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 פרשת שופטיםהעמק דבר ל

 פרק טז )המשך(

 

 יח  ,פרק טז

ן יח ְֹׁטִרים ִתתֶּ ְֹׁפִטים וְש ר -ְלָך ְבָכל-ש יָך ֲאשֶּ ת 'הְשָערֶּ יָך וְָשְפטּו אֶּ ֵֹׁתן ְלָך ִלְשָבטֶּ יָך נ ָהָעם -ֱאֹלהֶּ

ט ק-ִמְשפַּ דֶּ  :צֶּ

 ,ת הדייניםסמך ענין לברכת ה' דברכה מצויה בזמן שמכבדין א. שופטים ושוטרים תתן לך

 כנסת ישראלדזה אזהרה על . בלשון יחיד. תתן לך. שמות כ"ב כ"חבספר  כמו שכתבתי

 . בכלל כתיב בלשון יחיד כנסת ישראלו. "ד בכל עירישהם סנהדרין גדולה להעמיד ב

שישגיחו על הדיינים שישפטו  כנסת ישראלאזהרה על  וזם ג. ושפטו את העם משפט צדק

. "ד שבעירויומזה למדנו על ראש עירו שמחויב להשגיח על ב. צוארםוהקולר תלוי גם ב. בצדק

דר' אושעיא שמע שדייני עירו . ושנאתי את החייםהפסוק על והיינו דאיתא במדרש קהלת 

ואשמה  על זהוהיינו משום שעליו היה מוטל להשגיח . אינם מתוקנים אמר ושנאתי את החיים

 . בראשו

 

 יט , פרק טז

ה ִמשְ -ֹלא יט טֶּ ִכיר ָפִנים וְֹלאתַּ ֵלף ִדְבֵרי -ָפט ֹלא תַּ ֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמים וִיסַּ ד יְעַּ ֹׁחַּ ש ד ִכי הַּ ֹׁחַּ ח ש ִתקַּ

ִדיִקם  : צַּ

דזה אינו מטה . לא מיירי ביודע היכן הדין נוטה והוא פוסק להיפך ורחךכל ע. לא תטה משפט

תו לצד הסברות לצד אלא בשעת חקירת הפסק לא יטה דע. משפט אלא גורם לגזול כמשמעו

אבל בשעת גמר הפסק איתא . היינו קודם גמר הדין. לא תכיר פניםוכן אזהרה שניה . אחד

אל  )לעיל א,יז( לא תכירו פנים במשפט בזה הלשוןמשפטים  פרשתבשאלתות הנוספות ל

 בעלי דיןיש להכיר הפסוק  ור"ל דבשעה שמחתכים הדין ל. תכירהו אלא בשעת חיתוך הדין

 . זה רמאי כו' בעלי דין"מ סי' ט"ו ס"ג או שדעתו נוטה שו"ע חורמאי וכמבואר בש חדאולי א

 . היינו שהדיינים יראו זרות בחקירה. יעור עיני חכמים

 . ויהיו נראין כמסולפין. שיהא נראין כטוען שקר. בעלי דיןשל . ויסלף דברי צדיקים

 

 כ  ,פרק טז

ן ִתְחיֶּה  כ עַּ ֹׁף ְלמַּ ק ִתְרד דֶּ ק צֶּ דֶּ תצֶּ ְשָת אֶּ ר-וְיָרַּ ץ ֲאשֶּ ֵֹׁתן ָלְך 'ה-ָהָארֶּ יָך נ  : ֱאֹלהֶּ
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ופרש"י צדק פשרה . המפרשי אחד לדין ואחד לפשר )לב,ב(בסנהדרין . צדק צדק תרדוף

ולכאורה אינו מובן הא אין . שלך לפי ראות עיניך ולא תרדוף את האחד יותר מחבירו עכ"ל

רצין הרי מסתמא יודעים ובטוחים ואחר ששניהם מת הלעשות פשר בעלי דיןכופין את ה

. ואם לא חשו לכך. להם דעת נוטה לאחד יותר מחבירו השנוחין הדיינים לפני שניהם ולא יהי

ונראה דבזה . מצות התורה הזל הרי נתרצו בכל האופן ואחינהו דאפסדו אנפשייהו ולא שייך ע

בזה אחת טעונה  הא כיצד שתי ספינות שפגעו זה )סנהדרין שם( מישב סיפא דהאי ברייתא

וקשה מאי כיצד וכי לא ידענו מהו . טעונה כו' הואחת שאינו טעונה תדחה טעונה לשאינ

שאי ובאופן  ה,אלא משום דלא משכחת אזהרה זו אלא במקום שכופין לעשות פשר. הפשר

ובזה האופן ניחא . שיגיעו לעומק הדין ואז ב"ד כופין לעשות פשר בעלי דיןלהניח לאפשר 

ה ובזה האופן ניחא אזהרת צדק תני כיצד כופין לעשות פשר משום הכיתרדוף ואזהרה צדק 

ועפ"י עומק הדין אין . שתי ספינות כו' צדק תרדוף ומשום הכי תני כיצד כופין לעשות פשרה,

. אלא יהא כל דאלים גבר או שניהם נטבעין ,לנו במה לכוף את שאינו טעונה שתלך לאיבוד

אמרו חז"ל  כיוצא בזהונראה עוד דעל . הכופין לעשות פשר על כן. אבל אין זה משפט ישר

 פירוש ורהתין על שהעמידו דבריהם על דבית המקדש שחרב  )ב"מ ל,ב( הפועלים פרשתב

 . השההכרח היה לעשות פשר אף על פילא רצו לותר על הדין 

אור הרודף אחר צדק משיג שמחת הנפש בהגיע לידו ענין מסובך והוא מוציאו ל. למען תחיה

 . קומותממה לעיל ד' א' ובכ כמו שכתבתיהצדק והוא חיות הנפש 

 . דורש צדק זוכה אליה ביותרעל כן באשר הארץ מסוגלת להלין בה צדק . וירשת את הארץ

 

 כא  ,פרק טז

ע ְלָך ֲאֵשָרה ָכל-ֹלא כא ח -ִתטַּ ל ִמְזבַּ ה 'הֵעץ ֵאצֶּ ֲעשֶּ ר תַּ יָך ֲאשֶּ  : ָלְך-ֱאֹלהֶּ

א' איסור אשרה וזה . שני לאוין שאינו מענין אחד ורחנוכל אזהרה זו נכלל בעב. לא תטע וגו'

לא . והרי כאלו כתיב לא תטע לך אשרה. ב' איסור נטיעת אילן אצל מזבח. קוםמל אסור בכ

 . וזה מצוי במשנה תורה. תטע לך כל עץ אצל וגו'

 איתא )דב"ר ה,ו( ובמדרש. דינין פרשתל סמיכות אזהרה לעעוד יש לשום לב הרחב דבר: )

ולפי . שגם בכסא שלמה המלך היו כתובין שלש אזהרות כתובין כאן על מעלות לכסא משפט

 ארץהם למדו מכאן כל המעמיד דיין ע )ז,ב(אבל חז"ל בסנהדרין . הנראה אינם ענין למשפט

סנהדרין הלכות והרמב"ם ב. ואצל ת"ח הוי אלו נטע אשרה אצל מזבח. כאלו העמיד אשרה

הוסיף דבר וכו' ועוד אמרו כל המעמיד בישראל דיין שאינו הגון כאלו הקים מצבה  פ"ג ה"ח

וביארנו בשאלתות . בגמרא חאומסתמא כך היה לפניו נוס. ובמקום ת"ח כאלו נטע אשרה. כו'

לדין דבמקום שאין ת"ח אין  נפקא מינהדברי גאון ז"ל דיש על פי  משפטים פרשתהנוספות ל

 אפילולהשיג אזי  אי אפשרהתורה ואם על פי  אם אין לפנינו דיין רץאהם אסור להעמיד דיין ע

וא"כ ה"ז כמו דין מצבה שפעם היא כשרה . כשרבני אדם ערכאות שבסוריא שדנים עפ"י דעת 

כמו פעם היא אסורה היינו משעה שנהייתה שנואה . היינו בימי האבות שהיתה אהובה
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על  מקום שיש ת"ח אלא שהוא אינו דייןב מה שאין כן. בהעמק דברהסמוך  פסוקב שכתבתי

התורה והרי זה על פי  להשיג דיין אי אפשר אפילו עם הארץאיזו סיבה אסור להעמיד דיין פי 

 יתרו פרשתב מה שכתבתי עיין עודו. דלעולם אסור להעמיד עבודה זרהכמו איסור אשרה ל

 פסוקוגם לשון ה. אןולפי זה נסמכו יפה שתי אזהרות הללו לכ. ואתה תחזה פסוקב )יח,כא(

עם שאנו עומדים בו מתפרש יפה דאסור להעמיד אשרה כל עץ אצל מזבח וגו' והיינו דיין 

 . (. אצל ת"ח דהוי כאשרה הארץ

 

 כב  ,פרק טז

ר ָשֵנא -וְֹלא כב ֵצָבה ֲאשֶּ יָך 'הָתִקים ְלָך מַּ  :ֱאֹלהֶּ

גם משה רבינו שהיתה אהובה בימי האבות ו אף על פיכפרש"י ד. אשר שנא ה' אלהיך

ולא נתבאר עבודה זרה. עכשיו שנאה מאחר שעשאוה חק ל. כד,ד(שמות ) העמיד י"ב מצבות

כמה כדכתיב . במזבח ג"כ עבודה זרהמצבה ממזבח שהרי מקריבים לפני  נאשאי עדיין מ

 . כי את מזבחותם תתוצון וכדומה פעמים

עולם אלא להקרבה והיינו דמזבח לא נהגו אומות ה. שמות ל"ד י"גבספר אבל כבר ביארנו 

ומשנה מפורשת . שממצבה היה גם לעבודת כוכבים מ מה שאין כן. משמשי עבודת כוכבים

עושין על כן ו. ה"ז אסורה סדאבן שחצבה מתחלה לבימו )מז,ב(מסכת עבודה זרה היא ב

נעשית  משום הכיו. מדאסורה משעת עשייה ,ג"כ כפרש"י ותוס' שם עבודה זרהאותה עצמה ל

 . בעיני ה' שנואה

שהיו כמה  אף על פידגם אשרה . ה' אלהיך ומזה הטעם נשנא כל עץ להעמיד אצל מזבח

יש אשרה שעובדין אותו  מכל מקום. הראב"ד והר"ן רפ"ג דסוכה וכמו שכתבמשמשין לבד 

 . )מח,א(איתא בעבודה זרה כד

 

 פרק יז

 א  ,פרק יז

ח -ֹלא א ר 'להִתְזבַּ ה ֲאשֶּ יָך שֹור וָשֶּ ת  ֱאֹלהֶּ ֹׁל ָדָבר ָרע ִכי תֹוֲעבַּ יָך הּוא 'היְִהיֶּה בֹו מּום כ  : ֱאֹלהֶּ

היינו . אינו עץ אפילולמשפטים להזהיר שלא למנות דיין  כה)גם אזהרה זו נסמלא תזבח וגו' 

. שהוא ת"ח אלא שהוא בעל עבירה וזהו מכונה בשם מום כדכתיב כי משחתם בהם מום בה

 . ריותעילוי ג בודה זרהוהיינו ע

 . (. פסול להיות דיין הפיאם אך ארבעין בכת. כל דבר רע

 

 ב  ,פרק יז

ר-ִכי ב יָך ֲאשֶּ ד ְשָערֶּ ֵֹׁתן ָלְך ִאיש אֹו 'ה-יִָמֵצא ְבִקְרְבָך ְבַאחַּ יָך נ ת-ֱאֹלהֶּ ה אֶּ ר יֲַּעשֶּ -ִאָשה ֲאשֶּ

ע ְבֵעיֵני  ֹׁר ְבִריתֹו-'הָהרַּ ֲעב יָך לַּ  : ֱאֹלהֶּ
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כל זה בא לענין המיוחד בעובד עבודת כוכבים שנהרג . וגו'כי ימצא בקרבך באחד שעריך 

דייק זה המקרא דוקא  . על זהיתותמייבי ולא בשער שנדון ככל ח עבודה זרהבשער שעבד 

ודוקא באחד שעריך אשר ה' . בקרבך היינו בעיר של ישראל ולא בעיר של עובדי כוכבים

הרמב"ן ז"ל דבחו"ל נדון על פתח  כמו שכתבולא בחו"ל  ארץ ישראלהיינו ב. אלהיך נותן לך

 . יתותמייבי ב"ד שנדון שם ככל ח

אבל אם הרע היה לעבור בריתו ומפרש . דכל עבירה הרי הוא רע בעיני ה'. בריתו רלעבו

יש . דהעובד מאהבה או מיראה פטור ,ב(סא)ולדעת רבא בסנהדרין . וילך ויעבוד וגו'ג( פסוק )

 . בריתו דמכוין לכך ולא מאהבה ומיראת אדם להוסיף דהכי דייק הכתוב דוקא לעבוד

 

 ג , פרק יז

ָיֵרחַּ אֹו ְלָכל ג ש אֹו לַּ מֶּ שֶּ ם וְלַּ חּו ָלהֶּ ֹׁד ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים וִַּיְשתַּ ְך וַּיֲַּעב ר ֹלא-וֵַּילֶּ יִם ֲאשֶּ ָשמַּ -ְצָבא הַּ

 : ִצִּויִתי

 . שצויתי להיות מושלים בקרב תבל. ולשמש או לירח

 . להיות מושלים בארץ. אשר לא צויתיאו לכל צבא השמים 

 

 ה  ,פרק יז

ת ה ת-וְהֹוֵצאָת אֶּ הּוא אֹו אֶּ ת-ָהִאיש הַּ ר ָעשּו אֶּ ִהוא ֲאשֶּ ל-ָהִאָשה הַּ זֶּה אֶּ ָדָבר ָהָרע הַּ יָך -הַּ ְשָערֶּ

ת ת-אֶּ ְלָתם ָבֲאָבִנים וֵָמתּו-ָהִאיש אֹו אֶּ  : ָהִאָשה ּוְסקַּ

ובא . היא את האיש או את האשה מיותר. ם וגו'אל שעריך את האיש או את האשה וסקלת

דדוקא איש או אשה נידון בשעריך  ,ב(טז)ולפני כדאיתא בסנהדרין . לדרשה לפני ולאחריה

 הזי ולפ. היינו בסנהדרין של כ"ג לאפוקי שבט שלם או עיר הנדחת נידון דוקא בסנהדרי גדולה

 . חד שעריךאלא בב"ד של א. משמעות אל שעריך באופן אחר מפשטא דקרא

לפי שמצינו שהנדחים בסייף יכול אף המדיחים ת"ל את  )קמח( ונדרש גם לאחריה בספרי

לא עפ"י אחד ולא עפ"י  עיר הנדחתלפי שמצינו שאין עושים . האיש או את האשה וסקלתם

אף על והכוונה ש. ומרלריך צן נשים יכול יהיו פטורין ת"ל את האיש או את האשה וסקלתם כ

