)דברים כה יז 

 

 ַדם ֵרֶעָך".  "לֹא ַתֲעֹמד ַעל

 )ויקרא יט טז( 
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 להציל ישראל מיד צר   -מלחמת מצווה 

  :הרב אליעזר מלמדעל ייחודה של מלחמת מצווה כותב 

 ,הצלת ישראל, אתר "ישבת הר ברכה"  -המצווה לשרת בצבא   הרב אליעזר מלמד 

(: "לֹא ַתֲעֹמד ַעל שאם נראה אחד מבני עמנו בסכנה שנחלץ לעזרתו, שנאמר )ויקרא יט, טז: נצטווינו  צלת ישראלה

קל וחומר כאשר כלל ישראל נמצא בסכנה, שחובה   ולשם כך צריך אדם להיות מוכן להיכנס לסיכון מסוים.  ַדם ֵרֶעָך",

: "כל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב  )סנהדרין ד, ה( להיחלץ להצלת ישראל. וכבר אמרו חכמים במשנה  

 כאילו קיים עולם מלא", ואם כן השותף בקיומו של העם כולו על אחת כמה וכמה שהוא ממש מקיים עולם מלא. 

וכפי שכתב הרמב"ם   א(וזוהי מלחמת מצווה מובהקת,  ה,  זו מלחמת שבעה  )הל' מלכים  זוהי מלחמת מצווה?  "ואי   :

 ". ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהםעממים )בכיבוש הארץ(, ומלחמת עמלק, 

ומצוות המלחמה מחייבת כל יחיד להסתכן הרבה מעבר למה שנצטווינו להסתכן לצורך הצלת יחידים מישראל. 

לצורך הצלת יחיד או יחידים, לכל הדעות, אין מצווה להיכנס לסכנה שרוב הסיכויים שהבא להציל ייהרג בה. אולם 

בעת מלחמה, כשיש הכרח לסכן יחידים כדי להציל את המערכה, צריך היחיד להיות מוכן להיכנס אף למצב שסכנתו  

 מרובה מהצלתו.  

קוק   הרב  מרן  שכתב  קמגוכפי  כהן  המצוות    שהכלל(  )משפט  כל  את  דוחה  נפש  שפיקוח  למדנו  ממנו  בהם",  "וחי  של 

שבתורה אינו חל בעת מלחמה, מפני שהלכות הציבור שונות מהלכות היחיד, ולצורך קיום הציבור צריכים היחידים 

 להיות מוכנים להיכנס לסכנה. 

חברך" אינו חל במלחמה, "אלא כל   שגם הכלל של "חייך קודמים לחיי  )יג, ק(,וכן כתב על פי זה בשו"ת 'ציץ אליעזר'  

אנשי המלחמה כאיש אחד מחויבים למסור כל אחד ואחד את נפשו בעד הצלת חייו של משנהו. וגם זה נכלל בכללי  

 . תקנתההלכות ציבור, ובגדר הנהגת המדינה ו

 

 עיין בדברי הרב מלמד, וענה: .3

 ישראל מיד צר? א. לפי הרב מלמד, מה המקור בתורה למלחמת מצווה של הצלת 

אדם  הרי יש כלל הלכתי שאסור ל ,ב. מניין שיש חובה על אדם לצאת למלחמה ולסכן את חייו כדי שאחרים ינצלו

 "חייך קודמים לחיי חברך"? כיצד משיב על שאלה זו הרב מלמד?   -הסתכן  ל

 
 

  

http://yhb.org.il/?p=147
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 יט -מלחמת עמלק: פרק כה, יז
 

   כה דברים

ם ְבֵצאְתֶכם ַבֶדֶרְך ֵלקֲעמָ   ְלָך ָעָשה  ֲאֶשר ֵאת ָזכֹור( יז) ְצָריִּ מִּ  :מִּ

ים ָכל ְבָך  ַוְיַזֵנב  ַבֶדֶרְך ָקְרָך ֲאֶשר( יח) ים ָיֵרא  ְולֹא  ְוָיֵגעַ  ָעֵיף  ְוַאָתה  ַאֲחֶריָך ַהֶנֱחָשלִּ  : ֱאֹלהִּ

יחַ  ְוָהָיה( יט) ָכל ְלָך ֱאֹלֶהיָך ' ה ְבָהנִּ יב ֹאְיֶביָך מִּ ָסבִּ ְשָתּה ַנֲחָלה  ְלָך ֹנֵתן ֱאֹלֶהיָך' ה ֲאֶשר ָבָאֶרץ מִּ   ְלרִּ

ְמֶחה  ַתַחת  ֲעָמֵלק  ֵזֶכר ֶאת תִּ ם  מִּ ְשָכח לֹא ַהָשָמיִּ  :תִּ

 

 מבוא

היא המלחמה בעמלק. למלחמה זו בעמלק ייחדה התורה הגדרה   מלחמת מצווהאחת משלושת ההגדרות של  למדנו ש

שחרור  של    המלחמה זו אינה מלחמ  "מלחמה לה' בעמלק".  זוהיייחודית, הנפרדת מן המלחמה בשבעת העממים.  

. נצטרך לברר, מיהו עמלק? מה אופיו של העם זה? שטחי ארץ ישראל, אלא מלחמה לשם מיגור עמלק מן העולם

 ה חריפה עמו? ומדוע יש מצווה כה קיצונית "למחות את זכר עמלק מתחת השמים"? ומדוע יש מלחמה כ
 

הכתובות בפסוקים    אחת מצוות "עשה", ומצוות "לא תעשה"    שתי יט, כתוב בלשונך  -עיין בפרק כה פסוקים יז .4

 אלה, ליד כל מצווה כתוב גם את לשון הכתוב.

 מהיכן הגיע עמלק? 

 יב  ,בראשית לו

יַפז ֶאת   יַפז ֶבן ֵעָשו ַוֵתֶלד ֶלֱאלִּ יֶלֶגש ֶלֱאלִּ ְמַנע ָהְיָתה פִּ    .ֵאֶלה ְבֵני ָעָדה ֵאֶשת ֵעָשו ֲעָמֵלקְותִּ

 

  חד הוא קרוב משפחה )נכדו של עשיו( ומצד שני אויב בנפש.המפגש עם עמלק לאורך התנ"ך מעיד על דמותו: מצד א

 

 המלחמה ברפידים   -המפגש עם עמלק   

-הוא האירוע המכונן שכתוב בספר שמות פרק יז, ח   ֲעָמֵלק..."  ְלָך  ָעָשה  ֲאֶשר  ֵאת   בספר דברים "ָזכֹורהרקע למצווה  

 .  יד לאחר יציאת מצרים וקריעת ים סוףמאירוע שבו עמלק תקף את ישראל ברפידים  ה ז.ט

 האירוע הנ"ל.  ילשלוט היטב בפרטעליך שים לב, 

 

 טז -יז, ח שמות

ָלֶחם  ֲעָמֵלק  ַוָיבֹא( ח) ם ַויִּ ְשָרֵאל עִּ ם יִּ ידִּ ְרפִּ  : בִּ

ים ָלנּו ְבַחר ְיהֹוֻשעַ   ֶאל ֹמֶשה ַויֹאֶמר( ט) ָלֵחם ְוֵצא ֲאָנשִּ י ָמָחר ַבֲעָמֵלק הִּ ָצב  ָאֹנכִּ ְבָעה  רֹאש ַעל נִּ ים  ּוַמֵטה  ַהגִּ י ָהֱאֹלהִּ  :ְבָידִּ

ָלֵחם ֹמֶשה לֹו ָאַמר  ַכֲאֶשר ְיהֹוֻשעַ  ַוַיַעש ( י) ְבָעה  רֹאש ָעלּו   ְוחּור  ַאֲהֹרן ּוֹמֶשה   ַבֲעָמֵלק ְלהִּ  :ַהגִּ

ים  ַכֲאֶשר ְוָהָיה( יא) ְשָרֵאל  ְוָגַבר ָידֹו ֹמֶשה  ָירִּ יחַ  ְוַכֲאֶשר  יִּ  : ֲעָמֵלק  ְוָגַבר ָידֹו ָינִּ

יֵדי( יב) ים ֹמֶשה וִּ ְקחּו  ְכֵבדִּ ימּו ֶאֶבן  ַויִּ ֶזה  ְבָיָדיו ָתְמכּו ְוחּור ְוַאֲהֹרן ָעֶליהָ  ַוֵיֶשב ַתְחָתיו  ַוָישִּ ֶזה ֶאָחד מִּ    ֶאָחד  ּומִּ

י   :ַהָשֶמש  בֹא ַעד ֱאמּוָנה ָיָדיו ַוְיהִּ

י  ַעמֹו ְוֶאת ֲעָמֵלק ֶאת ְיהֹוֻשעַ  ַוַיֲחֹלש( יג)  :  ָחֶרב  ְלפִּ

ָכרֹון זֹאת  ְכֹתב ֹמֶשה ֶאל' ה ַויֹאֶמר ( יד) ים ַבֵסֶפר זִּ י ְיהֹוֻשעַ  ְבָאְזֵני  ְושִּ ַתַחת ֲעָמֵלק ֵזֶכר ֶאת ֶאְמֶחה ָמֹחה כִּ ם מִּ  :ַהָשָמיִּ

ְזֵבחַ  ֹמֶשה ֶבןַויִּ ( טו) ְקָרא מִּ י'  ה ְשמֹו  ַויִּ סִּ  : נִּ

י ַויֹאֶמר( טז) ְלָחָמה ָיּה  ֵכס ַעל  ָיד כִּ ֹדר ַבֲעָמֵלק' ַלה מִּ  :  ֹדר מִּ
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 דמותו של עמלק בחז"ל ובפרשנות

מהמסופר על עמלק בספר שמות לא מובן על מה ולמה יש כעס כל כך גדול, וסלידה כה חזקה של הקב"ה מעמלק. 

 , ובדברי חז"ל והפרשנים על פסוק זה:ובעיקר בפסוק יחתשובה לשאלה זו נמצא בפסוקים בספר דברים פרק כה 

 דברים כה, יח 

יםַהנֶ   ָכל ְבָך ַוְיַזֵנב ַבֶדֶרְך ָקְרָך ֲאֶשר ים ָיֵרא ְולֹא ְוָיֵגעַ  ָעֵיף ְוַאָתה ַאֲחֶריָך ֱחָשלִּ  :ֱאֹלהִּ

 

  זכור ,פסיקתא דרב כהנא פיסקא ג

אחד   לאמבטי רותחת שלא היה ברייה יכולה לירד בתוכה ובא בן בליעל  )למה עמלק דומה?(א"ר חוניא  אשר קרך בדרך:  

   לפני אחרים.)קירר אותה( אף על פי שניכווה, אלא הקירה  וקפץ וירד בתוכה

תפל עליהם אימתה  "וגו'    "אז נבהלו אלופי אדום"כך מן שיצאו ישראל ממצרים נפלה אימתן על כל אומות העולם,  

מתחת ידיהם, אלא   )נענש והפסיד(  אף על פי שנטל את שלו)נלחם בהם(  וכיון שבא עמלק וניזדווג להם    , טז(-)שמות טו, טו  "ופחד

  הקירן לפני אומות העולם.

 

 , דברים כה, יח רש"י

 מלהרע לך".   -עמלק אלהים  -ולא ירא 

 

 , יז מלבי"ם דברים כה

)לאחר קריעת ים  , ורק הסבה העצמית למלחמה זו היתה הכפירה באלהים, באשר אז "ולא ירא אלהים" )עמלק(אבל הוא 

וכל העמים האמינו בנפלאותיו אשר עשה בים ובמצרים,   )שמות טו, יד(  "חיל אחז יושבי פלשת  ירגזון"שמעו עמים    סוף(

הקשיח לבו מיראת ה' ויאמר לא הוא, ורצה להראות לכל יושבי תבל, שאין ביכולת ה' להושיעם  )עמלק(הוא  )לעומתם(ו

 קר מלחמתו נגד ה'...  יהיה ע  י זהפ ול  ...מידו, ושכל הנסים הם מעשה להט וחכמת משה, ולכן לא עמד בפניו

 

 עיין בפסוק יח, בדברי המדרש שבפסיקתא ובדברי רש"י והמלבי"ם, וענה:  .5

 א. לפי המדרש שבפסיקתא, מדוע המלחמה של עמלק בישראל נחשבת כה חמורה בעיני ה'? 

 ב. לפי המלבי"ם, מה עמד מאחורי האומץ של עמלק לפגוע בישראל? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המצדיק את ההתייחסות כה חמורה של ה'  , לא מוסרי ואכזרי,  להבין טוב יותר עד כמה עמלק הוא עם שליליבכדי  

 :על פסוק כה נעיין ביתר דברי המלבי"ם  ,ושל עם ישראל כלפיו

 יז מלבי"ם דברים כה , 

יהיה   מלחמת עמלק לא היה לו שום סבה מהסבות שבעבורה ילחמו עם בעם ממלכה בממלכה, שכל עורכי מלחמות

 לאחד מחמש סבות וכולם לא היו פה: 

 היה בדרך כי לא היו אז בארץ נושבת. )עמלק( וזה   -א( שילחם על ארץ לכבשהו להרחיב את גבולו 

 היה בצאתכם ממצרים.   )עמלק(וזה    -במלחמת סיחון ועוג    )כמו(ב( אם יקרב אל גבול ארצו, שהוא ירא פן יירש את ארצו  

 "קרך בדרך דרך" מקרה ולא היה שום ריב ביניכם.   )עמלק(אבל הוא   -בו  ג( אם עשו עמו מלחמה והתגרו

 "ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע".  )עמלק(והוא   -ד( להראות כחו וגבורתו, ואז ילחם פנים אל פנים 

, "לא ירא אלהים ו"  )עמלק(  אבל הוא  -ה( בעבור הדת שחושב שימצא חן בעיני אלהיו אם יכחיד עם הבלתי מאמינים בו  

 ... ורק הסבה העצמית למלחמה זו היתה הכפירה באלהים
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 ? על שום מה ,"ֹדר ִמֹדר ַבֲעָמֵלק' ַלה  ִמְלָחָמה"

 , עולה שלעם הזה היו שני פגמים עצומים: עמלק את המתארים י"רש הפירושים שלהפסוקים ומ מ

שאין אף כוח מעליהם שיכול   כלומר עם המחזיק בהשקפה "לא ירא אלוקים"  עמלק הוא עם ש  -   שחיתות מוסרית

גורם אחר מעליהם א לעצור   דין וחשבון לאף  אין הם צריכים לתת  ורצונם,  העולה על דעתם  . 2ותם מלעשות ככל 

ים  ָכל  ְבָך  ַוְיַזֵנבההשקפה הזו, היא המקור לאכזריות שלהם, לפגיעה שלהם בחלשים "  ", ללקיחה בשבי מבחורי  ַהֶנֱחָשלִּ

רוצח את כל  ישראל לצורך משכבי זכר. עמלק הוא עם שמתקיים לא מחקלאות, אלא פולש באופן מקרי על ישובים,

 בני המקום ולוקח את השלל, ומהשלל הוא מתקיים.

מנסה הוא עם שק  עמל הנלחם מלחמה רוחנית בקב"ה.  "לא ירא אלוקים"  עמלק הוא עם ש   -  כפירה באלוקי ישראל

עמלק הפך   האמונה בעם ישראל, להסיט ולקלקל אותם. ברוח החולשה נקודות את מנסה לזהות,  לטמא את ישראל

   לסמל של מי שיודע לזהות חוסר אמונה, ולשם נכנס שוב ושוב, מחפש אחר הזדמנות לזנב בחסרי האמונה. 

 . מהו עמלק ולא לשכוח  ,לחם בוי על כן מצווים ישראל לה

 

 מי?  -" ֱאֹלִהים ָיֵרא  ְולֹא"

 

 ודברי הפרשנים רש"י וחזקוני, וענה:  עיין בפסוק יח .6

 א. לפי כל פירוש, מי בפסוק מכונה בתואר "לא ירא אלוהים"? 

 ב. מדוע מבחינה לשונית, ניתן להציע שני פירושים כה שונים בשאלה מי מכונה "ולא ירא אלוהים"? 

 

 

 

  

 
, ואברהם מסביר לאבימלך מדוע הוא אמר ששרה היא אחותו  נלקחה ע"י אבימלךבשעה ששרה  כ, יא( הביטוי "לא ירא אלוקים" נזכר בספר בראשית ) 2

יולא אשתו  י  : "כִּ י ַהֶזה  ַבָמקֹום ֱאֹלִהים  ִיְרַאת  ֵאין ַרק ָאַמְרתִּ י" ְדַבר ַעל ַוֲהָרגּונִּ ְשתִּ כלומר במקום ש"שאין יראת אלוקים" נפרצים כל מחסומי המוסר,   אִּ

 ומאפשרים לחטוף אישה ולהרוג את בעלה. 

 

 יח  ,כה דברים

ים  ָכל ְבָך ַוְיַזֵנב ַבֶדֶרְך ָקְרָך ֲאֶשר  ֱאֹלִהים.  ָיֵרא  ְולֹא ְוָיֵגעַ  ָעֵיף ְוַאָתה ַאֲחֶריָך ַהֶנֱחָשלִּ

 רש"י

 לך.   מלהרע, אלהים )את(עמלק  - ירא ולא

 חזקוני 

  ויגע  עיף היית שהרי ,כך בך עשה אם תתמה אל -  ויגע עיף ואתה

  במכילתא: כדאיתא, אלקים ירא לא שהיית ועוד, הדרך מטורח

 בהם  שהיו ישראל, אלו - 'אלוהים  ירא  ולא'  אומרים: "אחרים

 ". לך יכול היה  לא אלוקים יראי   הייתם אם  אבל קיימום, ולא מצוות
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 "זכור" "לא תשכח" כיצד? המשמעות המעשית של הציווי לימינו

   יז כה, דברים ן"רמב

   :(ג א  פרשה  בחקותי)  בספרא  בו שדרשו המדרש (ט כד לעיל) הזכרתי  כבר - עמלק"  לך עשה אשר את "זכור )א(

 בלבך?  יכול

 ,  אמורה הלב  שכחת הרי -  תשכח" "לא :אומר כשהוא

 .  בפיך שונה שתהא -  "זכור" :מקיים אני מה הא

 .  בלב -תשכח  לא. בפה -עמלק"  לך  עשה אשר את "זכור (, קסו תצא) בספרי וכן
 

   בפה? הזו  הזכירה היא מה ידעתי ולא

יבים לקרוא  ית השנייה של חודש אדר ח ב )שבש"זכור"    בשניה  התורה  מן  למדין  ונמצינו,  בציבור  עמלק  פרשת  שנקרא  לאמר  אם

 התורה.   מן מגלה למקרא ֶסֶמך )גם(  ויהיה(, א  כט פרשת זכור ע"פ מגילה 
 

 זה  ונספר,  השמים  מתחת  שמו  את  שנמחה  עד  עמלק  לנו  שעשה  מה  "תשכח  לא"ש  לומר  שהוא  בעיני  והנכון  )ב(

 .  שמו את  למחות נצטוינו ולכך , הרשע לנו עשה כך  להם  לומר ולדורותינו לבנינו

 

 עיין ברמב"ן על פרק כה, פסוק יז, וענה:  .7

 "? "זכור? ובמה היא שונה ממצות "לא תשכח"כיצד מקיימים את הציווי )קטע א(, א. לפי מדרשי חז"ל 

 , כיצד מקיימים את הציווי "לא תשכח"? )בקטע ב(ב. לפי דעתו של הרמב"ן 
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 יחידה: דיני מלחמה

 

 ד( -הלוחמים )פרק כ, אוחיזוק  היערכות למלחמה: עידוד 

את הלוחמים טרם היציאה לקרב. דברי    -  הכתוב ואח"כ הכהן ראשית    -   בשני מקומות בפתיחת פרק כ' מחזקים

  .חיזוק הביטחון בישועת ה'מצד שני ו  ,לא לפחדאת הציווי מצד אחד חיזוק אלה משלבים 
 

 דברים כ

ָמְך הַ  י ה' ֱאֹלֶהיָך עִּ יָרא ֵמֶהם כִּ ְמָך לֹא תִּ יָת סּוס ָוֶרֶכב ַעם ַרב מִּ ְלָחָמה ַעל ֹאְיֶבָך ְוָראִּ י ֵתֵצא ַלמִּ ם. )א( כִּ ְצָריִּ  ַמַעְלָך ֵמֶאֶרץ מִּ

 

ְלָחָמה  ֶבר ֶאל ָהָעם.  ְוִנַגׁש ַהֹכֵהן)ב( ְוָהָיה ְכָקָרְבֶכם ֶאל ַהמִּ  ְודִּ

ְלָחָמה ַעל ֹאְיֵביֶכם )ג( ְוָאַמר ֲאֵלהֶ  ים ַהיֹום ַלמִּ ְשָרֵאל ַאֶתם ְקֵרבִּ  ם ְשַמע יִּ

ְפֵניֶהם.   יְראּו ְוַאל ַתְחְפזּו ְוַאל ַתַעְרצּו מִּ  ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל תִּ

יַע ֶאְתֶכם. ם ֹאְיֵביֶכם ְלהֹושִּ ָלֵחם ָלֶכם עִּ ָמֶכם ְלהִּ י ה' ֱאֹלֵהיֶכם ַהֹהֵלְך עִּ  )ד( כִּ

 

 ד, וענה: -ן בפסוקים אעיי  .1

 הנימוק למה אין לפחד. את  -את המילים העוסקות בציווי לא לפחד, וצבע בירוק    -א. צבע בצהוב 

 ד? -ב. מה המבנה של פרשייה זו? מה היחס בין פסוק א לפסוקים ב

 

 

 מצווה מחודשת או מבוארת? 

 א כ, דברים ן"רמב  

 במלחמות.  בבואם עתה  להם אמרה, מחודשת מצוה זו -' וגו   ורכב סוס  וראית' וגו  למלחמה תצא כי

 

 ברמב"ן לפס' א. מהי מצווה מחודשת? ומדוע מצווה זו נאמרה רק בספר דברים?   ןעיי  .2

 

 

 "כהן משוח מלחמה" 

 ג-דברים כ, ב

ֶבר ֶאל ָהָעם: ְוָאַמר ֲאֵלֶהם... ַגש ַהֹכֵהן ְודִּ ְלָחָמה ְונִּ  ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם... ְוָהָיה ְכָקָרְבֶכם ֶאל ַהמִּ

 

  י"רש

 מלחמה".  "משוח הנקרא והוא.  לכך המשוח -  הכהן ונגש

 

 ספר החינוך, מצווה תק"ב

האל ולשמרה ולהינקם   ום לסכן בנפשם לעזור דת ...ויוסף עוד משלו דברים אחרים יעוררו בני אדם למלחמה וישיא 

 מהסכלים המפסידים סדרי המדינות... 

צוותה  -שורש מצווה זו ידוע, כי בשעת מלחמה צריכים אנשי המלחמה חיזוק ומפני שהאדם נשמע יותר כשהוא נכבד  

 מן הכוהנים, שהם מבחר העם... -התורה להיות הממונה לחזק בדברים הטובים 

  

לדיני   מבוא
 מלחמה 

מלחמת מצווה  
 ומלחמת רשות  

 
 מלחמת עמלק 

עידוד וחיזוק  
 הלוחמים 

החוזרים  
 מהמערכה 

נקי יהיה  
 לביתו 

הקריאה  
לשלום  
 במלחמה 

איסור השחתת  
 עצים במלחמה 

 אשת
 שמירת המחנה  יפת תואר  
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 דברי רש"י וספר החינוך וענה: בפסוק ב' ובעיין  .3

 ד? כיצד הוא מכונה בלשון חז"ל. ומה תפקידו? -רש"י, מיהו הכהן עליו מדובר בפסוקים בא. לפי 

 ? אומר את דברי החיזוק בעת היציאה לקרב הכהן זהמדוע דווקא ב. לפי ספר החינוך, 

 

 

 

 דברים כ, ג 

ְשָרֵאל ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְלָחָמה ְשַמע יִּ ים ַהיֹום ַלמִּ ְפֵניֶהם.... ַאֶתם ְקֵרבִּ יְראּו ְוַאל ַתְחְפזּו ְוַאל ַתַעְרצּו מִּ  ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל תִּ

  י"רש

 אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם. - שמע ישראל 

 ארבע אזהרות כנגד ארבעה דברים שמלכי האומות עושים:   - אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו

ן  מגיפים בתריסיהם כדי להקישן זה לזה כדי להשמיע קול שיחפזו אלו שכנגדם וינוסו; ורומסים בסוסיהם ומצהילי 

 אותם להשמיע קול שעטת פרסות סוסיהם; וצווחין בקולם; ותוקעין בשופרות ומיני משמיעי קול. 

מקול   -   ואל תערצו  מקול הקרנות.   -  ואל תחפזו   מהגפת התריסין.  -  אל תיראו  מצהלות סוסים.  -   אל ירך לבבכם 

 הצווחה. 
 

הייחודיות    ,רש"ילפי   .4 במילים  הכהן  של  השימוש  ישראל",מדוע  ב  "שמע  לקראת  יש  העם  את  לחזק  בכדי  הן 

 המלחמה? 

 

 

 

 וענה:  ",...אל ירך לבבכם אל תיראו'עיין ברש"י ד"ה  .5

 ?באיזו שיטת לוחמה נוקטים האויבים כדי לנצח בקרב א. 

