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ושים שאם בא לחזור בו יחזור שמתוך ל גר שבא להתגייר מודיעים לו מקצת ע" מכאן אמרו רבותיו ז- " כי אל אשר תלכי אלך] "יז- י רות א טז"רש [1

אסור לו להתייחד קבה עם זכר שאיה , "כי אל אשר תלכי אלך"ל "דברים של רות אתה למד שאמרה לה עמי אסור לו לצאת חוץ לתחום בשבת א
ארבע מיתות , "ואלהיך אלהי"א "ו עאסור ל, "עמך עמי"עמו מובדלים משאר עמים בשש מאות ושלש עשרה מצות , "ובאשר תליני אלין"אישה אמרה לה 
 ".ושם אקבר"שי קברים מסרו לבית דין אחד לסקלין ושרפין ואחד להרגין וחקין אמרה לה , "באשר תמותי אמות"מסרו לבית דין 
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   בראשית  )א 
    הערות  קיםפסו  ושא 
 " כי טוב  , יום–אור  
 

יום 
  −  ". לילה–חשך  אחד

לפני לא נוצר אל ואחרי לא ] "מג י' יש[  ה- אא
אני ראשון ואני אחרון ] " מד ושם[ ".יהיה

 אני …] "כא מהשם [ ".ומבלעדי אין אלהים
ואין עוד אלהים מבלעדי אל צדיק ומושיע ' ה

מגיד מראשית אחרית ] " מו ישם". [אין זולתי
 ֹאֵמר עצתי תקום וכל .עשוומקדם אשר לא נ

   ".חפצי אעשה
קודשא בריך הוא אסתכל ] ב/זהר ב קסא[

 'יהי ערב' ]ר ג ז"ב [.עלמאבאורייתא וברא 
 מכאן שהיה "יהי ערבו"אין כתיב כאן אלא 

 מלמד שהיה בורא …סדר זמים קודם לכן
ז "ע [.ועולמות ומחריבן עד שברא את אל

ה רוכב על כרוב קל שלו ושט בשמו] ב /ג
  .עשר אלף עולמות

 שבעה דברים בראו קודם שברא] א/פסחים ד[
 תורה ותשובה וגן עדן וגיהם: העולם ואלו הן

  .ק ושמו של משיח"וכסא הכבוד וביהמ
] קפז'  שמש"ילקו] [י"רש" [בראשית] "א[

אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את 
 "החודש הזה לכם] "יב ב' שמ[התורה אלא מ
אשוה שצטוו בה ישראל שהיא מצוה ר

' תה[משום ? "בראשית"ומה טעם פתח ב
כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת ] "קיא ו

שאם יאמרו אומות העולם לישראל , "גוים
ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים 

 ה היא"הם אומרים להם כל הארץ של הקב
ברצוו הוא בראה ותה לאשר ישר בעייו 

  . מהם ותה לוטלה להם וברצוו תה
  .ה באלול"כ
כל תולדות שמים וארץ בראו ביום ] י יד"רש[

  . וכל אחד ואחד קבע ביום שגזר עליוראשון

  ".יוצר אור ובורא חשך] "מה ז' יש[
ר "ב" [ורוח אלהים מרחפת על פני המים] "ב[

] ח כז' מש. [זו רוחו של מלך המשיח] ח א
 פני בחוקו חוג על, בהכינו שמים שם אני"

  ".תהום
על ... ?הארץ על מה עומדת] ב/חגיגה יב[

י כה'מש[' עמוד אחד וצדיק שמו ש  [
  ".וצדיק יסוד עולם"
תורה שאדם למד ] רבה קהלת יא ז א[

  .ז הבל היא לפי תורתו של משיח"בעוה
אליעזר אומר אם יהיו ' ר]  א כש"רבה שה[

כל הימים דיו ואגמים קולמוסין ושמים 
 אין - ל בי האדם לבלרים וארץ מִגלות וכ

  .מספיקין לכתוב תורה שָלמדתי
    ח-ו  −  ". שמים–רקיע "יום שי  

    י-ט    , ימים–ּולמקוה מים ,  ֶארץ–יבשה " 

 
יום 

    יג-יא    ".ועץ ֹעשה פרי… דשא עשב שלישי

] יב, י[פעמיים 
  ".כי טוב"

ואת … ת הגֹדליםשני המֹאֹר… "יום רביעי  
  ".…הכוכבים

  שוים ] י"רש" [המאורות הגדולים] "טז[  יט-יד
 - " ואת הכוכבים. "בראו ותמעטה הלבה

י שמיעט את הלבה הרבה צבאיה "ע
והיו לֹאֹתת ] "יד[ ].ר מו"ב[להפיס דעתה 

  ".ולמועדים ולימים ושנים
ישרצו המים " 

  ,  נפש חיהשרץ

כל ] י"רש" [שרץ] "כ[
דבר חי שאיו גבוה מן 

בעוף . הארץ קרוי שרץ
כגון זבובים בשקצים 
כגון מלים וחיפושים 

ותולעים ובבריות כגון 
חולד ועכבר וחומט 

  .וכיוצא בהם וכן הדגים
 

יום 
 חמישי 

  …  יעופףעוףו

ם לאמר ַויברך ֹאָתם אלהי
 ּוִמלאו את המים פרו ּורבו

  ".בימים והעוף ִיֶרב בארץ

  כג-כ  

  

ביום ] זאב[
החמישי בראו 

מן יים בעלי הח
וכפי , המים

ישרצו "שאמר 
מן ". המים

המים בראו 
, שרצי המים

דגי הים 

ת
שי
א
בר
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] י"רש" [התנינם] "כא[  , תניִנםאת ה 
דגים גדולים שבים 

וא לויתן ובדברי אגדה ה
ובן זוגו שבראם זכר 

והרג את הקבה . וקבה
) משמרה(ּוָמְלָחה 

. לצדיקים לעתיד לבא
שאם יפרו וירבו לא 

יתקיים העולם בפיהם 
  ].ב/ עדב"ב[

  .והעופות
 ויברך ] "כב[

אותם אלהים 
ן "רמב" [לאמר
יפרש ] כח

שהברכה היא 
תן המאמר ש

בהם כח 
  .התולדה

הבהמה  למינה ואת חַית הארץַויעש אלהים את …  
  ".ֶרֶמׂש האדמהלמינה ואת כל 

  אדם ] סדר הדורות[  כה-כד
' א ביום והראשון יבר
  .בתשרי' א ראש השה

הם ] י"רש" [ורמש] "כד[
שרצים שהם מוכים 

ורומשים על הארץ 
וראים כאילו גררים 

 …שאין הלוכן יכר
שרץ הוא שם כללי ] זאב[

המתאים הן לאלו 
שבמים והן לאלו 
  .השורצים על הארץ

ביום ] זאב[
הששי בראו 
מן  בעלי החיים

 וכפי הארץ
תוצא "שאמר 

בראו ". הארץ
, הבהמות
רמשי , החיות

האדמה 
  .והאדם

 ְוִירדּו נו כדמותנובצלמ אדםעשה נויאמר אלהים "
… בצלמו אדםַויברא אלהים את ה. )בכל החיות(

ויאמר להם אלהים פרּו … ַויברך ֹאתם… זכר ונקבה
   ְוִכבֻׁשָה)א(ּוְרבּו ּוִמלאּו את הארץ 

ותו של עות] י"רש ["נעשה אדם] "כו[
 לפי שהאדם הוא .ה למדו מכאן"הקב

 לפיכך מלך .בדמות המלאכים ויתקאו בו
ן את המלכים הוא מלך בהן וכשהוא ד
  . להבין ולהשכיל- " כדמותינו. "בפמליא שלו

שעה שתים עשרה שעות הוי היום ] ב/סהדרין לח[
 שלישית עשה גולם שיה הוצבר עפרו ראשוה

 עמד חמישית בו שמה  זרקהרביעיתמתחו אבריו 
 זדווגה לו שביעית] ב כ[ קרא שמות ששיתעל רגליו 

 וירדו ארבעה עלו למטה שים שמיית] ד א[חוה 
 סרח עשירית צטווה שלא לאכול מן האילן תשיעית

.  טרד והלך לושתים עשרה ידון אחת עשרה
 אדם וחוה וקין ותיומתו –וירדו ארבעה ] תוספות[

  .ותו פעםאבל הבל לא ולד בא

האיש מצווה על פריה ורביה ] ב/יבמות סה[
  .על שיהם) א"וי(אבל לא האשה 

  ".לא ֹתהּו בראה לשבת יצרה] "מה יח' יש[
  .למלאכה] ב/סהדרין ט[  …)בכל החיות(ּורדּו 

 … לכם יהיה לָאכלה)הצומח(הנה נתתי לכם את כל 

  ל-כו

 ולא הרשה לאדם ולאשתו להמית] י כט"רש[
ולאכול בשר אך כל ירק עשב יאכלו בריה 

יחד כלם וכשבאו בי ח התיר להם בשר 
  ].ט ג[

הוא האדם " כל"כי עיקר ה] ח לא"אה[  .מאד אשר עשה והנה טוב כלוירא אלהים את 
טוב . "כל ברואיו' ובשבילו ואליו ברא ה

כל הבראים להורות ש] כלי יקר" […מאד
  .ור האדםהקודמים לא בראו כי אם בעב

… זה יצר טוב… ] ר ט ז"ב" [מאדהנה טוב "
זו מדת …זו מדת הטוב… זה יצר רע

שעל ידיה הבריות באים לחיי … יסורין
ודרך חיים ] "ו כג' מש[… העולם הבא
זה … זו גיהם… זו גן עדן… "תוכחת מוסר
זו מדת … זה מלאך המות… מלאך חיים
כי הרע צריך ] ן לא"רמב[… הפורעות

לכל ] "קהלת ג א[' כעין שא, בקיום הטוב
אלמלא ]  רבה טז וא"תדב". […זמן ועת
  .ר לא היה כל אותו הכבוד לישראל"יצה

 

שי
שי

ם 
יו

  

  ".ויהי ערב ויהי בקר יום הששי

טוב 
  .מאד

  )סוף(לא

  הארץ וכל צבאםויכלו השמים ו" 
כל המתפלל בערב שבת ] ב/שבת קיט[

 מעלה עליו הכתוב כאילו" …ויכולו"ואומר 
  .ה במעשה בראשית"עשה שותף להקב

 

 סיום

  .ושלים] יותן' ת[  ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה

  ".… ֹאתו כייקדשו… יברךו…  ביום השביעיישבתו שבת 

  ג- אב

 .מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת] ב/ז ג"ע[
 ?מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת
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.  האמורים למעלה–" אלה] "י"רש[  ד  .סיכום 
ת השמים והארץ בהבראם ביום עשות תולדו"
  . למדך שכלם בראו בראשון- " 'ה
" תוהו"קרא , החומר הראשון] ן א א"רמב[

כי , אבל יצר ועשה, ואחריו לא ברא דבר
ממו המציא הכל והלביש הצורות ותקן 

 וכל אשר בהם חומר השמיםכי , ודע. אותן
 -  וכל אשר בה חומר אחד הארץו, אחד
ושיהם , יהם מאיןה ברא אלו ש"והקב

  .והכל עשים מהם, לבדם בראים
ואדם ַאין "לא היתה צמחיה כי לא היה מטר : חזרה יום שישי !

  ".לעֹבד את האדמה
לא יצאו אלא על פתח הקרקע עמדו ] י"רש[  ה

ומה טעם . כי לא המטיר? ולמה. 'עד יום ו
לפי שאדם אין לעבוד את ? לא המטיר

גשמים האדמה ואין מכיר בטובתן של 
וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם 

התפלל עליהם וירדו וצמחו האילות 
ה "ללמדך שהקב] ב/חולין ס. [והדשאים

  .מתאוה לתפלתן של צדיקים
  .ועא] אוקלוס" [וֵאד. "ביום השישי  ו  ".וֵאד יעלה מן הארץ והשקה את כל האדמה" 

האדמה ויפח אלהים את האדם ָעפר מן ' ַוִייֶצר ה. "בריאת האדם 
  ".…באפיו נשמת חיים

  ].כז- א כו[חזרה   ז
  . לרוח ממללא- " לנפש חיה] "אוקלוס[
ז "שתי יצירות יצירה לעוה] י"רש" [וייצר"

ויצירה לתחיית המתים אבל בבהמה 
שאיה עומדת לדין לא כתב ביצירתה שי 

יודין ' מלא בב] בעל הטורים]. [יט[ן "יודי
  .וב ויצר רעיצר ט, או בשי יצריםלפי שבר

 עשאו מן –" …ויפח באפיו] "י"רש[
 מן גוף - התחתוים ומן העליוים 

  . מן העליויםשמההתחתוים ו
    ח  ".וישם שם את האדם אשר יצר… גן בעדן"טע  

קידושין [ ". שלום ובורא רעֹעֶׂשה] "מה ז' יש[  ט  ". טוב ורעדעת בתוך הגן ועץ החייםה"ושם את עץ  
 . הרע ובראתי לו תורה תבליןבראתי יצר] ב/ל

, "ִּגיחֹון", "ִּפיׁשֹון: "4-המתפצל ל" …ונהר ֹיצא מעדן להשקות" 
  ".ְפָרת", "ִחֶּדֶקל"

  ].כב, כא' בר ש"ילקו: [עיין  יד-י

 "במצות(בפקודין " לעבדה] "א/זהר א כז[  טו  ".וינחהו בגן עדן לָעבדה ולשמרה (
  .בפקודין דלא תעשה" ולשמרה", דעשה

" לעבדה ולשמרה"לא אמר ] א יא"דרפ[
אלא לעסוק בדברי תורה ולשמור את כל 

לשמור את דרך עץ ] "ג כד[' אמצותיה ש
' מש[' אואין עץ חיים אלא תורה ש" החיים
  ".עץ חיים היא למחזיקים בה] "ג יח

  ". יוסיף מכאובדעתויוסיף ] "קהלת א יח[   לא תאכל ממנו טוב ורעומעץ הדעת … " 

 כי ביום אכלך ממנו מות תמות"  

  יז-טז

". …כי אלף שנים בעיניך כיום] " צ ד'תה[
ולכך מת אדם הראשון תוך אלף ] י"רש[
שאם היה חי אלף היה יותר ]) ה ה [930(

  .ה"קבמיומו של ה

כל אדם שאין לו אשה שרוי ] ב/יבמות סב[  יח  ".לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו" √
בלא … טובה בלא ברכה בלא שמחהבלא 
איו … שלוםבלא … חומהבלא … תורה
ויקרא  …זכר ונקבה בראם] "ה ב['  שאאדם
" אעשה לו עזר כנגדו". " אדםשמםאת 

 - לא זכה .  כגדו–זכה ] א/יבמות סג[
חלוקה עליו וסותרת ] י"רש. [מגדתו
 …?  במה אשה עוזרתו לאדם…דבריו

] י"רש[? חיטין כוסס. אדם מביא חיטין
) אלא! (לא? פשתן לובש. פשתן. מיהבת

  .מצאת מאירה עייו ומעמידתו על רגליו
" טובים השנים מן האחד] "קהלת ד ט[
לפיכך יקה לו אדם חבר וישא ] י"רש[

אשת חיל עטרת בעלה ] "יב ד' מש. [אשה
] יח כב' מש". [וכרקב בעצמותיו מבישה

  ".'מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה"
"  עצם מעצמי ובשר מבשריהפעםזאת ] "כג[  כ-יט  .לחיות" שמות"האדם קרא  

 מלמד שבא אדם על כל בהמה] א/יבמות סג[
  .וחיה ולא תקררה דעתו עד שבא על חוה
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 ימים ברא 6-הכל מודים שב] ג ו' רבה במ[  ".ולאדם לא מצא עזר כנגדו" 
אמר ?  ולכאן מהו עושה6-את העולם מ' ה
רבי " שירמוריש ומע' ה] " ב זא"שמ[ …לה

מזווג  … אלא כך…ברכיה אומר לא
 ואומר פלוי ישא פלוית בעולמו זווגים

. ופלוית תשא לפלוי ומושיבן בבתיהן
  ".מושיב יחידים ביתה] "סח ז' תה[' שא

" הוא שמי' אני ה] "מב ח' יש] [ר יז ד"ב[  ".תרדמה"הפיל על האדם  
בירן לפיו שקרא לי אדם הראשון חזר והע

' לכל יש בן זוג ולי אין בן זוג'זוגות אמר 
אתמהא " ולאדם לא מצא עזר כנגדו] "כ[

 ה"אלא צפה הקב? ולמה לא בראה לו תחלה
לפיכך ]) ג יב([שהוא עתיד לקרות עליה תגר 
, כיון שתבעה. לא בראה לו עד שתבעה בפיו

  ".אלהים תרדמה על האדם' ויפל ה] "כא[מיד 
 חתיכת הבשר שממו שלא יראה] י"רש[

  .בראת ותתבזה עליו
  ].כג[עיין , ידע מכך

 

יצירת 
  :האשה

בה אותה , "אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה"לקח 
  ".ַויִבֶאָה אל האדם"

  כב-כא

] ב/דה מה" [אלהים את הצלע'  היבןו] "כב[
 באשה ביה יתירהה "מלמד שתן הקב

  .יותר מבאיש
 - "  מאיש ֻלקחה זאתכילזאת יקרא אשה "  כג  ".ִאשה: "האדם קרא שמה 

שברא העולם  מכאן .לשון ופל על לשון
  ].ר"ב [בלשון הקדש

רוח הקודש אומרת ] י"רש" [ודבק באשתו"  כד  ". באשתו והיו לבשר אחדודבק )הוריו(על כן יעזב איש את " 
) ולא האדם כפי שעשוי להשתמע(כן 

  ].סהדרין ז[לאסור על בי ח את העריות 
 באשתו ולא …"ודבק"] א/סהדרין ח[

  .באשת חברו
האוהב את ] ב/סהדרין עו] [ב/יבמות סב[

  …אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו
  ".ובו תדבק] "י כ' דב[והשווה 

כי אז היו כל פעולותיהם וכל ] ספורו[  )סוף(כה  ".ולא יתּבָׁששו… ויהיו שניהם ערומים" 
  .איבריהם לעשות רצון קום בלבד

 וגדולתו היתה מפלתו ערמתולפי ] י"רש[  ".ם מכל חית השדהוהנחש היה ערו" 
  . ארור מכל- ערום מכל 

 חשעץ הגןמכלאף כי אמר אלהים לא תאכלו : "שאל אותה ה ?"  

   אג

הרבה עליה דברים כדי שתשיבו ] י"רש[
  .ויבא לדבר באותו העץ

ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא … : "אמרה האשה 
  ".תֻמתּון פן  בוולא תגעו ממנותאכלו 

 הוסיפה על הצווי - " ולא תגעו בו] "י"רש[  ג-ב
לפיכך באה לידי גרעון הוא ] יז- ב טז[

". אל תוסף על דבריו] "ל ו' מש[שאמר 
אבות א . [כל המוסיף גורע] א/סהדרין כט[
  .וכל המרבה דברים מביא חטא] יז
, הציווי היה אל אדם ולא אל חוה] ח"עש[

ה לחוה ובשעת ציווי לחוה אך אדם ציו
כי ידע שים דעתן , הזהירה גם על הגיעה

ציוה ' והיא היתה סבורה באמת שה, קלות
  …גם על הגיעה

עשרה קבין של שיחה ירדו ] ב/קידושין מט[
  .תשעה טלו שים, לעולם

 דחפה עד ]י"רש" [תמותוןלא מות ] "ד[  .]ן ב יז"רמב[ עיין .שקר  תֻמתּוןלא מות : "אמר החש 
שגעה בו אמר לה כשם שאין מיתה בגיעה 

  ].ר"ב[כך אין מיתה באכילה 
  .חששו כביכול] מאיר[    כי יודע אלהים כי ביום אכלכם ממנו" 

לראות מה ראוי להיות בדרך ] העמק דבר[  .אמת  ונפקחו עינכם 
  .העולם ומה שאיו ראוי

  והיתם כאלהים   .יוצרי עולמות] י ה"רש[  ,שקר
מה ] "ו- ח ה' תה. [כמלאכים] ע"א[  .אמת

  ".…ותחסרהו מעט מאלהים? …אנוש
  .אמת  ".ֹידעי טוב ורע 

  ה-ד

) צלם (שכליקודם החטא היה כלו ] ח"רב[
 אמתועם השכל יבחין האדם בין ה(אלהי 

לא היה מתעסק בדברים גופים , )שקרוה
ולא היה יודע אותם וגלוי ערוה אצלו לא 

ה כי אם כשאר היה בעייו דבר מגו
וכאשר חטא והשיג כח התאוה , האברים

כי טוב העץ "ומשך אחר תעוגי הגוף וראה 
עש מיד " …למאכל וכי תאוה הוא לעינים

כי הופשט מן ההשגה השכלית ותלבש 
היופי  וטבע המדות בתאוה הגופית

והיתם כאלהים יודעי "כ אמר "וע, והכעור
 .ושקר אמת משיגי/ולא אמר יודעי" רע וטוב
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 כי טוב העץ למאכל 

 וכי תאוה הוא לעינים

 ותרא האשה " 

  ונחמד העץ להשכיל

 ראתה דבריו של - " ותרא האשה] "י"רש[  מפריו ותאכלותקח 
כי טוב ). "ר"ב(חש והאו לה והאמיתו 

וכי תאוה ". "כאלהים] "ה[ להיות –" העץ
ונפקחו ] "ה[ כמו שאמר לה - " הוא לעינים

 כמו שאמר - " ונחמד העץ להשכיל". "עיניכם
  ". י טוב ורעֹידע] "ה[לה 

… פיתוי העיים… ] טו מסילת ישרים[
  …שגרם לחטא הראשון שיעשה … הוא

  ".ותתן גם לאישה עמה ויאכל 

  ו

שלא תמות היא ויחיה הוא וישא ] י"רש[
  . לרבות בהמה וחיה- " גם. "אחרת

] ן"רמב" [כי ביום אכלך ממנו מות תמות] "ב יז[
) אלא(… שאין הכווה שימות מיד בו ביום

  .לא תתקיים לעד בחפצי, בן מותשאז תהיה 
  ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עיֻרמים הם" 
  ".נה ויעשו להם חֹגרתויתפרו עלה תא 

  .לעין החכמה] י"רש" […ותפקחנה"  ז
תאה ] ב/סהדרין ע" [ועץ הדעת] "יז,ב ט[

 .]ח ח' דב[  תקו- שבדבר שקלקלו בו . היה
    ".…אלהים מתהלך בגן' את קול ה"שמעו  

  ". עץ הגןבתוך"התחבאו  
  ח

  ?איזה עץ

לך איך הוה ] כח'  ברש"ילקו" [אֶיכה"  ט  ".?ַאֶיָּכה"קרא ' ה 
  …?חש אתמול לדעתי ועכשיו לדעתו של

יודע היה היכן הוא אלא ] י"רש" [אֶיכה"
בהל להשיב  שלא יהא ליכס עמו בדברים

] ד ט[וכן בקין ] ר"ב[אם יעישהו פתאום 
כב ' במ[וכן בבלעם " אי הבל אחיך"אמר לו 

ליכס עמהם " מי האנשים האלה עמך] "ט
  …בדברים

  ].ח[  י  ".את קלך שמעתי בגן ואירא כי עיֹרם אנכי ואחבא: "האדם עוה 

    יא  "?אכלָת… המן העץ. מי הגיד לך כי עירם אתה: "אמר' ה 

אמר להן ] ז ה"ע. [כאן כפר בטובה] י"רש[  יב  ."האשה אשר נתתה עמדי ִהוא נתנה לי מן העץ ואכל" 
כפויי כפויי טובה בי : משה לישראל

] כא ה' במ[ כפויי טובה דכתיב …טובה
בי כפויי ". ונפשנו קצה בלחם הקלוקל"

ירצו לפרש ] ן"רמב". […האשה"טובה דכתיב 
, שול הזהאתה גרמת לי המכ :שעה אותו

 .שתת לי אשה לעזר והיא יעצתי להרשיע
  .הטעי] י"רש" [השיאני"  יג  ".הנחש ִהׁשיַאני וֹאכל, ותאמר האשה? מה זאת עשית" 

ואיבה אשית בינך ובין הִאשה ובין זרעך ] "טו[  טו-יד  .עוש החש 
אתה לא תכוות אלא ] י"רש" [ובין זרעה

ת שימות אדם כשיאכל הוא תחלה ותשא א
חוה ולא באת לדבר אל חוה תחלה אלא 

לפי שהשים דעתן קלות להתפתות ויודעות 
  ".ואיבה אשית"לפתות את בעליהן לפיכך 

" הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב] "טו[
ואתה לא . האדם ידרוך על ראשך] מאיר[

  .תוכל אלא להקישו בעקב
  ,  והֹרנךהרבה ארֶבה ְעצבונך"

  בעצב תלדי בנים 
  ואל אישך תשוקתך 

אלו שי טפי " הרבה ארבה] "ב/ן קעירובי[
 . אחת דם דה ואחת דם בתולים:דמים

זה " והרנך ".זה צער גידול בים" עצבונך"
 .כמשמעו" בעצב תלדי בנים ".צער העיבור

מלמד שהאשה " ואל אישך תשוקתך"
 .משתוקקת על בעלה בשעה שיוצא לדרך

מלמד שהאשה תובעת " והוא ימשל בך"
 היא מדה טובה  זו.בלב והאיש תובע בפה

  …בשים
 שתובעתו – חצופה ]ב רמ כא"מ: [עיין
 אבל אי מקשטת עצמה ומרצה אותו .בפה
  .אז חייב בעוהן דעתו עליה אדרבה שית

  : עוש האשה 

  ".והוא ימשל בך

  טז

מ "ב [".…ונשים משלו בו… עמי] " ג יב'יש[
ן אים שלשה חייה] ב/ביצה לב] [ב/עה

מי ו …ואלו הן) צועקין ואין עין(חיים 
  .שאשתו מושלת עליו

… ארורה האדמה בעבורך… כי שמעת לקול אשתך: "עוש האדם 
  ".…בזעת אפיך תאכל לחם

שלא היית ראוי לעבור על ] ן יב"רמב[  יט-יז
  .מצותי בעבור עצתה

  . כך דרך העולם מעתה] מאיר[
 לא 'אל עפר תלך']  רבה לא לזא"תדב[

מכאן " ואל עפר תשוב] "יט[אמר אלא 
  .רמז לתחית המתים מן התורה
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שמחיה ', חיה'ופל על לשון ] י"רש" [חוה"  כ  ".… כיחוהשם אשתו "קרא  
  ".כי ִהוא היתה אם כל חי. "את ולדותיה

  ".אשה] "ב כג[השווה 
  . תפרושם הם] ג ז[השוה   כא  ".אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם' ויעש ה" 

] א/סוטה יד". [והלכת בדרכיו] "כח ט' דב[
). למי שאין לו לבוש(אף אתה הלבש ערומים 

  ".כי תראה עֹרם וכסיתו] "ח ז' יש[
הרי הוא ] י"רש" [היה כאחד ממנו] "כב[  ".הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע" 

כמו שאי יחיד בעליוים יחיד בתחתוים 
 מה שאין . לדעת טוב ורע? יחידתוומה היא

  .כן בבהמה וחיה
  גם מעץ החיים ואכל וחי לֹעלם"פן יקח  

  כב

ה שתתקיים "רצה הקב] ן"רמב]. [ב ט[
ואם יאכל מעץ , גזירתו במיתת האדם

 החיים שברא לתת לאוכליו חיי עולם
או שלא , ו שלא ימות כללא, תבטל הגזרה

  .ויבא יומו בעת הגזר עליו ועל תולדותי
ה סיבב את מהלך העיים "הקב] זאב[
באופן הקיים שהאדם ) ִשדד את המערכות(

 .אמם לא יאכל מעץ החיים לפי עץ הדעת
 

גרוש 
מגן 
  עדן

    ".ויגרש את האדם… וישלחהו

  .מלאכי חבלה] י"רש[  הכֻרבים 

 
… וישכן"

  ואת להט החרב המתהפכת  את
לשמר את דרך עץ "

  ".החיים

  )סוף(כד-כג

  

 …כבר קודם העין] י"רש" [ידע] "א[  ". את חוה אשתועידוהאדם " 
סהדרין . [שלאחר שטרד היו לו בים

  .שעה שביעית] ב/לח
אחר שראה שטרד מגן עדן ]  אח"רב[א "ד

בחטאו וקסה עליו מיתה ולא יחיה 
לעולם הוצרך להזדווג עם חוה לקיום המין 

ודע כי התשמיש . להשאיר אדם אחריו
ועוד תאות .  קרא ידיעהבלשון התורה

התשמיש היתה ִסָּבָתה עץ הדעת ולכן קרא 
  .בשם ידיעה

  ".ֹעבד אדמה" ".'קניתי איש את ה" ".…ותלד את קין" 
  ".ֹרעה צאן"  ".ָהֶבל "ואחריו את 

  ב- אד

  ].ב/לחסהדרין [לעיל ' עי, ביום השישי
שתאומה ולדה עם קין ועם הבל ] י א"רש[

  ].ר"ב" [ותוסף"ולדו שתים לכך אמר 
) משל(, מן הפסולת) הביא] (ר כב ה"ב[  ג  "'ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה" 

לאריס רע שהיה אוכל את הבכורות ומכבד 
  .למלך את הסייפות

  .המובחר] מלבים ג[  ".מבכרות צאנו ומחלבהן… והבל הביא" 

  ."ויחר לקין מאד ויפלו פניו… אל הבל' ויַשע ה" 
  ה-ד

  

 ו[  ו  "?ולמה נפלו פניך? למה חרה לך: "שאלו' האתלמה ] ספורכדואג על  באחיךק 
  ?שקבלתי קרבו ברצון

ואם לא תיטיב , הלוא אם תיטיב שאת: "ה לקין"אמר הקב !
  ".ואליך תשוקתו ואתה תמָשל בו, לפתח חטאת ֹרבץ

 - " הלוא אם תיטיב שאת "]יותן/אוקלוס[  ז
 יעזוב אותך - מעשיך /רכך דהלא אם תיטיב

  .עווך/חובך
 לפתח קברך –" לפתח חטאת רובץ] "י"רש[

חטאיך שמורים ליום (חטאתך שמור 
 של חטאת הוא –" ואליך תשוקתו). "הדין

. יצר הרע תמיד שוקק ומתאוה להכשילך
  . תתגבר עליואם תרצה - " ואתה תמשל בו"
'  גילה לו שאין חפץ ה–" הלוא] "מלבים[

הנה שֹמע מזבח ] " כב טוא"שמ[רק . במחה
למה לי רב ] " א יא'יש: [ועיין" (טוב

… ועיקר הוא שתיטיב מעשיך") …זבחיכם
והה קין לא ידע שהאדם חפשי במעשהו 

  . לעשות טוב ורעבחירהויש לו 
 "ויאמר קין אל הבל…  
  …ויהרגהו… ויקם קין."  

כס עמו בדברי ריב ומצה ] י"רש[  ח
  .להתעולל עליו להרגו

ה "דברי הקב) קין(שסיפר לו ] דעת זקים[
שחרה לו ) להבל(והראה לו . ומה שאמר לו

. היטב על אשר לא שעה אליו כמו אל הבל
  .בקאתו"  ויהרגהו…קיןויקם  "ושמח הבל

 אולי ישובלהכס עמו בדברי חת ] י"רש[  ? ֵאי הבל אחיך" 
  .ויאמר אי הרגתיו וחטאתי לך

  ".איָּכה] "ג ט[השווה 
 

קין 
 והבל

  "? הֹשמר אחי אֹנכי.לא ידעתי: ויאמר

  ט
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שלא כדיי ממוות ] משה סהדרין ד ה[  י  "!קול ְדֵמי אחיך ֹצעקים אלי מן האדמה? מה עשית" 
 אדם ותן ממון -  דיי ממוות. דיי פשות
דמו ודם  -  דיי פשות. ומתכפר לו

שכן , זרעיותיו תלויין בו עד סוף העולם
 …" אחיך ֹצעקיםְדֵמי" שאמר …יןמציו בק

נע ונד תהיה … כי תעבד את האדמה… ארור אתה… "ת
  ". בארץ

כי , "כי תעבוד את האדמה"ואמר ] ן"רמב[  יב-יא
בכל אשר תטרח בה לעבוד אותה כראוי 

בחרישה ועידור ובכל עבודה בשדה ותזרע 
תת כחה ) האדמה(לא תוסיף "אותה כהוגן 

  .ביא מעטתזרע הרבה ותאבל , "לך
ידוע " כי תעבד את האדמה] "העמק דבר[

דאדמה בלי עבודה איה מוציאה גידולים 
כי אם מעט וקין היה עובד אדמה ביתרון 

הכשר דעת והיתה מוציאה גידולים לפי 
לא "על כן היה הקללה שעבודתו . העבודה

היה עובדה ) כאילו שלא" (תסף תת כחה לך
  .כלל

טוען עליוים ) ה"הקב(אתה , בתמיה] י"רש[  יג  "!?אגדול עוני מנשו: "אמר קין 
 ?)לסלוח(ָעוי אי אפשר לטעון )ל(ותחתוים ו

שלשה באו בעלילה אלו ] ב/סהדרין קא[
קין דכתיב . ומשה] כז לח[עשו , הן קין

ע "אמר לפיו רבש" ?גדול עוני מנשוא"
כלום גדול עוי מששים ריבוא שעתידין 

] י"רש[? לחטוא לפיך ואתה סולח להם
 שלא באו לבקש לפי - שבאו בעלילה 

שאמרו , אלא באו בעלילה, ה בתפלה"הקב
  .דברים של צחון שאין להם תשובה

לבלתי הכות אתו ) זמית(לקין אות ' וישם ה", כגד חששו 
  ".כל ֹמצאו

איי רוצה ] י"רש" [שבעתים יוקם] "טו[  טו-יד
 דורות 7לסוף ) אלא(להקם מקין עכשיו 

וקם קמתי ממו שיעמוד למך מבי אי 
  ].כד- ד כג[ביו ויהרגהו 

דים בארץ שכל הגולים ] י"רש[ "בארץ נוד"  טז  ".…בארץ נֹוד"והתישב " 'מלפני ה"קין יצא  
 א בארץ וד כל מקום שהולך"ד… שם

היתה הארץ מזדעזעת תחתיו והבריות 
  .אומרים סורו מעליו זהו שהרג את אחיו

את , "ְמחּוָיֵאל"את , "ִעיָרד"את , "חנוך: "ןשושלת בי קי 
  ".ָלֶמ"את , "ְמתּוָׁשֵאל"

    יח-יז

  .היא אשתו של ח] י"רש" [נעמה] "כב[  כב-יט  ".ַנֲעָמה", "ּתּוַבל ַקִין", "יּוָבל", "ָיָבל"בי למך  

 שיו פורשות ממו מתשמיששהיו ] י כג"רש[  כד-כג  .שפרשו ממו) ָעדה וִצלה(הצטדקות למך לפי שתי שותיו  
… לפי שהרג את קין ואת תובל קין בו

  …והלא שוגג אי ולא מזיד… והוא מפייסן
כי שבעתים יַֻקם קין ולמך שבעים "] כד[

קין שהרג מזיד תלה לו עד ] י"רש ["וִשבעה
אי שהרגתי שוגג , ]טו[ דורות 7) לא עש(

) א"ד(? ש שיתלה לי שביעיות הרבה"לא כ
 ?מה או יולדות לבהלה) תיושו(אמרו 

  .למחר המבול בא ושוטף את הכל
ה : [כ עו לו שותיו"ראה שאח] מאיר[

 ויולד בן ויקרא את …ויחי למך] "כט- כח
  ".…שמו נח

לאדם ) שלישי(בן  
  ".ֵׁשת: "וחוה

 בא לו למך אצל אדם הראשון וָקבל ]י"רש[  כה ".…כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל"
וכי ) אדם לשות למך(מר להם א. על שיו

אתם ? עליכם לדקדק על גזירתו של מקום
יעשה את שלו ) ה"הקב(עשו מצותכם והוא 

) שות למך(לו  אמרו). שיעישו או שלא(
קשוט עצמך תחלה והלא פרשת מאשתך 

. משקסה מיתה על ידך] ה ג[ שה 130זה 
  ".…וידע אדם"מיד 

בימי אוש טעו בי ] ז א א" ע- רה משה תו[  ".ֱאנֹוׁש"ובו  
האדם טעות גדול ובערה עצת חכמי אותו 
 הדור ואוש עצמו מן הטועים היה וזו היתה

הואיל והאלהים ברא : אמרו, טעותם
כוכבים אלו וגלגלים לההיג את העולם 

 ותם במרום וחלק להם כבוד והם שמשים
המשמשים לפיו ראויין הם לשבחם 

 כבוד וזהו רצון האל ולפארם ולחלוק להם
  . וכבדֹודלֹוברוך הוא לגדל ולכבד מי שִג

  ".'אז הוחל לקרא בשם ה" ז

  )סוף(כו

לשון חולין לקרא את שמות האדם ] י"רש[
בשמו של ) פסלים/עצמים(ואת שמות 

  .ה לעשותן אלילים ולקרותן אלהות"הקב
  ].כז- א כו[  ב- אה  .הקדמה וחזרה על בריאת האדם 
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  .פרוט גילאים]. כו- ד כה[חזרה   ח-ג  , "ֱאנֹוׁש"ת א, "ֵׁשת"ילדו את  
אדם הראשון חסיד גדול ] ב/עירובין יח[

היה כיון שראה שקסה מיתה על ידו ישב 
  … שה130בתעית ופירש מן האשה 

את , "ֲחנֹו"את , "ָיֶרד"את , "ַמֲהַלְלֵאל"את , "ֵקיָנן"את  
  ".ָיֶפת"ו" חם", "שם"את , "ֹנַח"את , "ָלֶמ"את , "ְמתּוָׁשַלח"

צדיק היה ) ר"ב] (י"רש" [ויתהלך חנוך] "כד[  )סוף(לב-ט
וקל בדעתו לשוב להרשיע לפיכך מיהר 

  .ה וסילקו והמיתו קודם זמו"הקב
ויראו בני האלהים את בנות האדם כי ֹטֹבת הנה ויקחו להם נשים … " 

  ". אנשי השם…הנִפלים "…"מכל אשר בחרו

בי השרים ] י"רש" [בני האלהים] "ב[
 השרים ההולכים …א"ד, והשופטים

בשליחותו של מקום אף הם היו מתערבים 
כי אדם , והכון בעיי] ן ד"רמב. [בהם

בעבור שהיו " בני האלהים"ואשתו יקראו 
, והוא הוליד בים רבים… מעשה ידיו

והיו " ויולד בנים ובנות] "ה ד[ככתוב 
האשים האלה הולדים ראשוים מאב 
כי , ואם בשלמות גדולה מן הגובה והחוזק

  .ולדו בדמות אביהם
על שם שפלו והפילו ] י"רש" [הנפלים] "ד[

. את העולם ובלשון עברית לשון עקים הוא
 אשי שממון ששממו את –" אנשי השם"

   .העולם
אף בעולת בעל ] י"רש" [מכל אשר בחרו] "ב[

שהיו ] ר כו ד"ב[). ר"ב(אף הזכר והבהמה 
ם את זרעם על העצים ועל האבים שופכי

ולפי שהיו שטופים בזות לפיכך הרבה 
  …להם קבות

 שה אאריך להם ַאִּפי ואם לא ישובו 120 עד ]י"רש[: 'החלטת ה !
  .אביא עליהם מבול

  ד- או

כי האלהים עשה את האדם ישר ] ן ג"רמב[
, להיותו כמלאכי השרת בפש שתן בו
יות והה משך אחרי הבשר ובתאוות הגופ

, "נמשל כבהמות נדמו] "כא, מט יג' תה[
כי , ולכן לא ידון עוד רוח אלהים בקרבו

אבל יאריך להם אם , הוא גופי לא אלהי
ויזכור ] " עח לטשם[ישובו והה זה כטעם 

  ".כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב
חות על כל דרכי אשר עיניך פֻק"] לב יט' יר[  ה  "…כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע' וירא ה" 

  ".בני אדם
  ". רוחרעות הכל הבל ו…] "קהלת א יד[

אמחה את … ויתעצב אל לבו… כי עשה את האדם' וינחם ה" 
  ".…)והחיות(… האדם

 חמה היתה - " כי עשה' וינחם ה] "י"רש[  ז-ו
לפיו שבראו בתחתוים שאילו היה מן 

מקלקל את (העליוים היה ממרידן 
).  המצויים בעולם העליוןהברואים

כי אם האדם משך ] מסילת ישרים א[
הה הוא , אחר העולם ומתרחק מבוראו

  …ומקלקל העולם עמו, מתקלקל
 חשבתי מה –" כי נחמתי כי עשיתם] "י"רש[

  .לעשות להם על אשר עשיתים
אף הם ] י"רש" [מאדם עד בהמה] "ז[

 א הכל ברא בשביל"ד) ר"ב(השחיתו דרכם 
  ?ן שהוא כלה מה צורך באלוהאדם וכיו

הים , בֹדֹרתיו היה צדיק תמיםאיש … 'וֹנח מצא חן בעיני ה"   ח את הא
  ט  "התהלך ֹנח

 ולא בדורותיו )א"י( ]א/סהדרין קח[
 בדורותיו כל )א"יו(, )לגאי(בדורות אחרים 

  ).לשבח(שכן בדורות אחרים 
 בצדקתםהמה  נח דניאל ואיוב …" ]יד יד 'יח[

  ".'נאם אדני ה ינצלו נפשם
 "ה לב[  י  .ָיֶפת, ָחם, ֵשם": …וילד ֹנח שלשה בנים.[  

 א " לשון ערוה וע- " ותשחת] "י יא"רש[  יב-יא  .שחיתות בארץ
  . גזל- " ותמלא הארץ חמס]. "סהדרין ז[
 את דרכו על כל בשרכי השחית ] "יב[

בהמה חיה ועוף ' אפי] י"רש". [הארץ
  .ןזקקין לשאין מי

  ".ערום הלכו בלי לבוש] "איוב כד י[
דור ] א/סהדרין קח[ " מלאה הארץ חמסכי"  יג  .אומר כי לכן ישחית את הארץ' הת

המבול עברו על הכל ולא חתם עליהם גזר 
  .גזלדים עד שפשטו ידיהם ב

 שאתה קוםמל כ] י"רש[ "ֵקץ כל בשר"
 אדרלמוסיא באה לעולם ,ז"מוצא זות וע
  .ים ורעיםוהורגת טוב

ח
ֹ
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 "ח בן   טז-יד  …מתאר אותה, "…עשה לך תבת עצי480] .ולמה הטריחו …  ]י יד"רש
כדי שיראוהו אשי דור המבול ? בבין זה

 שה ושואלין אותו מה זאת 120עוסק בה 
ה להביא " והוא אומר להם עתיד הקב?לך

  .אולי ישובו, מבול לעולם
  .לא עש אלא אם כן הזהיר] א/יומא פא[

    יז  ".כל אשר בארץ יגוע"יביא מבול ' הת

שבע ' לאות שה] ע"א[ "והקימותי את בריתי"  ,הקים ברית עם ֹח' ה ר
  .לו שלא ימות הוא וביו במבול

 חֹ ,יויו, אשתו, בשות בו,  

  יח

  

 
אל התיבה 

אותן שדבקו במייהם ולא ) ר"ב] (י כ"רש[  כ-יט  . זוגות–מכל החי   : יבואו
 וכל שהתיבה מאליהם באותו דרכם והשחי

כך ידע ח מי ] מאיר [.קולטתו הכיס בה
  ).דרך ס(כשר 

 כא  .ושיאסוף אוכל    

 ח עשה כאשר ציוה אותו הֹ'.  סוף(כב(    

כי אותך ראיתי צדיק לפַני ("אותו : מצֶוה לבוא אל התיבה' ה 
כי . 7 והעופות 2הלא טהורה , 7מהבהמה הטהורה , וביתו") בדֹור

 ".ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה" יום 40ימטיר 

כדי שיקריב ] י"רש" [שבעה שבעה] "ב[  ד- אז
 העתידה - " הטהורה". מהם קרבן בצאתו

להיות טהורה לישראל למדו שלמד ח 
  ].עירובין יח[תורה 

בטהורים ] י"רש" […גם מעוף השמים] "ג[
  .הכתוב מדבר

    ט-ה  .ֹ600ח בן . 'ה הֹח עשה כאשר צו 

  מה טיבן של שבעת הימים]תוספתא סוטה י[  י  "ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ" 
 ימים 7 מלמד שתן להם המקום ?הללו

  .לאחר גזירה שמא יעשו תשובה ולא עשו
 .אלו ימי אבילות של מתושלח] ב/סהדרין קח[

 " …ויהי הגשם .  השמים נפתחונבקעו כל מעינות תהום רבה ואֻרֹבּת
  ".…על הארץ

הורידן ברחמים אם יחזרו יהיו ] י יב"רש[  יב-יא
  ].יז[גשמי ברכה וכשלא חזרו היו למבול 

 סו לתיבה כאשר ציוה הכ י דורו ] י"רש" [בעצם היום הזה] "יג[  .]ג- א[' כולםשהיו ב
אומרים אילו או רואים אותו כס לתיבה 

  .תה והורגין אותואו שוברין או
  ".בעדו' ויסֹגר ה" 

  טז-יג

הקיף התיבה דובים  …הגין עליו] י טז"רש[
  .ואריות והיו הורגים בהם

  שאו את התיבה,  יום40היה מבול יח-יז  ,המים    

 כ-יט  ,ההרים ּכּוסו    

זה עוג ] א/דה סא". [ויבא הפליט] "יד יג[  כג-כא  .הכל גַוע מלבד ֹח ואשר אתו בתיבה 
  .מדור המבול) יצל/שאר(שפלט 

פסק הגשם אבל מעיות תהום ] ל"ימ[  )סוף(כד  ".ַויגְּברו המים על הארץ חמשים ּוְמַאת יום" 
וכל , רבה וארובות השמים שארו פתוחים

והמים הלכו וגברו . העולם היה מלא מים
  . יום150בשטף גדול עד 

הזכירה בח מפי שהיה צדיק ] ן א"רמב[ .החלו לשוב למקומםוהמים , וכל אשר בתיבתו" את ֹנח' ויזֹכּר ה" 
  ].ו יח[וכרת לו ברית להצילו ] ו ט[תמים 

זכר להם לבהמות זכות שלא ] י א"רש[
 .השחיתו דרכם קודם לכן ושלא שמשו בתיבה

  .התיבה חה על הרי אררט 

  ה- אח

  .סמוך לגבול עם ארמיה,  תורכיהמזרחבצפון 

 לבדוק אם "וישלח את הֹערב", את חלון התיבה יום פתח 40מקץ  
  .אך לשוא, קלו המים

לפי שדרכו לאכול בלות ואם קלו ] חזקוי ז[  ז-ו
המים ימצא מתי מבול מושלכים על פי 

  .שפת המים
שאתה ) העורב(אמר לו ] ב/סהדרין קח[

 ממין שבעה ושולח ממין שים אם מיח
או ? לא מצא עולם חסר בריה אחת) אמּות(

, רשע: אמר לו? שמא לאשתי אתה צריך
 לא כל - באסר לי .  אסר לי–במותר לי 

מיכן אמרו שאסרו בתשמיש … ?שכן
  .העורב שימש בתיבה… המטה

ומוכן היה העורב לשליחות אחרת ] י ז"רש[
  …]א יז ו' מל[

    ט-ח  .שבה". מנוח לכף רגלה… לא מצאה. "שלח את היוה√

    י  .שוב את היוהשלח .  ימים7המתין עוד √

: ה"אמרה יוה לפי הקב] ב/עירובין יח[  יא  ".וידע ֹנח כי ַקּלּו המים מעל הארץ. "חזרה עם עלה של זית√
יהיו מזוותי מרורין כזית ומסורין , ע"רבש

בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד 
  .בשר ודם

    יב  .שלח את היוה ולא שבה.  ימים7המתין עוד  
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שמשפט דור המבול שה תמימה ] י יד"רש[  יד-יג  .ץ יבשההאר 
  ].ז י[היה 

כיון שיבשה הארץ ]  ז'מדרש אגדת בר[  יט-טו  .יצא ֹח וכל אשר בתיבה', כציווי ה 
 "…ותנח התיבה"] ד[ וחה התיבה שאמר

חס  אמר להם .צא מכאןאמרו לו ביו 
ה כסו וברשותו "ברשותו של הב ,ושלום

 מיד ,ה כך"הקבכיון ששמע . או יוצאין
וידבר אלהים אל ֹנח לאמר צא מן ] "טז- טו[

אני פי ] " בקהלת ח[ לכך אמר "…התבה
  ."מלך שמור על ִדְבַרת שבועת אלהים

? )בתשמיש(ומלן דאסרו ] ב/סהדרין קח[
 ובניךובאת אל התיבה אתה  "]ו יח[דכתיב 

צא מן  "]טז[וכתיב  "ואשתך ונשי בניך אתך
כל .  ובניך ונשי בניך אתךואשתך התיבה אתה

  ".…ּוָפרו וָרבו… החיה אשר אתך
  ".שבעה שבעה] "ג- ז ב[  כ  ).מהטהורות(בה מזבח והקריב עולות  

  .ברצון את הקורבן' וקיבל ה] אוקלוס[  את ריח הניֹחַח ' וירח ה" 
כי , אל ליבו לא ֹאִסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם' ויאמר ה !

  …כל חי…  ולאב האדם רע מנעוריויצר ל

  כא
כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי ] "ד ט' יש[

מעבר מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצף 
  ".עליך ומגער בך

  . מיי עוות6  וקיץ ָוֹחרף ֶזַרע וקציר וֹקר ָוֹחם 
 

ֹעד כל ימי 
  ויום ָולילה  הארץ

  )סוף(כב  ".לא ישֹּבתו
  

  ).א(   אט  "פרו ורבו וִמלאו את הארץ", יומברך את ֹח ואת ב' ה√

    ג-ב  .ויוכלו לאכלם, ושישלטו בכל החיות 

אסר להם אבר מן החי כלומר ] י"רש [).תב(  ד  " לא תאכלו- דמו , אך בשר בנפשו" 
וכן אסר (כל זמן שפשו בו לא תאכלו הבשר 

  .דם מן החי) להם
אסור לאדם לאבד עצמו לדעת ) 1 ]ל"ימ[  ,לנפשותיכם אדֹרש אך את ִדְמכם… " !

גם כשאין בית דין ) 2. אלא בידי בית דין
  .יעש בידי שמים או ִידֹון בתחיית המתים

 סהדרין ההורגת …משה] א/מכות ז[
 …קראת חובלית)  שים7(אחד בשבוע 

 אילו הייו …אחד לשבעים שה) א"וי(
חלק  (…בסהדרין לא הרג אדם מעולם

ן שופכי דמים אף הן מרבי) עליהם
אם היו עושים כן היו ] י"רש. [בישראל

  .ד"מרבין שופכי דמים שלא יראו מב
לפי שחטאו דור המבול והופקרו ] י"רש[  ,מיד כל חיה אדרשנו 

לפיכך … למאכל חיות רעות לשלוט בהן
לבל יפגעו (את החיות … הוצרך להזהיר
  ).בבי האדם

. שכל החיה שתטרוף אדם תטרף] ן"רמב[
  ).א(עם שור שגח וזה ט

  ".אדֹרש את נפש האדם, מיד איש אחיו, ומיד האדם !

  ה

מיד ההורג במזיד ] י"רש[ "ומיד האדם"
  ]).ד ט[עיין קין . (ואין עדים אי אדרוש

   .ד"י בי"עם עדים ע). לד(  ,ֹשפך דם האדם באדם דמו ישפך"
  "כי בצלם אלהים עשה את האדם

  ו
  ".למענהו' כל ָּפַעל ה] "טז ד' מש[

ט [, ]א כב[לפי פשוטו הראשוה ] י"רש[). א(  ז  ".ואתם פרו ורבו ִשרצו בארץ ורבו בה" 
 ].כתובות ה[לברכה וכאן לצווי " …ויברך] "א
חייב כל אדם לישא ] ע אבן העזר א א"שו[

כל מי שאיו עוסק אשה כדי לפרות ולרבות ו
בפריה ורביה כאלו שופך דמים וממעט את 

  .לשכיה שתסתלק מישראלהדמות וגורם 
ולא יכרת כל בשר עוד … : "כורת ברית עם כל יוצאי התיבה' ה ר

  ".ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ, ממי המבול
  ].ח כא[חזרה   יא-ח

ובין כל בשר אשר על " כאות לברית ביו קשת בעןותן את ה' ה ר
  ".הארץ

: הרואה הקשת אומר] ח רכט א"ע או"שו[  יז-יב
אמן בבריתו , ה זוכר הברית"י אמ"בא

והמסתכל בו ביותר ] ב"מ. [וקיים במאמרו
  ].א/חגיגה טז[עייו כהות 

  ].ו י[  ".ומאלה נְפצה כל הארץ"שמות בי ֹח : חזרה 
  .כען הוא בו של חם 

  יט-יח
דומה ] ספורו" [וחם הוא אבי כנען] "יח[

בדרכיו לכען המפורסם לרוע באופן שהיה 
  .אמת גם בהדמותואב לכען ב

  ].י ו[
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 וטע כרם ומשתכר חֹ.  חוליןעשה עצמו ) ר"ב] (י"רש" [ויחל] "כ[  כא-כ 
של (שהיה לו לעסוק תחלה בטיעה אחרת 

  ).תקה
שלא (טע בו ביום שתה בו ביום ] ר לו ד"ב[

  .בו ביום תבזה) במדה
לא : ה לח"אמר לו הקב] א/סהדרין ע[

א גרם לו היה לך ללמד מאדם הראשון של
  ?אלא יין

כשאדם שותה כוס … ]  סא'בר ש"ילקו[
אחד הוא כרחלה עיו ושפל רוח וכשהוא 
שותה שתי כוסות מיד עשה גבור כארי 

ומתחיל לדבר גדולות ואומר מי כמוי 
מיד הוא עשה ' או ד' וכשהוא שותה ג

) ח( אף הוא .כחזיר שמתלכלך בטיט ורפש
  ).שתן(מתלכלך ואף במי רגלים 

ֶאחיו ִּכסו אותו מבלי שיראו את . חם ראה ערותו והגיד לֶאחיו 
  .ערותו

כען ראה ] י"רש" [כעןוירא חם אבי ] "כב[  כג-כב
  ].ר לו ז"ב) [חם(והגיד לאביו 

יש ] י"רש" [את ערות אביו… וירא] "כב[
משכב (אומרים סרסו ויש אומרים ְרָבעו 

  ].א/סהדרין ע) [זכר
  ח מתעוררֹ"אתה גרמת לי ] י"רש" [ארור כנען] "כה[  כז-כד  .יקלל את חם ויברך את ֶאחיוו" מיינו

  ).סרסו (…שלא אוליד בן רביעי
  חֹ ה950(חייסוף(כט-כח  ). ש(    

     אי   

 תבל ויון ומדי ומגוג וגמר: בני יפת] "ב[  ה-ב  ,יפת 
  .זו פרס] ז אר ל"ב" [תירס ומשךו

  ".כנען ופוט ומצרים וכוש: ובני חם] "ו[  כ-ו  ,חם 
 הוא החל להיות גבר ִנְמֹרדוכוש ילד את ] "ח[

להמריד כל העולם על ] י"רש" [בארץ
  .ה בעצת דור הפלגה"הקב

 יבוסי ואת החת …וכנען ילד את] "יט- טו[
 ואחר …חוי ואת הגרגשי ואת האמריואת ה

  ".…נפצו משפחות הכנעני
  ].כז- יא י[השושלת עד אברהם   לא-כא  .שם 

 

סדר הדורות אחרי 
ואלה תולדות "… המבול
  ".בני נח

  ".ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר המבול"  )סוף(לב  .סיכום

  דור הָפָּלגה   איא  ".שפה אחת ודברים אחדים"בכל הארץ.  
ודברים ". לשון הקודש] י"רש[ "שפה אחת"

עלה לרקיע  …אחת באו בעצה –" אחדים
 של יחידוא על "ד. ועשה עמו מלחמה

מעשה דור הפלגה לא ] ר לח ו"ב[. עולם
 שה 1656- אמרו אחת ל …א "ד. תפרש

בואו ועשה , הרקיע מתמוטט) זמן המבול(
  …ָסמֹוכֹות

בין הרות הפרת , ליד המפרץ הפרסי] ref[  ב  . וישבו שםארץ שערהגיעו לבקעה ב 
  .עיראק היום. והחדקל

פן , ונעשה לנו ֵשםהבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים "ואמרו  
  ".נפוץ על פני כל הארץ

שלא יביא עליו שום ] י"רש" [פן נפוץ] "ד[  ד-ג
  .מכה להפיצו מכאן

הן עם אחד ושפה אחת : "ירד לראות ולא מצא הדבר חן בעייו' ה 
ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו , לעשות) התחילו (לכלם וזה הִחָלם

  ".!?לעשות

] י"רש" [!?עשות ל…לא יבצר מהם] "ו[  ו-ה
  ?ולא עצור אותם] מאיר [.בתמיה

ברורה כי אז אהפך אל עמים שפה ] "צפיה ג ט[
] ק"רד[ ".לעבדו שכם אחד' לקרא כלם בשם ה

היא לשון הקדש שבה לבדה קרא השם 
  .הכבד

לא שמעו איש את שפת רעהו ופוצו על פי כל ,  את שפתםבלבל 
  .ָּבֶבללכן קרא שמה , הארץ

    ט-ז

  ].י כח ט"רש[שם ועבר חיו גם בימי יעקב   כה-י  . ָּתַרח- ָחֹור - ְׂשרּוג - ְרעּו - ָּפֶלג - ֵעֶבר - ָׁשַלח - ַאְרַּפְכָׁשד - ֵׁשם 

  .חור על שם סבו  כז-כו  .הרן הוליד את לוט. חור והרן,  הוליד את אברם70תרח בגיל  
אמיה דאברהם אמתלאי בת ] א/ צאב"ב[

  .בוכר
 "י אביו תרח  כח  ".אור כשדיםמת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו בוימת לפ.  

 שים חור ,  ָׂשָרי–אברם : לקחו– ות הרן– ִמלכהיותיהם  כט  . באחיות של לוט, אחי.  

 "י מה היו ] א/יבמות סד[  ל  ".ָׂשָרי עקרה אין לה ולדומפעקוריםאבותי ? 
 .יקיםה מתאוה לתפלתן של צד"מפי שהקב

הגיעו , לוט וָׂשָרי יצאו מאור כשדים לכיוון ארץ כען, אברם, תרח 
  .205תרח מת שם בגיל .  וישבו שםחרןעד 

  . ביו צמד תרח לאברהם3מבין   )סוף(לב-לא
 … ] לט זר"ב ["וימת תרח בחרן] "לב[

  …הרשעים קרוים מתים בחייהן
  ].לא ג[עיין שבועת לבן 
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התעררותו של אברהם ללכת ] הרב זלמן[   מארצך וממולדתך ומבית אביך לך לך"אומר לאברם ' ה !
', לארץ כען לא באה כתוצאה מציווי ה

בא , ובעקבות התעררות זו, קדמה לואלא 
בלי ] ב/הסולם זוהר א עז[… הציווי

 .אין אתערותא דלעילא, אתערותא דלתתא
  ". אראנו בישע אלהים- ושם דרך ] " כג' תה[
ולמה ]  ה זר"ב[ "הארץ אשר ַאְרֶאָּךאל  "]א[

 כדי לחבבה בעייו וליתן לו ?לא גלה לו מיד
שכר על כל דבור ודבור ועל כל פסיעה 

לא אמר ליה ] תחומא לך לך ג. [ופסיעה
יש אדם .  זו סיון בתוך סיון.למקום פלוי

 ?ואיו יודע לאיזו מקום הוא הולךשהולך 
 ]ד[ טל את כליו ואת אשתו ?מה עשה

  ".וילך אברם כאשר דבר אליו"
 ּ   .שם מראה לו] טו-יג יד[  אל הארץ אשר ארא
  ".…ואעשך לגוי גדול ואברכך ע

  ג- איב

יבמות " [ונברכו בך כל משפחות האדמה] "ג[
כל משפחות האדמה וכל גויי הארץ ] א/סג

  .אין מתברכים אלא בשביל ישראל
  ד  .75אברם בן    

הגיעו " ואת הנפש אשר עשו בחרן"ט וכל רכושם לו, ָׂשָרי, אברם 
  .לכען

שהכיסן תחת ] י"רש[ "אשר עשו בחרן"  ה
 אברהם מגייר את האשים .כפי השכיה

 הם היו …] זאב[… ושרה מגיירת השים
. בגדר של בי ח ועבדו את הבורא ממעמדם

 .אברהם בלבדזרע הוא מ' י ה"העם הבחר ע
היה הולך ) הכעי בו של חם(] י"רש[  ו  ".והכנעני אז בארץ"שבשכם אברם הגיע אל אלון מורה  

, שישב בה(י מזרעו של שם "וכובש את א
  ).]יד יח[ מלכי צדק :ראה

  ".לזרעך אתן את הארץ הזאת: אל אברם ויאמר' וירא ה" ע
 ה שם מזבחאברם ב.  