הרי הם כיחידים בלא זה ו. בעינן דוקא שני אנשים מדיחים עיר הנדחתתעשה שלענין ש פי

בסייף והיה בעיר גם מדיח  עיר הנדחתאם נדחו עפ"י שני אנשים ונידונית כ מכל מקוםאבל 

 . אחד בפ"ע וכן אפילו אשה נידונים אותו איש או אשה כמדיחים בסקילה

 

 ו  ,פרק יז

ל ו לִפי ְשנַּיִם ֵעִדים אֹו שְ -עַּ ת עַּ ֵמת ֹלא יּומַּ ת הַּ ָחד-לָשה ֵעִדים יּומַּ  : ִפי ֵעד אֶּ

אכן ההבדל . עפ"י שני עדים (טו)יט,להלן  כמו שכתבתיו. שני עדים מיבעי. על פי שנים עדים

ושנים משמע זוגי שאין ההשתוות שוין אלא קצת . בין שני לשנים הוא דשני משמעו שוין ממש

ועשית שנים  פירושבשם רבינו בחיי ב כמו שכתבתיו]. ובזה הניגוד נעשים אחת ,מנגדים
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כאן עפ"י  ומרלש ובזה הוויין אחד[ וכן י. קבהונכר ז יםשיהיו נדמ כה,יח(שמות ) כרובים

נמצא . דכי דבריהם מכוונין ביותר הוי בדיק אחריהן ,הירושלמי סנהדרין והובא ברא"ש שם

וכתיב לשון זה בדיני נפשות . לכתחלהאינו אלא  מכל מקוםו. הניגוד שביניהן עושין אותם אחד

 . דמפורש ביה מצות חקירה

 

 ח  ,פרק יז

ִמְשָפט ֵבין ח יָך -ָדם ְלָדם ֵבין-ִכי יִָפֵלא ִמְמָך ָדָבר לַּ ֹׁת ִבְשָערֶּ ע ִדְבֵרי ִריב ע ָלנֶּגַּ ִדין ְלִדין ּוֵבין נֶּגַּ

ל ְמָת וְָעִליָת אֶּ ר -וְקַּ ר יְִבחַּ ָמקֹום ֲאשֶּ יָך בֹוֱאֹל 'ההַּ  :הֶּ

איתא כי  ז,א(פ)ובספרי ובסנהדרין . "ד שבאותה עיריהיינו שיהא ספק לכל ב. כי יפלא ממך

למעוטי  )לבי"ד( ונדחקו רש"י ותוס' לפרש מומחה. דברמתוב "ד הכייפלא במופלא שבב

 אמרקכי רבותינו ז"ל נראה דה פירושולולי . וא"כ אין זה כשאר מופלא דבכל דוכתין. תלמיד

לא נימא דאין מצות העלאה לב"ד הגדול שבירושלים אלא ד. דברמתוב "ד הכיבבבספק ד

היינו מן הקהל . כי יפלא ממך פירושההיה בדברי ריבות להשקיט המחלוקת שביניהן וא"כ י

וא"כ האי כי יפלא מיירי בדברי ריבות . "ד הגדולישלא ידעו איך לעשות כזה או כזה יבאו לב

"ד שלא ידעו גם יכי יפלא בב. ניא דבשני אופנים מצוה לעלותת משום הכי. . והוא דבר אחד

בשני אופנים . "דישיהיו מחולקים בב צמועני א"כ דברי ריבות דבסמוך הוא מילתא בפ. המה

 . הללו המצוה וקמת ועלית

והכי מבואר . אלא משמעות משפט בחקירות הלכה. מונותמיני אין הפירוש בד. למשפט

דאלו דין . בגזירה שוהופרש"י אם נחלק בדבר הלמד  ,זו הדיןלמשפט  )פז,א(בסנהדרין שם

כגון בתו מאנוסתו כו'  )שם עייןב( גמראה תשמפרש וכמו. "לעכבין דין לדין  במש כבר כתי

ועל  )פס' יא( דבסמוךהפסוק הרמב"ם על  פירשוכן . אחרי י"ח ה' פרשתב מה שכתבתי עייןו

 . המשפט אשר יאמרו לך כאשר יבוא בסמוך

 . היינו הוראות איסור והיתר. דם לדם בין

 . ונפשות הנוגע בין אדם לחבירו מונותמיני הוראות ד. בין דין לדין

 . היינו הוראת טומאה וטהרה. בין נגע לנגע

 . או שיהיו מחולקים יושבי שער. דברי ריבות בשעריך

 . "ד גדול הימנו שעד ירושליםיהמצוה לקום ולחקור בב. וקמת

היינו ירושלים . ועלית אל המקום וגו'אזי . "ד לברר הלכהים לא הועילו אותו בהיינו א. ועלית

 . "ד בישראל אפילו עד שלא הגיע לבית הבחירהי"ד גדולים מכל בידשם ב

 

 ט  ,פרק יז

ל ט ל-ּוָבאָת אֶּ ְלוִִים וְאֶּ ֲֹׁהִנים הַּ כ ְשָת וְִהִגידּו-הַּ ָיִמים ָהֵהם וְָדרַּ ר יְִהיֶּה בַּ ֵֹׁפט ֲאשֶּ ש ר  הַּ ְלָך ֵאת ְדבַּ

ִמְשָפט  : הַּ
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היינו . "ד בירושלים אזי תבוא אל הכהנים הלוים וגו'יאם לא נתברר גם בב. ובאת אל וגו'

 . לעיל י' ח' משמעות הכהנים הלוים היינו החכמים כמו שכתבתיכהנים חכמי ישראל 

 . הוא המופלא החותך הדין וקובע הלכה למעשה. ואל השופט וגו'

באשר חקירת הלכה למעשה בדרך פלפול והכרח אינם שוין בכל . מים ההםאשר יהיה בי

 . בימים ההם כך יגידו מן המקום ההוא הפירש הכתוב כי לפי אשר יהיעל כן . זמן

 אחדתציע לפניו ולפני הסנהדרין הישובים לפני המופלא החקירות שיש לכל . ודרשת

 . םמהחולקי

ק בלי חקירה וטעם אלא אחר שישמעו חקירות לא שיאמרו הפס. והגידו לך את דבר המשפט

 . להגיד כי כך יש לחקור וזהו דבר המשפט. יעמידו על האמת לפי דעתםאז . שני הצדדים

 

 י  ,פרק יז

ל י ר יִַּגידּו ְלָך ִמן-וְָעִשיָת עַּ ָדָבר ֲאשֶּ ר -ִפי הַּ ר יְִבחַּ הּוא ֲאשֶּ ָמקֹום הַּ ֹׁל  'ההַּ ֲעשֹות ְככ ְרָת לַּ וְָשמַּ

 : ר יֹורּוָךֲאשֶּ 

 . היינו מעשה זה שבא לידם. ועשית וגו'

לא משום על זה. הכתוב דברים הללו להגיד הטעם  לכפ. מן המקום ההוא אשר יבחר ה'

שמסתמא המה גדולי תורה יותר מהחולקים דזה הטעם לחוד יש עדיין מקום להרהר ולומר כי 

 . א אור הלכה לאמתאבל יש לדעת דהמקום הנבחר מסייע הרבה להוצי. חכמתי יותר

 . תעשה מהוראה זו משנה כדי לעשות עוד חקירות שיבואו לידך. ושמרת לעשות

 . סדרי הלמוד וההוראה. ככל אשר יורוך

 

 יא  ,פרק יז

ל יא ל-עַּ ר יֹורּוָך וְעַּ תֹוָרה ֲאשֶּ ר-ִפי הַּ ִמְשָפט ֲאשֶּ ה ֹלא ָתסּור ִמן-הַּ ֲעשֶּ ֹׁאְמרּו ְלָך תַּ ר-י ָדָבר ֲאשֶּ -הַּ

ֹׁאליַּ   : ִגידּו ְלָך יִָמין ּוְשמ

הלכות וז"ל הרמב"ם . מיותר עפ"י הפשט ואינו אלא לדרשה פסוקכל ה. על פי התורה וגו'

על פי התורה אשר יורוך אלו התקנות והגזרות והמנהגות שיורו בהם לרבים כדי . ממרים פ"א

 . לחזק הדת ולתקן העולם

 . ן באחד מן המדות שהתורה נדרשת בהןאלו דברים שלמדו מן הדי. ועל המשפט אש יאמרו

בשאלתא הנוספת  פירושוגאון . זו הקבלה איש מפי איש עכ"ל. מן הדבר אשר יגידו לך

אמר משה לפני הקב"ה רבש"ע כתבת בתורתך וקמת ועלית . בזה הלשוןלפרשת מפשטים 

"ל קיים מי ישפוט בין עמך ישראל אבית המקדש קיים בזמן שאין בית המקדש הרי בזמן ש

 י(פסוק ) דלעיל פסוקבעלי תורה דהכי כתיב עפ"י התורה אשר יורוך כו' עכ"ל מפרש גאון 

שבא . כמו שכתבתיועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום אשר יבחר ה' שהוא מיותר 

ללמדנו דרק על פי הדבר אפילו אינם באים להגיד אלא דבר לחוד ולא תורת הפלפול האיך 

קיים אזי בית המקדש קיים הדין עפ"י דבריהם אבל בזמן שאין  מקום מכלמוכיחים ההלכה 
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וכל הדרשות אמת והתורה . לעיל א' ג' מה שכתבתי עייןהתורה אשר יורוך ועל פי  דוקא

 . כפטיש יפוצץ סלע

 

 יב  ,פרק יז

ר יב ל-וְָהִאיש ֲאשֶּ ֹׁעַּ אֶּ ה ְבָזדֹון ְלִבְלִתי ְשמ ת -יֲַּעשֶּ ֵֹׁמד ְלָשרֶּ ֵֹׁהן ָהע כ תהַּ ל 'ה-ָשם אֶּ יָך אֹו אֶּ -ֱאֹלהֶּ

ְרָת ָהָרע ִמִיְשָרֵאל הּוא ּוִבעַּ ֵֹׁפט ּוֵמת ָהִאיש הַּ ש  : הַּ

ביאר הכתוב דתרי אופני הוראה . והאיש וגו' אל הכהן העומד לשרת וגו' או אל השופט

ובזה  ,חדא על ידי סברא בעלמא. במדבר ט"ו ל"גבספר באורך לעיל י' ו' ו כמו שכתבתיהמה ו

. ע"י דרך החקירה וההכרח ,ושנית. הכהן העומד לשרת בכה"ג מוכשר יותר מכל ישראל היה

ולא . ובזה מיוחד ראש הסנהדרין ומכונה השופט ומשמעו כאן החוקר הראשון בישראל

דלעיל משמעו החותך הדין וכאן משמעו . מתפרש השופט דהאי קרא כמו השופט דלעיל

י כאן חילקה תורה לשנים ובכלל שופט דלעיל נכלל הכי הוא שהרעל כן ו. החוקר היותר גדול

 . גם הכהן העומד לשרת שם וגו' גם השופט דהאי קרא

"ג יקרא שופט שנאמר ובאת אל האמר דכ עקבין בליעזר א' דר ,ב(יד)והיינו דאיתא בסנהדרין 

דלמא  ,האיך מוכח דכה"ג נקרא שופט ,ולכאורה תמוה. הכהנים הלוים ואל השופט וגו'

בכלל השופט אשר יהיה בימים ההם  ורחךכל דע כמו שכתבתיאלא . וא משבט אחרהשופט ה

 . נכלל גם הכהן העומד לשרת שם וגו'

 

 יג  ,פרק יז

 : ָהָעם יְִשְמעּו וְיִָראּו וְֹלא יְִזידּון עֹוד-וְָכל יג

 . דולהגדרין לעשות מחלוקת אי להרהר אחר הוראת סנה. ולא יזידון עוד

 

 יד  ,פרק יז

ל-יכִ  יד ֹׁא אֶּ ר -ָתב ץ ֲאשֶּ ְך  'הָהָארֶּ לֶּ י מֶּ ְרָת ָאִשיָמה ָעלַּ ְבָתה ָבּה וְָאמַּ ֵֹׁתן ָלְך וִיִרְשָתּה וְיָשַּ יָך נ ֱאֹלהֶּ

ָֹׁתי-ְכָכל ר ְסִביב גֹויִם ֲאשֶּ  : הַּ

אכן . אמירה כמשמעו בפה אלא כלשון ואמרת אוכלה בשר וכדומה פירושאין ה. ואמרת וגו'

ע שאין זה מצוה במוחלט למנות מלך אלא רשות כמו ואמרת אוכלה במשמ הלפי לשון זה הי

ונראה . וא"כ למאי כתיב ואמרת וגו' ךוהרי ידוע בדברי חז"ל דמצוה למנות מל. בשר וגו'

. דמשום דהנהגת המדינה משתנה אם מתנהג עפ"י דעת מלוכה או עפ"י דעת העם ונבחריהם

מדינה שבלא מלך הרי היא כספינה בלי ויש . ויש מדינה שאינה יכולה לסבול דעת מלוכה

שהרי בענין השייך להנהגת . מצות עשהלעשות עפ"י הכרח  אי אפשרודבר זה . קברניט

לא אפשר לצוות בהחלט למנות מלך  משום הכי מצות עשהשדוחה  פשותננת הכלל נוגע לסכ

 שלא עלה בהסכמת העם לסבול עול מלך עפ"י שרואים מדינות אשר סביבותיהם מןזל כ

לפרש  אי אפשרוהא ודאי . לסנהדרין למנות מלך מצות עשהאו אז . מתנהגים בסדר יותר נכון
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כלל אלא כמו ואמרת אוכלה בשר וגו' וזבחת מבקרך וגו' שאינו אלא לאו  מצות עשהשאין בו 

שום תשים עליך מלך  ירושופכי נימא דה מינכי ה. הבא מכלל עשה שלא לאכול בלי שחיטה

לפרש הכי, דא"כ מאי איריא וירשת וישבת בה ולא קודם הא אפילו  אפשר אי אשר יבחר וגו'

מלכים הלכות הרמב"ם  כמו שכתב קודם ירושה שרי לעשות מלך שהרי יהושע היה כמו מלך

אין  מכל מקוםו ,אימצוה ה ורחךכל אלא ע )טז,א(בסנהדרין  ואהן ה"ח יע"ש וכ,ג"ג ופ"ה,א"פ

כל משך שלש מאות שנה  משום הכיו. ין בהנהגת מלךסנהדרין מצווין עד שיאמרו העם שרוצ

 . שהיה המשכן נבחר בשילה לא היה מלך והיינו משום שלא היה בזה הסכמת העם

לא לענין משפטים מיירי דזה אסור לנו מלצאת ממשפטי התורה . ככל הגוים אשר סביבותי

וגם . הגוים וגו' הקפיד הקב"ה על ישראל בימי שמואל כשאמרו ושפטנו מלכנו ככל משום הכיו