יְראּו- ַאל ,ֵיַרְך ְלַבְבֶכם-"ַאלב. מה קשה לרש"י על סוף פסוק ג:  ְפֵניֶהם-ְוַאל  ,ַתְחְפזּו-ְוַאל  ,תִּ  ?  "ַתַעְרצּו מִּ

 מיישב את הקושי?רש"י וכיצד 

 

 

 

 

 את תמונת המחנה המבוהל:  ג ריהודה אייזנב, מצייר רש"י אלו בעקבות דבר

 אתר "דעת"   -שיחות בספר תהילים  ,יהודה אייזנברג

יש כאן תיאור של לוחמה פסיכולוגית, הבאה במקביל ללחץ הצבאי. אתם שומעים את קולותיהם של כלי המלחמה; 

אל   -המזעיקים את צבא האויב    -קול הקרנות    -אתם רואים את שפעת הקלגסים, אתם שומעים את קול השופרות  

קרב מנסה האויב ליצור מהומה,   עוד טרםהשבירה כאן היא שבירה פסיכולוגית:  תערצו: אל תשברו מכל אלה.  

לדכא את המוראל, להפחיד. אתם רואים את האויב נערך לקראתכם, אתם שומעים את ההכנות, אתם מבחינים 

. והנימוק: "כי ה' אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם "אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם"  - בתנועת הצבא  

 עם אויביכם, להושיע אתכם".

 

  

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/emet/thlim55b.htm
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 )נ"א הלכה טו(  כ-לכות מלכים ומלחמות, פרק ז, הלכות יזרמב"ם ה

)יז( ...ומאחר שייכנס אדם בקשרי המלחמה, יישען על מקוה ישראל ומושיעו בעת צרה, ויידע שעל ייחוד השם הוא 

   .עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד
 

 וייפנה מכל דבר למלחמה. ולא יחשב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זכרם מליבו 
 

עובר בלא תעשה, שנאמר "אל יירך לבבכם, אל תיראו    -)יח( וכל המתחיל לחשב ולהרהר במלחמה, ומבהיל עצמו  

 )דברים כ, ג(. ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם" 

 
הרי זה   -  ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו   אלא שכל דמי ישראל תלויין בצווארו;ולא עוד,    (יט)

. והרי מפורש בקבלה "ארור, עושה מלאכת )דברים כ, ח(כמי ששפך דמי הכול, שנאמר "ולא יימס את לבב אחיו, כלבבו"  

 . )ירמיהו מח, י(רמייה; וארור, מונע חרבו מדם"  - ה'

 

 .  עצות( 3)  התגבר על הפחד בשעת היציאה לקרבעליו לכיצד ללוחם, מה ההדרכה המעשית שמציע הרמב"ם  .6

 

 

o  : אין אלו אחיכם   -על אויבכם רש"י 

בכדי להבין היטב את רש"י על פסוק ג ד"ה 'על אויבכם', עלינו להכיר את הרקע הסיפורי וההסטורי שמובא בספר 

בדברי הימים ב כח, בהקשר למלחמת האחים שהייתה בין צבא אחז מלך יהודה לצבא פקח בן רמליהו מלך ישראל 

 ימיה של מלכות ישראל. לקראת סוף  -

o כח פרק ב, הימים דברי   

יהּוָדה ְרַמְלָיהּו ֶבן ֶפַקח ַוַיֲהֹרג( ו) ים ֵמָאה  בִּ ל  ְבֵני ַהֹכל ֶאָחד  ְביֹום ֶאֶלף ְוֶעְשרִּ  :ֲאבֹוָתם ֱאֹלֵהי' ה ֶאת  ְבָעְזָבם  ָחיִּ

י ַוַיֲהֹרג( ז) ְכרִּ בֹור זִּ ם גִּ יָקם ְוֶאת  ֶלְךַהמֶ   ֶבן ַמֲעֵשָיהּו ֶאת ֶאְפַריִּ יד ַעְזרִּ ת ְנגִּ ְשֵנה  ֶאְלָקָנה ְוֶאת  ַהָביִּ  ס : ַהֶמֶלְך מִּ

ְשבּו ( ח) ְשָרֵאל ְבֵני  ַויִּ ם ֵמֲאֵחיֶהם  יִּ ים  ֶאֶלף ָמאַתיִּ ים ָנשִּ יאּו  ֵמֶהם ָבְזזּו  ָרב ָשָלל ְוַגם ּוָבנֹות ָבנִּ  ס: ְלֹשְמרֹון  ַהָשָלל  ֶאת ַוָיבִּ

יא ָהָיה  ְוָשם( ט) ְפֵני ַוֵיֵצא  ְשמֹו ֹעֵדד' ַלה ָנבִּ    ְלֹשְמרֹון ַהָבא  ַהָצָבא לִּ

ֵנה ָלֶהם  ַויֹאֶמר  ם ַעד ְבַזַעף ָבם ַוַתַהְרגּו ְבֶיְדֶכם ְנָתָנם ְיהּוָדה ַעל  ֲאבֹוֵתיֶכם ֱאֹלֵהי' ה ַבֲחַמת הִּ יעַ  ַלָשַמיִּ גִּ  : הִּ

ִּם  ְיהּוָדה ְבֵני  ְוַעָתה( י) ירּוָשַל ים ַאֶתם  וִּ ְכֹבש ֹאְמרִּ ים  לִּ ְשָפחֹות  ַלֲעָבדִּ ָמֶכם ַאֶתם ַרק ֲהלֹא  ָלֶכם ְולִּ  : ֱאֹלֵהיֶכם' ַלה  ֲאָשמֹות עִּ

י ְוַעָתה( יא) יבּו  ְשָמעּונִּ ְבָיה ְוָהשִּ יֶתם ֲאֶשר ַהשִּ י  ֵמֲאֵחיֶכם  ְשבִּ  ס : ֲעֵליֶכם' ה  ַאף ֲחרֹון כִּ

ם ְבֵני ֵמָראֵשי  יםֲאָנשִּ  ַוָיֻקמּו( יב)    ֶאְפַריִּ

ֵלמֹות  ֶבן  ֶבֶרְכָיהּו ְיהֹוָחָנן  ֶבן ֲעַזְרָיהּו   ָיהּו  ְמשִּ ְזקִּ יחִּ ים ַעל  ַחְדָלי ֶבן ַוֲעָמָשא  ַשֻלם ֶבן וִּ ן  ַהָבאִּ  :ַהָצָבא מִּ

יאּו  לֹא ָלֶהם ַויֹאְמרּו( יג) ְבָיה ֶאת  ָתבִּ    ֵהָנה  ַהשִּ

י  ים ַאֶתם ָעֵלינּו' ה  ְלַאְשַמת כִּ יף ֹאְמרִּ י ַאְשָמֵתינּו   ְוַעל ַחטֹאֵתינּו   ַעל ְלֹהסִּ ְשָרֵאל ַעל ָאף ַוֲחרֹון  ָלנּו  ַאְשָמה ַרָבה כִּ  ס : יִּ

ְבָיה ֶאת  ֶהָחלּוץ ַוַיֲעֹזב( יד) ָזה  ְוֶאת  ַהשִּ ְפֵני ַהבִּ ים לִּ  : ַהָקָהל  ְוָכל ַהָשרִּ

   ַהָשָלל ִמן ִהְלִביׁשּו ַמֲעֻרֵמיֶהם ְוָכל ַבִשְבָיה ַוַיֲחִזיקּו ְבֵׁשמֹות ִנְקבּו ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים ַוָיֻקמּו( טו)

   כֹוֵׁשל ְלָכל ַבֲחֹמִרים ַוְיַנֲהלּום ַוְיֻסכּום ַוַיְׁשקּום ַוַיֲאִכלּום ַוַיְנִעלּום ַוַיְלִבׁשּום 

 פ: ֹׁשְמרֹון ַוָיׁשּובּו ֲאֵחיֶהם ֵאֶצל  ַהְתָמִרים ִעיר ְיֵרחֹו ַוְיִביאּום 

 

ממלכת ישראל הרגה רבים מיהודה ושבתה מבני יהודה נשים וילדים רבים לעבדים ולשפחות. עודד הנביא ממתין  

להם עם שובם מהמלחמה, מוכיח אותם על כך שנצחו לא בכוח צדקתם כי אם בחטאי יהודה, ותובע מהם לנהוג  

מביאים   דבריו  באחיהם.  והם משחררים את האחווה  לפעול,  בהם   אנשים מראשי אפרים  תומכים  את השבויים, 

הפרק, שנפתח במלחמת אחים עקובה מדם, מסתיים בחרטה   ומסייעים להם לשוב למקומם )ע"פ פירוש דעת מקרא(.

 ובגילוי אחווה, ומציג תביעה לקיומם של אחריות ורחמים בעם ישראל.  
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ר כפול: נהגו באויבכם הכהן )ע"פ המשנה בסוטה א ח המצוטטת ברש"י( רומז למלחמת האחים, ומכוון בכך למס

 כבאויבים, נהגו באחיכם ברחמים.  

 

o  ,גדברים כ 

ְלָחָמה  ים ַהיֹום ַלמִּ ְשָרֵאל ַאֶתם ְקֵרבִּ יְראּו... ַעל ֹאְיֵביֶכםְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְשַמע יִּ  , ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל תִּ

  י"רש

 שנאמר,  ישראל  עם  יהודה  כמלחמת  זו  אין,  עליכם  מרחמים  אינם  בידם  תפלו  שאם,  אחיכם  אלו  אין  -  איביכם  על

ים  "ַוָיֻקמּו   :(טו   כח,'  ב  י"דה ) ְקבּו  ֲאֶשר  ָהֲאָנשִּ יקּו   ְבֵשמֹות   נִּ ְבָיה  ַוַיֲחזִּ ישּו  ַמֲעֻרֵמיֶהם  ְוָכל  ַבשִּ ְלבִּ ן   הִּ שּום  ַהָשָלל   מִּ לּום   ַוַיְלבִּ  ַוַיְנעִּ

לּום ים   ַנֲהלּוםַויְ   ַוְיֻסכּום  ַוַיְשקּום   ַוַיֲאכִּ יאּום  כֹוֵשל   ְלָכל   ַבֲחֹמרִּ יר  ְיֵרחֹו   ַוְיבִּ ים  עִּ  אלא ,  ֹשְמרֹון"  ַוָישּובּו   ֲאֵחיֶהם  ֵאֶצל   ַהְתָמרִּ

 למלחמה.   התחזקו לפיכך, הולכים  אתם אויביכם על

 

 את הקושי?  וכיצד הוא מיישבלרש"י בפסוק ג',  מה היה קשה , "על איביכם"ברש"י ד"ה  בפסוק ג עיין א.  .7

 מאירוע זה?  ומה הוא מוכיחשרש"י מזכיר מדברי הימים כח,  מהו האירועב. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דברים כ, ד

יַע ֶאְתֶכם.  ם ֹאְיֵביֶכם ְלהֹושִּ ָלֵחם ָלֶכם עִּ ָמֶכם ְלהִּ י ה' ֱאֹלֵהיֶכם ַהֹהֵלְך עִּ  כִּ

  י"רש

הם באים בניצחונו של בשר ודם ואתם באים בניצחונו של מקום. פלשתים באו בניצחונו של   -  כי ה' אלוהיכם וגו'

 .3גלית. מה היה סופו? נפל ונפלו עמו 

 הארון.  מחנה  זה - עמכם ההלך

 

 )המקור הובא לעיל(, וענה:  ברש"י על פסוק ד, ד"ה 'כי ה' אלוקיכם'עיין  .8

 רש"י? איזו הוכחה מביא רש"י לדבריו? א. מה ההבדל בין הגויים לבין עם ישראל לפי 

 באיזה אופן מעשי בא לידי ביטוי שה' יוצא קרב עם ישראל? -בד"ה 'ההולך לפניכם' ב. עיינו 

 

 
ידֹון  : שמואל א פרק יז  3 ית ּוְבכִּ י ַאָתה ָבא ֵאַלי ְבֶחֶרב ּוַבֲחנִּ ְשתִּ ד ֶאל ַהְפלִּ   )מו( ַהיֹום ַהֶזה ְיַסֶגְרָך ְרכֹות ִיְשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵחַרְפָת:ְוָאֹנִכי ָבא ֵאֶליָך ְבֵׁשם ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ַמעַ )מה( ַויֹאֶמר ָדוִּ

ים ַהיֹום ַהֶזה ְלעֹוף ַהָשמַ  ה' ְשתִּ י ֶפֶגר ַמֲחֵנה ְפלִּ י ֶאת רֹאְשָך ֵמָעֶליָך ְוָנַתתִּ ֹרתִּ ָך ַוֲהסִּ יתִּ כִּ י ְוהִּ י ֵיש אֱ ְבָידִּ ם ּוְלַחַית ָהָאֶרץ ְוֵיְדעּו ָכל ָהָאֶרץ כִּ ְשָרֵאליִּ ים ְליִּ  .ֹלהִּ



 החוזרים מהמערכה  -דיני מלחמה  

 

117 
 

 יחידה: דיני מלחמה

 

 ( ט-הכ, היערכות למלחמה: החוזרים מהמערכה ) 

  כ דברים

י(  א) ְלָחָמה  ֵתֵצא  כִּ יתָ   ֹאְיֶבָך  ַעל  ַלמִּ ְמָך  ַרב  ַעם  ָוֶרֶכב  סּוס  ְוָראִּ יָרא  לֹא  מִּ י  ֵמֶהם  תִּ ָמְך  ֱאֹלֶהיָך'  ה  כִּ ם  ֵמֶאֶרץ  ַהַמַעְלָך  עִּ ְצָריִּ  : מִּ

ְלָחָמה  ֶאל  ְכָקָרְבֶכם  ְוָהָיה(  ב) ַגש  ַהמִּ ֶבר  ַהֹכֵהן  ְונִּ  : ָהָעם  ֶאל  ְודִּ

ְשָרֵאל  ְשַמע  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמר(  ג) ים  ַאֶתם  יִּ ְלָחָמה  ַהיֹום  ְקֵרבִּ יְראּו  ַאל  ְלַבְבֶכם  ֵיַרְך  ַאל  ֹאְיֵביֶכם  ַעל  ַלמִּ ְפֵניֶהם  ַתַעְרצּו  ְוַאל  ַתְחְפזּו  ְוַאל  תִּ  : מִּ

י(  ד) ָמֶכם  ַהֹהֵלְך  ֱאֹלֵהיֶכם'  ה  כִּ ָלֵחם  עִּ ם  ָלֶכם  ְלהִּ יעַ   ֹאְיֵביֶכם  עִּ  : ֶאְתֶכם  ְלהֹושִּ

 
ְברּו(  ה) ים  ְודִּ י  ֵלאֹמר  ָהָעם  ֶאל  ַהֹשְטרִּ יש  מִּ ת  ָבָנה  ֲאֶשר  ָהאִּ ְלָחָמה  ָימּות  ֶפן  ְלֵביתֹו  ְוָיֹשב  ֵיֵלְך  ֲחָנכֹו  ְולֹא  ָחָדש  ַביִּ יש  ַבמִּ  : ַיְחְנֶכנּו  ַאֵחר  ְואִּ

י(  ו) יש  ּומִּ ְללֹו  ְולֹא  ֶכֶרם  ָנַטע  ֲאֶשר  ָהאִּ ְלָחָמה  ָימּות  ֶפן  ְלֵביתֹו  ְוָיֹשב  ֵיֵלְך  חִּ יש  ַבמִּ  : ְיַחְלֶלנּו  ַאֵחר  ְואִּ

י(  ז) יש  ּומִּ ָשה  ֵאַרש  ֲאֶשר  ָהאִּ ְלָחָמה  ָימּות   ֶפן  ְלֵביתֹו  ְוָיֹשב  ֵיֵלְך  ְלָקָחּה  ְולֹא  אִּ יש  ַבמִּ ָקֶחָנה   ַאֵחר  ְואִּ  : יִּ

ים  ְוָיְספּו(  ח) י  ְוָאְמרּו  ָהָעם  ֶאל  ְלַדֵבר  ַהֹשְטרִּ יש  מִּ ַמס  ְולֹא  ְלֵביתֹו  ְוָיֹשב  ֵיֵלְך  ַהֵלָבב  ְוַרְך  ַהָיֵרא  ָהאִּ ְלָבבֹו  ֶאָחיו  ְלַבב  ֶאת  יִּ  : כִּ

ים  ְכַכֹּלת  ְוָהָיה(  ט)  ס:  ָהָעם  ְברֹאש  ְצָבאֹות  ָשֵרי  ּוָפְקדּו  ָהָעם  ֶאל  ְלַדֵבר  ַהֹשְטרִּ

 

 העוסקים בהיערכות למלחמה מחולקים לשניים: ט -א פסוקים 

   להילחם: דברי עידוד ליוצאים ד-אחלק א: פסוקים 

 : שחרור חלק מן הלוחמים מחובת הלחימה.  ט-החלק ב פסוקים 
 את חלק א כבר למדננו בעיון עתה נתמקד בחלק השני. 

 

 

 מלחמת מצווה או מלחמת רשות? 

  ז-ד משנה מסכת סוטה, פרק ח'

לּו ָחָתן ֵמֶחְדרֹו ְוַכָלה ֵמֻחָפָתּה.  ין, ֲאפִּ ְצָוה, ַהֹכל יֹוְצאִּ ְלֶחֶמת מִּ  ְבמִּ

 

  א כ, דברים פורנוס

  מחדרו  חתן  אפילו  אלא  המלחמה,  מעורכי  שבים   שם  היו  לא  -מצוה"    ש"במלחמת  לארץ,  לחוצה  -למלחמה    תצא  כי

 . (א  י סוטה ) מחופתה וכלה

 

וס  לפס' א'. על איזה סוג מלחמה מדובר בפרשתנו? נמקו את תשובתכם. מהו הביס  בפירוש הספורנובמשנה ועיינו   .1

 בפסוק א' לפירושו זה של הספורנו? 

 

  

לדיני   מבוא
 מלחמה 

מלחמת מצווה  
 ומלחמת רשות  

 
 עמלק מלחמת 

עידוד וחיזוק  
 הלוחמים 

החוזרים  
 מהמערכה 

נקי יהיה  
 לביתו 

הקריאה  
לשלום  
 במלחמה 

איסור השחתת  
 עצים במלחמה 

 אשת
 שמירת המחנה  יפת תואר  
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 זרים מעורכי המלחמה שלושת החו

 דברים כ

י( ה) יש ...מִּ ת  ָבָנה  ֲאֶשר  ָהאִּ ְלָחָמה ָימּות  ֶפן ְלֵביתֹו  ְוָיֹשב ֵיֵלְך  ֲחָנכֹו  ְולֹא ָחָדש ַביִּ יש ַבמִּ  :ַיְחְנֶכנּו ַאֵחר ְואִּ

י( ו) יש  ּומִּ ְללֹו ְולֹא  ֶכֶרם ָנַטע  ֲאֶשר ָהאִּ ְלָחָמה ָימּות ֶפן ְלֵביתֹו ְוָיֹשב ֵיֵלְך חִּ יש ַבמִּ  : ְיַחְלֶלנּו ַאֵחר ְואִּ

י( ז) יש ּומִּ ָשה ֵאַרש ֲאֶשר ָהאִּ ְלָחָמה ָימּות ןפֶ  ְלֵביתֹו   ְוָיֹשב  ֵיֵלְך ְלָקָחּה   ְולֹא אִּ יש  ַבמִּ ָקֶחָנה ַאֵחר   ְואִּ  :יִּ

 י"רש

 .. .התחלה לשון חנוך. בו דר לא - חנכו ולא( ה)

 . בירושלים הדמים ולאכול בדמים לחללן או בירושלים לאכלן טעונין שהפירות, הרביעית בשנה פדאו לא -  חללו ולא( ו)

 

.  ולא לצאת למלחמה  -השוטרים אומרים לחזור לבתיהם  מי הם שלושת סוגי האנשים ש ז וברש"י.  -עיין בפסוקים ה .2

 . יעזר ברש"י()ה"לא לקחה"   ,בתשובתך הסבר את הביטויים "לא חנכו"; "לא חיללו"
 
 
 
 
 
 
 

 ז -כ, ה דברים

ְלָחָמה ָימּות ֶפן... יש ַבמִּ ְלָחָמה ָימּות ֶפן... ַיְחְנֶכנּו ַאֵחר ְואִּ יש ַבמִּ ְלָחָמה ָימּות ֶפן...  ְיַחְלֶלנּו ַאֵחר ְואִּ יש ַבמִּ ָקֶחָנה ַאֵחר ְואִּ  .יִּ

 )ה( י "רש

 זה. הוא נפש עגמת של ודבר - יחנכנו אחר ואיש

 ה( -)דן "רמב

 וינוס. אשתו ועל וכרמו ביתו על לבו כי, לשוב האלה השלשה על וצוה

 

 בפירושיהם של רש"י ורמב"ן, וענה: עיין  .3

 ז? -א. לפי רש"י ורמב"ן, מדוע משחררים את האנשים הנזכרים בפסוקים ה

 ב. מה ההבדל בין הפירושים השונים )למי התורה דואגת(?

 

 

 

 

  דברים עמ' קיט 4נתיבות שלום 
העיקר הראשון במלחמה הוא המסירות למלחמה ואיש זה שבנה בית או נטע כרם או אירש אישה, השקיע בדבר את 

איש זה חסרה לו כבר מסירות הנפש הראויה כל כוחותיו, וכל מעייניו שקועים בבית החדש או בכרם או באישה.  

וזה   ר את רוח הלוחמים ולהרפות ידיהם,למלחמה ועל כן ילך וישוב לביתו, שאינו מסוגל להילחם ועלול עוד לשבו

פן ימות"... "מה שכתוב פן ימות במלחמה, לא שאנו חוששים פן ימות במלחמה אלא הוא עצמו מתיירא כך בלבבו  

 ילך וישוב לביתו'. "ולכן  

 

 עיין בדברי ה"נתיבות שלום", וענה:  .4

 ז?  -א. לפי "נתיבות שלום", מדוע משחררים מהמלחמה את האנשים הנזכרים בפסוקים ה

 ב. מה הוא מוסיף ה"נתיבות שלום" על על הסברו של הרמב"ן? 

 

  

 
 ם".שלו  נתיבות"  החסידות ספרי  סדרת  מחבר  סלונים.  חסידות  של  אברהם  בית ישיבת  ראש  היה 2000 בשנת נפטר  םסלונימ אדמו"רה  - ברזובסקי  נח שלום  רבי 4

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
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 ר הירש דברים כ, ה "רש

  נימוקי  את מפרטת וכשהיא, השלום של  החיים תפקידי של  המכרעת החשיבות את המלחמה בשעת מבליטה התורה

  ימות  -  פן:  אלא,  אלמנה  תהיה  והאשה  מעובד,  יהיה  אל  השדה,  מיושב  יהיה  לא  שהבית  אומרת  היא  אין,  החזרה

 של  האלה  התפקידים  את  ימלא  אדם  שכל  מקפידה  שהתורה  ומכאן.  יקחנה  -  יחללנו  -  יחנכנו  אחר  ואיש  במלחמה

 המלחמה.  מחובת פטור היה, לו  חדש שהוא מסויים ביחס האלה התפקידים את למלא שעמד  מי  ולפיכך, השלום

 

 עיין בדברי רש"ר הירש, וענה: .5

 ז? -א. לפי רש"ר הירש, מדוע משחררים מהמלחמה את האנשים הנזכרים בפסוקים ה

 ? של רש"י ורמב"ןבמה שונה פירוש הרב הירש מן הפירושים ב. 
 