 ועל "לזרעך אתן"על בשורת הזרע ] י"רש[  ז
  ".את הארץ"י "בשורת א

 ה מזבחבית אלעברו לי"בדרומה של א] י ט"רש[ "הנגבה"  ט-ח  .ֶּנְגָּבהומשם ל.  וגם שם ב…  

 סותובאותה הארץ לבדה ] י"רש[  י  .ירדו לגור במצרים. היה רעב בארץאם ל 
 ה שאמר לו ללכת"יהרהר אחר דבריו של הקב

  ?ארץ כען ועכשיו משיאו לצאת ממהאל 

 

 כי ייטב אם תגיד כי היא אחותו כדי שלא אברם אומר לָׂשָרי
  .בבואם למצרים ראו כי ָׂשָרי יפה מאוד. יהרגוהו

… כאשר הקריב לבוא מצרימה…  "]יא[  יד-יא
הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה … ויאמר

  ".את
ודע כי אברהם אביו חטא חטא ] ן י"רמב[

גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול 
והיה לו לבטוח , והועון מפי פחדו פן יהרג

 ועל הזה גזר על זרעו הגלות בארץ …בשם
  …מצרים

לעולם יהא אדם זהיר בכבוד ] א/מ ט"ב[  טז-טו  .ָׂשָרי לקחה אל בית פרעה ואברם קיבל רכוש בעבורה 
אין ברכה מצויה בתוך ביתו של ש, אשתו

] טז[שאמר . אדם אלא בשביל אשתו
  ".ולאברהם היטיב בעבורה"

 "ר"ב[שהתשמיש קשה לו … ] י"רש[  יז  ".…על דבר ָׂשָרי… את פרעה נגעים גֹדלים' ע הוינג.[  

    )סוף(כ-יח  .פרעה ֹּכעס על אברם כי שיקר לו ומגרשם 

  ".הנגבה] "יב ט[   איג  .ֶּנְגָּבהאשתו וכל אשר לו ולוט עלו ממצרים ה, אברם 

 ב  .אברם עשיר    

 יב ח[  ד-ג ".… אשר עשה שם בראשונהאל מקום המזבח…  "בית אלהמשיך ל.[  

 ה  .גם לוט עשיר    

 ה לוטה אברם ובין ֹרעי מקלפי שהיו רועיו של ] י"רש" [ויהי ריב] "ז[  ז-ו  .היה ריב בין ֹרעי מק
 ורועי אברם מוכיחים אותם …לוט רשעים
  …על הגזל

  ט-ח  ".אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה"אברם מציע שיפרדו    

 פרדו חלי ] י"רש". […כי ֻכּלה משקה] "י[  יא-י  .לוט בחר את כל ככר הירדן והם ארץ
שאיו צריך '  כגן ה…] חזקוי. [מים

ונהר יוצא מעדן ] "ב י[כדכתיב . להשקות
כך מצרים שהרי ילוס ".  את הגןלהשקות

  .עולה ומשקה אותה
לים המלח וסדום ועמורה ' ככר הירדן צפ

  .המלחלים ' מז' דר
 עןיב  .אברם ישב בארץ כ    

לָך
ך 
ל
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 שי ְסֹדם רעים וחוטאיםכ לא "ואעפ] י"רש" [ואנשי סדום רעים] "יג[  יג  .א
יומא [ורבותיו . מע לוט מלשכון עמהם

שם רשעים ] "י ז' מש[למדו מכאן ] לח
. בגופם] סהדרין קט [- " רעים". "ירקב

יודעים  –" מאוד' לה. " בממום- " וחטאים"
ים למרוד בוםרבואבות א ז. [ ומתכוו [

  .ואל תתחבר לרשע, הרחק משכן רע
  ].יח כ[

כי את כל הארץ אשר אתה רֹאה לך אתננה … "מבטיח ' ה ע
  .ושזרעו יהיה רב" …ולזרעך

ס שתקרבו קצות ' עשה לו ה] טו ח"אה[  טז-יד
  .הארץ וראה הכל

 שגם בימיך תהיה " אתננהלך" ]ספורו[
  .יםיא אלהים ושוא פבעיי התושבים ש

ראה , ]יא[זה כולל את מה שבחר ֹלט 
  .]ן יט ה"רמב[

 לאבות סימן שאירע כל מה ]ו ן"רמב[  קום התהלך בארץ לארכה ולָרחבה" 
ולכן יאריכו הכתובים בספור , לבים

… המסעות וחפירת הבארות ושאר המקרים
  …וכולם באים ללמד על העתיד

  ".כי לך אתננהת

  יז

  

 ה והקים מזבח להאבי ממראב' רם חסוף(יח  .אֹל(    

לאחר מעשה דור , כדרלעומר מגדולי מלכות מרוד מלך בבל 
 מלכי סדום ועמורה הרשעים שהיו 5מרד בו ושלט על , הפלגה

, כששמע. אחרי כמה שים התחילו למרוד בו. מעלים לו מס
. עוהגיעו להלחם בכדרלעומר אך וצחו וכ,  מלכים2מרוד ועוד 

 המלכים 5- המלכים בראשות כדרלעומר באו להלחם ב4אותם 
) טיט(אשים פלו לבאֹרת חמר , אשר ביתיים אחזה בהם חרדה

  .המלכים סו להרים) 3(ביהם מלך סֹדם ועמורה ושאר , וטבעו

  .מלחמת אברם והמלכים
אלו האוכלוסין " ויפלו שמה "]מב ז ר"ב[
  .לכיםאלו המ" והנשארים הרה נסו"
] י"רש" [אולי יש חמשים צדיקם] "יח כד[

 5כי , עשרה צדיקים לכל כרך וכרך
  ).בסדום ועמורה(מקומות יש 

  .מלך סדום יצל 

  י- איד

ועשה ס למלך סדום שיצא … ] י י"רש[
משם לפי שהיו באומות מקצתן שלא היו 

מאמיין שיצל אברהם מאור כשדים 
מכבשן האש וכיון שיצא זה מן הֵחָמר 

  ].ר מב ז"ב[יו באברהם למפרע האמ
ס ) למלך סדום(כי עשה לו ] ן י"רמב[

כל שכן שיש … אברהם) בזכות(לכבוד 
  …)עצמו(להאמין שיעשה ס לאברהם 

העובדה שהן הצרות והן האיסלם ] זאב[
הושפעו מהיהדות ולקחו ממה הרבה מאד 

יסודות היא היא התופעה של השפעת 
לאורך אברהם ויתר אבותיו הקדושים 

  .הדורות על תודעת האושות
לקחו את הרכוש ואת האשים .  המלכים כסו לסדום ועמורה4 

  .ואסרו את לוט. בשבי
התאמצו לשבות את לוט מפי ] ספורו יב[  יב-יא

שהיה בן אחי אברם שידעו עשרו והיו 
] מאיר. [מצפים שיפדהו אברם בהון רב
  .כלומר התכוו כלפיו כדי לצחו

הוא גייס את כל אשי ביתו ". כי נשבה אחיו"ע הדבר לאברם ודמ
ולקח מהם את כל מה .  המלכים4והיכה את ) ביהם אליעזר(

  .שבזזו ואת השבויים

    טז-יג

אברם תן לו ). ירושלים" (מלך ָׁשֵלם"מלכיצדק  
  . מעשר ממה שלקח מהמלכים

הוא ] י יח"רש" [ןוהוא כהן לאל עליו] "יח[
לפי " …מעשר… ] "י כ"רש. [שם בן ח
ה "ביקש הקב] ב/דרים לב. [שהיה כהן

והוא כהן לאל "להוציא כהוה מֵשם שאמר 
 … מיד תה לאברהם…כיון ש)ו" (עליון
  .כהן ואין זרעו כהן) ֵשם(הוא 

ברוך אברם לאל עליון ֹקנה … ויברכהו] "יט[
  ).18( כמו בברכת האבות -" שמים וארץ

 

יצאו 
לקראתו 
  :לברכו

השבויים שלי " (תן לי הנפש"ביקש , מלך סדום
אברם ". והְרֻכש קח ָלך"ובחוצפתו אמר ) שהצלת

אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך "שבע 
ולקח ". אני העשרתי את אברם) תתפאר(ולא תאמר 

  .רק המגיע לאשים שהיו עמו

  )סוף(כד-יז

 …" … מלך סדום לקראתוויצא] "ר מג ה"ב[
מה : ל"א. לו בזבו) לעע(ש התחיל לקשק

אף אי , אתה ירדת לכבשן האש ויצלת
 כי - בחוצפתו ] מאיר. [ירדתי לחמר ויצלתי

 .מכח חוקי המלחמה, ממילא הם של אברהם
ה "שהקב] י"רש" […ולא תאמר] "כג[

  ".…ואברכך] "יב ב[הבטיחי לעשרי שאמר 
בשכר שאמר אברהם אביו ] א/סוטה יז[
 2-זכו ביו ל"  נעלשרוךועד  מחוטאם ] "כג[

  .מצות חוט של תכלת ורצועה של תפלין
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שעשה לו ס זה שהרג את ] י א"רש[   אטו  ".שכרך הרבה מאד, אנכי מגן לך, אל תירא אברם" 
שמא קבלתי המלכים והיה דואג ואומר 

 לכך אמר לו המקום שכר על כל צדקותי
מן העוש " אל תירא אברם אנכי מגן לך"
  . על כל אותן פשות שהרגתלא תעשש

  ".ויירא יעקב מאד ויצר לו] "לב ח[והשווה 
 "יורש )אליעזר(והנה בן ביתי , הן לי לא נתתה זרע… ?מה ִתתן לי 

  ".ֹאתי
  ג-ב

  ד  ".כי אם אשר ֵיֵצא ִמֵּמֶעי הוא יירש, לא ִייָרְשך זה"ת
  ה  ".…ּוְסֹפר הכוכבים אם תוכל לְסֹּפר ֹאתם… "כי זרעו יהיה רב ו ע

 אתו ויוצא] "ה]. [יג טו, ז, ג- יב ב[השווה 
] י"רש" […החוצה ויאמר הבט נא השמימה

שראית צא מאצטגיות שלך 'אמר לו 
אברם '. 'איך עתיד להעמיד בןבמזלות ש

ם יש לו בן וכן שרי לא האין לו בן אבל אבר
אי קורא לכם שם .  תלדהתלד אבל שר

  .'אחר וישתה המזל
  .אות על זאת) 'המ(לא שאל ] י"רש[  ו  ".ויחשבה לו צדקה', האִמן בהו" !

אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת ' אני ה" ע
  ".לִרשתה

חשש אברהם פן יהיה בירושת ] ן"רמב[  ז
 אף על פי שאמר לו תאי המעשיםהארץ 

לזרעך אתן את הארץ " ]יג טו, יב ז[פעמים 
) הארץ( המתה כי עתה לא יגזור, "הזאת

במה אדע "ולכן אמר , ]ד[כאשר גזר לו זרע 
  …"כי אירשנה

כי אולי יחטאו הבים ולא יזכו ] ספורו[  ח  "?במה אדע כי ִאיָרֶׁשָּנה" 
  .לירש

מפי מה עש אברהם אביו ] א/דרים לב[
 מפי …? שים210ושתעבדו ביו למצרים 

ה שאמר "שהפריז על מדותיו של הקב
  ". כי אירשנהבמה אדע"

 אותן ִבּתרו, )מֻשלשות(עז וַאִיל , ֶעְגָלהאברם לקח ', כציווי ה 
  .ועבר ביהם. וֹתר וגוזל, )לשי חלקים(

שלשה ) ר"ב (]י"רש" [עגלה משלשת] "ט[  י-ט
פ ופר העלם " פר יוהכ:פרים' עגלים רמז לג

 "ועז משלשת" .דבר של צבור ועגלה ערופה
שעירי מוספין  רמז לשעיר העשה בפים ו- 

 "ואיל משלש" .של מועד ושעיר חטאת יחיד
 אשם ודאי ואשם תלוי וכבשה של חטאת - 

  . תור ובן יוה-  "ותור וגוזל" .יחיד
לאכול " וירד העיט על הפגרים] "ן"רמב[  יא  ".וירד העיט על הפגרים וַיֵשב ֹאתם אברם" 

 רמז - " וַיֵשב אותם. "אותם כמהג העופות
ים לבטל הקרבות וזרע לו כי יבאו העמ
  .אברהם יבריחום

 עוד כלומר ]חזקוי[ "ויהי השמש לבוא"  יב  ".…ותרדמה נפלה על אברם, ויהי השמש לבוא" 
  .היום גדול ולא עת שיה היתה

כי גר … : "וגורל זרעו" תקבר בשיבה טובה"אמר את גורלו ' הת
  ".…ואחרי כן יצאו… יהיה זרעך

משולד ] י"רש" [זרעךכי גר יהיה ] "יג[  טז-יג
 400"יצחק עד שיצאו ישראל ממצרים 

 שה כשולד 60יצחק בן ? כיצד". שנה
ימי שני "יעקב ויעקב כשירד למצרים אמר 

  .210 ובמצרים היו 190הרי " 130מגורי 
  ".וגם את הגוי אשר יעֹבדו דן אֹנכי] "יד[
בממון גדול כמו ] י"רש" [ברכוש גדול] "יד[

  ".וינצלו את מצרים"] יב לו' שמ[' שא
    יז  ".…)בתרים(עבר בין הגזרים … תנור עשן ולפיד אש… " 

לזרעך נתתי את הארץ : את אברם ברית לאמר' ביום ההוא כרת ה" ר
, ִחתי, ַקדֹמי, ְקִזי, את ֵקיי". נהר פרת… מנהר מצרים עד, הזאת
  .יבּוסי, ִגְרָגשי, כעי, ֱאֹמרי, ְרָפאים, ְפִּרזי

  .ברית בין הבתרים  )וףס(כא-יח

 "אטז  ".ולה שפחה מצרית ושמה הגר, אשת אברם לא ילדה לו וָׂשָרי     

 "לימד על מי שאין ]י"רש[ "אולי אבנה ממנה"  ב  ".אולי ִאָּבנה ממנה, בֹא נא אל שפחתי… ותאמר 
אבנה " .לו בים שאיו בוי אלא הרוס

 בזכות שאכיס צרתי לתוך ביתי -  "ממנה
  .)יס אותי להריוןיכ' ה(

  ת את הגר לאברםות ג  ".אישה לו לִאשה" ָׂשָרי    

 "ה צדקת שלא … ָׂשָרי: אמרה] י"רש[  ד  ".ַוֵּתַקל גִברתה בעינה… ויבֹא אל הגר ותהראי
זכתה להריון כל השים הללו ואי 

  .תעברתי מביאה ראשוה
 ושלא בקשת זרע ) 1] ל"ימ[  ה  ".ביני ובינ' ישפט ה: "ָׂשָרי כועסת על אברםבמפורש מאת 

 לא נתתה ליהן … "] ג-טו ב[: אלא אמרת
שאתה שומע את עלבוי מפי הגר ) 2". זרע

  .ואתה שותק
 "ו  ".ותעֶנָה ָׂשָרי ותברח מפניה. עשי הטוב בעיָניך, הנה שפחתך בידך    

שובי אל גברתך והתעני תחת … ויאמר… במדבר… 'וימצאה מלאך ה"ת
  … ידיה

    ט-ז

    י  הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מֹרב ע
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    יא  .אל ָעְנֵיך' כי שמע ה, וילדת בן וקראת שמו ישמעאל… ת

אוהב מדברות לצוד ] י"רש[ "פרא אדם"  יב  ".…ועל פני כל אחיו ישֹכּן, ידו בכל ויד כל בו, פרא אדםוהוא יהיה  
). גבים( לסטים –" ידו בכל]. "כא כ[חיות 

 הכל שואין אותו ומתגרין -" ל בוויד כ"
 שיהיה זרעו –" ועל פני כל אחיו ישכן. "בו

  ].ר מה ט"ב[גדול 
והעין על זרעו שיגדל ויהיו … ] ן"רמב[

אברהם ' להם מלחמות עם כל העמים ור
, שיצח מתחלה כל הגוים, "ידו בכל"אמר 

ועל . "שיוצח בסוף, "יד כל בו"ואחר כן 
, "ישכון", קטורהשהם בי , "פני כל אחיו

 ].ד-כה א. [זרעו מהם) יהיה רב יותר(שיגדל 
 משתווייקץ יעקב ] "כח טז[, ]טו ו: [השווה  יד-יג  .הגר מכירה בהתוודעות האל אליה !

  ".…במקום הזה' אכן יש הויאמר 
 ואברם , "ישמעאל… ויקרא אברם שם בנו", הגר ילדה, כך היה

  .86-בן
… תה רוח הקודש עליושר… ] י טו"רש[  )סוף(טז-טו

  .וידע גם הוא את שמו

 99-אברם בן,    
  .מבטיח בברית שירבה אותו ויהיה אב להמון גוים' ה ע

  ד- איז
  …הוא ברית המילה… ] ן ד"רמב[

 ה שמו לאברהםי"רש". [ון גוים נתתיךהמ אבכי "  ה  .מש.[  

) יעקב(שראל  י–" ונתתיך לגוים] "י"רש[  ו  .מלכים יצאו מצאצאיו הרבים ע
שהרי ישמעאל כבר היה לו ). ֵעָׂשו(ואדום 

  ].כ[וראה . לא היה מבשרו עליו) לכן(ו, )חי(
בעיי שיבשרו ) י"פרש(ואיו כון ] ן"רמב[

והוא איו , בעת ברית המילה על ֵעָׂשו
כמו , וגם לא צטוה עליה, מקיים המילה

" כי ביצחק] "כא יב []ב/סהדרין ט[שדרשו 
אבל ישראל לבדם יקראו . חקולא כל יצ
  .גוים ועמים

  ].יט[  ז  יהיה לאלהים' ה ר

 ארץ כען לאחוזת עולם !
  .לו ולזרעו

    ח

בטעם ) ק"הרד(ואמרו … ] ן ט"רמב[  יד-ט  ).ב(על אברהם וזרעו לימול כל זכר לאות ברית  ר
אבר התאוה רב ששם זכרון ב, המילה

 לבל ישתמשו בו רק המהומה והחטא
  ).זהר לך לך פט' עי(… מותרבמצוה וב

, מצות מילה היא כעין קרבן…  ] יגח"רב[
וכשם שדם הקרבן לכפרה על המזבח כך 

ועל כן מצותה ביום , דם המילה מכפר
 'וי[ 'יום חכי הקרבן לא יכשר עד , השמיי
, ] כט לג'שמ[וכשם שכתוב , ]כז-כב כו

כך ישראל עושין , שאכילת הקרבן לכפרה
ועוד גדול כחה יותר . סעודה ביום המילה

 ,הקרבן בממוו והמילה בגופוש, מן הקרבן
 ]  ה'תה[עצמו וכתיב כאלו עקד את … 

  ."ֹּכרֵתי בריתי עלי זבח"
 ה שם ָׂשָרי לשרהטו  .מש    

    ,מברך שיתן ממה בןת
  ".מלכי עמים"ממה יצאו  ע

  טז
  .זה יעקב ועשו] ח"רב[

  שאברהם האמין ושמח  … ]י"רש[  יז  )בגלל גילו המופלג(אברהם צוחק
ושרה לא האמיה ולגלגה ) ְוָחדי] אוקלוס([
יח [ה על שרה "וזהו שהקפיד הקב] יח יב[
  .ולא הקפיד על אברהם] יג

 "אם ישמעאל יחיה , ואמר אברהם] ן"רמב[  יח  ".ויאמר אברהם אל האלהים לו ישמעאל יחיה לפניך
לפיך ארצה בברכה הזאת אשר ברכתי 

] טו ד[כי הבטיחו מתחלה , זרע שרהב
והה היורש , "אשר יצא ממעיך הוא יירשך"

, והיה חושב שהוא ישמעאל, אותו יחיד
, ועתה כאשר אמר לו כי משרה יוליד

פחד פן ימות , והבין כי הוא היורש
  .ולכן אמר זה, ישמעאל

] י"רש" […את יצחק ואת בריתי אקים] "כא[  אומר כי שרה יולדת בן וקראת שמו יצחק' הת
ואתה את ] "ט[הרי כבר כתיב ? למה אמר

אלא לפי , "…בריתי תשמור אתה וזרעך
יכול בי ישמעאל " …והקמותי"שאומר 

והקמותי "ל "ת? ובי קטורה בכלל הקיום
  .ולא עם אחרים" אתואת בריתי 

  ,והברית אתו ועם זרעו תקוים ר

  יט

 ברית המילה תהא – "את בריתי] "י"רש[
  .חק לזרעו של יצמסורה

  ].טז- כה יג". [שנים עשר נשיִאם יוליד"  כ  .ולגבי ישמעאל יבורך ויהיה לגוי גדול !
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    כא  .יצחק ִיולד בעוד שהת

 כב  .סיים לדבר' ה    

אברהם אביו צטווה למול את כל ] זאב[  )13בן (ישמעאל  ר
אי ובוד] יג[ילידי ביתו ומקת כספו 

שישמעאל שהוא בו של אברהם ידון 
 )ב(גם את העבדים מל אברהם . בכלל זה

  .וכל שכן את בו
אמר ליה והא ישמעאל דאתגזר ] א/זהר ב לב[

אמר ? אמאי לית ליה חולקא בך כמו יצחק
ווי על ההוא זמא דאתיליד ישמעאל … ליה

, מה עבד קודשא בריך הוא, בעלמא ואתגזר
,  מדבקותא דלעילאארחיק להו לבי ישמעאל

… ויהב להו חולקא לתתא בארעא קדישא
למה אין לו חלק , אמר לו הרי ישמעאל ימול(

צער … אמר לו? צער על הזמן שולד? כמו יצחק
מה עשה , על הזמן שולד ישמעאל בעולם ומל

ותן , ב"הרחיק את בי ישמעאל מעוה? ה"הקב
  ).לו חלק תחתון בארץ הקודש

ב כמו חסידי "וכה לעוהישמעאל עצמו ז] זאב[
  .אומות העולם

 

 אברהם מל את 

  .וכל זכר מביתו ואת עצמו

  )סוף(כז-כג

  

 "הוא מארח אותם, הגיעו אל אברהם) מלאכים" (שלשה אנשים ,
. שרה ששמעה צחקה. הם מבשרים לו על בן משרה בעוד שה

  .והלכו. שרה מכחישה

גדולה הכסת אורחין ] א/שבת קכז[  טז- איח
ויאמר אדני "] ג[מהקבלת פי שכיה דכתיב 

". …ראם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעֹב
כל המלוה את חבירו ארבע ] ב/סוטה מו[

   …אמות בעיר איו יזוק
 כל מה שעשה אברהם למלאכי ]ב/מ פו"ב[

  …וה לבי" עשה הקב…השרת
לבשר כי כות השליחות היתה ] ספורו ט[

 שתשמח ותודה כדי שיהיה הִעבור את שרה
 ].יז כא[…  כבר תבשרכי אברהם, יותר שלם

כעת הזאת לשה ] י"רש" [כעת חיה] "י[
  …ופסח היה] יז כא[הבאה 

אותו היום יום שלישי של מילה ] ב/מ פו"ב[
ה לשאול "של אברהם היה ובא הקב

 … שלשה אשים…אברהם) שלום(ב
 שבא רפאל שבא לבשר את שרה מיכאל

שהלך להפוך  (גבריאללרפא את אברהם 
  .לסדום) את

 אין מלאך אחד עושה שתי שליחות] בר  "ב[
  .ולא שי מלאכים עושים שליחות אחת

לפי ] ם"רשב" [ואל הבקר רץ אברהם] "ז[
דבר מועט לפי " פת לחם] "ה[שאמר להם 

שדרכם חוץ ללכת הוצרך לרוץ ולמהר לפי 
ולהגיד . אמר להם מעט ועשה הרבהש

  .חשיבותו של אברהם כתב כל זה
מכאן יש ללמוד ] ח"רב" [וסעדּו לבכם] "ה[
פ "אע) שיש לו ראיה שהכיר בהם מלאכים(

כ אמר "וע, שבאו אליו בדמות אשים
כעין שכתוב , ולא אמר לבבכם" לבכם"

ולחם לבב אנוש ] "קד טו' תה[בבשר ודם 
לבבות יצר ' לפי שבשר ודם יש לו ב, "יסעד

המלאכים אין להם אבל , טוב ויצר הרע
ווה והש. אלא לב אחד לאביהם שבשמים

  ".יחד לבבי ליראה שמך] "פו יא' תה[
  .אין יצר הרע שולט במלאכים] ר מח יא"ב[
השליח ] ח"רב" [אל אברהם' ויאמר ה] "יג[

ועל כן קרא הכתוב את , קרא בשם השולח
  …המלאך בשם המיוחד

ה מלאכים "לא שלח הקב] גור אריה ח[
אבל , דאין דרכם לאכולכיון , אליו לאכול

) לכן( לשות מן המהג שאין דרך) ועכשיו(
  .ויהיו אוכלים עמו, שלח לו המלאכים

 בסדום לא יפה לי לעשות דבר זה ]י"רש[  יז  "?המכסה אני מאברהם אשר אני עשה"אמר ' וה 
אי תתי לו את הארץ שלא מדעתו 

אב המון קראתי אותו אברהם … הזאת
ואשמיד את הבים ולא אודיע לאב גוים 

  ?שהוא אוהבי
אל צבא השמים ] ן"רמב[? אמראל מי 

או אל המלאכים השלוחים , העומדים עליו
  …ויתכן שהוא המחשבה

א
יר
ו
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והרי הוא ? וכי ממו אי מעלים] י"רש[  יח  ".ָהיֹו יהיה לגוי גדול ועצום וִנְבְרכּו בו כל גויי הארץ"שהרי הוא  ע
חביב לפי להיות לגוי גדול ולהתברך בו כל 

  .ם בוהם מתברכי] ע"א. [גויי הארץ
כי יאמרו , לכן לא אכסה ממו] ן"רמב[

 או איך ?איך כיסה ממו, הדורות הבאים
תאכזר הצדיק על שכייו החוים עליו ולא 

 ולכן …?ריחם ולא התפלל עליהם כלל
  .'ראוי שיבא בסוד ה

 "צדקה ומשפט" כל העושה ]ב/סוכה מט[  יט  …' ושמרו דרך ה…למען אשר יצוה את ביו… כי 
לא כל העולם כולו חסד שאמר כאילו מי

' אוהב צדקה ומשפט חסד ה "] לג ה'תה[
  ".ץמלאה האר

 וֵתך הנה זה היה ֲעֹון ְסֹדם אח"] טז מט' יח[  כב-כ  ".…כי רבה חטאתם… "יורד אל סֹדם ועֹמרה ' ה
ָּגאון ִׂשבַעת לחם וַׁשלַות הְׁשקט היה לה 

  ."ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה
  .תלפי שפרצו מעשיהם בזו] רא טתחומא וי[
שלי האומר . דות באדםארבע ִמ] אבות ה י[

, ויש אומרים. זו מדה ביוית, שלי ושלך שלך
. עם הארץ, שלי שלך ושלך שלי. דת סדוםזו ִמ

  …חסיד, שלי שלך ושלך שלך
אשי סדום אין ] א/קט, ב/סהדרין קז[

  .ב"להם חלק לעוה
 כג  "?ק עם רשעהאף תספה צדי: "אברהם שואל  
 40, 45, 50(… התמקחות על מספר הצדיקים בעבורם לא יספה ,

  .סגר על עשרה) …,20, 30
  )סוף(לג-כד

 שאפילולאמר "  העירבתוך"אמר ] ן כו"רמב[
יהיו כרים בתוכה ראוי שיצילוה ואמר זה 

  .וחשב אולי יש אחרים שם, בעבור לוט
בשכר שאמר אברהם אביו ] א/סוטה יז[
 :מצות' זכו ביו לב" ואנכי עפר ואפר] "כז[

  .אפר פרה ועפר סוטה
 בזכות תפילת אברהם יצל] הרב וייגרשל[

מצאתי דוד ] "פט כא' תה] [ר מא ד"ב[לוט 
רות (בסדום ? היכן מצאתיו" עבדי

  ).המואביה מזרע לוט
 י המלאכים באו לסֹדםהזמין , קם לקראתם, לוט ישב בשער, ש

  .הכין להם ארוחה, באו אליו,  בהםהפציר, אותם לביתו
ישב ] י"רש" [ולוט ישב בשער סדום] "א[  ג- איט

 ).ר"ב(כתיב אותו היום מיוהו שופט עליהם 
 מבית אברהם למד לחזר - " …וירא לוט"

  .על האורחים
  שי סֹדםויקראו אל לוט ויאמרו לו ַאֵיה ". "ָנַסּבּו על הבית"כל א

לוט יצא ". וִצאם אלנו ונדעה אותםהאנשים אשר באו אליך הלילה ה
  .ביקש שלא ירעו להם. וסגר את הדלת אחריו

כי משפט סדום היה למעלת , ודע] ן ה"רמב[  ז-ד
 ואיה סובלת אשי …ארץ ישראל

  .' כי שם היכל ה…תועבות
  ].ר"ב[במשכב זכר ] י"רש" [ונדעה אתם] "ה[

טוב עשו להן כ "–" אשר לא ידעו איש"הציע את שתי בותיו  
  ".ל תעשו דבר כי על כן באו בצל ֹקרתיל ַארק לאנשים הֵא, בעינכם

מכאן או למדים על טיבו של לוט ] ח"רב[  ח
שהרי , שהזות לא היתה בעייו חטא חמור

אדם מוסר פשו על כבוד , בוהג שבעולם
  .בותיו

 ט  .אך הם המשיכו להתעקש ורצו לשבור את הדלת    

 י  .ואת הדלת סגרו,  הביתההמלאכים הביאו את לוט    

 "יו , "הכו ַּבַסנורים… ואת האנשיםאמרו ללוט שיאסוף את חת
  ".…כי משִחתים אנחנו את המקום הזה"ובותיו 

מי יש לך עוד ] י"רש" [עוד מי לך פה] "יב[  יג-יא
  ?בעיר הזאת חוץ מאשתך ובותיך שבבית

 "יד  ".ויהי כמצחק בעיני חתניו    

    טז-טו  אשתו ושתי בותיו, ן הוציאו את לוטברגע האחרו 

 " …דייך להציל ] י"רש[ "המלט על נפשך"  יז  ".המלט פן ִתָסֶפה… אל תביט אחריך, ויאמר ִהמלט על נפשך
אל תביט . "פשות אל תחוס על הממון

 אתה הרשעת עמהם ובזכות - " אחריך
אברהם אתה יצול איך כדאי לראות 

שתחשוב ] מאיר[בפורעותם ואתה יצול 
  .שאתה צדיק והם רשעים

  .גבריאל
 והם צֹוערִצלה מן ההשחתה העיר ) מהמלאכים(לפי בקשת לוט  

  .מלטו לשם
    כג-יח

 כה-כד  .המטיר גפרית ואש מן השמים על סֹדם ועל עֹמרה' ה    

 ציב מלחא ה"ב[  כו  .אשתו של לוט הביטה לאחור והפכה ל ה שחטאה במלח באותו הליל] ר
? שבאו המלאכים אל לוט מה היא עושה

הולכת אל כל שכיותיה ואומרת להן תו 
לי מלח שיש לו אורחים והיא מכוות 

על , )ויגרשו אותם(שיכירו בהן אשי העיר 
  ".ותהי נציב מלח"כן 

    כט-כז  .אברהם השקיף וראה את שעשה 
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 ותיו עברו מֹצער למערה בהרלפי שהיתה ] י"רש" [ת בצוערכי ירא לשב"  ל  .לוט ושתי ב
  .קרובה לסדום

מואב הוא "שם בן הבכירה 
  ," עד היוםמואבאבי 

  אבינו "הבכירה אמרה אל הצעירה
השקו את , "…זקן ואיש אין בארץ

עמי הוא "ושם בן הצעירה   , שכבו ִאתו והרו, אביהן יין
  ". עד היוםעמוןאבי בני 

לומר ] י"רש" [ולא ידע בשכבה ובקומה] "לג[  )סוף(לח-לא
כ לא שמר ליל שי "שבקומה ידע ואעפ

כל מי שהוא להוט ]  מא זר"ב[. מלשתות
סוף ]) ח([אחר בולמוס של עריות 
  .שמאכילים אותו מבשרו

 "כשראה שחרבו הכרכים ופסקו ] י"רש[   אכ  ".ְגָררויגר ִּב… ויסע משם אברהם
א "ד) ר"ב(העוברים והשבים סע לו משם 

וט שיצא עליו שם רע שבא על להתרחק מל
  .בותיו
  ".ארץ פלשתים] "כא לב[עיר ב 

  .בגב המערבי ובחוף הגב מדרום לעזה
  ].כ-יב י: [השווה

 גלה[  , אברהם אמר כי שרה היא אֹחתו ו שאין צריך לו לאדם ] זהרלמד
  …לסמך על הס

על : אכסאי הוא שבא לעיר] ב/מכות ט[
כלום ! ין אותועסקי אכילה ושתייה שואל

] מאיר[? אחותך זו? שואלין אותו אשתך זו
מכאן שאברהם לא ידע שיגיע למקום לא 

  .מהוגן
 אבימלך מלך גרר לקח אותה ,    

  י ד"רש[  ."לא קרב אליה"אך [ אמרעו כמו שהמלאך מ]לא ] "ו
  ".נתתיך לנגוע אליה

 ה ומצֶו, מגלה לו את האמת, מתגלה אל אבימלך בחלום' ה
  .להשיבה

  ח-ב

אמת ] י"רש" […ידעתי כי בתם לבבך] "ו[
שלא דמית מתחלה לחטוא אבל קיון 

 לא ממך היה –" לא נתתיך. "כפים אין כאן
חשכתי אי אותך שלא געת בה אלא 

  .מחטוא ולא תתי לך כח
 י-ט  .אבימלך ֹּכעס על אברהם    

 " והרגוני ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין יראת אלהים במקום הזה
  ".… אבי ִהוא)כדת(וגם אְמָנה אֹחתי בת . על דבר אשתי

  .בי בים הרי הן כבים] ב/יבמות סב[  יג-יא

 ות וברך אותםשיתפייסכדי ] י"רש" [ויתן לאברהם] "יד[  טז-יד  .אבימלך השיב את שרה והוסיף מת 
כ תם מתות לבי " אח.ויתפלל עליו

  ].י כה ו"רש[הפלגשים 
    )סוף(יח-יז  . ואבימלך וביתו רפאו מעקרותםהתפלל אברהם 

 ימול בן . שרה הרתה וילדה את יצחק יקה אותו.  ימים8הואה .
  .100אברהם בן 

ותהר ותלד שרה לאברהם בן ] "ר ג ו"ב[  ז- אכא
 .מלמד שלא גבה זרע ממקום אחר" לזקוניו

  ויעש אברהם משתה גדול"ביום ִהגמלו."    
א לשון "ד… ז"לשון ע] י"רש" [מצחק] "ט[
  …א לשון רציחה"ד… ע"ג

  ".וָיֻקמו לַצֵחק] "לב ו' שמ[השווה 

  ".מצחק"עאל ישמ 

 השרה אומרת לאברהם כי יגרש את הגר וב.  
והיה ] כ[וטל קשת וחצים ] כטא "פדר[

וראה את יצחק ) מטרות(יורה אחר הִּפֹות 
ה זה )ת(יושב לבדו וירה חץ להרגו ורא

  …לאברהם) ה(הדבר שרה והגיד
    ".וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודות בנו" !
    .ביצחק יקרא לך ָזַרעכי ", אמר לאברהם שיעשה כדברי שרה' ה!
  ".כי זרעך הוא, וגם את בן האמה לגוי אשימנו ע

  יג-ח

  
ויכלו המים  …ותלך ותתע במדבר "…אברהם שילח את הגר ובה 

ותלך ותשב לה מנגד . ותשלך את הילד תחת אחד השיחים, תמן הֶחֶמ
  . ותשא את ֹקלה ותבך…אל אראה במות הילד:  כי אמרה…הרחק

וכתב גט גירושין ותן להגר ] א כט"פדר[  טז-יד
  …ושלח אותה

ויקרא מלאך אלהים אל הגר מן , וישמע אלהים את קול הנער ע
 "אשר הוא שםאל תיראי כי שמע אלהים אל קול הנער ב… השמים
  .כי לגוי גדול אשימנו" ומבטיח

. בזכות עצמו] ר ג יד"ב" [באשר הוא שם"  יח-יז
ה "ר. [יפה תפלת החולה לעצמו יותר מכל

אין דין את האדם אלא לפי מעשיו ] ב/טז
ולא לפי ] ר ג יד"ב, י"רש[. של אותה שעה

לפי שהיו מלאכי . מה שהוא עתיד לעשות
 ע מי שעתיד"ש רב:השרת מקטרגים ואומרים

אתה , ]יד-כא יג' יש[זרעו להמית ביך בצמא 
 עכשיו מה -  והוא משיבם !?מעלה לו באר

בעין ל "ר( אמרו לו צדיק? הוא צדיק או רשע
. )שאיו ראוי לעוש מיתה בצמא]) ט([ זה

  .לפי מעשיו של עכשיו אי דואמר להם 
  ]. סדר קריאת התורה- ש "מחזור לרה[
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ה "הכל בחזקת סומין עד שהקב] ר ג יד"ב[  יט  ".ותשק את הנער… ותרא באר מים, עיניהויפקח אלהים את  
  .מאיר את עייהם

  להכיר מקום מים שהיהדעתתן בה ] ספורו[
  .סומא קודם לכן) ממש(שם כי לא היתה 

פתחו להם הבאר שבראת ] א כט"פדר[
 והשווה. בין השמשות) ערב שבת(
 בארה של -  פי הבאר] ברטורא אבות ה ו[

מרים שהיתה הולכת עם ישראל במדבר 
  .בכל המסעות

    כ  …ויגדל וישב במדבר ויהי ֹרבה ַקָשת , ויהי אלהים את הנער" 

    כא  ".מארץ מצרים ותקח לו אמו אשה 

לאחר שהודה כי באר המים . כריתת ברית בין אברהם לאבימלך 
 ,באר ָשַבעא על כן קרא למקום ההו. "שחפרו עבדי אברהם איה שלו

  ".ויגר אברהם בארץ פלישתים ימים רבים". "ו שניהםשבעכי שם נ

    )סוף(לד-כב

 סה את אברהם' האת , קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת: "מ
  ".…יצחק ולך לך אל ארץ הֹמריה והעלהו שם לֹעלה

לו ' אמ" אשר אהבת"לו ' אמ] א ל"פדר[  ב- אכב
  .שיהם אי אהב

  לקח , אליעזר ויצחק, ישמעאל, בֹבּקר עם חמורואברהם יצא
  .עצים

יכול היה לפרש את הבואה אחרת ] מאיר[  ג
  .ולא עשה כן

, לפרקים היה קשר בין אברהם לישמעאל
 )אשתו של ישמעאל(ואמרי ] א כט"פדר[עיין 

  …לו זקן אחד מארץ כען בא לראותך
חשוב היה שישמעאל יהיה וכח ] מאיר[

  …כ"שאם יטען אח, וידע שאין זה הוא
 שזריזין מקדימים] ב/יומא כח, א/פסחים ד[

  ".וישכם אברהם בבקר"למצות שאמר 
הוא בן האתון שברא בין ] צח' בר ש"ילקו[

הוא החמור שרכב ]. אבות ה ו[השמשות 
הוא החמור שעתיד ]. ד כ' שמ[עליו משה 

עני ] "ט ט' זכ[בן דוד לרכוב עליו שאמר 
  ".וֹרכב על חמור

 ו אר"ב[  ו-ד  .עלה לבדו עם יצחק. ום השלישי ראה את המקום מרחוקבי  [ן קשור בהרראה ע.  
] כח יא[השווה יעקב , "המקוםוירא את ] "ד[
  ".במקוםויפגע "
 אראה היכן] ר"ב [–" כהנְלכה עד ] "י ה"רש[

 יהיה כה] "טו ה[הוא מה שאמר לי המקום 
.  תבא שישובו שיהם- " ונשובה". "זרעך

? מין שברית כרותה לשפתים] א/ק יח"מו[
והסתייע הדבר " (ונשובה אליכם"' שא

  ).שחזרו שיהם
 אברהם שהיה] י"רש" [וילכו שניהם יחדיו] "ו[

 יודע שהולך לשחוט את בו היה הולך ברצון
  .ושמחה כיצחק שלא היה מרגיש בדבר

 ואיה השה לֹעלה… : "יצחק שואל?"  
  ".וילכו שנהם… אלהים ִיְרֶאה לו השה לֹעלה בני… : "עוה 

כלומר יראה ] י"שר" [יראה לו השה' ה] "ח[  ח-ז
". לעולה בני"ויבחר לו השה ואם אין שה 

 הבין יצחק שהוא הולך להשחטפ ש"ואע
  .בלב שוה" וילכו שניהם יחדו"

 ה מזבח , הגיעו למקוםויעֹקד את יצחק בנו וישם ֹאתו על … "ב
  ".המאכלת לשֹחט את בנו" את לקח, "המזבח ממעל לעצים

תא : ושתיה היתה קראת] ב/יומא ד[  י-ט
והוא ] א ל"פדר. [שממה הושתת העולם

היה המזבח שהקריבו קין והבל והוא 
  .המזבח שהקריבו ח וביו

' בר ש"ילקו" […וישם ֹאתו על המזבח] "ט[
 ואמר …באותה שעה פער פיו בבכיה] קא

 עיני אל שיר למעלות אשא] "ב- קכא א' תה[
עושה ' עזרי מעם ה? ההרים מאין יבוא עזרי

  ".שמים וארץ
  ".שמנו תחתיו זבח גדול] "קוראן[

 ויאמר אל תשלח . אברהם אברהם ויאמר הנני"קרא אליו ' מלאך ה
הים אתהעתהכי … ידך אל הנער   ."… ידעתי כי ירא א

פט ' תה[ה אברהם "אמר לו הקב]  ו חר"ב[  יב-יא
" ריתי ומוצא שפתי לא אשנהלא אחלל ב] "לה

לא " קח נא את בנך] "ב[כשאמרתי לך 
  …"והעלהו"אמרתי שחטהו אלא 

  ויקח את הַאִיל ויעלהו … ַאִיל נאחז בסבך בקרניו"אברהם רואה
  ".לֹעלה תחת בנו

ה "מחשבה טובה הקב] א/קידושין מ[  יג
" תחת בנו] "ספורו. [מצרפה למעשה

בו על תמורת מה שהיה בלבו לזבוח את 
  ".וֹדבר אמת בלבבו] "טו ב' תה[דרך 

 " יד  ".…ִירֶאה' הויקרא אברהם שם המקום ההוא    
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… 'בי נשבעתי נאם ה"המלאך קרא אל אברהם שית מן השמים  ע
  ".והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בֹקלי

טו , יג טז[גם מתחילה הבטיחֹו ] ן"רמב[  יח-טו
 יען אשר עשית  לועתה הוסיףאבל … ]ה

, שבע בשמו הגדולש, המעשה הגדול הזה
הובטח והה . ושיירש זרעו את שער אויביו

או , שלא יגרום שום חטא שיכלה זרעו
 והה זו -שיפול ביד אויביו ולא יקום 

  !הבטחה שלימה בגאולה העתידה לו
  ו יא ר"ב[" …וָיָשב אברהם אל נעריו"  יט  ".באר ָשַבעוישב אברהם ב… "חזרו [

שלחו אצל ֵשם ללמוד … ?ויצחק היכן הוא
  .ממו תורה

  בת הרן(לִמלכה ( חור אשת)ולדו ) אחי אברהם8 הםים וביב 
  ".…בתואל ילד את רבקה"

 המוריהכשבא אברהם מהר ] י כה כ"רש[  )סוף(כד-כ
  .37ויצחק היה בן ולדה רבקה תבשר ש

  אברהם , "…רוןבקרית ארבע היא חב", 127שרה מתה בגיל
  .מתאבל

 לעקידת מיתת שרהוסמכה ] י ב"רש[  ב- אכג
י בשורת העקידה שזדמן "יצחק לפי שע
 . פרחה שמתה ממה ומתה…בה לשחיטה

  מערת המכפלה… אֻחזת קבר") "בני חת("מבקש מתושבי המקום "
ארבע מאות שקל "אלא שילם , סרב לקבלה במתה. אשר לעפרון
  .וקברה". חרכסף ֹעבר לֹס

רשעים אומרים … מכאן ש] א/ פזמ"ב[  )סוף(כ-ג
ואפילו מעט אים ) שיתן בחים(הרבה 

שטל ] י טז"רש[… מעפרון? עושים ִמָָלן
עובר "שאמר … ממו שקלים גדולים

  …"לסוחר
  ".ושונא מתנת יחיה] "טו כז' מש[
גר מארץ ] י"רש" [גר ותושב אנכי עמכם] "ד[

אם , ומדרש אגדה. אחרת ותישבתי עמכם
ואם לאו אהיה תושב , תרצו הריי גר

ה "שאמר לי הקב, מן הדין) ואקח אותה(
  ".לזרעך אתן את הארץ הזאת] "יב ז[
עשרה סיוות תסה ] אבות ה ג[

. קבורת שרה… רבו יוה' פ. …אברהם
קום התהלך בארץ ] "יג יז[שאחרי שאמר לו 

כשמתה ". כי לך אתננהלארכה ולרחבה 
לא מצא מקום קבורה והכרח אשתו 

  .ולא הרהר כלום, לקותה בדמים
) היא חברון(קרית ארבע ] א/סוטה יג[

 ]כה ט[אברהם ,  אדם וחוה:ארבע זוגות היו
 . ולאה] יג[יעקב ,  ורבקה]לה כט[יצחק , ושרה

 "אכד  ".ברך את אברהם בכל' וה, בא בימים, ואברהם זקן     

 אשה לא תקח לבני מבנות  "אברהם אמר והשביע את אליעזר
  ".כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני יצחק… הכנעני

  ].ט כה[לא מזרע כען העבד המקולל ] מאיר[

 " … נהרים אל עיר נחורארםוילך אל ",  

  י-ב

אליעזר ,  קפצה להם הדרך3]  כח יח"רב[
אליעזר  .2ואבישי, ויעקב, עבד אברהם

היום , " אל העיןהיוםואבֹא ] "מב[דכתיב 
  .יצאתי והיום באתי

  הִּבקש , "לעת צאת השאֹבת, לעת ערב, מחוץ לעיר אל באר המים"ח
הטי נא כדך : והיה הנעָר אשר ֹאמר אליה: "כי יהיה סימן' מה

ֹאתה ֹהכחת לעבדך , שתה וגם גמליך אשקה: ואמרה. ואשתה
  ".…יצחק

ת תעי" […והיה הנעָר אשר אמר אליה] "יד[  יד-יא
יכול אפילו … )שאל שלא כהגן] (א/ד

השיבו כהוגן וזדמה , חיגרת אפילו סומא
, לפי שלא פירש בשאילתו] י"רש. [לו רבקה

ולא יבין בה , ואפשר שתהיה בעלת מום
  .אליעזר ויקחה

 כו ז[וראה . כך העידה התורה] מאיר[  כא-טו  ".…בתולה, והנעָר ֹטבת מראה מאד… והנה רבקה", כך היה.[  

 תן לה תכשיטים"אח ה אותו ללון בבית , ולשאלתו, כמזמי
  .אביה

    כח-כב

 מזמין אותו , בראותו את תכשיטיה ובשמעו אותה, לבן אחיה
  .ומאכיל את גמליו

? למה רץ ועל מה רץ] י"רש" [וירץ] "כט[  לב-כט
ויהי כראות את הזם אמר עשיר הוא זה 

  .ותן עייו בממון
 "ויאמר דבר. לא ֹאכל עד אם ִדברתי דבָרי: ויאמר, לאֹכלשם לפניו ּווי .

  ".…הגידו לי… ועתה… ויאמר
    מט- לג

  תן , "…יצא הדבר' מה"לבן ואביו בתואל מסכימים אליעזר
… ויאמרו נקרא לנערה ונשאלה את פיָה", מתות ורוצה לצאת מיד

  .ברכו אותה והלכו, "ותאמר אלך

  ].כג-כב כ[  סא-נ
  .אשה לאיש' מה] ב/מועד קטן יח[
תשב הנעָר אתנו ימים או עשור אחר ] "ה[

ימים אלו שבעת ימי אבלו ] ר ס יב"ב" [תלך
ב חודש "או עשור אלו י) של בתואל הרשע(

שותין לבתולה לפרס את עצמה ויאמרו 
מכאן שאין משיאין את " נקרא לנערה"

  .האשה אלא מדעתה
  .י רבקה"רצו לעשות עכוב ע] ח- מלבים ז[
]" [השווה ". יצא הדבר' מה]ג ואלהי נחור "]לא". 

ה
שר

י 
חי
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] י"רש" [ בא ִמּבֹוא באר ַלַחי ֹרִאיויצחק] "סב[
 שישאהשהלך להביא הגר לאברהם אביו 

  ].ר ס יד"ב[

 "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וִישא עיניו והנה גמלים באים .
וִתקח … וִתשא רבקה את עיניה וֵתרא את יצחק וִתֹּפּל מעל הגמל

וינחם יצחק , וִיקח את רבקה ותהי לו לִאשה ויאהבה… הצעיף וִתתכס
  ".אחרי אמו

  )סוף(סז-סב

 כמו תפלהלשון ) ר"ב] (י"רש" [לשוח] "סג[
  ".שיחוישפוך ' ולפני ה] "קב א' תה[

זו הגר וקראת ) ר"ב] (י א"רש [-" קטּורה"  ד- אכה  …בין השאר ִמדָין, אברהם שא את קטּורה וולדו להם ילדים 
קטּורה על שם שאים מעשיה ִכקטורת 

ושקשרה ִפּתחה שלא זדווגה לאדם מיום 
איה הגר כי ] ע א"א. [שפרשה מאברהם

  ". נתן אברהםיםולבני הפלגש] "ו[כתוב 
    ה  …ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק" 

, מתנות וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי… נתן… ולבני הפלגשים 
  ".דמה אל ארץ ֶקדםֵק

חסר כתיב ) ר"ב (- " הפילגשים] "י"רש[  ו
היא הגר היא . שלא היתה אלא פלגש אחת

  .קטּורה
 סהדרין[שם טומאה מסר להם  …] י"רש[

א מה שיתן לו על אודות שרה "ד. ]צא
ושאר מתות שתו לו ]) כ יד[מאבימלך (

  .הכל תן להם שלא רצה ליהות מהם
  .לך סדוםעם מ] סוף יד[השווה 

ולישמעאל לא אמר הכתוב שתן ] ח"אה[
  .לו מתות

, מרחבי המדבר הגדול] מקרא' אטלס ד[
  .י"א' המשתרע למז

  ויקברו אתו יצחק וישמעאל … ַויָמת אברהם בשיבה טובה "175בן
  ".בניו אל מערת המכפלה

עשה מכאן ש] י"רש" [יצחק וישמעאל] "ט[  י-ז
פיו  והוליך את יצחק לישמעאל תשובה

 ].טו טו[והיא שיבה טובה שאמר באברהם 
  ].י ל"רש[וראה 

    יא  .ברך את יצחק' ה 

ובמדרש רבותיו בסיפור ימי ] ן יז"רמב[  יח-יב  .תולדות ישמעאל 
]). מגילה יז[עיין (ישמעאל טעמים רבים 

 בעל תשובהוהכון שבהם שהיה צדיק 
  .כדרך הצדיקים) התורה(וסיפר בו 

 " …כד סז[  כ-יט  ".לאשה… ק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקהויהי יצח.[  
עד ) מרגע העקידה(המתין לה ] י כ"רש[

  .שים ושאה' שתהא ראויה לביאה ג
בימי האבות האשים היו מפותחים ] זאב[

  .מאד
 ?"ארמיאחות לבן ה] "כ[ל "מה ת]  סג דר"ב[

 ואחיה רמאי רמאיאביה : אלא בא ללמדך
  .ואף אשי מקומה

 .הרבה והפציר בתפלה] י"רש" [ויעתר] "כא[  כא  ".…וַתהר', וֵיָעֶתר לו ה, לֹנכח אשתו כי עקרה ִהוא' וֶיְעַתר יצחק לה" !

    ? ותאמר אם כן למה זה אנכי, ויתרוצצו הבנים בקרבה" 
  "…שני גוים בבטנך: לה' ויאמר ה. 'ותלך לדֹרש את ה 

  כג-כב
 מדרשו לבית] י"רש" [ותלך לדרוש] "כב[

  .של שם
 " …ויקרא , וידו ֹאחזת בעקב ֵעָׂשו…  ואחרי כןֵעָׂשו… ויצא הראשון

  .יעֹקבשמו 
  

 ויצחק בן ששים…."  

  כו-כד

  

 "ויעקב איש תם , ויהי ֵעָׂשו איש ֹידע ציד איש שדה, ויגדלו הנערים
  ".את יעקב…  ורבקה…ויאהב יצחק את ֵעָׂשו. שב אהליםֹי

" בפיוב יצחק את עשו כי ציד ויאה] "כח[  כח-כז
  .בדבריושהיה צד אותו ומרמהו ] י"רש[
  ".אלהיך' תמים תהיה עם ה] "יח יג' דב[
… ] י"רש" [ומליציך פשעו בי] "מג כז' יש[

  .יצחק אהב את שואי
ָוֹאַהב את  …' אמר ה…] "ג- מלאכי א ב[

  ".…ואת עשו שנאתייעקב 
… ויאמר ֵעָׂשו. והוא עֵיףויבא ֵעָׂשו מן השדה , ויֶזד יעקב נזיד" 

  .ֱאדוםעל כן קרא שמו … הלעיטני נא מן האֹדם אֹדם הזה
שלא ] ח[ היום מת אברהם ואותו] י ל"רש[  ל-כט

יראה את ֵעָׂשו בן בו יוצא לתרבות רעה 
טו [ה "ואין זו שיבה טובה שהבטיחו הקב

ובישל יעקב עדשים להברות את … ] טו
ע יורה "שו[… שדומות לגלגל… האבל

  ].דעה שעח ט

לֹד
תו

ת
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 את רוימֹּכוישבע לו … ויאמר יעקב ִמכרה כיום את בֹכרתך לי
  …בֹכרתו

לפי שהעבודה בבכורות ] י"רש" [בֹכרתך] "לא[  לג-לא
  .'אין רשע זה כדאי שיקריב לה: אמר יעקב

 ולמה הנה אנכי הולך למותויאמר עשו ] "לב[
אמר אי הולך למות על ] י"רש" [זה לי ְבֹכרה

 שכמה אזהרות … הבכורהחובות(ידה 
אם כן מה חפץ לי ) ועושין ומיתות תלוין בה

שבכל יום ויום הוא מסתכן בעצמו ] ע"א[? בה
  .כאשר יצא לצוד שמא יהרגוהו החיות

שלא ] ן"רמב" [השבעה ליויאמר יעקב ] "לג[
  .תערער על המכירה לעולם

 שביזהשעו העיד הכתוב על ר] י"רש[  )סוף(לד  ".ויֶבז ֵעָׂשו את הבֹכרה 
  .עבודתו של מקום

 "יב י[  …מלבד הרעב הראשון, ויהי רעב בארץ.[  
  "וילך יצחק אל אבימלך מלך פִלשתים גררה 

   אכו
  .עם אברהם] כא-פרקים כ[דומה 

  .י"ארץ פלישתים חלק מא] מאיר[
שֹכן בארץ אשר ֹאמר , אל תרד מצרימה: ויאמר' וירא אליו ה"ת

  ,ךואהיה אתך ואברכ… אליך
  ].ג-יב א[
שהיה דעתו לרדת למצרים כמו ] י ב"רש[

אל "אמר לו , ]יב י[שירד אביו בימי הרעב 
עקדת (שאתה עולה תמימה " תרד מצרימה

 .ואין חוצה לארץ כדאי לך]) פרק כב[יצחק 
והִקֹמתי את השֻבעה אשר , כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל ע

ונתברכו בזרעך כל גויי … זרעךוהרבתי את . נשבעתי לאברהם אביך
  ".…עקב אשר שמע אברהם בֹקלי. הארץ

  ה-ב

פ "להביא תושבע] י"רש" [ותוֹרָתי] "ה[
קיים ] ב/יומא כח. [הלכה למשה מסיי

] ה[' אש, אברהם אביו כל התורה כולה
עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר "

 קיים …"משמרתי מצותי חקותי ותורתי
תבשילין אברהם אביו אפילו עירובי 

אחת תורה  - " יָתתוֹר"' אש) מדרבן(
]  סא אר"ב[ .שבכתב ואחת תורה שבעל פה

אלא זימן לו ? ומהיכן למד את התורה… 
ה שתי כליותיו כמין שי רבים והיו "הקב

ד "ובעות ומלמדות אותו תורה וחכמה הה
אשר יעצני אף ' אברך את ה] "טז ז' תה[

] ואיוב יט כ[ …"לילות יסרוני כליותי
יבמות ] [א/שבת סג[ ".ומבשרי אחזה אלוה"
  .אין מקרא יוצא מידי פשוטו] א/כד, ב/יא

כי . ויאמר אֹחתי ִהוא, וישאלו אנשי המקום לאשתו. וישב יצחק בגרר" 
  ".כי טובת מראה ִהוא… פן יהרֻגני, ירא לאמר אשתי

באלהים בטחתי לא אירא ] "ו יב' תה[השווה 
  ].שם קיח ו[, ]ם ו הש[, "מה יעשה אדם לי

  והנה יצחק ְמַצֵחק את רבקה אשתו"עבר זמן ואבימלך ראה."    
כמעט "אבימלך כעס ". כי אמרתי פן אמות עליה"יצחק הסביר  

הֹנגע באיש "ומצֶוה " והבאת עלינו אשם, שכב אחד העם את אשתך
  ".הזה ובאשתו מות יומת

  יא-ו

  ].יד- יב יא[השווה אברהם ושרה 

גדל מאוד ברכוש . 'ה ברכה במה שזרע כי ברכֹו היצחק רא 
  .ובמקה

שאמדוה ] י"רש" [מאה שערים] "יב[
כמה ראויה לעשות ועשתה על ) השמאים(

  .מאה) פי(אחת שאמדוה 
סתמו את הבארות שחפרו עבדי אברהם " ויקנאו ֹאתו פלשתים" 

  .בזמו

  טו-יב

  ".באר שבע] "לא- כא כה[
ק להועיל כדי שלא יוכל יצח] ח טו"רב[

  .עצמו בהן ולהשקות זריעותיו ומקהו
וילך משם . לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד: ויאמר אבימלך אל יצחק" 

  ". וישב שםנחל גררוִיַחן ב, יצחק
  ].כ טו[השווה   יז-טז

  .רחוק מן העיר] י"רש" [בנחל גרר] "יז[
ויקרא להם כשֹמת אשר קרא להן … ויחֹּפר את בארות המים… " 

  ."אביו
אל  ש…ראה שחשב לו לזכות] ח טו"רב[  יח

  …ישה אדם מדרך אבותיו

    יט  ".ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים" 

    כא-כ  ".…ויריבו ֹרעי גרר עם ֹרעי יצחק לאמר לנו המים" 

    כב ".…כי… ,רֹחֹבתויקרא שמה , ולא רבו עליה", ובאר אחרת שחפרו 

    .ַבעבאר ָשויעל משם " 
    וברכתיך, ִאתך אֹנכי… ויאמר… 'וירא אליו הת
    ,"…והרבתי את זרעך ע

  .בה מזבח וחפרו באר 

  כה-כג

  

  ].לא א[השווה לבן ויעקב   לא-כו  .אבימלך בא אליו וכרתו ברית 

  ].כא לא[  לג-לב  ".…ִשבעה ויקרא ֹאתה"עבדי יצחק מצאו באר מים  

למֹורת רוחם ) כעי(לקח מבות הִחתי " …ֵעָׂשו בן ארבעים… " 
  .של הוריו

  ].כח ט[כ לקח מבות ישמעאל "ואח  )סוף(לה-לד
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 "צא השדה … ויקרא את ֵעָׂשו, ויהי כי זקן יצחק ַוִּתְכֶהיןָ עיניו ֵמרֹאת
  ".בעבור תברכך נפשי בטרם אמות… וצודה לי ציד ועשה מטעמים

רשע ועל ידי שהצדיק את ה …] סה ו ר"ב[  ד- אכז
  …כהו עייו

ש בן גמליאל כל ימי "אר] ר סה טז"ב[
ולא שמשתי אותו , הייתי משמש את אבא

  ).יצחק(אחד ממאה ששמש עשו את אביו 
 כל אותו היום היה עשו צד ] סז בר "ב[  ה  .ֵעָׂשו יצא לצוד. רבקה שמעה

  .צבאים וכפתן ומלאך בא ומתירן
ה בני שמע בֹקלי ועת", את אשר שמעה" ורבקה אמרה אל יעקב" 

 לי משם שני גדיי עזים קח נא אל הצאן ולך. לאשר אני מצָוה ֹאתך
, ת לאביך ואכלהבאו. ואעשה ֹאתם מטעמים לאביך כאשר אהב, ֹטבים

  ".בעבור אשר יברכך לפני מותו

    י-ו

 "אולי יֻמֵשני . הן ֵעָׂשו אחי איש שִער ואנכי איש חלק… ויאמר יעקב
  ".והבאתי עלי קללה ולא ברכה, תעתעאבי והייתי בעיניו כמ

    יב-יא

    יג  ".…עלי ִקְלָלְת בני: ותאמר לו אמו" !