לא לענין מלחמה עם אוה"ע שגם זה הקפיד הקב"ה ואמר לשמואל שלא אותך מאסו כי אם 

לא כוונו לענין משפטים שנוגע לשמואל אלא לענין מלחמה  פירוש. אותי מאסו ממלוך עליהם

שהיו בכל ימי השופטים בלי משגיח קבוע על צרכי הכלל בענין מלחמה עם אוה"ע עד בוא 

 פירושאלא . הקפיד הקב"ה על זהועל זה. והמה רצו שיהיה מלך משגיח . ע"י שופטדבר ה' 

דבזה משתנים  כמו שכתבתיהיינו לענין הנהגת המדינה ו. דילן ככל הגוים אשר סביבותי פסוק

נדרש להסכמת המדינה לאמר אשימה  משום הכיו. היאך מתנהג יותר בטובבני אדם דעות 

 . וגו'

 

 טו  ,פרק יז

ר שֹו טו ר יְִבחַּ ְך ֲאשֶּ לֶּ יָך מֶּ ְך ֹלא תּוכַּל  'הם ָתִשים ָעלֶּ לֶּ יָך מֶּ יָך ָתִשים ָעלֶּ ב ַאחֶּ רֶּ יָך בֹו ִמקֶּ ֱאֹלהֶּ

ר ֹלא יָך ִאיש ָנְכִרי ֲאשֶּ  : ָאִחיָך הּוא-ָלֵתת ָעלֶּ

 . אם יהיה עפ"י נביא. אשר יבחר וגו'

 . ך היינו שיהיה מיוחסמקרב אחי עכ"פהיינו אם לא יזכו לנביא אזי . מקרב אחיך וגו'

לעיכובא שהרי הורדוס לא היה  ואכן אינ ,מיוחס אינו אלא למצוה אם אפשר. תוכל וגו' לא

למלך  ארץ ישראללעשות ב אי אפשרהיה לו דין מלך אבל נכרי  מכל מקום. ממיוחסי ישראל

 . על ישראל

 

 טז  ,פרק יז

ק ֹלא טז ה-רַּ ת-לֹו סּוִסים וְֹלא-יְַּרבֶּ ְרבֹות סּוס הָ -יִָשיב אֶּ ן הַּ עַּ יְָמה ְלמַּ ר ָלכֶּם ֹלא  'והָעם ִמְצרַּ ָאמַּ

זֶּה עֹוד ְך הַּ רֶּ דֶּ ִֹׁספּון ָלשּוב בַּ  : ת

 )יד,יג( בשלח פרשתשב פסוקהראשונים שהוא ה פירושכבר . וה' אמר לכם לא תוסיפון וגו'

יר וכ"ה ברבה מגילת אסתר בשם רשב"י בג' מקומות הזה. לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם

רק למדנו משה  ,ולא שעיקר פשטא דקרא הוא לאזהרה דודאי אינו אלא הבטחה. הקב"ה כו'

כוונה שניה שהוא אזהרה ג"כ והיינו לשון וה' אמר לכם וגו'  פסוקרבינו בשם ה' שיש באותו 

שט הוצרך פלא היה נצרך לפרש הכי אלא משום שאינו לפי ה פסוקואלו היה כך פשט ה
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ומזה למדנו שיש בדבר ה' כוונות שונות לבד הנראה . וונה שניהלמדנו שיש בדבר עוד כ

 . ממשמעות הענין

ובא . ףודאשתמש בתגא חל אמרוכן נהגו גדולי התנאים בדבריהם שהרי הלל  הרחב דבר:)

אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם וןכך  אחריו ר' צדוק באבות פ"ד ואמר

כאלו נוטל חייו מן  ורהתברי כל הנהנה מד , הא למדתהיה הלל אומר ודאשתמש בתגא חלף

ואלו בא זה המאמר לכונה זו מעיקרו לא . העולם וכך היה הלל אומר ודאשתמש בתגא חלף

הוסיף  דוקצ' אלא עיקר המאמר של הלל היה לכונה אחרת ור. להוסיף דבר דוקצ' היה צריך ר

 . (. כונה שניה בדבר הלל

. והוא כפל לשון דהוספה היינו עוד הפעם. תוסיפו לראותם עודוהיינו ממה שאמר בשם ה' לא 

 . אלא ללמדנו בזו אזהרה שלא יוסיפו ברצון לראותם עוד

לא תבנה עוד לכמות  )קיא,ב( סנהדריןמסכת ומעתה מדויק האי עוד לפרש כדתנן שלהי 

לישיבה  והביא הרמב"ן ז"ל ירושלמיוכדאיתא ב. שהיו במצרים דוקא כמו הכי נמי. שהיתה כו'

אתה חוזר אבל אתה חוזר לסחורה לפרקמטיא ולכבוש הארץ דאלו דברים מטרידים  איתא

והיינו שדייק הכתוב כאן לא תוסיפון לשוב . את הדעת ולא יבוא ללמוד דרך אנשי מצרים

 . בדרך הזה עוד

 

 יח  ,פרק יז

ת יח ב לֹו אֶּ ְכתֹו וְָכתַּ ְמלַּ ל ִכֵסא מַּ לִמשְ -וְָהיָה ְכִשְבתֹו עַּ ֹׁאת עַּ ז תֹוָרה הַּ ר ִמִלְפֵני -ֵנה הַּ ֵספֶּ

ְלוִִים ֲֹׁהִנים הַּ כ  : הַּ

שמוכרח הסופר . לו לשמו כמו שאנו מפרשין בגט אשה וכתב לה לשמה פירושאין ה. וכתב לו

כתבו לכם את השירה וגו' אין משמעות  )לא,ט( וילך פרשתאבל כאן וכן להלן ב. לכוין לשמה

כמותו  דםאל ולא משום שלוחו ש. ולא שיכתוב דוקא בעצמו לו ולכם אלא שהוא יצוה לכתוב

אלא עיקר המצוה הוא כך שיצוה למומחה . כמותו מכאן דםאל והרי אין הלמוד דשלוחו ש. הוא

 פירושלפרש הכי שהרי הבעל מצוה לכתוב ולא האשה אלא  אי אפשראבל בגט אשה . לכתוב

 . וכתב לה לשמה

. בכלל שכל התורהוהא ודאי . עות משנה התורהנתבאר בהפתיחה משמ. משנה התורהאת 

שם  כמו שכתבתיבכלל  ורההתל וכ. ולמדין מהא דכתיב בכל ישראל כתבו לכם את השירה

 . ההכרח לכך ולא כתיב כאן משנה תורה אלא שתכלית הכתיבה הוא בשביל משנה תורה

 הדרין פ"בבסנ איתאשמצווים לכתוב ס"ת כד אף על פידכל ישראל . מלפני הכהנים הלוים

היו רשאים לכתוב כתב ליבונאה כדאיתא שם שהיה כך עד שבא עזרא  מכל מקום )כ,ב(

שכתב משה רבינו ונתנה לכהנים  ורהתפר מצוה לכתוב אשורית כסהיה  אבל המלך. הסופר

 . )לא,יט( וילך פרשתב כמו שכתבתיהלוים 

. ס"ת פ"ז ה"בלכות ההרמב"ם  מה שכתבתישהוא . ונראה עוד בכונת מלפני הכהנים הלוים

. סנהדרין פ"ב ותוספתא שם פ"ד ירושלמיוהוא . ומגיהין אותו מספר העזרה עפ"י ב"ד הגדול
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. בזה קדושה יתירההיה ונראה דבזה נכלל שיהיו הכותבים והעוסקים בזה גדולי ישראל ות

הסמוך וזהו משמעות על ספר  פסוקלמען תהי קריאת המלך בה מועיל כל הכתוב הלאה ב

' וכמעשה דר. דספר משמע קלף דוקא והמצוה שיהא העיבוד בקדושה יתירה. הכהנים מלפני

דהוי עביד מילי יתירא לקדושת החומשים כדי שיפעלו  )ב"מ פה,ב( הפועלים קפרב חייא

 . וכן המצוה במלך. שמות י"ט ב' כ"ח ג'בספר  עייןו. ביותר בלב התינוקות

 

 יט , פרק יז

ת-בֹו ָכל וְָהיְָתה ִעמֹו וְָקָרא יט ד ְליְִרָאה אֶּ ן יְִלמַּ עַּ ָייו ְלמַּ ת 'ה-יְֵמי חַּ ֹׁר אֶּ ִדְבֵרי -ָכל-ֱאֹלָהיו ִלְשמ

ת ֹׁאת וְאֶּ ז תֹוָרה הַּ ֲעשָתם-הַּ ה לַּ ֻחִקים ָהֵאלֶּ  : הַּ

 משום הכיו. )כא,ב( כמשמעו כל שעה שאפשר כדתנן בפ"ב דסנהדרין. וקרא בו כל ימי חייו

דשם אינו אלא זכירה כרגע . "מ דכתיב כל ימי חייך לרבותכמו בי פסוקלא דרשו חז"ל בזה ה

 . כאן כמשמעו כל היום מה שאין כן ,בכל יום

המלך מחויב להשקיע  מכל מקום על זהשכל ישראל מצווים  אף על פיד. ליראה את ה' אלהיו

לעיל י' י"ב שעל ראשי ישראל כתיב ביחוד מה ה' אלהיך שואל  כמו שכתבתידעתו יותר בזה ו

 . ך כי אם ליראה וגו' ע"שמעמ

 . זהו תורה שבכתב. לשמור את כל דברי התורה

את  ,ב(יג)כריתות מסכת זהו תורה שבע"פ ומדרשות התורה כדאיתא ב. ואת החקים האלה

 . כל החקים אלו המדרשות

סוכה  ירושלמיוכדאיתא ב. להעמידם על תקונם ע"י אחרים כיד המלך להקים. לעשותם

ויקרא ט' ו' בספר וזהו עשיה דידהו כמו שביארנו . הו המלך עלי להקיםשאמר יאשי ,ה"ד(פ"ז)

 . ולהלן ל"ב מ"ו קומותממה ובכ

 

 כ  ,פרק יז

ָחיו ּוְלִבְלִתי סּור ִמן-ְלִבְלִתי רּום כ ל-ְלָבבֹו ֵמאֶּ ן יֲַּאִריְך יִָמים עַּ עַּ ֹׁאול ְלמַּ ִמְצוָה יִָמין ּוְשמ -הַּ

ב  רֶּ ְכתֹו הּוא ּוָבָניו ְבקֶּ ְמלַּ  : יְִשָרֵאלמַּ

 . עוד תפעול קריאת התורה תמיד לשמרהו מרום לב. לבלתי רום לבבו

דבאמת מלך . זמנו וזה שייך להרמת הלבבכפרש"י מצות הנביא . ולבלתי סור מן המצוה

יש לו לדעת בלב דגדול מעלת  מכל מקוםאבל . )יג,א( הוריותמסכת גדול מנביא כדתנן שלהי 

 . הנביא בדבר ה' ממנו

 . תועיל שבשביל זה יאריך ימים וגו' ורההתיאת קרהיה עוד ת. אריך ימים וגו'למען י

 

 פרק יח

 א  ,פרק יח
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ְלוִִים ָכל-ֹלא א ֲֹׁהִנים הַּ כ ק וְנֲַּחָלה ִעם-יְִהיֶּה לַּ ט ֵלוִי ֵחלֶּ ֹׁאֵכלּון 'היְִשָרֵאל ִאֵשי -ֵשבֶּ  : וְנֲַּחָלתֹו י

רש"י בשם הספרי אפילו בעליו  תבתימה שכד. צריך באור מה זה בא ללמדנו. כל שבט לוי

ותו . ואפילו היה כתוב לא יהיה לכל הכהנים וגו' הייתי דורש הכי. מומין אינו אלא רבוי מכל

והרי משמעות עיקר הכתוב בא ללמד . דלכאורה הדרש אינו אלא לענין אשי ה' ונחלתו יאכלון

ותו דעיקר . לפי הנראה בעלי מומיןוא"כ אין בזה רבותא ל. אשר לא יהיה להם חלק ונחלה

. מומי אדם פרשתאמור ב פרשתכשרים באכילת קדשים מקרא מלא הוא ב בעלי מומיןהדין ד

שון השני כתיב בל פסוקעוד יש להתבונן דבזה המקרא כתיב בלשון רבים ונחלתו יאכלון וב

 ומתחלה יש לדעת דבמקום שמדבר הכתוב. לא יהיה לו וגו' ה' הוא נחלתו כאשר דבר לו חידי

כמו  ביםרשון ובמקום שמדבר בפרטי אנשים מן הכלל כתיב בל חידישון עם הכלל כתיב בל

 פסוקמבואר רק בכהנים ו א(פסוק ) ראשון פסוקמעתה יש לנו לומר ד. להלן ל"א כ"ו שכתבתי

 כמו שכתבתיראשון חלק ונחלה  פסוקכתיב ב משום הכימיירי גם בלוים וב( פסוק )שני 

שני לא נזכר אלא נחלה  פסוקוב. ם לא תנחל ולק לא יהיה לך וגו'בארצ )יח,כ( קרח פרשתב

וביארנו . אבל חלק בביזה יש להם. בתוך ב"י לא ינחלו נחלה )במד' יח,כג( שם כמו שכתבתיו

אין להם להתענג על כן שם הטעם דכהנים מצותן שיהיו משוקעים באהבת ה' ובעבודה 

כתיב על כן לא היה ללוי  )י,ט( עקב פרשתבש אף על פיו. לוים מה שאין כן. "אנבתענוגי ב

כבר ביארנו שזה בא להם מאז שנעשו משוקעים באהבת התורה . חלק ונחלה עם אחיו

כהנים הכל מחויבים  מה שאין כן. אבל מי שלא זכה לזה הרי היה לו חלק בביזה. ובשקידתה

ואינו ראוי  ןבעלי מומיואפילו מי שהוא . להיות משוקעים בעבודת ביהמ"ק שהיא אהבת ה'

 . אכילת קדשי ה' מביא לידי אהבת ה' מכל מקוםלעבודה 

ותחלצה . חדא על הכהנים. ת כדרך משנה תורהיומעתה מתפרש כל שבט לוי בשתי משמעו

ומוכשרים  קומותממה בכ כמו שכתבתיהזהיר הכתוב ביחוד על הכהנים הלויים שהם ת"ח 

מכל  הארץ מיעמכונים הלוים מצד שהמה  כהנים שאינם אפילו. והוסיף כל שבט לוי. לעבודה

נמאס מלכהן כמו שאמר  עם הארץשכהן  אף על פיד. כל שבט לוי בכלל אזהרה זו מקום

הושע הנביא ד' כי אתה הדעת מאסת ואמאסך מכהן לי ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם 

הספרי ודריש  ובא. חוטא נשכרהיה כיון שהוא כהן היה ראוי להיות ת"ח ולא י מכל מקום. אני