 
 

 "האיש הירא ורך הלבב" -החוזר הרביעי מהמערכה 

   כ, ח דברים

ים ְוָיְספּו( ח) י ְוָאְמרּו ָהָעם  ֶאל ְלַדֵבר ַהֹשְטרִּ יש  מִּ ַמס ְולֹא ְלֵביתֹו  ְוָיֹשב ֵיֵלְך  ַהֵלָבב ְוַרְך ַהָיֵרא ָהאִּ ְלָבבֹו ֶאָחיו ְלַבב  ֶאת יִּ  : כִּ

 

 י"רש  

 .  שלופה חרב ולראות המלחמה  בקשרי לעמוד יכול  שאינו, כמשמעו אומר: עקיבא   רבי -  הלבב ורך  הירא

   .שבידו מעבירות הירא אומר: הגלילי יוסי רבי

 

 לפי כל אחת מהדעות התנאיות שרש"י מביא, מיהו "האיש הירא ורך הלבבב"? ממה הוא מפחד?  .6
 
 
 
 

 רבי יוסף בכור שור

 שפעם מכריזין על רך הלבב, לפי שיש בו תקלה, שמביא מורך ]פחד[ בלב האחרים.   ,לפי הפשט נראה  -   ויספו השוטרים 

 

 , הופמןצ רד"

מה שאין  ...  בדל בין הדברים הראשונים לאחרונים. הדברים האחרונים )פסוק ח׳( נאמרים לתועלת המלחמה,יש ה

 ז, הם לטובת הפרט, שהתורה חשה לשמור עליו אף בשעת מלחמה,  -כן הדברים הראשונים, הפסוקים ה

 

 .  "ויספו השוטרים", לשלושה שקודמים לו, במילים "הירא ורך הלבב" -התורה מפרידה בין החוזר הרביעי   .7

 ההפרדה הזאת? התורה עשתה את  מדוע לפי ר"י בכור שור ורד"צ הופמן, 

 

 " )ד'(ֶאְתֶכם ְלהֹוִׁשיעַ  ֹאְיֵביֶכם ִעם ָלֶכם  ְלִהָלֵחם ִעָמֶכם ַהֹהֵלְך ֱאֹלֵהיֶכם' ה ִכי"

  ד, כ דברים ן"רמב

י")הכהן משוח מלחמה(  ואמר   ָמֶכם  ַהֹהֵלְך  ֱאֹלֵהיֶכם'  ה  כִּ ָלֵחם  עִּ ם  ָלֶכם  ְלהִּ כי יפילם לפניכם לחרב. ואמר   -  )ד(  "ֹאְיֵביֶכם   עִּ

והנה הכהן שהוא העובד את השם יזהירם ביראתו  ...  שהם ינצלו במלחמה ולא יפקד מהם איש  -)ד(    ֶאְתֶכם"  "ְלהֹוִׁשיעַ 

כי בדרך הארץ בכל המלחמות ימותו אנשים   -  ז(-)ה   "פן ימות במלחמה"אבל השוטרים ידברו בנוהג שבעולם  ויבטיחם,  

 .)המנצחים( גם מכת הנוצחים

 

 עיין בדברי הרמב"ן על פסוק ד, וענה: .8

   ז? -דבריו של הכהן בפסוק ד' לבין דברי השוטרים בפסוק השעולה מה הסתירה מא. 

 את הסתירה? כיצד הרמב"ן מיישב ב. 
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 יישום הפרשה במלחמת החשמונאים ביוונים

 ס -ג', מופרק  ,חשמונאים א 

ויצומו ביום ההוא, וילבשו שק ואפר .  לה במצפה לפנים בישראלי ויאספו ויבואו למצפה מול ירושלים, כי מקום תפ

יביא את בגדי הכהונה ואת הבכורים ואת המעשרות ויעוררו  רה... ויקרעו בגדיהם ויפרשו את ספר התועל ראשיהם, 

 הימים.   את הנזירים אשר מלאו את

ונטמא וכוהניך באבל ובבוז. והנה   ויקראו בקול אל השמים לאמור: מה נעשה באלה ולאן נוליך אותם, ומקדשך נרמס

עלינו. איך נוכל לעמוד בפניהם אם אתה לא תושיע לנו.  הגויים נאספים עלינו להשמידנו, אתה ידעת אשר יחשבו 

 גדול.   ויתקעו בחצוצרות ויקראו בקול

 . שי העם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרותואחר כן הקים יהודה רא 

 . התורה לשוב כל איש לביתו על פי -ולנוטעי כרמים ולרכי הלבב  ,וללוקחי נשים ,ויאמר לבוני בית

 ויסע המחנה ויחנו מדרום לעמאוס.  

יהודה והיו  :ויאמר  חיל  לבני  והיו  עלינו התאזרו  נאספו  אשר  הגויים  עם  להלחם  לבקר  ואת   נכונים  להשמידנו 

 במלחמה מראות ברעות עמנו ומקדשנו. וכאשר יהיה הרצון בשמים כן יעשה.  מקדשנו. כי טוב לנו למות

 

 אלו שלוש הלכות מפרשיות דיני מלחמה מקיים יהודה המכבי?  .9

 

 ישומן של שתי המטרות המנחות את דיני מלחמה

 שמנחות את דיני המלחמה בתורה, נסכם את דבריו: על -במבוא ליחידה למדנו שהרמב"ן מצביע על שתי מטרות

 בדרך הטבע.  -א. דיני המלחמה מטרתם לסייע לעם ישראל לנצח במלחמה 

 כל מלחמה.בשהן בדרך כלל חלק בלתי נפרד  ,מוסריות-אנטיהלוואי  התופעות  את למנוע מטרתם  ב. דיני המלחמה 
 

ביטוי   .10 לידי  באים  הללו  כל אחד משני העקרונות  כיצד  בדברי הסבר  הכהן משוח מלחמה,  בדברי  באופן מעשי, 

ניתן להיעזר במאמרו של    -השוטרים ובמצוות הכנה לקראת היציאה למלחמה. )הבא שתי דוגמאות לכל עקרון  

 הרב אלחנן סמט הנמצא באינטרנט באתר דעת(. 
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 יחידה: דיני מלחמה

 

 נקי יהיה לביתו )כד, ה'( 
 

 מבוא

מעורכי   החוזרים  אודות  ז  פסוק  כ,  פרק  בדברים  למדנו  שכבר  למצווה  דומה  ה  פסוק  כד,  פרק  בדברים  המצווה 

 מצוה  שהרי למדנו שם ברש"י )והדבר נכון גם אצלינו(: "שבמלחמת במלחמת רשותמלחמה. גם שם וגם כאן מדובר 

". ולכן נצטרך לברר מה בכל (א  י  סוטה )  מחופתה   וכלה  מחדרו  חתן  אפילו  אלא  המלחמה  מעורכי  שבים  שם  היו  לא

 זאת ההבדל בין שתי המצוות.

 
  כד, ה דברים

י ַקח  כִּ יש יִּ ָשה  אִּ    ָדָבר ְלָכל ָעָליו  ַיֲעֹבר  ְולֹא ַבָצָבא ֵיֵצא  לֹא  ֲחָדָשה אִּ

י ְהֶיה ָנקִּ ַמח ֶאָחת  ָשָנה ְלֵביתֹו יִּ ְשתֹו  ֶאת ְושִּ  : ָלָקח ֲאֶשר אִּ

 ז כ,  דברים

י יש  ּומִּ ָשה  ֵאַרש  ֲאֶשר  ָהאִּ   ְוָיֹשב   ֵיֵלְך  ְלָקָחּה  ְולֹא  אִּ

ְלָחָמה ָימּות ֶפן ְלֵביתֹו יש ַבמִּ ָקֶחָנה ַאֵחר ְואִּ  : יִּ

 

 
 

 עיין בשתי המצוות, וענה:  .1

 א. מה משותף לאיש הנזכר אצלנו ולאיש הנזכר בדברים פרק כ פסוק ז? 
 
 
 

 . צטט את לשון הפסוק  בין שני האנשים הללו? -ובטעם בדין   ,במקרה -מה ההבדלים , לפי הפשטב. 

 
 דברים כ, ז דברים כד, ה 

   המקרה 

   הדין 

   הטעם

 
 

  

לדיני   מבוא
 מלחמה 

מלחמת מצווה  
 ומלחמת רשות  

 
 מלחמת עמלק 

עידוד וחיזוק  
 הלוחמים 

החוזרים  
 מהמערכה 

נקי יהיה  
 לביתו 

הקריאה  
לשלום  
 במלחמה 

איסור השחתת  
 עצים במלחמה 

 אשת
 שמירת המחנה  יפת תואר  
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 הפטֹור משירות צבאי 

 ה ,כד דברים רס"ג

 פנוי.  - נקי  

 

   ה ,כד דברים י"רש

 .הצבא  דבר - עליו  יעבור ולא

  כגון,  כהן  פי  על  המלחמה  מעורכי  החוזרים  אבל.  דרכים  לתקן  ולא  ומזון  מים  לספק   לא,  הצבא   צורך  שהוא  -  דבר  לכל

 .הדרכים את ומתקנין ומזון  מים מספיקין, לקחה  ולא אשה ארס  או חנכו ולא  בית  בנה
 

 

 אצלנו ובדברים כ פסוק ז, וכן עיין ברש"י וברס"ג אצלנו על פסוק ה', וענה:  -עיין בשתי המצוות  .2

 בין שני המצוות?  -במקרה, בדין ובטעם  -את ההבדלים  כתוב בלשונךא. 

בדברים כ',   -פטור שלא קיים לגבי האיש שמוזכר  דברים כד,    -  . לפי רש"י, התורה מוסיפה לאיש הנזכר אצלנוב

 ניתן למצוא בפסוק?  עוד ביסוסשרש"י מוצא לתוספת פטֹור זה? על פי רס"ג, איזה  מה הביסוס בכתוב

 

 מי פטור? 

   ה ,כד יםדבר י"רש

 . המלחמה צורכי  בשביל  מביתו זז אינו, וחללו כרם נטע  ואם וחנכו  בית בנה אם, ביתו בשביל אף  - לביתו יהיה 

 . ביתו זה -  לביתו

 . כרמו את לרבות - יהיה 

 

 המקור לדברי רש"י אלו הוא במשנה במסכת סוטה: 

 ד  משנה  ח, פרק סוטה מסכת משנה 

   ארוסתו... את הנושא  וחללו  כרם נטע  וחנכו בית  בנה  ממקומן זזין שאין ואלו

   אחת". שנה לביתו  יהיה "נקי( ד"כ דברים) שנאמר

   ביתו, זה - "לביתו"

   כרמו, זה - "יהיה" 

 לקח...   אשר אשתו זו -אשתו"   את  "ושמח

 הדרכים. את מתקנין  ואינן ומזון  מים מספיקין אינן )כל אלו(

 

איש אחד פטור בשנה הראשונה מכל שרות צבאי, אך לפי המדרש המובא על פי פשט הפסוק אצלינו, רק סוג של   .3

 ברש"י עולה שישנן עוד שני סוגי אנשים שמקבלים פטור מלא מכל שרות צבאי בשנתם הראשונה, מי הם?
 

 

 

 

 ישומן של שתי המטרות המנחות את דיני מלחמה

 י המלחמה בתורה, נסכם את דבריו: על שמנחות את דינ-במבוא ליחידה למדנו שהרמב"ן מצביע על שתי מטרות

 בדרך הטבע.  -א. דיני המלחמה מטרתם לסייע לעם ישראל לנצח במלחמה 

 כל מלחמה.בשהן בדרך כלל חלק בלתי נפרד  ,מוסריות-אנטיהלוואי  התופעות  את למנוע מטרתם  ב. דיני המלחמה 
 

 .  ובטעמים של מצוות "נקי יהיה לביתו"הסבר כיצד שתי המטרות הללו באות לידי ביטוי בפרטי הדינים  .4
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 דיני מלחמה :יחידה

 
 

 יח( - הקריאה לשלום במלחמה )כ, י

 "מלחמת מצוה" ו"מלחמת רשות":  -למדנו שישנם שני סוגי מלחמות, בלשון חז"ל הם נקראים 

או מלחמה בעמלק או מלחמה שנועדה להציל את עם ישראל  משבעת העמים,    -מוגדרת מלחמת כיבוש הארץ    מלחמת מצוה

 "עזרת ישראל מיד צר".  -מידי אויבים התוקפים אותם 

 , מוגדרת כמלחמה לכיבוש שטחים נוספים להרחבת גבולות הארץ.  מלחמת רשות
 

 נסה לענות על שאלה זו בעקבות עיון בפסוקים הבאים:  ?אל איזה סוג מלחמה מדובר בפרשתינו

  יח -דברים כ, י

י (י) ְקַרב כִּ יר ֶאל  תִּ ָלֵחם עִּ  : ְלָשלֹום ֵאֶליהָ  ְוָקָראתָ  ָעֶליהָ  ְלהִּ

ם ְוָהָיה( יא)   ָלְך ּוָפְתָחה ַתַעְנָך ָשלֹום אִּ

ְמָצא ָהָעם ָכל ְוָהָיה  ְהיּו ָבּה ַהנִּ  :ַוֲעָבדּוָך ָלַמס ְלָך יִּ

ם( יב) ים לֹא ְואִּ ָמְך ַתְשלִּ ְמָך ְוָעְשָתה עִּ ְלָחָמה עִּ  : ָעֶליהָ  ְוַצְרתָ  מִּ

יתָ  ְבָיֶדָך ֱאֹלֶהיָך' ה ּוְנָתָנּה( יג) כִּ י ְזכּוָרּה ָכל ֶאת ְוהִּ  :ָחֶרב ְלפִּ

ים ַרק( יד) ְהֶיה ֲאֶשר ְוֹכל ְוַהְבֵהָמה ְוַהַטף ַהָנשִּ יר יִּ  ָלְך ָתֹבז ְשָלָלּה ָכל ָבעִּ

 :ָלְך ֱאֹלֶהיָך' ה ָנַתן  ֲאֶשר  ֹאְיֶביָך ְשַלל ֶאת ְוָאַכְלתָ  

ְמָך  ָהְרֹחֹקת ֶהָעִרים ְלָכל ַתֲעֶשה ֵכן( טו)    ְמֹאד  מִּ

ם ֵמָעֵרי לֹא ֲאֶשר   : ֵהָנה ָהֵאֶלה ַהגֹויִּ

  ְלָך ֹנֵתן ֱאֹלֶהיָך' ה ֲאֶשר ָהֵאֶלה ָהַעִמים ֵמָעֵרי ַרק( טז)

 : ְנָשָמה  ָכל ְתַחֶיה לֹא ַנֲחָלה 

י( יז) יֵמם ַהֲחֵרם כִּ   ַתֲחרִּ

י  תִּ י ַהחִּ י ְוָהֱאֹמרִּ י ַהְכַנֲענִּ זִּ י ְוַהְפרִּ ּוִּ י ַהחִּ   ְוַהְיבּוסִּ

ְּוָך ַכֲאֶשר   :ֱאֹלֶהיָך' ה צִּ

  ַלֲעשֹות ֶאְתֶכם ְיַלְמדּו לֹא ֲאֶשר ְלַמַען( יח)

  ֵלאֹלֵהיֶהם ָעשּו ֲאֶשר תֹוֲעֹבָתם ְכֹכל 

 : ֱאֹלֵהיֶכם' ַלה ַוֲחָטאֶתם 

 

 

   ?אחד מהטוריםאילו ערים מדובר בכל על   .1

 כיצד הם נקראים בלשון המקרא וכיצד המלחמה מולם נקראת בלשון חז"ל? 

 

 

 מבוא למחלוקת רש"י רמב"ן

. שאלה זו גוררות בשאלה באלו מלחמות יש לקרוא לשלוםבפרשתינו מובאת מחלוקת מרכזית בין רש"י לרמב"ן  

בקריאת הפרשייה. נקודת המוצא של שני הפרשנים מחלוקות נוספות הן בפרטי ההלכות, והן בשאלות תחביריות  

 כאשר כל פרשן הציע הבנה שונה לדברי הפסוקים ולדברי הספרי.  - הם דברי הספרי על פסוק י' 
 

   קצט פיסקא שופטים פרשת דברים ספרי

 . מדבר הכתוב הרשות במלחמת -" עיר אל תקרב כי"

 

 שיטת רש"י 

 כ, י  דברים י"רש

 .' וגו   "הרחוקות  הערים  לכל תעשה כן" (טו פסוק) בענין  שמפורש כמו, מדבר הכתוב הרשות  במלחמת -  עיר  אל תקרב כי

 

   , וענה:ברש"י על פס' י ןעיי  .2

 לאילו ערים צריך לקרוא לשלום? מה הביסוס לכך בפסוקים?    -א. לפי רש"י 

 ב. על פי הכתוב בפס' יא, מה הם תנאי השלום המוצעים לעיר שקוראים עליה לשלום? 

  מאוד"?  "כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך  :לפי רש"י, על אילו פסוקים מוסב הכתוב בפסוק טוג. 

לדיני   מבוא
 מלחמה 

מלחמת מצווה  
 ומלחמת רשות  

 
 מלחמת עמלק 

עידוד וחיזוק  
 הלוחמים 

החוזרים  
 מהמערכה 

נקי יהיה  
 לביתו 

הקריאה  
לשלום  
 במלחמה 

איסור השחתת  
 עצים במלחמה 

 אשת
 שמירת המחנה  יפת תואר  
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 שיטת הרמב"ן

 רמב"ן דברים כ, י 

הכתוב מדבר, כמו שמפורש בענין   במלחמת הרשות  -'  וקראת אליה לשלוםכי תקרב אל עיר להלחם עליה  ' . שיטת רש"י א
  לשון רש"י. , כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאד, )פסוק טו(

. ביסוס לשיטת  ב
 רש"י מהספרי  

 . "במלחמת הרשות הכתוב מדבר: "ששנו שם כלשון הזה  קצט(  )שופטיםזה מספרי  )רש"י(כתב הרב 

. מחלוקת  ג 
הרמב"ן עם רש"י  

 הספרי בהבנת 

בין שתי המלחמות, אבל   לומר שהפרשה בסופה תחלק  אינה אלא  קריאת  והכונה לרבותינו בכתוב הזה, 
 . א לשלום אפילו לשבעה עממיםוהיא, שחייבים לקר  השלום אפילו במלחמת מצוה 

[  1ד. ראיה ] 
 לשיטת רמב"ן 

 " לא תעשה"ועל    "עשה", ולא היה עובר על  כט( -)דברים ב', כו  האמורי  שהרי משה קרא לשלום לסיחון מלך 
 . )פסוק טז( "לא תחיה כל נשמה" ו )פסוק יז( " החרם תחרימם "שבפרשה, כי 

. הסבר הפסוקים  ה
 לפי הרמב"ן

להכות את כל זכורה    -וה הכתוב ברחוקות  ישביניהם כאשר לא תשלים ועשתה מלחמה, שצהבדל(  ה)אבל הפרש  
 .להחרים גם הנשים והטף -וה  יולהחיות להם הנשים והטף בזכרים, ובערי העמים האלה צ 

[ לשיטת  2ראיה ] ו. 
 הרמב"ן 

 

יג(וכך אמרו רבותינו במדרש אלה הדברים רבה   ירושלמי  )ה  ובגמרא  והוא עוד בתנחומא    : )שביעית פ"ו ה"א(, 
 היה שולח פרוסדיטגמא  ?מה עשה יהושעאמר רבי שמואל ברבי נחמני יהושע בן נון קיים הפרשה הזו,  "

, ומי שמבקש לילך בכל מקום שהיה הולך לכבוש והיה כותב בה, מי שמבקש להשלים יבוא וישלים )אגרת(
הגרגשי פנה, הגבעונים שהשלימו עשה להם יהושע .  לו ילך לו, ומי שמבקש לעשות מלחמה יעשה מלחמה 

   .שלום, שלשים ואחד מלכים שבאו להלחם הפילם הקדוש ברוך הוא וכו'

בלתי החוי יושבי גבעון   לא היתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל"   )יהושע יא יט כ(וכך אמר הכתוב בכולם   [  3ראיה ] . ז
 -"  לקחו במלחמה, כי מאת ה' היתה לחזק את לבם לקראת המלחמה את ישראל למען החרימם  את הכל

 . מכלל שאם רצו להשלים היו משלימים עמם

הבדל נוסף בין  . ח
ערים רחוקות  

 לקרובות 

נשאל להם לשלום ושיהיו לנו למס ויעבדונו,    -  "בערים הרחוקות"שונראה שיש הפרש עוד בשאלת השלום,  
 נשאל להם לשלום ומסים ועבדות על מנת שיקבלו עליהם שלא לעבוד ע"ז,   -  "העמים האלה  בערי"אבל  

לא ישבו בארצך פן יחטיאו  "   )שמות כג לג(ולא הזכיר הכתוב זה בפרשה הזאת, שכבר נאסר לנו בעובדי ע"ז  
 . "אותך לי כי תעבוד את אלהיהם

שלא נצטרך להודיע להם רק השלום והמסים והשעבוד, ואחרי שיהיו משועבדים לנו נגיד להם שאנו   ויתכן
למען אשר לא ילמדו אתכם  ")פסוק יח(  עושים משפטים בע"ז ובעובדיה בין יחיד בין רבים. וכן מה שנאמר כאן  

בשבעת עממים הוא,   -  "הא אם עשו תשובה אינן נהרגים")שופטים רב(  , ואמרו בספרי  "לעשות ככל תועבותם
 . לא שיתגיירו להיותם גרי צדק, והתשובה הוא שיקבלו עליהם שבע מצות שנצטוו בני נח

 וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה לבנות את  "  כב(  - )מ"א ט טו  , שכתוב בו  וזה הענין שעשה המלך שלמה  [  4ראיה ]. ט
בית ה' ואת ביתו ואת המלוא ואת חומת ירושלים וגו', כל העם הנותר מן האמורי החתי הפרזי החוי והיבוסי,  
בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ אשר לא יכלו בני ישראל להחרימם ויעלם שלמה למס עובד עד היום הזה, 

ודבר ברור הוא כי    והענין הזה כתורה עשאו כי קבלו עליהם שבע מצות..  "ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד
ויכול היה להחרימם, אלא שהיה מותר לקיימם כמו    ,כיון שנתנם שלמה עושי מלאכתו גברה ידו עליהם 

 . שכתבנו

  .קושי על  י
שיטת הרמב"ן  

אנשי  מהאירוע עם 
שה  ו שלו - גבעון 

 צים תירו

   :היה מפני גבעון אנשי ודע כי ענין ...

  )אגרת(   , והקדימו קודם שתבא להם פרוסדיטגמאשלא היו יודעין משפטם של ישראל בקריאת השלום(  1)

 ". ונירא מאד לנפשותינו" )יהושע ט כד(של יהושע, ולכך אמרו 

ויושבי גבעון שמעו  "  :ועשו עצמם נכרים דכתיב  או שלא רצו מתחילה לשמוע לדברי יהושע, ובסוף פחדו,(  2)
 .ד( -ג יהושע ט, ) "את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי ויעשו גם המה בערמה

ומפני זה הקפידו עליהם, והיו    והיה מועיל להם עוד, שלא יהיו להם לעבדים אלא יהיו עמם בעלי ברית. (  3)
והם כרתו להם ברית  נהרגין אלמלא שבועת הנשיאים, מפני שהיה עליהם לקבל מסים ושעבוד כמו שאמרנו,  

לפי שהיו סבורין שהם   ,תם שוים להם ובעלי ברית ועוזרים זה לזה במלחמותיהם, ועשו עמהם שלוםלהיו 
כג(    יהושע ט,)ולפיכך קלל אותם יהושע ואמר    ערים רחוקות מאד מן העמים שאין דעתם לבא עליהם כלל.

, שהם מן העמים הארורים אשר אררם ה', ועשה להם כמשפט הראוי להעשות בהם  "ועתה ארורים אתם"
, שיהיו חוטבי עצים ושואבי מים לעדה ולמזבח ה', והוא המס והשעבוד "למס ועבדוך"  :לקיים מה שנאמר

 כמו שפירשנו. 

ת הקריאה, אבל אם מאנו  בע  ,)דברים כ, יא( "  והיה אם שלום תענך", כי פירוש  )פירוש הדומה להסבר השני(  ויש אומרים
 . מתחילה שוב אין מקבלין אותם, והגבעונים מאנו בפרוסדיטגמא ולא היה הדין לקבלם
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 שלפניך:  למד את דברי הרמב"ן, החולק על רש"י בהבנת הפרשה, וסכם את שתי הדעות בטבלה  .3

 

 רמב"ן רש"י    

בו  הנושא המרכזי א. 
רש"י ורמב"ן.  נחלקו. 

 ?מה דעת כל פרשן

  

   דין הערים הרחוקות . ב

 מעוניינים בשלום  - 

  

 מעוניינים במלחמה  - 
  

  הערים הקרובות. דין ג
 עממים(  7) 

  מעוניינים בשלום  - 

 

 מעוניינים במלחמה  - 
 

  וד. על מה מוסב פסוק ט
 "כן תעשה..."?  

  

ה. ראיות ממקורות  
 אחרים  

  

 

לשם   -שיטת רמב"ן, שיש מצוה לקרוא לשלום גם בערי ארץ ישראל, קשה עיין בקטע י בדברי הרמב"ן, וענה: לפי  .4

מה הגבעונים היו צריכים להערים, הם היו יכולים להיענות לקריאת ישראל לשלום, ולא היה להם צורך לספר 

 מה הן שלושת התשובות שהרמב"ן מציע לראיה זו נגדו?  שהם באו מארץ רחוקה?

 

 המנחות את דיני מלחמהישומן של שתי המטרות 

 על שמנחות את דיני המלחמה בתורה, נסכם את דבריו: -במבוא ליחידה למדנו שהרמב"ן מצביע על שתי מטרות

 בדרך הטבע.  -א. דיני המלחמה מטרתם לסייע לעם ישראל לנצח במלחמה 

 כל מלחמה.בנפרד  שהן בדרך כלל חלק בלתי ,מוסריות-אנטיהלוואי  התופעות  את למנוע מטרתם  ב. דיני המלחמה 

יותר למטרת .5 ניתן למצוא טעמים תועלתניים ששייכים  לקריאה לשלום  וישנן  - למצוות  העל הראשונה שלמדנו, 

 טעמים מוסריים ששייכים יותר למטרת העל השנייה שלמדנו.  

 . הבא שני טעמים תועלתניים למצוות הקריאה לשלום במלחמהא. 

 . לשלום במלחמההבא שני טעמים מוסריים למצוות הקריאה ב. 
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1  . 

3
  .