 סה טו ר"ב" [וילך ויקח ויבא לאמו] "יד[  יד  .כך עשו [
  .אוס וכפוף ובוכה

 ועל ידיו וצוארו ֹערת גדיי , רבקה הלבישה את יעקב בבגדי ֵעָׂשו
  .ותה את האכל בידיו, העזים

    יז-טו

אנכי ֵעָׂשו … ?מי אתה בני, הנני: ויאמר! אבי: ויבא אל אביו ויאמר" 
' כי ִהקָרה ה: ויאמר? מה זה מהרת למצא בני", ומזמיו לאכל" בֹכֶרך

… האתה זה בני ֵעָׂשו אם לא, בני, גשה נא ואֻמְשך… אלהיך לפני
ויאמר . ויברכהו… ולא הכירו. ויאמר הֹקל קול יעקב והידים ידי ֵעָׂשו

… ויגש לו ויאכל ויבא לו יין וֵישת… אני: ויאמר? תה זה בני ֵעָׂשוא
  ".…וירח את ריח בגדיו ויברכהו… ְגשה נא ּוְשָקה לי בני

] דעת זקים" [אלהיך לפני' כי הקרה ה] "כ[  כז-יח
 כד[כשם שהעבד שהלך לבקש לך אשה אמר 

וגם האיל שזדמן " הקרה נא לפני היום] "יב
  .הקרה לפי בשבילךבעקידתך לפי שעה כך 

אמר יצחק ] י"רש" [גשה נא ואמשך] "כא[
בלבו אין דרך עשו להיות שם שמים שגור 

  ".…אלהיך' כי הקרה ה] "כ[בפיו וזה אמר 
ועל דרך הפשט יהיה זה בעבור ] ן כא"רמב[

  .טביעות הקול
גשה "כיון שאמר יצחק ליעקב ] סה יטר "ב[

  שפכו מים על שוקיו והיה"נא ואמושך בני
ה שי "לבו רפה כשעוה וזימן לו הקב

מלאכים אחד מימיו ואחד משמאלו והיו 
  …אוחזין אותו במרפקו כדי שלא יפול

  .ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותיֹרש" ע
  יעבדוך עמים וישתחו לך לֻאמים הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך

  ".ֹאֲרֶריך ארור ומברכיך ברוך

    כט-כח

ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו "אך יצא יעקב וֵעָׂשו בא מצידו  
מי … בעבור תברכני נפשך, יֻקם אבי ויאכל מֵציד בנו… ויאמר

… ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד. אני בנך בֹכרך ֵעָׂשו… ?אתה
בא … אבי, ברכני גם אני… צעקה גדלה ומרה עד מאד) ֵעָׂשו (ויצעק

 לקח בֹכרתיאת , וַיעקבני זה פעַמים… רכתךאחיך במרמה ויקח ב
  …?הלא אצלָת לי ברכה… ברכתיוהנה עתה לקח 

שלא ] י"רש". [ ברוך יהיה)יעקב(גם ] "לג[
תאמר אילולי שרימה יעקב לאביו לא טל 

את הברכות לכך הסכים וברכו מדעתו 
  ).ר"ב(
  . בחוכמא]אוקלוס[ "במרמה] "לה[

ודגן ותירש , כל ֶאחיו נתתי לו לעבדיםואת , גביר שמתיו לךהן  ע
  ,סמכתיו

  

ברכני גם ? אבי, הברכה אחת ִהוא לך… ?ולכה איפה מה אעשה בני 
  .וישא ֵעָׂשו ֹקלו וֵיְבּך. אבי, אני

  לח-ל

  

ועל . הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמים מעל… ויען יצחק ע
לו מעל והיה כאשר ָתריד ּוָפרקָת ֻע, חרבך תחיה ואת אחיך תעבד

  ".צוארך

אם יעקב , וזה תלוי בתאי] ם מ"מלבי[  מ-לט
שאז תכע ' יעסוק בתורה ויעבוד את ה

אז ' אבל בזמן שירפו ידיו מעבודת ה, בפיו
תהיה אתה המקל והרצועה לרדות וליסר 

עת שאתה , "והיה כאשר תריד"ש "וז, אותו
אז ', י שלא יעבוד את ה"תרדה בו ע

שאין הקול קול ש בזמן "כמ, "ופרקת עלו"
].  סה כר"ב[יעקב אז הידים ידי עשו 

 ירמוז לישראל שלא יתגרו בם …] ן"רמב[
יותר מדאי לעשות עמם רעה והוא מה 

ונשמרתם מאד ] "ה-ב ד' דב[שצוה הכתוב 
  ".…אל תתגרו בם

 " …מא  ".…יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב: ויאמר ֵעָׂשו בִלבו    

 "ר אליו הנה ֵעָׂשו אחיך מתנחם לך להרגךותאמ… ויֻגד לרבקה …
…  עד אשר תשוב ֲחַמת אחיך… )אחיה(וקום ברח לך אל לבן 

  "?למה אשכל גם שניכם יום אחד… וָשכח

ברוח הקודש ] י"רש" [ויֻגד לרבקה] "מב[  מה-מב
  .הוגד לה מה שעשו מהרהר בלבו

אם יקום ] ח"י ואה"רש" [גם שניכם] "מה[
) גואלי דם(ביו עליך אתה תהרגו יעמדו 

ולעולם איה מקפדת אלא על … ויהרגוך
  .מיתת יעקב ולא על ֵעָׂשו

כי הוא ] ח"אה" [ברח לך אל לבן] "מג[
  .ורגךיעמוד גד עשו אם ילך לה
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 "קח יעקב אשה מבנות ֵחת כאלה … קצתי בחיי… ותאמר רבקה אם 
  "?למה לי חיים, מבנות הארץ

, בר ליצחקלא רצתה לגלות הד] ח"אה[  )סוף(מו
. ואמרה סיבה אחרת, משום איסור רכילות

קימה , אדרבה, אבל מה שגלתה ליעקב
  ".לא תעמד על דם רעך] "יט טז' וי[ִמצות 

  ".ואם אין מתה אנכי] "ל א[השווה 
 ות לבן, יצחק מברך את יעקבומצוה אותו כי יקח אשה מב .

  .ולשם הלך
, במקום שולדה אמך] ר הירש ב"רש[  ה- אכח

כה למרות השפעת לבן ושם , )הרשע(תח
  .תזדמן גם לך אשה הוגת

  ]. לה-כו לד]. [ט כה[  … וילך… כי רעות בנות כנען בעיני יצחק"ו, בראות ֵעָׂשו כל זאת 
  ".לִאשה… )ביתו(ויקח את ַמֲחַלת , אל ישמעאל 

  ט-ו
  

 הוהנה , ויחלום. במקום ההואוישכב … ויפגע", יעקב בדרכו חר
והנה מלאכי אלהים ֹעלים ,  ֻמצב ארצה וראשו מגיע השמימהֻסלם

  : ִנצב עליו ויאמר' והנה ה. וֹירדים בו

  ].יב ד[, ]יא לא[
… ויעקב…  קפצה להם הדרך3]  יח"רב[
 לחרן אמר )כשהגיע( כי "ויפגע במקום] "יא[

שהתפללו אבותי  אפשר עברתי על מקום
 ).חשב לחזור לשם( ?ולא התפללתי בו

הוא " ויפגע במקום" מיד )ו הדרךל( קפצה
   .הר המוריה

 - "במקום. "לשון תפלה ]י"רש" [ויפגע] "יא[
 -" וישכב במקום ההוא"… ר המוריהה… 

ד "י אבל , באותו מקום שכב,לשון מיעוט
 לא שכב בלילה בבית עבר ששמש שים

למה ] קיז' בר ש"ילקו[. שהיה עוסק בתורה
? מקום ה וקורין אותו"מכין שמו של הקב

מפי שהוא מקומו של עולם ואין העולם 
  .מקומו

כי שלחו אביו יצחק ללמוד ]  יאח"רב[
ד שה קודם שהלך "תורה בבית עבר י
  .לחרן אל בית לבן

 מלכיות 4הראהו ממשלת ] א לה"פדר[
… מדי… בבל… מעלתם וירידתםו

אמר … אדום עולה ואיו יורד…  יון/פרס
כנשר ואם אם תגביה ] " א ד'עוב[ה "לו הקב

  ".'בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם ה
הארץ אשר אתה ֹשכב עליה לך אתננה . )אבותיך(אלהי ' אני ה ע

  . יבורך ויתפרש, זרעך ירבה" …ולזרעך

  יד-י

  

    טו  …וכי ישמור עליות

מה נורא … ִַוּייָרא… במקום הזה' אכן יש ה: משנתו ויאמר… וייקץ" 
הים ושער השמיםאין זה כי ! המקום הזה   ".אם בית א

  יז-טז

 יח  …בבוקר שם את האבן אשר למראשותיו למצבה  

ויש ]  הלכות תשעה באב- ע קכד "קשו[
ומשים , ב על הארץ"והגין לשכב בליל ת

] יא[אבן תחת ראשו זכר למה שאמר 
החורבן שראה את , "…ויקח מאבני המקום"

  ".…מה נורא המקום הזה] "יז[ואמר 
 "טז יג[השווה הגר  ו].יב ח[  יט  "…אל-בית… רא שם המקוםויק.[  

והנה אנכי עמך ] "טו[כתיב ] שי'  ירש"ילקו[  ,ושבתי בשלום אל בית אבי… אם יהיה אלהים עמדי" !
] לב ח[וכתיב " ושמרתיך בכל אשר תלך

היה מתירא , "ויירא יעקב מאד ויצר לו"
  .שמא יגרום החטא

שאין הבטחה מכאן אתה למד ] ו ב ער"ב[
לטובה שיתה לצדיק מובטחת לו בעולם 

  .הזה
  . צדיק שאיו גמור- צדיק ורע לו ] א/ברכות ז[
ויתכן עוד על דרך הפשט שאין ] ן כ"רמב[

בכל ) אלא(אבל , בדבר) ליעקב(הספק 
העתיד יאמר ) מקרה שמזכירים את(

  …")כאשר: "והכווה" אם"לשון (הכתוב כן 
אבל , י" כדברי רשתאיאיו ] ן כא"רמב[  . לי לאלהים' יה הוה 

ועיו אם אשוב אל בית אבי , דרהוא 
אעבוד השם המיוחד בארץ הבחרת 
במקום האבן הזאת שתהיה לי לבית 

  .אלהים ושם אוציא את המעשר
אם תעשה לי את אלה ואף אי ] י כב"רש[  , מצבה יהיה בית אלהים… והאבן 

  .אעשה זאת
 

 : ודר דר

  ".וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו ָלך

  )סוף(כב-כ

  ].יד כ) [כהן(אברהם למלכיצדק : השווה
ולכאורה מעשר כספים למטרות ] זאב[

  .צדקה וחסד לעיים וזקקים
 ו , בדרכו פגש רועי צאן רובצים על באר בשדה ואבן על פיההמתי

לשאלתו על ָלבן ". …עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן"
  …והנה רחל ִבּתו באה עם הצאן", י שלום לואמרו כ

    יג- אכט

א
יצ
ו
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יאריך הכתוב בספור ] ן"רמב" [ויגל] "י[  …וָיֶגל את האבן
יחליפו ' קווי ה] "מ לא' יש[הזה להודיעו כי 

כי הה יעקב , ויראתו תתן עוז, )חדש" (כח
ויגל לבדו , אביו בא מן הדרך והוא עיף

, עיםהאבן אשר היו צריכים אליה כל הרו
ושלשה עדרי צאן אשר להם רועים רבים 

ושומרים כלם רובצים עליה אים יכולים 
  .להיעה כלל

.  יעקב לרחל וישא את ֹקלו ויבּךוִישק.  את צאן לבן אחי אמווַיְשק
לבן שמח לקראתו ". ותרץ ותֵגד לאביה, כי בן רבקה הוא… ַוַּיֵּגד

  ".ויביאהו אל ביתו"

 שצפה ברוח הקודש  לפי]י"רש" [ויבך"] יא[
א לפי שבא "שאיה כסת עמו לקבורה ד

בידים ריקיות אמר אליעזר עבד אבי אבא 
אין היו בידיו זמים וצמידים ומגדות ואי 

בכה מאושר כשפגש ] אריה[ …בידי כלום
 …] "כח ב. [בה שעימה עתיד הוא להשא

  ". אחי אמךמבנות לבןוקח לך משם אשה 
היתה שיקת השיקה הזאת ]  יאח"רב[

כל שיקה ] ר ע יב"ב[. הראש או הכתף
 ).לפריצות יתירה של תעוגות הגוף(לתפלות 

שיקה של , גדּולהשיקה של : בר מן תלת
 פרישותשיקה של , )אחרי זמן רב (פרקים

 שאמר קריבות אף שיקה של …,)פרידה(
  .שהיתה קרובתו" וישק יעקב לרחל"

 " …הכי אחי אתה ועבדתני … ר לבןויאמ… וישב עמו ֹחדש ימים
ועיני לאה . והקטנה רחל… הגדולה לאה… וללבן שתי בנות… ?ִחנם

: ויאהב יעקב את רחל ויאמר. ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה, רכות
ויהיו , ויעֹבד יעקב ברחל שבע שנים… ֶאֱעָבְד שבע שנים ברחל בתך

  ".בעיניו כימים אחדים באהבתו ֹאתה

שהיתה סבורה לעלות ] י"רש ["רכות] "יז[  כ-יד
 שהיו הכל אומרים בכתהובגורלו של עשו 

שי בים לרבקה ושתי בות ללבן הגדולה 
  .לגדול והקטה לקטן

 "כא  ".הָבה את אשתי כי מלאו ימי ואבואה אליה: ויאמר יעקב אל לבן    

 "כב  .ויאֹסף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה    

בלילה לעת ] אוצר המדרשים] [ר ע יט"ב[  כג  …ויֵבא ֹאתה אליו ויבֹא אליה… הויהי בערב ויקח את לא 
כיסו … , הכסת הכלה אל החתן

כדי , את הרות… השושביים… והסתירו
  .שלבן יוכל להחליף את הבות

  ה מבלהה] ל"ימ[  כד  .ללאה בתו לשפחה,  שפחתוִזְלָּפהויתן לבן לה אתוכדי , וזלפה היתה קט
 תן לה את זלפה שיחשוב שזו להטעותו

כי כן המהג לתת הצעירה לצעירה , רחל
  .והבכירה לבכירה, שבבות

אף בלהה וזלפה בותיו היו ] י לא "רש[
  .מפלגש

… ?מה זאת עשיָת לי: ויאמר אל לבן, ויהי בֹבּקר והנה ִהוא לאה 
מלא . לתת הצעירה לפני הבכירה, לא יעשה כן במקומנו: ויאמר לבן

  .עוד שבע שנים אחרות… וִנתנה לך גם את זאת בעֹבדה, אתשֻבַע ז

] י"רש" [ויהי בבקר והנה היא לאה] "כה[  כז-כה
אבל בלילה לא היתה לאה לפי שמסר יעקב 
סימים לרחל וכשראתה רחל שמכיסין לו 

לאה אמרה עכשיו תכלם אחותי עמדה 
  ].מגילה יג[ומסרה לה אותן סימים 

מיד לאחר שבעת ] י"רש" [גם את זאת] "כז[  .ויתן לו את רחל בתו לו לאשה. ַע זאתוימלא שֻב, ויעש יעקב כן 
  .ימי המשתה ותעבוד לאחר שואיה

  שפחתו לה לשפחהבלההויתן לבן לרחל בתו את …  

  ל-כח

  

 ויהי בערב] "כג] [מט' מדרש אגדת בר[  ,כי שנואה לאה ויפתח את רחמה' וירא ה… "
ש עמה סבור שהיא  כל הלילה היה משמ- 

רחל כיון שעמד בבוקר והה היא לאה 
? למה רמית אותי) בת רמאי(אמר לה 

אמרה לו ואתה לא רמית באביך כשהיה 
" ?האתה זה בני ֵעָׂשו] "כז כא[אומר לך 

ואת " אנכי ֵעָׂשו בכורך] "כז יט[והיית אומר 
] כז לה[אביך לא אמר ? אומר למה רימיתי

ומתוך ? "תךבא אחיך במרמה ויקח ברכ"
הדברים הללו שהוכיחה אותו התחיל 

ה אין רפואתה של זו " אמר הקבשואה
אלא אם יהיה לה בים הריי ותן לה בים 

  .ובעלה כפף לה
  ".ורחל עקרה 

  לא

  

 1 .ויעקב הוליד את ראובן בן ] ב ב' ע שמ"א[  לב  ".כי עתה יאהבני אישי, בָעְנִיי'  הראהכי " ראובן
85.  

 2 .לג ".כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה'  השמעכי " שמעון    

 אישי אלי כי ילדתי לו שלשה ִיָלֶוהעתה הפעם "  לוי. 3 
  ".בנים

לפי שהאמהות ביאות היו ויודעות ] י"רש[  לד
שים ' ב שבטים יוצאים מיעקב וד"שי
, מעתה אין לו פתחון פה עלי'אמרה , ישא

  .' בביםשהרי טלתי כל חלקי
 

ותלד 
לאה 
  את 

מעתה יש לי , שטלתי יותר מחלקי] י"רש[  )סוף(לה  "' את האודההפעם " יהודה. 4
  .להודות
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 "ותעֹמד ִמלֶדת".    
: ותאמר אל יעקב, באֹחתה… ותקנא, ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב" 

התחת : ויחר אף יעקב ברחל ויאמר. ואם אין מתה אנכי, הבה לי בנים
בֹא , בלהההנה אמתי : ותאמר? ע ממך פרי ָבטן אשר מנאלהים אנכי

  ".וִאבנה גם אנכי ממנה… אליה

ה כך עוים את "ל הקב" א]ר עא ז"ב[  ג- אל
 חייך ?)העלובות והמסכות (קותּוהמע

משותיך (שביך ) שיתהפך הגלגל(
לפי ) להתחן(עתידים לעמוד ) האחרות

 ל תראו כיויאמר אלהם יוסף א "] יט[בה 
  ".!?ם אניהתחת אלהי

    ו-ד  ". אלהים וגם שמע בֹקלי ויתן לי בןָּדַנני"  דן. 5 

 
כך 
, עשו

ילדה 
  את

    ח-ז  ".גם יֹכלתי,  אלהים ִנפתלתי עם אֹחתיַנפתּוֵלי" פתלי. 6

 שפחתה ותתן ֹאתה ליעקב ִזְלָּפהותקח את , ותרא לאה כי עמדה מלדת" 
  .לאשה

    ט

  .בא מזל טוב] י יא"רש[  יא-י  ).בא גד( ָּבָגד  גד. 7 

 
ותלד 
  אשר. 8  את

ותאמר 
זה הבן הוא כלל באושר שלי ] ספורו יג[  יג-יב  ".כי ִאְׁשרּוִני בנות, ְּבָאְׁשִרי  לאה

  .כי גם זה לי בן
אלא דבר …  ידו בגזלפשטולא ] י"רש[  …וימצא דּודאים בשדה… וילך ראובן" 

  .ן"ישמי… עשב הוא… ההפקר
  ".אים נתנו ריחהדוד] "ש ז יד"שה[

  .תני נא לי מדודאי בנך: ותאמר רחל אל לאה 

  יד

… שהדודאים מסוגלים להולדה] מלבים[
שלאה לא בטחה בסגולת הדודאים רק אל 

ורחל שעד עתה לא התפללה חשבה ', ה
  .י סגולת הדודאים תתעבר ותלד"שע

והכון כי רצתה בהן להשתעשע ] ן"רמב[
ל לא כי בתפלה פקדה רח, ולהתעג בריחן
  .בדרך הרפואות

    ?…המעט קחתך את אישי: ותאמר לה 
  "…לכן ישכב עמך הלילה: ותאמר רחל 

  טו
שלי היתה שכיבת לילה זו ואי ] י"רש[

ולפי שזלזלה . ותה לך תחת דודאי בך
  .במשכב הצדיק לא זכתה להקבר עמו

ה סייעו שיצא " הקב- " ואבלילה ה] "י"רש[  טז  ".וישכב עמה בלילה ההוא… ותצא לאה לקראתו" 
  .]דה לא[משם יששכר 

אשר נתתי , שכרינתן אלהים "  יששכר. 9 
  "שפחתי לאישי

' שכר הדודאים וא' שי שכרים א] ם"רשב[  יח-יז
] מאיר]. [ט[שכר שתתי שפחתי לאישי 

  ].טז ב[השווה לשרה . שָּפָחתה כך מזרעה
  זֻבלון. 10 

  ותאמר

היםְזָבַדִני" ] ל"ימ. [יהב יי יתיה לי חולק טב] אוקלוס[  כ-יט  " ֹאתי ֵזֶבד טוב א
  .חלק לי חלק טוב' ה

 

ותלד 
  את

שָדה לאה דין בעצמה ] א/ברכות ס[  כא    .דיה
 6 שבטים עתידין לצאת מיעקב 12ואמרה 

 אם זה 10 מן השפחות הרי 4-יצאו ממי ו
זכר לא תהא אחותי רחל כאחת השפחות 

  .יד הפכה לבתמ) והתפללה עליו] י"רש([
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

הים ויפתח את רחמה, ויזכר אלהים את רחל" זכר לה שתיקתה ] ר עג ד"ב" [ויזֹּכר"  כב  .וישמע אליה א
לאחותה בשעה שהיו ותין לו את לאה 

]. י כט כה"רש[היתה יודעת ושותקת 
הגם שעלה זכרוה לפיו עוד ] ח"אה[

". …וישמע אליה"הוצרכה לתפלה כאומרו 
שהשתדלה להוליד בהכיסה ] ורוספ[
וישמע . "לביתה וכעין הדודאים) שפחתה(

התפללה אחר שעשתה שי מיי ". …אליה
  . השתדלות

) התעברה(בהרבה תפלות פקדה ] ר עג ג"ב[
 –" רחל": "…ויזכור"רחל שאמר 

,  בזכות אחותה–" את רחל", בזכותה
,  בזכות יעקב–" וישמע אליה אלהים"
  .ת האמהות בזכו- " ויפתח"

ותלד  
  את

הים את חרפתי: ותאמר  יוסף. 11  ֹיסף: לאֹמר… אסף א
  ".לי בן אחד' ה

בעת ההיא שלחה ] ט"קצ'סדר הדורות ב[  כד-כג
 אל …מיקתה… את דבורה… רבקה

 כז[ראה  (יעקב חרה שישוב לבית אביו
ובעת ההיא , ")עד שּוב אף אחיך ממך] "מה

 …)14כ "סה( שים האחרות 7תמו 

 " …ַשְלֵחני ואְלכה אל מקומי ולארצי : ויאמר יעקב אל לבן
  . כי אתה ידעת את עֹבדתי אשר עבדתיך)ומשפחתי(

] י"רש" [ ילדה רחל את יוסףכאשר] "כה[  כו-כה
בטח יעקב , יוסף… משולד שטו של עשו

ין עשו שא] ר עג ז"ב[. ה ורצה לשוב"בהקב
  .ופל אלא ביד ביה של רחל
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, להכחיש החת יעקב ויסודו] מלבים כח[  כח-כז  .ָנקָבה שכרך עלי ואתנה… בןויאמר אליו ל 
שמה שאתה אומר שבותי תו לך בשכר 

כי , הוא שקר, עבודה והם כקין כספך
טוב ] "כט יט[ש "כמ, בותי תתי לך בחם

, "תתי אותה לך מתתי אותה לאיש אחר
ומה , …שאמר בפרוש שותן אותה בחם

ז שכר "שה מגיע לך עד "שעבדת אותי י
כמה מגיע , "נקבה שכרך עלי"ו. ותשלומין

כ שבותי "וא, ואתה, עבודה' א ש14בעד 
אין לך רשות אים כקין כסף אצלך 
  .להוציאם למדיה אחרת

הסר , אעֹבר בכל צאנך היום… לא ִתתן לי מאומה: ויאמר יעקב…  
שיולדו (… וכל שה חום בכבשים) בעיזים(משם כל שה ָנֹקד וטלוא 

  ".לּו יהי כדברך, הן: ויאמר לבן…  והיה שכרי)מעתה ואילך

 מומר ]י"רש ["נקד וטלוא"] לב[  לד-כט
) קודות(דקות ) כתמים(בחברבורות 

 אותן - " והיה שכרי). "טלאים(ורחבות 
שיולדו מכאן ולהבא קודים וטלואים 

בעזים ושחומים בכשבים יהיו שלי ואותן 
 והפקידם ביד שישן עכשיו הפרש מהם

שלא תאמר לי על הולדים מעתה . ביך
אלו היו שם מתחלה ועוד שלא תאמר לי 

י הזכרים שהן קודים וטלואים תלדה "ע
  .הקבות דוגמתן מכאן ואילך

לא ", בעד העבר, "ויאמר יעקב] "מלבים[
כי לא עבדתי בעד שכר , "תתן לי מאומה

ומתות רק בעד שתי בותיך וכפי התאי 
ייתים ממך , ושביי שקייותיך הם קוב

ויש לי רשות להוציאם לארץ , בשכר עבודה
ועל העתיד אם תרצה שאשאר , מולדתי

אם תעשה לי הדבר הזה ] "לא[, עוד אצלך
  ".…אשובה ארעה

 כי עתה …לולי אלהי אבי] "לא מב[וראה 
  ".ריקם שלחתני

] ן"רמב. [כדי למעט שכרו של יעקב] מאיר[  לו-לה  . ימים3את הצאן מיעקב דרך ) הסיר(והרחיק . כך עשה לבן 
והפריש אפילו העקודים אשר להם לובן 

  …מעט ברגליהם במקום העקידה
) החלק המקולף לבן(וקילף אותם ) חומים(יעקב לקח מקלות  

את הולדים ֹשם לפי העדר ואז . בגללם ילדו קודים וטלואים
  .כבר לא היה צריך את המקלות

משוים במקום ] י"רש" [ֲעֻקדים] "טל[  )סוף(מג-לז
  ).הם קרסולי ידיהן ורגליהן(עקידתן 

פרץ את גבול ] ספורו" [ויפרוץ האיש] "מג[
  .ההצלחה המורגלת במלאכת מרעה הצאן

   אלא  .לבן שמע את תלוות ביו כלפי יעקב 
  ב  .כלפיו" כתמול שלשום"יעקב מבחין שלבן איו  
  ג  ".ואהיה עמך"מורה לו לשוב לארצו ' הת

  ].ל מג[גדל והצליח . 1
  ".בני לבןוישמע את דברי ] "א. [2
איננו "של ביו ור " קיבל את להלבן. 3

  ".כתמול שלשום
 אלה 3הודיע הכתוב שבסיבת ] ספורו ג[

  .ברח ולא טל רשות מלבן
  ".כי יראתי פן תגזל את בנותך ממני] "לא. [4
  .שלא יקרך היזק בדרך" ואהיה עמך. "5

מתאר את המצב ומזכיר עד כמה קיפח אותו  
  .לבן לאורך השים

חוט של לבן מקיף את ] י"רש" [וברודים] "י[  ט-ד
גופו סביב וחברבורית שלו פתוחה 

  .ומפולשת מזו אל זו
ת

יעקב מסביר 
  :לרחל וללאה

התישים והאילים יקראו ] ן י"רמב[  יג-י  .המצווהו לחזור לארצו' ואת התגלות מלאך ה
  .כי כל גדול בצאן יקרא כן, "תודיםע"
  ].ג[זוהי התגלות אחרת ] זאב[

. 'רחל ולאה לא מהססות להסכים שעליו לעשות כדבר ה 
לא (שמכר אותן וגזל כספן " נכריות"מסבירות כי הן לאביהן כ
  !והעושר שלקחו ממו שלהם הוא). תן לבעלן שכר פעולתו

הבות החליטו לברוח כי ראו ] זאב[  טז-יד
כלתה עליהם הרעה מצד לבן וביו ומוטב ש

להקדים את הבריחה ולא לשהות עד 
  .שיכסו לסכת פשות

    יח-יז  .מחה יעקב יוצא לכיון כען 

דרך ) שהיו במרחק(שתן ביד ביו ] י"רש[  ".הלך לגֹזז את צאנו"ביתיים לבן  
  ].ל לו[שלשת ימים 

  .ז של אביה"רחל גבה חפצי ע 

  יט

ז "את אביה מע) להרחיק(להפריש ] י"רש[
שהם כלים לקבל ] ן"רמב). [ר"ב(תכווה 
… ויקסמו בהם לדעת עתידות, השעות

ל [והה לבן היה קוסם ומחש כאשר אמר 
, וארצו ארץ קוסמים מעולם, "ִנחשתי] "כז

כי ָמלאּו מקדם וֹעְננים ] "ב ו' יש[כדכתיב 
ובלעם בן בעור הקוסם היה , "ַּכפלשתים
  ".גנבת את אלהי למה] "ל[וזה טעם , מעירו

ורחל גבה את ] ה"ר- סדר הדורות ב[
התרפים בעבור אשר לא ידע לבן מהם אה 

  .דרך הלך יעקב
רחל עשתה זאת כמעשה קאות ] זאב[

  .חיובי של אדם בודד
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ויגנב יעקב את לב לבן הארמי על בלי ] "כ[  כא-כ  .בורחים" וכל אשר לו"יעקב  
  ."הגיד לו כי ברח הוא

שזולת זה לא היה הולך בלא ] ח ב"אוה[
 .או עדיין היה מתעכב שם ימים, ידיעת לבן

הוא יצא עם קרוביו למרדף וביום אחד .  ימים הוגד ללבן3לאחר  
בעבר הירדן " הר הִּגְלָעד: "מקום.  ימים והשיגֹו7הלכו דרך 
  .וחה לידו. המזרחי

צא ולמד מה בקש לבן הארמי ] הגדה[
שפרעה לא גזר אלא . ליעקב אביולעשות 

. ולבן בקש לעקור את הכלעל הזכרים 
" … אביֹאבדארמי ] "כו ה' דב[שאמר 

כשרדף אחר יעקב ובשביל שחשב ] י"רש[
. לעשות חשב לו המקום כאילו עשה
ה "שבעובדי כוכבים חושב להם הקב

יש לאל ידי לעשות ] "כט. [מחשבה כמעשה
  ".…עמכם רע

  …בלעם זה לבן ו]תחומא ויצא יג[
  ".מטוב ועד רע"גלה אל לבן והזהירו שלא ידבר עם יעקב ' ה 

  כה-כב

שאל תדבר עמו מה שהוא טוב ] ח"ש[
והוא , כלומר שישוב עמך לחרן, בעייך

רעה אצלו כי כל זמן שיהיה מחובר אצל 
]  ט טר"ב[ .רשע אין השכיה שורה עליו

  .אין ארור מתדבק בברוךו
רשעים רעה היא כל טובתן של ] יבמות קג[

  .אצל הצדיקים
כשבויות "שלקח בותיו . מתפלא בעיי יעקב על בריחתו זו) 1לבן  

  .שלא פרד מבותיו וביהן כיאות. שלא אמר לו". חרב
  

  .אליו' ומספר את התגלות ה 

  כט-כו

  
    ל  .ושואל מדוע גב ממו את אלהיו) 2 

השיב על ראשון ראשון ועל ] ם לב"רשב[  לא  ".ל את בנותיך מעמי כי יראתי כי אמרתי פן תגֹז)1… ויען יעקב" 
  .אחרון אחרון

  ].מג[
 2 ( ואתה רשאי לחפש". לא יחיה"אם תמצא מי שלקח אלהיך .

  ".ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם"
באותה שעה גזר על ] תחומא ויצא יב[  לב

  .רחל מיתה

    לג  לבן חיפש באהלים 

    לה-לד  .אך רחל היטיבה להסתיר 

). על גיבה(ומתפלא כיצד לבן היה יכול לחשוד בו " ויחר ליעקב" 
ועוד לאחר . שים) 7+7+6 (20ועוד אחרי ששרת אותו באמות 

  .אליו' התגלות ה

יעקב תיירא ] י"רש" [ופחד יצחק] "מב[  מב-לו
] ר הירש"רש. ['ופחד'ואמר ' ואלהי'לומר 

כי אם פחד ' פחד יצחק איו שם ה
הרגע הגדול בו ראה יצחק את . ידההעק

המאכלת שלופה מעליו היתה זו קודת 
  .השיא של שלמותו המוסרית של יצחק

וכל אשר אתה רֹאה "הצאן , הכדים, הבות, הכל שלי: לבן עוה 
  ?האם אי יכול לעשות להם רע". שלי הוא ולבנותי

כזב לבן ] ח"רב" [הבנות בנותי והבנים בני"  מג
 בי שהרי כשאמרו בי בים באמרו והבים

  .הרי הם כבים לא אמרו כן על בי בות
איך תעלה ] י"רש" [מה אעשה לאלה] "מג[

  ?על לבי להרע להן
למצבה קראו . ביהם) הסכם שלום(ועשו ברית , לבן מציע 

  "). ביני ובינךעד הזה גלה" ("ַגלֵעד"
    מח-מד

 קרא שמה ] י"רש[  מט  ".ִמְצָּפה"ו לפי ? "פהמצ"ולמה
") ִיְצפה("שאמר כל אחד מהם לחברו יצף 

כי . "ביי וביך אם תעבור את הברית' ה
  . ולא ראה איש את רעהו- " ִנָסֵתר

 למוע מהן - " בַֹתיאם תענה את ] "י"רש[  נ  .המצבה לזכרון. הזהירֹו שלא ירע לבותיו 
  ].יומא עז[עות תשמיש 

 "הם" הגל הזהאין ) למטרה רעה" (לרעה] "ר עד טו"ב[  נב-נא  ".לרעה… לא תעֹבר. "גבול בי
מותר (אבל אתה עובר עלי . אתה עובר

  ).מסחר(בפרקמטיא ) לעבור
  :בשם, לבן 

) 3( ישפטו ביננו אלהי נחור) 2( ואלהי אברהם) 1(אלהי "
  ")תרח(אביהם 

ואלהי ). "ר"ב( קדש - " אלהי אברהם] "י"רש[
  . חול- ) תרח" (ביהםואלהי א. " חול- " נחור

, )ליעקב(אמר לבן ". אלהי אביהם] "ספורו[
לדיין אלהי ) שאמרתי(מה ) לסרב(אין לך 

חור עם אלהי אברהם כי אמם אלהי 
חור היה אלהיו של תרח שהיה אביהם של 

  .אברם ושל חור
 

 :שבעו

  ).אביו (יצחקשבע באלהי , ויעקב

  נג

שיצחק איו בן תרח ושבע ] ספורו[
  .ל יצחק לבדו ישפוט אם יבגודשאלהיו ש

  י[.  שחט בהמות למשתה]י"רש[יעקבנד  . עדות לקיום שבועה]חזקו    

    )סוף(נה  .ברכם ועזב בבוקר למקומו, לבן פרד ממשפחתו 

… ויאמר. מלאכי אלהים"יעקב בדרכו חזרה לארץ כען פגש ב 
  ".מֲחָנים… ויקרא שם המקום. מחנה אלהים זה

י באו לקראתו "מלאכים של א] י ב"רש[  ב- אלב
  .ללותו לארץ

  .מזרחית לירדן
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למצא חן ", יעקב שלח שליחים אל ֵעָׂשו להודיעו על קורותיו 
  ".בעיניך

מלאכים ] י"רש" [וישלח יעקב מלאכים] "ג[  ה-ג
  ].ב [… אותן…] ח"עש). [ר"ב(ממש 

 שהיית ] י"רש" [באנו אל אחיך אל עשו] "ו[  ו  ". איש ִעמו400-וגם ֹהלך לקראתך ו"… השליחים שבו ומסרו
אומר אחי הוא אבל הוא והג עמך כעשו 

  .עודו בשאתוהרשע 
כי אם יפול האחד . וחצה את מחהו לשיים". ויירא יעקב מאד" 

  ".והיה המחנה הנשאר לפליטה"
 ].ר ותחומא"ב[ שמא יהרג ]י"רש" [ויירא] "ח[  ט-ז

  .ים אם יהרוג הוא את אחר"ויצר לו"
: התקין עצמו לשלשה דברים] י ט"רש[
". ותעבור המנחה על פניו] "כב [דורוןל
 מלחמהל". אלהי אבי אברהם] "י [תפלהל
  ".והיה המחנה הנשאר לפליטה] "ט[

הצילני נא מיד עֹשו כי … קֹטנתי מכל החסדים… "תפילת יעקב  !
  ".ירא אנכי ֹאתו פן יבוא והכני אם על בנים

י החסדים "מעטו זכיותי עת] י יא"רש[  יג-י
והאמת שעשית עמי לכך אי ירא שמא 

 ויגרום לי תלכלכתי בחטאמשהבטחתי 
  .להמסר ביד ֵעָׂשו

לעולם אל יעמוד אדם במקום ] א/שבת לב[
סכה לומר שעושין לו ס שמא אין עושין 

  .ואם עושין לו ס מכין לו מזכיותיולו ס 
  ].כב- יבכח [חלום יעקב עיין 

    טז-יד  ".מנחה לעשו "- רשותו מקה לקח מ 

עדר לפי חבירו ] י"רש" [וֶרַוח תשימו] "יז[  כא-יז  …ומדריך אותם" ויתן ביד עבדיו" 
 …מלא עין כדי להשביע עיו של אותו רשע

  ).מתה(על רבוי הדורון 
 אף הוא שרוי בכעס - " על פניו] "י"רש[  .הם יצאו לדרכם 

  ).ר"ב(שהיה צריך לכל זה 
 "והוא לן בלילה ההוא במחנה"  

  כב

לן במחה עם עבדיו ועם הרועים ] ן"רמב[
ערוך כאיש מלחמה פן יבא אחיו , בצאן

  .בלילה ויכה בו
שפחותיו וילדיו והעבירם , לקח את שותיו" ויקם בלילה ההוא" 

  ".ַוִיָוֵתר יעקב לבדו". "יֹּבק"את חל 
] טר עו "ב] [י"רש" [ ילדיו11ואת ] "כג[

תה בתיבה ועל בפיה ? ודיה היכן היתה
שלא יתן בה ֵעָׂשו עייו ולכך עש יעקב 

ופלה תחזירו למוטב שמעה מאחיו שמא 
  ].לד ב[ביד שכם 

ששתייר על פכין קטים ] א/חולין צא[
מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממום יותר 

לפי שאין ? וכל כך למה) מאמץ פיזי(מגופם 
  .בגזלפושטין ידיהן 

 
  

 כי לא יכל )המלאך(וירא . עד עלות השחר"המלאך אבק עם יעקב 
  ".לו ויגע בכף ירכו וֵתקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו

  כו-כג

ר עז "ב[". ל מלאך ַויָֻכלר ֶאַשוָי] "הושע יב ה[
  .שרו של עשו היה הוא] ג
] ן"רמב" [וירא כי לא יכל לו] "כו-כה[

לא ועל כן , מלאכיו גבורי כח עושי דברו
כי לא הורשה רק , יכול לו המלאך להזיקו

ואמרו . במה שעשה עמו להקע כף ירכו
גע בכל הצדיקים שעתידין ] ר עז ג"ב[ב

זה דורו של שמד והעין כי , להיות ממו
המאורע כלו רמז לדורותיו שיהיה דור 
בזרעו של יעקב יתגבר ֵעָׂשו עליהם עד 

  ).להשמידם(שיהיה קרוב לקעקע ביצתן 
אמר לו מלאך אי ומיום ] ב/חולין צא[  ".שלחני כי עלה השחר: "אך מבקשהמל 

שבראתי לא הגיע זמי לומר שירה עד 
  .עכשיו

  ".לא אשלחך כי אם ברכתני: "יעקב עוה 

  כז

ואז אהיה בטוח שלא תהיה וטר ] חזקוי[
  .ולא תזיקי על שאבקתי עמך. איבה

שואל ומשה את שמו ת
  ".ישראל"ל

ועם אנשים , יָת עם אלהיםרָׂשכי "
  ".ותוכל

    כט-כח

כדי שאתבון על מה קמת לשטן ] ספורו[  .יעקב שואל לשמו 
  .ואשוב בתשובה ואתפלל

 הין ) ר"ב] (י"רש[  ?"למה זה תשאל לשמי: "המלאך עוו שם קבוע משתאין ל
 לפי מצות עבודת השליחות …שמותיו

  .שאו משתלחים
, לך בידיעת שמי תועלתאין , אמר] ן"רמב[

אם , לבדו' כי אין הכח והיכולת בלתי לה
תקראי לא אעך וגם מצרתך לא אושיעך 

  .אבל עתה אברך אותך כי כן צוותי
  .המלאך ברך אותות

  ל

אפילו מלאך רע עוה בעל ] א א' ח בר"אה[
  .כרחו אמן

  .מ מזרחה לירדן" ק10-כ  לא  ".… כיפִניֵאל"קרא למקום  

על כן לא יאכלו בני , והוא צלע על ירכו. "המקום בזריחהעזב את  
  ).ג( "ישראל את גיד הָנֶׁשה

    )סוף(לג-לב

ח
של
וי
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לפי הסדר ) חצה(חילק ".  איש400עשו בא ועמו "יעקב ראה את 
  .עם ילדהן) לאה ורחל, שפחות(את שותיו 

   ].ט- לב ז[השווה   ב- אלג

אותו רשע להלחם אמר אם יבא ] י ג"רש[  ".עבר לפניהם"יעקב 
  .ילחם בי תחילה

וירץ עשו לקראתו .  פעמים עד גשתו עד אחיו7וישתחו ארצה " 
  ".ויחבקהו ויֹפל על צוארו וישקהו ויבכו

  ד-ג

בידוע שעשו שוא ] תשכב'  במש"ילקו[
אלא הפכו רחמיו באותה שעה , ליעקב

  .ושקו בכל לבו
  ].מה- כז מד[אמם צדקה רבקה ] אריה[

    ז-ה  ).לפי סדרם(ם וילדיהם השתחוו לפיו השפחות השי 

המחה  "?מי לך כל המחנה" ]ספורו[  ?"המחנה הזה… מי"לשאלת עשו  
לב [:) ו לי( שאמר)מוליכי המחה] י"רש([
מי הוא ".  היא שלוחה לאדונימנחה"] יט

או למחת ? אם הוא למחת כבוד? אצלך
  ?רךחסד שחשבת שאצט

  ".ני אדִנילמצא חן בעי"עוה יעקב  

  ח

  .כלומר לכבוד
… יעקב מפציר בו. " יהי לך אשר לך.ב אחייש לי ָר "עשו מותר 

  ".ויקח"
 ז"מותר להחיף לרשעים בעוה] ב/סוטה מא[  יא-ט

ת פני כי על כן ראיתי פניך כרֹא" ]י[… 'שא
  ".ניֵצְראלהים וִת

    יב  .לך יחד ואי בקצב שלך: עשו 

לך , אל תתאמץ, כדי שלא יזקואי צריך ללכת לאט : יעקב 
  .")שדה אדום "]לב ד[ ("ֵׂשעירה"לחוד ופגש ב

 –" עד אשר אבא אל אדני שעירה] "י"רש[  יד-יג
הרחיב לו הדרך שלא היה דעתו ללכת אלא 

עד סוכות אמר אם דעתו לעשות לי רעה 
) ר"ב(ימתין עד בואי אצלו והוא לא הלך 

א ' עוב[בימי המשיח שאמר ? ואימתי ילך
ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר ] "כא

  ".המלוכה' עׂשו והיתה לה
הרי הלך (? היכן חזר לו] מדרש הגדול[

מותר לשות : אלא מכאן אמרו) לסכות
מצוה ] א קכד" שמש"ילקו. [בדברי שלום

]  טז בא"שמ[לשות בדבר שלום שאמר 
איך אלך ושמע שאול והרגני ויאמר שמואל "

תקח בידך ואמרת לזבח  בקר עגלת' ויאמר ה
  ".באתי' לה

, ]פרק כז[ בעקבות הברכות שקיבלו ]זאב[  טו  .יעקב מתחמק. עשו רוצה להציג בפיו את ראשי גיסותיו 
עשו מציג את עצמו כמי שקיבל שפע רב 

  .ממרום
    טז  ".ֵׂשעירה"עׂשו שב ל 

שהה שם ) מגילה יז (- " ויבן לו בית] "י"רש[  יז  …כי" ֻסכותשם המקום "השתקע שם וקרא  ,"נסע ֻסֹּכתה"יעקב  
  .ח חדש קיץ וחורף וקיץ"י
מקום אחר " …ויסעו מסכת] "יג כ' שמ[

  .בקרבת מצרים
 שתרפא בגופו שלם - " שלם] "י"רש[  יט-יח  ".…מיד בני חמור… את חלקת השדה" וקה שכםיעקב הגיע ל 

שלם … בממוושלם ). שבת לג(מצלעתו 
  .בבית לבן שלא שכח תלמודו בתורתו

  .מ צפוית לירושלים" ק50
    )סוף(כ  ".ויקרא לו אל אלהי ישראל"הציב שם מזבח  

 ה ורצה לקחתה לִאשההִחִוי  בן חמור ְׁשֶכםס את דיו(: השווה  יב- אלד  .אתק(.  

    יז-יג  . ובי עמוְׁשֶכםבי יעקב אמרו שיסכימו לִתתה לו אם ִימולּו  

 מולו כד-יח  .הללו    

, לקחו את אחותם, שמעון ולוי התפלו עליהם בהיותם כואביםמ
  .הרגו את תושבי העיר ובזזו את רכושם

כשהרגו את שכם לא היתה ] י מו י"רש[  כט-כה
דיה רוצה לצאת עד ששבע לה שמעון 

  .שישאה
כי בכך הם מסכים את חיי , יעקב גער בביו על מעשיהם 

  .המשפחה
 "ארור אפם] "מט ז[ועל כן ]  לד יגח"רב[  ל

הרגו בי העיר אשר  כאשר) ברכת יעקב(
  .לא חטאו להם

    )סוף(לא  ".?ויאמרו הכזונה ַיעשה את אחותנו: "הם הצטדקו 

ועשה שם מזבח לאל ,  ושב שםבית אלקום עלה : אל יעקב' ויאמר ה" 
  ".…הנראה אליך בברֲח מפני ֵעָׂשו

  ].טו-כח י[סולם יעקב    אלה

הי הנכר אשר בֹתככם ז   . שיש בידכם משלל של שכם]ב י"רש[ הסירו את א
] י ב"רש[  וִהטהרו 

] ע"א. [א"מע
  .שירחצו הגוף

 

יעקב ויאמר "
  …אל ביתו

תיכםוה   .חליפו ִשמ

ונקומה ונעלה 
  ".…בית אל

  ג-ב

  

מהמקום הזה ] ע ב"א[
למוד שחייב כל ישראל 

כאשר ילך להתפלל 
למקום קבוע להיות גופו 

  .קי ומלבושיו קיים
    ז-ד  .ויבן שם מזבח… כך עשו 
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 אלא ?מה עין דבורה בבית יעקב] י"רש[  ח  …דֹברה מיקת רבקה מתה וקברה 
ושלחתי ] "כז מה[לפי שאמרה רבקה ליעקב 

דבורה אצלו ) את(שלחה " ולקחתיך משם
לצאת משם ומתה ) לאמר לו(לפדן ארם 

  ].כה- ל כג[ועיין … בדרך) דבורה(
תבשר שם באבל שי שהוגד לו על ] י"רש[

העלימו את יום … שמתה) רבקה(אמו 
 שלא יקללו הבריות כרס שיצא ממו מותה

  .עשו אף הכתוב לא פרסמה
  ].לב כח[  ,פרה ורבה…  יהיה ְשֶמישראלכי אם , לא יקרא ִשמך עוד יעקב" 
רץ אשר נתתי ואת הא. גוי וקהל גוים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו ע

  ".…ולזרעך אחריך, לאברהם וליצחק לך אתננה

  יג-ט
  ].כח יד[

  .בית אל  טו-יד  ."… במקום אשר ִדבר אתו)מאבן(מצבה … ויצב" 

  ותאמר לה … ותלד רחל וִתַקש בלדתה, האפרתלבוא "בדרכם משם
  "…ויהי בצאת נפשה כי מתה. כי גם זה לך בן, אל תראי: המילדת

    יז-טז

    ותקרא שמו בן אוני" 

 
 בימין. 12

  ".ואביו קרא לו בנימין
  יח

  
ויצב יעקב מצבה . בית לחםִהוא , ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה" 

  ".ִהוא מצֶבת קברת רחל עד היום, על קֻברתה
  .מ דרומית לירושלים" ק10-כ  כ-יט

    כא  …המשיכו 

, יו וישכב את בילהה פילגש אב)בן לאה, הבכור(וילך ראובן … " 
  ".וישמע ישראל

, שכשמתה רחל טל יעקב ִמטתו] י כב"רש[
 ותה …שהיתה תוה תדיר באהל רחל

בא ראובן ותבע ). שפחת רחל(באהל בלהה 
העביר את המיטה לאוהל לאה (עלבון אמו 

כל האומר ראובן חטא ] ב/שבת ה). [אמו
  . איו אלא טועה)קצא(

ך אז עלית משכבי אבי] "מט ד: [ברכת יעקב
  ".חללת יצועי ָעָלה

  י יעקב לפי אימותיהם12שמותב .  

  כו-כב

  
אשר גר , חברוןִהוא , ַמְמֵרא קרית ארבע, ויבא יעקב אל יצחק אביו" 

  ".שם אברהם ויצחק
    כז

, וימת ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים…  שנה180ויהיו ימי יצחק " 
  ".ויקברו ֹאתו ֵעָׂשו ויעקב בניו

  ].לא- מט ל[רת המכפלה במע  )סוף(כט-כח

 ואת …עשו לקח את נשיו מבנות כנען" ]ג- ב[ )סוף(מג- אלו  ".…הוא אדום, ואלה ֹתלדות ֵעָׂשו" 
ולהלן קורא ] י"רש". […בשמת בת ישמעאל

  .]כח ט" [מחלת"לה 
ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ] "יב[

  ".עמלקותלד לאליפז את 
. ביקש יעקב לישב בשלוה - " ישבו] "י"שר[   אלז  ".בארץ כנען… ישב יעקבו" 

צדיקים מבקשים . קפץ עליו רוגזו של יוסף
לא דיין  :ה" אומר הקב,לישב בשלוה

אלא ? ב"לצדיקים מה שמתוקן להם לעוה
  ?ז"שמבקשים לישב בשלוה בעוה

    היה ֹרעה את אחיו בצאן,  שנה17יוסף בן … " 
שהיה עושה מעשה ] י"רש" [והוא נער"  ָּפהוהוא נער את בני ִבּלהה ואת בני ִזְל 

ערות מתקן בשערו ממשמש בעייו כדי 
 כלומר - " את בני בלהה. "שיהיה ראה יפה

בי (רגיל אצל בי בלהה לפי שהיו אחיו 
והוא ) את בי השפחות(מבזין אותן ) לאה

  .מקרבן
בר כל מה שהיה יכול לד] י"רש[ ".ויֵבא יוסף את ִדבתם רעה על אביהם !

  .בהם רעה היה מספר

  ב

, שאמר]  פרק יא–ב "שמירת הלשון ח[
עבדים ) בי הפלגשים(שהיו קורין לאחיהם 

ושחשודים על העריות ושחשודים על איבר 
 שלא דבר זה, והה הכתוב ספר לו. מן החי

וכותו היתה כדי , רק לאביהם, לשום אדם
 ,ואף על פי כן עשה שלא כהגן, שיוכיחם אביו

 … מתחלה על זהוכיחם בעצמוהיה לו להש
 "ועשה לו ְּכֹתנת , כי בן זֻקנים הוא לו, וישראל אהב את יוסף מכל בניו

  ".פסים
לעולם אל ישה אדם בו בין ] ב/שבת י[  ג

 שתן יעקב ליוסף יותר …הבים שבשביל
משאר ביו תקאו בו אחיו ותגלגל הדבר 

  .וירדו אבותיו
 "מתוך ] י"רש" [ולא יכלו דברו לשלום"  ד  ".…ווישנאו ֹאת… ויראו אחיו

גותם למדו שבחם שלא דברו אחת בפה 
  .ואחת בלב

 "ם יוסף     ז-ה  ".והנה תֻסבנה אֻלֹמתיכם ותשתחויןָ ַלאֻלָמתי… ויח

 "ך עלינו: ויאמרו לו אחיו ך תמ     ח  ".…ויוסיפו עוד שנֹא ֹאתו… ?המ

שב
וי
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ם"  והלבה … שיעקב קרא חמה… ] ל"ימ[  ט  ".כבים משתחוים לי כו11-והנה השמש והירח ו… ויח
  . אחיו11 הכוכבים הם 11-היא רחל ו

אחד עשר ?  אחד עשר מי יודע…] הגדה[
  …אחד עשר כוכביא! אי יודע

והלא אמך כבר ] י"רש" [הבוא נבוא] "י[  …ויגער בו אביו, ויספר אל אביו ואל אחיו" 
ים מגיעין והוא לא היה יודע שהדבר, מתה

  … שִגדלתו כאמובלההל
  ".קשה כשאול קנאה] "ש ח ו"שה[  ,ויקנאו בו אחיו 
  ".ואביו שמר את הדבר 

  יא-י

  .היה ממתין ומצפה מתי יבוא] י יא"רש[

 "יב  ".שכםב… וילכו אחיו לרעות    

 "לך נא ראה שלום אחיך ואת שלום הצאן … ויאמר ישראל אל יוסף
  ".…והשיבני דבר

    יד-יג

 "חומא וישב פרק ב[  ".…ויאמר האיש נסעו… והנה ֹתעה בשדה, וימצאהו אישאיש"אין ] מדרש ת "
 ט 'ד[האמור כאן אלא גבריאל שאמר 

  ".והאיש גבריאל] "כא
 "ֹדתןוימצאם ב… וילך."  

  יז-טו

  

 "לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד הֹּבֹרת … ויאמרו… ויראו אותו מרחוק
  ".…אכלתהוחיה רעה : ואמרנו

 בהתחננו …ויאמרו איש אל אחיו] "מב כא[  כ-יח
מי ] תחומא וישב יג". […אלינו ולא שמענו

וראה מעשיהם בשכם . שמעון ולוי? הם
  ].מט ה[וברכת יעקב ] פרק לד[

… )בידו ממש(לא נכנו ָנפש : וישמע ראובן ויִצלהו מידם ויאמר" 
… את ֻּכתנתו… ויפשיטו… ויהי כאשר בא… השליכו ֹאתו אל הבור

  ".…ויקֻחהו וישִלכו ֹאתו הֹּברה

למען הציל אתו מידם להשיבו אל " ]כב[  כד-כא
לא אמר זאת אלא להציל ] י"רש". [אביו

  ].כט[אותו שיבא הוא ויעלו משם 
ר יצחק בר מריון בא הכתוב "א] רבה רות ה ו[

אם אדם עושה מצוה יעשה בלבב ללמדך ש
ה מכתיב "ב שִאלו היה ראובן יודע שהקשלם
בכתפו  - " וישמע ראובן ויצילהו מידם] "כא[עליו 

אהרן היה מוליכו אצל אביו ואילו היה יודע 
הנה הוא יוצא ] "ד יד' שמ[ה מכתיב עליו "שהקב

בתופים ובמחולות היה יוצא  - " לקראתך
ה מכתיב "לקראתו ואלו היה יודע ֹּבעז שהקב

ויצבט לה קלי ותאכל ותשבע ] "רות ב יד[עליו 
   .עגלות מפוטמות היה מאכילה -" תותרו
] א/שבת כב" [והבור ֵרק אין בו מים] "כד[

. ומים אין בו אבל חשים ועקרבים יש ב
  ).זאת האחים(ולא ידעו ] ן כב"רמב[

ויאמר … ויראו והנה ֹארחת ישמעאלים… וישבו לאָכל ֶלחם" 
ויביאו … וישמעו אחיו… לכו נמכרנו לישמעאלים… יהודה

  ". את יוסף מצרימה)מדייםה(

על מכרם בכסף צדיק ואביון ] "עמוס ב ו[  כח-כה
  ".בעבור נעלים

זו היא ] י"רש" [ויעברו אנשים מדינים] "כח[
מכר שיירא אחרת והודיעך הכתוב ש

 בי יעקב את - " וימשכו. "פעמים הרבה
יוסף מן הבור וימכרוהו לישמעאלים 

 .והישמעאלים למדיים והמדיים למצרים
 "ית להצילו לא הצליחה(והנה אין יוסף בבור … ָיָשב ראובןוהתכ( ,

הילד איננו ואני אנה אני : ַוָיָשב אל אחיו ויאמר. ויקרע את בגדיו
  "?בא

 ובמכירתו לא היה -" וישב ראובן] "י"רש[  ל-כט
. שם שהגיע יומו לילך ולשמש את אביו

בשקו ובתעיתו על שבלבל ' א עסוק הי"ד
 אה -" אנה אני בא]. "בלה כ[יצועי אביו 

  ?אברח מצערו של אבא
  .שלח אותו אביו לבקשו] מלבים[

 "וִיקחו את ְּכֹתֶנת יוסף וישחטו שעיר ִעזים ויטבלו את הֻּכֹתֶנת בדם .
חיה , ויאמר ְּכֹתֶנת בני… אל אביהם ויאמרו זאת מצאנו… וישלחו

  ".…ויתאֵּבל… טֹרף ֹטרף יוסף, רעה אכלתהו

סופו ) ר"ב(צה בו רוח הקדש צ] י לג"רש[  לה-לא
שתתגרה בו אשת פוטיפר ולמה לא גלה לו 

לפי שהחרימו וקללו את כל מי ? ה"הקב
) תחומא(ה עמהם "שיגלה ושתפו להקב

 אמר היאך יצחק היה יודע שהוא חיאבל 
  .ה איו רוצה לגלות לו" והקב?אגלה

  ].פרק לט[המשך ב  )סוף(לו  ."לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים, מכרו ֹאתו אל מצרים… " 

אמר אוקלוס ] ן"רמב" [בת איש כנעני] "ב[  ב- אלח  ,יהודה לקח לאשה בת כעי 
  .כלומר איש סוחר, תגרא

 ועל זה הדבר הזכיר] ע"א" [בן הכנענית] "מו י[
  .מות ער ואון בעבור היותם בי כעית



  34—א

רע …  ערויהי. "תמרהשיא לער את . ֵשָלה ואֹוָן, ֵערילדה את 
 ֹאתה יבםּבֹא אל אשת אחיך ו: ויאמר יהודה לאונן. 'ויִמתהו ה', בעיני ה

והיה אם בא אל , וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע. והקם זרע לאחיך
וימת … 'וירע בעיני ה. אשת אחיו וִשֵחת ארצה לבלתי נתן זרע לאחיו

  ".גם ֹאתו

 וכן תמר היתה בת אחת מן ]ן ב"רמב[  י-ג
כי ,  לא בת איש כעי ביחוסו,הגרים בארץ
 …דוד ומשיח צדקו …חלילה שיהיה

  ].ר פה י"ב[מזרע כען העבד המקולל 
כדי ? ולמה היה ער משחית זרעו] י ז"רש[

   .יפיה) יחליש(שלא תתעבר ויכחיש 
לא היה שוכב עמה כדרכה פן ] חזקוי ז[

היתה בתולה ) ער ואון(תהר ולשיהם 
לא היתה לפיכך לא חטא בה יהודה כי 

  .בעולת בעל
 .ש המת"הבן יקרא ע] י"רש" [והקם זרע] "ח[
  ].כו יט' במ[

 "כי … שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה… ויאמר יהודה לתמר
  .וכך עשתה". פן ימות גם הוא כאחיו: אמר

כלומר דוחה היה  -" …כי אמר] "י"רש[  יא
. לא היה בדעתו להשיאה לו, אותה ְּבַקׁש

  . שימותו אשיהמוחזקת היא זו
    יב  . לֹגז צֹאוִתמתהועלה ". וינֶחם. "אשת יהודה מתה 

כי ראתה … ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותכס בצעיף… ויֻגד לתמר" 
  ".וִהוא לא ִנתנה לו לאשה, כי גדל שלה

לפיכך הפקירה עצמה אצל ] י יד"רש[  יד-יג
 .יהודה שהיתה מתאוה להעמיד ממו בים

" …הבה נא אבוא אליך: ויאמר… ודה ויחשבה לזונהוירֶאָה יה" 
 ".ותהר לו… ", עד שישלח לה גדי עזים, "ערבון"וכבקשתה תן לה 

  . משכון] י"רש" [ערבון] "יז[  יט-טו
  ".ֹחתמך ופתילך ומטך אשר בידך] "יח[

  כג-כ  ".ולא מצאה"חיפש אותה    

  וגם הנה הרה זנתה תמר כלתך : ויֻגד ליהודה לאמר. " חדשים3לאחר
  ".הוציאוה ותשרף: ויאמר יהודה. לזנונים

    כד

 יהודה .  מבלי לירמוז שזה הוא,כשיצאה הראתה את הערבון
  ". ולא יסף עוד ְלַדעתה…צדקה ממני"הכיר בטעותו 

שיפיל ) תמר(וח לו לאדם ] ב/ברכות מג[  כו-כה
עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פי חברו 

] כה[שאמר ,  מתמר?מלן. ברבים) יהודה(
  ".…נא ותאמר הכר …היא מוצאת"

 י אחיו (ָפֶרץ: ילדה תאומיםמו יב[  )סוף(ל-כז  .ָזַרחו) שפרץ לפ.[  
 … חצרון…ואלה תולדות פרץ] "כב- רות ד יח[

  בעז… שלמה… נחשון… עמינדב…רם
  ". דוד… ישי… עובד…)ורות(

 " …ויהי …  יוסףאת בית המצרי בגלל' ויברך ה… את יוסף' ויהי ה
  ".יוסף יפה תֹאר ויפה מראה

  ].כט יז[כמו אימו   ו- אלט

  יוועוד כדי לסמוך מעשה אשתו … ] י א"רש[  י-ז  ".…יום יום… וימאן. ותאמר ִשכבה עמי"אשת אד
לומר ] יט- לח יג[של פוטיפר למעשה תמר 

לך מה זו לשם שמים אף זו לשם שמים 
שראתה באצטרולוגין שלה שעתידה 

ד בים ממו ואיה יודעת אם להעמי
  ].מא מה [ממה אם מבתה

 וינס … ותתפשהו בבגדו… ואין איש מאנשי הבית… "יום אחד
  .והלשיה עליו" …החוצה

    יט-יא

שלח לכלא .ענו בכבל רגליו ברזל באה ] "קה יח' תה[  )סוף(כג-כ  .גם שם הצליח
  ".נפשו

    ד- אמ  .יסם לכלאוהכ" …חטאו משקה מלך מצרים והֹאפה… "√

הים ִפּתֹרנים: "יוסף אמר, חלמו חלום√ ופתר את " …הלוא לא
ומבקשו כי אז , כי ישוב לִמׂשרתו: החלום של שר המשקים
כי : ופתר את חלומו של שר הֹאפים. יזכירֹו להוציאֹו מהכלא

  .עתיד הוא להתלות

 ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל …] "יד[  יט-ה
  ".מן הבית הזהפרעה והוצאתני 

לאחר מכאן מפי ] י"רש" [וישכחהו] "כג[  )סוף(כג-כ  ".…ולא זכר שר המשקים את יוסף"אך , כך היה!
בו יוסף לזכרו הוזקק להיות ) בטח(שתלה 

אשרי ] "מ ה' תה[' א שים ש2אסור עוד 
ולא פנה אל מבטחו ' הגבר אשר שם ה

 .ולא בטח על מצרים הקרוים רהב" רהבים
שבע פרות יפות ואחריהן שבע רעות והרעות :  חלם חלומותפרעה√

ושבע שיבלים בריאות ושבע שדופות ותבלעה , יפותאכלו את ה
  .ולא היה פותר בין חרֻטמי מצרים. הדקות את הבריאות

    ח- אמא

    יג-ט  .שר המשקים הזכיר את קורותיו בכלא√

בות ואחריהן כי תהייה שבע שים טו: יוסף פותר את החלומות√
  .ומייעץ לו לצבור מזון לקראתן. שבע רעות

ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי ] "טז[  לז-יד
אין ] י"רש" [אלהים יענה את שלום פרעה

  … בפי…החכמה משלי אלא אלהים יעה
  ". אין נבון וחכם כמוך…ויאמר פרעה] "לט[  מד-לח  ,פרעה ממה אותו לסגו√

  ות] י"רש[  מה  ,"ֵנַחָצְפַנת ַפְּע"קרא שמומפרש הצפו.  