כמו אין להם חלק ג"כ ו מכל מקוםשאין ראוים לעבודה בידי שמים  בעלי מומיןמכל אפילו 

וזה מביא להתקדש ולהתענג על ה' . אשי ה' ונחלתו יאכלון מכל מקוםהטעם שהרי  שכתבתי

. ומשמע עוד כל שבט לוי על כלל השבט כמשמעו. ולא בתענוגי עוה"ז המפריעים אהבת ה'

אבל חלק יש לו למי שאינו ת"ח ושקוע באהבת . שמעות כתיב ונחלה לא יהיה לו וגו'המ וזל וע

 . ה' ע"י תלמוד

. ראשון כתיב בלשון רבים שלא מיירי אלא בכהנים שהוא פרט מכלל השבט פסוקב משום הכי

 . שני כתיב בלשון יחיד שמדבר על כלל השבט פסוקוב

 

 ב  ,פרק יח
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ָחיו לֹו בְ -יְִהיֶּה-וְנֲַּחָלה ֹלא ב ב אֶּ רֶּ ר 'הקֶּ ר ִדבֶּ  : לֹו-הּוא נֲַּחָלתֹו כֲַּאשֶּ

עקב כתיב על כן לא היה  פרשתב )י,ט( וכן לעיל. הקודם כתיב עם ישראל בפסוק. בקרב אחיו

 ,א(כט)והנראה עפ"י דאיתא בערכין . יוחללוי חלק ונחלה עם אחיו וכאן כתיב בקרב א

במקום דכתיב חלק בביזת מטלטלין  הכימשום . דמי ארץ ישראלדמקרקע דחו"ל כמטלטלי ד

במקרקעי דחו"ל שלא יהי להם נחלה אפילו בחו"ל בעת שכובשים במלחמה  הוא הדיןאז 

מה שאין . אבל אינו בקרב אחיו שהרי הישוב אינו של ישראל. עם אחיו)י,ט( כתיב  משום הכי

 ארץ ישראלורק בוא"כ בחו"ל יש ללוים ג"כ חלק בכבישתן . כאן דלא כתיב חלק אלא נחלה כן

 . ארץ ישראללא יהי לו נחלה בקרב אחיו היינו בישוב 

 . מצות ה' שמוטל על הלוים אשר חלף עבודתם נוטלים מעשר בישראל לנחלה. ה' הוא נחלתו

כתיב כאשר דבר ה'  )י,ט( עקב פרשתאבל לעיל ב. )יח,כא( קרח פרשתב. כאשר דבר לו

אין  משום הכישם ד כמו שכתבתיוהיינו  דמשמעו בהשגחה פרטית שעל ישראל. אלהיך לו

משום דהצלחת ה' הוא נחלתו דנכסיו מצליחין בהשגחה . ללוים בני תורה חלק ונחלה כלל

 . פרטית

 

 ג  ,פרק יח

ח ִאם ג בַּ זֶּ ְֹׁבֵחי הַּ ֲֹׁהִנים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת ז כ ט הַּ ֹׁעַּ -שֹור ִאם-וְזֶּה יְִהיֶּה ִמְשפַּ ְזר ֵֹׁהן הַּ כ ן לַּ ה וְָנתַּ שֶּ

ֵקָבהוְהַּ   : ְלָחיַּיִם וְהַּ

. דין תכתיב משפט למדנו שהמתנו משום הכיאיתא ד ,ב(קל)חולין מסכת ב. משפט הכהנים

ולפי הפשט משמעות משפט כך ראוי . זכו אלא שהוא ממונוא דלא משלחן גבוה ק פירושו

להיות אחר שאין להם חלק בישראל אם כן נדרשם כל ישראל להספיק צרכיהם ההכרחי 

כתיב  משום הכיו. כסותלכך משפטם ליתן להם חלק יפה בבשר ובדגן תו"י וגז  משום הכי

זרעך לפי דעת הגאונים והרמב"ם אלא משום )תבואת( ולא כתיב כל  צהרךויירושך דגנך ת

 . לעיל י"ד כ"ג ע"ש כמו שכתבתיהמשפט להיות כן ו ום הכידאנו חיי הנפש ומש

אלא ללמדנו דאפילו כהן עצמו . ם מן הזבחהוא מיותר והכי מיבעי מן הע. מאת זבחי הזבח

כהן קצב שנים ושלש שבתות א"צ  )קלב,ב( חוליןאם הוא טבח תמידי חייב במתנות כדאיתא 

שנים ושלש  נאשאי והתוס' הקשו א"כ מ. מהתורהליתן יותר מכאן חייב ליתן ופרש"י שהוא 

וחייב לרבי אחר . ולדברינו מבואר דלשון זובחי הזבח משמע אחר שהוחזק לקצב. שבתות

 . כמו שכתבו התוס' שבת )ס,ב( שחי פעמים ולרשב"ג שלש פעמים מיקרי חזקה

 

 ד  ,פרק יח

ן ד ֹׁאְנָך ִתתֶּ ָך וְֵראִשית ֵגז צ  : לֹו-ֵראִשית ְדָגְנָך ִתירְשָך וְיְִצָהרֶּ

 עייןב' הבא לידו בראשונה ו. א' המובחר שבדבר. זה השורש יש לו שתי משמעות. ראשית

ראשית דגנך וגו' המובחר  פירושזה ה פסוקוב. שם מה שכתבתיתבוא  ש פרשתרא

אבל אין משמעו הנקצר או . וגו' יצהר כל חלב )יח,יב( קרח פרשתב כמו שכתבתישבתבואה ו
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 משום הכיהנידוש ראשון אלא כבר נידוש ונעשה כל התבואה דגן והוא תורם המובחר מהם 

 . ז צאנך משמעו הניגוז ראשוןאבל וראשית ג. נקרא בפי חכמים תרומה

"ע יו"ד סי' של"ג ראשית הגז מצותה ווכדתניא בתוספתא חולין והובא בש הרחב דבר:)

נקרא בפי חז"ל ראשית הגז  משום הכי. בתחלה ואם הפריש בין באמצע בין בסוף יצא

שם מה  יתאעל הא דא ,א(קלו)התוס' חולין  שייתומיושב בזה קו. ראשונההגיזה הכמשמעו 

והקשו מנלן בתרומה מדכתיב ראשית . ומה ששיריה ניכרין אף ראשית הגז ששיריה ניכריןתר

ולדברינו מבואר דראשית דכתיב בתרומה הוא המובחר שבדגנך . בגז כתיב ראשית הכי נמיו

ם שאינו מובחר אבל בגז משמעו הניגוז ראשון היה אפשר לפרש ימיירי שיש שירי ורחךכל וע

 . (. אני הכל בכלל ראשית הגזכל הגיזה הראשונה של צ

כבר נתבאר לדעת הגאונים והרמב"ם דכל דמידגן בכלל דגנך פירות . דגנך תירשך ויצהרך

 . וכל זרעים לאפוקי ירקות

. קרח כתיב במצות תרומה כל חלב וגו' ראשיתם אשר יתנו לה' לך נתתים פרשתדב. תתן לו

כמו טעון ברכה להפריש חלק גבוה דמשמעו אשר יתנו מרצונם וכמו שהיה המנהג בכל דבר ה

אבל לא נתבאר שמחויבים . לכהנים הובא המצוה שם שמתנה זו תהי כמה פעמים שכתבתי

 צהרויירוש הכתוב כאן תתן לו חובה ליתן ראשית דגן ת פירושעל כן . ליתן המובחר לה' ולכהן

 . לכהן

 

 ה  ,פרק יח

ר  ה יָך ִמָכל 'הִכי בֹו ָבחַּ יָך -ֱאֹלהֶּ ֹׁד ְלָשֵרת ְבֵשםְשָבטֶּ ֲעמ ָיִמים-הּוא ּוָבָניו ָכל 'ה-לַּ  : הַּ

מפרש כי בו בכהנים דמיירי . פרש"י בשם הספרי כאן שאין שירות אלא מעומד. לעמוד לשרת

לפרש שאי אפשר ומשמעות לשרת בשם ה' הוא ברכת כהנים שהוא בשם . זו פרשתב

מי הוא ומי . הוא ובניו פסוקהדאם כן האיך יבואר זה . בעבודת המקדש ומחשב לשם גבוה

ואין לפרש קטנים שמכונים בשם בנים שהרי קטנים פסולים . המה בניו הכל בכלל כהני ה'

ואפילו קטנים עולם עם אביהם והיינו דתניא בספרי כל . מפרשי בב"כעל כן לעבודה אלא 

דה ג"כ שהרי נכלל בזה הלשון עבו מכל מקוםו. הימים בין בארץ בין בחו"ל וזה אינו אלא בב"כ

הסמוכה  פרשתהוא דעת תנא דספרי דמיירי רק בכהנים והכי מפרש הכל זה ו. כתיב לשרת

 . וכי יבא הלוי וגו' כמבואר בפרש"י בשם הספרי

להוכיח  )לח,א( אינו מפרש הכי דא"כ אמאי נצרך הש"ס בסוטה פ"זעל כן אבל תלמוד דילן 

הרי . ברך בשמו אתקיש ברכה לשירותלשרתו ול עיל )י,ח(בעמידה מדכתיב ל הניםכרכת דב

רכת לא מפרשי האי לישנא בב ורחךכל מפורש לעבוד לשרת בשם ה' שהוא ב"כ אלא ע

והכי מבואר . דבהאי קרא לאו ברכה כו' אף על פיפרש"י שם בד"ה ואתקיש כו' ו עייןו. הניםכ

ו ושרת בשם ה' אלהי ז(פסוק ) הסמוכה פרשתבפירוש זה הלשון דכתיב ב גמראדעת ה

 ורחךכל שבשם הוי אומר זה השיר שהלוים אומרים אלא ע שירותאיזו  ,א(יא)מפרשי בערכין 

וקאי גם על פרשה הקדומה . כמשמעו לשון מכל שבטיך ,על כל השבט פסוקמפרשי זה ה
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דילן גם על הכהנים ביחוד ועליהם  פסוקומתפרש . כמו שכתבתידמיירי בכל שבט לוי ג"כ 

הוא ובניו  על זה כתיבו. וים כתיב לעמוד לשרת בשם ה' זה השירועל הל. כתיב לעמוד לשרת

 . תמיד דצעירי הלוים עולין לשירמסכת וכדתנן ב

בביאור לשרתו ולברך  (ח,י)לעיל  כמו שכתבתיעוד משמעות אחרת והוא  כל הימים פירושו

 וכן כאן נכלל בלעמוד לשרת בשם ה' תפלה וברכה. בשמו עד היום הזה שהוא תפלה וברכה

. דברים הללו לג' כונות יםנמצא לש"ס דילן מתפרש. בשביל ישראל כל הימים אפילו בחו"ל

 . ללוים ולשיר. לשרת בשם ה'. לעמוד לשרת בכהנים וכמשמעו

. כמה פעמים כמו שכתבתיוכך הוא דרך משנה תורה . זו תפלה וברכה. בשם ה' כל הימים

 . בסמוך עיין עודו

 

 ו  ,פרק יח

ֹׁא הַּ -וְִכי ו יָך ִמָכליָב ד ְשָערֶּ ר-ֵלוִי ֵמַאחַּ ל-הּוא ָגר ָשם ּוָבא ְבָכל-יְִשָרֵאל ֲאשֶּ ּוַּת נְַּפשֹו אֶּ ָמקֹום -אַּ הַּ

ר ר -ֲאשֶּ  : 'היְִבחַּ

 בערכין גמראולדעת ה. רק בכהנים פרשתדעת רש"י בשם הספרי מיירי כל ה. וכי יבא הלוי

ודאי מיירי בכהנים ביחוד ג"כ  מקום מכלו. מיירי גם בלוים דכתיב בהו ושרת בשם ה' )יא,א(

 . חלק כחלק יאכלו וזה אינו אלא בכהנים ח(פסוק ) שהרי כתיב

אכן לפי הפשט . פרש"י עפ"י הגמרא לכהן שבא ומקריב קרבן עצמו או ברגלים הפרשוענין ה

משמרות כהונה ולויה מתחלקות לשבתות והיה כל משמר משפחה  והענין הוא דמלבד שהי

עוד היו כהנים ולוים מפוזרים בישראל . (ב,קז)כדאיתא במנחות . בתי אבות גדולה כדי ששה

 מכל מקום. שלא היו בכלל משמרות מחמת מיעוטם ופיזורם ולא היה עליהם חיוב כלל לבוא

עבודה והיינו דכתיב בבית  הםוליתן ל םהזהיר הכתוב לקבלבית המקדש אם באו במקרה ל

כה"ג ואמר ספחני נא אל אחת הכהונות וגו' הרי עלי שיבוא כל הנותר בביתם להשתחות ל

וכי יבא הלוי מאחד שערי מכל נצרך להסתפח לבית אב הקבוע וזהו דבר הכתוב  השיהי

לא בעיר שכולה כהנים או לוים שהמה באים בשבתם אלא הוא דר . ישראל אשר הוא גר שם

 . באיזה עיר בקרב ישראל

 . ולא עוד אלא. כותו בעבודהשהרי הוא לא מכר ז. ובא בכל אות נפשו וגו'

 

 ז  ,פרק יח

ְֹׁמִדים ָשם ִלְפֵני -ֱאֹלָהיו ְכָכל 'הוְֵשֵרת ְבֵשם  ז ְלוִִים ָהע ָחיו הַּ  : 'האֶּ

לא חלה עליו בית המקדש שעד שלא בא ל אף על פיד. מצות עשהעליו הוא . ושרת בשם וגו'

. רת בכהונה או בלויהאבל אחר שבא במקרה עליו לש. ההמצוה שהרי אין לו שבת קבוע

 ה(פסוק ) הקודם בפסוק פסוקדאלו מ. דמכאן למדנו מצות שיר בלוים ,א(יא)בערכין  איתאוכד

. הייתי אומר שהוא רשות ונבחרים לזה אבל לא שהוא חובה. כי בו בחר וגו' לשרת בשם ה'
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דמשמר הלוים הקבוע מחויב  מכל שכןוממי שבא במקרה למדנו  מצות עשהוכאן כתיב בלשון 

 . בכך בשבתו וכדכתיב כל אחיו הלויים וגו'

 

 ח  ,פרק יח

ל ח ד ִמְמָכָריו עַּ ֹׁאֵכלּו ְלבַּ ק י ק ְכֵחלֶּ  : ָהָאבֹות-ֵחלֶּ

ובאמת אחר שזכה בעבודה ממילא ידענו . לבד העבודה זכה גם באכילה. חלק כחלק יאכלו

מנין לכהן שבא ומקריב  ,ב(קט)תא בב"ק והיינו דאי. שהוא בכלל כהן הזורק שזוכה באכילה

ומנין שעבודתה ועורה . ושרת קרבנותיו בכל עת ובכל שעה שירצה ת"ל ובא בכל אות נפשו

כיצד צריך להשמיענו זה הדין אלא אם  פירושהא כיצד כו'  ,שלו ת"ל ואיש את קדשיו לו יהיו