 

י( י) . 5 ְקַרב כִּ יר ֶאל תִּ ֵחם עִּ לָּ ֶליהָּ   ְלהִּ אתָּ  עָּ רָּ לֹום ֵאֶליהָּ  ְוקָּ  : ְלשָּ

יָּה( יא) ם ְוהָּ לֹום אִּ ה ַתַעְנָך שָּ ְתחָּ ְך ּופָּ יָּה לָּ ל  ְוהָּ ם כָּ עָּ א הָּ ְמצָּ ּה ַהנִּ ְהיּו בָּ ַמס  ְלָך יִּ דּוָך  לָּ  :ַוֲעבָּ
 

ים לְלכָּ  ַתֲעֶשה  ֵכן ( טו) רִּ ְרֹחֹקת ֶהעָּ   הָּ

ְמָךמלחמת רשות( ב)  ֹלא ֲאֶשר  ְמֹאד מִּ

ֵרי ם ֵמעָּ ֵאֶלה ַהּגֹויִּ  : ֵהנָּה הָּ

ם( יב) .  6 ים ֹלא ְואִּ ְך ַתְשלִּ מָּ ה עִּ ְשתָּ ְמָך ְועָּ ה עִּ מָּ ְלחָּ ֶליהָּ  ְוַצְרתָּ  מִּ  :עָּ

נָּּה( יג) יתָּ  ְביֶָּדָך אלקיך 'ה ּוְנתָּ כִּ ל ֶאת ְוהִּ ּה כָּ י ְזכּורָּ ֶרב  ְלפִּ  :חָּ

ים ַרק( יד) ה ְוַהַטף ַהנָּשִּ ְהֶיה ֲאֶשר ְוֹכל ְוַהְבֵהמָּ יר יִּ עִּ ל  בָּ ּה כָּ לָּ ֹבז ְשלָּ ְך תָּ  ְשַלל  ֶאת ְוָאַכְלתָּ  לָּ

ְך יָךקֶ ֱאֹל 'ה נַָּתן ֲאֶשר ֹאְיֶביָך  : לָּ

2 . 

 

ֵרי ַרק( טז) .  4 ים ֵמעָּ ַעמִּ ֵאֶלה הָּ ה  ְלָך ֹנֵתן אלקיך' ה ֲאֶשר  הָּ ל ְתַחֶיה ֹלא (=מלחמת מצווה)הערים הקרובות ַנֲחלָּ ה כָּ מָּ  : ְנשָּ

י( יז) יֵמם ַהֲחֵרם כִּ י  ַתֲחרִּ תִּ י ַהחִּ ֱאֹמרִּ י ְוהָּ י ַהְכַנֲענִּ זִּ י ְוַהְפרִּ ּוִּ י ַהחִּ ְּוָך ַכֲאֶשר ְוַהְיבּוסִּ  : אלקיך 'ה צִּ

ם ְכֹכל ַלֲעשֹות ֶאְתֶכם ְיַלְמדּו ֹלא ֲאֶשר ְלַמַען( יח) שּו ֲאֶשר תֹוֲעֹבתָּ אֶתם יֶהםקֵ ֵלאֹל  עָּ  : יֶכם קֵ ֱאֹל  'הלַ  ַוֲחטָּ
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1  . 

 

5 . 

י( י)  ְקַרב כִּ יר ֶאל תִּ ֵחם עִּ לָּ ֶליהָּ   ְלהִּ אתָּ  עָּ רָּ לֹום ֵאֶליהָּ  ְוקָּ  : ְלשָּ

יָּה( יא) ם ְוהָּ לֹום אִּ ה ַתַעְנָך שָּ ְתחָּ ְך ּופָּ יָּה לָּ ל  ְוהָּ ם כָּ עָּ א הָּ ְמצָּ ּה ַהנִּ ְהיּו בָּ ַמס  ְלָך יִּ דּוָך  לָּ  :ַוֲעבָּ
 

2
 .

 

3 . 6  . 
 

ם( יב) ים ֹלא ְואִּ ְך ַתְשלִּ מָּ ה עִּ ְשתָּ ְמָך ְועָּ ה עִּ מָּ ְלחָּ ֶליהָּ  ְוַצְרתָּ  מִּ  :עָּ

נָּּה( יג) יתָּ  ְביֶָּדָך אלקיך 'ה ּוְנתָּ כִּ ל ֶאת ְוהִּ ּה כָּ י ְזכּורָּ ֶרב  ְלפִּ  :חָּ

ים ַרק( יד) ה ְוַהַטף ַהנָּשִּ ְהֶיה ֲאֶשר ְוֹכל ְוַהְבֵהמָּ יר יִּ עִּ ל  בָּ ּה כָּ לָּ ֹבז ְשלָּ ְך תָּ   ֶאת ְוָאַכְלתָּ  לָּ

ְך יָךקֶ ֱאֹל  'ה נַָּתן ֲאֶשר ֹאְיֶביָך ְשַלל  : לָּ

ל ַתֲעֶשה  ֵכן ( )טו ים ְלכָּ רִּ ְרֹחֹקת ֶהעָּ   הָּ

ְמָך )במלחמת רשות(  ֹלא ֲאֶשר  ְמֹאד מִּ

ֵרי ם ֵמעָּ ֵאֶלה ַהּגֹויִּ  : ֵהנָּה הָּ

4  . 

 
7  . 

 
ֵרי ַרק( טז) ים ֵמעָּ ַעמִּ ֵאֶלה הָּ ה  ְלָך ֹנֵתן אלקיך' ה ֲאֶשר  הָּ ל ְתַחֶיה ֹלא (=מלחמת מצווה)הערים הקרובות ַנֲחלָּ ה כָּ מָּ  : ְנשָּ

י( יז) יֵמם ַהֲחֵרם כִּ י  ַתֲחרִּ תִּ י ַהחִּ ֱאֹמרִּ י ְוהָּ י ַהְכַנֲענִּ זִּ י ְוַהְפרִּ ּוִּ י ַהחִּ ְּוָך ַכֲאֶשר ְוַהְיבּוסִּ  : אלקיך 'ה צִּ

ם ְכֹכל ַלֲעשֹות ֶאְתֶכם ְיַלְמדּו ֹלא ֲאֶשר ְלַמַען( יח) שּו ֲאֶשר תֹוֲעֹבתָּ אֶתם יֶהםקֵ ֵלאֹל  עָּ  : יֶכם קֵ ֱאֹל  'הלַ  ַוֲחטָּ

12
6
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 יחידה: דיני מלחמה
 

 

 ( כ-כ, יט)איסור השחתת עצים במלחמה  

 כ -כ, יט דברים

י( יט) יר ֶאל ָתצּור כִּ ים עִּ ים ָימִּ ָלֵחם ַרבִּ ית  לֹא ְלָתְפָשּה ָעֶליהָ  ְלהִּ ְנֹדחַ  ֵעָצּה ֶאת ַתְשחִּ   5ַגְרֶזן  ָעָליו לִּ

י  ֶמנּו כִּ ְכֹרת  לֹא ְוֹאתֹו תֹאֵכל מִּ י תִּ ָפֶניָך ָלבֹא ַהָשֶדה ֵעץ ָהָאָדם כִּ  :ַבָמצֹור מִּ

י ֵתַדע ֲאֶשר ֵעץ ַרק( כ) ית ֹאתֹו הּוא ַמֲאָכל ֵעץ לֹא כִּ יָת   ְוָכָרָת  ַתְשחִּ יר ַעל ָמצֹור ּוָבנִּ וא  ֲאֶשר ָהעִּ ְמָך ֹעָשה הִּ ְלָחָמה עִּ ְדָתּה ַעד מִּ  : רִּ
 

 לדין זה? ים שכותבת התורה / להשחית בזמן מלחמה? ומה הם הנימוקלפי הפשט, אילו עצים אסור   .1

 

 מחלוקת רש"י אב"ע  - " ָהָאָדם ֵעץ ַהָשֶדה ָלבֹא ִמָפֶניָך ַבָמצֹור ִכי"

 טיכ,  דברים

ית  לֹא ְנֹדחַ   ֵעָצּה ֶאת ַתְשחִּ י ַגְרֶזן ָעָליו לִּ ֶמנּו כִּ ְכֹרת לֹא  ְוֹאתֹו  תֹאֵכל  מִּ  .ַבָמצֹור ִמָפֶניָך ָלבֹא ַהָשֶדה ֵעץ ָהָאָדם ִכי תִּ

   כ, יט פרק דברים י"רש

 "כי"  הרי  -  השדה  עץ  האדם  כי

 .  )שמא, האם(דלמא  בלשון משמש

  להכנס   השדה  עץ  האדם  שמא

  להתייסר   מפניך,  המצור  בתוך

 העיר?!  כאנשי  וצמא  רעב  ביסורי

 תשחיתנו? למה

  יט פסוק כ פרק דברים עזרא אבן

  כי ,  תכרות  לא  ואותו  תאכל  ממנו  "כי  פירושו:  וזה,  זה  לכל  צורך  לנו  שאין,  דעתי  ולפי

: וכמוהו .  )פרי העץ נותן חיים לאדם(השדה    עץ  הוא  אדם  בן  חיי  כי  -והטעם    השדה".  עץ  האדם

 .  חובל הוא נפש חיי כי -,  (ו, כד   דברים)חובל"   הוא נפש "כי

 . במצור" מפניך "לבא למילים()יש לחבר   עם תכרות" דבק לא "ואותו

  לך   ואסור,  ממנו  שתאכל  מותר  רק,  אדם  לבן  חיים  שהוא   פרי  עץ  תשחית  לא  הנה

,  נכון  שהוא  הפירוש  זה  על  )וההוכחה(  והעד.  במצור  מפניך  העיר  שתבא  כדי  להשחיתו

 .(פסוק כ ) מצור"  ובנית "וכרת שאמר
 

 שלפניך:  , וסכם את שתי הדעות בטבלה ים בפירוש פסוק יט'החולק רש"י ואב"ע למד את דברי  .2

 

 ? פרט הלכתי אחד הכתוב בפרשיה מעורר קושי על אחד הפירושים. איזה פירוש מעורר קושי ומהו .3

 
ְנֹדחַ  5  להשחית את העץ. -להוריד עליו גרזן, לכרות את העץ   -ַגְרֶזן"  ָעָליו "לִּ

לדיני   מבוא
 מלחמה 

מלחמת מצווה  
 ומלחמת רשות  

 
 מלחמת עמלק 

עידוד וחיזוק  
 הלוחמים 

החוזרים  
 מהמערכה 

נקי יהיה  
 לביתו 

הקריאה  
לשלום  
 במלחמה 

איסור השחתת  
 עצים במלחמה 

 אשת
 שמירת המחנה  יפת תואר  

 אב"ע  רש"י  

כיצד יש לקרוא את סוף   א. 
 פסוק יט? 

 בתמיהה / כמשפט רגיל.  
  

  "?כי"מה פירוש המילה . ב
   האם / שהרי 

ג. כתוב בלשונך את פירוש 
  ֵעץ ָהָאָדם "ִכיהפסוק 
פתח את המשפט    "... ַהָשֶדה

 הרי... ש שלך במילה האם... או 
  

השחתת  . מה טעם לאיסורד
   ? עצי מאכל

אם ה. האם הפסוק "מסורס"? 
מהו הסדר הנכון של המילים  , כן

 בפסוק?

 הפסוק לא מסורס 
 קוראים את הפסוק כסידרו: 

י ֶמנּו "כִּ ְכֹרת  לֹא  ְוֹאתֹו תֹאֵכל מִּ    תִּ
י ָפֶניָך  ָלבֹא   ַהָשֶדה ֵעץ   ָהָאָדם כִּ  ַבָמצֹור"  מִּ

 

ו. כמה טעמים מופיעים 
בפסוק יט לאיסור להשחית  

 עצים? 
 

 

 



 איסור השחת עצים במלחמה -דיני מלחמה  

 

128 
 

 " )כ'( ַתְׁשִחית ֹאתֹו הּוא  ַמֲאָכל ֵעץ לֹא   ִכי ֵתַדע  ֲאֶׁשר ֵעץ ַרק"

  כ-יט ,כ דברים ן"רמב

  עץ  האדם  כי תאכל, ממנו 'כי :)סדר המילים הנכון בכתוב הוא( הכתוב   שיעור כי אברהם רבי פירש  יפה  - השדה עץ  האדם כי

 (. ו כד להלן) חובל' הוא  נפש 'כי כמו, השדה עץ האדם כי וטעם  במצור' מפניך לבא  תכרות, לא ואותו השדה,

 מאכל   עץ  לא  כי  תדע  אשר  עץ  "רק  תורה  אמרה  ולא,  מצור  לבנות  מאכל  עץ  לכרות  מותר  (ב   צא  ק"ב)  רבותינו  דעת  על  אבל

 לא   תורה  שהזהירה  ,לדעתם  הפרשה  פירוש,  כן  אם.  מאכל לאילן  קודם  סרק  שאילן  ולומר  להקדים  אלא  -'  וגו  הוא"

   .המחנות כמנהג, המצור  לצורך שלא השחתה דרך אותם לכרות עצה את תשחית

 מים מעיני וכל תפילו טוב עץ "וכל שנאמר: כענין, לה יוכלו אולי הארץ וסביב בעיר משחיתים הנלחמים כי, והטעם

  ממנו ,  הוא  השדה   עץ   האדם   כי בידכם,  אותה  שיתן   בשם  תבטחו  כי ,  להשחיתה  כן  תעשו לא  ואתם  ,(יט  ג,  ב")מ  תסתמו" 

 לבא  במחנה  בהיותך  וגם,  העיר  שתכבוש  אחרי  ממנו  תחיה  אתה  לומר,  במצור  מפניך  העיר  תבוא  ובו,  ותחיה  תאכל

 .  כן תעשה במצור מפניך

  כי  ,()כניעת העיררדתה  עד  להשחיתו   וגם  המצור לבנות  אותו לכרות   אתה מותר כי  -  וכרת"  תשחית "אותו  )ופירוש( וטעם

 ביער  שם  נחבאים  או,  ממנו  עצים  ומלקטין   יוצאים  העיר   אנשי   שיהו  כגון ,  הכבוש  צורך  ההשחתה   תהיה   לפעמים 

 נגף.  מאבן ולמסתור  למחסה  לעיר שהם או, בכם להלחם

 

 עיין בדברי הרמב"ן על פסוק יט, וענה:  .4

 לפי הפשט, אילו עצים מותר לכרות בעת מלחמה? ומה הנימוק?  א.

 האם יש מצבים שבהם מותר לכרות במלחמה עצי פרי?   -ב. לדעת חז"ל 

 ג. על פי דברי חז"ל, כיצד מפרש הרמב"ן את ציווי התורה, לא לכרות עצי פרי אלא עצי סרק? 

 ד. כתבו שני מצבים בהם מותר לעקור עצים במהלך המלחמה. שים לב המצב השני נחלק לשלוש דוגמאות. 

ם? ומה דעת  ה. על איזו תופעה שלילית בזמן המלחמה מדבר הרמב"ן? כיצד היא באה לידי ביטוי בנושא העצי

 התורה על כך? 

 

 

 

 

 

 )כ'(  ִרְדָתּה" ַעד..."

 ככ,  דברים

י  ֵתַדע  ֲאֶשר  ֵעץ  ַרק ית  ֹאתֹו  הּוא  ַמֲאָכל  ֵעץ  לֹא  כִּ יתָ   ְוָכָרתָ  ַתְשחִּ יר  ַעל  ָמצֹור  ּוָבנִּ וא  ֲאֶשר  ָהעִּ ְמָך  ֹעָשה  הִּ ְלָחָמה  עִּ  : ִרְדָתּה  ַעד  מִּ

 רש"י

 כפופה לך. לשון רדוי, שתהא   -עד רדתה 

 

 לפי רש"י? נסה להציע טעם לדין הזה?  "עד רדתה",כתוב בלשונך מה הפירוש של פסוק כ', ובעיקר של המילים  .5

 
 
 
 

o   שבת יט ע"א 

 ואם התחילו אין מפסיקין.   ,אין צרין על עיירות של נכרים פחות מג' ימים קודם השבתתנן רבנן: 

 ..אפילו בשבת -וכן היה שמאי אומר: 'עד רדתה' 

 

 לפי דברי הגמרא במסכת שבת )יט ע"א( , איזו הלכה מעשית למדו חז"ל מהמילים "עד רדתה"?  .6
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 " "בל תשחיתכללי של איסור 

 הלאו בכלל השחתה  כל וכן במצור מאכל  אילני להשחית  שלא - תקכט מצוה החינוך רשות: ספר  

 לבותם...   ולהכאיב העיר לאנשי  להצר כדי עיר  על כשנצור האילנות  מלכרות שנמנענו

  אלו  ענינים  ובכל,  לבטלה  כלי  לשבר  או   בגד  לקרוע  או  לשרוף  כגון,  הפסד  שום  לעשות  שלא  הלאו  זה  תחת  נכנס  כן

עובר(    עבר  קא  והא  בגמרא  תמיד  לברכה  זכרונם   יאמרו  השחתה   בהם  שיהיה   בם  כיוצא   ובכל הוא    "בל   משום)והרי 

 .. [.א"ע ב"ל קידושין] "תשחית

 

 ונרחיק  הטובה  בנו  תדבק  כך  ומתוך ,  בו  ולהדבק  והתועלת  הטוב  לאהוב  נפשנו  ללמד  כדי  שהוא,  ידוע  המצוה  שורש

 ומקרבים  הבריות  בטוב  ושמחים  שלום   אוהבים   מעשה   ואנשי  החסידים   דרך  וזהו,  השחתה  דבר   ומכל   רע  דבר   מכל

 להציל  יוכלו  ואם,  שיראו  והשחתה  אבדון  בכל  עליהם  ויצר,  בעולם  חרדל  של  גרגר  אפילו  יאבדו  ולא,  לתורה  אותן

 ,משחיתים   והמה  עולם  בהשחתת  שמחים  מזיקין  של  אחיהם  הרשעים  כן  ולא,  כחם  בכל  מהשחית  דבר  כל  יצילו

ָנֶקה"  לֹא  ְלֵאיד  "ָשֵמחַ ,  שכתוב  וכענין,  לעולם  נדבק  הוא  בה  כלומר,  לו  מודדין  בה  מודד  שאדם  במדה , ה(,  יז  משלי)רע    יִּ

ין" ְבטֹוב  "ַנְפשֹו בו ושמח  בטוב והחפץ  .ומפורסם  ידוע זה, יג(, כה  תהלים)לעולם   ָתלִּ

 

 וענה:    בספר החינוך,עיין  .7

 לא לקלקל סתם דברים?    -של "בל תשחית" הכללי מה המקור בתורה לאיסור א. 

 ב. מה הטעם לאיסור הכללי של "בל תשחית?  

 

 

 

 ישומן של שתי המטרות המנחות את דיני מלחמה

 , נסכם את דבריו: בתורה על שמנחות את דיני המלחמה -ליחידה למדנו שהרמב"ן מצביע על שתי מטרותבמבוא 

 בדרך הטבע.  -א. דיני המלחמה מטרתם לסייע לעם ישראל לנצח במלחמה 

 כל מלחמה.בשהן בדרך כלל חלק בלתי נפרד  ,מוסריות-אנטיהלוואי  התופעות  את למנוע מטרתם  ב. דיני המלחמה 
 

הסבר כיצד שתי המטרות הללו באות לידי ביטוי בפרטי הדינים של מצוות איסור כריתת עצים בשעת מלחמה וכן   .8

 בטעמים שנתנו ע"י המפרשים למצווה זו.  
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 יחידה: דיני מלחמה

 

 יד( -אשת יפת תואר: )כא, י
 

 יד -כא, י דברים

 שתהיה אשתו[ חפץ בשבויה החייל מקרה בו חלק א: ]

י( י) ְלָחָמה ֵתֵצא כִּ יתָ  ְבָיֶדָך  ֱאֹלֶהיָך' ה  ּוְנָתנֹו ֹאְיֶביָך ַעל ַלמִּ ְביֹו ְוָשבִּ  : שִּ

יתָ ( יא) ְבָיה ְוָראִּ ָשה  ְלָך  ְוָלַקְחתָ  ָבּה ְוָחַשְקתָ  ֹתַאר ְיַפת  ֵאֶשת  ַבשִּ  :ְלאִּ

ְלָחה ֵביֶתָך תֹוְך ֶאל ַוֲהֵבאָתּה( יב) ָפְרֶניהָ   ֶאת  ְוָעְשָתה  רֹאָשּה ֶאת  ְוגִּ  : צִּ

יָרה( יג) ְמַלת ֶאת ְוֵהסִּ ְבָיּה  שִּ יהָ  ֶאת ּוָבְכָתה  ְבֵביֶתָך ְוָיְשָבה ֵמָעֶליהָ  שִּ ָמּה ְוֶאת  ָאבִּ ים ֶיַרח אִּ   ָימִּ

ָשה  ְלָך ְוָהְיָתה ּוְבַעְלָתּה  ֵאֶליהָ  ָתבֹוא ֵכן  ְוַאַחר   : ְלאִּ
 

 [ שתהיה אשתו מקרה בו החייל אינו חפץ בשבויה]חלק ב: 

ם ְוָהָיה( יד) ַלְחָתּה ָבּה ָחַפְצתָ  לֹא אִּ ְמְכֶרָנה לֹא ּוָמֹכר  ְלַנְפָשּה ְושִּ ְתַעֵמר  לֹא  ַבָכֶסף תִּ יָתּה ֲאֶשר ַתַחת ָבּה תִּ נִּ  : עִּ

 
 

   איך התורה מאפשרת לקחת בשבי אישה?

בעולם העתיק מקובל היה את הפרשה יש ללמד על רקע מציאות המלחמה העולה מן הכתובים במקומות נוספים.  

לקחת במלחמה בשבי אנשים נשים וטף. האנשים שנלקחו בשבי היו מחולקים כעבדים לאנשים פרטיים או שהיו  

זאת הן במצוות התורה )למשל כל ספרי ההיסטוריה מדווחים על כך, וגם בתנ"ך מצינו    - נמכרים בשוק העבדים  

בפרשת הקריאה לשלום( והן בסיפורי הנ"ך )בשמואל ובמלכים(. בנוסף לכך בעולם העתיק היה מקובל שלוחמים היו  

י ֶאת נאמר בספר זכריה " למשל, בתיאור המלחמה של הגויים על ירושלים  אונסים את הנשים בזמן הקרב,   ְוָאַסְפתִּ

 ִּ ם ֶאל ְירּוָשַל יר ְוָנַשסּו ָכל ַהגֹויִּ ְלְכָדה ָהעִּ ְלָחָמה ְונִּ ים    )וחרבו(  ם ַלמִּ ". לאחר שנשים נאנסו  )תאנסנה(  ְוַהָנִׁשים ִתָשַכְבָנהַהָבתִּ

הלומים לאחר מכן או שהיו משאירם את הנשים האנוסות והמסכנות במקומם או שהיו לוקחים אותן בשבי לבתיהם 

היותר גרוע הופכים אותן לשפחות המין שלהם. ואם הם לא רצו להחזיק  ושם הם היו הופכים אותן לשפחות ובמקרה  

 אותן בבתיהם כשפחות, היו מוכרים אותן בשוק העבדים.
 

התורה מודעת לנורמות הללו שהיו מקובלות. התורה אינה יכולה לעקור את הנורמות הקלוקלות האלו לחלוטין היא 

אך התורה דורשת מהאדם בישראל לנהוג בנורמות זמן התנ"ך,  לא יכולה להציב רף גובה בהרבה ממה שמקובל היה ב

אסור ללוחם לאנוס את השבויה בזמן הקרב )רמב"ן(, אלא מותר לו    -  מוסריות יותר גבוהות ממה שהיה מקובל

לקחת אותה בשבי וכעבור זמן להתחתן איתה, ואז לדאוג לכל צרכיה, ולתת לה מעמד של אישה נשואה חופשייה. 

אלא הוא חייב לשחרר אותה   אסור לו למכור אותה הלוחם מחליט שהוא אינו מעוניין להתחתן איתה  זאת ועוד אם  

 לחלוטין. 
 

 יא ,כא דברים י"רש   

 .  באיסור ישאנה מתירה הוא ברוך הקדוש  אין שאם. הרע יצר  כנגד אלא תורה  דברה לא - לאשה  לך  ולקחת

י(  טו  פסוק)  אחריו  שנאמר,  שונאה  להיות   סופו,  נשאה  אם  אבל ָ   "כִּ ְהֶיין יש  תִּ ים  ְשֵתי  ְלאִּ  ְוָהַאַחת   ֲאהּוָבה  ָהַאַחת  ָנשִּ

 . הללו  פרשיות  נסמכו  לכך, ומורה  סורר בן ממנה  להוליד  וסופו  ְשנּוָאה",

 

 עיין ברש"י על פסוק יא, וענה: .1

 א. מדוע התורה מתירה לאדם לקחת לעצמו אישה שבויה? 

כיצד מנחה אותנו התורה להתמודד עם התעוררות מה יחסה של התורה לדין אשת יפת תואר?    מחשבה:ל  ה שאלב.  

 יצר בעת מלחמה?  

לדיני   מבוא
 מלחמה 

מלחמת מצווה  
 ומלחמת רשות  

 
 מלחמת עמלק 

עידוד וחיזוק  
 הלוחמים 

החוזרים  
 מהמערכה 

נקי יהיה  
 לביתו 

הקריאה  
לשלום  
 במלחמה 

איסור השחתת  
 עצים במלחמה 

 אשת
 שמירת המחנה  יפת תואר  
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 יג( - )י שתהיה אשתוחפץ בשבויה החייל מקרה בו חלק א: 

 יד, וענה: - עיין בפרק כא, פסוקים י .2

 ?  )המקרה( ומתחיל הדין היכן מסתיים התנאי  -)מבנה של מקרה ודין( ה כמשפט תנאי הפרשה בנוי א. 