קץ
ִמ
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 פוטיפר הוא -" בת ּפֹוִטי ֶפַרע] "י"רש[  .בת פוטיפר" ָאסנת"ותן לו לאשה את  
וקרא פוטי פרע על שסתרס מאליו לפי 

  ]. סוטה יג[שחמד את יוסף למשכב זכר 
:) כך שיו? מי היתה אסת] (א לז"פדר[
וילדה את ) דיה במעשה שכם(הרתה )ש(

) את אסת(ואמרו בי ישראל להורגה אסת 
שעכשו יאמרו בכל הארץ שיש בית זות 

הביא ציץ של ) ?מה עשה יעקב(באהלי יעקב 
זהב שם הקדש כתוב בו ותלה על צוארה 

ה וירד "והכל צפוי לפי הקב, ושלחה והלכה
מיכאל המלאך והורידה למצרים לבית 

פוטיפרע שהיתה אסת ראויה ליוסף לאשה 
 של פוטיפרע עקרה וגדלה עמה והיתה אשתו

  .כבת וכשירד יוסף למצרים לקחה לו לאשה
 מט-מו  .יוסף צבר את הֹאכל    

ִני אלהים את כל עמלי ואת כל בית ַנַּׁשכי "  משה 
  ".אבי

כעין לעתיד כאמרו כי שכחו ] ספורו[
  .הצרות הראשוות

√

  ולדו לו 

  ".ני אלהים בארץ ענייפרכי ִה"  אפרים

  נב-נ

 על שם ]דעת זקים" [קרא אפרים] "ב[
ואנכי עפר ] "כזיח ['  אברהם שא…אבות

 …עשה כאפר על גבי המזבחיצחק . "אפרו
 שם". [הבן יקיר לי אפרים] " לא יט'יר[' שא
  ".ואפרים בֹכרי הוא] "ח

  ות הרעבכי חזק , וכל הארץ באו מצרימה לְשֹבּר אל יוסף"הגיעו ש
  ".…הרעב

    )סוף(נז-נג

  יו 10יעקב שולח אתימין ( בפן יקראנו אסון "–מלבד ב ("
  ".וִשברו לנו משם ונחיה ולא נמות… "למצרים 

 ומהיכן] י"רש" [וירא יעקב כי יש שבר במצרים] "א[  ה- אמב
הנה ] "ב[והלא לא ראה אלא שמע שאמר ? ראה

ראה באספקלריא של ? "וירא"ומהו " …שמעתי
ולא היתה  במצרים ֹקדש שעדיין יש לו שבר

  .בואה ממש להודיעו בפירוש שזה יוסף
כי באותה שעה ] י"רש" [?למה תתראו] "א[

אמר ] ב/תעית י[עדיין היה להם תבואה 
להם יעקב לביו אל תראו עצמכם כשאתם 
שבעין לא בפי עשו ולא בפי ישמעאל כדי 

ויבואו אליו ] ן"רמב. [שלא יתקאו בכם
לשון ] ן"רמב[א "ד. לאכול עמו לחם בביתו

] ב […למה תהיו כחושים ברעב, כחישה
  הזהירם להיות שמרים…" ונחיה ולא נמות"

במעט אשר בידם ושילכו לקות ממו שלא 
 כי …ימותו כאשר יתום הלחם אשר בידם
  .כבר בסכה היו אם לא ימהרו לדבר

יוסף , "…וישתחוו לו אפים ארצה… ויבֹאו… ויוסף הוא השליט" 
… ויתנכר אליהם וידבר ִאתם קשות", ם לא ִהִּכֻרהוהכירם וה

אך אמר כי אחד מהם יביא . סיפרו לו על עצמם, "מרגלים אתם
  ".…ואתם האסרו ויבחנו ִדבריכם… אחיכם הקֹטן ֵהָּנה"את 

ומה שציער את אחיו עשה כל ] כלי יקר ז[  טז-ו
 במה שמכרו אחיהם וגדול למרק עוםזה 

 מדה סוריןמירוק יעום משא וצריכין 
  .כגד מדה

ויזכר יוסף את החלמות אשר חלם ] "ט[
עליהם וידע שתקיימו ] י"רש" […להם

  .שהרי השתחוו לו
 אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם …] "מד כג[

  ".לא תספון לראות פני
    יז  . ימים3שם אותם בכלא  

שיה החלטתו כי רק , "את האלהים אני ירא, זאת עשו וחיו… " 
  .אחד ישאר

    כ-יח

אשר ראינו , אשמים אנחנו על אחינו] "כא[  כב-כא  …דבריהם חרטה על שעשו ליוסף√
על כן ,  ולא שמענובהתחננו אלינוצרת נפשו 

  ".באה אלינו הצרה הזאת
  ַוִיֹסב מעליהם ַוֵיבּך"יוסף שהקשיב מבלי שידעו."    

 "תן לאחרים צידה, "…את שמעון ַוֶיאֹסר ֹאתו… ויקחלדרך  ,
  .ויצאו

  כו-כג
הוא השליכו ) ר"ב (]י"רש" [את שמעון] "כד[

לבור הוא שאמר ללוי הה בעל החלומות 
א תכוין יוסף להפרידו מלוי "ד. הלזה בא

] ם"רשב. [שמא יתיעצו שיהם להרוג אותו
לד [ לעשות תחבולה כאשר עשו בשכם …
  ].כו- כה

הוא לוי ששאר יחיד משמעון בן ] י כז"רש[  כח-כז .הם חרדוו, "הּושב"בדרך גילה אחד מהם בשקו את כספו כאילו  
  .זוגו

    לד-כט  .סיפרו לו קורותיהם, בהגיעם אל יעקב 

    לה  ". ויָראו…איש צרור כספו"בהוריקם את שקיהם גילו  

 "יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין , ַּכלתםִׁשֹאתי … יעקב… ויאמר
  ".…?תָקחו

את ( שמא הרגוהו שדןחמלמד ש] י"רש[  לו
 כל - " ִשַּכְלֶתם. "או מכרוהו כיוסף) שמעון

  .מי שביו אבודים קרוי שכול
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  לז  ".…את שני בני תמית אם לא אביאנו אליך: "אמר אליו ראובן 
  והורדתם את , וקראהו אסון בדרך אשר תלכו בה"יעקב מסרב

  ".שיבתי ביגון שאולה
  )סוף(לח

קלל עתה את שי בי שימותו ]  לזספורו[
ארבעה בים היו לו ] ח"רב. [אם לא אביאו

ר תחת ועל דרך הפשט יאמ. ]מו ט [לראובן
תחומא [ובמדרש . אחד מביך יהיו שי בי

 בכור שוטה הוא :אמר יעקב… ] מקץ ח
  …?וכי ביך הם ולא בי, זה

 "ויהי כאשר כילו לאֹכל את השבר אשר הביאו . והרעב כבד בארץ
  ".ֻשבו ִשברו לנו מעט ֹאכל:  ויאמר אליהם אביהם,ממצרים

    ב- אמג

 ימין חייב לבוא ִאתםה-ג  .אך יהודה אומר כי ב    

 "בכאן ללמדם דעת לדורות ] העמק דבר[  ו  "?להגיד לאיש העוד לכם אח, למה הרֹעתם לי: ויאמר ישראל
 ויעמדו להיות בגלותהבאים אשר יהיו 

יותר שלא לדבר שפט לפי אדוים 
  .מהתשובה על השאלה

 ח-ז  .הסבירו כי על פי שאלותיו הוזקקו להגיד אמת    

וחטאתי לך כל … אם לא הביֹאתיו אליך… "יהודה מפציר בו  
  ".…הימים

שיהא ] ב/י מכות יא"רש[ "וחטאתי לך"  י-ט
זה " הימיםכל ] "ר צא י"ב[ .מודה לאביו

  .ב שכולו יום"העוה
א עבדך תחת ועתה ישב נ] "מד לג[וראה 

  ".הנער עבד לאדני והנער יעל עם אחיו
ושיחזירו את " וכסף משנה", "מנחה"ישראל מסכים ושיקחו  

  .הכסף שמצאו
 לפני אל שדי יתן לכם רחמיםו"] יד[  יד-יא

  ."…האיש
  

על "בראותו את בימין ִאתם אמר יוסף לאיש אשר … כך עשו 
  .להכיסם לביתו וכי יאכל ִאתם בצהרים" ביתו

    יז-טו

    כב-יח  .הם הקדימו וספרו לאיש על הכסף שמצאו והשיבו אותו 

    האיש השיב בשלום 

 והוציא את שמעון,  
  כג

  

 יסם לבית יוסףתן מספוא לחֹמריהם, רחצו רגליהם, הכ…  כה-כד    

 "כו  ".וישתחוו לו ארצה, …ויביאו לו את המנחה, ויבֹא יוסף הביתה    

  ו כיכח-כז  .שלום לאביהםשאל וע    

    כט ".בני, אלהים ָיְחְנ"שאל ועו כי זה אחיהם הקטן וברכֹו , בראותו 

וירחץ … ויבֹא החדרה ויבּך… וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו אל אִחיו"√
  ".…פניו ויצא

  ].מב כד[  ל

, "כי תועבה ִהוא למצרים"המצרים , האחים, יוסף: אכלו בפרד 
ושתו ", 5תן להם מתות ולבימין פי . ילםישבו על פי סדר ג

  ".וישכרו עמו

מאוס ובזוי היה ] ם"רשב" [כי תועבה] "לב[  )סוף(לד-לא
למצרים לאכול עם אשי עבר ההר כי 

 כי תועבת] "מו לד[ וכן …בזים היו בעייהם
מבזים היו בעייהם ". מצרים כל רועה צאן

  …כי הצאן היה מאוס בעייהם. הרועים
מלא את אמתֹחת האנשים ֹאכל כאשר : ו את אשר על ביתו לאֹמרויצ" 

תשים בפי … ואת גביִעי. ושים כסף איש בפי אמתחתו, יוכלו לשאת
שלח את האיש , לא הרחיקו, כשיצאו. וכך עשה" …אמתחת הקֹטן

התאבלו ושבו , ומצא את הגביע, הם הכחישו, להשיגם ולהוכיחם
  .העירה

עבדיך ומת וגם אנחנו אשר ימצא אתו מ] "ט[  יג- אמד
השווה דברי יעקב ". נהיה לאדני לעבדים

  ".לא יחיה] "לא לב[ללבן 

האיש אשר "אך יוסף אמר , הציעו לפי יוסף כי הם יהיו לעבדים 
  ".נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי לעבד ואתם עלו לשלום אל אביכם

    יז-יד

סוטה " [ מזהיַתעצֹמוהעלתם את ] " כה[  )סוף(לד-יח .לבימיןיהודה אמר לו את קורות המשפחה ועל הקשר בין יעקב  
מפי מה קרא יוסף עצמות בחייו ] ב/יג
 מפי שלא מיחה בכבוד אביו? )לשון בזיון(

ולא אמר " עבדך אבינו] "לא[דקאמרי ליה 
  ).ולא הגיב(הם ולא מידי ל

 "מרויא… הוציאו כל איש מעלי: ויקרא… ולא יֹכל יוסף להתאפק …
כי למחיה שלחני … ועתה אל תעצבו… אני יוסף אחיכם… אל אחיו

  … שות בצורת5כי עוד " …אלהים לפניכם

לא אתם שלחתם ֹאתי הנה כי  …] "ח[  ח- אמה
וֹמֵשל בכל …  וישימני לאב לפרעההאלהים

  ".ארץ מצרים

 יג-ט  .ואומר להביא את אביו וכל אשר לו    

 טו-יד  .בכו    

 "ואף " ויטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו…  בית פרעהוהֹקל נשמע
ונשאתם את "ותן להם עגלות , פרעה מצטרף לדברי יוסף אליהם

  .ויצאו לדרך, …ועוד מתות, "אביכם ובאתם

"  אל תרגזו בדרך) אחיואל(ויאמר ] "כד[  כד-טז
היה דואג שמא , לפי שהיו כלמים] י"רש[

להתווכח זה , יריבו בדרך על דבר מכירתו
אתה ספרת , על ידך מכר: עם זה ולומר

  .לשון הרע עליו וגרמת לו לשאתו

ש
ִיג
ו
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 יתכן שיעקב חשד באחים שידם ] זאב[  , בתחילה לא האמין, הגיעו
אולם חשד זה לא , היתה בהעלמת יוסף

 17יוסף מצידו בכל . היה מבוסס דיו
השים שיעקב היה במצרים התחמק בכל 

 ישאל על ידו כיצד כדי שלא, דרך מיעקב
היתה זו הקרבה . הוא לקח למצרים

גדולה מצד יוסף שהשתדל שלא לספר לשון 
  .הרע על אחיו

 יעקב אביהםותחי רוח… "כ "ואח ."  

  )סוף(כח-כה

שרתה עליו שכיה שפירשה ] י כז"רש[
  ].לז לד[ממו 

     אמו  ".ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק", באר ָשַבעסעו ל√

, אל תירא מרדה מצרימה… לישראל במרֹאת הלילהויאמר אלהים "ת
האנכי ארד עמך מצרימה . כי לגוי גדול אשימך שם  ".ואנכי אעלך גם ָע

  ].יז- טו יג[  ד-ב

    ז-ה  .המשיכו בדרכם עם כל רכושם מצרימה√

    כז-ח  . פש70) כולל יוסף(רשימת צאצאי יעקב  

שהיה ] י"רש" [ל צואריו עודויבך ע] "כט[  ל-כח  .יעקב ויוסף פגשו. הגיעו 
  ].ו ד' דב[קורא את שמע 

יוסף הציע לפי אביו ואחיו את תכיתו להושיבם בארץ ֹגשן כי  
  ,הם אשי מקה

  

  ".כי תועבת מצרים כל ֹרעה צאן" 

  )סוף(לד-לא

  . לפי שהם להם אלהות] י לד"רש[
כי בימים ההם לא היו המצרים ] ע"א[

אדם ) אפשרוי(ולא יעזבו . אוכלים בשר
 ומי. שיזבח צאן כאשר יעשו היום אשי הודו

שהוא רועה צאן תועבה היא שהוא שותה 
ואשי הודו לא יאכלו ולא ישתו כל . החלב

  .מרגיש עד היום הזה- אשר יצא מחי
  ].ח כב' שמ[

ואם ידעת "ואף אמר , באו לפי פרעה ואישר את תכיתו של יוסף 
יעקב מברך את , "ה על אשר ליויש בם אנשי חיל ושמָתם שרי מקנ

מעט ורעים ,  שנה130ימי שני מגוַרי "פרעה ולשאלת גילו עוה 
, וכך עשו". ולא השיגו את ימי שני חיי אֹבתי בימי מגוריהם… היו

  .אותם" ויכלכל יוסף"

מלמד שלא " ויגר שם] "כו ה' דב] [הגדה[  יב- אמז
ירד יעקב אביו להשתקע במצרים אלא 

  .לגור שם
ופרעה תמה על זקותו כי אין ] ן ט"רמב[

. רוב אשי זמו מאריכים ימים כל כך
יעקב עה כי אל יתמה בהם כי מעט הם 

אבל מפי , כגד שות אבותיו שחיו יותר
היותם רעים בעמל ואחה זרקה בו שיבה 

  .וראה זקן מאד
" ויבאו כל מצרים אל יוסף. "היה רעב כבד במצרים ובארץ כען 

תו , היו לעבדים, אדמתם, רו את כל רכושםמכ: להצילם
אכלו … מאת פרעה… כי ֹחק"מלבד הכהים . חמישית מתבואתם

  ".על כן לא מכרו את אדמתם, …את ֻחקם אשר נתן להם

  .המשך מסוף פרק מא  כו-יג
ויתם הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען ] "טו[

] ן"רמב" […ויבאו כל מצרים אל יוסף
בעבור כי ,  כעןוהזכיר כי תם הכסף מארץ

כי , מצרים בבואם אל יוסף יזכירו לו זה
אמרו אחרי שתם הכסף גם מארץ כען ולא 

ולמה נמות נגדך כי ", יבאו עוד אליך לשבור
ותשאר התבואה ? ותמיתו חם" אפס כסף

  ?בידך ואין קוה
והטעם כי הם אמרו לו שיקה ] ן יט"רמב[

 והוא לא רצה רק לקות …אותם לעבדים
והתה עמהם שיעבדו אותה , דמהאת הא

פועל ] מאיר […)ם(לעולם ויהיו בה אריסי
  .בשדה שכיר המקבל אחוזים מהיבול

 "כז  ".ויאחזו בה ויפרו וירבו מֹאד, בארץ ֹגשן… וישב ישראל    

 " כח  ". שנה147שני חייו … ויהי,  שנה17ויחי יעקב בארץ מצרים    

 "קש מיוסף להקבר עם אבותיו מב, "…ויקרבו ימי ישראל למות
  .והוא שבע

 " …חסד ואמת ועשית עמדי …] "כט[  )סוף(לא-כט
חסד שעושין עם המתים הוא חסד ] י"רש[

  .של אמת שאיו מצפה לתשלום גמול
 יו באו, יעקב חולהי בויתחזק ישראל וישב על הִמטה", יוסף וש" ,

  .והבטחתו אליו' אמר ליוסף על התגלות ה
  ].ד-מו ב[, ]טו- יגכח[  ד- אמח

] י"רש" [ויתחזק ישראל וישב על המטה] "ב[
פ שהוא בי מלך הוא אחלק לו "אמר אע

  .חולקין כבוד למלכותכבוד מכאן ש
בכאן ] ח"רב" [כראובן ושמעון יהיו לי] "ה[  ו-הומולדתך אשר הולדָת…לי הם) "משה ואפרים(ועל שי ביו  

חי
וי
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 והה דעת …תן יעקב הבכורה ליוסף  ".על שם אחיהם יקראו בנחלתם, אחריהם לך יהיו 
  רק לעין …ל כי בכורתו של יוסף"י ז"רש

ל "ן ז"והרמב. הכבוד שיקראו ביו שבטים
 בכורתו של יוסף היתה …דוחה זה כי
  …לעין חלה

אם תוליד עוד לא יהיו במין בי ] י ו"רש[
אלא בתוך שבטי אפרים ומשה יהיו 

שבטים לעין כללים ולא יהא להם שם ב
  .החלה

שבטים ' שלא ימה יוסף במקום ג] ח"אה[
  .'אלא במקום ב

 יט- לה טז[  ז  .ומספר על מותה וקבורתה של רחל.[  
פ הדבור קברתיה שם "דע לך שע] י"רש[

והיו עוברים ) בגלות(שתהא לעזרה לביה 
דרך שם יצאת רחל על קברה ובוכה 

] ידלא ' יר[' ומבקשת עליהם רחמים שא
שם [ה משיבה "והקב" …קול ברמה נשמע"
 ושבו …'יש שכר לפעולתך נאם ה] "טז- טו

  ".בנים לגבולם
מברך את ביו " ?מי אלה… "שאל " …ועיני ישראל כבדּו מֹזֶקן" 

למרות , "יִשמך אלהים כאפרים וכמנשה: בך ְיָבֵר ישראל לאמר… "
וישם את … וואולם אחיו הקֹטן יגדל ממנ… "אמר , יוסףסתייגות ה

  ".אפרים לפני מנשה

] י"רש" [ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו] "יט[  )סוף(כב-ח
שעתיד יהושע לצאת ממו שיחיל את 

  . הארץ וילמד תורה לישראל
הבא לברך ] י"רש" [בך יברך ישראל] "כ[

יברכם בברכתם ) כגון בליל שבת(את ביו 
ישימך אלהים כאפרים "ויאמר איש לבו 

  ".וכמנשה
האספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית … " 

  "…הימים
בקש לגלות ) ר"ב] (י"רש" [ואגידה לכם] "א[  ב- אמט

את הקץ וסתלקה ממו שכיה והתחיל 
  .אומר דברים אחרים

היא ִטפה ] י"רש" [וראשית אוני] "ג[  ד-ג    ראובן 
  ).ר"ב(ראשוה שלו שלא ראה קרי מימיו 

שמעון  
  ולוי

ר לג "ב []י"רש" [בסודם אל תבא נפשי] "ו[  ז-ה  
 - "בקהלם]. "כה' במ[זה מעשה זמרי ] ה

כשיקהיל קרח שהוא משבטו של לוי את 
  ].טז' במ[כל העדה על משה ועל אהרן 

 יביךרף ֹאיהודה אתה יודוך אחיך ידך בֹע] "י- ח[  יב-ח    יהודה 
 לא …גור אריה יהודה. ישתחוו לך בני אביך

  ".…ור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליויס
 ."כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו] "ט[

כרע שכב כארי וכלביא " ] כד ט'במ[השווה 
  ".…מי יקימנו

    יג    זבולון 

  יששכר 

  לאה

    טו-יד  

תבא ] י"רש". ['לישועתך קויתי ה] "יח[  יח-טז    דן 
שיקרו פלשתים את עיי שמשון וסופו 

זכרני נא וחזקני נא אך ] "טז כח' שופ[לומר 
  ".הפעם

    יט    גד 

    כ    אשר 

  פתלי 

  בלהה וזלפה

    כא  

    כו-כב  ).משה ואפרים(  יוסף 

  בימין 
  רחל

    כז  

 

 דבריו 

    כח  .סיום

 יהם חזר על בקשתו להקבר בקבר אבותיולג י"רש[  )סוף(לג-כט  ."ויגוע ויאסף", בפ [אמרה בוומיתה לא ] .ית תע
  .יעקב אביו לא מת] ב/ה

 טהח יו , באישור פרעה. גופתו של יעקבהביאוהו ) ועוד רבים(ב
  .המצרים עשו ליעקב כבוד גדול במותו. לקבורה בארץ כען

    יד- אנ

ו שיסלח להם, אחרי שובםויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו ] "טו[  יח-טו  .בקשו אחי יוסף ממ
 והשב ישיב לנו את כל הרעה ישטמנו יוסף

? "ויראו"מהו ] י"רש". [אשר גמלנו אתו
הכירו במיתתו אצל יוסף שהיו רגילים 

לסעוד על שולחו של יוסף והיה מקרבן 
  .בשביל כבוד אביו ומשמת יעקב לא קרבן

ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה לפני ] "טז[
כה תאמרו ליוסף אנא שא נא : מותו לאמר

] י"רש[" …ם כי רעה גמלוךפשע אחיך וחטאת
שיו בדבר מפי השלום כי )  יבמות סה,ר"ב(

  .לא צוה יעקב כן שלא חשד יוסף בעייו
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אה ועודדםוטר להם ש אלהים חשבה ,ואתם חשבתם עלי רעה] "כ[  כא-יט  .יוסף הבטיח שאין הוא 
  ".ת עם רב כיום הזה להחֹיֲעֹׂשהבה למען לֹט

 יו ובמותו , םיוסף האריך ימים במצריי בראה כמה דורות לש
השביע את אחיו כי בשוב בי ישראל לארץ כען יעלו את 

ואלהים פקד יפקד אתכם ] "כה-כד: [עצמותיו אתם לקבורה שם
והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק 

  ". והעליתם את עצֹמַתי מזה אתכם…וליעקב

ח משה את עצמות יוסף עמו ויק] "יג יט' שמ[  )סוף(כו-כב
ואת עצמות יוסף ] "יהושע כד לב". […כי

 שכםאשר העלו בני ישראל ממצרים קברו ב
" השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמורבחלקת 

  ].לג יט[

   שמות  )ב 
 י ביתו הבאים מצרימה : חזרהיו].כז-מו ח' בר[  ה- אא  ).70כ "סה(שמות יעקב ובכולל את יוסף וב .  

 י ישראל רּב, ור יוסף מתדה[  ז-ו  .ּווב י מה מת יוסף קודם ] א/ברכותמפ
אבות [ .מפי שההיג עצמו ברבות? לאחיו
אהוב את המלאכה ושא את הרבות ] א י

שהרבות ] ברטורא. [ואל תתודע לרשות
  .מקברת את בעליה

שהיו יולדות ששה ] י"רש" [וישרצו] "ז[
  .עיתבצורה לא טב] מאיר. [בכרס אחד

  ה את ישראל, "אשר לא ידע את יוסף) "פרעה(קם מלךאשר… פרעה מלך מצרים… ] "כט ג' יח[  יד-ח ,העביד ועי 
לי ] "י"רש". [אמר לי יֹארי ואני עשיתני

  איי צריך לעליוים כי יש לי יאורי- " יאורי
 בגבורתי - " ואני עשיתני. "מספיק כל צרכי

  .ובחכמתי הגדלתי גדולתי וממשלתי
 ".… ונוסף גם הוא על ׂשנֵאינו…פן ירבה] "י[

  הן לא עשו כן . להרוג את הזכרים" העבריות"פקד על המילדות
  .היטיב עמן' ה). טעו שהעבריות ילדו בטרם הגיעו(

    כא-טו

  סוף(כב  ".כל הבן הִילוד היֹארה תשליֻכהו": "לכל עמו"פרעה מצֶוה(    

 !ן של ישראל גדל בבית פרעהמושיע] מאיר[  י- אב  …משה בתיבה 

  וגש מצרי שכב עם שלמית אשתו ] ל"ימ[  יב-יא  .)דתן (בסתר איש מצרי שהכה איש עברי) הרג(משה מכה
כד ' וי[ותעברה ממו ) שוטר עברי (דתןשל 
ורצה לגרשה אבל היא , ודע לבעלה]. י

הוגש התחיל . ברחה לבית אבירם אחיו
  . ם הדברלהלקותו כדי להרגו שלא יתפרס

 )דתן ואחיו אבירם( שני אנשים עברים"למחרת ראה  
  "?ויאמר לרשע למה תכה רעך" "ִנצים

דתן ] י"רש" [שני אנשים עברים] "יג[
' במ[והם שאמרו ] י' תחומא שמ[ואבירם 

והם " נתנה ראש ונשובה מצרימה] "יד ד
והם שיצאו ללקוט ] טז כ[שהותירו מן המן 

והם היו במחלקתו של ] טז כז[מצאו ולא 
דתן ואבירם הן ] א/מגילה יא[]. טז' במ[קרח 

  . ברשען מתחילתן ועד סופן
ילקוט , ל"ימ. [מריבים] י"רש" [ִנצים] "יג[

  .עודות הגט] ראובי
המגביה ידו על חבירו אף על ] ב/סהדרין ח[

למה הכית לא … פי שלא הכהו קרא רשע
על פי שלא הכהו אף , "למה תכה"אמר אלא 
  .קרא רשע

]  י"רש" [ויאמר לרשע למה תכה רעך] "יג[
אז מה ] אריה[ .ע כמותךרש)  גםשהוא(

  ?העיין
? הלהרגני אתה ֹאמר? מי שמך לאיש שר וֹשפט עלינו" 

  "?כאשר הרגָת את המצרי

  יד-יג

 ]י"רש[ "ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר"
כמשמעו ומדרשו ודע לי הדבר שהייתי 

'  מה חטאו ישראל מכל ע:עליותמה 
 אבל ?להיות רדים בעבודת פרך - אומות 

  .רואה אי שהם ראויים לכך
 

הדבר 
 : ודע

    .וגם לפרעה

 משה בורח.  
  טו

  

  ות מדייןן(עוזר לבגרש את הרועים ליד הבאר והשקה את צא .(
 -ולד להם בן . מזמיו וותן את צפורה בתו לִאשה) יתרו(אביהן 

  ".גרֹשם"

  ].יג- כט א' בר[השווה יעקב ורחל   כב-טז

ת
מו
ש
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ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו ותעל שועתם . "מלך מצרים מת !
"  את בריתו…את נאקתם ויזכור"שמע ' ה". אל האלהים מן העבדה

  …והחליט

ותפלת קצתם ] ספורו" […וישמע] "כד[  )סוף(כה-כג
כ ' במ[כאמרו , שהתפללו אז מצדיקי הדור

 אבותינואלהי ' ונצעק אל ה] "כו ז' דב ,טז
כי לולא זכות ] כלי יקר" [… ֹקלנו…וישמע

אבות לא היה שומע תפלתו לפי שהיו 
  …במצרים רעים וחטאים

  ".…'ויזֹכּר ה] "ח א' בר[והשווה ֹח 
דברים גאלו ' בשביל ד]  לב ה'רבה וי[

 ואת שמם שלא שו את :ישראל ממצרים
  ולא מצאלשון הרע ולא אמרו לשום

  .וץ בערוהפרבייהן אחד מהן 
  .הוא לבדו להתבודד ולהתפלל] ספורו[   אג  ".ויבא אל הר האלהים ֹחרבה… ומשה היה רעה צאן יתרו" 

  .הוא סה הוא סיי] ח"רב[
והאש , שהיה המלאך בתוך הסה] ספורו[  "אליו בַלַּבת אש מתוך הסנה' וירא מלאך ה" 

  .בוערת בסה סביב המלאך
] ן"רמב […זה מיכאל] לב' אגדת ברמדרש [

המלאך הזה הוא ,  ועל דרך האמת…
  .המלאך הגואל

  ".באש והסנה איננו ֻאכל וירא והנה הסנה ֹּבער" 

  ב

  
מדוע התפלא על האש ולא על ] מלבים[  ג  ".…אֻסרה נא ואראה"משה תמהה  

  …? ]ב[המלאך 
    כי סר לראות' וירא ה" !

  ".הנניויאמר משה משה ויאמר …  
  ד

כב ' בר[, "משה משה] "תוספתא ברכות א[
יעקב ] "מו ב' בר[, "אברהם אברהם] "יא

כולן " שמואל שמואל] " ג יא"שמ[, "יעקב
  . לשון זרוז,בהלשון ִח

ויאמר אל תקרב הלם ַשל נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה "○
  ".עומד עליו אדמת קדש הּוא

ליך מעל ַשׁל נע… ] "יהושע ה טו[השווה   ה
  ".…רגלך

    ו  ".…ויסתר משה פניו כי… ויאמר אנכי אלהי אביך" 

ואת … ראיתי את עני עמי… "ת
צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי 

וגם ראיתי את הלחץ … את מכאביו
חצים אתם   ".אשר המצרים 

וארד להצילו מיד מצרים "
 …אל ארץ… ולהעלתו

  )".ישראל(

ד אחר כתלנו הנה זה עומ] "ש ב ט"שה[  ט-ז
נות מציץ מן החרכים   .]י"רש ["משגיח מן הח

את ' וישמע ה] "כא יז' בר[השווה ישמעאל 
  ".…קול הנער

בדרך שאדם רוצה ] ב/מכות י] [ח"אה[  י  ".י ממצרים"ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בנ" !
לזה אמר אליו , לילך בה מוליכין אותו

ה זו פירוש אם אתה חפץ במצו" לכה"
ומזה , ללכת אז אי אשלים חפצך ואשלחך

אתה למד שאם הוא ימאוס מהלוך לא 
  …כדי שילך מדעתו ורצוו… ישלחו

 י "וכי אוציא את בנ? מי אנכי כי אלך אל פרעה: "משה שואל
  "?ממצרים

אי שפל אשים רועה צאן והוא ] ח"רב[
  .מלך גדול

לך "ה המראה אשר ראית בסה  וז]י"רש[". כי אהיה עמך"משיב ' ה !
  .כי אכי שלחתיך ותצליח בשליחותך" האות

  

 שכשתוציאם ממצרים תעבדון אותי על ההר הזה ]י יב"רש[ 
  .שתקבלו התורה עליו

  יב-יא

  ].פרק יט[

    יג  "?מה אמר אלהם, מה שמו"ואם ישאלו  

ה אלהי - ו-ה-  י… אהיה שלחני אליכם… אהיה אשר אהיה…" 
  ".…י לֹעלם זה שמ…יכםֵתאֹב

אמר לו " אהיה אשר אהיה] "ב/ברכות ט[  טו-יד
ה למשה לך אמור להם לישראל אי "הקב

 עמכם אהיההייתי עמכם בשעבוד זה ואי 
אמר לפיו ). צרות הגלות(בשעבוד מלכיות 

ה "אמר לו הקב. ע דיה לצרה בשעתה"רבש
וזהו יפה אמרת שגם דעתי ] י"רש([

) קר(לך אמור להם ) מתחילה כך היתה
  ". שלחני אליכםאהיה"
מה שהיה כבר הוא ואשר ] "קהלת ג טו[

  ".להיות כבר היה
וכתיב " זה שמי] "טו[כתיב ] א/קידושין עא[
לא כשאי כתב : ה"אמר הקב". וזה זכרי"

קרא י ו"ד ה"כתב אי ביו: אי קרא
ברכת ] משה סוטה ז ו[ .ת"ף דל"באל

במקדש אומר את השם … ?כהים כיצד
] ח ה א"ע או"שו[ .ובמדיה בכויו, ככתבו

יכוין בברכתו פירוש המלות כשיזכיר השם 
הוא אדון  שאדותיכוין פירוש קריאתו ב

היה  שא"ד ה"כתיבתו ביו ויכוין בהכל
הוא  יכוין שאלהיםובהזכירו . והוה ויהיה

  .תקיף בעל היכולת ובעל הכחות כלם
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ֳעני ֵמ"העם ויאמר להם כי יעלה את " זקני ישראל"שיאסוף את  
  .אל ארץ כען" מצרים

  ].כה- כד' בר[  יז-טז
] י"רש" […ואחר באו משה ואהרן] "ה א[

אבל הזקים שמטו אחד אחד מאחר משה 
ואהרן עד ששמטו כולם קודם שהגיעו 

ובסיי ) ר"ש (לפי שיראו ללכת) לארמון(
והם לא ' פרע להם וגש משה לבדו אל ה

  ].דכ, יט כא[יגשו החזירם לאחוריהם 
ולמה לא תפרשו שמותן של ] א/ש כה"רה[

  …?זקים
  ].ד לא[  ".ושמעו לֹקלך"ת

 מאליהם מכיון ]י"רש" [ושמעו לקולך] "יח[
 שכבר .שתאמר להם לשון זה ישמעו לקולך
סימן זה מסור בידם מיעקב ומיוסף 

 ' בר[שבלשון זה הם גאלים יעקב אמר 
ר  יוסף אמ"ואלהים פקוד יפקוד אתכם] "כד

  ".ד יפקוד אלהים אתכםפֹק" ] כהשם[להם 
נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר … אל מלך מצרים"ושיאמרו  

  ".אלהינו' ונזבחה לה

  יח

דברים שאים ' למה יצו ה] ח"אה[
בין בהליכתם בין ? מהמוסר לגוב דעתם

והאמת כי כל ]. כב[בהשאלת חפציהם 
כי לצד ששעבדו " משפט צדק"המעשה הוא 
… כין להעלות שכר שכירבישראל צרי

 להטעותםבזה ' וראה לומר כי תכוין ה
  …כדי שירדפו אחריהם

    כ-יט ".ואחרי כן ישלח אתכם… והכתי את מצרים… ואני ידעתי כי לא יתן"ת

  ].יא ב]. [טו יד' בר[  )סוף(כב-כא  .אלא עם רכוש מצרים" ריקם"לא יצאו ת
שתתן  … - " ושאלה אשה משכנתה] "ח"רב[

  .תהלה במ
כאן רמז היתר הצלת " …ונצלתם] "ח"אה[

  .אדם ממוו מָאס
שוב פעם אחת באו בי ] א/סהדרין צא[

מצרים לדון עם ישראל לפי אלכסדרוס 
] יב לו[אמרו לו הרי הוא אומר . מוקדון

" נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום' וה"
 אמר …תו לו כסף וזהב שטלתם ממו

אמרו לו ? אין ראייהלהן מהיכן אתם מבי
אמר להן אף אי לא אביא לכם , מן התורה

] יב מ[שאמר : ראייה אלא מן התורה
 430ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים "

 600,000תו לו שכר עבודה של " שנה
  … שה430ששיעבדתם במצרים 

ה דבר משה שלא אותה שע]  ג יב'רבה שמ[   אד  ".'יאמרו לא נראה אליך ה"משה טוען כי העם  √
ושמעו ] "ג יח[ה אמר לו " הקב.כהוגן
 …"יוהן לא יאמינו ל " והוא אמר"לקולך
  ].ן"רמב[ועיין 

… לגת כָשַעַרֹצוהנה ידו ְמ… "כ "הפך מטהו לחש והחזירו ואח 
  ].ד ל" ['למען יאמינו כי נראה אליך ה". "והנה שבה כבשרו

ן רמז לו שסיפר לשו] י"רש" [ויהי לנחש] "ג[  ח-ב
")  יאמינו לילא] "א[באומרו (הרע על ישראל 

  ].ג' בר[ותפש אּומתו של חש 
אף באות זה רמז ] י"רש" [מצרעת כשלג] "ו[

לא יאמינו "לו שלשון הרע סיפר באומרו 
לפיכך הלקהו בצרעת כמו שלקתה " לי

  ].יב י' במ[מרים על לשון הרע 
ר והיו לדם והיו המים אשר תקח מן היֹא… והיה אם לא יאמינו" √

  ".ביבשת
ל שהגם "ר". ואם לא יאמינו] "ם"מלבי[  ט

י שי האותות לבד "שתחלה האמיו ע
ויעש האתת לעיני העם ] "לא- ד ל[א "ועז

מ אחר שבא אל פרעה "מ, "ויאמן העם
ופרעה הכביד עליהם העבודה חזרו ולא 

ולא שמעו אל משה ] "ו ט[ש "האמיו כמ
, "מי היארולקחת מי] "ד ט[ואז , "מקצר רוח

בזה הראה להם המכה הראשוה שיביא 
על מצרים שיהפכו המים לדם שאז 

  .התחילו להאמין שית
משה ]  יסודי התורה ח א- משה תורה [

רביו לא האמיו בו ישראל מפי האותות 
שעשה שהמאמין על פי האותות יש בלבו 
 …דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכשוף

  …יבמעמד הר סי? ובמה האמיו בו
    י  ,הוא" כי כבד פה וכבד לשון"לטעת משה  
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מי שם פה לאדם או מי : "'משיב ה !
ישום ִאלם או חרש או פקח או ִעֵור 

  .'הלא אנכי ה

והורתיך אשר … ועתה לך
  ".תדבר

" ועתה", ובידי לרפאות אותך] ן י"רמב[  יב-יא
ולא התפללת כיון שלא תרצה ברפואתך 

  …לפי על זה
] עמוס ד יג[ ".מענה לשון' הומ] "טז א' מש[
כן יהיה ] "ה יא' יש [."ומגיד לאדם מה ֵּׂשחֹו"

 לא ישוב אלי ריקם כי אשר יצא מפידברי 
 את אשר חפצתי והצליח אשר ָעָׂשהאם 

  ".שלחתיו
 ביד מי שאתה רגיל - " ביד תשלח] "י"רש[  יג  .משה מבקש שישלח את אהרן √

ין ומ] כז' תחומא שמ. [לשלוח והוא אהרן
שכך ? שאהרן היה מתבא להם במצרים

ויבא איש אלהים ] " ב כזא"שמ[הוא אומר 
הנגלה : 'כה אמר ה, ויאמר אליו, אל עלי

". …נגליתי אל בית אביך בהיותם במצרים
כל השים האלו היה אהרן : אמר משה
ועכשיו אי כס בתחומו של , אחי מתבא

 .לכך לא היה רוצה לילך. ויהיה מיצר, אחי
והלא ] א/זבחים קב" [הלא אהרן אחיך הלוי"  ".במשה' ויחר אף ה" 

 כהן כהן הוא הכי קאמר אי אמרתי אתה
  .והוא לוי עכשיו הוא כהן ואתה לוי

והיה הוא … והוריתי אתכם את אשר תעשון"יהיה לעזרו  
  ".יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים

ותך אשר להור] ן"רמב" [עם פיך] "טו[
תדבר אל פרעה כי עתה לא אמר שידבר 

כמו שאמר , אהרן בעבורו רק אל העם
אבל לפרעה משה , "וִדבר הוא ל אל העם"

  ].ז ב[השווה . ידבר
ת

אהרן 
  אִחיו

  ".ֹיצא לקראתך וראך ושמח בליבו"

  טז-יד

  ].כז[
] מאיר. [ בתמידות]ח"אוה[" תקח בידך"  יז  ".אשר תעשה בו את הֹאֹתת… ואת המטה הזה תקח" 

  .ההגה, שלטון, סימן שררה

 כ-יח  .משה חוזר למצרים עם משפחתו    

ראה כל הֹמְפתים אשר שמתי בידך " …מצֶוה כיצד ידבר אל פרעה' ה !
ואמרת אל פרעה כה .  ולא ישלח את העםואני אחזק את לבוועשיתם לפני פרעה 

הנה חו ואמר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשל. בני בכרי ישראל' אמר ה
  ".ג את בנך בֹכרךֵראנכי ֹה

כי ] ספורו ["ואני אחזק את לבו] "כא[  כג-כא
בהיותו בלתי יכול לסבול המכות היה 

לא מפי שיכע , משלח את העם בלי ספק
זק את ולזה ִח, לאל יתברך לעשות רצוו

. לבו שיתאמץ לסבול המכות ולבלתי שלחם
למוע ממו דרכי תחייב ] ן ז ג"רמב[

.  ולפי מעשיו הראשוים דון…תשובה
  ]. תשובה ו ג-משה תורה [

  ].יהושע יא כ[השווה 
) השי(צפרה מלה את בם . בקש להמית את משה' ה, בדרך 

  .ומשה רפא, אליעזר
גדולה מילה שכל זכיות ] ב/דרים לא[  כו-כד

תרשל שעשה משה רביו לא עמדו לו כש
ויבקש ' ויפגשהו ה" שאמר מן המילה

 חס ושלום שמשה רביו תרשל …"המיתו
מן המילה אלא כך אמר אמול ואצא סכה 

ויהי ביום השלישי ] "לד כה' בר[היא שאמר 
אמול ואשהא שלשה " …בהיותם כואבים

" לך שוב מצרים] "יט[ה אמר לי "ימים הקב
מפי שתעסק ? אלא מפי מה עש משה

ויהי בדרך "שאמר , במלון תחלה) התעקב(
דמלון שהיה לן משה ] ח כד"עש […"במלון

עכשיו בו היה קרוב למצרים רק מהלך יום 
ובדרך קצר כזה לא יהיה שום זק וסכה 

 וכל …] ע יורה דעה רסב א"שו. [לתיוק
היום כשר למילה אלא שזריזין מקדימים 

  ].משה מגילה ב ד[למצוה ומלין מיד בבקר 
אם ראית תלמיד חכם שעבר ] א/ברכות יט[

אל תהרהר אחריו ביום שמא עבירה בלילה 
  .עשה תשובה

בטלו המילה … ישראל] יט ה' רבה שמ[
  .במצרים חוץ משבטו של לוי
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 י "ואח', הגיד לו את דבר ה, משה פגש את אהרןי בכ אל זק
  ".…ת לעיני העם ויאמן העםֹתויעש הֹא", ישראל

 לא )סודות הגאולה(וכלם ] א מח ב"פדר[  )סוף(לא-כז
 … ליצחק…םמסרו אלא לאברה

 ]  כד'בר: [ ליוסף שאמר…ליעקב
ויוסף בו מסר ". ואלהים פקוד יפקוד אתכם"

] שם כה[: סוד הגאולה לאחיו ואמר להם
ואשר מסר סוד ". פקוד יפקוד אלהים אתכם"

וכשבאו משה ואהרן ,  בתולסרחהגאולה 
אצל זקי ישראל ועשו האותות לעייהם 

 והרי… הלכו אצל סרח בת אשר אמרו לה
אמרה . "פקוד יפקוד אלהים אתכם" ראמ
הוא האיש העתיד לגאול את ישראל : להם

מיד האמיו העם באלהיהם … ממצרים
ויאמן העם וישמעו ] "לא[ :ובשלוחו שאמר

  ".י"את בנ'  הפקדכי 
שלח "אמרו '  משה ואהרן באו אל פרעה ובשם ה]ג יח[' כציווי ה ?

שלשת ימים במדבר ונזבחה נלכה נא דרך … את עמי ויֹחגו לי במדבר
  ".…אלהינו' לה

, ומאחר שרצו לחלוק כבוד למלכות] ל"ימ[  ג- אה
כי כך היה ראוי , ולכן לא אמרו לו בבירור
אדם חייב לחלוק יותר לומר אלא מפי ש

כי . פ שהוא רשע" אעכבוד למלכות
  .ת"המלכות היא מהשי

ויתחזק ישראל וישב על ] "מח ב' בר[השוה 
פ שהוא בי מלך "ר אעאמ] י"רש" [המטה

הוא אחלק לו כבוד מכאן שחולקין כבוד 
יא [וכן משה חלק כבוד למלכות . למלכות

  ".…וירדו כל עבדיך אלה אלי] "ח
 ואל ] י"רש" [ואל ישעו בדברי שקר] "ט[  יח-ד  ,פרעה מסרב ומכביד את העול על ישראל

יהגו וידברו תמיד בדברי רוח לאמר לכה 
לא יתעסקון בפתגמין ו] אוקלוס. [זבחה
ורצה לאמר כן על דברי ] ח"רב. [בטילין

  .משה ואהרן המבטיחים אותם בגאולה
מלאכת שעבוד מצרים לא היתה ] י ד"רש[

על שבטו של לוי ותדע לך שהרי משה 
  .ואהרן יוצאים ובאים שלא ברשות

    כא-יט  .מתלוים בפי משה ואהרן" שטרי בני ישראל"ם

 למה זה העליתנו ממצרים… ] "יז ג[: השווה  )סוף(כג-כב  "?למה זה שלחתני? למה הרֹעתה לעם הזה, יאֹדָנ: "משה אמר…." 
למה ' ויאמר יהושע אהה אדני ה] "יהושע ז ז[

העברת העביר את העם הזה את הירדן לתת 
ֹאתנו ביד האמרי להאבידנו ולו הואלנו ונשב 

  ". בעבר הירדן
  .יים את ברית האבותמשיב כי יוציאם ממצרים ויק' הת     או
 נודעתילא '  ושמי ה… אל אברהםוארא] "ג[  ח-ב

יב ' במ[, "…אהיה אשר אהיה] "ג יד". [להם
אמר לו ] רבה". [אתודעאליו במראה ] "ו

 על גליתי הרבה פעמים …ה למשה"הקב
מח , לה יא, יז א' בר[אברהם יצחק ויעקב ב

 ' כי שמי הלהםהודעתי  ולא "אל שדי "]ג
 …ולא הרהרו אחר ִמדותים שאמרתי לך כש

  .שהרי הבטחתים ולא קיימתי… ] י"רש[
ה עצמו "אלולי שאסר הקב] כג ב' רבה וי[

] ו[ד " הה לא גאלו ישראל לעולםבשבועה
" לכן"ואין " 'לכן אמור לבני ישראל אני ה"

  …אלא שבועה
 מקצר רוח ומעבדה קשה"  ט  .העם לא שמעו לדברי משה."  

 יא-י  . מצֶוה את משה כי ילך אל פרעה' ה    

  ].ד י[חזרה   יג-יב  .מצרף את אהרן' ה, "ערל שפתיים"לטעת משה כי הוא  

מתוך ] י"רש" [אלה ראשי בית אבותם] "יד[  טו-יד  .משפחות ראובן ושמעון 
שהוזקק ליחס שבטו של לוי עד משה 

ואהרן בשביל משה ואהרן התחיל ליחסם 
  .דרך תולדותם מראובן

  .אהרון ומשה ←עמרם  ←ְקָהת  ←לוי   כז-טז  .שושלת משפחת לוי ל

  סוף(ל-כח  ].יב-י[חזרה על(    

 ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את ] "ג[  ז- אז  ".בשפטים גדלים"אל משה כי יוציא את ישראל ' דבר ה
  ".ֹאֹתתי ואת מופַתי בארץ מצרים

אהרון אתה תדבר את כל אשר אצֶוך ו] "ב[
פעם אחת ] י"רש". [אחיך ידבר אל פרעה

כל שליחות ושליחות כפי ששמעת מפי 
 .ואהרן אחיך ימליצו ויטעימו באזי פרעה

 ויהי לתנין… וישלח אהרן את מטהו"הולכים לפרעה ' בציווי ה .
ויבלע מטה אהרן , …מי מצריםויעשו גם הם חרֻט… ויקרא גם פרעה

  ".…א שמע ֲאלהםַוֶּיֱחַזק לב פרעה ול. את מֹטָתם

    יג-ח

א
אר
ו
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". ַוֶּיֱחַזק לב פרעה ולא שמע… ויעשו כן חרטמי מצרים. "דםמכת  
  ,ואחרי שבעה ימים

  ".ונזליהם בל ישתיון] "עח מד' תה[  כה-יד
לפי שהגין ] י"רש" […אמור אל אהרן] "יט[

] ו- ב ג[היאור על משה כששלך לתוכו 
לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא 

  . על ידי אהרןבצפרדעים ולקה
שים חמשה דברים של ] משה עדיות ב י[

  … משפט המצריים…עשר ֹחדש
בראש השה בטלה עבודה ] א/ יאש"רה[

בתשרי , ביסן גאלו, מאבותיו במצרים
ששה חדשים לפי ] י"רש. [עתידין ליגאל

  .גאולתם פסק השעבוד
פרעה מסכים לשלח את העם , "ויעשו כן החרטמים", צפרדעמכת  

פרעה שוב הכביד . וימותו הצפרדעים חוץ מביאור. 'יזבחו להש
  ."'את לבו ולא שמע אלהם כאשר ִדבר ה"

  ,)סוף(כט-כו
  יא- אח

  

אצבע אלהים "ויאמרו , ולא יכלו החרטמים לעשת כן, ִכִּםמכת  
  ".ַוֶּיֱחַזק לב פרעה… היא

    טו-יב

ללו והתפ, לכו זבחו לאלהיכם במדבר… ויקרא פרעה. עֹרבמכת  
ויכבד פרעה ", מסיר כדבר משה את העֹרב' ה. להסיר את העֹרב

  ".את לבו

כל מיי חיות רעות ] י"רש" [את הערוב] "יז[  )סוף(כח-טז
וחשים ועקרבים בערבוביא והיו משחיתים 

  .בהם
 אשר והפליתי ביום ההוא את ארץ ֹגשן] "יח[

למען , עמי עמד עליה לבלתי היות שם עֹרב
  ".רב הארץבק' תדע כי אני ה

    ז- אט  ".ויכבד לב פרעה. לא מת ממקנה ישראל עד אחד. "דברמכת  

… ולא יכלו החרטמים לעמד לפני משה מפני השחין. "שחיןמכת  
  ".את לב פרעה ולא שמע ֲאלהם' ויחזק ה

שלא חזר בו ' כיון שראה ה] יא ו' רבה שמ[  יב-ח
' מכאן ואילך אמר ה,  מכות ראשוות5-מ

כדי צה לשוב אי מחזק לבו אפילו אם יר
אל '  כאשר ִדבר השאפרע כל הדין ממו

  ".ואני אקשה את לב פרעה] "ז ג[משה 
ויאמר ". "רק בארץ גשן אשר שם ישראל לא היה ברד. "ברדמכת  

… 'העתירו אל ה. צדיק ואני ועמי רשעים' פרעה חטאתי הפעם ה
ֱחַזק לב ַוֶּי. "ויחדל הברד' משה פרש כפיו אל ה". ואשלחה אתכם

  ".פרעה ולא שלח את בני ישראל

    )סוף(לה-יג

פרעה מתיר רק . ארבהמשה ואהרן מאיימים במכת ' כדבר ה 
ומבקש " חטאתי"פרעה אמר . אז מכה. לגברים לצאת לזבוח
את לב פרעה ולא ִשלח ' ויחזק ה"אך , ואמם כן. להסיר את העוש

  ".את בני ישראל

אל בעגל ובקש וכשחטאו ישר…  ] יי"רש[  כ- אי
] לב יב [ה להרגם אמר משה בתפלתו"הקב

 זו "ברעה הוציאםלמה יאמרו מצרים לאמר "
 רעהראו כי "] י[ )פרעה (היא שאמר להם

" הרעהעל ' וינחם ה "]לב יד[ מיד " פניכםנגד
 הרעה שאתם חושבים ] ין"רמב/אוקלוס[

לעשות ישבה גד פיכם להעיד בכם שאתם 
 למה תבקשו]  יאברהעמק ד[ … רוצים לברוח

  ).שים וטף (?תם שאים ראוים לעבודהאו
". ולכל בני ישראל היה אור במושבתם", שלשה ימים, חשךמכת  

משה לא . פרעה מסכים שכלם ילכו אך להשאיר את הצאן והבקר
  ".את לב פרעה ולא אבה לשלחם' ויחזק ה. "מסכים

?  ולמה הביא עליהם חשך…] י כב"רש[  כז-כא
בישראל באותו הדור רשעים ולא היו שהיו 

רוצים לצאת ומתו בשלשת ימי אפלה כדי 
שלא יראו מצרים במפלתם ויאמרו אף הם 

  …לוקין כמוו
    )סוף(כט-כח  .פרעה מאיים כי יהרוג את משה אם יראהו שוב 

 ואשה מאת רעהווישאלו איש מאת ] "ג- ב[  )סוף(י- איא  .לפי צאתו משה מאיים במכת בכורות 
" חן העם בעיני מצריםאת '  ויתן ה…עותהר
שלא היו אשי מצרים שואים ] ן ג"רמב[

  .אותם על המכות
לפי שהיו ] י"רש" [וכל בכור בהמה] "ה[

ה פרע מן האומה "עובדין לה וכשהקב
  ).מכילתא(פרע מאלהיה 

על כל ראש בית אב לקחת שה , )ד(קידוש החודש , זהו חדש יסן 
מדמו לשים על , )ה(בין הערבים לשחטו  14-בו, תמים זכר בן שה
, )ח(עד תומו ) ז(צלי אש ) ו(ויאכלו את בשרו , שתי מזוזות הבית

. ושאריותיו ישרפו. ומרורים) כ, יט(לא לאכל חמץ אלא ַמצות 
  .הדם יהיה סימן לפסוח עלכם. עליכם להיות מוכים לצאת

  .יד ביסן  יג- איב
  ".ואכלתם ֹאתו בחפזון] "יא[

אלא , ) יב,יא, ט(להסירו , אין לאכל חמץ,  לדורותחג הפסחזהו 
  ".קדש מקרא"ביום הראשון והשביעי . שבעת ימים) י(ַמצות 

  ].ח- כג ד' וי[ראה 
על שום שפסח , פסח] משה פסחים י ה[

  ].כז[המקום על בתי אבותיו במצרים 

 ח

  ".כםאך אשר ֵיָאֵכל לכל נפש הוא לבדו יעשה ל: "בחול המועד

  כ-יד

טוב אסור -יום] קהתי על משה שבת כ א[
בכל מלאכת עבודה חוץ ממלאכה שהיא 

  ).צורך אוכל פש(לצורך אכילה 

ּא
ֹב
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מה ] "כו[? רשע מה הוא אומר] הגדה[  כח-כא  .משה מסביר שוב ובי ישראל עושים כן 
ולפי . לכם ולא לו" ?לכםהעבדה הזאת 

 …שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעקר
  .ם לא היה גאלאלו היה ש

 לאמר מה …וכי ישאלך העם הזה] "כג לג' יר[
 ".כי יגעת בי ישראל] "מג כב' יש". ['?משא ה

] מכילתא בא יב" [ויעשו בני ישראל] "כח[
משקבלו עליהם לעשות אלא ? וכי כבר עשו

  .מעלה עליהם כאלו עשו
. פרעה מאפשר לישראל לצאת לזבוח. כולל בבהמה, בכורותמכת  

הם יוצאים ". מהר לשלחם מן הארץ כי אמרו כלנו מתיםל] "לג[
, "ולא יכלו להתמהמה] "לט [ כשבצקם לא הספיק להחמיץ]הגדה[

רק  600,000בי ישראל . ואף לקחו ממצרים כלי כסף ושמלות
  ".גם ערב רב עלה אתם] "לח. [הגברים

  .טו ביסן  מב-כט
שאפו " ויאפו את הבצק"וטעם ] ן לט"רמב[

] יט [י המצוה שצטוומפאותו מצות 
ור לא ימצא בבתיכם כי כל אוכל מחמצת אש"

לומר , "כי גורשו ממצרים"ואמר " ונכרתה
כי גורשו ממצרים "שאפו אותו בדרך בעבור 

לאפות אותו בעיר " ולא יכלו להתמהמה
 שאו אותוועל כן , ולשאת אותו אפוי מצות

 ]מכילתא, י"רש([ִמְׁשֲאֹרָתם "ו] לד [בצק
 ," ְצֻרֹרת בשמלתם על שכמם)מרורשירי מצה ו

  …ומהרו ואפו אותו טרם יחמץ בדרך
] י"רש" [וגם צדה לא עשו להם] "לט[
 מגיד שבחן של ישראל שלא. לדרך) מכילתא(

אלא ? אמרו היאך צא למדבר בלא צדה
 ב 'יר[האמיו והלכו הוא שמפורש בקבלה 

זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך ] "ב
   …" בארץ לא זרועהלכתך אחרי במדבר