 . כו' םבעל מוהיה 

וגם לדברינו מבואר יפה . ראוע בספרי ובגמהיינו משמר הקבוע כיד. לבד ממכריו על האבות

דזה לא נאמר אלא במי שבא מאחד מערי ישראל שאין לו משמר ולא מכר זכותו לבד מי 

אין לו בית המקדש אלא במשמרו מחויב לבא ושלא במשמרו אפילו בא ל. שמכר זכותו אינו כן

 . גם קבלת חז"ל אמת בקרבן עצמו או ברגלים מכל מקום. זכות

 

 ט  ,פרק יח

ל ט ָתה ָבא אֶּ ר-ִכי אַּ ץ ֲאשֶּ ֵֹׁתן ָלְך ֹלא 'ה-ָהָארֶּ יָך נ גֹויִם ָהֵהם-ֱאֹלהֶּ ֹׁת הַּ ֲעשֹות ְכתֹוֲעב ד לַּ  : ִתְלמַּ

ועוד הא  ארץ ישראליש להתבונן מה זה ענין אזהרה על הכישוף ל. כי אתה בא אל הארץ וגו'

. עשה תמים תהיה וגו' כבר נזהרנו על הכישוף וכתיב גם עונשה אלא כאן באה עוד בצרוף

מצומצם זמנה בגשמי השנה ובזה תלוי חיותן של  ארץ ישראלד הפרשאכן מזה למדנו ענין ה

יושביה ונצרך לדעת מתי ירדו גשמים של לאחר הזמן של זריעה ולא להקדים הרבה והיו ז' 

 נזהרו ישראל ביחוד כי אתה משום הכיו. האומות משתמשים בידיעות כאלו זה בכה וזה בכה

ולא בא להזהיר שלא יהיו בעצמם מכשפים וכדומה אלא . בא אל הארץ לא תלמד לעשות וגו'

והיינו שדרשו חז"ל אבל אתה . הלא ילמדו לעובד כוכבים בתוכם לעשות כדי לדעת מה שיהי

 . מובן דללמוד כדי ללמד לעובד כוכבים לעשות אסור וזהו עיקר אזהרה זו בכאן. למד להורות

 

 י  ,פרק יח

ֲעִביר ְבנֹו-אֹל י ֵשף-יִָמֵצא ְבָך מַּ ֵֹׁסם ְקָסִמים ְמעֹוֵנן ּוְמנֵַּחש ּוְמכַּ  :ּוִבתֹו ָבֵאש ק

נדרש לדעת יהא שואל היה כדי שאם ישראל יעובד כוכבים שהוא מעביר וגו' לא ימצא בך 

 . ממנו

 

 יב  ,פרק יח

ת -ִכי יב ֹׁת -ָכל 'התֹוֲעבַּ תֹוֵעב ל הַּ ה ּוִבְגלַּ ֵֹׁשה ֵאלֶּ ה ע יָך מֹוִריש אֹוָתם ִמָפנֶּיָך 'הָהֵאלֶּ  : ֱאֹלהֶּ

 . תועבה זו אפילו בעובד כוכבים האינו רוצה שתהי משום הכיו. כי תועבת ה' וגו'



16 
 

 

 ארץ ישראלהרי הקב"ה אינו חפץ שגם העובדי כוכבים יעסקו ב. ובגלל התועבות וגו'

 . בכאלה

 

 יג  ,פרק יח

יָך 'הָתִמים ִתְהיֶּה ִעם  יג  : ֱאֹלהֶּ

. וה' הטוב בעיניו יעשה. מה שאתה נצרך לדעת תרגיל עצמך לילך בתום. תמים תהיה וגו'

עם ה' אלהיך וכבר  התמים הנני מבטיח שתהי הובספרי דריש עוד הוראה אחרת כשתהי

בשו"ת  תבכך וכ. הראנו לדעת דרך משנה תורה דגם לפי הפשט שתי זו שמענו בכמה קראי

 . כולל האזהרה וההבטחה פסוקהרשב"א סי' תי"ג שזה ה

 

 יד  ,פרק יח

ל יד ָתה יֹוֵרש אֹוָתם אֶּ ר אַּ ה ֲאשֶּ גֹויִם ָהֵאלֶּ ל-ִכי הַּ ֲֹׁנִנים וְאֶּ ן -ְמע ָתה ֹלא ֵכן ָנתַּ ְֹׁסִמים יְִשָמעּו וְאַּ ק

יָך 'הְלָך   : ֱאֹלהֶּ

לפי דברינו במשמעות תמים תהיה לילך . כי הגוים האלה וגו' ואתה לא כן וגו' נביא וגו'

 אף על פיאבל יש לדעת ד. וא"כ מה זו תמימות שנחקור מן הנביא עתידות. טח בתוםב

ולא לחקור עתידות וכמאמר בלעם . דבהליכות האדם בעולמו של עצמו יש להיות תמים עם ה'

יש  פשותננת בזמן מלחמה ואין עצה ברורה והרי הוא סכ מכל מקוםכי לא נחש ביעקב וגו' 

שאול המלך הצדיק ששאל באוב שהרי בפירוש דברה תורה כי  וזהו טעמו של. לחקור ולדעת

מבואר שבזמן שאין נביא ואין אפוד ההכרח לשאול גם באוב . אתה לא כן וגו' נביא מקרבך וגו'

היינו משום שהוא גרם . וגם לשאול באוב לדרוש ,יג(י)והא שנענש על זה כדכתיב בדהי"א 

רים שבקדושה אבל ודאי ההכרח לדעת מה לו לשוב ולבקש מה' שיענהו ע"י דבהיה ו. לזה

על כן מצוי בתוכם מעוננים וקוסמים . כי הגוים האלה וגו'הפסוק ובזה מתפרש . לעשות

לדברים הכרחים וממילא הורגלו בכך גם לדבר שאין ההכרח לדעת וכל יחיד הולך למעונן 

יושב במקום בדבר שמוכרח לכלל ישראל הלא יש נביא ש. אבל אתה לא כן נתן וגו'. וקוסם

במקרה שרצה הקב"ה להודיע את הנביא כי אם המלך או סנהדרין אבל יחיד לא ידע ממנו 

 . דבר אותו אדם כמו ענין האתונות של שאול

"ק ואבל לא כל מה שרוצה היחיד לדעת ידע ע"י הנביא שהרי אפילו על משה רבינו אמרו במ

 לאו ואי בירםואתן מדבר ד מדידע משה. דשליחא דב"ד ליכא משום לישנא בישא ,א(טז)

וגם על שמואל שהיה ידוע . שארי נביאים כןשל דליכא משום לישנא בישא מנא ידע משה מכ

המשניות להרמב"ם בהקדמה  פירושלנביא בישראל אמר הנער לשאול אולי יגיד לנו וגו' ]וב

ול ולולי היה מנהגם לשא. ולא היה מתחדש אצלם שלא היו שואלים לנביא בזה הלשוןכתב 

לנביא לא בא שאול לשמואל בעד אבידה כו' עכ"ל ולא זכיתי להבין ואדרבה משם מבואר 

מה שאין . הוא בנביא ה' שאינו דבר סגולה אלא הקב"ה מגיד דבריו לנביאכל זה להיפך[ אבל 



17 
 

 

עניני כישוף הוא דבר סגולה בסתרי הטבע וכשמשמשים בו ההכרח לדעת לפי סגולת  כן

 . ת' בוהטבע שהטביע יוצר כל י

 

 טו  ,פרק יח

ִֹׁני יִָקים ְלָך  טו יָך ָכמ יָך ֵאָליו ִתְשָמעּון 'הָנִביא ִמִקְרְבָך ֵמַאחֶּ  : ֱאֹלהֶּ

שלא עפ"י אות ומופת לבד נודע כי  ורה )ז,א(התודי יסהלכות הרמב"ם ב כמו שכתב. מקרבך

ו שנתעלה על תו ומעשיוהוא נביא אלא עפ"י שיודעין שראוי לכך עפ"י חכמתו הרחבה ופריש

 . לדעת על בוריו אלא כשהוא מקרבך אי אפשרכל זה ו. בני גילו

 

 טז  ,פרק יח

ר טז ֹׁל ֲאשֶּ ת 'הָשַאְלָת ֵמִעם -ְככ ֹׁעַּ אֶּ ֵֹׁסף ִלְשמ ֹׁר ֹלא א ָקָהל ֵלאמ ֵֹׁרב ְביֹום הַּ יָך ְבח  'הקֹול -ֱאֹלהֶּ

ת ֹׁאת ֹלא-ֱאֹלָהי וְאֶּ ז ָֹׁלה הַּ ְגד ה עֹוד וְֹלא-ָהֵאש הַּ ְראֶּ  : ָאמּות אֶּ

לעיל ה' כ"ד שנכלל בדבריהם ואת תדבר אלינו את כל  כמו שכתבתי. בכל אשר שאלת וגו'

אמרו ואת בלשון נקבה  משום הכיו. לשעה ההבא נבואה אשר ידבר וגו' גם דברי תורה גם

 . יע"ש

 אי אפשרוזה . לשמוע דבר ה' בלי צרוף הגוף אי אפשר הזא דבל. ואת האש הגדולה וגו'

כמו שהוא פרוש ונבדל לאהבת ה' והתבודדות או ע"י יסור הקולות באותה שעה אלא למי 

לשמוע קול  אי אפשרואחר שאין אנחנו פרושים . ע"ש )ה,כד( ולעיל )ד,לו(שם ולעיל  שכתבתי

 . ה' אם לא בראות האש הגדולה הזאת שקשה לסבול גם זה כמראה

 

 יז  ,פרק יח

ר  יז ֹׁאמֶּ  : ר ִדֵברּוֵאָלי ֵהיִטיבּו ֲאשֶּ  'הוַּי

כבר ביארנו לעיל ה' כ"ה טעם ההפרש דשם כתיב היטיבו כל אשר דברו . היטיבו אשר דברו

וכאן כתיב אשר דברו דשם נכלל תורה שבכתב ובע"פ אבל כאן לא מיירי אלא בנבואה שבאה 

 . לשעה

 

 יח  ,פרק יח

ִתי ְדָברַּ  יח ם ָכמֹוָך וְָנתַּ ב ֲאֵחיהֶּ רֶּ ם ִמקֶּ ם ֵאת ָכלָנִביא ָאִקים ָלהֶּ ר ֲאֵליהֶּ ר -י ְבִפיו וְִדבֶּ ֲאשֶּ

ּוֶּּנּו  : ֲאצַּ

 . היינו גוף דבר הנבואה בלי שנוי. ונתתי דברי בפיו

כל הרמוז  רוח הקודשהיינו באור הנבואה שהיה מבין ב. ודבר אליהם את כל אשר אצונו

ולא כל  רוח הקודשמה שלא כל ישראל הבינו והוא פירש להם כפי אשר יצוה ב ,באותה נבואה

 . וזה דיוק לשון את כל אשר אצונו ועיין מה שכתבתי בספר שמות )כה,כב( ולעיל )א,ג( הרמוז
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. יחזקאל כתיב והיא כתובה פנים ואחור וכתוב אליה קינים והגה והיבספר ו הרחב דבר:)

שראה יחזקאל ספרו אשר זכה בו מהר סיני והמלאך פירש לו כל המרומז  על זההבאור 

ואחור היינו צרופי שמות . הכתוב כמשמעו פירושהיינו . מתחלה שכתובה פנים שפירוו. בספרו

וכמו שהיה כתוב  הפרשעוד ראה כתוב אליה ענינים שלא מענין ה. שבהם נכלל ענינים הרבה

 אף על פיו. מלשון קנים תעשה את התבה ,ענינים מפוזרים. וזהו קינים צמועני בפפסוק  כל

כמו  קבהנשון מדלא כתיב קינות בל מכל מקוםמלשון קינה דמשמעו  ,שכתיב קינים ביו"ד

עוד ראה שנרמז בהם כמה חכמות ומדעים שבטבע . מבואר דגם זה נכלל בתיבה זו. קינה

עוד נרמז בהם סודות שאין לדבר בהם אלא . הגבהם והיינו והבני אדם העולם ונדברים 

 פירושידע יחזקאל ב כל זה. בורכמו אות ה' וי' שאין נשמע כ"כ בהרגש הד. במחשבה וזהו והי

שזהו תורה שבע"פ שלא ניתן לכתוב  אף על פיו. הומד לישראל כפי אשר יצוינבואתו והוא ל

כמו רשאי לכתוב  צמועני זה אינו אלא לומר לרבים מתוך הכתב אסור אבל בפ מכל מקום

 . (. ס' שמות ל"ד כ"ז ע"ש שכתבתי

 

 יט  ,פרק יח

ר  ל-ֹלאיט וְָהיָה ָהִאיש ֲאשֶּ ע אֶּ ְדרש ֵמִעמֹו-יְִשמַּ ִֹׁכי אֶּ ֵבר ִבְשִמי ָאנ ר יְדַּ י ֲאשֶּ  : ְדָברַּ

מכאן למדו . מיותר ומה מקרא חסר אשר לא ישמע את אשר ידבר בשמי רי זהה. אל דברי

. לא ישמע הוא בעצמו אל דברי. א. פסוקדשלשה דברים נכלל בזה ה )סנהדרין פט,א( חז"ל

 ל דבריוכן מי שלא יציית א ג,. וכן לא ישמיע את דברי ב,. י עצמוהיינו נביא המוותר על דבר

 . הנביא

 

 כ  ,פרק יח

ר ֹלא כ ֵבר ָדָבר ִבְשִמי ֵאת ֲאשֶּ ר יִָזיד ְלדַּ ָּנִביא ֲאשֶּ ְך הַּ ֵבר ְבֵשם -אַּ ר יְדַּ ֵבר וֲַּאשֶּ ִצִּויִתיו ְלדַּ

הּוא ָּנִביא הַּ  : ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ּוֵמת הַּ

 עתהדל כתיב אך האיש אשר יזיד וגו' שאינו חייב אלא מי שהיה עולה עולא . אך הנביא

ודי יסהלכות והיינו שכתב הרמב"ם . אין דבריו נשמעין הזא הדיוט שבל מה שאין כןלשמוע לו 

הא למדת שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה לפיכך אם יעמוד אחד בין  אפ"ט ה" ורההת

הרי דייק . ופת ויאמר שה' שלחו להוסיף מצוה וגו'מן האומות בין מישראל ויעשה אות או מ

 . הדיוט מה שאין כןוהיינו שנתחזק לנביא . דוקא שעשה תחלה אות או מופת

 ורהתיני הרמב"ם שבא להגיד ד מה שכתבתיללמדנו . האי דבר מיותר. אשר יזיד לדבר דבר

 . בזקן ממרא דבר כמו שכתבתילפרש במצות שבתורה והוא בכלל דבר 

 הנחנקין קפרב איתאכד. אבל לא אותו צויתי אלא לנביא אחר ,אפילו צויתי. צויתיו אשר לא

 . )סנהדרין פט,א(

 