אישה    ב. "ולקחת לך אישה" )פסוק יא( מהי המשמעות ההלכתית של דברים אלו? האם יש חובה על האדם לקחת

 בשבי ולהתחתן איתה?  
 
 
 
 
 
 

 בפסוקים אלה? כתוב בלשונך מצוות "עשה" ומצוות "לא תעשה" הכתובות  .3
 
 
 
 
 

 מה הן שש הפעולות שהאישה השבויה צריכה לעשות לפני שמותר ליהודי להתחתן איתה? .4

 א.  

 ב.  

 ג. 

 ד. 

 ה. 

 ו. חייבת להתגייר לפני החתונה )רמב"ם(

 

 מה מטרת הפעולות שאשת יפת התואר צריכה לעשות לפני חתונתה? 

   דעות  3יח"ל נדרשים להכיר  5נדרשים להכיר דעה אחת, תלמידי  יח"ל  3תלמידי 

 

 כא דברים י"רש   

 .שתתנוול כדי תגדלם - צפרניה את ועשתה( יב)

 . עמהם אחרים להזנות בשביל במלחמה מתקשטות בנותיהם שהגוים, נאים שהם לפי - שביה שמלת את והסירה( יג)

 .עליו שתתגנה כדי, בנוולה רואה, בבכייתה רואה, בה ונתקל יוצא, בה ונתקל נכנס, בו שמשתמש  בבית - בביתך וישבה

 . מתנוולת  וזו מתקשטת ישראל בת, עצבה וזו שמחה ישראל בת שתהא כדי, למה  כך כל - אביה את ובכתה

 
 

 , יבכא דברים ן"רמב

ָמּה ֶיַרח ... יָה ְוֶאת אִּ ים"(:וטעם האבלות והבכי )"ּוָבְכָתה ֶאת ָאבִּ  ָימִּ

 הם   ארורים  שהגוים,  מעליה  הנאים  הבגדים  שתסיר  צוה  :יפיה   את  לכער  שהכל  שאומרים  )ורש"י(  רבותינו  דעת  ועל

 הנשים  מנהג   כי  הצפרנים  ותקוץ,  גדול  נוול   שהוא   ראשה   את  ותגלח,  אחריהן  לזנות   כדי   במלחמה  מתקשטות   בנותיהם

 חשקו  יעבור  אולי  שתתנוול  כדי  רבותינו  דעת  על  והבכי  האבלות  וטעם*  ...והצבעונים  הפוך  במיני  ולצבעם  אותם  לגדל

   .(יא תצא ספרי) ממנה
 

 .  במלחמה שמתו ואמה  אביה לכבוד מת על הבוכים  כמשפט זמן התורה לה נתנה כי ,אמר "ע()אבבי אברהם ור
 

 בבכייתם  והשקט  מנוח   ביםלעצֶ   יש  כי,  לנפשה  מנוח   שתמצא  עליה   לחמלה,  (מא  ג)  הנבוכים  במורה  אמר   )הרמב"ם(  והרב

 . יבעלנה ולא דתה להניח יכריחנה לא ההוא ובזמן, ואבלם
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 שאין.  ומעמה  ומאמה   מאביה  והפרוד  הנדוד   גחלת  עוד  ולכבות,  ומלבה  מפיה  ז"ע  שם  שיעקר  )אלא בכדי(  רק   ...דעתי  ועל

 לה נאמר, ותתיהד ומולדתה עמה את לעזוב שנכריחנה יודיעוה כאשר והנה ...ומתאבלת אנוסה אשה עם לשכב הגון

 משה כדת לאדוניך אשה תהי אבל, עולם עד עוד לראותם תוסיפי לא כי מולדתך ארץ ועל ךאמ ועל אביך על תתנחמי

כי בכל עצב "  ותשוקתה  צערה  ממנה   להשקיט,  המתאבלים  כמשפט  ותתאבל  שתבכה  זמן  לה  ניתן  אז  והנה .  ויהודית

 ז"ע  מלבה קצת ונעקר, הגירות  על  בנפשה עצה לקחה הזה בזמן  והנה  וניחום אחרי כן.)יתרון והרווחה(  "ר תָ יהיה מֹו

 עמו.   והורגלה  אליו תהיה כי שידעה  הזה  באיש ודבקה, עליהם נחמה  כי ומולדתה ועמה שלה

 

 עיין בדברי הרמב"ן, וענה:   .5

במשך בשאלה מה טעם לפעולות שהשבויה נדרשת לעשות  , רמב"ם, ורמב"ן(  )חז"ל, אב"עא. הרמב"ן מביא ארבע דעות  

 . מיין את הדעות הללו לשתי קבוצות לפי החלוקה המופיעה בטבלה שלפניך והסבר. חודש ימים

 במשך חודש ימים פעולות שאשת יפת התואר צריכה לעשות להטעם 

 ה( האדם מישראל )השובֶ מצבו הרוחני של  למען 

 החייל השובה במרכז  

 )השבויה(  אשת יפת התוארמצבה הנפשי של למען 

 השבויה במרכז 

  

 

 ב. מה הם שני הטעמים שנותן הרמב"ן להמתנה של חודש הימים עד שלוחם יכול לשאת את השבויה לאישה. 
 
 
 
 
 

 ההתגיירות של אשת יפת התואר 

 ו-, הלכות ה רמב"ם משנה תורה, הלכות מלכים פרק כא

 מטבילה לשם גרות מיד...   - ם קבלה עליה להיכנס תחת כנפי השכינה ]להתגייר[ ...א

מקבלת שבע מצוות שנצטוו בני נח, ומשלחה לנפשה,  - לא רצתה להתגייר, מגלגלין עימה שנים עשר חדש. לא רצתה 

 ושאה שאסור לישא אשה שלא נתגיירה. והרי היא ככל הגרים התושבים, ואינו נ

 

 השבויה נדרשת להתגייר והשובה אינו רשאי לשאת אותה בנוכריותה.   הרמב"ם ופרשנים נוספים,דעת ל .6

 מה הדין במקרה והשבויה מסרבת להתגייר? ומה הטעם של דין זה? 

 

 

 

 שתהיה אשתו )יד(   מקרה בו החייל אינו חפץ בשבויהחלק ב:  

 והסבר.  צטטמה הדין במקרה והלוחם אינו חפץ לשאת לאישה את אשת יפת התואר שלקח בשבי.   .7
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 משמעותה של פרשת אשת יפת תואר בימינו 

 א' כסלו תשע"ז  , , בשבע"הרב אליעזר מלמד

ים אמנם בארצות ערב ודומיהן עדיין מקובל שחיילים אונסים נשים ורוצחים אנשים, ואף בצבאות המערב חיילים רב

עוברים על החוק ואונסים את נשות העם הנכבש או הנשלט. מכל מקום, מכיוון שכל היתר אשת יפת תואר הוא כנגד 

יצר הרע, כדי להסדיר את התנהגות החייל בתנאים תרבותיים אכזריים ורעים ולהצילו בכך מאיסורים חמורים יותר, 

התורה דיני המלחמה בקרב עמי המערב השתנו לטובה, הן  לאחר שזכינו ובהשפעתו המיטיבה של מוסר    -ם  שכיו הרי

מצד מעמד בני האוכלוסייה המנוצחת שנפשם אינה נתונה כרכוש ביד הכובשים, והן מצד שחוקי הצבא נאכפים על 

בטל היתר אשת יפת תואר. חזר הדין לקדמותו, שאסור לאיש ואישה לקיים יחסי אישות   -החיילים ביתר יעילות  

 ה". שואין כהלכ שלא במסגרת ני

 

 

 ישומן של שתי המטרות המנחות את דיני מלחמה

 על שמנחות את דיני המלחמה בתורה, נסכם את דבריו: -במבוא ליחידה למדנו שהרמב"ן מצביע על שתי מטרות

 בדרך הטבע.  -א. דיני המלחמה מטרתם לסייע לעם ישראל לנצח במלחמה 

 כל מלחמה.בשהן בדרך כלל חלק בלתי נפרד  ,מוסריות-אנטיהלוואי  התופעות  את למנוע מטרתם  ב. דיני המלחמה 
 

באה יותר לידי ביטוי בדינים ובטעמים השונים של מצוות אשת  שלמדנו,  הסבר איזו מטרה מבין שתי המטרות   .8

ים את  מוהסבר כיצד הם מייששנאמרו ע"י המפרשים,    דינים שונים וטעמים לדינים בתשובתך  יפת תואר. פרט  

 ה. המטר
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 יחידה: דיני מלחמה
 

 

 טו( -שמירת המחנה )כג, י
 

 טו-כג, י דברים

י( י) ְשַמְרתָ   ֹאְיֶביָך ַעל  ַמֲחֶנה ֵתֵצא כִּ ֹכל ְונִּ  : ָרע ָדָבר מִּ

י( יא) ְהֶיה כִּ יש ְבָך יִּ ְהֶיה לֹא ֲאֶשר  אִּ ְקֵרה  ָטהֹור יִּ חּוץ ֶאל ְוָיָצא ָלְיָלה מִּ  :ַהַמֲחֶנה  תֹוְך ֶאל  ָיבֹא לֹא  ַלַמֲחֶנה מִּ

ְפנֹות ְוָהָיה( יב) ְרַחץ  ֶעֶרב לִּ ם יִּ  :ַהַמֲחֶנה תֹוְך ֶאל ָיבֹא ַהֶשֶמש  ּוְכבֹא ַבָמיִּ

ְהֶיה ְוָיד ( יג) חּוץ  ְלָך תִּ  : חּוץ ָשָמה ְוָיָצאתָ  ַלַמֲחֶנה מִּ

ְהֶיה  ְוָיֵתד( יד) ְבְתָך ְוָהָיה ֲאֵזֶנָך  ַעל  ְלָך תִּ יתָ  ְוַשְבתָ  ָבּה  ְוָחַפְרָתה חּוץ   ְבשִּ סִּ  : ֵצָאֶתָך ֶאת ְוכִּ

י( טו) ְתַהֵלְך ֱאֹלֶהיָך' ה כִּ יְלָך ַמֲחֶנָך ְבֶקֶרב מִּ    ָקדֹוש ַמֲחֶניָך ְוָהָיה ְלָפֶניָך ֹאְיֶביָך ְוָלֵתת   ְלַהצִּ

ְרֶאה ְולֹא   :)ה' התרחק ממך( ֵמַאֲחֶריָך ְוָשב   ָדָבר, ֶעְרַות ְבָך יִּ

 

 שמירה על טהרה במחנה

 כג דברים

י( יא) ְהֶיה כִּ יש ְבָך יִּ ְהֶיה לֹא ֲאֶשר  אִּ ְקֵרה  ָטהֹור יִּ חּוץ ֶאל ְוָיָצא ָלְיָלה מִּ  :ַהַמֲחֶנה  תֹוְך ֶאל  ָיבֹא לֹא  ַלַמֲחֶנה מִּ

ְפנֹות ְוָהָיה( יב) ְרַחץ  ֶעֶרב לִּ ם יִּ  :ַהַמֲחֶנה תֹוְך ֶאל ָיבֹא ַהֶשֶמש  ּוְכבֹא ַבָמיִּ

 

 יא  כג, דברים י"רש

 עשה.  מצות זו   -  למחנה מחוץ  אל ויצא

 זו מצות לא תעשה.     -לא יבא אל תוך המחנה 

 

 וענה:  ,יב וברש"י-עיין בפרק כג פסוקים יא .1

 א. מהי מצווה ה"עשה" ומהי מצוות ה"לא תעשה" הכתובות בפסוק יא? 

 את הדין הנאמר בפסוק יב.  בלשונךב. כתוב 

 

 שמירה על היגיינה במחנה

 כג דברים

ְהֶיה ְוָיד ( יג) חּוץ  ְלָך תִּ  : חּוץ ָשָמה ְוָיָצאתָ  ַלַמֲחֶנה מִּ

ְהֶיה  ְוָיֵתד( יד) ְבְתָך ְוָהָיה ֲאֵזֶנָך  ַעל  ְלָך תִּ יתָ  ְוַשְבתָ  ָבּה  ְוָחַפְרָתה חּוץ   ְבשִּ סִּ  : ֵצָאֶתָך ֶאת ְוכִּ

 

   כג דברים י"רש

 מקום,   -יז, גם שם פירש רש"י "ידו" , ב במדבר)ידו"   על "איש כמו מקום מוכן( -)אונקלוס: "ואתר מתקן"  כתרגומו -  לך תהיה ויד ( יג)

 . (הוא שבמסע המחנות כל שבט צריך לשמור על מקומו כפי שנקבע בסידור המחנות שם והפירוש 

 . כמו כלי זיינך -אזנך  תשמישך. כלי משאר לבד - אזנך על( יד) 

 

 יד וברש"י וכתוב, מה הן שתי מצוות העשה הנאמרות בפסוקים אלה. -עיין בפסוקים יג .2

 פרט על מי מוטל החובה לביצועה של כל אחת ממצות אלו?  

 

התורה מביאה שני דברים שצריך להימנע מהם במחנה צבאי: להרחיק אדם שטמא בטומאת קרי, ולשמור על  .3

 מדוע לדעתך התורה מביאה דווקא את שני עניינים אלו בהקשר הצבאי? הגיינה, 

לדיני   מבוא
 מלחמה 

מלחמת מצווה  
 ומלחמת רשות  

 
 מלחמת עמלק 

עידוד וחיזוק  
 הלוחמים 

החוזרים  
 מהמערכה 

נקי יהיה  
 לביתו 

הקריאה  
לשלום  
 במלחמה 

איסור השחתת  
 עצים במלחמה 

 אשת
 שמירת המחנה  יפת תואר  
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 ָרע" )פסוק י(  ָדָבר ִמֹכל  ְוִנְׁשַמְרתָ  ֹאְיֶביָך  ַעל ַמֲחֶנה  ֵתֵצא "ִכי

 י ,כג דברים ן"רמב  

 . הנאסר מכל  אזהרה היא הפשט דרך ועל ... -  רע דבר מכל ונשמרת
 

 " רע דבר מכל ונשמרת" (קיט תצא) ובספרי

 , מדבר הכתוב )וכד', כלומר ליזהר מכל העברות והמצוות( ובמעשרות ובטהרות  בטומאות אני שומע

 )כנאמר בפסוק טו: "ערות דבר"( " ערוה: "למוד לומרת

 )גילוי עריות(. ערוה - אלא  לי אין

   ?השם וקללת דמים ושפיכות עריות  וגלוי  גלולים  עבודת  לרבות  מנין

 )פסוק י( " רע דבר מכל  ונשמרת: "למוד לומרת

 ?! מדבר  הכתוב  ובמעשרות  ובטהרות  בטומאות יכול או

 , השכינה את ומסלק כנענים עליו  שגלו מעשה מיוחדת ערוה  מה -" ערוה" :למוד לומרת

 )כלומר גם ע"ז ושפיכות דמים וקללת השם(,  השכינה את ומסלק  כנענים עליו  שגלו מעשה כל אף

  .הרע לשון  על אף"  דבר" :אומר כשהוא
 

 

על   .4 ושמירה  הטמא  בהרחקת  רק  מסתכמים  אינם  צבאי,  במחנה  מהם  להימנע  שצריך  הרעים  שהדברים  ברור 

 טו ובדברי הרמב"ן וענה: -הגיינה. עיין בפסוקים י

 א. לפי הרמב"ן מה נכלל עוד בחיוב להישמר "מכל דבר רע" לפי הפשט, ומה נכלל בציווי זה לפי המדרש בספרי? 

 האיסורים שצריך להימנע מלעשות במחנה צבאי? )ע"פ הפשט וע"פ המדרש(. שבעתהם ב. ערוך רשימה, מה  

 

 

 

  י ,כג דברים ן"רמב

 במנהגי  והידוע   .בו  מצוי  החטא  אשר  בעת  יזהיר  הכתוב  כי,  הזאת   המצוה  בענין  בעיני  והנכון...  -  רע  דבר  מכל  ונשמרת

 בבני  הישר,  נבלה  וכל  בניאוף  אפילו  יתבוששו  ולא  ויחמסו  יגזלו,  תועבה  כל  יאכלו  כי,  למלחמה  היוצאות  המחנות

   .רע דבר מכל ונשמרת, הכתוב בו  הזהיר כן ועל .אויב  על מחנה כצאת וחמה אכזריות  יתלבש בטבעו אדם
 

 

 עיין בפסוק י' ובדברי הרמב"ן, וענה:  .5

ְשַמְרתָ  ֹכל  א. מה הקושי בציווי התורה "ְונִּ  ָרע" אליו מתייחסים הרמב"ן בפירושו?  ָדָבר מִּ

 ב. כיצד הרמב"ן מיישב את הקושי? 

 

 

  י ,כג דברים ן"רמב

 :( ומלשון הרע הוא אומר השם קללתמ ,דמים שפיכות, עריות גלוימ "ז,ענה ליזהר מת המדרש "שנשמרת מכל דבר רע" הכוו)לאחר שהרמב"ן הביא א

 מכל   בו  שנשמר  במחנה  "לאו" יוסיף  החמורות  העבירות  באלה  שבאו   האזהרות מלבד  כי,  שפירשנו  הטעם מן  זה  וגם

 והנה   -  "מחנך  בקרב  מתהלך  אלהיך'  ה  כי"  אמר  כאשר  ,שם   אשר  מישראל  השכינה  תסתלק   שלא,  העבירות  אלו

 ."לטמאו   עליו  שמי  נקרא  אשר  בבית  שקוציהם  שמו"(  ל  ,ז  ירמיה )  בהם  שכתוב  כאותם,  במחנה  הגדולות  העבירות  העושה
 

  וזהו ,  מפנינו  שיגלו  להם  הגורמים  כמעשים  נעשה  אם  -   האויבים  עלינו  יגברו)נגיע למצב ש(    שלא,  ועוד

   ",לפניך  אויביך ולתת"
 

 יותר  מאד  רבה   מכה  ביניהם  ויכו,  מחלוקת  ביניהם  ירבו  שלא  כדי,  ("לשון הרע"  -חז"ל דרשו "דבר רע"  )  הרע  לשון  בו  והוסיפו

 . האויבים מן
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 והמחנה  להושיענו   עמנו   מתהלך  שהשם  הנזכר   הטעם   מפני   המחנה  מכל  לצאת  המקרה   בבעל   הזהיר,  הפשט  דרך   ועל

  המחנה  כי,  הצואה  בכסוי   הטעם  וכן.  בשר  בזרוע  נסמוך   ולא  לישועתו  ונוחיל  ה "להקב  מתכוין  לבנו  ושיהיה,  קדוש

   '.ה כמקדש כולו

   .םהעיניי מראה ולכל אמות ארבע  הצואה מן שנרחיק, התפלה  למקום נלמוד וממנו

 
 

ארציים: מודיעין, פיקוד, טקטיקה וכלי -מתברר שכדי לנצח במלחמה לא מספיק שיהיה לצבא כוחות צבאיים  .6

נשק וכד', וגם לא מספיק שהעם והלוחמים יחזיקו בתפיסה רוחנית: אמונה בה' שהוא זה שנלחם לנו, ושצריך  

   .בתחום הרוחני  וסףנ צריך משהושהפרשה שלנו חידשה להתפלל וכד'. 

 א. לפי הרמב"ן, מהו הדבר הרוחני הנוסף שבלעדיו הניצחון לא מובטח? בסס את תשובתך על הכתוב. 

 ב. מה הם שני הטעמים שמביא הרמב"ן מדוע כדי לנצח, מחנה צבאי חייב להקפיד על הדבר הרוחני הנוסף? 

 נובעת מדמיון זה?ג. מה הדמיון שמוצא הרמב"ן למחנה צבאי ולמקדש? ומה המשמעות ה 

 

 

 

 

נועד לסייע לעם ישראל להתמודד עם סכנות  ש ציווי "ונשמרת מכל דבר רע", כציווי  ב רואה  על פסוק י'  מב"ן  הר .7

מרכזיות,  שלוש סכנות  . בטבלה שלפניך מוצגות  שונות שעלולות לצוץ בעת מלחמה ולדרדר את התנהגות העם

 סכנות אילו לפי הרמב"ן?  באופן מעשיהשלם בלשונך את המשפטים בטבלה, ופרט כיצד בא לדי ביטוי 

 

 שתי המטרות המנחות את דיני מלחמהישומן של 

 על שמנחות את דיני המלחמה בתורה, נסכם את דבריו: -במבוא ליחידה למדנו שהרמב"ן מצביע על שתי מטרות

 בדרך הטבע.  -א. דיני המלחמה מטרתם לסייע לעם ישראל לנצח במלחמה 

 כל מלחמה.בלל חלק בלתי נפרד שהן בדרך כ  ,מוסריות-אנטיהלוואי  התופעות  את למנוע מטרתם  ב. דיני המלחמה 
 

"שמירת  הסבר איזו מטרה מבין שתי המטרות שלמדנו, באה יותר לידי ביטוי בדינים ובטעמים השונים של מצוות   .8

ים את  מוהסבר כיצד הם מייששנאמרו ע"י המפרשים,    לדיניםדינים שונים וטעמים  בתשובתך  פרט    ".המחנה

 ה. המטר

 

 סכנה מוסרית א.

 הציווי "ונשמרת מכל דבר רע" נאמר דווקא בזמן מלחמה כי  

 

 

 

 

 (  5)ענה לפי הרמב"ן המובא לפני שאלה  

 סכמה רוחנית  ב.

 הציווי "ונשמרת מכל דבר רע" נאמר דווקא בזמן מלחמה מכיוון  

 

 

 

 ( 6)ענה לפי הרמב"ן המובא לפני שאלה  

 סכנה חברתית  ג.

 לשון הרע במחנה, זה נאמר דווקא בזמן מלחמה כי  מלדבררע" כולל גם את הזהרה  דברהציווי "ונשמרת מכל 

 

 

 

 ( 6הרמב"ן המובא לפני שאלה  )ענה לפי 



 

 ספר דברים

 

 

 
 

 

 

 

 פרשנות ומקורות נוספים 

 על פי תוכנית הלימודים החדשה בתנ"ך 
 יח"ל(  5) 2571יח"ל( ,   3) 2371שאלונים 

 

 

 

 

 

 

 מקראה 

     ל יח 5תלמידי ללימודי חומר" 

  שהוא רשות )העמקה(חומר לימודי    
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 ספר דברים   - ת סיכום יחיד
 מבוא  

 פתיחה 

'. של עבודת ה  מציאות חדשה יוצרת    לארץשלהם  הכניסה  , וץלדור נוחלי הארחומש דברים הוא נאומו של משה רבנו  

 בהשלכות ובביטויים המיוחדים של המציאות החדשה, שנובעים מהדברים הבאים:  יחידה זו עוסקת 
 

 הנהגה טבעית  

"הנהגה   -  הטבעדרך  ארץ ישראל היא בבמדבר מגיעה אל קיצה. הנהגתו של הקב"ה  ביומית  - ההנהגה הניסית היום

"כוחי ועוצם ידי"(. )  לשכחת ה' ולגאווה. ברכת האדמה והגשמים היורדים בעתם עלולים להביא חלילה  טבעית"

 עני.האתגר הוא לייחס את ההצלחה ואת השפע למקורם העליון, ולדעת לחלוק אותם עם הלוי וה 
 

 מריכוז לפיזור 

 אל, ומבחינות מסוימות אתגר החיבור  מעתה עתיד העם להיות מפוזר ומרוחק  -א עוד ריכוז סביב משכן חי ופועל  ל

יהודי ויהודי, גם אם הוא חי בנחלה מרוחקת, מוטלת החובה לקיים הקודש הופך להיות אחריותו של הפרט: על כל  

ולשמר את נקודת החיבור אל הקב"ה, הן ברגש והן במעשה. מאידך, נדרשת ממנו הבנה עמוקה כי הברית נכרתה עם 

 י. הכלל, עם הלאום, והוא כפרט מחויב לה מעצם היותו חלק מהכלל הישראל 
 

 התעצמות סכנת העבודה זרה

המעבר   מיושבת,  עם  לסביבה  ישראל,  ומתעצמיםלארץ  מתרבים  הזרה  העבודה  עמי    פיתויי  מהשפעת  כתוצאה 

)ואכן חומש דברים רצוף באזהרות מעבודה זרה(. הבחירה בעבודת ה' על פני העבודה הזרה הופכת למעשה הסביבה 

 ד.יומי ומקבלת תוקף מיוח-יום
 

 תשובה וגאולה

העתידים להתרחש, ומבטיח את יכולתו של העם   ,גלות  -  יחוק ומשבר גם למצבי רנאום הפרידה של משה מתייחס  

. ]מול הבחירה החופשית, ובמידה מסוימת בניגוד לה, עומדת שירת 'האזינו', ולהיגאלאל הקב"ה    בתשובהלשוב  

לגאולת שירה היסטוריוסופית המתארת תהליך הכרחי של גלות ולבסוף גאולה, ומדגישה את המחויבות של הקב"ה  

 ה[. ישראל גם ללא קשר לתהליך של תשוב
 

במהלך לימוד היחידה נשתדל להתבונן על הפסוקים בהקשרם, ומתוך כך לברר את משמעותם הייחודית בחומש 

 דברים, וכן להבין את משמעותם לדורות.  