 מיל היו 120] י"רש" [מרעמסס סכותה] "לז[
ואשא ] "יט ד[ובאו שם לפי שעה שאמר 

  ".אתכם על כנפי נשרים
תערובות אומות של ] י"רש" [ערב רב] "לח[

  .גרים
    ,שֶיאֶכל בבית אחד

 ]י"רש. [ְדִישַתַמד בר ישראל ]אוקלוס[ )יג" (נכר-בן"
מכילתא [. שְִתְַכּרּו מעשיו לאביו שבשמים

אחד ישראל משומד ואחד גוי ] בא טו
כל בן נכר ערל  "] ט מד'יח[' במשמע שא

שהתכר לאחיו ולאביו ] ן"רמב. ["לב
  .שבשמים במעשיו הרעים

זה גר ] י"רש [- " תושב"  "תושב"
גוי שקיבל על ] ל"ימ. [תושב

את שבע ִמצות עצמו לשמור 
 - משה תורה . [בי ח

מקבלין ] איסורי ביאה יד ז
אותו והוא מחסידי אומות 

העולם ולמה קרא שמו 
לפי שמותר לו ? "תושב"

  .י"להושיבו בייו בא
  .יכרזה ה] י"רש[ ) יד" (ושכיר"

ם 
מ
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ח

  )יז" (ערל"

  ".לא יאכלו בו"

בדרך בצאתם ממצרים … ] "ז- יהושע ה ה[
כי ארבעים שנה הלכו בני ישראל . לא מלו

ואת … במדבר עד תם כל הגוי אנשי המלחמה
אתם מל יהושע כי ערלים , בניהם הקים תחתם

  ".היו כי לא מלו אותם בדרך
    ".אז יאכל בו"עבד שימול  
ח

ִדי קרבן 
  : הפסח

ועצם לא ) טו ( חוצהלא תוציא מן הבית מן הבשר"
  )".טז (תשברו בו

  מח-מג

  

לאזרח ולגר הגר "ג
  "בתוככם

להשוות גר לאזרח אף ] מכילתא] [י"רש[  מט  ".תורה אחת יהיה"
  .לשאר מצות שבתורה

 ולא לגר -  "הגר הגר בתוככם" ]חזקוי[
  .בשער הוא גר שער

    )סוף(נא-נ  .כך היה 
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לזכור הס הגדול שעשה לו , ועוד] חיוך[  אל מישרב
שהרגם , השם יתברך בבכורי מצרים

 . דםוהצילו מי
והרגתי בכוריהם של ] תרצב' במ ש"ילקו[

מצרים והקדשתי בכוריהם של ישראל 
י "כי לי כל בכור בבנ] "ח יז' במ[שאמר 

 ביום הֹּכתי כל בכור בארץ באדם ובבהמה
 ". ימצרים הקדשתי ֹאתם ל

שלולי הפדיון היו אסורים  … ]ספורו ב[
ופדיון פשם הוא … לעשות כל מלאכת חול
] יח טז' במ […הערך המפורש לבן חדש

  ".ופדויו מבן חדש תפדה"
ב

 )יח(' מצֶוה על קידוש כל בכור לה' ה

  .ומבהמתם

ב- איג  

, בבהמה טהורה כן, ועין המצוה] חיוך[
שמצוה על הבעלים להקדישו ולומר הרי 

וחייבים לתת אותו בכור . זה קודש
ויקריבו חלבו ודמו על המזבח , םלכהי
. אוכלים הבשר בירושלים) הכהים(והם 

, ואיו ותו לו מיד שיוולד אלא מטפל בו
  . יום50 יום ובגסה 30בבהמה דקה 

ולא יראה ", )יט" (ולא יאכל חמץ", משה חוזר על ִמצות חג הפסח ח
  ,)כ" (לך שֹאר בכל גֻבלך

  

  ).כא" (והגדת לבנך" ח

  י-ג

היה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך ו] "ט[
, א/קידושין לה" [בפיך' למען תהיה תורת ה

סוטה . [כל התורה כולה לתפילין] א/מכות יא
) כאילו(כל המלמד את בתו תורה ] ב/כא

 כן פטורות] משה ברורה יז ג. [מלמדה תיפלות
 מצוה שהאשה …ע שהזמן גרמא "מכל מ

 ואל תרבה] אבות א ה. [פטורה גם העבד פטור
קל וחמר , באשתו אמרו. שיחה עם האשה

כל זמן , מכאן אמרו חכמים. באשת חברו
גורם רעה , שאדם מרבה שיחה עם האשה

 .וסופו יורש גיהם, ובוטל מדברי תורה, לעצמו
  .לפי שהשים דבריות הן] ב/ברכות מח[
] הגדה" [ממצרים' ביד חזקה הוצאך ה] "ט[

ו ה את אבותי"ואלו לא הוציא הקב
הרי או וביו ובי ביו , ממצרים

  .בדים הייו לפרעה במצריםְעמֻש
? מה זאת] "יד: [תם מה הוא אומר] הגדה[

  ".…ואמרת אליו
  ).יח(  .הקדשת בכורות בהמה ב
ואם לא תפדה ", )כב" (חמור תפדה בשה) ולד זכר בכור(וכל פטר " ב

  ).כג" (וערפתו
ד וותו שלוקח הישראל שה אח] חיוך[

… ואם אין לו שה פודהו בדמי שה… לכהן
כדי שיזכרו היהודים , משרשי מצוה זו

לעולם הס שעשה להם האל ביציאת 
שהרג כל בכוריהם שמשלו , מצרים

אשר בשר חמורים ] "כג כ' יח[לחמורים 
  ".בשרם

ועוד שסייעו את ישראל ביציאתן ] י יג"רש[
שאין לך אחד מישראל שלא טל (ממצרים 

טעוים מכספם ומזהבם ) בה חמוריםהר
  .של מצרים

  ".וכל בכור אדם בבניך תפדה" ב

  יג-יא

 ]. הלכות פדיון בכור- ע קסד "קשו [).שצב(
 הן גאלתי אתכם אחרית … ]סדור תפלה[  טו-יד  .מכת בכורות, סיפור יציאת מצרים? ומדוע 

  …כראשית
כימי צאתך מארץ מצרים ] "מיכה ז טו[

  ".אראנו נפלאות
 יה וה"   לאות על יְדָכה 

 ולטוטפת בין עיניך
  .מצות תפילין). תכב, תכא(  טז  ".ממצרים' כי בחזק יד הוציאנו ה

 מי שביטל מתפילין יום אחד ]ב לז"מ[
  . בכלל פושעי ישראל…הוא

 ן ' היהם בעמוד ערץ ַוֲחֻמִׁשים עלו בני ישראל מא] "יח[  )סוף(כב-יז  , )בלילה(ואש ) ביום(הולך לפ
אין חמושים אלא ] י"רש". [מצרים

 4-ו, אוא אחד מחמשה יצ"ד… מזוייים
  .מתו בשלשת ימי אפילה) 80%(לקים ח
ואומר לשפוך חמתי … וימרו בי] "כ ח' יח[

" בתוך ארץ מצריםעליהם לכלות אפי בהם 
הם הרשעים רובם של " וימרו בי] "י"רש[
שראל שמתו בשלשת ימי אפלה כמו י

אחד " …לו בני ישראלוחמושים ע"שאמר 
  .ויש אומרים אחד מחמש מאותמחמשים 

ח
של
ב
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  כי קרוב הוא…"ולא החה אותם בדרך הקצרה לכען  
  ". פן ִינחם העם ברֹאתם מלחמה ושבו מצרימה…)למצרים(

יחשבו ] י"רש" [בראותם מלחמה] "יז[
 אם …מחשבה על שיצאו ויתו לב לשוב

הלכו דרך ישר היו חוזרים ומה אם 
) חטא המרגלים(קיפם דרך מעוקם כשה

נתנה ראש ונשובה ] "יד ד' במ[אמרו 
אם הוליכם בפשוטה על אחת " מצרימה

  .כמה וכמה
 כה' בר[  .משה לוקח את עצמות יוסף עמם כפי שהושבע .[  

 ה את העם על שפת ים סוףחיזק ' ה, לאחר שהוגד לפרעה. הח
  .את לבו ורדף אחריהם עם כל צבאו

  .כא ביסן
איקטורין ] י"רש" [ויֻגד למלך מצרים] "ה[
שלח עמהם וכיון שהגיעו לשלשת ) מרגלים(

ימים שקבעו לילך ולשוב וראו שאין 
באו והגידו לפרעה ביום , חוזרין למצרים

וליל , ובחמישי ובששי רדפו אחריהם', ד
טו [בשחרית אמרו שירה , שביעי ירדו לים

לכן או . חוהוא יום שביעי של פס, ]כא- א
  .קורין השירה ביום השביעי

  .צעקו והתלוו, ישראל יראיםם

  יב-איד 

אבותינו במצרים לא השכילו ] "קו ז' תה[
 על ים וימרונפלאותיך לא זכרו את רב חסדיך 

  ".בים סוף
 מאד ויצעקו בני ישראל אל )העם(וייראו "
הטובים … היו כתות… ] ן"רמב" […'ה

 …דברווהשארים מרו ב' בהם צעקו אל ה
  עמוד ". ילחם לכם ואתם ַתֲחִרשּון' ה …אל תיָראו"משה מרגיעם

ויט משה את ידו . "הען הלך מאחריהם להפרידם ממחה מצרים
" ויבֹאו בני ישראל בתוך הים ביבשה. ויבקעו המים… על הים

… וישבו המים על מצרים"משה טה ידו שוב . ואחריהם מצרים
'  העם את הוִייְראו"ה זאת העם רא". לא נשאר בהם עד אחד

  ".ובמשה עבדו'  בהויאמינו

קפץ חשון בן עמידב וירד ] א/סוטה לז[  )סוף(לא-יג
  .לים תחילה

שראתה שפחה על הים ] מכילתא השירה ג[
  .מה שלא ראה יחזקאל וכל שאר הביאים

כל מים ] י"רש" [ויבקעו המים] "כא[
  ).מכילתא(שבעולם 

) אדם ואשתו(קשה לזווגם ] א/סהדרין כב[
  .כקריעת ים סוף

 והשים בֻתפים "הנביאה מרים"ו, שירת משה ובי ישראל 
  .ובמחולות

  .שביעי של פסח. שירת הים  כא- אטו
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה ] "א[

 משה לבדו חבר השירה ]ע"א" ['הזאת לה
אשירה "א ואומר "ולמדוה ישראל ושורר כ

ויצו משה וזקני ] "כז א' דב[וכמוהו . "…'לה
כי המצוה משה לבדו אמרה וזקי " ישראל

  .ישראל אמרוה לכל
פירוש ] ח"אוה" [שירהאויאמרו לאמר ] "א[

פירוש שיאמרו , שאמרו זה לזה לאמר
שירה יחד בלא בחית השתות והפרדה עד 

 שזולת זה היו …,כאיש אחדשיהיו 
  .שירהאומרים 

ובני ישראל לך : "בתפילת שחרית וערבית
מי "] יא: [ואמרו ֻכלם, ו שירה בשמחה רבהענ

נרא , מי כמכה נאדר בקדש', כמכה באִלם ה
ך לעלם ' ה] "יח[… "תהלות עשה פלא ימ

  ".ועד
אבל מקדש העתיד ] א/י סוכה מא"רש[

שאו מצפין בוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא 
 ".כוננו ידיך' מקדש ה] "יז[שאמר , משמים

 …ַוִילֹונו… כי ָמִרים"היה מים לשתות  ימים במדבר ולא 3וילכו ם
  ".… וימתקו המים…וישלךעץ '  ויורהו ה'ויצעק אל ה… על משה

הסיען ) מכילתא (]י"רש" [ויסע משה] "כב[  כה-כב
בעל כרחם שעטרו מצרים סוסיהם 
בתכשיטי זהב וכסף ואבים טובות 

והיו ישראל מוצאין אותם בים ) מכילתא(
   … מצריםגדולה היתה ביזת הים מביזתו
 מרהב ]י"רש" [שם שם לו ֹחק ומשפט] "כה[

תן להם מקצת פרשיות של תורה 
שיתעסקו בהם שבת ופרה אדומה ודיין 

 לעם וראה קשי -  "ושם ִנָסהּו]. "סהדרין מ[
ַּבֵקש : שלא מלכו במשה בלשון יפהערפן 

עליו רחמים שיהיו לו מים לשתות אלא 
תלוו] .כי באו בריב] ח כד"אוה.  
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  שמע בִמצותיו וֻחקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא  "-אם
  ".ֹרפֶא' אני האשים עליך כי 

במצרים לקו … רבי אליעזר אומר] הגדה[  כו
… רבי עקיבא אומר… ארבעים מכות

  …במצרים לקו חמשים מכות
פסחים , ב/ברכות י[" רופאך' כי אני ה"
הודו לו גז ספר … חזקיהו המלך… ] א/ו
. כדי שיבקשו רחמים] י"רש[… ואותרפ

שאסיר מקרבך מחלה , הבטחה] ן"רמב[
  .כאשר רפאתי המיםכדרך כל הארץ באה 
  ". והנה שבה כבשרו…] "ד ז[: השווה

    )סוף(כז  . שם מים ותמריםֵאיִלָמהחו ב 

בארץ ' מי יתן מותנו ביד ה] "ג[: על האוכל" ַוִילֹונו"המשיכו בדרכם ם
 לשבע כי הוצאתם ֹאָתנו אל המדבר הזה לחם באכלנו בשרסיר המצרים בשבתנו על 

  ".3להמית את כל הקהל הזה ברעב

כה ' רבה שמ[".  יום לחדש השני15-ב] "א[
ששלם אותו הבצק שהוציאו ממצרים ] ד

  .א יום"ואכלו אותו ל
ששאלו שלא כהוגן ) שלו (בשר] יומא עה[

 רב מלאה שהרי מקהמתוך כרס ] י"רש([
] י"רש([ שלא כהוגן יתן להם, )היה להם

ירד להם עם חשיכה שעה שאיה ראויה 
) מן(לחם ). לתקן אותה עד שעת הסעודה

שאי אפשר להיות ] י"רש([ששאלו כהוגן 
בבוקר ] י"רש([יתן להם כהוגן , )בלא לחם

  ).שיש שהות להכיו
עשר סיוות יסו אבותיו ] א/ערכין טו[

] ן יב"רמב […ושים בשלי… ה"להקב
יא ' במ[ועין השלו השי בקברות התאוה 

) השלו/מהבשר(כי לא בא להם ממו , ]לא
  .בשר לא לשבע] י ח"רש […עתה לשובע

למען אנֶסנו הילך ",  בערב ולחם בבקרְׂשָלוימטיר מהשמים ' ה 
לבן וטעמו … והוא] "לא ([ָמןאשר העם קראו , "בתורתי אם לא
ולסיים לאכלו עד , ש ללקט לפי אכלועל אי"). כצפיִחת בדבש

וביום השישי לקטו גם לשבת ". ַוָיֻרם תולעים "–לא עשו כן . בקרה
  ).הפעם לא הבעיש(

  .טז באייר
לחם  …טעם כל המיין טעמו] יומא עה[

  …שמלאכי השרת אוכלין אותו
והיה ביום השישי והכינו את אשר ] "ה[

מלא … ואזהרתה] ב/פסחים מז" [יביאו
מחר את ] "כג[והשווה .  מלאכהתעשה כל

  ".אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו
אם ] י"רש" [למען אנסנו הילך בתורתי] "ד[

שלא יותירו  -ישמרו ִמצות התלויות בו 
  .ממו ולא יצאו בשבת ללקוט

 שנה עד 40ובני ישראל אכלו את המן ] "לה[
  ". קצה ארץ כנען…באם אל

 .רו מן המןדתן ואבירם הם שהותי] י ב יג"רש[
 מהלך אלפים פסיעות ]בח שצז "ע או"שו[  ).כד" (אל יצא איש ִממֹקמו ביום השביעי… " ח

  .)כקילומטר (תחום שבתשהם ) אמה(
 י העֻדת למשמרתת לפצמשה שם ִמן הָמן בצ.  

 )סוף(לו- אטז

כשהיה ירמיהו מוכיחם למה ] י לב"רש[
אין אתם עוסקים בתורה והם אומרים 

מהיכן  בתורה יח מלאכתו ועסוק
הוציא להם צצת המן אמר ? תפרס

שמעו " ' דבר הראואתם ] "ב לא' יר[להם 
בזה תפרסו " ראו"לא אמר אלא 

הרבה שלוחין יש לו למקום . אבותיכם
  .להכין מזון ליראיו

:  ויאמר להם משה… עם משה העםַוָּיֶרב. ואין מים לשֹתּת העם… "ם
היוכל לתת מים  : לומר]י"רש[" '?המה תנסון את ? מה תריבון עמדי

. משה מכה בצור ויצאו ממו מים'  על פי צווי ה?בארץ ציה
'  את הנֹסתם על ריב בני ישראל ועל מסה ומריבהויקרא שם המקום "

  ".?בקרבנו אם אין' היש הלאֹמר 

אין ] מכילתא עמלק א" [רפידיםבויחנו ] "א[  ז- איז
 לפי שאין …רפידים אלא רפיון ידים

  .רפיון ידים מן התורהוא בא אלא על הש
אמרו אם מהרהרים או ] כו ב' רבה שמ[

והוא יודע מה שאו ) על טעם המן(בלבבו 
אמר . מהרהרים עבדו ואם לאו מרוד בו

 ?ה אם בקשתם לבדוק אותי"להם הקב
ויבא " מיד ,יבא הרשע ויבדוק אתכם

אם כבר ] 15ספר התודעה  [. "עמלק
  .בר שהוא ביכולתכםמלאתם אחַרי בכל ד

                                                                  
  ].לב י[ השווה 3
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ויאמר משה ליהוֻשע לבחור , להלחם עם ישראל" ויבא עמלק"מ
משה על הגבעה והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל . אשים
] יד[אמר ' ה. ישראל הכה בעמלק. אהרן וחּור תמכו בו. ולהפך

כי יד על כס יה ) משה(ויאמר ] "טז". [כי מֹחה אמחה את זכר עמלק"
  ".עמלק מֹדר ֹדרב' מלחמה לה

) אחייו(בה של מרים ] י"רש" [חּור] "י[  )סוף(טז-ח
  .היה וכלב בעלה

וכי ידיו של משה עושות ] ש ג ח"משה רה[
אלא לומר ? מלחמה או שוברות מלחמה

כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי , לך
מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם 

היו , ואם לאו. שבשמים היו מתגברים
  ].כא ט' במ[שווה חש החשת וה. ופלין

תחומא בשלח  []י"רש" [ַוַיֲחלׁש יהושע] "יג[
חתך ראשי גבוריו ולא השאיר אלא ] כח

שלא (מכאן ולא הרגם כולם חלשים שבהם 
פ הדבור של "או למדים שעשו ע) עש
  .שכיה

  ]. טוא"שמ[: השווה שאול
כל זמן שזרעו של ] תחומא כי תצא יא[

 .שלם ולא הכסא שלםעמלק בעולם לא השם 

 ופגש עם יתרו חת יו , משהי בֵּגְרֹׁשם (ִצֹּפָרה אשתו וש
  ).ואליעזר

כשאמר לו ] י"רש" [אחר שלוחיה] "ב[  יב- איח
 …במדין לך ֻשב מצרים] "כ- ד יט[ה "הקב

ויצא " …ויקח משה את אשתו ואת בניו
ויפגשהו בהר ] "ד כז[אהרן לקראתו 

אמר לו זו ? לואמר לו מי הם הל". האלהים
אמר . היא אשתי ששאתי במדין ואלו בי

. אמר לו למצרים? לו להיכן אתה מוליכן
על עם ישראל (אמר לו על הראשוים 
או מצטערים ) שכבר משתעבדים שם

אמר לה לכי ? ואתה בא להוסיף עליהם
.  טלה שי ביה והלכה לה.לבית אביך

  . אחר שפטרה ממו בגט]מכילתא יתרו א[
 אשר 'ברוך ה … ויאמר… יתרווִיַחד] "י- ט[

  ".…הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה
 ה משה שריחמישים ועשרות, מאות, אלפים: כעצת יתרו ממ .

] יח[כדי להקל עליו , לשפוט את העם). "אנשי אמת ֹשנאי ָבַצע("
לא ַנֹבל ִתֹבּל גם אתה גם העם הזה אשר עמך כי כבד ממך הדבר "

  ". לבדך עשהותוכל

וִצְוך ] "כג [ך בגבורהֵלָמוִהצא ] מכילתא[  כו-יג
 ויֹכלת - אם מודה לך  -  "אלהים ויָכלת עמֹוד

  .אי אתה יכול לעמוד - עמוד ואם לאו 
 לא אוכל אנכי לבדי לשאת] "יא יד' במ[וראה 

] יב,א ט' דב[".  ממניכבדאת כל העם הזה כי 
 לבדי לא אוכלואמר אלכם בעת ההוא לאמר "

איכה אשא לבדי טרחכם … תכםשאת א
]  א ג ט'מל[ והשווה ."ומשאכם וריבכם

כי מי יוכל לשפט … ונתת לעבדך לב ׂשֵמע"
  ". הזהכבדאת עמך ה

שופטים ושוטרים תיתן לך בכל ] "טז יח' דב[
ם לפירוש "הקדמת הרמב[". …שעריך

וצריך לשופט שלא ירבה לרדוף ] המשיות
  .להואהבת העושר והמע, אחר תעוגי העולם

וראה כי טעם הדבר הוא ] ח כא"אה[
את בי ישראל הדור ההוא וכל ' להראות ה
כי יש באומות גדולים בהבה , דור ודור
אם יאמר ] מדרש איכה ב יג […ובהשכלה

 דכתיב …! לך אדם יש חכמה בגוים תאמן
והאבדתי חכמים מאדום ותבונה ] "א ח' עוב[

  …יש תורה בגוים אל תאמן". מהר עשו
 ש"ילקו". [ אל ארצו)ֹחבב(וילך לו ] "כז[  )סוף(כז  ו חזר לארצויתר

אלא הריי הולך לארצי ומגייר ] רעא' שמ
כל בי מדיתי ואביאם לתלמוד ואקרבם 

  .תחת כפי השכיה
בתחילה היה יתרו אחד מהאשים ] זאב[

. השליטים והמכובדים ביותר בארץ מדיין
, לאחר שהוא התגייר והצטרף לעם ישראל

 ושל מעמדתו והפך למעשה לרדף הוא
יתרו הצליח לקרב לשכיה . ומושפל

, חבר הקייי, וליהדות את בי משפחתו
לגבי בי מדין הוא לא הצליח ]. ד' שופ[עיין 

  .והם שארו כפי שהיו צוררים לישראל

 יבסיון' א  ב- איט  :אמר, ליד הר סי.  

 " כנפי נשרים  אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על ראיתםאתם
  .ואביא אתכם אלי

  .בסיון' ב  ז-ג
זה יום שבאו ישראל ] מכילתא, י ד"רש[

לרעמסס שהיו ישראל מפוזרין בכל ארץ 
גושן ולשעה קלה כשבאו ליסע ולצאת 

  .קבצו כלם לרעמסס

רו
ת
י
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  אם עתה תקבלו עליכם ] י"רש" [ועתה] "ה[  " …והייתם לי סֻגלה מכל העמים…  שמוע תשמעו בקליאםועתה
יערב לכם מכאן ואילך שכל התחלות 

  ].מכילתא שבת פז[קשות 
  ].כד ג[  ".נעשה' כל אשר ִדבר ה"העם עוה  
  ".'וישב משה את דברי העם אל ה" !

  ח
  .בסיון' ג
? וכי צריך היה משה להשיב… ] י"רש[

אלא בא הכתוב ללמדך דרך ארץ ממשה 
שלא אמר הואיל ויודע מי ששלחי איי 

  .צריך להשיב
וגם בך … בעב הענן בעבור ישמע העם"כי ידבר אל משה ' דבר ה 

  ".יאמינו לעולם
 שאתה ביא ויוסר - " וגם בך יאמינו] "ע"א[

גם בביאים ] י"רש[ .הספק ממחשבותם
  .הבאים אחריך

  ".'את דברי העם אל ה"משה אמר  

  ט

 תשובה על דבר - " …את דברי העם] "י"רש[
איו . ממךרצום לשמוע זה שמעתי מהם ש

 .דומה השומע מפי שליח לשומע מפי המלך
  .רצוו לראות את מלכו

  .בסיון' ד  , כבסו שמלתם 

○
על העם 
  ).כל הגע ימות(לא להתקרב אל ההר  : להתכון

  יד-י

  טו  ".ִלשלשת ימים אל תגשו אל ִאשה" 

  . ימי הגבלה3

  , קולות וברקים וען כבד וֹקל שפר חזק מההר 
פן " - מהעם לראותמזהיר שוב שלא יעלה איש ' ה, משה ֹעלה○

  ".לראות ונפל ממנו רב' יהרסו אל ה

  . חג שבועות–מתן תורה , בסיון' ו) 'ז(  )סוף(הכ-טז
  .עליה ראשוה

שאין ההתראה על קרוב גבול כי ]  כדח"רב[
אבל ] יג- יב[כבר הם מותרין וזהרין בכך 

קרוב השגה והסתכלות על ] כד[הוא 
  .מחשבה

] א/שבת פח" [ויתיצבו בתחתית ההר] "יז[
ה עליהם את ההר "שכפה הקבמלמד 
 אתם מקבלים אם : ואמר להםכגיגית

 .התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם
ואף על פי שכבר הקדימו עשה ] תוספות[

 שמא יהיו חוזרים כשיראו .]יט ח[לשמע 
 מכאן מודעא רבה …האש הגדולה

שאם יזמים לדין למה ] י"רש[לאורייתא 
לא קיימתם מה שקבלתם עליכם יש להם 

] תחומא ח ג! [שקבלוה באוס: תשובה
פ שיש בה "הן על התורה שבעאמר ל

דקדוקי מצות קלות וחמורות והיא עזה 
… ]ש ח ו"שה[כמות וקשה כשאול קאתה 

, אף על פי כן הדור קבלוה בימי אחשורוש
" קימו וקבלו היהודים] "אסתר ט כז[דכתיב 

מדעתם ] תוספות. [קיימו מה שקיבלו כבר
  .מאהבת הס

   עשרת הדברות:    

אשר הוצאתיך מארץ ", ואמר]  בח"רב[  ,)כה (אלהיך' אנכי ה  1 
 כדי לתת מופת על אלהותו - " מצרים

וקבלת מלכותו מכל מה שראו בעייהם 
והכוה לומר , והם יכולים להעיד עליו
ו אלהותי עליכם חייבין אתם לי שתקבל

 האותות בעייכם) בעצמכם(ממה שראיתם 
ומפי . והמופתים הכללים ביציאת מצרים

 אשר בראתי השמים והארץזה לא אמר 
  .כי לא ראו זה בעייהם

 ?"אלהיך"ולמה אמר לשון יחיד ] בי "רש[
ליתן פתחון פה למשה ללמד סיגוריא 

' למה ה" ] יאלב[במעשה העגל וזהו שאמר 
לא להם צוית ) הרי( "… בעמךיחרה אפך

  ! אלא לי' אלהים אחריםלכםלא יהיה '
לא היה מדבר אלא בקול ] א' תחומא וי[

ומתו בדבור מתן תורה ששמעו ישראל 
ועתה למה נמות כי ] "ה כא' דב['  שאראשון

תאכלנו האש הגדלה הזאת אם יספים אנחנו 
וכן הוא " אלהינו עוד ומתנו' לשמע את קול ה

  ".נפשי יצאה בדברו] " ה וש"שה[אומר 
 לא תעשה לך פסל וכל תמונה, )כו (לא יהיה לך אלהים אחרים  2 ז

  , )כט (ולא תעבדם, )כח (לא תשתחוה להם) כז(

  יד- אכ

ליתן ? …ולמה אמר לשון יחיד] י ב"רש[
פתחון פה למשה ללמד סיגוריא במעשה 

יחרה ' למה ה] "לב יא[העגל וזהו שאמר 
 לכם א יהיהללא להם צוית " אפך בעמך

  . אלא לי לבדיאלהים אחרים
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 ועין הבטלה …,שלא שבע לבטלה] חיוך[  ,)ל (אלהיך לשוא' לא תשא את שם ה  3 
ששבע על דבר כגון , הוא בארבע צדדין

. )…כגון על עמוד של שיש שהוא של זהב( כןידוע 
 ששבע על הידוע שהוא כןכגון , הצד השי

. )… ועל העץ שהוא עץכגון על האבן שהוא אבן(
ששבע לבטל מצוה או , הצד השלישי

,  הצד הרביעי…בהן' מצוות שחייבו ה
 ששבע לעשות דבר שאין בו כח לעשותו

כגון שלא יישן שלשה ימים רצופים או שלא יאכל (
  .)…שבעה ימים רצופים

אם תשיב ] "ד- ח יג' יש[] ב' תחומא בר[  ,)לב (לא תעשה כל מלאכה) לא ( לקדשויום השבתזכור את   4 ח
 שלא - "  וקראת לשבת עונג…משבת רגלך

 …תהא אכילתך בשבת כבחול אלא עגהו
שלא תתהג בו מהג קלות ראש אלא 

 בבגדים אים ובכסות …קדשהו וכבדהו
 שלא יהא הלוכך בשבת כהלוכך …קיה
שלא יהא מלבושך של ] א/שבת קיג. [בחול

 ]ב/עירובין לח […שבת כמלבושך של חול
לא יטייל אדם לסוף שדהו בשבת לידע מה 

 שלא יהא …)אחר השבת(היא צריכה 
] י"רש[דבורך של שבת כדבורך של חול 

  .כגון מקח וממכר וחשבוות
כי היא ] סדור תפלה קבלת שבת לכה דודי[

  .מקור הברכה
 ".ומבשרך לא תתעלם] " ח ז'יש. [)ריב(  ,)לג (כבד את אביך ואת אמך  5 !

] י"רש" [שמע בני מוסר אביך] "א ח' מש[
. ה למשה בכתב ועל פה"מה שתן הקב

 אומתך כסת - " ואל תטש תורת אמך"
שמע לאביך זה ילדך ] "כג כב' מש. [ישראל

  ".ואל תבוז כי זקנה אמך
שלשה שותפין הן באדם ] ב/קידושין ל[

בזמן שאדם מכבד את . ה ואביו ואמו"הקב
ה מעלה אי "אביו ואת אמו אמר הקב

  .הם כאילו דרתי בייהם וכבדויעלי
  …לרבות את אחיך הגדול… ] א/כתובות קג[
ראה (אשרי מי שלא חמאן ] ב/קידושין לא[

שאי אפשר לקיים ] י"רש). [את ההוריו
  .והוא עש עליהם, כבודם ככל הצורך

תלמוד תורה גדול ] ע יורה דעה רמ"שו[
  .מכבוד אב ואם

רשעים הגמורים כגון ואולם ה] חיוך[  ,)לד (לא תרצח  6 
, המיין והמלשיים אין מיישבי עולם

ובאבוד ] "יא י' מש[ועליהם אמר הכתוב 
לפי שהן לא יושיבו העולם , "רשעים ִרנה

וזהו מה שאמר . אבל יחריבוהו בכל כוחם
קוצים אי , ל בִאּבּוד הרשעים"חכם מחז

כלומר באבדן , ]ב/ פגמ"ב[מכלה מן הכרם 
כמו שפירות , תראלה יתיישב העולם יו

הכרם מתרבים וטובים יותר בסלוק 
  .הקוצים ממו

  .שלא לבוא על אשת איש] חיוך[  ,)לה (לא תנאף  7 
כל הבא אל אשת רעהו לא ינקה ] "ו כט' מש[

  ".ֹנֵאף אשה חסר לב] "שם לב". [הֹנֵגע בה
 . הכתוב מדברגוב פשותב] א/סהדרין פו[  ,)לו (לא תגנב  8 

להעביד ללא ] מאיר[]. טזכא [ראה גם 
. סחר בבי אדם למטרות עבדות, רשות

כי ֻגֹנב ֻגַנבתי … יוסף… ויאמר] "מ טו' בר[
  ".…מארץ העברים

  .שלא להעיד עדות שקר] חיוך[  ,)לז (לא תענה ברעך עד שקר  9 
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 לעשות להעלות במחשבתושלא ] חיוך[  ).לח ( כל אשר לרעך…לא תחמד 10 
 מה שהוא לזולתו תחבולה לקחת לו

עובר על האיסור (איו גמר  …מאחיו
  .יעשה בו מעשהעד ש) ממש

ואין ] טגזלה ואבדה א  - משה תורה [
  .לוקין על לאו זה מפי שאין בו מעשה

ואין השי ] ם מצוה רסו"רמב [).תטז(
לאוין אלו בעין אחד אבל הלאו הראשון 

 לקותוהוא לא תחמד מזהיר שלא ) לח(
והלאו השי ) במעשה(ולתו מה שיש לז

לבד  להתאוות בלבומזהיר אפילו ) תטז(
  ).במחשבה(
וראיתי אני את כל עמל ואת כל ] "קהלת ד ד[

גם . קנאת איש מרעהוכי היא , כשרון המעשה
  ".זה הבל ורעות רוח

 העם רואים את המחזה ושמעים את הקולות ויעמדו מרחוק ,
" אתכם בא האלהים) ם על סלהרי (כי לבעבור ַנסות"משה מרגיעם 

  .ומשה גש

  ].כד ב[השווה   יח-טו
". יראתו על פניכםובעבור תהיה … ] "יז[
 "לבלתי תחטאו" .בושהזו  ]א/דרים כ[

מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא 
  .ןמיכן אמרו סימן יפה באדם שהוא בייש

. צורות אפילו לוישלא לעשות ] חיוך[  ). לט" (…לא ַתעשּון ִאִּתי" ז
לא תעשון דמות שמשי ] י כ"רש[

  .המשמשים לפי במרום
ושלא לפסוע על המזבח ) מ(אך לא מאבי גזית , מזבח תעשה ליק

  ).מא(

  )סוף(כג-יט

שיושב ועוסק (ומין אפילו אחד ] אבות ג ו[
] כא[' שא? )שכיה שרויה עמו, בתורה

בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך "
  ".וברכתיך

 מגיד שאם לא היה -  "בגפו יצא] "ג י"רש[  ד- אכא  . שים יצא לֹחפשי6בתום  ד
אין רבו מוסר לו ) לישראלית(מתחלה שוי 

קידושין (שפחה כעית להוליד ממה עבדים 
 .)מכילתא( ישראלית -  "אם בעל אשה הוא" .)כ
 ? וכי מי הכיסה שתצא-  "ויצאה אשתו עמו"

חייב   הכתוב שהקוה עבד עבריאלא מגיד
  .אשתו וביובמזוות 

כל הקוה ] ב/ערכין ל] [א/כב, א/קידושין כ[
  .עבד עברי כקוה אדון לעצמו

אבל אשה ובים שהיו לו ] ן ג"רמב[
  .משלקחו רבו לא יהא חייב במזוותיהן

מכאן ] י"רש" [אם אדניו יתן לו אשה] "ד[
 שהרשות ביד רבו למסור לו שפחה כעית

  .עבדיםלהוליד ממה 
  ].ד,  עבדים ג- משה תורה : [עיין

  

 ):מב (עבד עברידיי 

ורצע אדוניו את  "–אם לא ירצה לצאת 
  ".אזנו במרצע ועבדו לֹעלם

  ". לא אצא חפשי…אהבתי את אדִני] "ה[  ו-ה

או יפדה אותה , )מג(הקוה שישאה או בו : אמה עבריהדיי  ד
אם אחרת יקח לו ). מה(לא ימכרה לאדם אחר לעולם ). מד(

לא יגרע ) תשמיש (וֹעָנתה) לבושה(ְּכסּוָתה , )מזוה (ְׁשֵאָרּה, מלבדה
  ".ויצאה ִחנם אין כסף"אחרת ). מו(

. 12 אב מוכר ביתו לאמה עד גיל ]ref[  יא-ז
  ].קידושין טו[
ווהג בה מהג ]  עבדים ד ז- משה תורה [

] מאיר. [אישות ואיו והג בה מהג שפחות
  .איה כבר איה חשבת אמהלאחר ישו

 "ת תחילה" (מכה איש ומתבכוו (
  )מז(

  ].כד יז' וי[  יד-יב
] י"רש" [מרשעים יצא ֶרשע] " כד יגא"שמ[

שופל ביד רשע כיוצא , ה מזמן לרשע"הקב
והאלהים ִאָנה ] "יג[? והיכן אמרה תורה, בו

". לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה
  ].ב/מכות י[

 "טו  )מח" (מכה אביו ואמו    

   .)לו(]. כד ז' דב[  טז  "…וֹגנב איש ומכרו" 
ימו עליו שלא יקי] ם מצוה רמג"רמב[

וכשעבר וימכור ) 2(, שיגוב) 1(העוש עד 
  .על שי לאוין אלו הוא חייב חק

 "מקלל אביו ואמו"  

  ".מות יומת"

מקלל אביו ואמו ידעך נרו ] "כ כ' מש[). רס(  יז
  ".שךֶּבֱאׁשּון ֹח

 ]א/ק פה"ב, א/ברכות ס" [פאורפא יר] "יט[  יט-יח  ).מט(ישלם ממון   רעהו 
  .מכאן שיתה רשות לרופא לרפאות

 ד

  מכה 

עבדו או 
 אמתו ומת

" אך אם יום או יומים יעמד לא יקם] "כא[  כא-כ  ).) (בסייף(יש להרוג 
אם מת תוך יום או יומיים האדון ] מאיר[

כי כספו ] "כא[ מותר להכות עבד …פטור
ופעמים ימרה , ועליו ליסרו] ספורו" [הוא

  .העבד עד שיקצוף הרב להכותו מכה רבה

ם
טי
פ
ש
מ
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  .פ הדייים"ע] י"רש" [ונתן בפללים] "כב[  .ישלם ממון 
 

אשה הרה 
 ".ונתתה נפש תחת נפש "-אם תמות גם היא   והפילה

  כג-כב
  .מחלוקת בפרשים בין מיתה לקס

סימא עין חבירו ] י"רש" [עין תחת עין] "כד[  כה-כד  .ושאר חבלות גוף" …עין תחת עין): "ףתערי(כלל התשלום  ן
ותן לו דמי עיו כמה ֶשפֲחתו דמיו למכור 

ולא טילת אבר . וכן כולם) העבדים(בשוק 
  .ממש

אבל עברי איו יוצא בשן , כעי ]י כו"רש[  כז-כו  . ישחררו,מכה וגורם מום לעבדו ד
כצאת ) אמה(לא תצא "] ז[רו ועין כמו שאמ

ולומדים מהיקש עברי ] ח"עש". [העבדים
  .לעבריה

 מה שן .קל וחומר משן ועין ]א/ברכות ה[
ועין שהן אחד מאבריו של אדם עבד יוצא 

 כל גופו של יסורין שממרקין - בהן לחרות 
  .אדם על אחת כמה וכמה

 גחא(יסקל ,  באדם ומתשור ש ( ולא יאכל בשרו)ב( ,על השור ב
. או יתן ֹּכֶפר… קי אלא אם השור היה מועד ואז בעליו גם יומת

  .אם עבד או אמה יגח גם ישלם לאדיו

  .כיום רק דיי קסות  לב-כח
כב [השור : ארבעה אבות זיקים] ק א א"ב[
 ].כב ה[וההבער ] כב ד[והמבעה ] לג[והבור ] ד

    לד- לג  ).ג(דין זקי הבור  

    לו-לה  .ור של אדם אחרדין שור ההורג ש 

  ,)סוף(לז  ).ד(בתשלומין או במיתה גב ממון לדון  
  ג- אכב

  ).רכד(
ד "מיד ב] י"רש" [כי תקנה] "כא ב[

אם אין ] "כב ב[' שמכרוהו בגבתו כמו שא
  …"לו ונמכר בגנבתו

מי שהזיק לחברו זק הבא מחמת  ]חיוך[  ד  ).ה ()והם שן ורגל(זקי ֶהְבֵער דין  
כגון שהכיס בהמתו ,  או מחמת הרגלהשן

ח "הרגה בע(בשדה חברו ואכלה שם או 
שיש עליו לחייבו , בעברה שם ברגליה) שלו

 .בתשלומין מן העידית שלו כל מה שהפסיד
    ה  ).ו(דין זקי אש  

    ז-ו  ).ז(חים -דין שומר 

    ח  ).ח(דין טוען וכופר  

    יב-ט  ).ט(שכר -דין שומר 

    יד-יג  ).ס) (גם בשכר(השואל דין  

  אם ָמֵאן ימאן אביה . ָמֹהר ִיְמָהֶרָנּה לו לאשה"  טז-טו  ).סא(בתולה שלא ארשה ) ושכב עמה(דין המפתה
ת, לתתה לו   ".כסף ישֹקל כֹמהר הבתו

סהדרין [שהשים מצויות מכשפות ] י"רש[  יז  ).סב" (מכשפה לא תחיה" ז
  ].א/סז

א חבור דברים עין הכשוף הו] ח"רב[
חלוקים זה מזה וכאשר יחבר אותם 

 הכחות אשר … זה עם זהלמטההדברים 
 והה חרטומי מצרים עיקר …למעלה

  …חכמתם היה עין הכשוף
  ).ריא, רי(  יח  ".כל שכב עם בהמה מות יומת" כ
    יט  .ימת' הֹזבח בלתי לה ז

  ".ם בארץ מצריםכי גרים הית"  כ  ).סד" (ולא תלחצנו) "סג" ( לא תונהגרו" ג
המאה את הגר עובר בשלשה ] ב/מ ט"ב[

  …לאוין
    כג-כא  ).סה" ( לא תענוןיתום ואלמנה" ג

לא עמך הוא העי אלא ] לא יג 'רבה שמ[  ).סז" (לא תהיה לו כֹנשה) "סו (עיִמצות הלואה ל ג
  .מי הואע
והמלוה סלע לעי בשעת ] ב/ עוסהדרין[

אז ] "ח ט' יש[ומר דוחקו עליו הכתוב א
  ".יענה' תקרא וה

  ).סח)" (ִרבית (לא תשימון עליו נשך" ג

  כד

  ).תקעב, שמג(
 

  הלואה

עד ֹבּא , רעך) כסות(ַׂשְלַמת ) תקח משכון( אם חֹבל תחֹבּל"
  ".…כי, השמש תשיבנו לו

    כו-כה

' אפי] י"רש" [ תקללמלך אל] "קהלת י כ[  כז  ).עא(שלא לקלל שיא , ) ע,סט) (דייים(שלא לקלל אלהים  
גם אפילו מלך אל , במחשבותיך בלא דבור

א "ד, תקלל לא תרגיז למלכו של עולם
  .כמשמעו מלך בשר ודם

  ).צא(  ביכוריםא
ש

להפריש 
 ותרומות ומעשרות 

  ).עב(סדרם כ
  

  .הקדשת בֹכֹרת באדם ובבהמה ב

  כט-כח

  ].ב-יג א. [)שצג, יח(
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  טרפה] י"רש[  )סוף(ל  ).עג(לא לאכל בשר טרפהתלש מחיה שבשר ש.  

שלא ישמע הדיין טעת האחד שלא ] חיוך[  ,)עד" (לא תשא שמע שוא" ן
   .4בפי בעל דיו

 לשון -  צ"א [.איסור לקבל לשון הרע] ל"ימ[
, שלא אמין ספור לשון הרע בלבבו] הרע

, להחזיק במחשבותיו שהדברים אמת
  .מרו עליוולהבזות בעייו את מי שא

  ).עה(שלא יעיד בעל עבירה  ן

   אכג

  
שלא ילך הדיין אחר דעת הרוב ] חיוך[  , )עו" (לא תהיה אחרי רבים ְלָרֹעת" ן

בדיי פשות כשיהיה התוספת איש אחד 
ובמכילתא הטייתך לטובה על פי עד  …לבד
  .ולרעה על פי שים, אחד

א ילך אחד מן הדייין אחר דעת של] חיוך[  ). עז" (ולא תענה על ִרב לנֹטת" ן
  .או אפילו אחר דעת הרוב, דיין אחד גדול

  ).עח" (אחרי רבים להֹטת" ן

  ב

  .כשיפול מחלוקות בין חכמים] חיוך[
שלא יחמול הדיין על החלש והדל ] חיוך[  ג  ).עט" (ודל לא ֶתְהַדר בריבֹו" ן

לא , בשעת הדין אלא שידין דיו לאמיתו
 אבל ישוה בין העשיר ,על צד החמלה עליו

  .והדל להכריחו לפרוע מה שהוא חייב
  ".לא תשא פני דל] "יט טו' וי[

 מצות השבת אבידה  ד  .להשיב בהמה ֹתעה לבעליה.  
לא תראה את שור אחיך או את ] "כב א' דב[

 ".שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך
  ושא בֹעל עם ] אבות ו ו". [עֹזב תעֹזב עמו"  ה  ).פ(מצָוה להסיר המשא מעל הבהמה שיגעה במשאה

  .חברו
 אף כל חיה ועוף] ב/ק ד"ב" […חמור ׂשנֲא"

שוא שאמרו ] ב/פסחים קיג[. כיוצא בהן
חושן משפט [ . ולא שוא כרישוא ישראל

 עם השוא תחילה כדימצוה לטעון ] רעב
  .לכוף את יצרו

שלא להטות הדין על מי שיֻדע ] וךחי[  ו  ).פא" (לא תטה משפט אבֹינך בריבו" ן
שהוא ] י"רש. [רשע בעל עבירותשהוא 

  .מדולדל ותאב לכל טובה
 "תז, עד, לז(  ,"מדבר שקר תרחק.(  

על שלשה דברים העולם ]  אבות א יז[
,  ועל השלוםאמתעל הדין ועל ה: עומד
 איש את אמתדברו … ] " ח טז'זכ[ 'שא
  ".כם ומשפט שלום שפטו בשעריאמת. רעהו

  ).פב" (ונקי וצדיק אל תהרג" ן

  ז

הזהר עד מאד לבל תהרוג אדם ] חיוך[
שיהא באפשרות שלא עשה מה שאמרו 

  .עליו שעשה
מיין ליוצא מבית דין ] ב/סהדרין לג[

. יש לי ללמד עליו זכות: ואמר אחד. חייב
קי 'תלמוד לומר ? מיין שמחזירין אותו

. איומיין ליוצא מבית דין זכ' אל תהרג
מיין . יש לי ללמד עליו חובה: ואמר אחד

צדיק 'תלמוד לומר ? שאין מחזירין אותו
  .'אל תהרג

 "ח  ).פג" (וֹשחד לא תקח    

  ).סד(  ט  ".וגר לא תלחץ" ג

להפקיר כל . מצות שמיטת קרקעות] חיוך[  יא-י  ).פד (מיטת הקרקעות בשביעיתִמצות שט
 שהיא, מה שתוציא הארץ בשה השביעית

קראת מפי המעשה הזה שתחייבו בה 
ויזכה בפירותיה כל הרוצה , שת השמיטה

  .לזכות
    יב  ).פה(מצות שביתה בשבת  ח

  . בעבודה זרהלישבעשלא ] חיוך[  ,)פו" (ושם אלהים אחרים לא תזכירו" ז
  ).פז" (לא ישמע על פיך" ז

  יג
 בי ישראל אחר עבודה להדיחשלא ] חיוך[

  .זרה
לא יראו פני ". "יראה זכורך). "פח" (לש רגלים תחוג לי בשנהש" ח

  ).עולות" (ריקם
עולת ראיית מצוה עליכם להביא ] י כ"רש[

  .פים

  ).י(  ,תאכל ַמצות ח
 ח

  פסחב
  ,)פט" (לא תזבח על חמץ דם זבחי"

  יט-יד

שלא שחוט שה ] חיוך[
ד ביסן בעוד "הפסח בי

  .שהחמץ ברשותו

שלא לשחוט 
  ,הזמןלפי 

                                                                  
 . האשם–בעל דיו , ם המאשי–בעל הדין ,  שופטים–דייין ,  שופט– דיין 4
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אין להלין ] ל"ימ[  ).צ" (ולא ילין חלב חגי עד בקר" ח
) אברי קרבות(האימורים 
אלא יש , עד הבוקר

  .לשרפם על המזבח בזמו

ולא להותיר 
  .אחרי הזמן

 שבועותב ח
  )עצרת(

 חג שבועותהוא ] י"רש" [וחג הקציר] "טז[   בכורי מעשיך אשר תזרע בשדהחג הקצירו"
 שהוא - " כורי מעשיךב). "סיום הספירה(

 ששתי הלחם הבאים זמן הבאת בכורים
בעצרת היו מתירין החדש למחות ולהביא 

וביום ] "כח כו' במ[בכורים למקדש שאמר 
  ".…הבכורים

תקופת ".  חטיםקצירבכורי ] "לד כב[
  .קצירת התבואה

את השעורים היו מתחילים לקצור ] זאב[
את החיטים היו מתחילים . בחודש אייר

 חג -  בחודש סיון וזהו חג הקציר רלקצו
את התבואה היו אוגרים . השבועות
. כדי שהיא תתיבש, פתוחה לשמש, בשדות

 אוספיםדש תשרי היו ורק בתקופת ח
אותה לממגורות כשהיא יבשה ומוכה 

  . חג הסוכות- זהו חג האסיף . לאכילה
 . הוא חג הסוכות]י"רש" [וחג האסיף] "טז[  " בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדההאִסףחג ו  סוכותב ח

 שכל ימות החמה -  "באספך את מעשיך"
התבואה מתיבשת בשדות ובחג אוספים 

  .אותה אל הבית מפי הגשמים
 ועד) שבועות(עצרת מ] ו  אִבּּכוריםמשה [  ).צא" (אלהיך' ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה"א

  .]יא-כו א' דב[ וקורא מביא, )סוכות(ֶהחג 
 כל ראשיתמהונך ומ' כבד את ה] " ג ט'מש[

  …מכל אשר חך] י"רש ["תבואתך

 "צב" (לא תבשל גדי בחלב אמו.(    

בעזרתו , יש לשמע בקולו, לכען" לשמרך בדרך"ֹשלח מלאך ' המ
יש , )יבוסי, חוי, כעי, פרזי, חתי, אמרי(תכחיד את יושביה 
  .להרס את מצבתיהם

  ].יהושע יב[  כד-כ
כאן ] י"רש" [ה אנכי שולח מלאךהנ] "כ[

תבשרו שעתידין לחטוא ושכיה אומרת 
  ".כי לא אעלה בקרבך] "לג ג[להם 

לא הזכיר השביעי שהוא הגרגשי ]  כגח"רב[
 פו להם הארץ מעצמם ולא הוצרכו )כי(

  .ישראל להלחם כגדם

 וברך את לחמך ואת מימיך,    

  טו כו[  ,מחלה מקרבךוהִסֹרתי.[  

 פלים או - " משכלה] "י כו"רש[  ,ועקרה בארצך לא תהיה משכלה מפלת 
  .קוברת את ביה קרויה משכלה

 

' ועבדתם את ה"
  אלהיכם

  ".את מספר ימיך אמלא

  כו-כה

שתהיה זקן ומלא ימים ועל ] חזקוי[
ושנות ] "י כז' מש[הרשעים הוא אומר 

  ".רשעים תקצורנה
    לא-כז  . הארץלעם בכיבוש' האופן בו יסיע המ

ז וכל "לאבד ע, משרשי מצוה זו] חיוך[  לב  ).צג" (ולאלהיהם ברית ])גכ([לא תכרת להם " ז
ואלו השבעה עממים , משמשיה מן העולם

ועל כן , ז ויסודה הראשון"היו עיקר ע
וצטויו לשרש אחריהם , עקרו מארצם

  .ולאבד זכרם לעולם
    )סוף(לג  ).צד(שלא להושיב עובד עבודה זרה בארצו  ז

 מזקי ישראל ישתחוו 70-ו) ביו(דב ואביהוא , אהרן: 'צווי ה 
  .רק משה יעלה להר, ֵמָרֹחק

אמרה קודם ] יא- א[פרשה זו ] י"רש[  ב- אכד
בסיון אמרה לו עלה ' עשרת הדברות ובד

] ח"אוה […איו כון] ן"רמב]. [יט י[
כי פרשה זו , משמעות הכתובים יגיד

ואין , רה אחר מתן תורהבמקומה אמ
 ,להאריך בריבוי הוכחות המעידים על הדבר

, ם"ורשב, ע"אברהם א' וכן ראיתי לר
  .שיחדיו היו תמים בדעה זו, ן"ורמב

  ".ואת כל המשפטים' לעם את כל דברי ה"משה מספר  
  ".נעשה ונשמע' כל הדברים אשר ִדבר ה: "העם עוה

  ג

  ',משה כתב את דברי ה 

ישה  מצות פר–" 'את כל דברי ה] "י ג"רש[
' מכילתא בפ" [ואת כל המשפטים. "והגבלה
ושבת וכבוד , מצות שצטוו בי ח' ז] יתרו

אב ואם ופרה אדומה ודיין שיתו להם 
  ].כה- טו כג[במרה 

 ] טאבות ג [.שהקדימו עשייה לשמיעה] רבה[
 .תחכמתו מתקימ, כל שמעשיו מרבין מחכמתו

בטכס .  מצבת לשבטים והעלו ֹעֹלת-12ה מזבח וב, למחרת בבקר ר
  . זרק מהדם על העםבריתה

  ח-ד

  .בחמשה בסיון] י"רש" [וישכם בבקר] "ד[
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  ].כ יח. [ עליה ראשוה-בסיון ' ו  )סוף(יח-ט  ). יום40(משה עלה להר ) 'פסוק א(י הצווי "עפ 
לאחר מתן ] י"רש" [אל משה' ויאמר ה] "יב[

  ].פרק יט[תורה 
  :קחת תרומה מהעם ומהחמריםציווי ל 
  :לפי תכית המשכן שיראה) צה" (ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"ק

  ]. לא יא-כה א  [ציווי מלאכת המשכן  ט- אכה
. אין מקדם ומאוחר בתורה] י לא יח"רש[

ציווי מלאכת המשכן אחרי מעשה העגל 
  ].פרק לב[
יעקב אביו צפה ] י"רש" [ועצי שטים] "ה[

ברוח הקודש שעתידין ישראל לבות משכן 
במדבר והביא ארזים למצרים וטעם וצוה 

  .ביו ליטלם עמהם כשיצאו ממצריםל
 ה לא השרה"אף הקב]  אאבות דרבי תן יא[

' שכיתו על ישראל עד שעשו מלאכה שא
כלי  [".ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם] "ח[

 "בתוכם" בתוכו לא אמר אלא ]יקר כו טו
  .ישראלעיקר השכיה בעבור לומר ש

כל דור שאיו בה ] א/ירושלמי יומא ה[
  .ין עליו כאילו הוא החריבובימיו מעל

ושכנתי בתוך בני ישראל ולא ] "א ו יג' מל[
' ה כה אמר] "סו א' יש". [אעֹזב את עמי ישראל

ֵאי זה בית אשר , השמים כסאי והארץ הֹדם רגָלי
  ".…תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי

    , )הֵעֻדת(ור בית ארון הברית תאק
  ,)צו(שלא להוציא בדי הארון ממו  

  טז-י
  

תאור הכֹּפרת ק
  .והכֻרבים

את כל אשר אצוה … ונועדתי לך שם ודברתי אתך"
  ".אותך אל בני ישראל

    כב-יז

    כט-כג  תאור השלחןק

    ל  ).צז(וִמצות ִסדור לחם הפים ולֹבה ק

    )סוף(מ-לא  .תאור המֹרהק

    יד- אכו  .תאור יריעות אהל המשכןק

    ל-טו  .תאור קרשי המשכןק

    לה-לא  ".בין הקדש ובין קדש הקדשים"תאור הפרכת המבדילה ק

    )סוף(לז-לו  .תאור המסךק

    ח- אכז  .החושת/החיצון/תאור מזבח הֹעלהק

    יט-ט  .תאור חצר המשכןק

ה
מ
רו
ת

 
 

    )סוף(כא-כ  ).צח(ד ִמצות הֹּכהים להיטיב רות תמי 
 ].מ[, "לכבוד ולתפארתועשית בגדי קדש ] "ב[  ה- אכח  ק

    יב-ו  ,האֹפדק

    יד-יג  ,המשבצות והשרשרותק

    ל-טו  ,)ק" ( מעל האפוד… )יתק(ולא ִיַּזח ", החושןק

    לה-לא  ,)קא" (לא יקרע", המעילק

    לט-לו  ,מצפתהציץ והק

ק

בגדי אהרן 
וביו ֹּכהים 

  )צט(

    )סוף(מג-מ  .מכסי בד, מגבעות, כתֹת
הקרבות בימי , לבישת בגדיהם, ציווי טכס קידוש הֹּכהים  

  ).קב( רק עליהם לאכל ממו -  קרבן התמיד, המלואים
- אכט
  )סוף(מו

  ].ח' וי[
א  הּוהָלֹע האיל המזבחה כלוהקטרת את " ]יח[

 … ]ח"עש". [הוא'  אשה להריח ניחוח' לה
אין ריח רע יותר מבשר ששורפין וגם 

 "ריח ניחוח] "י"רש[אלא … )כליל(העצמות 
 - י חת רוחי -  לפעשה רצושאמרתי ו. 
 לשון אש והיא הקטרת - " 'ִאֶשה לה"

  .איברים שעל האש
    ו- אל  .תאורק

 
מזבח 
 להקטיר )בהעלותם את הרות(ציווי הֹּכהים  הזהב/הקֹטרת

בבוקר ובין  (עמיים בכל יוםעליו קֹטרת סמים פ
  ).קג ()םִיַּבְרהַע

 …פיטום הקטרת] א/כריתות ו". [להריח בה] "לח[  ט-ז
  …חיסר אחת מכל סממיה חייב מיתה

  ".…וקֹטרת ישמח לב) הנרות(שמן ] " כז ט'מש[

 הם פר ושעיר -" חטאת הכפורים] "י"רש[  י  ).קד ("וִכפר אהרן על ַקרֹנתיו" -" חטאת הכפורים" 
 יום הכפורים המכפרים על טומאת של

  ].טז' וי[מקדש וקדשיו 

ה
צו
ת
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י מתן כופר תרומה מחצית השקל בכל "ציווי לפקוד את העם ע 
  ).קה(שה 

שלא ] י"רש" [לכפר על נפשתיכם] "טו[  טז-יא
באחד ] משה שקלים א א. [י מין"תגפו ע

  . באדר משמיעין על השקלים ועל הִּכלַאים
עֹבדת אהל ) שבילב (ונתת ֹאתו על] "טז[

] י"רש[ ". לכפר על נפשותיכם…מעד
ומהמין הזה עשו האדים משקלים שלו 

).  שקל½, חד פעמי פה, יסוד המשכן(
]: טו, יד, יג[שלש תרומות הן ] ב/מגילה כט[

 …) שקל½, כל שה, קרבות (מזבחשל 
תרומות  (בדק הבית ושל …אדיםושל 

  …)כמה שרוצה, המשכן
הגין ליתן קודם פורים ו] ע קמא ה"קשו[

מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום 
זכר למחצית השקל שהיו , ובאותו זמן

ומהג . ותים באדר לצורך קרבות הצבור
כי תשא כתיב ' משום דבפ, מחציות' ליתן ג

וותין בערב לפי . פעמים תרומה' ג
  .ומחלקין אותם לעיים. קריאת המגילה

  ].כה ב[
    כא-יז  ).קו(חיצת ידי ורגלי הֹּכהים בכיור הֹחשת ִמצות ר ל

 ים גדולים ומלכים ב, ִמצות משיחת המשכןקז (שמן המשחהֹּכה.( 
  ).קט" (ובמתֻכּנתו לא תעשו כמהו", )קח" (על בשר אדם לא ייסך"

    לג-כב

 … וחלבנהסמים נטף ושחלת] "לד[  )סוף(לח-לד  ).קי" (במתֻכּנתה לא תעשו לכם", קֹטרתתאור ה !
 בשם שריחו - " וחלבנה] "י"רש". […ולבנה
 ומאה הכתוב בין סממי הקטורת …רע

לצרף עמו ללמדו שלא יקל בעייו 
פושעי באגודת תעיותיו ותפלותיו את 

  . שיהיו מין עמוישראל
    ו- אלא  ).בצלאל ואהליאב(שמות באי המשכן ק

    יא-ז  ".ַיעשו "כלי המשכן ומה שצריך לעבודה בו: חזרהק

מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה . "ִמצות שמירת השבת ח
  ".ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה

וא  ִהאותביני ובין בני ישראל ] "יז[  יז-יב
  .אות גדולה היא]  יגי"רש[, "…לעלם

אמר לו ] ב/שבת י" [מקדשכם' כי אני ה] "יג[
מתה טובה יש לי בבית : ה למשה"הקב
 ושבת שמה ואי מבקש ליתה לישראל גזי

  .לך והודיעם
    )סוף(יח  .יתים למשה) הכתבים באצבע אלהים(ֻלֹחת האבן  

קום ועשה לנו "התֹלו לפי אהרן ,  משה לרדתֹּבששהעם ראה כי ם
  ". לא ידענו מה היה לו… כי זה משה… אלהים