 כב  ,פרק יח
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ֹׁוָה וְֹלא כב ָּנִביא ְבֵשם יְה ֵבר הַּ ר יְדַּ ר ֹלא-ֲאשֶּ ָדָבר ֲאשֶּ ֹׁא הּוא הַּ ָדָבר וְֹלא יָב  'הִדְברֹו -יְִהיֶּה הַּ

ָּנִביא ֹלא  ּנּוְבָזדֹון ִדְברֹו הַּ  : ָתגּור ִממֶּ

 פירושוא"כ . ה"אהרמב"ם שם פ"י  תבכך כ. שיהי אבל נפל דבר קטן ממנו פירוש. ולא יבא

בספר נתפרש  כיוצא בזהו. יבא שלא יהיה מכוין וכשר הדבר שיהי לדבר הנביא בשם ה'

 . עש וועט ניט צו קומען( חרתאשון במדבר ד' ג' כל בא לצבא )ובל

ומשום שמדבר במי שמוחזק בנביא וא"כ . תירא שמא תיענש עליו פירש"י לא. לא תגור ממנו

והיה מקום לירא להרגו מפני קדושתו ותורתו . הוא בחזקת אדם גדול וקדוש ופרוש מן העולם

 . כתיב לא תגור ממנו משום הכי

 

 פרק יט

 א  ,פרק יט

ת 'היְַּכִרית -ִכי א יָך אֶּ ר -ֱאֹלהֶּ גֹויִם ֲאשֶּ ֵֹׁתן לְ  'ההַּ יָך נ תֱאֹלהֶּ ְבָת -ָך אֶּ ַאְרָצם וִיִרְשָתם וְיָשַּ

ם ם ּוְבָבֵתיהֶּ  : ְבָעֵריהֶּ

דשם מיירי משום . לעיל י"ב כ"ט כתיב כי יכרית וגו' וישבת בארצם. וישבת בעריהם ובבתיהם

ישיבת הארץ שתחשוב שכך סגולת הארץ בעבודת הגויים האלה יעו"ש אבל כאן ענין הפרשה 

כתיב וישבת בעריהם ובבתיהם ותעמוד על ידיעה  ום הכימש. תלוי בידיעת הערים ובבתיהם

 . איזה עיר ראויה עפ"י האופנים המבואר בפ"ב דמכות. ברורה

 

 ב  ,פרק יט

ר  ב ְבִדיל ָלְך ְבתֹוְך ַאְרְצָך ֲאשֶּ ֵֹׁתן ְלָך ְלִרְשָתּה 'הָשלֹוש ָעִרים תַּ יָך נ ְך : ֱאֹלהֶּ רֶּ דֶּ גָתִכין ְלָך הַּ

ת ְשָת אֶּ ר יְַּנִחיְלָך -וְִשלַּ יָך וְָהיָה ָלנּוס ָשָמה ָכל 'הְגבּול ַאְרְצָך ֲאשֶּ ֵֹׁצחַּ -ֱאֹלהֶּ  : ר

והיה נשמר יפה . ולא תחשוב כי יותר טוב להמציא עיר מקלט במלוכה אחרת. בתוך ארצך

אלא דוקא . אבל לא כן. שלא יוכל לעבור את הגבול בלי רשיון ממנהיגי ארצך ,גואל הדםמ

שיש בהן טעם  אף על פידמצות שבתורה  )יח,טז( שמותבספר ביארנו  וכבר. בתוך ארצך

 . יש בהן חוקי תורה שגבהו מדעת אנושי מכל מקוםותכלית לפי דעת אנושי 

 

 ד  ,פרק יט

ר ד ֵֹׁצחַּ ֲאשֶּ ר ָהר ת-וְזֶּה ְדבַּ ר יַּכֶּה אֶּ ת וְהּוא ֹלא-ֵרֵעהּו ִבְבִלי-יָנּוס ָשָמה וָָחי ֲאשֶּ עַּ שֵנא לֹו -דַּ

ֹׁםִמתְ  ֹׁל ִשְלש  : מ

ואולי הערים . לדעת אם הוא בבלי דעת אי אפשראם הוא שונא  מה שאין כן. והוא לא שנא לו

 . אמנם. בזה להכותו נפש

 

 ה  ,פרק יט
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ת ה ֹׁא אֶּ ר יָב ְרזֶּל ִמן-וֲַּאשֶּ בַּ ל הַּ ֹׁת ָהֵעץ וְָנשַּ ן ִלְכר ְרזֶּ גַּ ֹׁב ֵעִצים וְִנְדָחה יָדֹו בַּ ְחט ר לַּ יַּעַּ -ֵרֵעהּו בַּ

תָהעֵ  ל-ץ ּוָמָצא אֶּ ָעִרים-ֵרֵעהּו וֵָמת הּוא יָנּוס אֶּ ת הֶּ ה וָָחי-ַאחַּ  : ָהֵאלֶּ

שהיה הגרזן קרוב להרוג את החוצב . ודבר זה בסכנת עצמו. ואשר יבא את רעהו ביער וגו'

 . ברור שהוא בשגגה וגולהעל כן . עצמו

 

 ו  ,פרק יט

ן ו ֵֹׁצחַּ ִכי יֵ -פֶּ ָדם ַאֲחֵרי ָהר ֵֹׁאל הַּ ֹׁף ג ם ְלָבבֹו וְִהִשיגֹו ִכייְִרד ש וְלֹו ֵאין -חַּ ְך וְִהָכהּו ָנפֶּ רֶּ דֶּ ה הַּ יְִרבֶּ

ט  : שֵנא הּוא לֹו ִמְתמֹול ִשְלשֹום-ָמוֶּת ִכי ֹלא-ִמְשפַּ

קרוב הדבר  מכל מקוםשהרוצח נס ובורח במהירות  אף על פיש. כי יחם לבבו והשיגו

 . ישיגנו ברבוי הדרך שהבורח עומד לפושלא ייעף ולא ייגע בחמימותו עד ש גואל הדםשה

שאין לו . דברמתוב בגואל הדם הכ )י,ב(מפרש במכות . ולא אין משפט מות כי לא שנא וגו'

 ,משפט מות על שהרג את הרוצח בשוגג והטעם כי לא שנא וגו' פירש"י שם דמוסב על ראשו

שלא היה  גואל הדםההריטב"א שם שקאי על  פירושויותר נראה . שהרוצח לא היה שונא וגו'

 איתאוכדומה . וה"ז כמו שלבו אונסו. אלא לבבו חם ומביאתו לידי כך. שונא להרוצח תחלה

גואל שלא יירא . יש לחוש לכך משום הכיו. ולא מיקרי רצון. יצרא אלבשה (ב,נא)בכתובות 

 . לעצמו ויהרוג את השוגג הדם

 

 ז  ,פרק יט

ל ז ֹׁר שָ -עַּ ְּוָך ֵלאמ ִֹׁכי ְמצַּ ְבִדיל ָלְךֵכן ָאנ   :לש ָעִרים תַּ

אבל עיקר מצות ערי מקלט בא . ולא ירבה הדרך כל כך. על כן וגו' שלש ערים תבדיל לך

רק מה שצוה . רק בשביל שהגלות מכפרת על רוצח בשגגה. גואל הדםאפילו בלי מורא מ

 . גואל הדםהכתוב שלש ערים וגו' הוא מזה הטעם של מורא 

 

 ח  ,פרק יט

ת 'הִחיב יַּרְ -וְִאם ח יָך אֶּ ת-ֱאֹלהֶּ ן ְלָך אֶּ יָך וְָנתַּ ֹׁתֶּ ֲאב ע לַּ ר ִנְשבַּ ֲאשֶּ ר -ָכל-ְגֻבְלָך כַּ ר ִדבֶּ ץ ֲאשֶּ ָהָארֶּ

יָך ֹׁתֶּ ֲאב  : ָלֵתת לַּ

אבל  ,א(נו)לפי הפירושים שבב"ב . היינו קיני קנזי וקדמוני. ונתן לך את כל הארץ אשר דבר

שאם היו זכאים . יירי בשעת כיבוש הארץדשם מ. אין זה הרחבת הארץ שכתוב לעיל י"א כ"ד

אבל כאן מיירי בהבטחה של . היו מתפשטים למערב ולקצה דרומית מערבית עד ים אוקינוס

 . שלש ארצות שהבטיח ה' לאברהם וזה אינו אלא לעתיד לבא

 

 ט  ,פרק יט

ת-ִכי ט ֹׁר אֶּ ְּוָך-ָכל-ִתְשמ ִֹׁכי ְמצַּ ר ָאנ ֲעשָתּה ֲאשֶּ ֹׁאת לַּ ז ִמְצוָה הַּ ת הַּ יֹום ְלַאֲהָבה אֶּ יָך  'ה-הַּ ֱאֹלהֶּ

כֶּת ִבְדָרָכיו ָכל ה-וְָללֶּ ָשלש ָהֵאלֶּ ל הַּ ְפָת ְלָך עֹוד ָשלש ָעִרים עַּ ָיִמים וְיָסַּ  : הַּ
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אלא דשם לא כתיב כל  )יא,כב(,כל הפרטים שכתוב כאן נתפרש גם לעיל . כי תשמור וגו'

 ,ב"ן שיהי גלוי לפניו ית' שלא תחטא עודהרמ כמו שכתבומשמעו . הימים וכאן כתיב כל הימים

ובזמן דוד ושלמה  ,אלא לפי אותה שעה ,אבל בפרשה הנ"ל לא נתלה בכך. והיינו לעתיד

שלא הגיעו אז עדיין לכל הפרטים שבשם ואם היו  אף על פי. ג"כ ארץ ישראלנתרחבו גבולי 

היה יותר משלש  לא מכל מקוםו. מגיעים להתנאים היו מגיעים להרחיב תחומי הארץ יותר

אלא באופן שיהא גלוי  אי אפשרוזה  ,כאן שמיירי בקיני קנזי וקדמוני מה שאין כן. ערי מקלט

לא כתיב כאן ולדבקה בו משום  משום הכיכדכתיב להלן ל' י' ו. וידוע לפניו שלא יחטאו עוד

 . לא יהיה נדרש לזה בואלתיד ולע. דמשמעו יהנה לת"ח מנכסיו

 

 י  ,פרק יט

ר  וְֹלא י ב ַאְרְצָך ֲאשֶּ רֶּ יָך ָדִמים 'היִָשֵפְך ָדם ָנִקי ְבקֶּ ֵֹׁתן ְלָך נֲַּחָלה וְָהיָה ָעלֶּ יָך נ  : ֱאֹלהֶּ

לא  מכל מקום. ים הרבהאשיהיו אז זכ אף על פישל ההורג בשגגה ד. ולא ישפך דם נקי

 . ב()מ, בקידושין ספ"א איתאאלא שאין הדור נידון אלא אחר רובו כד. ימלט מחוטאים ג"כ

 

 יא  ,פרק יט

ל-וְִכי יא ש וֵָמת וְָנס אֶּ ב לֹו וְָקם ָעָליו וְִהָכהּו נֶּפֶּ ָעִרים ָהֵאל-יְִהיֶּה ִאיש שֵנא ְלֵרֵעהּו וְָארַּ ת הֶּ   :ַאחַּ

 . "דיוא"כ אינו בהתראה שיהרג בב. וכי יהיה איש שנא לרעהו וגם וארב לו וגו'

 

 יב  ,פרק יט

ָדם וֵָמתוְָשְלחּו ִזְקֵני ִעירֹו וְלָ  יב ֵֹׁאל הַּ ֹׁתֹו ְביַּד ג ֹׁתֹו ִמָשם וְָנְתנּו א  : ְקחּו א

 אף על פיאם הוא שונא והיה הדבר בלי דעת ברורה  מה שאין כן. ונתנו אותו ביד גואל הדם

 . אלא מניחים אותו למקרה גואל הדםאין מוסרים אותו בידים ליד  מכל מקוםשאינו גולה 

 

 יג  ,פרק יט

םָתחֹוס ֵעי-ֹלא יג ְרָת דַּ ָּנִקי ִמִיְשָרֵאל וְטֹוב ָלְך-ְנָך ָעָליו ּוִבעַּ  : הַּ

עד . דדם הנקי אין לו מנוחה והרוח שט בעולם ומחבל כל מה שהרוח יכול לעשות. וטוב לך

 (א,ה)בחגיגה  איתא]וכן כל המת לפני זמנו כד. ובזה טוב לך. שנשפך דם שופכו ונח גם דמו

 . ובפרש"י בד"ה דרעינא כו'[

 

 יד  ,ק יטפר

ר  יד ץ ֲאשֶּ ל ָבָארֶּ ר ִתְנחַּ ִֹׁנים ְבנֲַּחָלְתָך ֲאשֶּ ר ָגְבלּו ִראש ִסיג ְגבּול ֵרֲעָך ֲאשֶּ ֵֹׁתן  'הֹלא תַּ יָך נ ֱאֹלהֶּ

 : ְלָך ְלִרְשָתּה

חדא השגת . יש בזה שתי אזהרות מבוארות בכתוב כדרך משנה תורה. לא תסיג גבול רעך

אבל א"כ אין הבנה ללשון אשר גבלו . וזהו לשון גבול רעך. גבול סימני הקרקע שבינו לחבירו
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ראשונים אלא יש כאן אזהרה שניה שהובא בספרי שאסור לשנות תחום הארץ שעשו 

אין לשון גבול רעך מדויק שהרי  פירושולזה ה. היינו אשר גבלו ראשונים. הנשיאים ויהושע

וטעם אזהרה שני' . שתי אזהרותכאן  ותמבואר ל כורחךאלא ע. ברצון הלזה מחליפים כולם ז

דחלוקת הארץ היה ענין קדושה שהרי בזה תלוי דין יובל וכמה  כמה פעמים כמו שכתבתיהוא 

סי'  בהעמק שאלה מה שכתבתי עייןוהוא קדושת הגוף דלא פקע בכדי ו ורהתל דינים ש

 . קל"ח

 

 טו  ,פרק יט

ָחד ְבִאיש ְלָכל-ֹלא טו ל-ָטאת ְבָכלחַּ -ָעֹון ּוְלָכל-יָקּום ֵעד אֶּ ר יֱֶּחָטא עַּ ִפי ְשֵני ֵעִדים אֹו -ֵחְטא ֲאשֶּ

ל  : ֵעִדים יָקּום ָדָבר-ִפי ְשלָשה-עַּ

. )ו,א(במכות  איתאלא כתיב לא יעיד אלא לא יקום דמשמעו במקיימי דבר כד. לא יקום

והכונה דעדות בעלמא ע"ד עבירה אם הוא מהימן כבי תרי רשאי להעיד כדי לשנוא אותו 

אי  נפקא מינה מונותמיני וכן בד. בפסחים דקי"ג ב' אבל לא יקום לענין עונש ממש איתאכדו