  

 ה הנלמדים ביחיד  הנושאים

 

 ם: יידונו העיקרים והתכנים הבאי בנושאים הללו במהלך הדיון 

 שכר ועונש      בחירה חופשית ⬧  עבודת ה' הפרטית והלאומית ⬧ 

 

 ביחידת "הברית"שני מרכיבים מרכזיים 

 היבטים מסוימים של עבודת ה' בחומש דברים, ולהתבונן בהם מתוך שתי נקודות מבט:   מקיפהיחידת "הברית" 

   . והאתגרים המיוחדים העומדים בפני דור זה דווקא  דור נוחלי הארץבתוך ההקשר הספציפי של    -הראשונה   ▪

ומשמעותית    -והשנייה   ▪ נקודתי,  הקשר  לכל  מעבר  העומדת  הנצחית  הדורותהמשמעות  לנו  וגם    לכל 

. ן ברובד הלאומי והן ברובד האישיולתלמידינו היום, ה 

 מקרא ביכורים

 יא -פרק כו, א 

 ברית עולם

 כ -, טטפרק כ

 התשובהפרשת 

 פרק ל

 מותו של משה

 פרק לד
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 ספר דברים   - יחידת סיכום 

 
 

 מקרא ביכורים 

 מבוא

כי נאמר  (  ג -ביות  ביכורים פרק א משנ)פרשת מקרא ביכורים היא אחת משתי מצוות החותמות את נאום המצוות. במשנה  

  . משבחה של ארץ ישראל   -  התנאי להבאת ביכורים הוא בעלות על הקרקע, וכי הביכורים מובאים רק משבעת המינים

ביותר  גדלים באיכות הגבוהה  פירות מאזורים מסוימים בהם הם   -ויותר מכך: לחלק מהדעות אפשר להביא רק 

 . למשל, אין מביאים תמרים מההרים
 

 יא -דברים פרק כו, א

י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר  )א( ְשָתּה ְוָיַשְבָת ָבּה.  ה'ְוָהָיה כִּ ירִּ  ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה וִּ

יא ֵמַאְרְצָך ֲאֶשר   )ב( י ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָתבִּ ל ְפרִּ ית כׇּ  ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך   ה'ְוָלַקְחָת ֵמֵראשִּ

ְבַחר ה' ֱאֹלֶהיָך ְלַשֵכן ְשמֹו ָשם.    ְוַשְמָת ַבֶטֶנא ְוָהַלְכָת ֶאל ַהָמקֹום ֲאֶשר יִּ

ים ָההֵ  )ג( ְהֶיה ַבָימִּ  ם ְוָאַמְרָת ֵאָליו  ּוָבאָת ֶאל ַהֹכֵהן ֲאֶשר יִּ

י ַהיֹום לַ   ַגְדתִּ ְשַבע  ה'הִּ י ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר נִּ י ָבאתִּ  ַלֲאֹבֵתינּו ָלֶתת ָלנּו.   ה'ֱאֹלֶהיָך כִּ

 

ְזַבח  )ד( ְפֵני מִּ יחֹו לִּ נִּ ָיֶדָך ְוהִּ  ֱאֹלֶהיָך.  ה' ְוָלַקח ַהֹכֵהן ַהֶטֶנא מִּ

ְפֵני   )ה( יָת ְוָאַמְרָת לִּ י ָשם ְלגֹוי ָגדֹול ָעצּום ָוָרב. ה'ְוָענִּ ְמֵתי ְמָעט ַוְיהִּ ר ָשם בִּ ְצַרְיָמה ַוָיגׇּ י ַוֵיֶרד מִּ י ֹאֵבד ָאבִּ  ֱאֹלֶהיָך ֲאַרמִּ

ְתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשה.ַוָיֵרעּו אֹ  )ו( ים ַוְיַענּונּו ַויִּ ְצרִּ  ָתנּו ַהמִּ

ְצַעק ֶאל  )ז( ְשַמע  ה'ַונִּ ְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו.  ה'ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו ַויִּ  ֶאת ֹקֵלנּו ַוַיְרא ֶאת עׇּ

ֵאנּו  )ח( ְזֹרַע ְנט ה'ַויֹוצִּ ם ְבָיד ֲחָזָקה ּובִּ ְצַריִּ מִּ ים. מִּ  ּוָיה ּוְבֹמָרא ָגֹדל ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפתִּ

ֶתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש.  )ט( ֵאנּו ֶאל ַהָמקֹום ַהֶזה ַויִּ  ַוְיבִּ

י  )י( י ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָנַתָתה לִּ ית ְפרִּ י ֶאת ֵראשִּ ֵנה ֵהֵבאתִּ ְפֵני   ה'ְוַעָתה הִּ ַנְחתֹו לִּ ְפֵני  ה'ְוהִּ יָת לִּ ְשַתֲחוִּ  ֱאֹלֶהיָך.  ה' ֱאֹלֶהיָך ְוהִּ

ל ַהטֹוב ֲאֶשר ָנַתן ְלָך  י ְוַהֵגר  ה')יא( ְוָשַמְחָת ְבכׇּ ְרֶבָך. ֱאֹלֶהיָך ּוְלֵביֶתָך ַאָתה ְוַהֵלוִּ  ֲאֶשר ְבקִּ

 

 יא, והסבר בלשונך מהי מצוות ביכורים )פרט את עיקרי הדינים( -עיין במבוא ובפסוקים א  .1

 

 

 דברים כו, ב

יתְוָלַקְחָת  יא  ֵמֵראשִׁ י ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָתבִּ ל ְפרִּ  ... ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך ה'ֲאֶשר  ֵמַאְרְצָךכׇּ

 רש"י 

, ונאמר להלן  "ארץ"ולא כל ראשית, שאין כל הפירות חייבין בבכורים אלא שבעת המינין בלבד. נאמר כאן    - ת  מראשי

" וגו', מה להלן משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ()וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש  "ארץ חיטה ושעורהח, ח(  דברים  )

 .  ישראל, אף כאן שבח ארץ ישראל שהן שבעה מינין

   ודבש הוא דבש תמרים. ,ששמנו אגור בתוכו)שהוא מין משובח הגדל בארץ ישראל( זית אגורי  ,זית שמן

 

  (?)בעזרת איזו מידה ממידות התורה נלמד דין זה כיצד דרשו חז"ל שמצוות הביכורים היא רק מפירות שבעת המינים?  .2
 
 
 
 

 מקרא ביכורים

 יא -פרק כו, א 

 ברית עולם

 כ -, טטפרק כ

 פרשת התשובה

 פרק ל

 מותו של משה

 פרק לד
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 מצווה מבוארת   -מצוות ביכורים 

 בספר שמות בשני מקומות, באותה לשון:המצווה להביא ביכורים מופיעה בתורה מוקדם יותר 

 שמות כג, יט 

יא ֵבית ה' ֱאֹלֶהיָך כּוֵרי ַאְדָמְתָך ָתבִּ ית בִּ  ֵראשִּ

מֹו י ַבֲחֵלב אִּ  .לֹא ְתַבֵשל ְגדִּ

 שמות לד, כו

יא ֵבית ה'  כּוֵרי ַאְדָמְתָך ָתבִּ ית בִּ  ֱאֹלֶהיָךֵראשִּ

מֹו: י ַבֲחֵלב אִּ  לֹא ְתַבֵשל ְגדִּ

 

 התווסף והתבאר ב"מצוות ביכורים" בספר דברים פרק כו? מרכזיאיזה פרט הילכתי   .3

 

 

 " מקרא ביכורים"

 . "מקרא ביכורים"בלשון חז"ל נוסח הדברים שחובה על האדם לומר בבית המקדש בעת הבאת הביכורים מכונה 

 עיונים בפרשת השבוע, אתר תורת הר עציון הרב תמיר גרנות

 אחר הבאת הבכורים נצטווינו לומר כך:  

י ַוֵיֶרד י ֹאֵבד ָאבִּ ְפֵני ה' אלוקיָך ֲאַרמִּ יָת ְוָאַמְרָת לִּ י ָשם ְלגֹוי ָגדֹול ָעצּום ָוָרב: )ו(  )ה( ְוָענִּ ְמֵתי ְמָעט ַוְיהִּ ְצַרְיָמה ַוָיָגר ָשם בִּ מִּ

ְצַעק ֶאל ה' אלוקי ֲאֹבֵתינּו ַויִּ  ְתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשה: )ז( ַונִּ ים ַוְיַענּונּו ַויִּ ְצרִּ ּו  ְשַמע ה' ֶאת ֹקֵלנּו ַוַיְרא ֶאת ָעְנֵינַוָיֵרעּו ֹאָתנּו ַהמִּ

ְזֹרַע ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ָגֹדל ּוְבאֹ  ם ְבָיד ֲחָזָקה ּובִּ ְצַריִּ מִּ ֵאנּו ה' מִּ ֵאנּו ֶאל ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו: )ח( ַויֹוצִּ ים: )ט( ַוְיבִּ תֹות ּוְבֹמְפתִּ

ֶתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש: )י( ְועַ  י ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָנַתָתה  ַהָמקֹום ַהֶזה ַויִּ ית ְפרִּ י ֶאת ֵראשִּ ֵנה ֵהֵבאתִּ ָתה הִּ

י ה'  : ...לִּ

 האמירה כוללת שלושה חלקים: 

 כללית: תיאור שעבוד מצרים. -א. התייחסות לאומית

 כללית: ה' גאל את ישראל ממצרים והביאם לארץ זבת חלב ודבש.-ב. התייחסות לאומית

 יא את הבכורים, להוויתו העכשווית. ג. התייחסות פרטית, של האדם המב

השלישי, כשהוא   , הרי שבחלקקולנו", פסוק ז(ה'  )"וישמע    על ה' בגוף שלישיבעוד שבשני החלקים הראשונים מדבר האדם  

 .  )"אשר נתתה לי ה' ", פסוק י( אל ה' בגוף שני עובר לדבר על עצמו ועל מצבו, הוא מדבר 

מכוונת לחבר את הסיטואציה הפרטית שבה אדם נמצא בשעה שהבכירו הפירות לפי מבנה ה'אמירה' ותכניה, היא  

לאומי של מציאותו, כלומר -הראשונים בשדהו, והרגשות החיוביים והאישיים המלווים אותה, עם ההקשר הכללי

   .ההיבטים הלאומיים וההיסטוריים של קיומו הפרטי, אשר נותנים משמעות כללית לשמחתו הפרטית

 

 הרב תמיר גרנות, וענה:  עיין בדברי .4

 יא(, לפי החלוקה שמציע הרב תמיר גרנות -א. חלק את נוסח הדברים שאומר מביא הביכורים )פסוקים ה

 מפסוק ועד פסוק  הנושא של כל חלק  

  : תיאור שעבוד מצריםכללית-לאומיתהתייחסות  אחלק 

  והביאם לארץ זבת חלב ודבש: ה' גאל את ישראל ממצרים כללית-לאומיתהתייחסות  בחלק 

  , של האדם המביא את הבכורים, להוויתו העכשווית. פרטיתהתייחסות  גחלק 

 

גרנות,   תמיר  הרב  לפי  מפירותיו  ב.  המקדש,  לבית  ביכורים  מביא  שאדם  בשעה  הוציא    האישייםמדוע  שהוא 

בוד מצרים ושל גאולת  של שיע  הכללי-הלאומי, הוא נדרש להזכיר את הסיפור ההיסטורי  הפרטיתמאדמתו  

 מצרים? מה הקשר? 
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 טעם המצווה

 עקידת יצחק, שער צח   ,ר' יצחק עראמה

לפי שעיקר קבלת אלוקות הוא במה שיכיר האדם שממנו באות כל הטובות כולן, ושכוחו ועוצם ידו לא עשה את החיל  

בשום פנים, והמחשבה בחילוף זה הוא פריקת עול ומורא שמים מעליו, אשר תוצאותיה כל הרעות המתרגשות. ולזה 

, לפי שכבר יישכח מפי זרעך או זרע "החיל הזהכוחי ועוצם ידי עשה לי את "הזהיר ואמר: אחר שתבוא לארץ לאמר 

ולקחת עמך דברים  זרעך את כל מעשה ה' הגדול אשר עשה לך עד הביאך שמה, על כן אתה צריך לעשות מעשה 

המזכירים תמיד כי "לה' הארץ ומלואה" ומידו ניתנה לך למתנה, והוא המשפיע תמיד כל הצלחותיה... כי באמת 

 שית המובאות יורו על אדנות של האלוקות. הבאת הביכורים וכל מנחת רא

 

 .  עם הארץ הטובה ש של האדםתיקון לסכנות שבמפגומהווה תשובה  " ביכורים "מצוותלפי בעל 'עקידת יצחק'  .5

 א. מה הסכנות במפגש של האדם עם הארץ הטובה?  

 ב. כיצד מצוות הביכורים יש בה תשובה ותיקון לאותה סכנה? 

 מצוות ביכורים"? ג. לאיזו מידה טובה מחנכת "

 

 

 

 מילה מנחה  -"נתן" 

 דברים כו

י  (א) ית ָכל (ב... ) ְלָך ֹנֵתןָהָאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך    ָתבֹוא ֶאל  ְוָהָיה כִּ יא ֵמַאְרְצָך ֲאֶשר   [ ְוָלַקְחָת ֵמֵראשִּ י ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָתבִּ ְפרִּ

י )ג( ...ֹנֵתן ָלךה' ֱאֹלֶהיָך  י ֶאל כִּ ְשַבע ה' ַלֲאֹבֵתינּו   ָבאתִּ  .ָלֶתת ָלנּוָהָאֶרץ ֲאֶשר נִּ

 ... 
ים ַוְיַענּונּו  (ו) ְצרִּ ְּתנּו ָעֵלינּוַוָיֵרעּו ֹאָתנּו ַהמִּ  ֲעֹבָדה ָקָשה:  ַוּיִׁ

 ... 
ֶאל  (ט) ֵאנּו  ַהֶזה    ַוְיבִּ ֶּתןַהָמקֹום  ּוְדָבש:    ֶאת  ָלנּו  ַוּיִׁ ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ַהזֹאת  ֶאת  (י)ָהָאֶרץ  י  ֵהֵבאתִּ ֵנה  הִּ י    ְוַעָתה  ְפרִּ ית  ֵראשִּ

י ָהֲאָדָמה ֲאֶשר י ְוַהֵגר ֲאֶשר בְ   ה' ֱאֹלֶהיָך ְלָך ָנַתן ַהטֹוב ֲאֶשר ְוָשַמְחָת ְבָכל (יאה'... )   ָנַתָּתה ּלִׁ ְרֶבָךּוְלֵביֶתָך ַאָתה ְוַהֵלוִּ  : קִּ

 

"נתן"   .6 מופיעהפועל  והיא  ביכורים,  מצוות  בפרשיית  מנחה"  "מילה  פעמי   היא  שהמילה  שבע  המשמעות  מה  ם. 

 המנחה היא "נתן", בפרשיית מצוות ביכורים?  

 

   244עיונים בספר דברים, ירושלים תשנ"ד, עמ'  ,נחמה ליבוביץ

בין שלוש נתינות ראשונות שנתן ה' לנו לבין שלוש נתינות אחרונות שנתן ה' לנו: "ארץ", "פרי אדמה" ו"כל הטוב" 

". כאן לא ה' הוא הנותן כי אם ויתנו עלינו עבודה קשהעומדת נתינה מסוג אחר ושונה לגמרי: "וירעו אותנו המצרים  

 ל. הנתינה" ההיסטורית של עולם הגויים לישרא"זה היא אלא עבודת פרך, מסוג  -המצרים, לא הארץ היא הניתנת 

  

גשת עוד בפסוק אחרון  דואולם ההדגשה המיוחדת על הכרת טובה, שיצאנו מעולם הגויים והניכר והובאנו לארץ מו

ֶהיָך ּוְלֵביֶתָך ְוָשַמְחָת ְבָכל ַהטֹוב ֲאֶשר ָנַתן ְלָך ה' ֱאֹל "שבו צווינו לשתף בשמחתנו את אלה אשר אין להם אדמה משלהם:  

ְרֶבָך י ְוַהֵגר ֲאֶשר ְבקִּ  .  " )פסוק יא(ַאָתה ְוַהֵלוִּ

 

 ט בדברי נחמה ליבוביץ, וענה: -עיין בפסוקים א .7

 ההבדל בין שלושת ה"נתינות" הראשונות ושלושת האחרונות לבין ה"נתינה" האמצעית )הרביעית(?  מהא. 

 ? (הרביעית)האמצעית   "הנתינה". מה מסמלת  ב

   ?פסוק יא - . מהי ההדגשה המיוחדת שיש ב"נתינה" שנזכרת בסוף הפרשייהג
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 סיכום

  וחוזרת על העקרונות של היחס הנכון לברכת הארץ:  "סוגרת מעגל"  כו(-)ה  ביכורים, החותמת את נאום המצוותמצוות  

ֱאֹלֶהיָך    מול • ה'  י  ֶאֶרץ טֹוָבה"כִּ ֶאל  יֲאָך  ּוְדָבש"  ְמבִׁ ֶשֶמן  ֵזית  ֶאֶרץ  מֹון  ְורִּ ּוְתֵאָנה  ְוֶגֶפן  ּוְשֹעָרה  ָטה  חִּ ֶאֶרץ  שנזכר  ... 

זבתחילת ספר דברים   ח,  סוף ספר דברים  מצווה התורה    ,ח(-)פרק  הפירות  לקראת  משבעת  להביא את ראשית 

יל המזבח: "ְוָהָיה  המינים א י    ... ּוָבאָת ֶאלָהָאֶרץ  ָתבֹוא ֶאל  ּכִׁ ַגְדתִּ ים ָהֵהם ְוָאַמְרָת ֵאָליו: הִּ ְהֶיה ַבָימִּ ַהֹכֵהן ֲאֶשר יִּ

יַהיֹום ַלה' ֱאֹלֶהיָך  י ֶאל  ּכִׁ  .  ג(-)כו, א..." ָהָאֶרץ ָבאתִׁ

יֲאָך ֵמֶאֶר  • ְשַכח ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך... ְוָרם ְלָבֶבָך ְוָשַכְחָת ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ַהמֹוצִּ ָשֶמר ְלָך ֶפן תִּ ֵבית  ץ מִּ מול סכנת "הִּ ם מִּ ְצַריִּ

ים...   ְוֹעֶצם  ֲעָבדִּ י  ֹּכחִׁ ְלָבֶבָך  בִׁ יְוָאַמְרָּת  ַהֶזה"  ָידִׁ ל  ַהַחיִּ ֶאת  י  לִּ מצווה   יז(-)ח, יא  שנזכר בתחילת ספר דברים  -  ָעָשה 

יָת ְוָאַמְרּתָ לומר בפה מלא את המילים: "לקראת סוף ספר דברים,  , התורה ם  ...ְוָענִׁ ְצַריִׁ ּמִׁ ֵאנּו ה' מִׁ ֲחָזָקה    ְבָידַוּיֹוצִׁ

ְזֹרַע ְנטּוָיה. י  ..ּובִׁ ֵנה ֵהֵבאתִּ י ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ֶאתְוַעָתה הִּ ית ְפרִּ י ה' ֵראשִּ  . י(-)כו, ח  " ָנַתָתה לִּ
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 ספר דברים   - ת סיכום יחיד

 

 ברית עולם 

 מבוא

הנקראת   והקב"ה  העם  בין  ברית  משה  כורת  לארץ  הכניסה  מוא"לפני  ערבות  נתמקד ב".  ברית  הפרק  בהוראת 

 ה.  הכלולים בהאנשים גבולות הברית ואת  כ, המגדירים את-בפסוקים ט

  כט דברים

ים ַאֶתם( ט) ָצבִּ ְפֵני   כְֻּלֶכם  ַהיֹום נִּ ְבֵטיֶכם ָראֵשיֶכם ֱאֹלֵהיֶכם' ה לִּ ְקֵניֶכם שִּ יש  ֹכל  ְוֹשְטֵריֶכם זִּ ְשָרֵאל אִּ  : יִּ

 : ֵמיֶמיָך ֹשֵאב  ַעד  ֵעֶציָך  ֵמֹחֵטב ַמֲחֶניָך ְבֶקֶרב ֲאֶשר  ְוֵגְרָך ְנֵשיֶכם ַטְפֶכם( י)

ית ְלָעְבְרָך( יא) ְברִּ ְמָך  ֹכֵרת ֱאֹלֶהיָך ' ה ֲאֶשר ּוְבָאָלתֹו   ֱאֹלֶהיָך' ה בִּ  :ַהיֹום עִּ

ים ְלַמַען ( יב) ְהֶיה ְוהּוא   ְלָעם לֹו ַהיֹום ֹאְתָך  ָהקִּ ים  ְלָך  יִּ   ֵלאֹלהִּ

ֶבר ַכֲאֶשר  ְשַבע  ְוַכֲאֶשר ָלְך דִּ ְצָחק ְלַאְבָרָהם ַלֲאֹבֶתיָך  נִּ  :ּוְלַיֲעֹקב ְליִּ

ְתֶכם ְולֹא ( יג) י ְלַבְדֶכם אִּ ית ֶאת ֹכֵרת  ָאֹנכִּ  :ַהזֹאת  ָהָאָלה  ְוֶאת  ַהזֹאת ַהְברִּ

י( יד) ָמנּו  ֹפה ֶיְשנֹו  ֲאֶשר ֶאת כִּ ְפֵני  ַהיֹום ֹעֵמד עִּ ָמנּו  ֹפה  ֵאיֶננּו ֲאֶשר ְוֵאת ֱאֹלֵהינּו '  ה לִּ  :ַהיֹום  עִּ
 

י( טו) ם ְבֶאֶרץ ָיַשְבנּו ֲאֶשר  ֵאת ְיַדְעֶתם  ַאֶתם כִּ ְצָריִּ ם ְבֶקֶרב ָעַבְרנּו ֲאֶשר ְוֵאת  מִּ  :ֲעַבְרֶתם  ֲאֶשר ַהגֹויִּ

ְראּו( טז) ּקּוֵציֶהם ֶאת  ַותִּ לֵֻּליֶהם ְוֵאת שִּ ָמֶהם ֲאֶשר ְוָזָהב  ֶכֶסף ָוֶאֶבן   ֵעץ גִּ  : עִּ

יש ָבֶכם ֵיש  ֶפן( יז) ָשה אֹו אִּ ְשָפָחה אֹו  אִּ    ֵשֶבט  אֹו מִּ

ם ַהיֹום  ֹפֶנה ְלָבבֹו ֲאֶשר  ם  ֱאֹלֵהי  ֶאת ַלֲעֹבד ָלֶלֶכת ֱאֹלֵהינּו'  ה ֵמעִּ  : ְוַלֲעָנה רֹאש ֹפֶרה ֹשֶרש ָבֶכם ֵיש ֶפן ָהֵהם ַהגֹויִּ

ְבֵרי ֶאת  ְבָשְמעֹו ְוָהָיה( יח) ְתָבֵרְך  1ַהזֹאת  ָהָאָלה דִּ ְלָבבֹו ְוהִּ   ֵלאֹמר  בִּ

ְהֶיה ָשלֹום  י  יִּ י לִּ רּות כִּ ְשרִּ י  בִּ בִּ  : 2ַהְצֵמָאה   ֶאת ָהָרָוה   ְספֹות ְלַמַען ֵאֵלְך לִּ

י לֹו  ְסֹלחַ ' ה יֹאֶבה לֹא( יט) ְנָאתֹו'  ה ַאף ֶיְעַשן ָאז  כִּ יש  ְוקִּ    ַההּוא ָבאִּ

ַתַחת  ְשמֹו ֶאת ' ה ּוָמָחה  ַהֶזה ַבֵסֶפר  ַהְכתּוָבה ָהָאָלה ָכל בֹו ְוָרְבָצה  ם מִּ  :ַהָשָמיִּ

ילֹו( כ) ְבדִּ ֹכל ְלָרָעה' ה ְוהִּ ְבֵטי מִּ ְשָרֵאל  שִּ ית ָאלֹות ְכֹכל יִּ  : ַהֶזה  ַהתֹוָרה ְבֵסֶפר ַהְכתּוָבה  ַהְברִּ

 

 

 תוכנה העיקרי של הברית ושל הפרת הברית 

 ? צטט את הפסוק המתאים, והסבר. יד-ט כפי שעולה מפסוקים  הבריתא. מה התוכן העיקרי של  .1

 ? צטט את הפסוק המתאים, והסבר. כ-טוכפי שעולה מפוסקים  הפרת הבריתה הדבר העיקרי שמציין את מב. 