אמר להם מת משה … בא השטן] י"רש[   אלב
כמין … 'ת ולא בא וכו שעוששאו בשכבר 

שושאים אותו … דמות משה הראה להם
  .באויר רקיע השמים

השוו ] י"רש" [באלהים ובמשה] "כא ה' במ[
  ).ר"במ(עבד לקוו 

שהיה ) מרים(ראה חור בן אחותו ] י ה"רש[  ד-ב  .יצר עגל" נזמי הזהב אשר באזניהם"מ √
מוטב שיתלה בי ואמר … מוכיחם והרגוהו
  …הסרחון ולא בהם

ויאמר אלהם אהרן פרקו נזמי הזהב אשר ] "ב[
ולא קבלו ] א מד"פדר" […נשיכםבאזני 

  .עליהם ליתן זמיהן לבעליהן
אלה 'ולא אמר ] י"רש[ "אלה אלהיך"] ד[

ערב רב שעלו ממצרים הם מכאן ש' אלהיו
שקהלו על אהרן והם שעשאוהו ואחר כך 

  .הטעו את ישראל אחריו
 מעצמו הרי השליך הזהב ויצא] ח כא"אה[

לא עבר על הלאו כי לא עשה בידו לא צורה 
באו מכשפי ] י ד"רש […ואז. ולא דמות
  …א מיכה" וי…ערב רב

שאיוו ] א/סהדרין סג" [ךואשר העל] "ד[
  .הרבהאלוהות 

 הוכיחן על העגל ]י"רש[ "ְוִדי זהב" ] א א'דב[
הושע  ['שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם שא

  ."וזהב עשו לבעלוכסף הרביתי לה " ]ב י

  .לדחותם] י ה"רש[  ו-ה  .'לא הועיל לו כשבה מזבח לֻחג לה √

א
ש
ת

י 
כ
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" סרו ַמֵהר מן הדרך אשר ִצויִתם… כי ִשֵחת עמך"הודיע למשה ' ה 
ואעשה אותך  ")"ואשמידם] "ט יד' דב[(" םֵלואַכ.. הניחה לי"אומר ו

  ".'ם הֶחויָנ "-אך לתפלת משה ". לגוי גדול

שחת העם לא אמר ] י"רש" [ַעְמִשֵחת ] "ז[  יד-ז
שקבלת " ערב רב] "יב לח [- " עמך"אלא 

 ואמרת טוב ולא מלכת בימעצמך וגיירתם 
 . הם ִשחתו והשחיתו-שידבקו גרים בשכיה 

עדיין לא שמעו שהתפלל משה ] י י"רש[
אלא ? "הניחה לי] "י[עליהם והוא אומר 

 ,שהדבר תלוי בוכאן פתח לו פתח והודיעו 
] קו כג' תה. [שאם יתפלל עליהם לא יכלם

ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד "
  ".בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית

ברכות " […ואעשה אותך לגוי גדול] "י[
ע ומה "ה רבש"אמר משה לפי הקב] א/לב

זֹכר לאברהם ] "יג[(כסא של שלש רגלים 
 )"…ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם

כסא . עמוד לפיך בשעת כעסךאיו יכול ל
  .של רגל אחד על אחת כמה וכמה

] ספורו" [?יחרה אפך בעמך' למה ה] "יא[
  .באותם שלא חטאו בעגל

  .ז בתמוז"י  טז-טו  משה יורד ושי הֻלֹחת בידו 
] י"רש[ "…יהםבֵרכֻתבים משני ֶע… ] "טו[

ִ קראות ומעשה סים היה היו האותיות
  ].שבת קד[
עשה אלהים המה והמכתב והֻלחת מ] "טז[

אבות ו " [מכתב אלהים הוא חרות על הֻלחת
שאין לך בן , אל תקרא ָחרּות אלא ֵחרּות] ב

  .חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה
אך משה ידע כי , פוגש את יהוֻשע שחושב כי העם במלחמה 

  .של שמחה) לא של יצחון ולא של תבוסה אלא(הקולות 
] י"רש" [ ויהושע משרתוויקם משה] "כד יג[  יח-יז

מקום הגבלת שהיה התלמיד מלוה לרב עד 
 שאיו רשאי לילך משם תחומי ההר

אל הר ) לבדו (ויעל משה"והלאה ומשם 
ויהושע טה שם אהלו ותעכב " האלהים
] יז[ שכן מציו כשירד משה  יום40שם כל 

למדו " וישמע יהושע את קול העם ברעה"
  .שלא היה יהושע עמהם

" קול מלחמה"או רמז באומרו ] זח י"אה[
מ המצוי תמיד "שהוא ס, על מלחמת היצר

והשיב משה , במערכת המלחמה עם האדם
לא פירוש ש, "הרוגבאין קול ענות ] "יח[

 עקרו … והכווה ש…, ו על יצרםגברת
ז כגד כל התורה כולה "ששקולה ע, הכל

  ].הוריות ח[
והורס ". ת וישבר אתםו את הֻלֹחוישלך מיָד"כאשר קרב אל המחה  

  .את העגל
עוד לא חקק בהם … ] משך חכמה טז[  כ-יט

להבין אמיתת מציאות יחיד ) בעם(
בלי , בלי גדר, ביחידות גמורה בלי תואר

 החליפו… מושג מהותו אצל המצאים
  .  ובאו לטעותצורה ביוצרהמהם 

פרח הכתוב מן שראה ש… ]  טזח"רב[
 תלקובהס… כשתקרב בגבול העגלהלוחות 

הכתב שארו הלוחות גוף בלא פש וגוף 
  … בלא פש ראוי לקברו תחת הקרקע

אלמלי לא שתברו לוחות ] א/עירובין ד[
  .הראשוות לא שתכחה תורה מישראל

  מה עשה לך העם הזה כי הבאָת עליו חטאה גֹדלה"שואל את אהרן" ,
  , "…אתה ידעת את העם כי ברע הוא"אהרן עוה לו 

 כמה ]י"רש" [מה עשה לך העם הזה] "כא[  כה-כא
יסורים סבלת שיסרוך עד שלא תביא 

  .עליהם חטא זה
 רצה ללמד זכות על …אהרון] ם"מלבי[

  …ישראל ולקחת האשמה על עצמו
ולא אמר ] גור אריה כ" [רע הואבכי ] "כב[
רוצה לומר " ברע"אלא ', הםכי רעים '
] י"רש. [' רע הם הולכים תמידבדרך'

  .י המקוםובסיוות לפ
משה ' בשם ה". ויאספו אליו כל בני לוי! אלי' מי לה: "משה קורא 

אלהי ' ויאמר להם כה אמר ה] "כז[. מצֶוה אותם להרוג מעובדי העגל
והרגו איש את ישראל שימו איש חרבו על ירכו עברו ושובו משער לשער במחנה 

  .-3000פלו כ ."אחיו ואיש את רעהו ואיש את ְקֹרבו

פטי ויאמר משה אל ֹש] "כה ה' במ: [שווהה  כט-כו
 ".ישראל הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור
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. על מעשה העם' משה עולה להר ומבקש את מחילת ה, למחרת 
  .הורג מאלו שעשו את העגל' ה. משה יחה את העם, סולח' ה

". …'וָיָשב משה אל ה] "לא. [ח בתמוז"י  )סוף(לה-ל
' אתנפל לפני הו] "ט יח' דב. [עליה שיה

ח " עלה בי]י"רש" [כראשונה ארבעים יום
  . אמצעיים היו בכעס…בתמוז

יומא , ברכות לב] [י"רש" [אלהי זהב] "לא[
אתה הוא שגרמת להם שהשפעת להם ] פו

משל ? זהב וכל חפצם מה יעשו שלא יחטאו
למלך שהיה מאכיל ומשקה את בו 

ומקשטו ותולה לו כיס בצוארו ומעמידו 
. זוות מה יעשה הבן שלא יחטאבפתח בית 

  ".ַוִיְשַמן יֻשרּון ויבעט] "לב טו' דב[
 ' את החטא שאלפרוטוצריך ] ב/יומא פו[
 ".ויעשו להם אלהי זהב …אנא חטא העם "]לא[
 -  אין צריך לפרט ]משה ברורה תרז ה[

אלא כשיאמר סתם חטאתי יצא ידי מצות 
דבקול רם אין …  -  הרשות בידו .וידוי

 שאיו מפורסם לרבים …אלפרט החט
ומפי שאין זה כבוד המקום שמגלה לרבים 
שחטא כגדו אבל בחטא המפורסם לרבים 
  .רשות בידו לפרטו ברבים אפילו בקול רם

ועתה אם תשא חטאתם ואם ַאין ] "לג-לב[
אל ' ויאמר ה. ְמֵחני נא מספרך אשר כתבת

". מי אשר חטא לי אמחנו מספרימשה 
  ".…מחה את האדםא… ] "ו ז' בר[השווה 

מכל התורה כולה ] י"רש" [מספרך] "לב[
שלא יאמרו עלי שלא הייתי כדאי לבקש 

  ].ברכות לב[עליהם רחמים 
] לב[כי משה אמר , ולפי דעתי] ן לב"רמב[
ואם אין ", ברחמיך, "ועתה אם תשא חטאתם"

תחתם מספר החיים ואסבול אי " מחני נא
הוא ו] "ג ה' יש[כעין שאמר הכתוב , עשם

מֹחלל מפשענו מֻדָּכא מֲעונתינו מוסר שלומנו 
, ה השיבו"והקב, "עליו ובחברתו נרפא לנו
ולא אותך שלא , החוטא אמחה מספרי

  .חטאת
מאד להשמידו ' ובאהרן התאנף ה] "ט כ' דב[

] י"רש[". ואתפלל גם בעד אהרן בעת הִהוא
.  לפי ששמע לכם- " 'ובאהרן התאנף ה"
כי ] ח"רב [.אבל לא לפי שחטא] ח"עש[

ה מדקדק עם הצדיקים אפילו כחוט "הקב
ל "וכן דרשו רז, ]ב/יבמות קכא[השערה 

וסביביו נשערה ] " ג' תה[ממה שכתוב 
 זה כלוי בים –" להשמידו] "י"רש". [מאד

ואשמיד פריו ] "עמוס ב ט[וכן הוא אומר 
ואתפלל גם בעד ". "ממעל ושרשיו מתחת

ומתו  והועילה תפלתי לכפר מחצה –" אהרן
  .ושארו השים] י ב' וי) [דב ואביהו(שים 

לא עשו ישראל את העגל אלא ] ב/ז ד"ע[
כלומר ] י"רש [.ליתן פתחון פה לבעלי תשובה

ולא היה ראוי , ִגּבֹורים ושליטים ביצרם היו
 - גזירת מלך היתהאלא , להתגבר יצרם עליהן

, כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, לשלוט בם
', לא אשוב שלא יקבלי': וטאשאם יאמר הח

שכפרו  - צא ולמד ממעשה העגל : אומרים לו
  .ותקבלו בתשובה) ה"בקב(

 לפי ישראל מלאךחוזר ומאשר את שבועתו לאבות ושישלח ' ה 
  . בכיבוש הארץ ולא הוא עצמו

 .כאן הביו,  תבשרו]כג כ[- ב ]מאיר[  ג- אלג
לכך אי ] י"רש" [כי לא אעלה בקרבך] "ג[

כי עם ". "ושלחתי לפניך מלאך" לך אומר
כששכיתי בקרבכם  ו–" קשה ֹעֶרף אתה

 .ואתם ממרים בי מרבה אי עליכם זעם
כי מלאכיו יצוה לך לשמרך ] "צא יא' תה[

  ".בכל דרכיך
 מעליך ֶעְדְיועתה הורד … 'ויאמר ה" ]ה[  ו-ד  .העם מתאבל אך ללא הועילם

ו  כתרים שית]י"רש" [ואדעה מה אעשה לך
 ."נעשה ונשמע] "כד ז[להם בחורב כשאמרו 

ולא … הכעהה) מדרגת] ( התשובה- צ "א[
  .יעשה מלבושים אים ותכשיטים
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  . הוא בית ועד למבקשי תורה] י ז"רש[  ". וקרא לו ֹאהל מועד"משה מעביר את אהלו אל מחוץ למחה  
 התורה היא כמקודם) לימוד(העברת ] מאיר[

וכל העם נצב עליך מן  "]יח יד([באהל משה 
  . ועכשיו מחוץ למחה…")בקר עד ערב

) כך', מה(מודה לרב ) כפי שהעם] (י ז"רש[
ממשה תלמידו של (לתלמיד ) העם(מודה 
  ). אמה2000 –ה "הקב

לאחר שדבר ] י"רש" [ושב אל המחנה] "יא[
עמו היה משה שב אל המחה ומלמד 

לזקים מה שלמד והדבר הזה הג משה 
כפורים עד שהוקם המשכן ולא מיום ה

ז בתמוז שתברו הלוחות "יותר שהרי בי
ח שרף את העגל ודן את "ובי) תעית כח(

ויהי ] "לב ל[ט עלה שאמר "החוטאים ובי
ועשה שם " …ממחרת ויאמר משה אל העם

 ]כה, ט יח' דב[ יום ובקש רחמים שאמר 40
ובראש חודש אלול " …'ואתנפל לפני ה"

 "ועלית בבקר אל הר סיני] "לד ב[אמר לו 
 יום 40לקבל לוחות האחרוות ועשה שם 

ואנכי עמדתי בהר ] " י י'דב[שאמר בהם 
מה הראשוים ברצון ". …כימים הראשונים

 אמור מעתה אמצעיים .אף האחרוים ברצון
 ה לישראל"בתשרי תרצה הקב' היו בכעס בי

יד ' במ[בשמחה ובלב שלם ואמר לו למשה 
ומסר לו לוחות " יךסלחתי כדבר] "כ

האחרוות וירד והתחיל לצוותו על מלאכת 
המשכן ועשאוהו עד אחד ביסן ומשהוקם 

  .לא דבר עמו עוד אלא מאהל מועד
  .ואיו כון בעיי] ן ז"רמב[
: ה למשה"אמר לו הקב] ב/ברכות סג[

משום ] י"רש[ה "הקב(עכשיו יאמרו הרב 
] י"רש[משה (בכעס ותלמיד ) מעשה העגל

 ישראל מה ,בכעס) ת אהלך ממחהשהרחק
אם אתה מחזיר האהל ? תהא עליהם
 ".ושב אל המחנה] "יא[' דכ… למקומו מוטב

  ".לא ימיש מתוך האהל"יהוֻשע משרתו  

  יא-ז

 ספר התורה הזה ימושלא ] "יהושע א ח[
  ].ב/מחות צט". […מפיך

 וחוזר בו אליומתגלה ' ה, "הוִדעני נא ְדרֶכך"משה מבקש  !
ואת יחסו אל משה "  והִנֹחתי ָלךפני ילכו"הפעם , ]לג ב[ממקודם 

לא "וכי " וחֹנתי את אשר אֹחן וִרחמתי את אשר ארחם", ועם ישראל
ונצבת על "ולמרות זאת " תוכל לראת את פני כי לא יראני האדם וחי

  ".י ופני לא יראוָר והסרתי את כפי וראית את אֹח…הצור

 עת רצון ודבריו ראה משה שהיה] י יח"רש[  )סוף(כג-יב
מקובלים והוסיף לשאול להראותו מראית 

ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן ] "טז. [כבודו
במה ] "טו ח' בר[השווה אברהם ". ?בעינך

  ".?אדע כי אירשנה
 והיה מובדלים] י"רש ["ונפלינו אני ועמך"] טז[

  ". אשר על פני האדמהמכל העם"בדבר הזה 
 מתי את אשרורח …וחֹנתי את אשר אֹחן] "יט[

  .אף על פי שאיו הגון] א/ברכות ז" [ארחם
ה כשליח צבור "שתעטף הקב] ב/ש יז"רה[

  …והראה לו למשה סדר תפלה
 שלשה דברים בקש משה מלפי] א/ברכות ז[

בקש שתשרה שכיה על : ה ותן לו"הקב
  בקש שלא תשרה שכיה על עובדי…ישראל
) ההגתו( בקש להודיעו דרכיו …כוכבים
ע מפי מה " אמר לפיו רבש…ה"בשל הק

' יר[? … צדיק ורע לו יש רשע וטוב לו…יש
  ".?מדוע דרך רשעים צלחה] "יב א

יכתוב ' להר עם שי ֻלֹחת עליהם ה) שוב(מצֶוה כי משה יעלה ' ה 
  .את הדברים אשר היו על הראשוים

  .עליה שלישית. אלול' א  ד- אלד
אתה שברת ] י"רש" [פסל לך] "א[

  . אתה פסל לך אחרותהראשוות
אמר ליה ] א/יבמות סב[" אשר ִׁשברָּת] "א[

  .ה למשה יישר כחך ששברת"הקב
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: ארך אפים ורב חסד ואמת, אל רחום וחנון' ה' ה: "קרא' ה/משה !
  ,ונקה לא ינקה, ֹנשא עון ופשע וחטאה, ֹנצר חסד לאלפים

על פניו ' ויעבר ה. 'ויקרא בשם ה] "ו- ה[
ה "הקב] ם ה"רשב: [מחלוקת". …ויקרא
 כשהיה עובר בשם כמו שהולך קרא

וקראתי ] "לג יט[שכן כתוב למעלה . ומפרש
מתרגמין וקרא ] י ה"רש". [לפניך' בשם ה

  .'בשמא דה
 .סיכוםעיין ]. יג יח' במ. [ מדות הרחמים13

יר על המעב כל ]גמרא". [נשא עון ופשע" ]ז[
 מעבירין לו על כל פשעיו שאמר מדותיו

 למי ".נושא עון ועובר על פשע "]מיכה ז יח[
ה "ר י"רש. [ למי שעובר על פשע?ושא עון

 שאיו מדקדק - המעביר על מדותיו ] א/יז
ומיח מדותיו , למדוד מדה למצערים אותו

 אין - מעבירין לו על כל פשעיו … והולך לו
אלא מחתן , מדת הדין מדקדקת אחריהן

ה "ה הקב שלש]ב/פסחים קיג. [והולכת
 מי שאיו כועס ומי שאיו משתכר :אוהבן
  .ד על מדותיואיו מעמיומי ש

ונקה לא ] "יד יח' במ". [ונקה לא ינקה] "ז[
וֹאתך לא אעשה ] "מו כח, ל יא' יר". [ינקה

  ".נקָּךָכלה ויסרתיך למשפט ונקה לא ֲא
ות שאין  מד13- ברית כרותה ל] ב/ה יז"ר[

הנה אנכי כורת ] "י[חוזרות ריקם שאמר 
  ".ברית

  "על ִשלשים ועל ִרבעים, ֹפּקד עון אבות על בנים ועל בני בנים 

  ח-ה

 ].כד טז' דב[והשווה . אם האבות חטאו]. כ ה[
בימים ההם לא יאמרו עוד ] "כט- לא כח' יר[

  .אבות אכלו ֹבֶסר ושני בנים תקהינה
אדם האכל  כל האיש בעונו ימותכי אם 

הנפש ] "יח כ' יח". [ַהֹּבֶסר תקהינה שניו
 בן לא ישא בעון האב ואב .החטאת היא תמות
 צדקת הצדיק עליו תהיה .לא ישא בעון הבן

  ".ורשעת הרשע עליו תהיה
 ]ח"רב[ " ונחלתנונו ולחטאתנווסלחת לעונ"  ט  ,שוב משה מבקש כי יסלח לעם !

 כלל עצמו עמהם  של משהעותותולרוב 
וירמיה , ם ולחטאתםי היה לו לומר לעוכ

 ] ז יד'יר[שהיה משבטו למד ממו שאמר 
ולא , "עשה למען שמך'  ענו בנו הנואם עוני"

םאמר עו.  
] לג טז' שמ[ לשון - " אעשה נפלאות] "י"רש[  י  . עם ישראלרק" ֹּכרת ברית"' וה ר

 שתהיו מובדלים בזו מכל "נּווִנפלי"
 .יתי עליהםא שלא תשרה שכ"האומות עו

וִנפלינו אני ועמך מכל ] "לג טז[והשווה 
  ".…העם

על זאת " הנה אנכי כורת ברית] "ם"רשב[
ירמוז אל שכֹון ] ן ח"רמב. [שאלך עמהם
  .השכיה בהם

" נגד כל עמך אעשה נפלאות] "ספורו[
  ].ח- לד ה[כשיתפללו על ידי מדות הללו 

  ].כג כג[חזרה   יא  ".פרזי והִחוי והיבוסיהאמרי והכנעני והחתי וה הנני גרש מפניך את"מ

  .)צג(  .…אלא להרוס מזבֹחָתם, אין לכרות ברית עם יושבי הארץ
    ).קיא(שלא לאכל מִזבחיהם 

 ז

  .לא לשאת את בותיהן

  טז-יב

  ).תכז(
  ).כז(  יז  ".אלהי מסכה לא תעשה לך" ז
  ].כג טו[  יח  .לשמר את הפסח ח

  ].יג-יב, יג ב[  כ-יט  .קידוש בכורת ב

 ח

 חזרה

    .שביתה בשבת
  ).קיב(ִמצות שביתת הארץ בשת השמיטה ט

  כא
  

  ].כג טז[  כב  .חג שבועות ח

  ).תפט(]. כג יז[  כד-כג  .שלש פעמים בשה עליה לרגל ח
ולא יחמד איש את ארצך בעלתך לראות ] "כד[

" אלהיך שלש פעמים בשנה' את פני ה
י מצוה אין יזוקין לא שלוח] ב/פסחים ח[

  .בהליכתן ולא בחזירתן
  ].יט- כג יח[  כה  .זבח פסח ח

  ).צא(  .ִבּּכורים 
 

 חזרה

  ).קיג(שלא לאכול בשר בחלב 
  כו

  ).צב(
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 כי כל המעשה אשר היה בֻלֹחת] ן"רמב[  כז  . מצֶוה על משה לכתב את הדברים שאמר והם ברית' ה ר
  .ת השיות עמהם בלֹֻחִלְשותוהראשוות ירצה 

כתב לך את "…  ]תחומא כי תשא לד[
 הדברים על פיכי " .הרי מקרא -  "הדברים

אמר (… על פההרי משה  -  "האלה
מי אלא ) מי בי(איי יודע ) ה"הקב

אם קיימת ) ורק(… שמסטורין שלי אצלו
כרתי  "- בכתב ואת שבעל פה על פה שבכתב 

 דברים שבכתב… ] ב/גיטין ס […"אתך ברית
דברים .  רשאי לאומרן על פהאי אתה

. שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב
שהתלמוד לא יתן מכאן אתה למד ] י"רש[

  .לכתוב אלא מפי שהתורה משתכחת
  השם כתבם- " ויכתוב על הלוחות] "ע"א[  כח  . הדברות10כתב על הֻלֹחת את ' ה.  יום40משה היה על ההר  .

חות את אכתב על הלו] "י ב' דב[כי כן כתוב 
הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר 

  ".שברת
  ִאתו בהר ' ויצֶום את כל אשר ִדבר ה". "קרן אור פניו"משה יורד

  ".סיני
 40לאחר ששהה בהר . יום כיפור. בתשרי' י  )סוף(לה-כט

חודש הרחמים (יום מתחילת חודש אלול 
  ).והסליחות

 "אלה  :'ר להם את ציווי הואמ" ויקהל משה את כל עדת בני ישראל     
 'שבת שבתון לה" ח  ".כל העשה בו מלאכה יומת

" תיכם ביום השבתלא תבערו אש בכל משֹב"
  ).קיד(

 כגד …אבות מלאכות 39] ב/שבת מט[  ג-ב
ופרשת שבת סמכה ] י"רש [עבודות המשכן

. לפרשת מלאכת המשכן ללמוד הימה
 ומכאן שאין …והקדים השבת] ן א"רמב[

  .מלאכת המשכן דוחה שבת
    כ-ד  .ציווי תרומות לבית המשכן וכל אשר בוק

  .בתשרי' יא  כט-כא  :וכן עשוק
יומא " [וכל אשה חכמת לב בידיה טוו] "כה[

עבודת (אין חכמה לאשה אלא בפלך ] ב/סו
מכאן שאין ראוי להיות ] ח"רב). [טוויה

חכמת האשה אלא במטוה ובזריזות צרכי 
ל ללמד "ולכך מעו רז, ד בעלהביתה וכבו
  .תורה לבות

  )סוף(לה-ל  .תן לבצלאל חכמה בכל מלאכת ביית המשכן' הק
  ב- אלו  .וסף אהליאב ועוד אשים מוכשרים לעבודהק

  ].ה-לא א[

    ז-ג  .אספו די התרומותק

  ].יד- כו א[  יט-ח  ,ירעות האהלק

    לד-כ  ,הקרשיםק

    לו-לה  ,הפרכתק

    )סוף(לח-לז  ,המסךק

    ט- אלז  ,הכפרת והכֻרבים, הארוןק

    טז-י  ,השלחןק

    כד-יז  ,המֹרהק

    )סוף(כט-כה  ,מזבח הקֹטרתק

    ז- אלח  ,מזבח הֹעלהק

    ח  ,הכיור וכוק

ק

 עשו 

    כ-ט  .חצר המשכן

הל
ק
וי

 
 

    )סוף(לא-כא  .ִסכום כמות החמרים בהם השתמשו לבית המשכןק
  ].יב-כח ו[  ז- אלט  ,אֹפדק

  ].כח-כח טו[  כא-ח  ,ֹחשןק

  ].לה-כח לא[  כו-כב  ,מעילק

ק

בגדי 
  : הּכֻהה

  ].מב-כח לו[  לא-כז  .הציץ, מכסי בד, ִמגבֹעת, ִמצפת, ָּכתֹת

 יין המשכןוירא משה את כל ", הביאוהו אל משה, הסתיים ב
  ".ויברך ֹאתם משה, כן עשו' הוהנה עשו ֹאתה כאשר צוה , המלאכה

אמר להם ] י"רש" [ויברך אותם משה] "מג[  )סוף(מג-לב
יהי רצון שתשרה שכיה במעשה ידיכם 

" …אלהינו עלינו' ויהי נועם ה] "צ יז' תה[
 . מזמורים שבתפלה למשה11-והוא אחד מ

  ].יג-ח א' וי[ראה   ח- אמ  .ביסן יקים את המשכן ואשר בו' מצֶוה כי בא' ה 

    יא-ט  .יש למשח בשמן את המשכן ואשר בו 

  טו-יב  .הלבשת ומשיחת הֹּכהים, ציווי רחיצת ל
 ].יג-ח ו' וי[

  

  . ביסן שה שיה' א  לג-טז  ".הוקם המשכן"כן עשה משה  

פ
די
קו
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ִיסעו … ּובהָעלות הענן… ָמֵלא את המשכן' וכבוד ה"כאשר היה ען  
  ".…ואש תהיה לילה… בני ישראל

  ].כב- יג כא[  )ףסו(לח-לד

   ויקרא  )ג 
 דעת ? דעת חסרת מאי קית] א'תחומא וי[  ב- אא  .מדבר אל משה מֹאהל מועד' ה 

  משה לא עלה עד שקראואף ?קית מאי חסרת
רבה [ ". אל משהויקרא "]א [שאמרה "הקב
ה אי הוא הקורא ואי "אמר הקב] א ט' וי

 אני אני דברתי] " מח טו'יש[המדבר שאמר 
  ".אף קראתיו הביאותיו והצליח דרכו

 מלמד שהיה ] א יא'רבה וי" [מאהל מועד"
 .הקול פסק ולא היה יוצא חוץ לאהל מועד

  .ולא ישמעו זולת את אשר יחפוץ] ח"אה[
  ט-ג  ,בקר 
  יג-י  ,צאן 
 

ִמצות מעשה קרבן 
  ).קטו (ֹעלהה

  )סוף(יז-יד  .עוף

 ".'ח להֹחריח ני ִאֵּׁשה )הוא(לה ֹע] "יז, יג, ט[
לא , לגמרישתאכלו האש ] ן ט"רמב[

  .]כט יח' שמ[ ועיין .שיצלה שם מעט

. אין ֹסלת אלא מן החטין] י"רש" [ֹסלת] "א[   
קמח של ] ם"רשב" [קמח סולת] "יח ו' בר[

  .חטים
 ֹסלת' ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה] "א[

 ".לֹבנה ונתן עליה מןשיהיה קרבנו ויצק עליה 
  ,)מחת סלת(לא אפויה . 1 

  ג- אב

  .ללא מים, עם שמן
    ד  ,)רקיקים או חלות(מאפה בתור . 2 
    ו-ה  ,מחבת. 3 
 

 מחהִמצות קרבן 
  ).קטז(

… כלי] חות סגמ []י"רש" [מרחשת] "ז[  י-ז  ).סיר(מרחשת . 4
מעשה ] ע"א[… שהיה במקדש עמוק

  .מטוגן
 . הוא המחמיץ גם כן הדבש- " שאור] "ע"א[  יא  ).קיז" (שדב"או " ׂשאור: "שלא להקריב מחת חמץ 

] י"רש" [מחמצת לא תאכלו] "יב כ' שמ[
] wikipedia. [אזהרה על אכילת שאור

  . הם סוג של פטריותשמרים
ולא " (דבש"כל מתיקת פרי קרוי ] י"רש[

  ).דוקא מדבורים
   השאור יש לך להביא מן ) כן(מה ] י"רש[  יב  .חוץ מביכורים ושתי הלחם

) ביכורים(קרבן ראשית . 1? ומן הדבש
  ).שז(ושתי הלחם של עצרת . 2, )צא(

כשם שאי אפשר להחסיר מלח מן ] ל"ימ[  יג  ).קיט, קיח ("על כל קרבנך תקריב מלח… " ר
הקרבות כך אי אפשר להחסיר מלח מן 

וכדי שסתכל במלח וזכר שיש . השלחן
  .לדבר דברי תורה על השלחן

  .…ת במלח תאכלפ] אבות ו ד[
 הכתוב מחת העומרב] י יד"רש[). שב(  )סוף(טז-יד  ".מנחת ִּבּכּורים"דיי  ב

  …ומן השעורים היא באה… מדבר
  ה- אג  ,בקר 
  יא-ו  ,כבש 
 

  "זבח שלמים"דיי 

  צאן

  טז-יב  .עז

שמטילים שלום ] י"רש" [שלמים] "א[
א שלמים שיש בהם שלום "בעולם ד

  ). היםכולם(למזבח ולכהים ולבעלים 

 " וך[). קמז( כל ֵחֶלבשלא לאכול ֵחֶלב בהמה ] חי
כל אחד מחלקיה השומיים של ( טהורה

בהמה שהיו מוקרבים על המזבח אילו 
  .)הייתה זו בהמת קורבן

  וכל דם  

  )סוף(יז  ".לא תאכלו

שלא לאכול דם בהמה ] חיוך[). קמח(
  .חיה ועוף

א
קר
וי
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שגג דסבר שאין היום … ] ב/י שבת עב"רש[  ב- אד   
  …, או סבר שמלאכה זו מותרת, שבת

כריתות [אין חטאת באה אלא על ] י ב"רש[
דבר שחייבין על זדוו כרת ועל שגגתו ] ב/כב

  ).ועל ספיקו אשם תלוי(חטאת 
  .בחטאת השגגה לא יזכיר וידוי] ן ה ה"רמב[

    יב-ג  ן הגדולהֹּכה 
  )קכ(בית הדין  

  .פר
. אלו סהדרין] י"רש" [עדת ישראל] "יג[  כא-יג

 טעו להורות באחת מכל - " ונעלם דבר"
הקהל . "כריתות שבתורה שהוא מותר

  . שעשו צבור על פיהם- " ועשו
] ב/הוריות י" […אשר נשיא יחטא] "כב[  כו-כב  ).זכר(שעיר ִעזים   שיא 

 שלו מביא קרבן על אשרי הדור שהשיא
 . שמתחרט על זדוותיוו"ק] י כב"רש. [שגגתו

 

נפש כי תחטא "
מכל ִמצות  בשגגה

 קרבן". …'ה
  :חטאת

איש עם הארץ 
  )קכא(

    )סוף(לה-כז  ).קבה(עז או כבשה 

    ד- אה   
    ה  ).קכב(עליו להתודות  
    ו  .צאן  עשיר 
) אחד לֹעלה( עופות 2  ביוי 

  ).קכד(
    י-ז

 

חטאת עולה 
אם מעל : ויורד

, בחובת העדות
כס טמא למקדש 

או אכל קדשים 
שבע , בשוגג

לא (לשקר בשוגג 
  ).בכפירת ממון

סולת ללא שמן ולֹבה   עי
  ).קכו, קכה(

  ).קכג(

ואין בדין ] י"רש" [כי חטאת היא] "יא[  יג-יא
  .שיהא קרבה מהודר

ואת חמיִשתו יֹוסף "ויחזירו . ודאי, מעל בֹקדש 
  ).קכז" (עליו

ולא תברר מה טעם יהיה שם ] טון "רמב[  טז-יד
, הקרבן האחד חטאת ושם האחד אשם

  .וכולן יבאו על חטא
ומגן עליו כל זמן שלא ודע לו ] י יז"רש[  יט-יז  ).קכח) (מספק אם חטא או לא (תלוי 

 יביא - ואם יודע לו לאחר זמן , שודאי חטא
  .חטאת

 

  איל: אשםקרבן 

) קל(וישיב את הגזלה ). קכט (ודאי, גזלות
  ".יו ֹיסף עליוַוחִמִשָת"

    )סוף(כו-כ

) שארית השרפה(הוצאת הדשן , בגדיו:  של הֹּכהןֹעלהתורת ה ל
  ). קלא(

    ה- או

 "חושת, החיצון (אש תמיד תוקד על המזבח) "(ו  ).קלג, קלב    
 תורה אחת ]י"רש" [וזאת תורת המנחה] "ז[  ,)קלד" (והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו). "ישראל (מחהתורת ה 

להטעין שמן ) לישראל ולכהים(לכולן 
 אלא מחת …ולבוה האמורין בעין
י "השאר אכל ע(ישראל שהיא קמצת 

  .כליל) שרפת(ומחת כהים שהיא ) הכהים
הוסיפה הפרשה הזו כפי ] ן ז"רמב]. [י-ב א[

שתהא . 1: פשוטה ארבע מצות במחה
שתהא אכלת בחצר אהל .  ,2אכלת מצות

] יא. [4, שיאכל אותה כל כהן זכר. 3, דמוע
קדשים קלים ] י"רש" [כל אשר יגע בהם"

 - " יקדש" ויבלעו ממה או חולין שיגעו בה
 שאם פסולה יפסלו ואם להיות כמוה

  ).אותו דין(כשרה יאכלו כחומר המחה 
  ).קלה" (לא תאפה חמץ" ?

  יא-ז

  ].ב יא[
] מחות ה] [י י"רש([ לבשל  שלא]חיוך[

והוא חלק המחות , רי מחות חמץשיי) אף
  .אשר לכהים

 חוץ , המחות באות מצה כל]ב/מחות ב[
 .מחמץ שבתודה ושתי הלחם שהן באות חמץ

) כל יום" (תמיד"וכהן גדול " ביום ִהָמַשך ֹאתו: "מחת הֹּכהים 
  ).קלז" (לא תאכל", )קלו(

  .ביום שהן מתחכין] י יג"רש[  טז-יב
 אלא …ול מחת כהןשלא לאכ] חיוך קלז[

  …)איה קמצת(מקטירין אותה כולה 
    יח-יז  .)כמו עולה( מקום השחיטה בצפון העזרה 

    .בחצר המשכן, י הֹּכהן שעשאה"תאכל ע 
  .טומאת אדם או כלי הוגע בבשרה 

  כב-יט
  

 

 חטאתתורת ה
  ) קלח(

  .להפסו] י"רש[  )סוף(כג  ).קלט(חטאת שדיה בשריפה לא יאכלו ממה 

    ז- אז  ).קמ: (אשםתורת ה 

    י-ח  .זכויות הֹּכהים בעור הֹעלה ובמחה 

זבח תורת  
ל

    יא  ).קמא(

צו
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חסדו ונפלאותיו ' יודו לה] "כב- קז כא' תה[  טו-יב  ).קמב" (ביום קרבנו ֵיאכל. "תודה 
 ויספרו מעשיו זבחי תודהויזבחו . לבני אדם

  ".ברנה
ביום השלישי , תר מבשר הזבחוהנו. "דבה או דר 

  ).קמג" (באש ישרף
  ".ִּפגּול יהיה] "יח[  יח-טז

    כא-יט  ).קמו, קמה, קמד(ישרף , לא יאכל" אשר יגע בכל טמא"קרבן  

 " דוקא ] מאיר" [ועזשור וכשב ] "כג[  כה-כב  ).קמז" ( לא תאכלו)בהמה(כל ֵחֶלב
 כריתות. [אבל חיה מותר, בהמה

  .חת ואחתלחייב על כל א] א/ד
 "פרט ] י"רש" [לעוף ולבהמה] "כו[  כז-כו  ).קמח" (וכל דם לא תאכלו

  .לדם דגים וחגבים

 ].ג יז[

    לו-כח  .החלקים השרפים והחלקים לֹּכהים: זבח השלמים 

    )סוף(לח-לז  .סיום תורת הקרבות 

  ה- אח  ): ביו4-אהרון ו(לִקידוש הֹּכהים ' ציווי ה 
את ) בשמן המשחה(ומשח , לביש את הֹּכהיםהמשה רחץ ו 

  .המשכן וכליו ואת אהרן
  יג-ו

  יז-יד  .הקרבת פר החטאת 
  כא-יח  . הֹעלהֵאילהקרבת  
  ל-כב  ".ֵאיל המיֻלאים, הַאִיל השני"הקרבת  
והותר , ם פתח אהל מועדאת הבשר יבשלו ויאכלו עם הלח 

  .ישרפו
  לב-לא

  )סוף(לו- לג  ".ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים" 

  ].מ, כט' שמ[
  .מי המֻלאיםי
פרשה זו אמרה שבעת ימים ] י יב"רש[

שאין מוקדם ] מ' שמ[קודם הקמת המשכן 
  .ומאוחר בתורה

הם ארוע חד פעמי אולם יתן ללמוד ] זאב[
מהם רבות אודות אופן הכיסה להיכלי 

ולחשיבות של באופן כללי ולערך ' כבוד ה
  . בפרטבית המקדשעבודת 

 לקח חלת 'ומסל הַמצֹות אשר לפני ה] "כו[
מצה אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק 

  ".…אחד
ח יסן "שמיי למלואים הוא ר] י א"רש[  כא- אט  .שלמים ומחה, ֹעלה, הקרבת חטאת, ביום השמיי 

  ].'סוף שמ[שהוקם המשכן 
אותו היום היתה שמחה לפי ] ב/מגילה י[

  .בו שמים וארץה כיום שבראו "הקב
שהיה ) כ"ת] (י"רש" [קרב אל המזבח] "ז[

אהרן בוש וירא לגשת אמר לו משה למה 
  .לכך בחרת? אתה בוש

ברכת ] סוטה לו [- ] י"רש" [ויברכם] "כב[  כג-כב  .משה ואהרן מברכים את העם 
 … יאר…יברכך] "כו- ו כד' במ[כהים 

  ".…ישא
  ] י"רש" [ויצאו ויברכו את העם] "כג[

 "אלהינו עלינו' ויהי נועם ה] "צ יז' תה[אמרו 
  .יהי רצון שתשרה שכיה במעשה ידיכם

 "סוף(כד  ".…ותאכל על המזבח את הֹעלה' ותצא אש מלפני ה(    

 אש - כי הקריבו קֹטרת ' י ה"הומתו ע, דב ואביהו, שי בי אהרן 
  .זרה אשר לא ִצוה ֹאתם

רן עד שהורו לא מתו בי אה] א/עירובין סג[  ה- אי
  .משה) הכריעו במקום(הלכה בפי 

 אחר חולק/כל המהרהר] א/סהדרין קי[
  . אחר שכיהחולק/רבו כאילו מהרהר

  ."ובנים לא היו להם] "ג ד' במ[
 …קבל שכר על שתיקתו] י"רש ["ַוִיֹדם אהרן] "ג[
  . וזה יורה מאד על העוה] העוה- צ "א[

ראשכם אל ): "ואיתמראלעזר (ציוי לאהרן ולביו הותרים  
  ).ק" (ובגדכם לא תפרמו", )קמט" (תפרעו

  .לאות אבל  ו
  ].ג-כא א[

  ].ח לג[  ז  ).קא" (ומפתח אהל מועד לא תצאו" 
  .מן המקדש בשעת עבודה] חיוך[

שלא להכס שתוי במקדש וכן שלא ] חיוך[  יא-ח  …ומדוע). קב" (יין ושכר אל תשת" 
כלומר שלא לדון , "ּולהֹוֹרת] "יא[, להורות

בדבר מדיי התורה בעוד שיהא האדם 
  .שיכור אל יורה] ב/עירובין סד. [שכור

 גבר יהיר ולא היין ֹּבֵגדכי ... ]  "חבקוק ב ה[
  "....ינוה

  ].יז,ט ד[  יג-יב  "המנחה הנותרת"את  

 
 עליהם לאכל 

  ].ט כא[  טו-יד  ".שוק התרומה וחזה התנופה"ואת 

שלא אכלו את בשר מכיוון " הנותִרם"י אהרן בשי משה כעס על  ?
  .ומשה מתרצה) שהם אוים(אהרן מסביר . החטאת

לא בוש משה לומר לא ] ב/זבחים קא[  )סוף(כ-טז
שמעתי )  ואמרוהודה בטעות(שמעתי אלא 

  .ושכחתי
  .מפרסת פרסה שסועה ומעלת גרה  ג- איא  ).קג(כשרה  

 
  סימי בהמה

פרט גם כשרה (ולמה ׁשאן ] ב/ סוחולין[  ח-ד  ).קד(טמאה 
 בעשה ולא תעשהלעבור עליו ? )וגם טמאה

  ).להרוויח עוד מצוה(
  י דגים כשריםה(סימו, קפיר וקשקשת  יב-ט  ).קס.  

י
מי
ש
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  .ומכאן למד סימיהם] מאיר[  יט-יג  ).קז(שמות עוף טמא  

    כג-כ  ).קח(טמאים וטהורים ) חגבים(סימי חרקים  
טומאת כל מקום שאמרה ] י כה"רש[  כח-כד  .של חיות טמאות" הֹנֵשא מנבלתם"או " ל הֹנֵגעכ"ֻטמאת   

 שהיא טעוה מגע חמורה מטומאת משא
  .כבוס בגדים

    לח-כט  ).קס, קט(ֻטמאת שמה השרצים  

  בלת בהמה כשרהגע או אכל מיד ב' דב[  מ-לט  ).קסא(ֻטמאת ה.[  

אל תקרי ] א/יומא לט". [וִנְטֵמֶתם בם] "מג[  מד-מא  ).קסה, קסד, קסג, קסב(ֻטמאת שרץ הארץ והמים ורמש  
  ).מלשון טמטום(וטמאתם אלא וטמטם 

  ].'ו', יום ה' בר[עיין 
" שיםייתם קֹדְהוהתקדשתם ִו] "כ ז, מד[
אדם מקדש עצמו מעט ] א/יומא לט[

 מלמטה מקדשין אותו, מקדשין אותו הרבה
  .ב"לעוהז מקדשין אותו "בעוה, מלמעלה

  אם אין דיעה ] ב/ירושלמי ברכות לט[  )סוף(מז-מה  ".להבדיל בין הטמא ובין הטֹהר"סיכום
  ?הבדלה מיין

    ה- איב  ).קסז, קסו(ֻטמאת היולדת  
    )סוף(ח-ו  ).קסח(וקרבה  

דרים [". בדד ֵיֵשב מחוץ למחנה מושבו] "מו[ )סוף(נט- איג 
עי ומצורע : ארבעה חשובין כמת] ב/סד

 מצורע דכתיב …וסומא ומי שאין לו בים
 ומי שאין …"אל נא תהי כמת] "יב יב' במ[

הבה לי בנים ואם ] "ל א' בר[לו בים דכתיב 
  ".אין מתה אנכי

יע
זר
ת

 
 

 

  ).קעז- קעא ,קע, קסט(תורת המֹצרע 

מוציא לשון מצורע ] כלי יקר" [המצרע] "ב[  )סוף(נז- איד
בו אל  שמוציא כל רעתו הסתרת בקררע

החוץ לגלות רעתו בקהל ושם צרעת הוא 
' דב[, ל רעה שהיא כצרה" רצרה רעהלשון 
  ".צרותומצאוהו רעות רבות ו] "לא יז

    .י"אל משה ואהרן אל ב' דבר ה 
   

  ג- אטו
. כדמות טפות וטפות] ע"א" [זב] "ב[
  . שם- " זובו. "לערות הזכר  כוי- " מבשרו"

הטמאות חפצים ואשים שוגע בהם  
  .והטהרותם

שהרֹוק מטמא . וגע בו או שאו] י ח"רש[  יב-ד
  ].דה ה[שא במ

וספר לו שבעת ). "קעט" (וכי יטהר הזב מזֹובו" 
 ".וכבס בגדיו ורחץ בשרו במים חיים וָטֵהר". "ימים

    יג

 

איש איש כי "
יהיה זב מבשרו 

" זובו טמא הוא
  ).קעח(

    טו-יד  .קרבותיו ביום השמיי

   
  ".ל בשרו וטמא עד הערבורחץ במים את כ" 
 

ואיש כי תצא "
ממנו שכבת 

 וכבס - אשר יהיה עליו שכבת זרע "וכל לבוש   ).קפ" (זרע
  ".במים וטמא עד הערב

  .שלא ברצוו] ע"א. [בעל קרי] א/דה מג[  יז-טז
כשיקרה בו אותו דבר שמראה בו ] חיוך[

ראוי לעמוד , הטייתו אל התאוה החומרית
יום אחד בטומאתו כדי שתתקה מחשבתו 

 ובזמן הזה פסקו …יפה ואחר כך יטהר
ם דבטלוה חכמי] א/ברכות כב[בגמרא 

ואין אדם מע מלהתפלל , לטבילותא
… ולשות גם להיח תפלין בשביל קרי

 ואמם בעל פש המטהר לקריו גם היום מדה
, טובה ומשובחת היא לו ותבוא עליו ברכה
  .ויודע דרך הטהרה ורוה טובה יחזיק בה

ם תמצא בכל שאר הטמאי לא]  טזח"רב[
  .כי אם בבעל קרי"  בשרוכל"

ואשה אשר " ?
ישכב איש אתה 

  שכבת זרע

  .פרש  יח  ".ורחצו במים וטמאו עד הערב

 ימים 7 …ואשה כי תהיה זבה דם] "כד- כ[  כד-יט  ).קפא(ֻטמאת ִָדה  
 כל מודה ממגע] י יט"רש[תהיה בנדתה 

תשב / וכל אשר תשכב…וכל הנגע בה, אדם
 יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד …עליו

 7 וטמא … אתה… ואם שכב ישכב…הערב
  ".ימים וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא

  ].כ יח[

רע
מֹצ
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 אחר שיצאו ]י"רש" [בלא עת נדתה] "כה[  ל-כה  ).קפג(וקרבה כשתתרפא ) קפב(ֻטמאת ָזָבה …
] דה עג [- " תהעל נד. "שבעת ימי דתה

זו היא זבה ומשפטה '  מדתה יום אמופלג
טעוה חרוץ בפרשה זו ולא כדת הדה שזו 

איה טעוה והדה , וקרבן קיים 7ספירת 
 ימים תהיה בדתה 7 אלא  קיים7ספירת 

בין רואה בין שאיה רואה ודרשו בפרשה 
 3 יום שבין סוף דה לתחלת דה שכל 11זו 

  .יום הללו תהא זבה 11-ברצופין שתראה 
" והזרתם את בני ישראל מטמאתם] "לא[  )סוף(לג-לא  .סיום 

י שיפרשו " לבאזהרהמכאן ] ח"רב[
אמר רביא ? וכמה, משותיהן סמוך לוסתן

  .או יום או לילה? וכמה עוה. עוה

  ].בי " [אחרי מות שני בני אהרון"  ב- אטז  ).קפד(שים ֳּקָדאיסור כיסה בכל עת אל ֹקדש ה○

    ):קפה( בתאים המפורטים כ"מלבד הכהן הגדול ביו○

 ס ] א/ש כו"רה[  .ירחץ במים וילבש בגדי לבןכ י מה אין כהן גדולמפ
) חטא העגל(לפי שאין קטיגור ? בבגדי זהב

  .עשה סיגור
  "ֹּגָרלֹות… ונתן"שי שעירי עזים  

  ." הִמדברהלעזאזל"אחד ישלח . 1
  ].י"רש[לכפר על עם ישראל 

  ].י"רש[לכפר על טומאת המקדש וקדשיו   'ואחד לה. 2 
  ופר. 3 

  .לחטאת
 ].י"רש[אשתו ואחיו הכהים , לכפר על עצמו

  . לֹעלה-וַאִיל . 4 

  יא-ג

  
    יג-יב  .קֹטרת הסמים 

    יד  .הזאת דם הפר על הכֹפרת ולפיה 

    טז-טו  .שחיטת שעיר החטאת והזאת דמו על הכֹפרת ולפיה 

מלבד הכהן הגדול , שיםֳקָדלאף אדם אסור להיות בֹקדש ה○
  .כ"ביוה" בבֹאו לכפר"

  ].ב-א[חזרה   יז
וכל אדם לא יהיה ] "א/ירושלמי יומא כז[

אפילו אותן שכתוב בהן … "באהל מועד
, )םמלאכי" (ודמות פניהם פני אדם] "א י' יח[

  .לא יהיו באהל מועד
) קד(הזהב /מזבח הקטורת" אחת בשנה] "י[  כ-יח  . מדמם על מזבח הזהב מֶזה, כשיוצא 

 ].י"רש[כ בלבד "המקודש לדברים הללו ביוה
 .דחייתו לצוק זו היא שחיטתו] א/יומא סד[  כב-כא  .הוידוי והשילוח של השעיר לעזאזל 

    ).של כל ימות השה(ו לבישת בגדי. רחיצתו. גיזת בגדיו 
  ".וכפר בעדו ובעד העם"העלאת האיל לֹעלה  

  כד-כג
  

    כה  .הקטרת ִאמורי הפר ושעיר החטאת 

    כו  .על משלח השעיר לכבס בגדיו ולרחוץ בשרו במים 

    כז  .שריפת הפר ושעיר החטאת מחוץ למחה 

    כח  .גם יכבס בגדיו וירחץ בשרו במים, השורף אותם 

תענו את ": "האזרח והגר"וגם מצות יום הכיפורים לכל העם  ח
 לטהר יכפר עליכםכי ביום הזה . "איסור מלאכה, "נפשתיכם

  ".…אתכם מכל חטאתיכם

  ].לב-כג כו[
אנכי אנכי הוא מחה פשעיך ] "מג כה' יש[

]  מד כבשם". [למעני וחטאתיך לא אזֹּכר
ך שובה מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאותי"

  ".אלי כי גאלתיך
עבירות שבין אדם לחבירו אין ] א/יומא פז[

  .יום הכפורים מכפר
ימים טובים לא היו ] משה תעית ד ח[

  … באב וכיום הכפורים15-  כלישראל
 שכל המועדים ב"עוה ול…] ט' מדרש מש[

וימי הפורים לא יהיו בטלין , יהיו בטלין
 אף ימי הכפורים …]אסתר ט כח[לעולם 

והיתה זאת ] "לד[' שא, ן בטלין לעולםאי
  ".לכם לֻחקת עולם

  .כ"תפקיד הכהן הגדול ביו: חזרה 

ול
גד
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הן
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  )סוף(לד-כט

  

  ].כא-יב טו' דב[  ז- איז  ).קפו(איסור לשחוט קדשים חוץ לעזרה ○
רק לפי שהוקם המשכן היה אפשר ] ל"ימ[

  .להקריב בכל מקום שרוצים
  ).תא(עיין   ט-ח  .איסור להקריב מחוץ למשכן○

 רמח, קמח(  .איסור אכילת דם: חזרה.(  

  קפז(ומצָוה לכסות את הדם.(  
  יד-י

  .חיה ועוף ולא בהמה] מאיר[
וצריך המכסה ליתן עפר למטה ] חיוך[

  .ולמעלה

ת
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  68—ג

  ].מ-יא לט [  )סוף(טז-טו  .ֻטמאת האוכל בלה 

 עשם ] תקצא' וי ש"ילקו" [לכת בהםל] "ד[  ה- איח  .ולא בחוקות הגויים. 'יש לשמור חוקי ומשפטי ה: הקדמה
עיקר ואל תעשם טפלה שלא יהא משאך 

ומתך אלא בהם שלא תערב בהם דברים 
  ".והגית בו יומם ולילה] "יהושע א ח. [אחרים

 ואסור להתמהמה ] שבת ב ג-  משה תורה[
בחילול שבת לחולה שיש בו סכה שאמר 

 ולא "וחי בהםאשר יעשה אותם האדם " ]ה[
  .שימות בהם

    יט-ו  ).רז-קפח(איסורי עריות  כ

  ).לה(  כ  .לא תאף: חזרה כ
, שם אליל בי עמון] ז ו ג" ע- ם לעם "רמב[  כא  ).רח" (ומזרעך לא תתן להעביר לֹמלך" ז

" ולֹמֶלך שקץ בני עמון] "א יא ז' מל[ש "כ
  ".ִמְלֹּכם] "שם ה[וקרא גם 

  ].יח י' דב[, ]כ ב[
    כב  ,)רט(משכב זכר  

 כ
 איסורי עריות

    כג  ).ריא-רי(משכב בהמה 

  ".ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם ֹאתה] "כח[  )סוף(ל-כד  .סיום 
] א/מועד קטן ה" [ושמרתם את משמרתי] "ל[

 - משה תורה . [עשו משמרת למשמרתי
  .לעשות סיג לתורה] הקדמה

P "י … ] כד ד' רבה וי[  ב- איט  ".אלהיכם' כי קדוש אני ה, קֹדשים תהיוה"הקב(כשם שא (
מן העריות ] י"רש([פרוש כך תהיו פרושים 

כשם שאי קדוש כך תהיו ) ומן העבירה
  .קדושים

והעין כי התורה הזהירה ] ן ב"רמב[
בעריות ובמאכלים האסורים והתירה 

, הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין
כ ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף "א

' מש[ולהיות , בזמת אשתו או שיו הרבות
וידבר , "בסובאי יין בזוללי בשר למו] "כג כ

שלא הוזכר איסור זה , כרצוו בכל הבלות
  .בל ברשות התורהוהה יהיה , בתורה

  ).לג(  ).ריב" (איש אמו ואביו ִתָראו" !
  ".ואת שבֹתתי תשמרו" ח

  ג
  

הי מסכה לא תעשו לכם) "ריג" (אל תפנו אל האליִלם" ז     ד  ).ריד(" וא

  יותר מבשר זבח השלמים לאחר היום הששלא לאכול ממה ש
  ).רטו(

שאם תחשבו עליו מחשבת פסול ] י ה"רש[  ח-ה
  .לא ירצה עליכם לפי) פיגול(
  ].ז יא]. [כט לד' שמ[

  מצָוה להיח מתבואת  ג
  ,השדה

  האילות
  והכרם

פרט , )םשבלי (לקט, )שדה (פאהמצות   י-ט  ).רכג-רטז" (לעני ולגר"
שפרט מן העבים בשעת הבצירה  (הכרם

  ).וכן בעוללות
אלו דברים שאין להם ] משה פאה א א[

אבל חכמים תו ] חיוך […, הֵּפָאה:שעור
  .60- מ1והוא חלק , שיעור לדבר

בגוב ממון ] א/סהדרין פו[  ).רכד" (לא תגנובו" !
  .הכתוב מדבר

שלא כחש במה ] חיוך[  ).רכה" (ולא תכחשו" 
שהופקד בידיו ובכל מה 

  .שיש לזולתיו עליו
  ).רכו" (ולא תשקרו איש בעמיתו" 

  ].כ יג' שמ[  יא
  

  
    יב  ).רכז" (ולא תשבעו בשמי לשקר" 

) המעסיק(זה ] י"רש" [לא תעׂשק] "יג[  ).רכט" (ולא תגֹזל) "רכח" (לא תעׂשק את רעך" 
  ).והמגיע ל(שכר שכיר ) שלא ותן(הכובש 

כל הגוזל את חבירו שוה ] א/ק קיט"ב[
פרוטה כאילו וטל שמתו ממו שאמר 

כן ארחות כל בוצע בצע את נפש ] "א יט' מש[
  …"בעליו יקח

 "רל" (ך עד ֹבּקרלא תלין פֻעלת שכיר אְת.(  

  יג

  ).תקפח(

ם
שי
קֹד
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 "וך רלא[  )רלא" (לא תקלל חרשו , ובא הפירוש עליו] חימי שאי
וכן ). פילו איו בקרבתךא(שומע קללתך 

, ולשון ִספרא. דלא שמע] אוקלוס[תרגם 
מין לרבות כל ). ממש(אין לי אלא חרש 

ונשיא "]  כב כז'שמ[ תלמוד לומר ?אדם
 ?אם כן למה אמר חרש. " לא תאורבעמך

יצא המת , שהוא בחייםמה חרש מיוחד 
 …)איו יזוק מהקללה(שאיו בחיים 

כדי , ה זול אמר בטעם מצו"ם ז"והרמב
שלא ייע פש המקלל אל הקמה ולא 

  . ואל פחיתות המדות…ירגילה לכעוס
  .)עד(השווה 

וכל שכן שאסור לקלל את זה ] צור לשוך[
  ].חושן משפט כז[ששומע 

  ).רלב" (ולפני ִעור לא תתן מכֹשל"

  יד

  ".…ארור משגה עור בדרך] "כז יח' דב[
 מלוהכל מי שיש לו מעות ו] ב/מ עה"ב[

ולפני עור " עובר משום שלא בעדיםתן או
שעולה על רוחו של ] י"רש" [לא תתן מכשול

  .לוה לכפור
ועל , חרב באה לעולם על עוי הדין] אבות ה ח[  , )רלג" (לא תעשו ָעֶול במשפט" ן

  .רים בתורה שלא כהלכהוועל המ, עוות הדין
  ).עט(  ,"לא תשא פני דל" ן
    ,)לדר" (ולא תהדר פני גדול" ן
  ).רלה" (בצדק תשפט עמיתך" ן

  טו

 הוי דן את חבירך לכף …] א/שבועות ל[
ואה חבירו עושה דבר ר)ה] (י"רש. [זכות

שאתה יכול להכריעו לצד עבירה ולצד 
. זכות הכריעו לזכות ואל תחשדהו בעבירה

  .]אבות א ו[וגם 
  .איסור רכילות  ).רלו" (לא תלך רכיל בעמך" !

כי הרוכל מעתיק … ךכמו רכולת] ע"א[
הרכיל יגלה לזה יקה מזה וימכור לזה ו

הולך רכיל ] "יא יג' מש[. מה ששמע מזה
  ".ונאמן רוח מכסה דבר מגלה סוד

 ּוְלֹפֶתה הולך רכילגולה סוד ] "כ יט' מש[
  ".שפתיו לא תתערב

לעולם אל יספר אדם בטובתו ] ב/ב קסד"ב[
  .של חבירו שמתוך טובתו בא לידי רעתו

  ).רלז" (א תעמד על דם רעךל" !