 . לממון או לשבועה כידוע

 . היינו מזיד. לכל עון

 . בשוגג. ולכל חטאת

 . בין חטא קל או חמור. בכל חטא אשר יחטא

חויב ואם אמר התובע שיש לו שלשה עדים מ. מיירי בממון. על פי שלשה עדים יקום דבר

 . פשותניני הרמב"ן לעיל י"ז ו' בד פירושלהביא שלשתן ולא סגי בשנים והכי 

 

 טז  ,פרק יט

ֲענֹות בֹו ָסָרה-יָקּום ֵעד-ִכי טז  : ָחָמס ְבִאיש לַּ

 . עד שיהיה מקיימי דבר עבודה זרהללמדנו שאין דין . ולא כתיב כי יעיד. כי יקום וגו'

גבי עדים  יז(פסוק ) ים והשופטים כמו שכתוב בסמוךולא כתיב לפני הכהנ. לענות בו סרה

 יבעימא היינו משום שעדים הראשונים שהעידו אפשר שלא העידו לפני מומחין ל. המזימים

מכל בעינן מומחין  מהתורהד למאן דאמר אפילוכשר בהדיוטות  דיני ממונות למאן דאמר

קבלו עדים נעשים זוממין  ואם. לכולי עלמאאם קבלו התובע והנתבע הדיוטות כשרין  מקום

 וממיםזדים ע למאן דאמר אפילו. לכולי עלמאאם הזימו אותם אבל הזמן בעינן דוקא מומחין 

 . דוקא מומחין לכולי עלמאהרי הוא כגזלות וחבלות ד מכל מקוםממונא 

 

 יז , פרק יט

ר-וְָעְמדּו ְשֵני יז ם ָהִריב ִלְפֵני -ָהֲאָנִשים ֲאשֶּ ֹׁ  'הָלהֶּ כ ָיִמים ִלְפֵני הַּ ר יְִהיּו בַּ ְֹׁפִטים ֲאשֶּ ש ֲהִנים וְהַּ

 : ָהֵהם
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. לפי הפשט המה העדים המעידים שהיו עדי שקר. ועמדו שני האנשים אשר להם הריב

 . והדרש ידוע

המה דיינים . והשופטיםהיינו דיינים דסמיכי שדנים בדמוי מלתא למלתא או . לפני הכהנים

 . מראמקן ז פרשתלעיל ב כמו שכתבתיקי התלמוד ושדנים בכח החקירה עפ"י ח

 . לפי דרך החקירה והלמוד באותו הדור. אשר יהיה בימים ההם

 

 יח  ,פרק יט

ְֹׁפִטים ֵהיֵטב וְִהֵּנה ֵעד יח ש ר ָעָנה ְבָאִחיו-וְָדְרשּו הַּ קֶּ ר ָהֵעד שֶּ קֶּ  : שֶּ

מת השופטים בכח החקירה המה חרוצים גם לחקור ולדרוש על הא. ודרשו השופטים היטב

שאם היה  אף על פי. לפי כחם רישותודקירות מחויבים בח משום הכי. יותר מדיינים כהנים

השופטים  מכל מקוםכ"כ היו דנים כפי יכלתם  חקירות ודרישות"ד כהנים ואינם בקיאים ביב

 . כפי כחם הטוב חקירות ודרישותמחויבים ב

שים זוממין אלא א"כ גם ללמדנו דאין נע. כפל לשון. והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו

הרי לא העיד שקר שהרי הוא . העדות הוא שקר לאפוקי אם כבר נגמר דינו למיתה גם בלעדם

לא ניגמר  אפילוומצד הסברא היה ראוי לומר ד. (ה א)חייב מיתה וזהו מאמר רבא במכות 

 אבל אינו כן במשנה. דינו אלא שבאמת הרג את הנפש גם בלעדי עדותם הרי לא העידו שקר

והיה ראוי . והיינו משום שלמדו מדכתיב שקר ענה באחיו. דתנן הוא הון נהרגין )שם ו,ב(

ניזומין  מכל מקוםהעיד באחיו אלא ענה משמעו אחר עדים אחרים שהעידו ג"כ  רלכתוב שק

 . לא תענה יעו"ש בפסוקשמות כ' י"ג בספר  כמו שכתבתי

דיני בנגמר דינו לקטלא או לקנסא או בהא דממעטינן מהכפל אם העידו אמת היינו  ורחךכ לוע

מה שאין . וכיון שהעידו אמת כבר נתחייב. בעלמא דלא איברי סהדי ודייני אלא לשקרי ממונות

זהו היוצא מאותו סוגי' . "ד גמר דינוילא נתחייב ע"י עדים עד שיצא מפי ב ,קטלא או קנסא כן

 דמכות 

ולפי . פשותניני וד נסותקיני לד ממונותדיני ורש"י ותוס' נדחקו בטעמים אחרים לחלק בין ]

 . [הואדרת אלי פרכן בס תבואח"כ מצאתי שרבינו הגר"א כ. כמו שכתבתידעתי החלוק ברור 

 

 יט  ,פרק יט

ָך יט ְרָת ָהָרע ִמִקְרבֶּ ֲעשֹות ְלָאִחיו ּוִבעַּ ם לַּ ר ָזמַּ ֲאשֶּ ם לֹו כַּ  : וֲַּעִשיתֶּ

 . הפרט כתיב על זהו. תזה הלשון אינו אלא בנפשו. ובערת הרע מקרבך

 

 כ  ,פרק יט

ִּנְשָאִרים יְִשְמעּו וְיִָראּו וְֹלא כ ָך-וְהַּ זֶּה ְבִקְרבֶּ ָדָבר ָהָרע הַּ ֲעשֹות עֹוד כַּ ִֹׁספּו לַּ  : י

של  וממיםזדים בע מה שאין כן )סנהדרין פט,א( שצריכין הכרזה. והנשארים ישמעו ויראו

גוף  מכל מקום. אין צריכין הכרזה. ובערת הרע מקרבךשאין נהרגין ולא שייך בהו  דיני ממונות
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מדלא כתיב בתחלת עדותם לפני הכהנים  דיני ממונותמיירי גם ב ורחךכל הפרשה בע

 . וקבלום דיני ממונותלעיל דמיירי ב כמו שכתבתיוהשופטים 

 

  פרק כ

 א  ,פרק כ

ל-ִכי א ִמְלָחָמה עַּ כֶּב עַּ -ֵתֵצא לַּ ָך וְָרִאיָת סּוס וָרֶּ ֹׁיְבֶּ ם ִכיא ב ִמְמָך ֹלא ִתיָרא ֵמהֶּ יָך  'ה-ם רַּ ֱאֹלהֶּ

ץ ִמְצָריִם רֶּ ְלָך ֵמאֶּ עַּ מַּ  : ִעָמְך הַּ

ה רק המלכים מתגרים ז הזת אה לאפוקי יהודה על עשרת השבטים שלא שנאו ז. על אויבך

שהרי גם ה' הולך עם . וגם אם היו שני הצדדים עובדי ה' לא היה שייך זה הבטחון. הבז

דמשמעות . ועוד ,דשמות כ"גבספר בעלי דבבך ולא סנאך כמו  רגם אונקלוסתו. מחנה השני

בעלי  פירושאלא . וא"כ לא שייך ללחום על אויב בלב. אויב פירושוכן הוא . סנאך הוא בלב

 . לפי הענין קוםמל בכ כיוצא בזהמתגרה בדברים ומצער ו. דבבך

 כמו שכתבתיה ישראל ביחוד בשעת מלחמה שכינה שורה בקרב מחנ. כי ה' אלהיך עמך

 . לעיל ו' ט"ז

. תצא פרשתאם אינו באופן שהארון הולך עמם וכמבואר להלן  אפילו. המעלך מארץ מצרים

 . ממצרים בלי ארון ההשכינה שורה בישראל כמו שהיה בעלי מכל מקום

 

 ב  ,פרק כ

ל ב ל-וְָהיָה ְכָקָרְבכֶּם אֶּ ר אֶּ ֵֹׁהן וְִדבֶּ כ ִמְלָחָמה וְִנגַּש הַּ  : ָעםהָ -הַּ

לבד המבואר בפרשה מדבר מוסר השכל להיות נזהרים מדבר רע בשעת . ודבר אל העם

 . ועוד דברי מוסר לפי כח המדבר ולפי הענין. הסכנה ובשעה שהשכינה שורה בקרבם

 

 ג  ,פרק כ

ל ג ִמְלָחָמה עַּ יֹום לַּ ם ְקֵרִבים הַּ תֶּ ע יְִשָרֵאל אַּ ם ְשמַּ ר ֲאֵלהֶּ ֹׁיְֵביכֶּם ַאל-וְָאמַּ ְבכֶּם ַאליֵרַּ -א -ְך ְלבַּ

ְחְפזּו וְַאל-ִתיְראּו וְַאל ם-תַּ ְרצּו ִמְפֵניהֶּ עַּ  : תַּ

 עבודה זרה. דהיינו עובדי  א(פסוק ) לעיל כמו שכתבתי. על אויביכם

 . לעשות בהם רעה כשיפלו בידכם. אל ירך לבבכם ן:כל ע

 . מלעשות דבר בפועל. אל תיראו

 . וןלא תתנהגו במהירות כי אם במת. ואל תחפזו

. בשברון המחנה להיות נמסר ביד השונא בשעה שתראו איזה דבר שלא בטוב. ואל תערצו

 . להלן ל"א ו' עייןו

 

 ד , פרק כ
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ֵֹׁלְך ִעָמכֶּם ְלִהָלֵחם ָלכֶּם ִעם 'הִכי  ד ה ְתכֶּם-ֱאֹלֵהיכֶּם הַּ ֹׁיְֵביכֶּם ְלהֹוִשיעַּ אֶּ  : א

 . והשגחתו בפרטות )סוטה מב,א( זה מחנה הארון. ההולך עמכם

 . להצליח בכלל המלחמה לנצח. להלחם לכם וגו'

המנצחים נדרשים לישועה לכל יחיד שלא יהרג  אפילוהרמב"ן ד כמו שכתב. להושיע אתכם

 . ולצאת מן המלחמה בשלום

 

 ח  ,פרק כ

ל ח ֵבר אֶּ ְֹׁטִרים ְלדַּ ש ֵלָבב יֵֵלְך וְ -ָהָעם וְָאְמרּו ִמי-וְיְָספּו הַּ ְך הַּ ָיֵרא וְרַּ ֹׁב ְלֵביתֹו וְֹלא ָהִאיש הַּ יָש

ת ס אֶּ ָחיו ִכְלָבבֹו-יִמַּ ב אֶּ  : ְלבַּ

דאפשר איש מצוק ומר נפש . צמועת ולא הזהירו תורה כמשמעו שלא יסכן א. ולא ימס וגו'

ואין איסור במלחמה . במלחמה הליוטוב לפניו הנפ. צמועת מבקש המות אלא שאסור לאבד א

אלא מלחמה שאני . סכנת נפשות מתורכמו שאין המלך מוזהר מלעשות מלחמת הרשות הג

אין איסור לאדם להכניס עצמו במלחמה  הכי נמי. במלכות דקטלא כו' ,ב(לה)שבועות  עייןו

 . בראשית ט' ה'בספר  מה שכתבתי עייןאבל ולא ימס את לבב וגו' ו. ולסכן עצמו

 

 י  ,פרק כ

ל-ִכי י ב אֶּ יָה -ִתְקרַּ יָה וְָקָראָת ֵאלֶּ  : ְלָשלֹוםִעיר ְלִהָלֵחם ָעלֶּ

מלכים פ"ו הלכות והרמב"ם . דברמתוב פרש"י במלחמת הרשות הכ. וקראת אליה לשלום

 חדמלחמת הרשות וא חדאין עושין מלחמה בעולם עד שקורין אליה בשלום א תבה"א כ

בתנאי השלום אם השלימו וקבלו שבע מצות שנצטוו  תבקאי שכ הכו' וליטעמי מצוה מלחמת

וכן עיר  טעוד בפ"ח ה" תבכך וכ. ן מהם נשמה והרי הן למס כו'עליהן אין הורגי חנני ב

 ,כו' וא"כ תנאי השלום הן ג' דברים עבודה זרהשהשלימה אין כורתין להם ברית עד שיכפרו ב

למלחמת  אפילוהאופן היה התנאי ששלח יהושע  הזל וע. היינו למס ועבדות וגירות לז' מצות

 . הכנענים

וא"כ . ובזה האופן מיירי כל הפרשה. אינו אלא למס ועבדותאבל רש"י פירש שתנאי השלום 

והא שרצה משה רבינו . ארץ ישראלולא שבעה אומות שב. ודאי דוקא מלחמת הרשות

בר ואח"כ ע ארץ ישראלשרצה תחלה לכבוש ולחלק . לא היה אלא לשעה. להשלים עם סיחון

. ו כמה דברים ותוכחותהענין נפל הזל שע )ב,כג ג,יב( דברים פרשתב כמו שכתבתי רדןהי

רוצים להיות  אפילו אי אפשר עבודה זרהגוים עובדי  ארץ ישראלאבל להניח לגמרי בשלום ב

 עבודה זרה. בחו"ל אם רוצין להשלים אין חוששין להם אם יעבדו  מה שאין כן. למס ועבדות

 

 יב  ,פרק כ

ְשִלים ִעָמְך וְָעְשָתה ִעְמָך ִמְלָחָמה וְ -וְִאם יב יהָ ֹלא תַּ ְרָת ָעלֶּ  : צַּ
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. כפרש"י שהכתוב מבשרך שאם לא תשלים עמך סופה להלחם בך. ועשתה עמך מלחמה

אבל אחר שהחלות להלחם בה אסור . חוש להלור"ל שאם לא החלות להלחם עליה אין 

 . וצרת עליהעל כן . כי סופה להתגרות בך. להניחנה ולילך

 

 טו  ,פרק כ

ה ְלָכל טו ֲעשֶּ ָעִרים -ֵכן תַּ ר ֹלאהֶּ ֹׁד ֲאשֶּ ֹׁת ִמְמָך ְמא ֹׁק גֹויִם-ָהְרח ה ֵהָּנה-ֵמָעֵרי הַּ  : ָהֵאלֶּ

מיירי דא"כ אינם רחוקות מאד אלא הפרשה ג"כ לא מיירי בערי  ארץ ישראללא בסמוכות ל

ארץ שהרי היה כמה ערים שחוץ לגבול . ארץ ישראלאלא בערים שחוץ ל. עצמה ארץ ישראל

לא תלוי בשבעה עממין אלא  ארץ ישראלהרי גבול ש. והמה שייכים לשבעה עממין ישראל

ומחלק הכתוב דאם הערים רחוקות . ועיירות אלו מיקריין אינן רחוקות מאד. כמבואר בכתוב

ואין חשש שילמדו . דםאממך מאד וא"כ אינם שייכים לשבעה אומות כך הדין לשייר כמה בני 

 . אתכם כשיגדלו

 