 
1  ְבֵרי "ֶאת  . " )חזקוני(תבארשת כי  בפ)בפרק כז(  האמורים ' וגו  'יעשה  אשר האיש  ארור'  הזאת האלה  דברי את -ָהָאָלה  דִּ
2  אברבנאלאחד המבוסס על דברי  פירושים רבים הוצעו לביטוי זה. להלן פירוש  -ַהְצֵמָאה"  ֶאת ָהָרָוה  ְספֹות   "ְלַמַען : 

החקלאות: לגנן יש הרבה ערוגות; בכל ערוגה יש צמחים מסוג אחר. יש צמחים שצורכים יותר מים ונעשים צמאים יותר מהר,  הביטוי הוא משל מתחום 

(. כשהגנן בא להשקות את הגינה, הוא לא מבחין בין הערוגות, אלא אם  "צמא"ההפך מ  "רווה "בעוד שצמחים אחרים צורכים פחות מים ונשארים רווים )

וכך גם הערוגה הרווה   -הצמאה  ביחד עם הערוגה  את הערוגה הרווה  ומשקה  גם את הרוות; הוא מוסיף    - הוא משקה את כל הערוגות  רוב הערוגות צמאות  

   מקבלת עוד מים.

:  ברכות והקללות שנזכרו בדברים כח מובטחות לכלל עם ישראל, ולא ליחידיםה ישראל.  -והערוגות הן בני בנמשל, הגנן הוא ה', המים הם ברכותיו של ה',

והיה הוא יסבול מהקללות. איש או אישה ששמע את הברכות והקללות,    -אם העם ילך לפי חוקי התורה הוא יזכה לברכות, ואם יעבור על חוקי התורה  

את התורה? אני אעשה  מה הטעם להתאמץ ולקיים  "כי בשרירות ליבי אלך  -ה לי  'שלום יהי  :התברך בלבבו לאמור, עלול לבשומעו את דברי האלה הזאת

ד אתם:  כות ביחד עם כולם ביח ראני אקבל את הבה' ייתן את הברכות לכולם, וגם    -, ומכיוון שרוב עם ישראל יקיימו את התורה  )אחטא(  מה שאני רוצה 

 " למען ספות הרווה את הצמאה "

 מקרא ביכורים

 יא -פרק כו, א 

 ברית עולם

 כ -פרק כו, ט

 התשובהפרשת 

 פרק ל

 מותו של משה

 פרק לד

http://tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim2/gmul.html
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 פירושים לביטויים ייחודיים או קשים בפרשייה 

 דברים כט  רש"י

 ת. נסם משה לפני הקב"ה ביום מותו להכניסם בבריימלמד שכ  - היום םאתם נצבי ט() 

   )כך היו כורתים ברית, עושין מחיצה מכאן ומחיצה מכאן ועוברים בינתיים,  ה,  דרך העבר -ת לעברך בברי )יא 

 )ירמיה לד, יח(  ו..." העגל אשר כרתו לשנים ויעברו בין בתרי"כמו שנאמר    

 ת. ואף עם דורות העתידים להיו -ה ואת אשר איננו פ יד() 

 ם. שמא יש בכ -ם  פן יש בכ יז() 

 ית. בר מלקבל עליו ה -  אשר לבבו פנה היום  

  שהם מרים,   )שם של מיני עשבים(' גידין' שרש מגדל עשב מר כ -ה שרש פרה ראש ולענ   

 ם.כלומר מפרה ומרבה רשע בקרבכ  

 .שון ברכה, יחשוב בלבו ברכת שלום לעצמו לאמר, לא יבואוני קללות הללו, אך שלום יהיה ליל -ו והתברך בלבב יח() 

 

 הייחודיים והקשים בפרשיה, לפי רש"י.   הביטוייםכ, והסבר את -עיין בפסוקים ט .2

ים בפסוק ט משה פונה לעם ישראל בביטוי ייחודי: "ַאֶתם א. ָצבִׁ  .בדברים לב, מח". הסבר ביטוי זה, היעזר ַהּיֹום נִׁ

   " :ית ְלָעְבְרָךב. בפסוק יא נאמר ְברִׁ ְמָך   ֹכֵרת  ֱאֹלֶהיָך'  ה  ֲאֶשר  ּוְבָאָלתֹו ֱאֹלֶהיָך'  ה  בִׁ ". מדוע לכרות ברית בין שני  ַהיֹום  עִּ

 דוגמאות מהתנ"ך לנוהג שמתאר רש"י(.  צדדים מכונה בתורה "לעבור"? )הבא שתי

י בפסוק יד נאמר: " ג.  ָּמנּו  ֹפה  ֶיְשנֹו  ֲאֶשר  ֶאת  כִּ ְפֵני  ַהּיֹום   ֹעֵמד  עִׁ ָּמנּו  ֹפה  ֵאיֶנּנּו  ֲאֶשר   ְוֵאת  ֱאֹלֵהינּו'  ה  לִּ ". הגדר  ַהּיֹום  עִׁ

ָמנּו  ֹפה  ֶיְשנֹו  ֲאֶשרמי הם האנשים המכונים בפסוק "  בלשונך   ֵאיֶננּו   ֲאֶשר", ומי הם האנשים המכונים "ַהיֹום  ֹעֵמד   עִּ

ָמנּו ֹפה  ".  ַהיֹום עִּ

  רֹאש  ֹפֶרה  "ֹשֶרשד. בפסוק יז, התורה מזהירה את האיש אשר מתכוון לפנות לעבודה זרה, מכנה וממשילה אותו ל

 את המשל והנמשל בכינוי זה.  בלשונךהסבר  ְוַלֲעָנה".

ְבֵרי  ֶאת  ְבָשְמעֹו  ְוָהָיהה. בפסוק יח נאמר: " ְתָבֵרְך  ַהזֹאת)השבועה והקללה(    ָהָאָלה  דִּ ְלָבבֹו  ְוהִׁ ְהֶיה  ָשלֹום  ֵלאֹמר  בִׁ י  יִּ   לִּ

י רּות כִּ ְשרִּ י בִּ בִּ  ֵאֵלְך..." מה הפירוש "התברך בלבבו"? ומדוע הוא יחשוב שהוא "יתברך"? לִּ

 

 

 

  

https://mg.alhatorah.org/TanakhLab/Devarim/32/48/32/52
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 מי האנשים הכלולים בברית? 

 י -ט, טדברים כ רש"ר הירש

באים לשלול את התפיסה המוטעית, כאילו התחייבות הברית לקיום התורה מוגבלת רק למעמדות יד  -ט   פסוקים

 ודורות מסוימים או לזמן מסוים. אכן הברית והאלה חלות על כל הנמנים עם ישראל ועל כל הדורות הבאים.  
 

לבגידת האומה, ואילו  באים למנוע את הטעות, כאילו הודעות הברכות והקללות נותנות את דעתן רק  כ-טופסוקים 

היה   היחיד יכול לכתוב כתב שחרור לעצמו כדי לחיות בניגוד לתורה, ובלבד שהכלל שומר על נאמנותו לה' ותורתו. 

צורך לתת את הדעת לטעות מסוכנת זו לאור דברי פרק כז שנאמרו בפרוס התקופה שכלל העם ייפרד בה לפרטים 

ולצורך אותה תקופ כיחידים,  כל ישראל להקמת המתיישבים בארץ  ה הרי הוא מבטא את העריבות ההדדית של 

 ה. התורה ולקיום מצוותי 

 

 כ, ובדברי רש"ר הירש, וענה: -עיין בפסוקים ט .3

 ?  מה הן שתי הטעויות .מפניהן , ומזהיר שעשויות לעלות במחשבתם של ישראל לשתי טעויותמתייחס , משה א.

 ? ץהכניסה לארדווקא עם לרלוונטית הופכת  השנייה הטעות   מדועב. 

 

 

 

 

 

   .המסכמים מי כלול ב"ברית ערבות מואב" ומחויב לקיים אותה ,השלם את המשפטים הבאים .4

 , שמשתתף במעמד כריתת הברית בערבות מואב, ועומד להיכנס לארץ ולנחול את הארץ הדור הנוכחי א. לא רק 

 ___________________________________________________________  __ _________ אלא גם   

 ___________________________________________________________ ______ _____ שנאמר   

   _____ ______ ___________________________________________________________ 

 את כלל עם ישראל,    -  כלל האומהאת . לא רק ב

 ___________________________________________________________  __ _________ אלא גם   

 ___________________________________________________________ ______ _____ שנאמר   

   _____ ______ ___________________________________________________________ 
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 ספר דברים   - ת סיכום יחיד

 
 

 תשובה ה פרשת 

 

 מבוא

 אגדה:  מביא מדרש ת ניצבים תחילת פרשב. רש"י התשובהבסמוך לכריתת הברית, 'מגלה' לנו התורה את מתנת 
 

  למה נסמכה פרשת אתם ניצבים לקללות?

, הוריקו  )בספר ויקרא(  מ"ט שבתורת כוהנים-לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים, חוץ מ
 , ואמרו: מי יוכל לעמוד באלו? )נבהלו(  פניהם

התחיל משה לפייסם: 'אתם נצבים היום', הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כלייה והרי  

 לפניו.  אתם קיימים 

 )רש"י דברים כט, יב( 
 

ולהבין אותה בהקשרה:   שאף היא בפרשת ניצבים,  ברוחו של המדרש, נוכל להמשיך הלאה, גם אל פרשת התשובה

ֵכם :  גם אחרי התיאור הקשה של הגלות שהובא בסוף פרק כט  ְתֵשם ה' ֵמַעל ַאְדָמָתם ְבַאף ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָגדֹול ַוַיְשלִּ "ַויִּ

 ת. ולשוב, קיימת ועומד ֶאֶרץ ֲאֶחֶרת ַכיֹום ַהֶזה" עדיין לא ננעלו השערים, והאפשרות לשוב בתשובה, להיגאל-ֶאל

. הברית היא חוזה משפטי שתנאיו ברורים ומוגדריםרעיון התשובה משלים את כריתת הברית אך גם חורג ממנו:  

ם תופר הברית. לעומתה, התשובה היא ההזדמנות ראינו שהפסוקים מגדירים את החייבים בברית, ואת מה שיקרה א

צפויה, שניתנת בניגוד לכללים המשפטיים ה"יבשים", ובהתאמה לכך מחברת אותנו שוב לעולם -הנוספת, הבלתי

 ב". "לשוש עליך לטו ,ת ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך"הרגש אותו הכרנו בפרשת 'שמע': "וריחמך", "לאהבה א 
 

 

 ה חלקים ונדון בכל חלק בנפרד. את פרק כ נחלק לשלוש

 

 י( - )פסוקים א "התשובה והגאולה"   חלק א:  

ְצָוה חלק ב:    יד( -)פסוקים יא  ַהזֹאת..."  "ַהּמִׁ

ים"   "ּוָבַחְרּתָ  חלק ג:    כ( -)פסוקים טו ַבַחּיִׁ

 

 

  

 מקרא ביכורים

 יא -פרק כו, א 

 ברית עולם

 כ -, טטפרק כ

 פרשת התשובה

 פרק ל

 מותו של משה

 פרק לד
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 י( -)פסוקים א חלק א: התשובה והגאולה

   ל פרק דברים

י ְוָהָיה( א) ים ָכל  ָעֶליָך  ָיֹבאּו  כִּ י ֲאֶשר ְוַהְּקָלָלה  ַהְבָרָכה  ָהֵאֶלה ַהְדָברִּ    ְלָפֶניָך  ָנַתתִּ

ם  ְבָכל ְלָבֶבָך  ֶאל ַוֲהֵשֹבתָ   יֲחָך ֲאֶשר  ַהגֹויִּ דִּ  :ָשָמה ֱאֹלֶהיָך' ה  הִּ

י ֲאֶשר ְכֹכל ְבֹקלֹו ְוָשַמְעתָ  ֱאֹלֶהיָך' ה ַעד ְוַשְבתָ ( ב)  : ַנְפֶשָך ּוְבָכל  ְלָבְבָך ְבָכל ּוָבֶניָך ַאָתה ַהיֹום ְמַצְּוָך  ָאֹנכִּ

ֲחֶמָך ְשבּוְתָך  ֶאת  ֱאֹלֶהיָך' ה ְוָשב( ג) ֶבְצָך ְוָשב  ְורִּ ָכל ְוקִּ ים מִּ יְצָך ֲאֶשר ָהַעמִּ  :ָשָמה  ֱאֹלֶהיָך ' ה ֱהפִּ

ם( ד) ְהֶיה אִּ ַדֲחָך  יִּ ְקֵצה נִּ ם בִּ ָשם ַהָשָמיִּ ָשם ֱאֹלֶהיָך' ה  ְיַקֶבְצָך מִּ ָּקֶחָך ּומִּ  : יִּ

יֲאָך( ה) ְשָתּה  ֲאֹבֶתיָך  ָיְרשּו ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ֱאֹלֶהיָך ' ה ֶוֱהבִּ ירִּ ְבָך וִּ ְרְבָך ְוֵהיטִּ  :ֵמֲאֹבֶתיָך ְוהִּ

 : ַחֶייָך  ְלַמַען  ַנְפְשָך  ּוְבָכל  ְלָבְבָך ְבָכל ֱאֹלֶהיָך'  ה ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַזְרֶעָך ְלַבב ְוֶאת ְלָבְבָך ֶאת  ֱאֹלֶהיָך' ה  ּוָמל( ו)

 :ְרָדפּוָך ֲאֶשר ֹשְנֶאיָך ְוַעל ֹאְיֶביָך ַעל ָהֵאֶלה ָהָאלֹות ָכל ֵאת ֱאֹלֶהיָך' ה  ְוָנַתן( ז)

יתָ ' ה ְבקֹול ְוָשַמְעתָ  ָתשּוב ְוַאָתה( ח) ְצֹוָתיו ָכל ֶאת  ְוָעשִּ י ֲאֶשר  מִּ  :יֹוםהַ  ְמַצְּוָך ָאֹנכִּ

יְרָך( ט) י ָיֶדָך ַמֲעֵשה  ְבֹכל ֱאֹלֶהיָך'  ה ְוהֹותִּ ְפרִּ ְטְנָך בִּ י בִּ ְפרִּ י ְבֶהְמְתָך  ּובִּ ְפרִּ   ְלֹטָבה  ַאְדָמְתָך  ּובִּ

י   : ֲאֹבֶתיָך ַעל ָשש ַכֲאֶשר  ְלטֹוב ָעֶליָך ָלשּוש' ה  ָישּוב כִּ

י( י) ְשַמע כִּ ְשֹמר  ֱאֹלֶהיָך' ה  ְבקֹול תִּ ְצֹוָתיו לִּ ֹּקָתיו מִּ    ַהֶזה  ַהתֹוָרה ְבֵסֶפר ַהְכתּוָבה ְוחֻּ

י   פ : ַנְפֶשָך  ּוְבָכל ְלָבְבָך ְבָכל ֱאֹלֶהיָך ' ה ֶאל ָתשּוב כִּ

 

 י.  - הקף בריבוע את המילה המנחה בפסוקים א .1

 מהי המילה המנחה? ומה נוכל ללמד ממנה על הרעיון המרכזי של הפרשייה? 

 כתוב בטבלה שלפניך מה הן שתי המשמעויות השונות של המילה המנחה.   .2

 צטט את הפסוקים המתאימים לכל משמעות. 

 הפסוקים  המשמעויות של המילה המנחה 

   א.  

   ב.  

 

 י, וענה: - הפרשייה מתארת שני תהליכים: "תשובה" ו"גאולה". עיין בפסוקים א' .3

 ובמרקר כחול את הפסוקים העוסקים בגאולה. , העוסקים בתשובהא. צבע במרקר צהוב את הפסוקים 

גאולה. תאר    -תשובה    -עונש    -י לא מתואר מהלך רגיל של חטא  - ב. אם צבעת נכון, בוודאי גילית כי בפסוקים א

   ? מה מאפיין אותו?שמתואר בפסוקים אלו החריגאת התהליך 

 ? ג. מה הקושי בהצגת התהליך באופן הזה
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 "תשובה" ו"גאולה" לסירוגין

א ו"גאולה"  - בפסוקים  "תשובה"  המתאר  וחריג  מיוחד  תהליך  רואים  אנו  ליבוביץ   .לסירוגיןי  נחמה  של   בלשונה 

כך:   זה מתואר  ושוב  תהליך  למטה,  למעלה, מלמעלה  וחוזרת: מלמטה  כיצד התנועה ההדדית שבה  אנו  "רואים 

 . למעלה"מלמטה למעלה, שנית מלמעלה למטה, ושוב מלמטה 

 
 

 קעקידת יצח ,ר' יצחק עראמה

 ך",כאשר יימצאו בגלות בעוצם החולשה והתיעוב, אתה מוצא שהוא מקדים התשובה באומרו: "ושבת עד ה' אלוקי

תשובה, כמו שנאמר: "ואתה תשוב ושמעת   -ואחרי גאולה  ך";  סמך ליה גאולה באומרו: "ושב ה' אלוקיך את שבות

ואחרי כן  ך";  , במה שאמר: "והותירך ה' בכל מעשה ידגאולה  -תוספת טובה  ואחר התשובה השנית  ה' ";  בקול  

 ך". , במה שאמר: "כי תשוב אל ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשתשובה יותר חזקה

 
אויביהם  -והכוונה   בארצות  בחולשתם  בהיותם שם  ייעזב   כי  שיוציאו הפעולות לא  עד  ואל החולשה  אל הרפיון  ו 

וחולשת הכוחות יותר תחליש הפעולות, ר,  כי חולשת הפעולות על הדרך ההיא תחליש הכוח יותם,  חלושות כפי כוח

צווארך למשא כבד, ראוי שתשיב אל לבבך אלו  י...  עד שתאבדו לגמר על  עולם  ותתחזק   הטענותכי אפילו בהיות 

 ..."אם אתה פותח בחודה של מחט, הנה הוא יפתח לך כפתחו של אולם"כי הנה  ,ילהתחיל בתשובה מעונ

 

 י מעורר את השאלות הבאות. עיין בדברי רבי יצחק עראמה וענה עליהן:- התהליך המיוחד והחריג בפסוקים א .4

וכן    ו?שב אל ה' בתחילת הקטע, מה פשר השיבה אל ה' בהמשכעם ישראל  אם כבר    - מה פשר החזרות בכתוב  א.  

את תשובתו    בסס?  מה פשר הגאולה שנזכרת שוב ושוב בהמשך הקטע  ,אם ה' גאל את ישראל בתחילת הקטע

 .עראמהשל רבי יצחק 

מי אמור לעשות את הצעד הראשון עם תשובת ישראל אל הקב"ה או שיבת הקב"ה אל עמו?  ב. מה קודם למה  

 ישראל או הקב"ה? 

 

 

 

o פסוק ג(  ְשבּוְתָך" ֶאת ֱאֹלֶהיָך' ה "ְוָשב( 

   ל, ג דברים

ֲחֶמָך  ְשבּוְתָך ֶאת ֱאֹלֶהיָך' ה ְוָשב ֶבְצָך ְוָשב ְורִּ ָכל ְוקִּ ים  מִּ יְצָך ֲאֶשר ָהַעמִּ  :ָשָמה  ֱאֹלֶהיָך' ה  ֱהפִּ

 

o  רש"י דברים ל, ג 

 ך'?! השיב את שבות'היה לו לכתוב ו   -ושב ה' אלוקיך את שבותך  

 ביכול שרויה עם ישראל בצרת גלותם,  שהשכינה כן: רבותינו למדו מכא 

 .שהוא ישוב עימהם - גאולה לעצמולשון(  לכתוב בתורה )ה' אמר למשה  יבתִּ כְ וכשנגאלין הִּ 

  

 עיין בפסוק ג ובדברי רש"י, וענה:  .5

 ? א. מה הקושי הלשוני שאליו מתייחס רש"י בפירושו לפסוק ג'

 ב. כיצד מיישב רש"י את הקושי? 
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o "פסוק ו( ְלָבְבָך ֶאת ֱאֹלֶהיָך' ה ּוָמל( " 

 

o ו ,ל דברים ן"רמב  

 והוא   לבבך  בכל  אליו  שתשוב  מבטיחך,  (א  קד  שבת)"  אותו  מסייעין  לטהר  הבא"   שאמרו  זהו  -  לבבך  את  אלהיך'  ה  ומל

 .  אותך יעזור

  זמן  וכל,  רשע  או  צדיק  כרצונו  לעשות  האדם  ביד  רשות  היתה  הבריאה  מזמן  כי,  שאומר  זה  ענין  הכתובים  מן  ונראה

 להם  בטוב  הבחירה  תהיה,  המשיח  לימות  אבל.  ברע  ברצותם  ועונש  בטוב  בבחירתם  זכות  להם  שיהיה  כדי,  כן  התורה

 ערלה   והתאוה  החמדה  כי .  כאן  הנזכרת  " מילה"ה  והיא.  כלל  בו  יחפוץ  ולא   ראוי  שאינו  למה  הלב  להם  יתאוה  לא,  טבע

 ,הראשון  אדם  של  חטאו  קודם  היה   לאשר  ההוא   בזמן  האדם  וישוב.  יתאוה  ולא   יחמוד  שלא   הוא   הלב  ומול ,  ללב

 . (ט ,ב) בראשית בסדר שפירשתי  כמו, והפכו דבר  ברצונו לו היה ולא  לעשות שראוי מה בטבעו עושה שהיה

 

 עיין בפסוק ו ובפסוקים טו כ ובדברי הרמב"ן, וענה:  .6

 כ? -בפסוקים טו ,מעורר פסוק ו על הרקע הנאמר בהמשך הפרק בעיהא. איזו 

 בעיה זו?   בפירושו הראשוןב. כיצד מיישב הרמב"ן 

 . במה דומה האדם בדור הגאולה לאדם הראשוןבעיה זו? פרט בתשובתך  בפירושו השניג. כיצד מיישב הרמב"ן 

בין שתי התשובות שמציע הרמב"ן. )על איזו תקופה מדבר פסוק ו, ומהי "מילת הלב" לפי כל אחת    ההבדלד. מה  

 מהתשובות של הרמב"ן?( 

 

  

 ל, ו דברים

  ְלַבב   ְוֶאת  ְלָבְבָך   ֶאת   ֱאֹלֶהיָך'  ה  ּוָמל

  ְבָכל   ֱאֹלֶהיָך'  ה  ֶאת  ְלַאֲהָבה   ַזְרֶעָך

 :ַחֶייָך  ְלַמַען ַנְפְשָך  ּוְבָכל ְלָבְבָך

 כ-טו, דברים ל

י ְרֵאה ים ֶאת ַהיֹום  ְלָפֶניָך ָנַתתִּ ם:ָהָרע ְוֶאת ַהָמֶות  ְוֶאת ַהטֹוב  ְוֶאת ַהַחיִּ ְפֶנה  ... ְואִּ   יִּ

ְשָמע  ְולֹא  ְלָבְבָך ַדְחתָ   תִּ יתָ   ְונִּ ְשַתֲחוִּ ים  ְוהִּ ים  ֵלאֹלהִּ י  :ַוֲעַבְדָתם  ֲאֵחרִּ ַגְדתִּ   ַהיֹום   ָלֶכם  הִּ

י ים תֹאֵבדּון ָאֹבד כִּ י ְוַהָמֶות ַהַחיִּ ים...  ּוָבַחְרתָ  ְוַהְּקָלָלה ַהְבָרָכה ְלָפֶניָך  ָנַתתִּ  ַבַחיִּ
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ְצָוה   יד(-ַהזֹאת..." )פסוקים יא חלק ב: "ַהּמִׁ

 ל  דברים

י( יא) ְצָוה כִּ י ֲאֶשר ַהזֹאת ַהּמִׁ ְפֵלאת   לֹא ַהיֹום  ְמַצְּוָך ָאֹנכִּ וא נִּ ְמָך הִּ ֹ  מִּ וא  ְרֹחָקה א ְול  : הִּ

ם לֹא( יב) וא  ַבָשַמיִּ י ֵלאֹמר  הִּ ָּקֶחהָ  ַהָשַמְיָמה   ָלנּו ַיֲעֶלה מִּ ֵענּו ָלנּו  ְויִּ  :ְוַנֲעֶשָנה ֹאָתּה ְוַיְשמִּ

וא ַלָים ֵמֵעֶבר ְולֹא ( יג) י ֵלאֹמר הִּ ָּקֶחהָ  ַהָים ֵעֶבר  ֶאל ָלנּו ַיֲעָבר מִּ ֵענּו  ָלנּו ְויִּ  :ְוַנֲעֶשָנה ֹאָתּה ְוַיְשמִּ

י( יד) יָך ְמֹאד ַהָדָבר ֵאֶליָך  ָקרֹוב כִּ ְלָבְבָך ְבפִּ  ס : ַלֲעֹשתֹו ּובִּ

 

   יא ל, דברים ן"רמב

 .  כולה התורה כל על - "הזאת המצוה כי")והפירוש(  וטעם

  "התשובה"   על"  הזאת  המצוה"   אבל,  (א  ח   לעיל)  "היום  מצוך  אנכי   אשר  המצוה   כל"  יאמר  התורה  כל   על  כי,  והנכון

 .  כן.. לעשות אותנו   שיצוה מצוה (ב בפסוק) אלהיך"' ה עד "ושבת( א  בפסוק) לבבך" אל "והשבות  כי, הנזכרת

 מצוך   אנכי  אשר  ככל  ולעשות'  ה  אל  לשוב  תוכל  העמים,  ביד  ואתה  השמים  בקצה  נדחך  יהיה  אם  כי  לאמר,  והטעם

 מקום. ובכל  עת בכל לעשותו מאד אליך קרוב אבל  ממך ורחוק  נפלא  הדבר אין כי, היום

 

 יד ובדברי הרמב"ן, וענה:-עיין בפסוקים יא .7

   .שתי האפשרויות המובאות בדברי הרמב"ןיד. כתוב את - בר בפסוקים יועליה מדהזאת"  המצווה" מהי א. 