  טז

שלא מע מלהציל פש מישראל ] חיוך[
  .כשראהו בסכת המיתה

הצל לֻקחים למֶות ּוָמטים להרג ] " כד יא'מש[
  ".אם תחׂשוך

כל שלא דבר , שוא] משה סהדרין ג ה[  ,)רלח" (לא תשנא את אחיך בלבבך" !
  .עמו שלשה ימים בֵאיָבה

עשה " (ך כמוךואהבת לרע ")רמג(השווה 
לא תתעב ] "כג ח' דב[השווה ). ולא תעשה

  ".אֹדמי כי אחיך הוא
אין לוקין על  ו]ה דעות ו  - משה תורה [

 ולא הזהירה .לאו זה לפי שאין בו מעשה
אבל המכה את . שאה שבלבתורה אלא על 

פ שאיו רשאי איו "חבירו והמחרפו אע
  ".לא תשנא"עובר משום 

הוא רשע בעונו ימות ודמו … ] "ג יח' יח[  )רלט" (יתךהוכח תוכיח את עמ" !
 מכל והשיבושובו ] " יח לשם[". מידך אבקש

  ".פשעיכם
באזני כסיל אל תדבר כי ] "כג ט' מש[אולם 

  ".יבוז לשכל מליך
  ).רמ" (ולא תשא עליו חטא" 

  יז

כאשר יחטא  עליך אשם   שיהיה]ן"רמב[
שלא תקבל אתה עוש  … הוכחת אותוולא

  .שלובחטא 
 מ"ב. [לא תלבין את פיו ברבים] י"רש[
כל המלבין פי חבירו ברבים כאילו ] ב/ח

אין לו חלק ] א/סהדרין קז. [שופך דמים
  ].אבות ג יא. [ב"עוהל
 וירם יד במלך …וירבעם] "א יא כו' מל[
] מאיר. [הוכיחו ברבים] י"רש" [)שלמה(

 .זכה שמלך אבל עש שלא שאר במלכותו
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 ] איסור רכילות-ע ל "קשו[, ]יומא כג[  ,"את בני עֶמך) "רמב" (ולא ִתֹטר) "רמא" (םלא ִתֹק" !
 אמר לחבירו השאילי? קימהוכיצד היא ה

למחר היה . אמר לו איי משאילך, קרדומך
אמר לו חברו , חברו צריך לשאול ממו

אמר לו איי משאילך . השאילי קרדומך
כמו שאתה לא השאלתי כאשר שאלתי 

ראובן שאמר ? הטירהכיצד היא . ממך
ולא רצה , לשמעון השאילי דבר פלוי

לימים בא שמעון לשאול איזה חפץ . שמעון
ואמר לו ראובן הא לך הריי , מראובן

 לא אשלם לך כמעשיך, משאילך ואיי כמותך
  .אלא ימחה הדבר מלבו ולא יזכרו כלל -
אל תאמר כאשר עשה לי כן ] "כד כט' מש[

] יז ט' מש[ ". אשיב לאיש כפעלואעשה לו
 -  מבקש אהבה וֹׁשֶנה בדבר - מכסה פשע "

אם יחטא איש לאיש ] י"רש". [מפריד אלוף
מכסה עליו ואיו מזכיר לו חטאתו וזה 

 גורם לו ואיו מראה לו פים זועמות
  .שיאהב אותו

". אל נקמות הופיע'  הנקמותאל ] "צד א' תה[
א חום . ["י לנקמותהאל הנותן ] " יח מחשם[
  ".יוֹאיָב הוא לונוטר יוצָרל'  הֹנקם …] "ב

  ).רמג" (ואהבת לרעך כמוך" !

  יח

 -דעלך סי ): הלל(אמר לו ] א/שבת לא[
 זו היא כל התורה כולה –לחברך לא תעביד 

).  לחברךאל תעשה, מה ששוא עליך(
זהו רבי עקיבה אומר ] ב/ירושלמי דרים ל[

זה ] "ה א' בר[ר בן עזאי אומ. כלל גדול בתורה
. ביום ברֹא אלהים אדם. אדםספר תולֹדת 

  .זה כלל גדול מזה" בדמות אלהים עשה ֹאתו
כל הדברים  ] הלכות אבל יד א- ם "רמב[

 עשהשאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים 
מסילת  [. בתורה ובמצותאתה אותן לאחיך

 בלי כמוך,  בלי שום הפרשכמוך]  יא- ישרים 
  !כמוך ממש, ת ומזימותבלי תחבולו, חילוקים

 חסר לב ואיש - בז לרעהו ] "יא יב' מש[
 - בז לרעהו ] "שם יד כא". [תבונות יחריש

כמים הפנים לפנים ] " כז יטשם[ ".…חוטא
לפי מה שאדם ] י"רש[ ".כן לב האדם לאדם

. יודע שחבירו אוהבו כן הוא מראה לו פים
ייטיב גם  - אם לבו טוב על חבירו ] מצודות[

  .תרע גם היא - רעה לבו ואם 
 לא אם הוא אם טוב הוא אבל "רעך"] ם"רשב[

 ".שנאת רע' יראת ה] " ח יג'מש ['כ כדהוא רשע
 ".…שנאו רע ואהבו טוב] "עמוס ה טו[וגם 

  ".תועבת צדיקים איש ָעֶול"]  כט כז'מש[
אסור לאדם לבקש דין מן ] ידע כט "קשו[

  .השמים על חברו שעשה לו רעה

 " רמד( "ביע ִּכלַאיםלא תרבהמתך(,    

 "רמה( "לא תזרע ִּכלַאים  שדך(,    

 " ִּכלַאים שעטנז לא יעלה עליך  ובגד."  

  יט

  ).תקא(

בת ½ - שפחה ו½ - ש… כעית… ] י כ"רש[  כב-כ  .יביא קרבן איל אשם" …שפחה ֶנֱחֶרֶפת… ואיש כי ישכב את" 
  …)לעבד עברי(המאורסת , )פדויה(חורין 

 אכל ים , תֹוָעְרָל מפירות האילן תוך זמן שלאוהן שלש ש
  ).רמו(ראשוות לטיעתו 

  .ָערלהאסור מצות 

  ).רמז" (…ובשנה הרביעת יהיה כל פריו ֹקדש" 

  כה-כג

כמו (אכלים לבעלים ] חיוך. [טע רביעי
 לכבד את ]ן כג"רמב[ .בירושלים) מעשר שי

  . כל תבואתומראשית' ה

 "קמח(  ).רמח" (לא תאכלו על הדם.(  
    ,)רמט" (לא תנחשו" ז
  ).ר" (ולא תעוננו" ז

  כו

 לומר שעה פלוית עוותשלא קבע ] חיוך[
  .טובה לעשות בה מעשה

ואיזהו . פאת ראשו סוף ראשו] ב/מכות כ[  )רא" (לא תִקפו פאת ראשכם" ז
זה המשוה צדעיו לאחורי אזו ? סוף ראשו
  .ולפדחתו

  ).רב" (ת פאת זקנךולא תשחי" ז

  כז

 וחמש …שלא לגלח פאת הזקן] חיוך[
לחי העליון :  ואלו הן…פאות יש בו בזקן

 ושבולת הזקן …והתחתון מימין ומשמאל
מכות  […והוא מקום חבור הלחיים למטה

  ].א/כ
  ".לא תתגודדו] "יד א' דב [)תסז(  כח  ,"ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם" ז
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    ).רג" (םוכֹתבת קעקע לא תתנו בכ" ז

 "תקע(  כט  ".…אל תחלל בתך להזנותה.(  

    ,"את שבֹתתי תשמרו" ח

  ).רד" (ואת מקדשי תראו"○
  ל

  

    לא  ).רו" (ואל הִיְדֹענים) "רה" (אל תפנו אל הֹאֹבת" ז

מזקנים אתבונן כי פקודיך ] "קיט ק' תה[  ).רז" (מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" !
  ".נצרתי

  ".ויראת מאלהיך" !

  לב

על פיו ' להיות יראת ה] חיוך [).תלב(
כלומר שירא ביראת , תמיד לבלתי חטא

 .עשו ולא יהיה לבבו בלי מגור אליו כל היום
  ". ממנוגורוכבדוהו ו] "כב כד' תה[

  ).תלא(  לד- לג  .היחס הטוב אל הגר ג
לו ) תזכיר(לא תאמר ] י"רש" [לא תונו] "לג[

א ועכשיו אתה בא "ד עאמש היית עוב
  ?ללמוד תורה שתה מפי הגבורה

  ".ואהבת לו כמוך] "לד[
  ות במדות ומשקלותח(שלא להוט, ראבן ואבן ומאזני מרמה ' תועבת ה] "כ כג' מש[  לו-לה  ).ר

  ".לא טוב
 ַטי ושמרתם את כל ֻחֹקַתי ואת כל משָּפ"  )סוף(לז  .'ציווי לשמירת ֻחקי ה

] א/קידושין מא[ ."'י ה אנםָתועשיתם ֹא
מחריך …  מצוה בו יותר מבשלּוחו

 במצות עסיק גופודכי ] י"רש[… רישא
  .לכבוד שבת) בפרט(… מקבל שכר 

  ).רח(  ה- אכ  ".אשר יתן מזרעו לֹמלך מות יומת" ז

  ).רו, רה(  ו  . כרת– ִיְדֹעים והֹאֹבתהֹפה אל ה ז

 יט לז[ ,]ה-יח ד[  ח-ז  .'ציווי לשמירת ֻחקי ה.[  

  כא יז' שמ[  ט  . יומת-) רס(המקלל אביו ואמו.[  
 .לרבות לאחר מיתה] י"רש" [אביו ואמו קלל"

  ).לה(  י  . יומתו–הֹאף עם אשת איש  כ

  ).קצא(  יא  . יומתו–הֹשכב עם אשת אביו  כ

  ).רא(  יב  . יומתו–) אשת הבן(הֹשכב עם כלתו  כ

  ).רט(  יג  . יומתו–הֹשכב את זכר משכבי אשה  כ

אי אתה ] י"רש" [ישרפו אתו ואתהן"). רג(  יד  ).רסא( ישרפו –הֹשכב עם אשה ואמה  כ
יכול לומר אשתו הראשוה ישרפו שהרי 

 …אלא. שאה בהיתר ולא אסרה עליו
]. סהדרין עה[ששא את חמותו ואמה 

? "אתהןו" ומהו אלא חמותוא אין כאן "וי
  …את אחת מהן

  ).רי(  טו  . יומתו–ה איש הֹשכב עם בהמ כ

  ).ריא(  טז  . יומתו–אישה הֹשכבת עם בהמה  כ

  ).קצב(  יז  . וכרתו–המגלה ערות אחותו  כ
  ).קפא, רז(  יח  . וכרתו–) ִדה(השכב עם אשה ָדָוה  כ

  ).קצח, קצז(  יט  . ישא עוו–המגלה ערות אחות אביו או אמו  כ

אין לו בים , יש לו בים קוברן] י"רש). [ר(  כ  . ימתו ערירים–) אשת אחי האב(השכב עם ֹדדתו  כ
  .העוש בידי שמים] מאיר. [מת בלא בים

  ).רב(  כא  . ערירים יהיו–המגלה ערות אשת אחיו  כ

 ין שלא יאמר אדם] י כו"רש[  .ציוי כללי לשמור חקתיופשי : מ
אי אפשי ) או(? קצה בבשר חזיר) ממילא(
אבל ?  ללבוש כלאים)במילא איי רוצה(

ומה אעשה ) אלא רוצה אי(יאמר אפשי 
ואבדיל ] "כו[ל "ת. ואבי שבשמים גזר עלי

שתהא " אתכם מן העמים להיות לי
 פורש מן העבירה הבדלתכם מהם לשמי

  .ומקבל עליו עול מלכות שמים
  ).רסב(ושלא ללכת בחוקות הגוים  ז

  כו-כב

  
  ].כ ו[  )סוף(כז  . יסקלו- ִיְדֹעימי שיהיה בהם ֹאב או  ז

, רסג(שלא יטמא ֹּכהן הדיוט במת זולתי בקרובים המבוארים  ל
  ).רסד

שהוא כל ] ספורו" [לא יטמא בעמיו] "א[  ד- אכא
מת מן ההמון שאיו קרובו אלא שהוא 

  .מעמו בלבד
… על המת] י"רש[  )תסח( :בישראל  ה  לא יקרחו קרחה בראשם" ל

וילמדו ישראל 
מכהים בגזירה 

  .כל הראש… והשו

ֹמר
א
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שאיו חייב ] י"רש[  )רב(   ופאת זקנם לא יגלחו ל
אלא על דבר הקרוי 

גלוח ויש בו השחתה 
  .וזהו תער

לחייב על כל ] י"רש[  )תסז(  ".ובבשרם לא ישרטו שרטת ל
  .שריטה ושריטה

  ].יט ב[  קֹדשים יהיו לאלהיהם" ל
שאפילו במותר לישראל יהיו … ] ן"רמב[

יבדלו מטומאת המתים , שיםהכהים פרו
  …ושואי השים שאין הגוות להם

  "…כי) רסה(ולא יחללו שם אלהיהם  ל

  ו

, שטמא(ֹּכהן ) בקדש(ושלא ישמש ] חיוך[
עד שיעריב ) אלא(טבול ) אף אם הוא כבר

  ).תשקע השמש(שמשו 
שבעלה בעילת ישראל האסור לה ] י"רש[  ,)רסו(זוה  ל

חייבי כריתות או תין או ממזר כגון 
  ].יבמות סא[

, שולדה מן הפסולים שבכהוה] י"רש[  ,)רסז(חללה  ל
כגון בת אלמה מכהן גדול או בת גרושה 

וכן שתחללה מן , מכהן הדיוט) וחלוצה(
 .י ביאת אחד מן הפסולים לכהוה"הכהוה ע

 ל

לא יקחו 
  :לאשה

  ).רסח(גרושה 

  ז

  
שאם לא רצה ,  על כרחו- " וקדשתו] "י"רש[  ח  .)רסט)" (את הֹּכהן (וִקדשתֹו" ל

את אותה אישה לעיל שפסולה (לגרש 
יבמות [הלקהו ויסרהו עד שיגרש , )עבורו
 הוג בו קדושה - " קדוש יהיה לך]. "פח

לפתוח ראשון בכל דבר ולברך ראשון 
  ).כ"ת(בסעודה 

 ותן טעם - " מקדשכם' אני ה] "ח"אה[
ת כי באמצעו, לחיוב ישראל בדבר זה

ברוך הוא משרה שכיתו ' קדושת כהן ה
ואם אין כהן אין , בתוכיו ומקדש אותו

  .עבודה ואין מקדש ואין שוכן
  ).תקע(  ט  . ִתשרף–בת ֹּכהן הזוה  ל

  ).ק, קמט(  י .)יפרם בגדיו, שלא יפרע ראשו(להוג אבלות  ל

ואפילו בקרובים כמו לכהים ] חיוך[  יא  ).רעא, רע(לִהטמא בֻטמאת המת  ל
  ).רסד, רסג(הדיוטים 

 ל

, בשרתו בקדש
שמת עליו 

אפילו , קרוב
אסור , אב ואם

  :לו
  ).קא(  יב  .שיצא מן המקדש

דה , א/כתובות לט, ב/ק, ב/יבמות יב[  ).רעב(בתולה   שִישא ל
 שה ויום 11מבת ? קטהואיזו היא ] א/מה

 עד 12] מאיר. [ שה ויום אחד12אחד עד 
  . בוגרת12½מעל ,  ערה12½

  .אלמהשלא ישא כהן גדול ] חיוך[  ,)רעג(אלמה  ל
 ל

  ולא
  . כמו כהן הדיוט).רסח-רסו(  .וחללה ֹזה, גרושה

 ל

ֹּכהן 
 גדול 

  ).רעד" (ולא יחלל זרעו בעמיו"

  טו-יג

  .שלא יבעול כהן גדול אלמה] חיוך[
יכול ). רעז( בהיכל ולא יכס) רעו, רעה(שלא יקרב : ֹּכהן בעל מום ל

  ".מקדשי הקדשים"לאכול מן הקדשים הקלים אך לא 
אלו ] י"רש" [ומן הקדשים יאכל] "כב[  )סוף(כד-טז

  ].ב/זבחים קא[ָקדשים קלים 
 ] סדר קרבות- סדור תפלה , משה זבחים ה[
חוץ משי (שלמים .. ,איל זיר ותודהה

 פסח והמעשר והבכורה.. ,)כבשי העצרת
  .יטתן בכל מקום בעזרהשח. קדשים קלים

שלא יאכל מן הקדשים ). רעח(שלא יעבוד בקדש : ֹּכהן טמא ל
  ".ובא השמש"אלא לאחר ש) רעט(

". וזרח השמש ובא השמש] "קהלת א ה[  ט- אכב
  ].א/ברכות ב[ועיין 

  ,)רפ (.חילוי] אוקלוס. [שאיו מזרע אהרן] ע"א [זר
  , )רפא(ולא עבד עברי של הכהן 

שלא יאכל ש
  תרומה

  ).רפב (ערלולא 

 הכתוב בתרומה - " לא יאכל קדש] "י"רש[  י
  ].א/סהדרין פג[מדבר שכל העין ְדבר בה 

קרא קדש ממתי שקוראים אותו ] מאיר[
זו ", "זה מעשר"): "קריאת שם("כך 

  …, "תרומה
? "תושב"ואיזהו ] י"רש" [תושב ֹּכהן ושכיר"

רצע שהוא קוי לו עד היובל ) עבד(זה 
זה קוי קין שים שיוצא ? "שכיר"ואיזהו 
תוב ולמדך כאן שאין גופו קוי בא הכ. בשש

  .לאדויו לאכול בתרומתו
עבד .  קיין פש–עבד כעי אוכל ] מאיר[  יא  .ילדיו ואשתו מותרים לאכל, עבד כעי של הֹּכהןש

 . איו קיין פש אלא שכיר–עברי לא אוכל 
ת בת כהן שמתחתש

  עם ישראל
  ].כא ז[ראה   יב  ).רפג(שלא תאכל מן הקודש 

לשון חול ] מאיר. [ֲחָלָלה] חיוך[קראת 
  .לעומת הכהוה



  73—ג

ללא ילדים מותר לאכל , אלמה או גרושהש
  .בבית אביה

  

  ".וכל זר לא יאכל בו"ש

  יג

  ).רפ(
  ).קכז(  יד  .חמישית+ ִיתן לֹּכהן מחירו , הֹאכל ִמֹקדש בשגגהש

איו פורע לו מעות אלא פירות של ] י"רש[
  .חולין והן עשין תרומה

והוא הדבר שלא יטלה , בין ישראל בין כהן, שלא לאכול טבלש
  ,)רפד (ממו תרומה ומעשרות

 להאכיל - " …ולא יחללו] "י"רש[, א"ד  טו
  .לזרים) תרומה(

א הביותי דעתו ול ]ן"רמב" [והשיאו אותם"  טז  .כי בכך ישאו הֹּכהים בֲעֹום 
כי יראה מדבריו שזה הלאו , )י"של רש(

 הוא שלא יאכילו התרומה כהיםאזהרה ב
כוי  … ואם כן ראוי שפרש…לזרים

 שיטעיו הכהים לישראל עון ישראלל
  .אשמה כאשר יאכלו הקדשים

  ות בעלי מוםכה-יז  ).רצב, רצא, רצ-רפה(שלא להקריב קרב    
  כז-כו  ).רצג(ים ומעלה  ימ8-מקרבן בהמה יהיה    
  ה ביום אחדבוכים [  כח  ).רצד(שלא לשחוט בהמה וב אין הפרש בין צער ]  ג מח- מורה

  .האדם עליו וצער שאר בעלי חיים
  .ומותר לשחוט האב והבן] י"רש[

  קמב(  לא-כט  ".ביום ההוא יאכל"זבח תודה.(  

  ).רצה" (לא תחללו את שם ָקדשי" 
  ).רצו(" תי בתוך בני ישראלקדשונ" 

: שמסור פשו ולא עבור על]  תורהמשה[  )סוף(לג-לב
 אבל .שפיכות דמים או גילוי עריות, ז"ע

כשיעמוד מלך רשע ויגזור (בשעת השמד 
) לבטל את דת ישראל או מצוה מן התורה

  .ייהרג ואל יעבור אפילו על אחת משאר המצות
 יהא ה לאקדוששבכל דבר ] ב/ברכות כא[

  .פחות מעשרה
    ב- אכג  .הקדמה 

  ).לב(  ג  ".כל מלאכה לא תעשו) ?(מקרא קדש : "שבת ח

" ביום הראשון מקרא קדש". "שבעת ימים ַמצות תאכלו"  :פסח ח
והקרבתם ", )רצח" (כל מלאכת עֹבדה לא תעשו", )רצז(

" ביום השביעי מקרא קדש", )רצט" (שבעת ימים' ִאֶׁשה לה
  ).שא" (א תעשוכל מלאכת עֹבדה ל", )ש(

  .א ביסן"כ- ו"ט  ח-ד

  .ז ביסן"ט  .ביום שי של פסח
את העומר בפסח לקחו מהתבואה ] זאב[

  .הלחה שטרם התייבשה בשדה
    כבש לעולה

 קרבן העומרִמצות  ח
  ): מחת ביכורים(

אחד של שעורים " ראשית קצירכם"ֹעמר ו
  ).שב) (ֹעמר התופה(

והותר , ל המזבח עקומץמקטירים ממה 
  .אכל לכהים

 וכרמל ) שד(קלי , )שג(לחם : שלא לאכול עד אז מתבואה חדשה
  ).שה(

  יד-ט

, שעורה, כוסמת, חטה: מחמשת מיי דגן
  .שבולת שועל ושיפון

מיום הביאכם את ֹעמר … וספרתם לכם"  ).שו(ספירת הֹעמר  ח
  ".… יום50תספרו …  שבתות7התנופה 

ספירה בימו מדאורייתא חיוב ה] אבידור[
כי עד חג השבועות יכולה לבוא הגאולה 

]  עיקרי האמוה13ם "רמב[ויבה המקדש 
  .בכל יום אחכה לו שיבוא

  ].טז י' דב[, ]כח כו' במ. [בסיון' ו .וֹעלה וחטאת ושלמים) שז" (והקרבתם מנחה חדשה" ח
". …לחם תנופה …מנחה חדשה] "יז- טז[
חג ] י"רש" [וביום הבכורים] "כח כו' במ[

ש " עבכורי קציר חטיםהשבועות קרוי 
 שהם ראשוים למחת חטים שתי הלחם

  .הבאה מן החדש
 ח

  : שבועות

כל מלאכת ) "שח" (וקראתם ביום הזה מקרא ֹקדש"
  ).שט" (עֹבדה לא תעשו

  כא-טו

  

  ).ריז-רטז(  ,לא תכלה פאת שדך" ג
 ולקט קצירך לא תלקט ג

  כב  ".לעני ולגר תעֹזב ֹאתם
  ).ריט- ריח(

 ללמדך שכל הותן] י"רש[
לקט שכחה ופאה לעי 

כראוי מעלין עליו כאילו 
ק והקריב "בה ביהמ

  .עליו קרבותיו בתוכו
  .יום הדין. בתשרי' ב',א  ).שי" (שבתון" ח
זכרון ] "כד. [)תה(" יום תרועה"] כט א' במ[  ".זכרון תרועה" ח

לזכור לכם עקידת יצחק ] י"רש" [רועהת
  ].ה לב"ר[שקרב תחתיו איל 

    ).שיא" (כל מלאכת עֹבדה לא תעשו" ח
 ח

ראש 
: השה

באחד 
לחדש 
  השביעי

  ).שיב" ('והקרבתם ִאֶׁשה לה"

  כה-כג
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  .בתשרי' י  ).שיג" (ועניתם את נפשתיכם" ח
  .כ"מוסף יו  ).שיד" ('והקרבתם ִאֶׁשה לה" ח
  .כ"שלא לעשות מלאכה ביו] חיוך[  ).שטו" (כל מלאכה לא תעשו" ח
    ".ונכְרתה) "שטז" (…כל נפש אשר לא תֻענה" ח
 ח

יום 
: הכיפורים

בעשור "
לחדש 

  ).שיז" (שבת שבתון הוא לכם"  "השביעי

  לב-כו

  .כ"מצות שביתה ממלאכה ביו] חיוך[
כל מלאכת עֹבדה ", )שיח( "רא קדשביום הראשון מק" ח

  ).שיט" (לא תעשו
  

  ).שכ" ('שבעת ימים תקריבו אשה לה" ח

א "כ- ו"ט
  .בתשרי

  
" והקרבתם ִאֶׁשה) "שכא" (ביום השמיני מקרא קדש" ח

  ).שכג" (כל מלאכת עֹבדה לא תעשו", )שכב(

  לו- לג

 ]י"רש" [ היאעצרת] "לו [שמיי. ב בתשרי"כ
 … ואמר…יו לסעודהכמלך שזימן את ב

 .עכבו עמי עוד יום אחד קשה עלי פרידתכם
    .סיכום ח
  ).שכד(טילת לולב : ארבעת המיים ח

  מא-לז
  

 ח

: חג הֻסכות
יום 15-ב"

לחדש 
, "השִבעי

שבעת "
" ימים

ושמיי 
  עצרת

למען ידעו ֹדֹרתיכם ) שכה (בֻסֹכּת תשבו שבעת ימים"
  ".…כי

' כל מעשי ה] ן"רמב" [בסכות הושבתי] "מג[  מג-מב
הגדול אשר עשה עמהם להפליא ששכן 

  ].סוכה יא[עי כבודו כסוכה אותם ב
משה התקין את ] א/ירושלמי מגילה כט[  )סוף(מד  ".אל בני ישראל' וידבר משה את ֹמעדי ה: "סיום 

שיהו קורין בתורה בשבתות ישראל 
ובימים טובים ובראשי חדשים כחולו של 

אל בני ' וידבר משה את מועדי ה"' א שמועד
ין שיהו קורעזרא התקין לישראל ". ישראל

  …בתורה בשי ובחמישי ובשבת במחה
  ].ד- ח א' במ [).צח(  ד- אכד  .כל יום" יעֹרך ֹאתו אהרן. "דיי המורה ורותיהק

אביי הוה ]  סדר קרבות–סדור תפלה [
 ִדשּון מזבח …מסדר סדר המערכה

 דם … הטבת חמש רות…הפימי
  … קֹטרת…  הטבת שתי רות…התמיד

ה על הֻשלחן ביום השבת וֲאָכֻלהו ִסדור לחם הפים והלֹבק
  .הֹּכהים

  ).צז(  ט-ה

דתן (רשע שולד מאשת שוטר עברי ] ל"ימ[  , בן של אשה ישראלית ואיש מצרי 
ומוגש מצרי ") שלומית בת דברי למטה דן"ו
בקש לקבוע ]) ב יב' שמ[שאותו הרג משה (

  .אהלו במחה
 הישראלי משבט דן אמר מה אתה ]ל"ימ[  ,")וינצו("רב עימו איש ישראלי  

איש על ] "ב ב' במ: [שאמר? מחפש במחה
הלך בן המצרי ". לבית אבתםבֹאֹתת  דגלו

  .למשה ושמע מפיו אותם דברים
  ".ויֹקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל" 

  יב-י

  .התחיל לכפור בעיקר] ל"ימ[

 כ"ת (]י"שר" [ורגמו אתו כל העדה] "יד[  .אותו מצֶוה לרֹגם' ה (
ששלוחו של אדם ) מכאן (.במעמד כל העדה

  ).העדה כולה (כמותו) הרוגמים(

 
 

  ".…מות יומת' וֹנקב שם ה… איש כי יקלל אלהיו" 

  טז-יג

  )ע(
  ).מז(  יז  . יומת–אדם )  שהרג]י"רש[(מכה כל פש  ן

 –סמכו לדיו של המקלל ] ל"ימ[
  .כי זהו גם דיו של ישראל

    יח  .מה ישל–מכה פש בהמה  ן

 איו תית מום ] כי"רש[]. כה-כא כד' שמ[  כב-יט  .וכל מום" …עין תחת עין" ן
  . שמין אותו כעבד,ממש אלא תשלומי ממון

ובמכה אביו ] י"רש" [ומכה אדם יומת] "כא[
  .)מח (ואמו דבר הכתוב

  עשה רגם–כך סוף(כג  . המקלל(    

 
 

מה עין ] י"רש" [בהר סיני] "א. [)פד(  ז- אכה  .)שכט-שכו (ת הקרקעות בשביעיתִמצות שמיטט
 ובא …?]יט' שמ [שמיטה אצל הר סיי

הכתוב ולמד כאן על כל דבור שדבר למשה 
שמסיי היו כולם כללותיהן ודקדוקיהן 

  ).'חומש וי(וחזרו ושו בערבות מואב 
    יג-ח  ).שלה-של(ִמצות שת יובל ט

 "יה וממכר " אל תונואת ממון] י"רש" [אל תונו] "יד[  טז-יד  ).שלז-ושל(בקזו או.  

שלא אמר לישראל דברים ] חיוך[  ,)שלח" (ולא תונו" !
שיכאיבוהו ויצערוהו ואין בו כח להעזר 

] ב/מ ח"ב[ל "ובפירוש אמרו ז. מהם
אם היה … באואת דברים הכתוב מדבר

בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך 
  …גר… יה בן גרים אם ה.הראשוים

היך"    ,"ויראת מא

  יט-יז

גדול אואת דברים ] ב/מ ח"ב[ ).תלב(
ויראת … ] "יז[ שזה אמר בו מאואת ממון

") אל תונו איש את אחיו] "יד([וזה " מאלהיך
  ."ויראת מאלהיך"לא אמר בו 

ַהר
ְבּ
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 "י"רש" [וישבתם על הארץ לבטח] "יח[  ".ועשיתם את ֻחקתי ואת משפטי תשמרו [
] כו לד[' ן שמיטה ישראל גולים שאשבעו

  ".אז תרצה הארץ את שבתותיה"
    כב-כ  ".הִששית וִצויתי את ברכתי לכם בשנה… וכי תאמרו"ט

  הקדמהט  ).שלט" (…והארץ לא תמכר לצִמֻתת כי"
מתי מותר 

  ?לגאול
  ?גאל ביובל  ?י מי"ע

] ל"ימ. [שלא יהא הלוקח כובשה] י"רש[  כד-כג
ורק , שאתם דומים לאורחים הוטים ללון

ם עשים תושבים עמי י קיום המצות את"ע
  .ששם המדור האמיתי, ב"בעוה

  ].ערכין ט[
שדה בעיר ט

שאיה מוקפת 
  ).שמ(חומה 

הבעלים או  לאחר שתיים
  קרובו

) כ"ת] (י"רש" [כי ימוך אחיך ומכר] "כה[  כח-כה  כן
מלמד שאין אדם רשאי למכור שדהו אלא 

וכי "ובמדרש ] ח"רב. [ימחמת דוחק עו
מן ) ריקים(אלו ישראל שהם , "ימוך אחיך
שהם מכרים ביד " ומכר מאחזתו", המצות

  …ה"זה הקב" ובא גואלו", ם"צוררי עכו
כמה ] י"רש" [ ממכרושניוחשב את ] "כז[

  … כפי חשבון… היו עד היובלשים
עיר חומה ט

  ).שמא(
) כ"ת] (י"רש ["בית מושב עיר חומה] "כט[  ל-כט  לא    עד שה

בית בתוך עיר המוקפת חומה מימות יהושע 
בקשר ] זאב. [יריחו, ירושלים] מאיר. [בן ון

  .יש ספק'  וכוצפת, חברון, לטבריה
בתי חצרים ט

בעיר שאיה 
  מוקפת חומה

  . מיד אם ירצה- " גֻאלה תהיה לו] "י"רש[  לא  כן    מיד

ערי הלוים  ל
  ).שמב(

שיתו שאר השבטים ערים ] חיוך [).תח(  לד-לב  כן  "מן הלוים"  מיד
 ערי 6עם ,  עיר48והם , ידועים לשבט לוי
  …מקלט שהיו בהן

פירוש " …ונתנו ללוים] "לה ב' ח במ"אה[
שלא יהיה ללוים חלק וחלה ' הגם שצוה ה

לא ינחלו ] "כו סב, יח כג' במ: [עיין, בארץ
אבל בתורת חסד יתו , )תקה, תקד" (נחלה

כדין ,  שהגיעםלהם מתת חם ממה
  .שהשיגה ידו) שלא(שמפרסים מי 

  סח(  לח-לה  ).שמג(שלא להלוות בִרבית לישראל.(  
 חייך] א/ סבמ"ב" [ךָמי אחיך ִעוֵח] "לו[

רמז ] בעל הטורים[ .קודמים לחיי חבירך
וכן הוא אומר . שכל המלוה ברבית איו חי

  ".וחי לא יחיה… בנשך נתן] " יח יג'יח[
  )., מב(  מג-לט   ).שמו-שמד(ברי דיי עבד ע ד

פירשו ? עבודת פרךואי זו היא ] חיוך שמו[
וכן , עבודה שאין לה קצבה) 1(ל שהיא "ז
עבודה שאין אדם צריך לה אלא יעשה ) 2(

  .כדי שלא יתבטל העבד
 כל מצוה שהאשה] ב/כריתות ז] [א/חגיגה ד[  מו-מד  ).שמז(דיי עבד כעי  ד

כל מצוה שאין , חייבת בה עבד חייב בה
. האשה חייבת בה אין העבד חייב בה

 .בעבד משוחרר אין צריך לקבל] ב/יבמות מז[
שלא יח הגוי השוכן בארצותיו ] חיוך[  )סוף(נה-מז  ).שמח(דיי עבד עברי אצל גוי  ד

, להעביד בעבד עברי שמכר עצמו לו
  .בעבודת פרך

  ).תצג, ריג, כז(  "ופסל ומצבה לא תעשו לכם אליִלם" ז
  ).שמט" (…ואבן משכית" ז

   אכו
לפי שהיו עושין כן ] משה תורה, חיוך[

ישימו אבים מצוירות במלאכה אה , ז"לע
  .והיו משתחוים עליה לפיו, לפי הצלם

    "את שבֹתתי תשמרו" ח

  ".ומקדשי תראו"○
  ב

  ).רד(
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 "כם  והתהלכתי בתוכ…משכני בתוככםונתתי … אם בֻחֹקתי תלכו
  "…והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם

  . שתהיו עמלים בתורה] י ג"רש[  יג-ג
ה לא כך "אמר הקב] א רבה יא"תדב[

פ שאין בהם בישראל "כתבתי בתורתי אע
אלא דרך ארץ בלבד ) דברי תורה/דעת(ת "ד

ורדפו מכם ] "ח[יקוים בהם בישראל הכתוב 
אבל " …חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו

] לב ל' דב[שו את התורה והמצות אם תע
 ".…אלף ושנים יניסו רבבה )מכם(ירדוף אחד "
  ".…איש אחד מכם ירדף אלף] "יהושע כג י[
" והקימותי את בריתי אתכם] "ט] [ט יא' בר[
לא כברית הראשוים ] ספרא בחוקותי ב[

אשר ] "לא לא' יר[שאמר . שהפרתם אותה
ם המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם נאו

שלא תופר מעתה " ברית חדשה"אלא " 'ה
' הנה ימים באים נאום ה] "לב- שם ל[' שא

וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית 
כי תורה מִאתי תצא ] "א ד' יש". […חדשה

] יג ג' רבה וי" [ומשפטי לאור עמים ארגיע
ה תורה חדשה מאתי תצא "אמר הקב

  .חדוש תורה מאתי תצא
 "ה 70] י"רש" [את אשר לא שבתה] "לה[  לט-יד  "…ויספתי ליסרה אתכם … תשמעוואם לאש 

 שות השמטה 70של גלות בבל הן היו כגד 
ויובל שהיו בשים שהכעיסו ישראל 

  ).בית ראשון(בארצם לפי המקום 
ספרא בחוקותי ז " [וכשלו איש באחיו] "לז[
איש בעון 'אלא ' איש באחיו'איו אומר ] ה

  .כל ישראל ערבים זה בזהמד שמל. 'אחיו
P "ה תורה [  מה-מ  ".… וזכרתי להם ברית ראֹשנים…ואת ֲעֹון אֹבתם והתַודו על ֲעֹוָנםהכרת  (וידוי. 1]  תשובה א א- מש

חטאתי עויתי פשעתי ' אא ה): החטא
והרי : חרטה. 2 …לפיך ועשיתי כך וכך
 קבלה לעתיד. . 3חמתי ובושתי במעשי

עולם איי חוזר לדבר זה ול): עזיבת החטא(
  .וגם לא במחשבה

בינו ובין בני '  אשר נתן הוהתוֹרתאלה החקים והמשפטים : "ִסּכום 
  ".ישראל בהר סיני ביד משה

 .אחת בכתב ואחת בעל פה] י"רש" [והתוֹרת"  )סוף(מו
 .מלמד שכולם תו למשה מסיי] א/ברכות ה[

  .מסכת ָעָרכין  ב- אכז  .)ש" ('איש כי יפליא נדר בערכך נפשות לה" 
  .5ערך בשקל    

  קבה  זכר  עד סוף  מ שכס
  3  5  5שה   31-יום ה
  10  20  20שה   6שה 
  30  50  60שה   21שה 

והיה " 
  "…ערכך

  10  15  יום מותו  61שה 

    ז-ג

ידו משגת ) מעריך ואין/אדם הודר] (י"רש[  ח  ".…ואם מך הוא" 
) את הערך" והעמידו("… ערך הזהליתן ה

 .לפי הכהן ויעריכו לפי השגת ידו של מעריך
) שג-שא" (…לא יחליפנו… ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן" ?

:  ְקָסֹו הכתוב] יח"רב[" בהמה בבהמה) יחליף(ואם המר ימיר … "
  ".והיה הוא ותמורתו יהיה קדש"

ר רגלה אמ] י"רש" [כל אשר יתן ממנו] "ט[  יג-ט
  דבריו קיימין ותמכר לצרכי עולהעולהשל זו 

  .חולין חוץ מדמי אותו האבר) כספה(ודמיה 
  ].משה תמורה א[

  .דומים] כח[הקדש וחרם ] מאיר[  כה-יד  ).שה" (…ואם משדהו) "שד" (…ואיש כי יקדיש את ֵבּיתו" 

 "ו" (לא יקדיש איש ֹאתו, בבהמה' אך בכור אשר יֻבַּכר להלקרבן - " לא יקדיש איש אותו "]ם"רשב[  כז-כו  ).ש 
. אחר כי הוא עצמו קדוש כבר לקרבן בכור

, מכאן שאין משין את הקרבות] ח"רב[
כגון עולה שאין לשותה לשלמים ולא 

  .וכן כלן, שלמים לחטאת
י שהחרים דבר מכסיו שכל מ] חיוך שז[  כט-כח ).שט(ל אשלא יג, )שח(שלא ימכר , )שז" (' ֹקדש הוא להחרםכל " 

דבר פלוי ממה שיש לי כגון שאמר , סתם
  .שיתן אותו דבר לכהן, יהי חרם

. י בעליו"דיו שיאכל בירושלם ע ]חיוך[  .מפרי הארץש
  ).תעג(

ש

  מעשר שי

  ".חִמשיתו ֹיסף עליו… ואם גֹאל יגאל"

  לא-ל

שאם ירחק ממו המקום ולא ] חיוך תעג[
דה אותו ועלה דמיו שפ… וכל שֹאתו שם

 ] כהיד' דב[בירושלם ווציאם שם 
בצרכי אכילה ושתיה ) בתוספת חומש(

  .)תרי(. לבד

תי
ֹק
ֻח
ב

 
 

                                                                  
 . דראמות של כסף מזוקק6=  שקל 5
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כשבא לעשרן ] י"רש" [תחת השבט] "לב[  לג-לב  ).שסא, שס(מעשר בהמה ש
מוציאן בפתח זה אחר זה והעשירי מכה 
בשבט צבוע בסיקרא להיות יכר שהוא 

כל מעשר כן עושה לטלאים ועגלים של 
  .שה ושה

    )סוף(לד  .סיום 

   במדבר  )ד 
 ות(מצֶוה לפֹקד ' המבן עשרים שנה ומעלה כל ֹיצא ", את העם) למ

  ".צבא בישראל
מתוך חיבתן לפיו ] י א"רש. [שה שיה  ג- אא

 באחד ביסן הוקם …מוה אותם כל שעה
  .ובאחד באייר מאם] מ יז' שמ[המשכן 

  ].ל יא' שמ[
תם] "ב[  בקע -על ידי שקלים ] י"רש ["לֻגלְג

  .לגלגולת
  שיא(והכרה במעמד של ראש ( לכל שבט)כשתפקדו אותם ] י"רש" [ואתכם יהיו] "ד[  טז-ד  ).מטה

העמק . [יהיו עמכם שיא כל שבט ושבט
דהשיאים היו מכבר בהסכמות ] דבר

וכאן . השבט שהוא ראוי להיות להם לראש
  .ה הסכים על ידם"הקב

 מו-יז   603,550כ "סה, מפורט מספר לכל שבט, צע המפקדמתב    

 י"רש" [אך את מטה לוי לא תפקד] "מט[  מט-מז  .מלבד הלוים [
. כדאי הוא לגיון של מלך להיות מה לבדו

ה שעתידה לעמוד גזירה על "א צפה הקב"ד
 שה ומעלה שימותו 20כל המין מבן 

במדבר אמר אל יהיו אלו בכלל לפי שהם 
  . שלא טעו בעגלשלי

    ,לשאת ולשרת את המשכן: תפקיד הלוים ל

  ".והזר הקרב יומת"○
  נא-נ

  

  ה איש לפי ִשבטוסוף(נד-נב  .הלוים סביב המשכן). ִדגלו(העם ח(,  
  ב- אב

כל דגל יהיה לו אות מפה צבועה ] י ב"רש[
תלויה בו צבעו של זה לא כצבעו של זה 

בֹחשן צבע כל אחד כגוון אבו הקבועה 
  .ומתוך כך יכיר כל אחד את דגלו

  שיאיהם ולפי מיקומםלהודיע שמימי ,  והזכיר כל זה]ן ד"רמב[  )סוף(לד-ג ).דגליהם(שוב פרוט מפקד כל השבטים ו
ועד שתקו המחות וחו ] מז- א יז[המין 

, לא פקד מהם אישכן לדגליהם וכן סעו 
וזה מעשה ס שיהיו עשרים יום שלא ימות 

  .חד מכל העם הגדול הזהא
  .  ד- אג . ישרתו ִאתו כֹּכהים"אלעזר ואיתמר" שי ביו הותרים של אהרן ל

אני , לי יהיו. "שבט לוי ישרת לפי אהרן וישמרו את אהל מועד ל
  ".'ה

שהלוים באים תחתיהם ] י ח"רש[  יג-ה
בשליחותם לפיכך לוקחים מהם המעשרות 

  .בשכרן
 זכר 22,000כ "סה. ט לוי ותפקידיהם במשכןמצֶוה לפקוד את שב ל

  .מבן ֹחדש ומעלה
    לט-יד

ולקחָת את . "22,273כ "סה, מצֶוה לפקוד בכורות מבן ֹחדש ומעלה 
  ".תחת כל בֹכר בבני ישראל', אני ה, הלוים לי

  ).שצב(. פדיון בכורות
 תחת כל בכור בהמת הלוים ואת …] "מא[

  ".בבהמת בני ישראל
  ".מאת בכור בני ישראל… כסף הִפּדיֹום"לקח ) 273(ור ההפרש עב 

  )סוף(נא-מ

  
ופרשו בגד כליל  …" ]ו[  כ- אד  ,ְקָהת ל

  ".…תכלת מלמעלה

בר
מד
ב

 
 

  .בכורה  כח-כא  ,ֵּגְרׁשֹון ל

 ל

עבודת משפחות הלוים באהל 
  :מועד

 בי 

    לג-כט  .ְמָרִרי

 ]יט- ו טז' שמ[

. ל מבית לוי" המשפחות הלפי" כל העבד באהל מועד"פוקד את  ל
  .8,580כ " סה30-50מבי 

זה ] ח"רב" [לעבוד עבודת עבודה] "מז[  )סוף(מט-לד
השיר שהיה עבודה לעבודה אחרת והיא 

עבדו ] "ק ב' תה[וכן הוא אומר , הקרבות
  ".בשמחה' את ה

 ה /איש   , "ערּוָצ"
  "בָז"

מרה ביום שהוקם  פרשה זו א]י ב"רש[  ד- אה  ).שסג, שסב(ישלחו אל מחוץ למחה 
שמה פרשיות ] גיטין ס[]. מ יז' שמ[המשכן 

הן אלו המשכן בו שהוקם ביום אמרו

ֹא
ש
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ָלֶָפש וטמא 
 )טמא מתים(

גוזל ושבע חזר וכתב כאן פרשת ] י ו"רש[  ) שסד" ( את חטאתם אשר חטאוהתַודוו" 
  ].כו- ה כ'וי[ היא האמורה ב על שקר

 בכלל ִמצות הוידוימכאן למדים על ] ל"ימ[
  .'של העובר על אחת מִמצות ה

 ועל חטא שחטאו] כ" מחה ליו-סדר וידוי [
  .על וידוי ללא כווה] מאיר. [לפיך בוידוי פה

  .ולהשיב את הגזלה בתוספת חמישית 

  ז-ה

  
  ישיב לֹּכהן 
 

דין המועל בין אדם 
  : לחברו

אם הגזל מת 
  ).אשם(בתוספת קרבן   ואין לו יורש 

יש אדם בישראל שאין לו וכי ] א/ק קט"ב[  ח
  .בגזל הגר הכתוב מדבראלא ? גואלים

    י-ט  .התרומות הן של הֹּכהן ל

אל ) שחושד בה(מצֶוה אשה הסוטה שיביֶאה בעלה  
  , הֹּכהן

אין אדם עובר עבירה אלא אם ] א/סוטה ג[
איש איש ] "יב['  שאכן כס בו רוח שטות

  ".…כי תשטה אשתו
  חהשסז, שסו(עם קרבן ִמ( ,    

 

 תורת ְקָֹאת
  ): שסה(

  .בטכס ידעו אם אפה

  )סוף(לא-יא

  .מסכת סוטה

  ,)שסח (יין או כל מיי שכר
  ,)שסט (עבים לחים
  ,)שע (צימוקים

  ,)שעא (זרע העבים

שימע  
מעבים 

 ותוצרתם 

  ).שעב (קליפת העבים

  
מכל אשר יצא מגפן היין לא ] " יג יד'שופ[

תאכל ויין ושכר אל תשת וכל טמאה אל 
   ".…תאכל

כשם שאם דר זיר … ] טז ב' רבה שמ[
 כל היוצא… אסור לאכול -שלא לשתות יין 

 אסור ליגעאף אשה שאיה שלך , מגפן היין
וכל מי שוגע באשה שאיה … בה כל עיקר

]  ז כו'מש[' שלו מביא מיתה על עצמו שא
  …"כי רבים חללים הפילה"
סמכה פרשת ] א/סוטה ב] [א/ברכות סג[

 סוטה לומר לך שכל הרואה זיר לפרשת
  .סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין

כל … ] א/תעית יא[] ב/בבא קמא צא[
וכפר ] "יא […היושב בתעית קרא חוטא

וכי באיזה פש " חטא על הנפשעליו מאשר 
 והלא שציער עצמו מן הייןאלא ? חטא זה
ו ומה זה שלא ציער עצמו אלא "דברים ק

 עצמו מכל דברהמצער מן היין קרא חוטא 
רבי אלעזר אומר  .על אחת כמה וכמה

התעית גדול ] תוספות[ …קרא קדוש
  .יותר מן העבירה ממה שהוא מצער פשו

    ).שעד ,שעג(יגדל שער ראשו פרע  
 ים  ).שעו ,שעה(א ויטמא על המת לא יביב-כא יא' וי: [כמו הכה.[  
  אם מת

לידו 
  …אדם

שתי ֹתרים "ויביא לכהן " …וִגַלח ראשו"
אחד לחטאת ואחד … או שני בני יונה

  ".לאשם… כבש… לֹעלה

יחזור ] י"רש" [את ימי נזרו' והזיר לה] "יב[
והימים הראשונים . "וימה זירותו כבתחלה

  .א יעלו מן המין ל- " יפלו

ותיו לֹּכהןיביא קרב ,    

 

ֶנֶדר "
  "ָנִזיר

בתום 
  ישתה יין, יתגלח  הזירות 

  ).שעז(

  כא- או

  ].יג ז' שופ[ זיר עולם -שמשון 

' יברכך ה …י"את בנכה תברכו  …] "כז- כד[  )סוף(כז-כב  ).שעח (ברּכת הֹּכהיםמצות  ל
פניו ' ישא ה. ויֻחנָּךפניו אליך ' יאר ה. וישמרך
ושמו את שמי על בני . ישם לך שלוםאליך ו

  ".ישראל ואני אברכם
ויהי ביום כלות משה להקים את ] "א[   אז  .משיחת וקידוש המשכן והמזבח וכליהם 

  ].לט לב' שמ" […המשכן
 

חוכת 
 המזבח

פרוט כלי הקדש והקרבות שהביאו שיאי השבטים 
כי , ולבני קהת לא נתן". "נשיא אחד ליום"אל הלוים 

  ).שעט" (בכתף ישאו, דת הֹקדש עלהםעֹב

כל השבטים לשם גאולתן ] יד ט' רבה במ[  פח-ב
 קמד' תה […של ישראל ולשם שבחן קראו

'  העם שהאשרי העם שככה לו אשרי] "טו
 של ישראל אלא) אושר(אין אישורן " אלהיו
ה להיות להם לאלהים " בהקבבחרועל ש
 .ה בחר בהם להיותם לו לעם סגולה"והקב

מבין שני … מעל הכפרת: "'היכן ישמע משה את קול המ○
  ".…הְּכֻרבים

ומשהוקם לא דבר עמו ]  לג יא'י שמ"רש[  )סוף(פט
  .עוד אלא מאהל מועד

…  אליוִמדברוישמע את הקול … ] "פט[
כבודו של … ] י"רש" […מבין שני הכֻרבים

עצמו ומשה שומע מדבר ביו לבין … מעלה
  .ושותק] העמק דבר. [מאליו
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  ].כד-לז יז' שמ". [ הנרותשבעתיאירו ] "ב[  ד- אח  .ציווי אהרן הֹּכהן כיצד יעשה את המורה והרותק
את '  כאשר צוה ה…ויעש כן אהרן] "ג[

להגיד שבחו של אהרן שלא ] י"רש". [משה
את '  הוא כמראה אשר הראה ה…] "ד. [שיה

כתבית ] י"רש" [משה כן עשה את המֹנרה
] כה מ' שמ[ שאמר אשר הראהו בהר כמו

  ".…וראה ועשה כתבניתם"
והעבירו תער על . ַהֵזה עליהם מי חטאת: "ציווי משה לטיהור הלוים ל

וסמכו ". "והניף אהרן את הלוים תנופה". "וִכבסו בגדיהם. כל בשרם
" והלוים יסמכו את ידיהם על ראש… בני ישראל את ידיהם על הלוים

ואחרי . "חד ֹעלה ומחתו ואחד חטאתא. שי הפרים לכפר עליהם
  ".כן יבאו הלוים לעֹבד את אהל מועד

 עוברים על איסור" …עבירו תערוה] "ז[  טו-ה
  .)רב(

אשר " תחת כל בכור בבני ישראלואקח את הלוים : "הסיבה ל
  ".ביום הֹּכתי כל בכור בארץ מצרים" "לי"הוקדש 

  ].ג מה[ וראה ).שצב(  יח-טז

לעֹבד את עֹבדת בני ישראל … ֻתנים לאהרן ובניונ"הם : תפקידם ל
  .באהל מועד ולכפר על בני ישראל

  

  ".ולא יהיה בבני ישראל ֶנגף בגשת בני ישראל אל הקדש○

  יט

  ].כח- יז כז[השווה קרח 

  ] ח"רב" [וינף אהרן אתם תנופה] "כא[  כב-כ  .כך עשו 
ובזה תפרסם אהרן בגבורה גדולה וכח 

 אלף ביום 22וים שהיו עצום שייף את הל
  .או היה זה בדרך ס, אחד הוא לבדו

". בעבדת אהל מועד" ישרת 50עד גיל "  שנה ומעלה25מבן "לוי  ל
  .אחרת יעסוק רק במשמרת המשכן

ובמקום אחר אומר ] י"רש" [25מבן ] "כד[  )סוף(כו-כג
] חולין כז[? הא כיצד"  שנה30מבן ] "ד' במ[

 5דה ולומד  בא ללמוד הלכות עבו25מבן 
מכאן לתלמיד שלא .  עובד30שים ובן 

) בלימודיו(במשתו ) ברכה(ראה סימן יפה 
  . שים ששוב איו רואה5-ב

] בהעלותך ט - ספרי  ["…ויעשו את הפסח"  ה- אט  )."בין הערַּבים"ד ביסן "י(ציווי מועד הפסח  ח
לא עשו אלא בגות ישראל הכתוב מדבר ש

הזבחים ומנחה ] "עמוס ה כד [.פסח זה בלבד
 "?הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל

    יב-ו  ).שפג- שפ(אשים טמאים לפסח יעשו פסח שי  ח

    יג  .עוש מי שטֹהר ולא קיים פסח ח

כי הגרים היוצאים ממצרים ערב ] ן"רמב[  יד  .הגר גם יעשה פסח ג
שאף הם היו , ]יב מח' שמ[רב יעשו פסח 
ירים אחרי כן אבל המתגי. באותו הס

 …?י לא יתחייבו בפסח"במדבר או בא
  …לפיכך הוצרך בכאן לחייבם בפסח

… שתגייר בין שי פסחים… גר] ח"אה[
  .בפסח שי) חייב(איו 

 ן על המשכן ובלילה מראה אשו ישראל. ביום ען יסעו ויחיה' א]. לח- מ לד' שמ[  )סוף(כג-טו .לפי העה שיסן שב.  

לאותת באופים ובמקרים שוים ,  חצוצרות2יעשה ציווי שמשה ק
  ).שפד) (במלחמה ובמועדים, במסעי המחות, במקרא העדה(

שיהיו תוקעין לפיך ] י"רש" [עשה לך] "ב[  י- אי
". ויהי ּביֻשרּון מלך] "לג ה' דב[כמלך 

  .ולא לדורות" לך] "ב/מחות כח[
    כח-יא  .ומפרט סדר השבטים ומהיגיהם" ויסעו בני ישראל" 

והיה הטוב : "שיבוא אתם) יתרו(משה מפציר בחתו ֹחָבב המדיי  
  ".עמנו והטבנו ָלך' ההוא אשר ייטיב ה

] ח"אה" […ידעת חנתנו במדבר… ] "לא[  לב-כט
' שמ[דכתיב , ועל ידך האירו דרכיו בעצתך

והסכים " …ואתה תחזה מכל העם] "יח כא
ויבחר ] "שם כה[וכתיב , על עצתך' ה

אם כן יכול אתה להאיר אפילו , "…משה
  . לפי חמה ולבה

שתהא חביב , א"ד] תשכו' במש "ילקו[
] י יט' דב[שאמר , עליו כגלגל עייו

  …"ואהבתם את הגר"
] אוקלוס, ח"רב" [והיית לנו לעינים] "לא[

לעדות בפי האומות ממה שראית בעייך 
האותות והמופתים הגדולים ויראו ויקחו 

וכן ] ל"ימ. [ תחת כפי השכיהמוסר ויכסו
, היה שלבסוף יאות יתרו לבוא עמהם

ובתחילה הלך למדין וגייר את כל אשי 
  ].יח כז' שמ[מדָין 

אמרו ? מה טובה הטיבו לו] י לב"רש[
 …כשהיו ישראל מחלקין את הארץ היה

ובני קני חותן ] "א טז' שופ[' א ש…יריחו
  ".…משה עלו מעיר התמרים

תך
לו
הע
ב
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" …'קומה ה "]לו- לה[ מתפללמשה ).  ימים3(סעם ממשיכים במ 
  .בסוע ובוח הארון

שסרו ] א/שבת קטז" ['ויסעו מהר ה] "לג[  )סוף(לו- לג
] י"רש" [דרך שלשת ימים. "'מאחרי ה

מהלך שלשת ימים הלכו ביום אחד שהיה 
  .ה חפץ להכיסם לארץ מיד"הקב

כדי להפסיק ? ולמה כתב כאן] י לה"רש[
  .ורעיותבין פורעיות לפ

… אלא רשעים" העם"אין ] י א"רש[  ג- איא  ".ותשקע האש"משה מתפלל . מעיש' ה.  מתלון"העם"ם
   .מבקשים עלילה האיך לפרוש מאחרי המקום

' שמ[ואף הזקים ] תחומא בהעלותך טז[
  .שרפו כשתאוו אותה התאוה] כד א

כאשר תרחקו מהר סיי שהיה ] ן א"רמב[
תוך המדבר הגדול קרוב לישוב ובאו ב

והורא במסע הראשון היו מצטערים 
ואיך חיה במדבר , בעצמם לאמר מה עשה

ואיך סבול , ומה אכל ומה שתה, הזה
  .העמל והעוי ומתי צא ממו

, על טורח הדרך] ספורו" [כמתאוננים] "א[
כי לא היתה , ים בלבם באמתלא מתאו

, אצלם שום סיבה ראויה לזה שיתאוו
דעת . [לסותהיו מתאוים בדבריהם אבל 
 . ודואגין מן המלחמהקטי אמההיו ] זקים

האספסוף ואחריו ישראל בוכים כי רוצים אוכל כבמצרים בפרט ם
  .בשר כי מאס מהמן

וכי לא היה ] י"רש" [מי יאכלנו בשר] "ד[  ט-ד
] יב לח' שמ[והלא כבר אמר ? להם בשר

ת "וא" …וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר"
] לב א[אכלום והלא בכיסתם לארץ אמר 

אלא " …ומקנה רב היה לבני ראובן"
אבל בדגים ] ן"רמב. [מבקשים עלילהש

כזוכר , "זכרנו את הדגה] "ה[אמרו 
כי לא אכלו דגים מיום צאתם , השכחות

  .ממצרים ועד הה
  ".ַוִילֹונו] "טז' שמ[השווה 

… בשר לתת לכל העם הזה לימאין … : "המצב רע למשה. כועס' הם
ואם ככה את עשה לי …  לשאת את כל העם הזהלבדיאוכל אנכי לא 

  ".הרגני נא הֹרג אם מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי

  ].לב לב, ה כב' שמ[!   טו-י
ואם ככה את עושה לי ] "תשלה' במש "ילקו[

: ה"אמר משה לפי הקב". הרגני נא הרוג
 אותי ע אם לא אתן להם הם הורגין"רבש

מכאן . ואם אדבר כגדן אתה הורגי] יד י[
בבקשה ממך הרוג את . ומכאן הרּוג אי

מיד , "הרגני נא הרוג] "טו[שאמר , ההרּוג
תן : ה למשה"אמר הקב. ה"חרה אף הקב

מאין לי ] "יג[ע "אמר לפיו רבש. בשר לָבּי
  ?"תקצר' היד ה] "כג […אמר ליה ? "בשר

  ". מתה אנכיואם אין] "ל א' בר: [השווה
קח נא את נפשי ממני כי ' ועתה ה] "יוה ד ג[

בכל מקום אתה ] מכילתא[ ".טוב מותי מחיי
  .מוצא האבות והביאים תו פשם על ישראל

כי כבד פה וכבד לשון ] "ד י' שמ: [השווה
  ".…אֹנכי

ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי " זקי העם 70מצֶוה לאסוף ' ה 
  ". במשא העם ולא תשא לבדךעליהם ונשאו ִאתך

" ושטריואשר ידעת כי הם זקני העם ] "טז[  יז-טז
אותם שאתה מכיר שתמו עליהם ] י"רש[

שוטרים במצרים בעבודת פרך והיו 
' שמ[' מרחמים עליהם ומוכים על ידם שא

עתה יתמו , "י"ויֻכו שוטרי בנ] "ה יד
  .בגדולתם כדרך שצטערו בצרתן

  . גדולה היתהסהדרי] ב/סהדרין טז[
עד אשר יצא ] "כ[. כועס ומבטיח לתת לעם בשר חודש ימים' ה 

 אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמר ' יען כי מאסתם את ה…מאפכם
  ".למה זה יצאנו ממצרים

ובזה יהיה ] ח"אוה" [התקדשו למחר] "יח[  כ-יח
להם הלילה לחשבון הפש אולי ישובו 

ץ כי לא יחפו, על הרעה' בתשובה ויחם ה
  .להשחית עמו' ה

זה ) (ספרי] (י"רש" [הצאן ובקר ישחט] "כב[  כב-כא  משה מסה להיאו 
שהי'א דברים דורש'מארבעה עקיבא רבי
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  כג  ".אתה תראה היקרך דברי אם לא? תקצר' היד ה: "מסביר' וה 
 "ויאסף "כיון שלא שמעו לו ] י"רש" [ויצא משה וידבר אל העם

האציל רוחו ' וה', כאשר דיבר ה "…שבעים איש מזקני העם
  ".נבאו ולא יספווית"עליהם 

ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי ] "יז[  כה-כד
למה משה דומה באותה ] י"רש" [עליהם
ג מורה והכל מדליקין "לר שמוח ע? שעה

יא [:  מאידך.הימו ואין אורו חסר כלום
  ". את רוחו עליהם'יתן הכי … ] "כט

שאמרו , אין לך צער גדול מזה] ח כה"אוה[
 .ם יכיו עצמן לפורעותלישראל בתחילת בואת

משה מפרגן , למרות טעת יהוֻשע. אלדד ומידד החלו להתבאגם  
  ".את רוחו עליהם' כי יתן ה, נביאים' ומי יתן כל ַעם ה: "להם

מאותן ] י"רש" [וישארו שני אנשים] "כו[  ל-כו
אין או כדאין ': אמרו) אך(שבחרו ) 70(

  ).מתוך עווה(' לגדולה זו
] סהדרין ו" [! ְּכָלֵאם…יהושעויען ] "כח[

הטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהם 
א תם אל בית הכלא לפי שהיו "ד) ספרי(

משה מת ויהושע מכיס את ': מתבאים
 לפי שאמר ]דעת זקים[. 'ישראל לארץ

 איש בלבד יהיו ביאים והיה 70ה "הקב
 בלא אלדד ומידד 70הער סבור שהיו 

. "כלאם"לכך אמר כ ביאי שקר הם ו"וא
כתלמיד המורה הלכה לפי ] א/סהדרין יז[

 … מחל על כבודו…ומשה …] ן"רמב[ .רבו
שיא שמחל על כבודו ] ב/סהדרין יט[

 מלך שמחל על כבודו אין .כבודו מחול
  .כבודו מחול

והכה בהם מכה ' כעס ה, בעוד אכלם. לוים על העםַׂשמפריח ' הם
  ".…כי קברות התאוה"שם המקום . קשה

, מתו) מיד(ביוים לאלתר … ] ב/יומא עה[  )סוף(לה-לא
עד חדש ) סבלו(רשעים מצטערין והולכין 

  …ימים
ותדבר מרים ואהרן במשה על ֹאדות האשה הֻכּשית אשר לקח " 

  ).צֹפרה(
   איב

  ב  "!הלא גם בנו ִדבר'? ויאמרו הרק אך במשה דבר ה 

ותדבר מרים . " יפה-" הֻּכשית] "י"רש[
אוי 'אמרה ,  ששמעה צפורה–" ואהרן

]) ל-יא כו[ד ומידד אלד(לשותיהן של אלו 
שיהיו פורשין , אם הם זקקים לבואה

ומשם . משותיהן כדרך שפרש בעלי ממי
ומה מרים . ידעה מרים והגידה לאהֹרן

קל וחומר , שלא תכווה לגותו כך עשה
  .מספר בגותו של חברול
ה "אמרה וכי במשה דבר הקב] ברייתא[

והלא דבר עמי עד שלא ידבר ? ולא באהרן
לקח . [ ובאהרן עד שלא ידבר עמו.עמו
והלא באבות העולם דבר ולא פירשו ] טוב

  .עצמם מפריה ורביה
 "אל משה פנים אל פנים' ודבר ה] "יאלג ' שמ[
] לד י' דב[ .עם משה' ומתמלל ה] י"רש[
ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו "
  כל הביאים]ב/יבמות מט [".פנים אל פנים' ה

 משה .ריא שאיה מאירהסתכלו באספקל
  .באספקלריא המאירהרביו סתכל 

והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר ] "ג[כי   ,מצדיק את משה' ה 
.  שפל וסבלן- " ענו] "י"רש[ "על פני האדמה

יהודה (משמת רבי ] משה סוטה ט טו[
סוטה . [ויראת חטאבטלה עוה , )השיא
לתא לא תיתי : אמר ליה רב יוסף] ב/מט

, אל תאמר שבטלה עוה(עוה דאיכא אא 
אמר ליה רב חמן לתא ) שהרי יש אותי

  .לא תיתי יראת חטא דאיכא אא
' מש[ .מאד מאד הוי שפל רוח] אבות ד ד[

] כב דשם . ["ולפני כבוד ענוה] "יח יב, טו לג
' יש". [ר וכבוד וחייםֹעש', עקב ענוה יראת ה"

וַׁשח גבהות האדם ושֵפל רּום אנשים ] "ב יז
]  העוה- צ "א[ ".לבדו ביום ההוא' ונשגב ה

  .וחשוב עצמו כאין
  .כועס עליהם וִמרים מצורעת

  י-ג

  . הזכירות6-זה מ] כד ט' דב[
מלמד " בם' ויחר אף ה"] ט[] א/שבת צז[

החושד בכשרים … שאף אהרן צטרע
  .לוקה בגופו

  ויאמר אהרן אל " ]בהעלותך מז - ספרי [  יג-יא  ".אל נא ְרָפא נא לה: "מבקש ומשה צועקו" חטאנו"מתודה אהרן
אם שוגגים הייו  :אמר לו. "בי אדוני :משה

  ". כמתתהיאל נא ", מחול לו כמזידים
    ".ִתסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף"מצֶוה ש' ה 

 "סף מריםוהעם לא נסע עד הא."  
  טו-יד

מרים המתיה למשה שעה ] ב/סוטה ט[
 "ותתצב אחותו מרחוק] "ב ד' שמ[' אחת שא

  .ימים במדבר' לפיכך תעכבו לה ישראל ז
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 החלק המזרחי של מדבר -" מדבר פראן"  )סוף(טז  ".ָרןאמדבר ָּפ ויחנו בחֵצרותואחר נסעו העם מ" 
  . דרומית למדבר פראן-" חצרות. "סיי

ראשי בני "משה שלח את שיאי השבטים ' בהסכמת ה :המרגלים 
ָכּלב בן יֻפֶה למטה יהודה והוֵשע ִּבן ּון : בפרט". ישראל המה

  .למטה אפרים ושיה שמו ליהוֻשע

אמר ] (סוטה לו] ['רבה במ[ ]י ב"רש[  טז- איג
אי איי מצוה . לדעתך" שלח לך) "ה"הקב
לפי . שלח - תרצה ) אתה(אם ) אלא רק(, לך

ומשה ) …לבקש זאת ממו(ו ישראל שבא
אמר . בשכיה) בקש הסכמה\התייעץ(מלך 

אי אמרתי להם שהיא טובה ): ה"הקב(
אעלה אתכם מֳעני ] "ג יז' שמ[' שא

חייהם ) …ובגלל שפקפקו". (…מצרים
שאי ותן להם מקום ) סופם, מובטח להם(

  .למען לא יירשוה, לטעות בדברי המרגלים
] ב/סוטה לד" [י הדבריַנויטב בֵע] "א כג' דב[

כי ] ספורו. [בעיי ולא בעייו של מקום
] מאיר[… חשבתי שלא היה ספק אצלכם

אלא רק רציתם לדעת כיצד לכבוש אותה 
וישלח ] "יהושע ב א[:  והשווה.אסטרטגית

  ".… שנים אנשים מרגלים… יהושע
 "שנים עשר אנשים איש אחד לשבט] "א כג' דב[
  .בט לוי עמהםמגיד שלא היה ש] י"רש[
 כל ]ספורו" [ כל נשיא בהם…ופקדתי] "א[

ן מי שהוא המעולה שבכל שבטו להכיר עי
א [לא אותם שיאים לעיל ] אריה. [הארץ

  ].טז- ד
 "והימים ימי ִּבּכורי ענבים."  