 טז  ,פרק כ

ִמים הָ  טז ק ֵמָעֵרי ָהעַּ ר רַּ ה ֲאשֶּ יֶּה ָכל 'הֵאלֶּ ֵֹׁתן ְלָך נֲַּחָלה ֹלא ְתחַּ יָך נ  : ְנָשָמה-ֱאֹלהֶּ

 . שהמה בחו"ל אלא שהם שייכים לעמים האלה פירוש. רק מערי העמים האלה

עיקר הישוב מבני היה וי. דכיון שלא השלימו והחרבת את הישוב שלהם. לא תחיה כל נשמה

אין חשש שיצאו . הישוב שלהםהיה כשהשלימו י כןמה שאין ישראל יש לחוש שלא ילמדו וגו' 

והנה בזה ערים האלה חמורין . זולת מה שהמלך משלח להשתרר עליהם. "י לדור שםנב

ולא היתה המצוה לכלות . עצמה שבפירוש כתיב מעט מעט אגרשנו מפניך ארץ ישראלמערי 

ורק היו ומשום שלא ירבה עליך חית השדה . בפעם אחת את כולם זולת אנשי המלחמה

מה שאין . ארץ ישראלב עבודה זרהושלא להניח . )לעיל ז,ב( מוזהרים שלא לכרות עמם ברית

היתה המצוה לא תחיה כל  משום הכיו. עיר אחת שנכבשה אין חשש משום חית השדה כן

 . נשמה

 

 יז , פרק כ

ְפִרִזי -ִכי יז ְכנֲַּעִני וְהַּ ִֹׁרי הַּ ִחִתי וְָהֱאמ ֲחִריֵמם הַּ ֲחֵרם תַּ ר ִצְּוָך הַּ ֲאשֶּ יְבּוִסי כַּ ִחִּוי וְהַּ יָך 'ההַּ  : ֱאֹלהֶּ

החרם  )ז,ב(היתה האזהרה לעיל  ארץ ישראלבשבעה אומות שב. כאשר צוך ה' אלהיך

דשם לא הוזהרו לכלות הכל כמבואר לעיל שם  אף על פי. כמו כן אותה עיר. תחרים אותם

. מה הוזהרו להכרית את הכלעל אנשי חיל שהולכים למלח מכל מקוםכבר ביארנו שם ד. כ"ב

 כמו שכתבתיאלו ו מה שאין כן. וגם אשר ישארו אינו אלא משום ההכרח משום חית השדה

 . הקודם פסוקב

 

 יח  ,פרק כ
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ר ֹלא יח ן ֲאשֶּ עַּ יהֹוָה -ְלמַּ ם לַּ ם וֲַּחָטאתֶּ ר ָעשּו ֵלאֹלֵהיהֶּ ָֹׁתם ֲאשֶּ ֹׁל תֹוֲעב ֲעשֹות ְככ ְתכֶּם לַּ ְמדּו אֶּ יְלַּ

 : ֱאֹלֵהיכֶּם

ופרש"י הא אם עשו תשובה ומתגיירין אתם רשאים . למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות וגו'

אבל שבתוכה אין . ארץ ישראלדוקא אוה"ע שחוץ לגבול  פירוש )לה,ב(סוטה מסכת לקבלם וב

ולפי דברינו מיירי על זה. מקבלין אותם שמחמת יראה הם עושים עכ"ל והביאו הרמב"ן והשיג 

באמת לא מהני קבלת ז' מצות  ארץ ישראלאבל בערי . ממש ארץ ישראלכאן בערים שאינם מ

אחר שהחלו במלחמה ולא קבלו בשלום ששלח יהושע אם לא גירות לגמרי מקבלים לעולם 

 . והדברים ארוכים ועתיקים

 

 יט , פרק כ

ל-ִכי יט יָה ְלָתְפָשּה ֹלא-ָתצּור אֶּ ִבים ְלִהָלֵחם ָעלֶּ ְשִחית אֶּ -ִעיר יִָמים רַּ ְרזֶּן -תתַּ ֹׁחַּ ָעָליו גַּ ֵעָצּה ִלְנד

ָמצֹור ֹׁא ִמָפנֶּיָך בַּ ה ָלב ָשדֶּ ֹׁת ִכי ָהָאָדם ֵעץ הַּ ֹׁתֹו ֹלא ִתְכר ֹׁאֵכל וְא ּנּו ת  : ִכי ִממֶּ

וכן בסמוך כי ממנו תאכל . האי לנדוח עליו גרזן מיותר. לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן

מלכים הלכות ולמדתי ביאורו בלשון הרמב"ם . תרהאי ואותו לא תכרות מיו. ואותו לא תכרות

לא שנאמר אין קוצצין אילני מאכל שחוץ למדינה ואין מונעין מהם מים כדי שיתייבשו  חפ"ו ה"

תשחית את עצה וכל הקוצץ לוקה כו' ולא האילנות בלבד אלא כל המשבר כלים וגו' עובר בלא 

ית אלא על האילנות ורק באופן שקוצץ מבואר שאין לוקין על בל תשח. תשחית ואינו לוקה כו'

וליחשוב  דקאמר ,א(כב)במכות  איתאובאמת הכי מוכח מד. ולא במניעת המים וכדומה. בגרזן

ולא קאמר משום  נמי הקוצץ אילנות טובות ואזהרתיה מהכא כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות

את עצה בכל דמתחלה הזהיר הכתוב לא תשחית . אלא למדו מיתור לשון הכי. בל תשחית

 . אופני השחתה במניעת המים וכדומה

ומפרש הכתוב על לא תשחית את . שלא לקצץ צמהעני הוא אזהרה בפ. לנדוח עליו גרזן

דכל מה שנצרך להנאת אדם מצוה שלא להשחית אלא להנות ממנו . כי ממנו תאכלעצה 

לפני ממחיצתו  מצורע שנכנס סדאח' אר ,א(סז)בפסחים  איתאוהוי כד. וא"כ הוא נתקו לעשה

דשם איכא  אף על פיו. פטור שנאמר בדד ישב מחוץ למחנה מושבו הכתוב נתקו לעשה

התם בדד ישב לבדו ישב שלא יהא  איתאהיינו משום שאין העשה מיותר כד. מחלוקת תנאים

 . שנתקו לעשה על זהאבל כאן כי ממנו תאכל מיותר להגיד . כו'

שיש בו  עשהתא ו גרזן שבזה ודאי מוזהר בלהוא טעם על לנדוח עלי. ואותו לא תכרות

 . פסוקאבל דוקא הראוי למאכל במו שמבאר ה. מלקות

משום שהאדם . דלהכי דוקא עץ מאכל חמור כ"כ שלוקין עליו פירוש. כי האדם עץ השדה וגו'

. 'ובמדבר כ"ד בספר  כמו שכתבתיוהנה זה המשל נמצא בכמה אופנים . נמשל לעץ השדה

 פירושו. של בענין דמיירי היינו במצור המלחמה שאינו אלא בעץ מאכלביאר המ פסוקאך ה

רים בכיון בחשאי להיות במצור כדי להועיל יציהמשל הוא כמו שיש אדם שמשלחים המ

והנה כשהעיר נפתח והורגים אנשי . להמצירים לפתוח העיר ע"י שמסבבים מחלוקת בפנים
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נשים שבאו במצור מפני המצירים להרוג גם אותם א עתהדל וכי יעלה ע. העיר שבמצור

חי מן שנהנים בפריו בשעה שתולשים פרי  םכך עץ מאכל בא לתועלת המצירי ?תועלתםלו

ומכאן למדנו גם על שאר עתים שאילן שיש בו פרי חמור עונשו של . ראוי להוקירועל כן האילן 

 הקוצצו יותר משאר דברים שנהנים מהם 

ב"ק פרק מסכת והיינו דתנן ב. י מאכל אין לוקין עליהםואפילו נטיעות כל זמן שאין בהם פר]

והתוס' נתקשו בזה הרבה יעו"ש . החובל )צ,ב( הקוצץ את נטיעותיו אע"פ שאינו רשאי פטור

פטור ממלקות משום דנטיעה בת  –)ב"ק צא,ב( אבל מדברי הרמב"ם הנ"ל למדנו הפירוש 

 שנה עדין אין בה מאכל[

 

 כ  ,פרק כ

ר כ ק ֵעץ ֲאשֶּ ע ִכי ֹלאתֵ -רַּ ל-דַּ ְשִחית וְָכָרָת ּוָבִניָת ָמצֹור עַּ ֹׁתֹו תַּ ֲאָכל הּוא א ר-ֵעץ מַּ -ָהִעיר ֲאשֶּ

ד ִרְדָתּה ָֹׁשה ִעְמָך ִמְלָחָמה עַּ  : ִהוא ע

והכי . מהתורהלשיטת הרמב"ם דספק דאורייתא מותר  אפילוו. אבל בספק אסור. אשר תדע

. זהו לפי הפשט. מקום דאפשר לברר מודהב מכל מקום ,כז(י)כלאים הלכות דעת הראב"ד ב

 פירושרכ"ט  עשהתא סמ"ג בלהו. פרש"י עיין. החובל אשר תדע זה אילן מאכל קפרוהדרש ב

אסור מספק  משום הכיבשם הרמב"ם דמיירי בעץ שהיה עץ מאכל ועכשיו אינו מוציא פירות 

 . עד שידע כי כן הוא

 . גם וכרת בגרזן. למנוע מים. אותו תשחית

 

 כאפרק 

 ה , פרק כא

ר  ה ֲֹׁהִנים ְבֵני ֵלוִי ִכי ָבם ָבחַּ כ יָך ְלָשְרתֹו ּוְלָבֵרְך ְבֵשם  'הוְִנְגשּו הַּ ל 'הֱאֹלהֶּ ם יְִהיֶּה ָכל-וְעַּ -ִפיהֶּ

ע-ִריב וְָכל  : ָנגַּ

. שהמה כהנים ת"ח דוקא ,פשט זה היחס)לעיל י,ח( כבר ביארנו . ונגשו הכהנים בני לוי

לשרתו ולברך  א' כי בם בחר. שני טעמים. ות להכהנים ת"ח לאותו עניןוביאר הכתוב השייכ

 . שבין אדם לחבירו. ב' ועל פיהם יהיה כל ריב. ברכתם ברכה ותפלתם תפלהעל כן  בשם ה'

 איתאכד. היינו שהכהנים שומרים תורה כל מילי דמתא עלייהו רמיא. עונשי שמים. וכל נגע

וא"כ כל מקרה שבא . רמיא הכל מילי דמתא עלי ,צורבא מרבנן דאיכא במתא (א,ו)במ"ק 

להם להתפלל ע"ש  השהי (א,יא)במכות  איתאבעיר שאינו מצוי כ"כ עליהם חל העונש וכד

דכל ריב שלא ניטש טרם התגלע לרע וכל נגע  פסוקביאר ה הכי נמיו. וילן בהושע י' עובדא דר

. פי פיוס בני אדם וע"י תפלה שלא השגיחו להסירו על - הוא על פיהם. בידי שמים שבא בעיר

וזהו דברי . והתרפ םוה על זהודומה כאלו ע"פ נעשה הריב והנגע כיון שעליו הוא מוטל לדאוג 

 חשלמה במשלי י"ח דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן גם איש מתרפה במלאכתו א
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א להנרגן הו חא. האיש שמלאכתו להסיר דברי נרגן והוא התרפה פירוש. הוא לבעל משחית

 . משום זה עתה כשאירע אותה סיבה על הכהנים הלוים להתעסק. המשחית

ומזה יצא דרש . דכתיב הלוים קוםמל ועדיין אינו מדוקדק השנוי דכתיב בני לוי ולא כמו בכ]

מה  עייןו. שניגשים כהנים וישראלים יש לוים באמצע קוםמל דבכ )נט,ב( הנזקין קפרבגיטין 

  .להלן ל"א ט'[ שכתבתי

 

 ז  ,פרק כא

ת ז זֶּה וְֵעיֵנינּו ֹלא ָראּו-וְָענּו וְָאְמרּו יֵָדינּו ֹלא )ָשְפֻכה( ]ָשְפכּו[ אֶּ ָדם הַּ  : הַּ

וכן כאן הכהנים . הוא ע"י אחר הענישנאמר  קוםמל כ איתאבכורים  מיבירושל. וענו ואמרו

כפר לעמך וגו' וכשבאים ל. אומרים ידינו וגו' והזקנים שבעיר אומרים אחריהם מלה במלה

 . אומרים הכהנים לבדם

אבל . )סוטה מח,ב( כו' הוא עפ"י הגמרא בבלי ל לבפרש"י וכי תעלה ע. ידינו לא שפכו וגו'

איתא רבנן דהכא פתרין קריא בהורג כו' שלא בא ע"י ופטרנוהו ולא  (ה"ו)פט, מיבירושל

 . הרגנוהו ולא ראינוהו ולא עמעמנו על דינו

"ד דכתיב ידינו לא יב לא היה מודדין אלא מעיר שיש בה בה" פ"טלעיל אזלי עוד  הוולשיטתי]

. מוכח שהיה בידם להורגו. דקאי על ההורג מיהירושל פירושלפי  פירוששפכו את הדם הזה 

ולפי ש"ס . ומזה למד הרמב"ם שדוקא במקום סנהדרין של כ"ג. מבואר דמיירי בב"ד של כ"ג

. "ד שלש שלשהילא מוכח אלא ב )פס'ד,ו( ני העירמדכתיב זק ן )סוטה מה,ב(לפקא דילן דנ

 . כון[נל למד הרמב"ם א מיאבל עפ"י הירושל

 

 ח  ,פרק כא

ר ח ְמָך יְִשָרֵאל ֲאשֶּ ֵפר ְלעַּ ֹׁוָה וְַאל-כַּ ם -ָפִדיָת יְה ֵפר ָלהֶּ ְמָך יְִשָרֵאל וְִנכַּ ב עַּ רֶּ ִתֵתן ָדם ָנִקי ְבקֶּ

ָדם  : הַּ

ון תבואה הבא מחמת חניפת הארץ בשביל דם נקי כמו שכתוב עונש וחסר. ואל תתן דם נקי

 . )לה,לג( מסעי פרשתב

 

 ט  ,פרק כא

ָך ִכי ט ָּנִקי ִמִקְרבֶּ ָדם הַּ ֵער הַּ ָתה ְתבַּ ָיָשר ְבֵעיֵני -וְאַּ ה הַּ ֲעשֶּ  : 'התַּ

 . הוא הבטחה שיתבער הדם הנקי ולא יקרה עוד סיבות כאלה. ואתה תבער וגו'

 סנהדרין גדולהזה העסק של עגלה ערופה שנעשה בפומבי בעזר . יני ה'כי תעשה הישר בע

ובאסיפת עצה ברבים יש עזר ה' להגיע . וגורם חקירות על העבר ותקנות להבא. שבאו למדוד

 . לראות מה ישר בעיני ה'. והיינו כי תעשה הישר. לזה לבער הרע מביניהם

 

 