 ? האפשרות הנכונהגם שלדעתו היא  ,שמעלה הרמב"ן לאפשרות השנייהמה הביסוס בכתוב ב. 

 

 יד? ומה התורה עונה על טענה זו? - בפסוקים יא מהי הטענה מולה מתמודדת התורה .8

 

 רמב"ם, הלכות תשובה פרק ה' הלכה א' 

ואם רצה להטות עצמו לדרך ו;  אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות ביד  רשות כל אדם נתונה לו:

כלומר ב(  כ"  )בראשית ג', תוב בתורה "הן האדם היה כאחד ממנו, לדעת, טוב ורע"  הוא שכו.  רעה ולהיות רשע, הרשות ביד

שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע ן, הן מין זה של אדם היה אחד בעולם, ואין לו מין שני דומה לו בזה העניי 

  ע.ואין לו מי שיעכב על ידו מלעשות הטוב או הרץ, הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפ 

 

 ה? במה תלויה יכולתו של אדם לשוב בתשוב ו במי .9
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ים" )פסוקים טו חלק ג: "ּוָבַחְרָּת   כ( -ַבַחּיִׁ

 כ.  -א. צבע במרקר צהוב את המילה המנחה בפסוקים טו .10

 ם? להבנת הרעיון המרכזי בפסוקיתורמת המילה המנחה  מהב. 
 

י  ְרֵאה( טו)  ים ֶאת  ַהיֹום ְלָפֶניָך  ָנַתתִּ  : ָהָרע ְוֶאת  ַהָמֶות  ְוֶאת ַהטֹוב ְוֶאת  ַהַחיִּ

י ֲאֶשר( טז) ְדָרָכיו ָלֶלֶכת ֱאֹלֶהיָך' ה  ֶאת ְלַאֲהָבה ַהיֹום ְמַצְּוָך ָאֹנכִּ ְשֹמר בִּ ְצֹוָתיו ְולִּ ֹּקָתיו  מִּ ְשָפָטיו ְוחֻּ    ּומִּ

יתָ   יתָ  ְוָחיִּ ְשָתּה  ָשָמה ָבא ַאָתה  ֲאֶשר ָבָאֶרץ ֱאֹלֶהיָך' ה ּוֵבַרְכָך  ְוָרבִּ  :ְלרִּ

ם( יז) ְפֶנה ְואִּ ְשָמע ְולֹא ְלָבְבָך  יִּ ַדְחתָ  תִּ יתָ  ְונִּ ְשַתֲחוִּ ים ְוהִּ ים ֵלאֹלהִּ  :ַוֲעַבְדָתם ֲאֵחרִּ

י( יח) ַגְדתִּ י ַהיֹום  ָלֶכם הִּ יכֻּן לֹא  תֹאֵבדּון ָאֹבד כִּ ים  ַתֲארִּ ְשָתּה ָשָמה ָלבֹוא  ַהַיְרֵדן  ֶאת ֹעֵבר ַאָתה  ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל  ָימִּ  :ְלרִּ

י( יט) ֹדתִּ ם  ֶאת ַהיֹום ָבֶכם ַהעִּ    ָהָאֶרץ  ְוֶאת ַהָשַמיִּ

ים   י ְוַהָמֶות ַהַחיִּ ים  ּוָבַחְרתָ   ְוַהְּקָלָלה ַהְבָרָכה ְלָפֶניָך  ָנַתתִּ ְחֶיה ְלַמַען ַבַחיִּ  : ְוַזְרֶעָך  ַאָתה תִּ

ְשֹמעַ   ֱאֹלֶהיָך' ה  ֶאת ְלַאֲהָבה( כ)    בֹו ּוְלָדְבָקה  ְבֹקלֹו לִּ

י  ְשַבע  ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל ָלֶשֶבת ָיֶמיָך ְוֹאֶרְך  ַחֶייָך הּוא  כִּ ְצָחק ְלַאְבָרָהם ַלֲאֹבֶתיָך'  ה נִּ  :ָלֶהם ָלֵתת ּוְלַיֲעֹקב ְליִּ

 

   ל דברים י"רש

 .  המות  לך הרי  רע תעשה ואם, חיים  לך הרי  טוב תעשה אם בזה תלוי זה  - הטוב ואת  החיים את( טו)

 : היאך והולך  מפרש  והכתוב 

 . החיים  הרי  - ורבית וחיית, תלוי ובו, הטוב הרי  - לאהבה היום מצוך אנכי אשר( טז)

 . המות  הרי  - תאבדון אבד כי. הרע הרי   - לבבך  יפנה ואם(  יח-יז)

 

 כ ובדברי רש"י וענה -עיין בפסוקים טו .11

 כל אפשרות.  הו? ואיזו תוצאה מביא האפשרויות המוצבות זו כנגד ז מהן שתי א. 

 ב. איזו עיקר מעיקרי האמונה של היהדות נזכר בפסוקים אלו?  

 יח? - ג. לפי רש"י, מה המבנה של פסוקים טו

 

 יט ,ל דברים י"רש   

 על  ומעמידו  בנחלתי  יפה  חלק  לך   בחר  לחבירו  האומר  כאדם,  החיים  בחלק  שתבחרו  לכם  מורה  אני  -  בחיים  ובחרת

 על  ידי  הנחת,  (ה ,  טז  תהלים)"  גורלי  תומיך  אתה  וכוסי  חלקי  מנת'  ה"  נאמר  זה  ועל,  לך  ברור  זה  את  לו  ואומר  היפה  חלק

 .לך  קח זה את לומר הטוב גורל

 

 כ ובדברי רש"י, וענה: -עיון בפסוקים טו .12

   .תשובתךשתי האפשריות לאדם באופן שווה? נמק את התורה מציגה את א. האם 

 ב. הבא ראיות מן הכתוב לתשובתך בסעיף א. 
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o " ָים ּוָבַחְרּת ְחֶיה ְלַמַען ַבַחּיִׁ  " )פסוק יט( ּתִׁ

 יטדברים ל, 

י ֹדתִּ ם ֶאת ַהיֹום  ָבֶכם ַהעִּ  ,  ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָשַמיִּ

ים  י ְוַהָמֶות ַהַחיִּ ים  ּוָבַחְרּתָ  ְוַהְּקָלָלה ַהְבָרָכה ְלָפֶניָך  ָנַתתִּ ְחֶיה ְלַמַען ַבַחּיִׁ  :ְוַזְרֶעָך ַאָתה ּתִׁ

 

o דברים ל, טו'העמק דבר' הנצי"ב ב 

"ּוָבַחְרָת (  יט   פסוקב)כמשמעו, דאם כן... ייפלא לפרש בסמוך    "מות"כמשמעו ו  "חיים"לפרש  (  יט-ים טו ו)בפסוקאי אפשר  

ְחֶיה ַאָתה ים ְלַמַען תִּ תעשה כן כדי שיהיה כן! הרי אם הוא עומד על סעיפי הספק  - ְוַזְרֶעָך" היאך שייך לומר עצה   ַבַחיִּ

 אי אפשר להגיד עצה לבחור בחיים כדי שיחיה!  -אם לבחור בחיים או במוות  

 

 הקיים בפסוק יט? הלוגי, לפי הנצ"יב, מה הקושי   .13

 

 

כ. יש לשים לב  -"חיים" הנזכרת בפסוקים טו  - המנחה  בכדי לענות על הקושי שמעלה הנצי"ב, נבחן את המילה   .14

 שלא בכל הופעותיה יש לה את אותה משמעות. 

 כ. -יות השונות של המילה "חיים" בפסוקים טוהמשמעו א. מה הן שתי 

 ב. על בסיס תשובתך לסעיף א נסה לענות על הקושי שהעלה הנצי"ב? 

 .3" ג. ענה על הקושי שהעלה הנצי"ב, לפי דברי "הכתב והקבלה
 

o יט  ל, דברים והקבלה הכתב 

הגוף לבד, במלאת מבוקשיו הגשמיים שלא כתורה וכמצוה, הם חיים שאחריהם : חיי  ובחרת בחיים למען תחיה

ועל זה אמר "ובחרת ,  םאמנם חיי הגוף על פי התורה והמצוה, הם חיים שאחריהם חיי הנפש הנצחיית.  מיתה נפשי

מר: איעצך לך ולזרעך לבחור בחיי עולם הזה באופן כזה, שיסובב ממנו  ירצה לוך",  בחיים למען תחיה אתה וזרע

 . החיים העתידים, והוא חיי העולם הבא

 

 
 ."הכתב והקבלה " תורהשהתפשטה בגרמניה. התפרסם בחיבורו על ה  רפורמה, ולחם ב 19-מאה הב גרמניה( מרבני 1865-1785יעקב צבי ֶמְקֶלְנבּורג ) רב ה  3

http://he.wikipedia.org/wiki/1785
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/1865
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
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 ספר דברים   - יחידת סיכום 

 

 מות של משה 
  ?מה ראה משה מהר נבו

   לד פרק דברים

ְסָגה  רֹאש ְנבֹו ַהר ֶאל  מֹוָאב  ֵמַעְרֹבת ֹמֶשה ַוַיַעל ( א) ְלָעד ֶאת ָהָאֶרץ ָכל ֶאת' ה  ַוַיְרֵאהּו  ְיֵרחֹו  ְפֵני ַעל ֲאֶשר  ַהפִּ  :ָדן ַעד ַהגִּ

י  ָכל ְוֵאת( ב) ם  ֶאֶרץ ְוֶאת  ַנְפָתלִּ  : ָהַאֲחרֹון  ַהָים ַעד  ְיהּוָדה ֶאֶרץ ָכל ְוֵאת  ּוְמַנֶשה ֶאְפַריִּ

ָכר ְוֶאת ַהֶנֶגב ְוֶאת( ג) ְקַעת ַהכִּ יר ְיֵרחֹו  בִּ ים  עִּ  :ֹצַער  ַעד  ַהְתָמרִּ

י ֲאֶשר ָהָאֶרץ  זֹאת ֵאָליו' ה  ַויֹאֶמר( ד) ְשַבְעתִּ ְצָחק ְלַאְבָרָהם נִּ    ֵלאֹמר  ּוְלַיֲעֹקב ְליִּ

יָך  ֶאְתֶנָנה ְלַזְרֲעָך  יתִּ  : ַתֲעֹבר לֹא  ְוָשָמה ְבֵעיֶניָך ֶהְראִּ

 

   , דברים לדרש"י

 .והמציקין העתידים להיות מציקין לה ,הראהו את כל ארץ ישראל בשלותה -)א( את כל הארץ 

הו שמשון שעתיד והרא  ,)שופטים יח, ל("  ויקימו להם בני דן את הפסל"   הראהו בני דן עובדים עבודה זרה שנאמר  -עד דן  

 . לצאת ממנו למושיע

 הראהו ארצו בשלותה וחורבנה, והראהו דבורה וברק מקדש נפתלי נלחמים עם סיסרא וחיילותיו:  -)ב( ואת כל נפתלי  

ון  והראהו יהושע נלחם עם מלכי כנען שבא מאפרים, וגדע  ,הראהו ארצם בשלותה ובחורבנה  - ואת ארץ אפרים ומנשה  

 ז(. -)ראה שופטים פרקים ו ם מדין ועמלקשבא ממנשה נלחם ע

 . והראהו מלכות בית דוד ונצחונם  ,נהבשלותה ובחורב -ואת כל ארץ יהודה  

 ארץ המערב בשלותה ובחורבנה.   -עד הים האחרון 

אלא היום האחרון, הראהו הקדוש ברוך הוא כל המאורעות שעתידין לארע   "הים האחרון"אל תקרי    :דבר אחר

 .המתיםלישראל עד שיחיו 

 ארץ הדרום.   -)ג( ואת הנגב 

 .)במדבר יג, כב( "ויעלו בנגב ויבא עד חברון : "מערת המכפלה, שנאמר :דבר אחר

 "המלך במעבה האדמה )את כל המקדש( בככר הירדן יצקם " :הראהו שלמה יוצק כלי בית המקדש, שנאמר  -ואת הככר 

 . )מ"א א' ז, מו(

כדי שתלך ותאמר לאברהם ליצחק וליעקב שבועה שנשבע   - בעיניך ושמה לא תעבור  )ד( לאמר לזרעך אתננה הראיתיך  

לכם הקדוש ברוך הוא קיימה, וזהו לאמר, לכך הראיתיה לך, אבל גזרה היא מלפני ששמה לא תעבור, שאלולי כך 

 . הייתי מקיימך עד שתראה אותם נטועים וקבועים בה ותלך ותגיד להם

 

  , דברים לדרמב"ן

 . )פסוק ד(וגו'  "זאת הארץ אשר נשבעתי", דכתיב הכלל שהראהו כל נחלת ישראל ...  -ויראהו את כל הארץ 

  רוב   לפניו  גלוי היה   ומאשר, הארצות לכל צבי טוב כל  מלאה  הארץ  שהיתה בעבור, הראהו  אשר הזאת המראה וטעם

 . עיניו  בראות הטובה  ברבות מחויש ,ישראל את אוהב רבינו משה שהיה האהבה

 מדרשים במקומות האלה אשר יזכיר בכתוב. )ברכה שנז( ולרבותינו בספרי 

 

 ד, ובדברי רש"י ורמב"ן, השווה בין שני הפירושים וענה: -עיין בפסוקים א .1

 . ציין גם מה ההבדל המהותי בין שני הפירושיםא. לפי רש"י והרמב"ן, מה הראה ה' למשה על הר נבו? בתשובתך 

 . לפי כל פירוש, מה התכלית והמטרה של הדברים שה' הראה למשה? ב

   מה ניתן ללמוד על מנהיגותו ואחריותו של משה מתוך הפירושים?ג. 

 מקרא ביכורים

 יא -פרק כו, א 

 ברית עולם

 כ -, טטפרק כ

 פרשת התשובה

 פרק ל

 משהמותו של 

 פרק לד
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o דברים לד, ד ספורנו  

 . למען תברכנה -  הראיתיך בעיניך

 . בסוף כמו שכבר נגזר עליהם לכשתתמלא סאתם כדי שלא תגיענה ברכתך באופן שלא תחרב -  ושמה לא תעבור

 

 אינו עובר את הירדן? מצד אחד רואה את הארץ אך מצד שני מהי הסיבה שמשה  ,לפי ספורנו .2

 

 סיכום ביניים 

 עד כה ראינו שלוש סיבות מדוע ה' מראה למשה את הארץ, מה הן?  .3

  רש"י 

  רמב"ן

   ספורנו
 

 כמיהתו של משה להיכנס לארץ   

יָך ְבעֵ "לאחר שעמדנו על המראה שרואה משה, כדאי להתעכב על המילים האחרונות :   יתִּ " יֶניָך ְוָשָמה לֹא ַתֲעֹברֶהְראִּ

ביחס    :בספר במדברולהיזכר במה שמסופר   על תגובת משה  שומעים  אנו לא  כשה' מבשר למשה על מותו הקרב 

חושפת משלימה ומספרת מה הייתה תגובתו של משה כשנתבשר שהוא לא יכנס לארץ, ולעצמו, אך פרשת ואתחנן  

שעשה משה על מנת להיכנס לארץ. פסוקים אלו שלמדנו ביחידה של "הארץ הטובה" מגלה עלנו את מעט מן המאמץ  

"ואתחנן" "אעברה נא". לפי רש"י )למדנו שם( שכמיהתו הייתה בעיקר   -ו האדירה של משה להיכנס לארץ  כמיהות 

 בגלל הצדדים הרוחניים שהארץ מעניקה למי שיושב בה. 
 

 ג פרק דברים  

וא  ָבֵעת 'ה  ֶאל ָוֶאְתַחַּנן (כג)  :ֵלאֹמר ַההִּ

לֹותָ   ַאָתה 'ה  ֲאֹדָני (כד)    ַהֲחָזָקה ָיְדָך ְוֶאת ָגְדְלָך ֶאת ַעְבְדָך  ֶאת ְלַהְראֹות ַהחִּ

י ֲאֶשר  ם ֵאל מִּ ְגבּוֹרֶתָך  ְכַמֲעֶשיָך ַיֲעֶשה ֲאֶשר ּוָבָאֶרץ ַבָשַמיִּ  :ְוכִּ

 : ְוַהְלָבֹנן  ַהֶזה  ַהטֹוב  ָהָהר ַהַיְרֵדן ְבֵעֶבר ֲאֶשר ַהטֹוָבה ָהָאֶרץ  ֶאת ְוֶאְרֶאה ָּנא  ֶאְעְבָרה( כה)

 

 מותו של משה 

 דברים לד 

י ה':  ֶעֶבד ה')ה( ַוָיָמת ָשם ֹמֶשה   ְבֶאֶרץ מֹוָאב ַעל פִּ

ְקֹבר ֹאתֹו ַבַגְי ְבֶאֶרץ מֹוָאב מּול ֵבית ְפעֹור יש ֶאת ְקבָֻּרתֹו ַעד ַהיֹום ַהֶזה:  ,)ו( ַויִּ  ְולֹא ָיַדע אִּ

ים ָשָנה ְבֹמתֹו לֹא ָכֲהָתה ֵעינֹו ְולֹא ָנס ֵלֹחה: )ז( ּוֹמֶשה ֶבן ֵמָאה   ְוֶעְשרִּ

י ֵאֶבל ֹמֶשה: ְתמּו ְיֵמי ְבכִּ ים יֹום ַויִּ ְשָרֵאל ֶאת ֹמֶשה ְבַעְרֹבת מֹוָאב ְשֹלשִּ ְבכּו ְבֵני יִּ  )ח( ַויִּ

 
   לד דברים י"רש

 . בנשיקה -'  ה פי )ה( על

 . ובכבוד הוא ברוך הקדוש - אותו  ויקבר( ו)

 

 ו, וענה: -עיין ברש"י על פסוקים ה .4

 )קושי לשוני(, וכיצד רש"י מיישב קושי זה?  א. מה היה קשה לרש"י בפסוק ו'

 ב. מה ניתן ללמוד על אישיותו של משה מאופן מיתתו וקבורתו?  
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   דברים לד, וחזקוני 

 . ושלא ידרשו בו שואלי מתים ,לא(א יג,  )מלכים ין שנעשה בבית אלי כענ -שלא יקבר איש אצלו  -עד היום הזה  

 

  מדוע לא ידוע מקום קבורתו של משה? .5

 

 

 דברים לד, ה  רש"י 

  "? וימת שם משה" אפשר משה מת וכתב  -וימת שם משה 

 אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע.  

 "? הזה  לקוח את ספר התורה", )לעיל לא, כו( ר' מאיר אומר אפשר ספר התורה חסר כלום, והוא אומר 

 . ר ומשה כותב בדמעאלא הקדוש ברוך הוא אומ

 

 מה היה קשה לרש"י בפסוק ה', וכיצד רש"י מיישב קושי זה? .6

 
 

 

 יב( -טפס' פסוקי הסיום )

  יהושע מחליף את משה 

   לד דברים

ְבכּו( ח) ְשָרֵאל  ְבֵני ַויִּ ים מֹוָאב ְבַעְרֹבת ֹמֶשה ֶאת יִּ ְתמּו  יֹום  ְשֹלשִּ י ְיֵמי  ַויִּ  :ֹמֶשה  ֵאֶבל ְבכִּ

עַ ( ט) יהֹושֻּ ן  וִּ י ָחְכָמה  רּוחַ  ָמֵלא  נּון בִּ    ָעָליו ָיָדיו  ֶאת ֹמֶשה ָסַמְך  כִּ

ְשְמעּו  ְשָרֵאל ְבֵני ֵאָליו ַויִּ ָּוה ַכֲאֶשר ַוַיֲעשּו יִּ  :ֹמֶשה ֶאת' ה  צִּ

יא   ָקם ְולֹא( י) ְשָרֵאל  עֹוד ָנבִּ ים' ה ְיָדעֹו ֲאֶשר ְכֹמֶשה ְביִּ ים ֶאל  ָפנִּ  : ָפנִּ

ים ָהֹאֹתת  ְלָכל( יא) ם ְבֶאֶרץ ַלֲעשֹות' ה  ְשָלחֹו ֲאֶשר ְוַהמֹוְפתִּ ְצָריִּ  : ַאְרצֹו ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל ְלַפְרֹעה  מִּ

ְשָרֵאל  ָכל ְלֵעיֵני  ֹמֶשה ָעָשה  ֲאֶשר ַהָגדֹול ַהמֹוָרא ּוְלֹכל ַהֲחָזָקה  ַהָיד ּוְלֹכל ( יב)  : יִּ

 

 

 ט ,דברים לד אלשיך 

, והיתה לו על ידי מה שסמך משה את ידיו עליו, ואז כל "ויהושע בן נון מלא רוח חכמה " כו'  ו  ימי בכי"   ויתמו "וזהו  

, "וישמעו אליו ויעשו כאשר צוה ה' את משה " כך התנחמו ממשה, שהיה נראה להם כאילו עוד משה קיים. כי הנה  

שה שעודנו  מו עוד משה קיים, שהיה אשר צוה ה' את משה, כי היה בעיניהם כאילו הוא משהיו דבריו נראים להם כ

 . קיים ומצוה להם מפי ה'

 

אחד הקשיים הגדולים של כל מנהיג חדש, שכאשר הוא מגיע לשלטון אחרי מנהיג חזק, מוצלח ושמקובל על עמו, 

יא  ָקם  ְלֹא"ו לאחר משה שעליו נאמר אצלנו  "להיכנס לנעליו הגדולות" של המנהיג הקודם. יהושע מגיע להנהגה    ָנבִּ

ְשָרֵאל עֹוד  " )פס' י(.  ְכֹמֶשה ְביִּ
 

עיין בפסוק ט' ובדברי האלשיך, והסבר כיצד הצליח יהושע "להיכנס לנעליו הגדולות" של משה? כיצד קרה שהעם   .7

 הכתוב. יתנחם על מות משה והיה מוכן לקבל את יהושע כמנהיג? בסס את תשובתך על 
 
 

 "יא ָקם ְולֹא ְשָרֵאל  עֹוד ָנבִׁ  " ְּכֹמֶשה ְביִׁ
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  דברים לד, י רש"י 

 שהיה לבו גס בו ומדבר אליו בכל עת שרוצה,    -אשר ידעו ה' פנים אל פנים 

 )שמות לב, ל(,  " ועתה אעלה אל ה'")לאחר חטא עגל( : כענין שנאמר

 . )במדבר ט, ח(" עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם ")וכמו שנאמר בפרשת פסח שני( 

 

 עיין בדברים לד פסוק י, וענה: .8

ים'  ה  ְיָדעֹו  א. מה היה קשה לרש"י בביטוי "ֲאֶשר ים"  ֶאל  ָפנִּ  פסוק אחר במקרא(. עם    סתירהוקושי של    רעיוניקשיים: קושי    שני )פרט  ?  ָפנִּ

 ומה הוא מוכיח מהפסוקים שהיא מביא משמות ומבמדבר?ב. כיצד מיישב רש"י את הקושי? 

 ? , לעומת שאר הנביאיםיחודו הגדול של משה רבינוי מה היה , ג. לפי רש"י

 

 :מסירותו של משה לעם ישראל  לסיום 

של משה לכניסה  מסירותו של משה לעם ישראל אותו הנהיג ארבעים שנה מודגשת במדרשים הבאים אודות מאבקו 

   .לטובת דור המדבר ולטובת עם ישראללהיכנס לארץ בוויתור של משה לארץ. להלן שניים העוסקים 

 

 יג  ,במדבר רבה פרשה יט 

ית בֵ שנִּ אתה מבקש ליכנס לארץ? משל לרועה שיצא לרעות צאנו של מלך וְ )סיבה(    אמר לו הקב"ה למשה: באיזה פנים

אמר לו המלך: אם את נכנס עכשיו מה יאמרו הבריות שאתה .  של מלך  )לארמון(הצאן. ביקש הרועה ליכנס לפלטרין  

שבחך הוא שהוצאת ששים וכי  אף כאן אמר לו הקב"ה למשה:  ?  (בשבי ולעצמך דאגת וחזרת לארמון ןהשארת את הצא) הצאן   יתָ בֵ ְש הִּ 

יאמרו: אין לדור המדבר חלק לעולם הבא, אלא תהא בצדן עכשיו    ?!מכניס דור אחר  הואת   ,רבוא וקברתם במדבר

 .)בעולם הבא( ותבא עמהן ( המדברבמדבר ביחד עם דור  )תמות

 

  364אוצר המדרשים עמוד 

את ישראל, אם רצונך    ֲאַכֶלהושנית שלא    ,משה! שתי שבועות נשבעתי אחת שלא תכנס לארץ  :הקב"ה למשהמר לו  א

   ?את ישראל וֲאַכֶלהאעבור על השבועה ם כן ותכנס לארץ גשאעבור על השבועה 

לתפוס חבל בשני ראשיו, יאבד משה ואלף כיוצא בו ולא תאבד  ,בעלילה אתה בא עליונו של עולם: רבמר לו משה לא

 נפש אחת מישראל! 

 

 

   זק חזק ונתחזק!ח