  .ולהביא מפריה" לתור את הארץ"משה שלח ֹאתם 
  .'ט בסיון שה ב"כ  כ-יז

 ביםעם אשכול , "  יום40מקץ "ושבו . כך עשוים, עים ורימוה ב' ט  כה-כא .תאבאב ש'.  
פרות ] מאיר". [וישאהו במוט בשנים] "כג[

  . משובחים וגדולים
  כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת ] י"רש[  כז-כו  ".זבת חלב ודבש ִהוא וזה ִפּריה"והשיבו כי הארץ

  .אמת בתחלתו אין מתקיים בסופו
לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא … עם הֹישב בארץאפס כי עז ה"ם

ושם ראינו … ארץ ֹאכלת יושביה ִהוא… וֹיציאו ִדבת הארץ… ממנו
  ".…את הנפילים בני ענק

ה נעלה"לב אמר ָכּ    ".!כי יכול נוכל לה… ע

בכל מקום ] י"רש" [אוכלת יושביה] "לב[  )סוף(לג -כח
ה "שעברו מצאום קוברי מתים והקב

עשה לטובה כדי לטרדם באבלם ולא יתו 
  .לב לאלו

העם בכו והתלוו למשה שעדיף היה למות במצרים או במדבר ם
  .ורצו לשוב למצרים". נשינו וטפנו יהיו ָלַבז, ִלנֹּפל בחרב"מאשר 

אותו היום ] א/סוטה לה] [א/תעית כט[  ד- איד
ה הן בכו בכיה "תשעה באב היה אמר הקב

  .הם בכיה לדורותשל חם ואי אקבע ל
  פלו בואה בשירת הים/השווה את ההבטחה  ה  ".על פניהם"משה ואהֹרן :

 גּוֹמיאחזמו רעד ָנ… אז נבהלו] " טו טו'שמ[
] כד,יהושע ב ט[ והשווה ".כל ישבי כנען

  ".…ָנֹמגּו כל ישבי הארץ… "
  עם כי " קרעו בגדיהם"יהושע וָכּלביסו לשכטובה הארץ מאד "ו

  ".אל תיְראו את עם הארץ" "ִאתנו' וה"" מאד
    ט-ו

 "ויאמרו כל העדה לרגום ֹאתם באבנים."    
 עד אנה ִיַנֲאֻצני"… ואמר אל משה" …נראה בֹאהל מועד' וכבוד ה" 

  ?"העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי בכל הֹאתות אשר עשיתי בִקרבו

  יא-י
  .ירגיזוי] י"רש" [ינאצני] "יא[

ועתה ] "לב י' שמ: [השווה בחטא העגל  יב  ".ֶדבר ואוִרֶשנּו ואעשה ֹאתך לגוי גדול ועצום ממנוַאֵּכנּו ַב" 
ואעשה אותך הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם 

  ".לגוי גדול
ואם תאמר מה אעשה לשבועת ] י"רש[

 שאתה -" ואעשה ֹאְת לגוי גדול"? אבות
ודור רביעי ישובו  "]טו טז' בר[. מזרעם

לאחר שיגלו למצרים יהיו ] י"רש[". …הנה
  .והרביעי ישובו לארץ הזאתדורות ' שם ג

שאחרי כל היסים שעשה , משה עה כי כך ישמעו העמים מסביב !
  !?" וישָחֵטם במדבר" לאבות שבועתולהם ו

] לב יג' שמ[והשווה " נשבע להםאשר ] "טז[  טז-יג
זֹכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר "

ולא ישכח את ] "ד לא' דב". […נשבעת להם
  ".נשבע להםברית אֹבתיך אשר 

 מתוך שלא היה] י"רש" […מבלי יֹכלת] "טז[
 .להביאם שחטם) מול הפילים(יכולת בידו 

 והתגדלתי והתקדשתי] "לח כג' יח[ :השווה
  ".' רבים וידעו כי אני הלעיני גויםונודעתי 

  doc.ראה שלוש עשרה מידות הרחמים  יט-יז  .5חסר ] ז-לד ו' שמ[ מידות הרחמים 13 וחוזר על 
  .כאן אמר משה

בשביל מה שאמרת פן ] י"רש" [כדברך"  כ  ,"סלחתי ִּכְדָבֶר' ויאמר ה" 
  ".…'מבלתי יכולת ה] "טז[הגוים יאמרו 

ח
ְשל
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  במדבר הזה יפלו ִפְגריכם "…יראו את הארץ" מנאצי לא"אך כל …
 במצרים ובמדבר "ֹאֹתַתי"כי ראו את ? מדוע".  שנה ומעלה20מבן 

  ". פעמים ולא שמעו בקולי10ַוְיַנּסּו ֹאתי זה "

" כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם] "כח[
או במדבר הזה ] "ב[שבקשתם ממי ] י"רש[

 שלא תחתם גזר ]א/ערכין טו[ ". מתנולּו
  .דין על אבותיו במדבר אלא על לשון הרע

 על ים .א] קהתי אבות ה ד[] א/ערכין טו[
 .ג]. טו כד' שמ[ במרה .ב]. יב- יד י' שמ[ף סו

]. טז כ' שמ[ במן .ד]. טז ג' שמ[במדבר סין 
]. יז ב' שמ[ ברפידים .ו]. טז כז' שמ[ במן .ה
 .ח]. לב א' שמ[במעשה העגל ,  בחורב.ז

]. יא ד[ בקברות התאוה .ט]. יא א[בתבערה 
  .בעין המרגלים, במדבר פראן .י
 הוא חטא] תפארת ישראל אבות ה ד[

, סיוןאבל , כשחוטא האדם מכח תאוה
) מפקפק(הייו כשחוטא האדם דמסופק 

  . ובאמיתות הבואה' בכח ה
לא ] זאב[. 60ולא על יתר מבן ] ב/ב קכא"ב[

 או 20מי שהיה פחות מבן , שיםה: מתו
  .כלב ויהושע ועוד, 60יותר מבן 

 ).שם יושבים העמלקי והכעי(י "שלא ימשיכו בדרך ישר לא 
  ".דרך ים סוף"אלא יסתובבו במדבר 

  .חוזר על עוש העם על חטא המרגלים
אלא דוקא הם ירשו את ]. ג[כפי שחששתם " יהיו לבז"הבים לא 

שיאלצו לחכות : ויסבלו את אשמתכם" אשר מאסתם בה"הארץ 
  ").אתם("עד שימותו הוריהם .  שה40במדבר 

  .ָכּלב ויהוֻשע יראו את הארץ

 אלו ]י"רש ["… הרעהלעדה"] לה, כז[
  .המרגלים מכאן לעדה שהיא עשרה

 ". שנה40יום לשנה תשאו את עונתיכם ] "לד[
  .יום שכלו בו מתי מדבר] א/ב קכא"ב[

באב ' כל ערב ט] רבה איכה הקדמה לג[
היה משה מוציא כרוז בכל המחה ואומר 

והיו יוצאין וחופרין קברות " צאו לחפור"
א כרוז לשחרית היה מוצי. וישין בהן

" קומו והפרישו המתים מן החיים"ואומר 
 15,000והיו עומדים ומוצאין עצמן 

 40- ובשת ה600,000בפרוטרוט חסרו 
האחרון עשו כן ומצאו עצמן שלמים 

א "ובי' דומה שטעיו בחשבון וכן בי: אמרו
) שהתמלא הירח(ד כיון "ג וי"ב וי"ובי

ה ביטל אותה גזירה "אמרו דומה שהקב
רו ועשאוהו יום טוב וגרמו מעליו וחז
… ) שוב(ועשה ) בעתיד(עוותיהם 

  ).חורבות הבית(
  ".במגפה" המרגלים מוציאי דיבת הארץ הומתו 10ואכן  

  לח-כא

  .'ז באלול שה ב"י

י "רש[ללכת בעצמם לכיוון ורצו לתקן את חטאם , העם התאבלו ?
  .י" הדרך העולה לא]מ

וב ראה שכוות הכת] א מה' ח דב"אה[  מ-לט
 כעו לפי] מה[היא שאחר שהכום האמורי 

ושבו בתשובה גם בבכי על עון כמשפט ', ה
ואף על פי כן גדלה צחתם שלא , השבים
  .לקול תשובתם ולא האזין לבכייתם' שמע ה

  ].יד כה[  מג-מא  .משה מזהירם 

 …"וללא ארון הברית " ויעִּפלּו לעלות אל ראש ההר"בכל זאת  
  ".… ויכום…עניוירד העמלקי והכנ

ומדרש תחומא מפרשו לשון ] י מד"רש[ )סוף (מה-מד
] ח"רב. [ הלכו חשכים שלא ברשותאופל

לפי שהרשע ] מדרש אגדה. [ובדרך רעה
, שעשו הדבר בזדון? ולמה" חשך"קרא 

, שמשה היה מועם שלא ילכו ויכסו לארץ
ואי אפשר לבטל הגזרה והם היו בוטחים 

] ם"רשב" [נוחטא] "מ[לבטל במה שאמרו 
  .חזרו בתשובה

. עזות …לשון חוזק] י"רש" [ויעפלו] "מד[
  .חיזקו לבבם] ספורו[
ומשה ] מלבים" [ויצא האֹמרי] "א מד' דב[

בשם האמורי ) את העמלקי והכעי(קראם 
כי הם היו חלק מן האמורי שמלכו בשטח 

  .ש"ההוא וקראו ע

 ָסכיםְחה ּוכג לז' וי[אה ור …לפרט  יג- אטו  .מצות קרבן מ.[  

  ].ט יד[ראה   טז-יד  ".תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם: "גם הגר ג

עיסה מחמשת מיי ) מדרבן (–] ע לה"קשו[  כא-יז  .ןוליתן אותה לכה) שפה (חלה) תרומה (הפרשתִמצות  !
קודם שמפרישין החלה . דגן חייבת בחלה

, ו להפריש חלה"ה אקב"י אמ"מברכין בא
ווטלין כזית מן העיסה ושורפין אותה 

השוכחת להפריש מן ] ספר הכשרות. [באש
  .העיסה תפריש לאחר האפיה

 כו-כב  ,העדה  
 

 שגגתקרבות במקרה של 
  כט-כז  .והיחיד

וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות ] "כב[
  .זו עבודת כוכבים] א/הוריות ח" [האלה

בעולם הזה " הכרת] "ב/סהדרין סד[  לא-ל  ."עונה בה, ש ההיא הכרת תכרת הנפ…"במקרה של מזיד 
  .ב"לעוה" תכרת"
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 מצא איש מקושש עצים בשבת.  הדרין מא[  דל-לבהמוצאים אותו מקושש ] א/ס
  . ועדיין הוא מקושששהתרו בועצים 

 ". כי לא פרש מה יעשה לובמשמרויניחו אתו ] "לד[
 .] כו לג'במ[  מקושש זה צלפחד]ב/שבת צו[  לו-הל  .ַוָיֹמתאמר לרגום אותו באבים ' ה

 " על כנפי בגדיהם לֹדֹרָתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל ציִצתועשו להם 
  ,)שפו" (תכלת

 "שפז" (…ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עינכם.(  

' וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות ה"  )סוף(מא-לז
  ". והייתם קדשים לאלהיכם…ועשיתם אתם

 שי העיים והלב ]א/ירושלמי ברכות ט[
תנה בני " ] כג כו'מש[ב  דכתיחטאהסרסורי 

  ".לבך לי ועיניך דרכי ִתֹצרנה
  ".ועיני האדם לא תשבענה] "שם כז כ[
העין ]  דיי השכמת הבוקר- ע א "קשו[

  .רואה והלב חומד וכלי מעשה גומרין
" בני ראובן" תפל און בןו )]ט-כו ז ([דתן ואבירם, )משבט לוי(ֹקרח ם

] י[רוצים להיות קדושים כֹּכהים ( שיאי העדה מתלוים 250-ו
ויקהלו על משה ועל ] "ג. [בפי משה ואהרן")  ובקשתם גם ְּכֻהָנה…"

' אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה ֻּכלם קדשים ובתוכם ה
  ".'ומדוע תתנשאו על קהל ה

לאחר חטא (ותיכף ] סדר הדורות[  ג- אטז
עושר קרח . היתה תלות קרח) גליםהמר

  .היה שמצא אוצרות יוסף במצרים
] א/סהדרין קי". [נשיאי עדה] "טז ב[

מיוחדים שבעדה קריאי מועד שהיו יודעים 
לעבר שים ולקבוע חדשים אשי שם שהיה 

' שמ[- ומופיעים עוד ב. להם שם בכל העולם
  ].לב ב, לא יג, ד לד[, ]לד לא, טז כב

 250-ל כן יש להבין ש ע…] העמק דבר[
איש היו באמת גדולי ישראל בכל פרט גם 

 גורם מיעת הכהוהוהיה . 'ביראת ה
לא . כאש בוער בקרבם' דבקות ואהבת ה

כי אם , לשם שררה וכבוד המדומה
וגם . י עבודה"להתקדם ולהשיג מעלה זו ע

. אמת בפי משה' המה ידעו אשר דבר ה
ם רק הרהרו בלב. ו"ואין להרהר אחריו ח

ומסרו עצמם למסירת פש ' אחר רצון ה
עזה ] "ש ח ו"שה[כי ' ולמות על אהבת ה

והמה בקשו להשיג מעלת " כמות האהבה
) למרות(י עבודה אף על גב "ע' אהבת ה

שידעו שלא יקו ובודאי יקוים דבר 
א המה היו רחוקים " לא כן דו…משה

כי אם שהיו בטבע בעלי . מתאוה עליוה זו
  .שה עוד במצריםמחלוקת ושואי מ

כל מחלוקת שהיא לשם ] אבות ה יז[
ושאיה לשם . סופה להתקים, שמים
איזו היא . אין סופה להתקים, שמים

זו מחלוקת ? מחלוקת שהיא לשם שמים
זו ? ושאיה לשם שמים. הלל ושמאי

  .מחלוקת קרח וכל עדתו
 .און בן פלת אשתו הצילתו] ב/סהדרין קט[
  ".נתה ביתהחכמות נשים ָּב] "איד ' מש[

תרשלו ידיו אמר כמה ] תחומא קרח ד[  יט-ד  .משה מתעצב ומציע מבחן בו יקטירו מחתות ועליהם קֹטרת 
] ד[לפיכך ? אוכל להטריח את המקום

  ".וישמע משה ויפול על פניו"
וידבר אל העדה לאמר סורו נא מעל ] "כו[  .רוצה לכלותם' ה 

 תגעו בכל  ואלהאנשים הרשעים האלהאהלי 
  ".אשר להם פן תספו בכל חטאתם

  .ולא עו. משה ואהרן מסים להציל את ָדָתן ואבירם 

  ל-כ

 "ויקם משה וילך אל דתן ואבירם] "כה[
  .אולי חזרו יחזרו בתשובה] ם"רשב[
  ].יד-ג יב' שמ[
וקשר דתן ואבירם בעבור ] ן א"רמב[

  . מראובן אביהםהבכורהשהסיר 
 ושרפה את ',  ואש יצאה מאת ה-עדתו האדמה בלעה את ֹקרח ו

  ".איש מקריבי הקטרת "250
ואת ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ] "לב[  )סוף(לה-לא

ואת כל  ואת כל האדם אשר לקרח בתיהם
  ".הרכוש

שלחני '  כי הבזאת תדעוןויאמר משה "] כח[
  ."לעשות את כל המעשים האלה כי לא מלבי

מחתות ֹקרח ועדתו לציפוי מזבח ציווי אלעזר בן אהרן שיקח את ○
  .לסימן שרק לֹּכהים מותר להקטיר, החושת

מכאן שאין מחזיקין ] א/סהדרין קי[  ה- איז
 המחזיק במחלוקתבמחלוקת דאמר רב כל 

 ".ולא יהיה כקרח וכעדתו] "ה ['עובר בלאו שא
  ".'ֲהִמֶתם את עם הלאמר אתם ] "ו[  ז-ו  .כל עדת בי ישראל מתלוים על שעשה לֹקרח ועדתום

רז זה מסר לו מלאך המות ] י א"רש[  יא-ח  .כועס ומשה אמר אל אהרן להקטיר קֹטרת' ה 
  .כשעלה לרקיע שהקֹטרת עוצר המגפה

    ,החלו למות בעם 
  .אהרן תן את הקֹטרת ותעצר המגיפה, בהוראת משה 

  טו-יב
  

ח
ֹקר
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איש את ", מצֶוה לקחת מטה מכל אב שבט ולשימו באהל מועד' ה 
היה זה מטה אהרן . המטה בו יבחר יפרח, "שמו תכתב על מטהו

  .) לוישבט(

    כו-טז

אין או יכולין להיות זהירין ] י כח"רש[  )סוף(כח-כז  ?"האם ַתמנו לְגֹוע… אבדנו"העם שואלים  
כולו רשאין להכס לחצר ) בהרחקה(בכך 

ועד ואחד שיקריב עצמו יותר אהל מ
  . מועד ימותכס לתוך אהלמחברו וי

ישרתו בקודש " מטה לוי"ו) ֹּכהים(מצֶוה כי רק בי אהרן ' ה ל
  , )שפח(

 …בשמירת השערים] י"רש" [וישרתוך] "ב[

    ,"הֹאהל… )הלוים (ושמרו"ל

שלא יתעסקו הכהים בעבודת ] חיוך[  , )שפט" (אך אל כלי הקדש ואל המזבח לא יקרבו"○
  .דת הכהיםהלוים ולא הלוים בעבו

ד ". [והזר הקרב יומת] "יח ז, ג לח, ג י, א א[  , )שצ" (וזר לא יקרב אליכם"○
  ].יט

  ).שצא" (ושמרתם את משמרת הקדש" ל

  ז- איח

  
  .ועוד] י-ה ט[  יד-ח  .והקרבות יהיו לֹּכהים וללוים) מעשרות(התרומות ש

ואת בכור הבהמה  …"] ב/בכורות ה[ ).כב(  טז-טו  .ופטר חמור, )שצב(מצות פדיון בכורות אדם  ב
פטר חמור אמרתי לך  … "הטמאה תפדה

  …ולא פטרי סוסים וגמלים] יג יג' שמ[
  .אלא להקריבו קרבן שלמי חובה ברגלים  יח-יז  ).שצג(ושלא לפדות בכור בהמה טֹהרה  ב

    יט  .סיכום חזרה תרומות ללויםש

    , )שצד" (ת ֹאהל ֹמעדוָעבד הלוי הוא את עֹבד. "ללוי לא תהיה חלה ל
    ). שצה( מהעם )ראשון(מעשר על כן יקבלו ש

  ".ולא יקרבו עוד בני ישראל אל ֹאהל מועד"○

  כד-כ

  ).שצ(

    )סוף(לב-כה  ).שצו( מהלוים לֹּכהים תרומת מעשרציווי ש

גזירה היא ] י"רש" [זאת חקת התורה] "ב[  י- איט  ).שצז(אפר שרפתה ישמש להכת מי ִדה , פרה אדומה 
. מלפי ואין לך רשות להרהר אחריה

אמרתי אחכמה והיא רחוקה ] "קהלת ז כג[
  ".ממני

אין ] ב/גיטין ז] [ב/שבת פג] [ב/ברכות סג[  טז-יא  ).שצח(טמאי המת  ?
דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית 

זאת התורה אדם כי ] "יד[עצמו עליה שאמר 
  ".ימות באהל

מה סמכה מיתת מרים ] א/מועד קטן כח[  )סוף(כב-יז  ).שצט( עם מי הִדה טיהורם 
 לומר לך מה פרה אדומה? לפרשת פרה אדומה

א "ד .מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרת
 …תבֹא ִאמו… פירוש על מעשה העגל] תוספות[

 יסן' י   אכ  .מרים מתהת ה, ב40- תחילת ש.  
דו שלשה פרסים טובים עמ] א/תעית ט[

עמוד ען . באר בזכות מרים… לישראל
מתה מרים . מן בזכות משה. בזכות אהרן

" ותמת שם מרים"' סתלק הבאר שא
" ולא היה מים לעדה] "ב[וכתיב בתריה 

  …]ח[וחזרה בזכות שיהן 
מצֶוה ' ה, "ומים ַאין לשתות… וירב העם עם משה: "מי המריבהם

הסלע לעינהם ונתן  אל ודברתם… קח את המטה"את משה ואהרן 
  ".…במטהו  את הסלעויךוירם משה את ידו ", אך". …מימיו

בזכות שהימתיה למשה על ] ח ב"עש[  אי-ב
 לכך עשה לה זכות זה של באר …המים

  .ה מים לעדה בשבילה"דהייו מים שתן הקב
] קו לב' תה". […וירב העם עם משה] "ג[
  ".ויקציפו על מי מריבה וירע למשה בעבורם"
 לקיחת המטה ]לקח טוב[" כאשר צוהו "]ט[

שהרי אמר , כאשר צוהו אבל לא המעשה
והוא , "ודברתם אל הסלע] "ח[ה "לו הקב

כה אמר 'תאמרו בשמי ) אלא. (מכה בסלע
  .'הוציאי מימיך - ' ה
המן " ]י[החטא הוא אמרם …  ]ן ח"רמב[

 :אוי שיאמרוור, "וציא לכם מיםנהסלע הזה 
חשבו העם כי  ואולי…  לכם מים 'הוציא י

משה ואהרן בחכמתם הוציאו להם מים מן 
לא קדשתם  "] לב א'דב[ וזהו, הסלע הזה

  ".אותי
] י"רש" [ויך את הסלע במטהו פעמים] "יא[

אך אל סלע , אכן דיברו (שבראשוהלפי 
 …לא הוציא אלא טיפין) אחר אשר

  ].יז ו' שמ[והשווה 

ת
ק
ֻח
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 לעיני בני להקדישנייען לא האמנתם בי "] יב[  יג-יב ".רץ אשר נתתי להםלכן לא תביאו את הקהל הזה אל הא"מעיש ' ה 
 אל הסלע דברתםשאילו ] י"רש[ "ישראל

הייתי מקודש לעיי העדה  - והוציא 
מה סלע זה שאיו מדבר ואיו  :ואומרים

 של דבורושומע ואיו צריך לפרסה מקיים 
  .מקום קל וחומר או

  ."… בעת ההיא…ואתחנן] "כה- ג כג' דב[
" ישראל מעליו) סטה (ויט] "כא. [בי עשֹו  כא-יד  .ֱאדֹום ממאן לבקשת ישראל לתת לעבור בגבולו 

] ה- ב ד' דב[כי מפי הגבורה צטוו ] ן"רמב[
  ".…ונשמרתם מאד אל תתגרו בם"

 לט- לג לח [123בן , באב' א  )סוף(כט-כב  .מות אהרן.[  
 " יום כל בית ישראל30ויבכו את אהרן ] "כט[
לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל ] י"רש[

  .אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו
שמע שמת אהרן וסתלקו עי ] י א"רש[   אכא  .הכעי לחם בישראל

  .זה עמלק] ה ג"ר[כדאיתא ב' כבוד וכו
) עשו לעמלק(ל "א] כא' ש במ"ילקו[

כשתראה שתקלו המסורת הזה יהי בידך 
לפיכך אתה מוצא . בדבר הוי קופץ עליהם
  .אותו בא על ישראל

מ

דרו ] ספורו" [ויחרם אתהם ואת עריהם] "ג[  ג-ב  .ֹתן את הכעי בידי ישראל' ה". 'ישראל נדר לה ויַדר"
, וכן עשו, אז לעשותם חרם בהכסם לארץ

  ].א יז' שופ[כמבואר 
קלאין לחם ואין מים ונפשנו קצה "העם מתלון ם ' ה, "בלחם הק

ה, העם מתחרט, "בעם את הנחשים השרפים' וישלח ה"יש מע '
  .מציל

 מסעות 7וכאן חזרו לאחוריהם ] י ד"רש[  ז-ד
". ובני ישראל נסעו מבארות] "י ו' דב[' שא

 בטורח -  " ותקצר נפש העם בדרך…"
עכשיו הייו : הדרך שהוקשה להם אמרו

קרובים להכס לארץ ואו חוזרים 
  שה38ו ושתהו כך חזרו אבותי? לאחוריו
  …קצרה פשם בעיוי הדרךלפיכך ! עד היום

 לפי ]ז ה"ע, י"רש" [בלחם הקלוקל] "ה[
שהמן בלע באיברים קראוהו קלוקל אמרו 

עתיד המן הזה שיתפח במעיו כלום יש 
  ?ילוד אשה שמכיס ואיו מוציא

  ].ט-יא ד[ראה גם 
את איש והיה אם נשך הנחש … ויעש משה נחש נחשת… 'ויאמר ה" 

  ."והביט אל נחש הנחשת וחי
וכתת נחש … )חזקיהו(הוא ] "ב יח ד' מל[  ט-ח

 עד הימים ההמההנחשת אשר עשה משה כי 
". היו בני ישראל מקטרים לו ויקרא לו נֻחשתן

  .והודו לו כתת חש החשת] ב/ברכות י[
או חש , וכי חש ממית] ש ג ח"משה רה[

פי בזמן שישראל מסתכלין כל, אלא? מחיה
מעלה ומשעבדין את לבם לאביהן 

היו , ואם לאו, היו מתרפאים, שבשמים
  ].יז יא' שמ[והשווה . מוקים

  ".ארנון] "טו- יד[ס חל   טז-י  .בארהמסעי בי ישראל עד  

    כ-יז  .שיר עלי באר 

  .סיחון מלך האֹמרימ
 ולא נתן סיֹחן את …וישלח ישראל מלאכים] "כג- כא[

  ". וילחם בישראל…ראל עֹבר בגֻבלויש

וישלח ישראל מלאכים אל סיחן מלך ] "כא[  לב-כא
] כ יד[ובמקום אחר ] י"רש" […האמרי

שמשה הוא … תולה השליחות במשה
שיא ישראל וישראל הם משה לומר לך ש

 כי השיא הוא הכל הדור הוא ככל הדור
למשה ] " יח א'שמ[וגם ].  יט כח'רבה במ[

 . שקול משה כגד כל ישראל]י"רש" [ולישראל
מ

 ישראל מכים את 

עד ויכו אתו ואת בניו ואת כל עמו " ]לה[  )סוף(לה- לג  .עוג מלך הבשן
".  ויירשו את ארצובלתי השאיר לו שריד

  ].ברכות ד[משה הרגו ] י"רש[
  .מזרחית לים המלח   אכב  :ערבות מואבממשכים ל 

כדי שלא יהא פתחון פה ] יד יט' רבה במ[  כ-ב  .בלק מלך מואב שולח לקרא לבלעם שיקלל את ישראל 
ביא לו היה אלו לומר העולם לאומות

ב ל
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  לה-כא  .בלעם ואתוו בדרכם 
    לח-לו  .בלעם פוגש את בלק 

  ,)סוף(לט  .בלעם ובלק מקימים מזבחות 
  ג- אכג

  

ָלֹקב ? ויאמר בלק אל בלעם מה עשית לי] "יא[  יב-ד  .בלק כועס, )1(משל בלעם . מדבר אל בלעם' ה 
  ".! ֹאְיַבי לקחתיך והנה ברכת ברך)לקלל(

    טו-יג  .מקימים מזבחות במקום אחר 

. לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם] "יט[  כו-טז  ).2(משל בלעם . מדבר אל בלעם' ה 
 ".?ולא יקימנה, וִדבר? ולא יעשה, ההוא אמר

נצח ישראל לא ישקר … ] "א טו כט"מש[
  ."ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם

לא הביט ָאֶון ביעקב ולא ראה עמל ] "כא[
  ".אלהיו עמו ותרועת מלך בו'  ה.בישראל

    )וףס(ל-כז  .מקימים מזבחות במקום אחר 

    ט- אכד  ).3(משל בלעם  

    יא-י  .בלק כועס ומסלקו 

  .המשיח] ן"רמב" […ָדרך כוכב מיעקב] "יז[  )סוף(כה-יב  ).4(משל בלעם /תשובת 
 וישא משלו ויאמר עמלקוירא את ] "כ[

  ".ֲעֵדי ֹאֵבדואחריתו ראשית גוים עמלק 
זֹכר נא מה יעץ בלק מלך , עמי] "מיכה ו ה[

תֹו בלעם בן בעור מן השטים מואב ומה ענה ֹא
  ".'עד הגלגל למען דעת צדקות ה

תן ] (תשפה' במש "ילקו] [א/סהדרין קו[  ".בעל פעֹורל… וִיצמד"העם זוה עם בות מואב  
אלהיהם של אלו שוא , )בלעם עצה לבלק

העמידו להם שיכם ובותיכם . ִזמה הוא
לִזמה והן שטופים בִזמה ואלהיהן שולט 

שכל זמן שישראל עושין רצוו הוא , ןבה
לחם להם ובזמן שאין עושין רצוו כביכול 

  ."הוא נלחם בם "]סג י' יש[
כשתקף יצרו ] י"רש" [וישתחוו לאלהיהן] "ב[

עליו ואומר לה השמעי לי והיא מוציאה לו 
דמות פעֹור מחיקה ואומרת לו השתחוה 

 על שם שפוערין לפיו פי - " פעֹור. "לזה
. מוציאן רעי וזו היא עבודתוהטבעת ו

 ,שהיו חושבים אדרבה, ורובם עשו כך] ל"ימ[
  .ז"הם יקבלו שכר על כך שגרמו בזיון לע

 

  ג- אכה

שלח בהם ] י"רש" [בישראל' ויחר אף ה] "ג[
  .מגפה

הם " קח את כל ראשי העם] "י"רש, ל"ימ[ 
ל מי שחייב שידוו את כ… הסהדרין

  ".מישראל' ויֹׁשב חרון אף ה"מיתה 
, ראשי העם שידעו ולא מיחו] הזהר הגלה[

  .עשו תחילה
 

  .ומצֶוה להרוג את החוטאים" 'ויחר אף ה"

  ה-ד

 כל אחד ואחד - " הרגו איש אנשיו] "י"רש[
סהדרין . [מדייי ישראל היה הורג שים

תורה . [78,600מצאו דייי ישראל ] א/יח
  .157,200מצאו הרוגים ] תמימה

לעיני  את המדינית"הציג … )שמעון( עם אשי שבטו זמרי בן סלוא 
  .והעם" משה

 המדינית כזבי בת צור ראש …ושם" ]טו[
כזבי ] ן יח"רמב". [אמות בית אב במדין הוא

  ".צור" ] חלא[… בת שיא מדין
שהתערבו (מדיים תעברו על ] י לא ב"רש[
  .ריב לא להם) ב
 - " לעיני משה] "י"רש] [א/סהדרין פב[

זו , משה :)שבטו של שמעון(לו אמרו 
בת , אם תאמר אסורה? אסורה או מותרת

דמשה שאה ] ח"עש [.?מי התירה לך, יתרו
  .קודם מתן תורה

  ).למשה" (פתח אהל מועד"העם בכו  

  ו

 - " והמה בכים] "י"רש] [ב/סהדרין פב[
כל הבועל (הלכה ) ממשה(תעלמה 
געו כולם )  קאים פוגעים בוגויה=ארמית
) שהרי בחטא העגל). (מחוסר אוים (בבכיה

' שמ[עמד משה כגד ששים רבוא שאמר 
" …עד אשר דק) את העגל(ויטחן ] "לב כ

 !?רפו ידיו, וכאן) הג בחישות ובגבורה(
 .אלא כדי שיבא פיחס ויטול את הראוי לו
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שה סים עשו לו ש] ב/סהדרין פב[  ".את שניהם"דקר בֹרַמח " פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן"מ
אחד שהיה לו לזמרי לפרוש ) 1: (לפחס

, שאילו היו פורשים] ל"ימ([ולא פירש 
והיה הרג , אסור היה לפחס להורגם

ואחד שהיה לו לדבר ולא דבר ) 2) (עליהם
שאילו היו צועקים היו מתאספים ] ל"ימ([

כל אשי שבט שמעון והיו קורעים אותו 
תו של איש שכוון בזכרוואחד ) 3) (לגזרים

שלא שמטו ואחד ) 4 (ובקבותה של אשה
אלא שארו כך שהרומח ] ל"ימ ([מן הרומח

כך , דקור באבר הזכרות שלו והקבות שלה
ואחד שבא מלאך ) 5) (ידעו שהיו יחד

וכך הוציאם ] ל"ימ([והגביה את המשקוף 
ואחד שבא ) 6) (בעודו עומד והרומח זקוף

  .מלאך והשחית בעם
  .24,000ובה מתו " הותעצר המגפ" 

  ט-ז

  .וֻּכלם היו משבט שמעון]  זח"רב]. [ג[
כהוה תה לאהרן ולביו שמשחו ] י"רש[  יג-י  .על מעשיו" ברית כֻהנת עולם"פחס מקבל  

פיחס בן אלעזר . ולתולדותיהן] ח ב' וי[
  .לא משח] ו כה' שמ[שולד קודם 

אליהו עתיד להיות ) פחס(הוא ] ל"ימ[
 שלום ביי ובין ישראל  ולשיםהביא

  ].תשעא' במש "ילקו[
" ִזְמרי בן ָסלּוא נשיא בית אב לשמעני] "יד[  טו-יד  .שמות האיש והאשה הכופרים 

לאחד מחמשת בתי אבות שהיו ] י"רש[
  .לשבט שמעון

סהדרין [ִזמרי בן סלוא מובא ב] זאב[
, "שאול בן הכנענית] "ו טו' שמ[שהוא ] ב/פב

, יה כדו של יעקב אביושהוא ה, כלומר
והיה מיורדי , בה של דיה משמעון

 210( שה 250-כלומר שגילו היה כ, מצרים
זמרי היה ).  במדבר40-שים במצרים ו

  .מזקי הדור
ואת מואב לא צוה להשמיד מפי ] י יח"רש[  )סוף(יח-טז  .על מעשיהם" צרור את המדינים"' ציווי המ

  ].ק לח"ב[ שהיתה עתידה לצאת מהם רות
כי "? למה] 'רבה במ" [צרור את המדינים"

אמרו חכמים בא ) מכאן" (צוררים הם לכם
המחטיא  מין ש…להרגך השכם להרגו

שההורג הורגו ? את האדם יותר מן ההורגו
ב והמחטיא "ז ויש לו חלק לעוה"בעוה

  .ב"ז ובעוה"הורגו בעוה
 אכזרי סופו שכל המרחם על] ז' מדרש תה[

  .מיםלהתאכזר על הרח
משל לרועה שכסו זאבים לתוך ] י"רש[  ד- אכו  ". שנה ומעלה20בני ישראל מבן "ציווי ִלמות את  

עדרו והרגו בהן והוא מוה אותן לידע מין 
א כשיצאו ממצרים ומסרו "ד. הותרות

עכשיו ] מז- א א[למשה מסר לו במין 
  .שקרב למות ולהחזיר צאו מחזירם במין

  .40-שת הב] סדר הדורות[
דע כי המספר הזה גם אותו ]  אח"רב[

לא ] א מו [603,550שבמדבר סיי שעלו 
כי אין להם סוף , כלל בו כל ישראל

 .ותכלית ולא ידעו מזה מספר כל ישראל
     
 

  .43,730ראובן 
  .דתן ואבירם שבלעו עם קרח ועדתו

  י-ה
 השיאו את ישראל - " צּוִה] "י"רש[

  .ל משה לשון הפעילולריב ע
  יא  ".ובני קרח לא מתו" 

' במ[
  ].טז

ובשעת . הם היו בעצה תחלה] י"רש[
המחלוקת הרהרו תשובה בלבם 

לפיכך תבצר להם מקום גבוה 
  ).ואמרו שירה(בגיהם וישבו שם 

    יד-יב  .22,200שמעון  

    יח-טו  .40,500גד  

  .זרחפרץ ו, שלה, און, ער: בי יהודה  כב-יט  .76,500יהודה  

    כה-כג  .64,300יששכר  

    כז-כו  .60,500זבולון  

    כח   

  .בות ְצָלְפָחד  לד-כט  .52,700משה  

 

  בי יוסף

    לז-לה  .32,500אפרים 

    מא-לח  .45,600בימין  

ס
ח
פ
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    מג-מב  .64,400דן  

    מז-מד  .53,400אשר  

    נ-מח  .45,400פתלי  

    נא  .601,730כ "סה 

: וחלקו ראשוים)] י"א(ב רג ' תל' אצק[  נד-נב  …לרב תרבה נחלתו: "לוקת הארץאופן ח 
בין , כל שבט לקח חלק שוהיש אומרים ש

שאשיו מרובים ובין שאשיו מועטים 
לא על השבטים … והכתוב, ] ן"רמב[

אלא על המשפחות שבתוך השבט , אמר
שבט שהיה מרובה ויש אומרים של. עצמו

 ולזה שאשיו  רבבאוכלוסים תו חלק
  ].י"רש[מועטים תו חלק קטן 

א "כ] יא ג' מצודות דוד ח: [בשיבת ציון
ֶישב במקום אחוזתו בעריהם שהיה להם 

  .'מאז עד שלא גלו ישראל וכו
  .אורים ותומים] א/ב קכב"ב[  נו-נה  ".…אך בגורל יחלק את הארץ 

להם נחלה  ִנתןלא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא ] "סב. [23,000לוי  ל
  ".בתוך בני ישראל

 13-י שתתחלק ל"עתידה א] א/ב קכב"ב[  סב-נז
ז חלוקה "ולא כחלוקה של עוה… שבטים
ב אין לך כל אחד ואחד "לעוה… ב"של עוה

' יח[שאין לו בהר ובשפלה ובעמק שאמר 
שער ראובן אחד שער יהודה אחד ] "מח לא

  .ה מחלק להן בעצמו"הקב" שער לוי אחד
    סג  .מפקדסיום ה 

על  אבל –" …אישובאלה לא היה ] "י"רש[ )סוף(סה-סד  ].לה-יד כ[עוש חטא המרגלים : חזרה 
לפי שהן . השים לא גזרה גזרת המרגלים

האשים אומרים . היו מחבבות את הארץ
והשים ". נתנה ראש ונשובה מצרימה] "יד ד[

לכך ". תנה לנו אֻחזה] "כז ד[אומרות 
  .ְצָלְפָחד לכאןסמכה פרשת בות 

  ].פרק לו[  יא- אכז  ).ת(ציווי ירושת חלות . ְצָלְפָחדבות  

 ס אליהבו לראות את הארץ כי לא יכ עלה אל הר העברים הזה הר ] "לב מט' דב[  יד-יב ,ציווי משה שיעלה על הר
  ".…נבו

". …הם מי מריבת… כאשר מריתם פי] "יד[
  ].יג- כ ב[

 ה את יורש ו' משה מבקש מההיג   )סוף(כג-טו  .יהוֻשעהוא ממאשר יצא לפניהם ואשר יבא "] יז[מ
ולא תהיה לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם 

  ".כצאן אשר אין להם ֹרעה' עדת ה
 וביום השבת שני כבשים", )תא" (שנים ליום ֹעלה תמיד: "עולות "

חג ( וביום הִבּּכורים", )תג" (ובראשי חדשיכם תקריבו ֹעלה", )תב(
  ). תד" ( בהקריבכם מנחה)השבועות

ה הביאו כפרה "אמר הקב] ב/חולין ס[
זה יהא כפרה על ) ח"ר(שעיר … עלי

  .שמיעטתי את הירח

  ).תה" (יום תרועה"ִמצות שופר בראש השה  ח

  ,כח

  ,כט
   אל

תקעו בֹחדש שופר בֵּכֶסה ליום ] "פא ד' תה[
  ].טוכ ' שמ[והשווה . בִחדוש הלבה] י"רש ["חגנו

    ב  .הקדמה ?
    ג  ,איש 

 

 ).תז, תו(דרים 

    )סוף(יז-ד  .אישה

השווה . מלחמת מצוה]. יח-כה טז[  ב- אלא  ".נקם נקמת המדינים אחר תאסף אל עמך: "למשה' ציווי ה 
  ].כ י' דב[למלחמת רשות 

פ ששמע שמיתתו תלויה "אע] י ג"רש[  ו-ג  .גיוס ושליחת הצבאמ
  . בשמחה ולא איחרעשה] ב[בדבר 

בחן של  להודיעך ִש]י"רש" [וימסרו] "ה[
, רועי ישראל כמה הם חביבים על ישראל

 'שמ[עד שלא שמעו במיתתו מה הוא אומר 
 ומששמעו שמיתת "עוד מעט ּוְסָקֻלני] "דיז 

לא רצו ללכת  - משה תלויה בקמת מדין 
  .עד שמסרו על כרחן

ך  ומפי מה הלך פיחס ולא הל…] י ו"רש[
ה מי שהתחיל במצוה "אמר הקב? אלעזר

א שהיה " ד…שהרג כזבי בת צור יגמור
  ].כ ב' דב[משוח מלחמה 

] דעת זקים" [וישלח אותם משה] "ו[
אתה " נקום נקמת] "ב[ה אמר למשה "הקב

אלא על ידי ? והוא משלח אחרים! בעצמך
שתגדל במדין אמר איו בדין שאבגוד 

  …בהם שהם עשו לי טובת האה

ת
טו
מ
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כד [חזר ממקומו ארם (בלעם ] י ח"רש[  ח-ז  ".חמשת מלכי מדין ואת בלעם"ביהם את , "ויהרגו כל זכר"מ
 שהפיל 24,000) מבלק(ליטול שכר ]) כה

  ].א/סהדרין קו[בעצתו ] כה ט[מישראל 
. ובזזו את רכושם" ואת כל מקנהם… את נשי מדין ואת טפם"שבו  

  ".שרפו באש… ואת כל עריהם"
    י-ט

הן מטלטלין של מלבוש ] י"רש" [שלל] "יא[  יב-יא  ".…את השבי ואת המלקוח ואת השלל"הביאו  
הוא ביזת מטלטלין " בז] "לב. [ותכשיטין

.  אדם ובהמה- " מלקוח. "שאים תכשיטין
 שבי באדם - " ישב] "יב[ובמקום שכתוב 
  .ומלקוח בבהמה

על ] "טז[היו הגורמים לזות הרי הן ] ל"ימ[  טז-יג  ?"החייתם כל נקבה"משה כעס כי  
ולמה " 'דבר פעור ותהי המגפה בעדת ה

  ?השארתם אותן
כח ' שמ[העבירום לפי הציץ ] ב/יבמות ס[  יז  ".…כל זכר בטף וכל אשה ידעת איש"ומצוה אותם להרוג מ

כל שאין פיה מוריקות בידוע שאיה … ]לו
פחותה מבת שלש שים ויום (ראויה ליבעל 

  ).אחד
  .לעבדים ולשפחות] ב/יבמות ס[  יח  ".החיו לכם"ר והשא 

כל הרג נפש וכל ֹנֵגַע " 
  "בחלל

.  שלא יכסו לעזרה- " מחוץ למחנה] "י"רש[
כדין שאר טמאי  במי דה - " תתחטאו"

  ].י- יט א [מתים
  "ּושביכם" 

  יט

 לא שהכרים - " אתם ּושביכם] "י"רש[
מקבלין טומאה וצריכין הזאה אלא מה 

כשיבואו )ל(אתם בי ברית אף שביכם 
  .לברית ויטמאו צריכין הזאה

 וכן לדורות אמרומקרא זה אף ] ח ו"עש[
  .געול כליםכל הפרשה של 

וכן סוגי הכלים שגעו  
, "בגד: "במת במלחמה

וכל מעשה ", "כלי עור"
  "ץכלי ע"ו" עזים

, "מחוץ למחנה שבעת ימים"שיצאו 
יתחטאו במי דה ' וז' בימים ג

  ).הזאה(

וכל מעשה "מה תלמוד לומר ] ב/חולין כה[  כ
להביא דבר הבא מן העזים ? "עזים תתחטאו

 ).והעצמות] י"רש([מן הקרים ומן הטלפים 
" וכל מעשה"ל "ת? שאר בהמה וחיה מין

  .פרט לעופות? "עזים"ל "אם כן מה ת
לפי ] י"רש" […ויאמר אלעזר הכהן] "כא[  כא  .אלעזר המשיך את דבריו !

 לכלל כעס בא לכלל טעות משהשבא 
גיעולי כרים וכן שתעלמו ממו הלכות 

ויקצף על אלעזר ] "י טז' וי[… אתה מוצא 
". ויך את הסלע] "כ יא[וכן … " ועל איתמר

  . י הכעס טעה"ע
 מטות - ספרי " [את משה' אשר צוה ה… "
  .שהיה אומר דבר בשם אומרו] ה
כל המורה הלכה בפי ] א/עירובין סג[

ומעולם (… מורידין אותו מגדולתו… רבו
  .יהושע) לא מצאו שהיה צריך אותו

  .בדיל וֹעפרת, ברזל, חושת, כסף, זהב  כב   

הגעלה במים חמים או  
  ,ליבון באּור

 כדרך תשמישו - " תעבירו באש] "י"רש[
 יגעילוי חמין "מה שתשמישו ע. הגעלתו

 …י צלי"חמין ומה שתשמישו ע) מים(ב
. איסור שבלוע בכלי] מאיר. [ באּורילבו

  .כבולעו כך פולטו
  במי דה) הזאה(חיטוי  

 

  ששימושם באש

  וטבילה

לפי פשוטו ] י"רש" [אך במי נדה יתחָטא] "כג[
זה לטהרו מטומאת מת ) י מי דה"ע(חטוי 

צריכין הכלים : אמר להם]). כ- יט[כמו (
) בלות וטרפות( לטהרם מן האיסור גיעול

ורבותיו דרשו .  לטהרן מן הטומאהחטויו
) צריך( מן האיסור להכשירןמכאן שאף 

ומי דה הכתובין כאן . טבילה לכלי מתכות
ז "ע. [דרשו מים הראוים לטבול בהם דה

  .סאה' וכולן צריכין טבילה במ] ב/עה
 

הכשרה , ובוסף
וטהרת כלי 

  :מתכות

  .רק טבילה שאין שימושם באש

  כג

 כל דבר - " יבא באשוכל אשר לא ] "י"רש[
י האּור כגון כוסות "שאין תשמישו ע

וצלוחיות שתשמישן בצון ולא בלעּו 
  . מטבילו ודיו- " תעבירו במים. "איסור

    ".ּוְטַהרֶתם"כיבוס הבגדים ' ביום ז]: יט[המשך  
  .מחה השכיה" אל"יהיה מותר לכם לבוא " ואחר" 

  כד
  

    כו-כה  ").ַמלקוח("שבי אל משה למות כמה לקחו ב' ציוי ה 

) 1/1000כלומר  (1/500ומתוכו " הֹיצאים בצבא"אל ½ : ואופן החלוקה 
  ".ללוים) "1/100כלומר  (1/50ומתוכו " העדה"לשאר ½ -ו" 'מכס לה"

    ל-כז

,  חמורים61,000,  בקר72,000,  צאן675,000: כ"סה: כך עשו 
  ).3מתחת גיל ( שים שלא ידעו משכב 32,000

    הל-לא
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  מא-לו  ".'ומכסם לה" "הֹיצאים בצבא"החלוקה אל  

  מז-מב  ".ללוים"ו" העדה"החלוקה לשאר  

" ותהי המחצה חלק היצאים בצבא] "לו[
הוצרך הכתוב לפרט הזה שיזכיר ] ן"רמב[

כי מן להודיע , כמה המחצה וכמה המכס
שמו אותו עד  שלקחו המלקוח הזה היום

וחצו אותו והפרישו ממו המכס ותוהו 
 לא מכל המקה הגדול הזהלאלעזר הכהן 

וזה ס וכן במחצת העדה ללוים , מת אחד
  ].ן ב ד"רמב[ועיין גם ]. מז[

עבדיך נשאו את ] "מט[עקב היסים שקרו להם , מפקדי הצבא !
רוצים , "ראש אנשי המלחמה אשר בידינו ולא נפקד ממנו איש

" זהב"זה שלהם הבי: וכך עשו. 'לה) דבה(להביא קרבן תודה 
  ".…ויִבאו אתו אל אהל מועד זכרון… שקל "16,750

 לאמר הה השם עשה תשועה ]ן"רמב[  )סוף(נד-מח
שלא מת במלחמה אחד , גדולה על ידיו

  …מכל אשי הצבא אשר בידיו
אמר להן משה לישראל שמא ] שבת סד[

' במ[פעור (חזרתם לקלקולכם הראשון 
"! מנו אישלא נפקד מ] "מט[אמרו לו ! ?])כה

אם אמרו לו ? אמר להן אם כן כפרה למה
מידי עבירה יצאו מידי הרהור לא 

כל המסתכל באצבע קטה של … יצאו
  .אשה כאילו מסתכל במקום התורפה

 .מעבירה) קשים(הרהורי עבירה ] א/יומא כט[
קשים להכחיש את , תאות שים] י"רש[

  ).הביאה(בשרו יותר מגופו של מעשה 
  .אין אפוטרופוס לעריות] ב/חולין יא[
]" [ונקרב את קרבן ה'] "ומכאן ] ח"רב

  .קרוי קרבן) כסף(שהקדש דמים 
]" [לכפר על נפשותנו] "ועל דבר ] ספור

  .פעור שלא מחיו בחוטאים
לכן בקשו להשאר בעבר הירדן " רב"לבי ראובן וגד יש מקה  

  ".מקום מקנה"מזרחה כי שם 
מארץ סיחון ] י"רש ["…עטרות ודיבון] "ג[  ה- אלב

  ].לה- כא כא" ['הארץ אשר הכה ה] "ד. [ועוג היו
עשו את העיקר טפל ] י"רש] [כ כא' מש[

ואחריתם לא . "שהקדימו צאם לטפם
 .שגלו כמה שים קודם שאר השבטים –" תבורך

עו תסירו ותמי] י"רש" [ולמה תניאון] "ז[  ז-ו  ?"האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה: "משה אמר 
לבם מעבור שיהיו סבורים שאתם יראים 
  .לעבור מפי המלחמה וחוזק הערים והעם

". …בישראל' ויחר אף ה… ] "יג[ומזכיר את מעשה המרגלים  
  .וכל העם יעש' ואתם שוב תחטאו כמוהם להכעיס את ה

  ].פרק יד[  טו-ח
, כשכועס על הרשעים) אפילו(ו]  הכעס- צ "א[

ל ראובן וגד לפי שאמר משה ע. ישקל כעסו
 בו - לכך בן , "תרבות אנשים חטאים] "יד[
עשה כהן ]) יח ל,  יז ז'שופ[יהותן בן גרשום (

  .ואף על פי שלשם שמים כעס, לפסילים
למשפחותיהם " מבצר"הם מציעים שיבו מכלאות למקה וערי  

לא נשוב . "י על כיבוש הארץ" עם בחלוציםוהם יצאו להלחם כ
  ".ל בני ישראל איש נחלתואל בתינו עד התנח

    יט-טז

כל תאי ] א/קידושין סא[מכאן לומדים   כב-כ  .בתאים אלו מסכים משה 
  .שאיו כתאי בי גד ובי ראובן איו תאי

  …]י"רש]. [טז[הפך סדר   כד-כג  .ומזהיר אותם שיעמדו בהם 

    כז-כה  .הם מסכימים 

    כט-כח  .משה מעביר את ההסכמה אל ראשי העם 

בארץ "אז יקבלו חלה כשאר העם " ואם לא יעברו חלוצים ִאתכם" 
  ".כנען

ואם לא ירצו לעבור אתכם ] ן כט"רמב[  ל
תקחו מהם כל הארץ הזאת ותגרשו משם 

ותתו להם אחוזה הראויה , שיהם וטפם
להם בארץ כען שיכבשו אותה להם כאשר 

,  ואם לא יעברו ברצום…יעברו שם
רחם ויאחזו שם תוליכום עמכם בעל כ

  .בתוככם
ויעברו בני ראובן ובני גד וחצי ] "יהושע ד יב[  לב-לא  .שוב הם מסכימים 

שבט המנשה חמשים לפני בני ישראל כאשר 
  ".דבר אליהם משה
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משה ותן  
  להם

כדי שלא ] ספורו" [ויתן להם משה] "לג[
להכס במחלוקת הסכים משה לדבריהם 

 ).יו ולא רק לאחר התאישיקבלו כבר עכש(
ולחצי שבט " 

  "מנשה

  לג  .את המקום

ראה שהיא ארץ גדולה יותר מן ] ן לג"רמב[
הראוי להם ובקש מי שירצה להתחל 

והיו אשים משבט משה שירצו , עמהם
ותן להם חלקם , אולי אשי מקה היו, בה

וכן אז , חלק אחד מהם, "ולחצי"וטעם 
  . יחלק העם ישראל לחצי חצי

כ היה בזה כוה "וע] ג טז' בהעמק דבר ד[
. י"פימית שוגע לכלל ישראל שישבו בעה
י "וראה דבשביל שראה משה רביו דבעה

כ השתדל להשתיל "ע… כח התורה מעט
בקרבם גדולי תורה שיאירו מחשכי הארץ 

ומזה ילמדו לדורות … באור כח שלהם
 דוקא כי בזה להשתדל לדור במקום תורה

  …תלוי חיי ישראל
 סוף(מב-לד  ".ערי מבצר וגדֹרת צאן"ו שם הם ב(    

יד ' שמ [ְפֵי ִמְגֹּדל, ]יג כ' שמ[ֵאָתם , ֻסֹּכת, ]יב לז' שמ[ַרְעְמֵסס  
, ]כא ד' במ [ַים סּוף, ]טו כז' שמ [ֵאיִלָמה, ]טו כג' שמ [ָמָרה, ]ב

ִמְדַּבר , ]יז א' שמ [ְרִפיִדם, ָאלּוׁש, ָדְפָקה, ]טז א' שמ [ִמְדַּבר ִסין
, ]יא לד' במ [ִקְבֹרת ַהַּתֲאָוה, )בחדש השלישי] (יט א' שמ [ִסיָי

  .מעשה המרגלים] יב טז' במ [ֲחֵצֹרת

  .בשה ראשוה… )מסעות (14] י א"רש[  יז- אלג

, ֲחָרָדה, ַהר ָׁשֶפר, ְקֵהָלָתה, ִרָּסה, ִלְבָה, ִרֹּמן ָּפֶרץ, ִרְתָמה 
ֹחר , ְבֵי ַיֲעָקן, ֹמֵסרֹות, ַחְׁשֹמָה, ִמְתָקה, ָתַרח, תָתַח, ַמְקֵהֹלת
כ ' במ[  ָקֵדׁשואִהִמְדַּבר ִצן , ֶעְצֹין ָּגֶבר, ַעְבֹרָה, ָיְטָבָתה, ַהִּגְדָּגד

  ].כ כב' במ[ֹהר ָהָהר , ]א

? למה כתבו המסעות הללו… ] י א"רש[  מ-יח
י שגזר "שאעפ. להודיע חסדיו של מקום

] יד לג([ולהיעם במדבר עליהם לטלטלם 
שיטלטלו במדבר ] ם"רשב" [רועים במדבר"

לא תאמר שהיו עים ) לכאן ולכאן
 שה ולא 40ומטולטלים ממסע למסע כל 

 38מצא שכל … שהרי. היתה להם מוחה
  . מסעות20שה לא סעו אלא 

 

אלה "
מסעי בי 
  "ישראל

ָהֵרי , ָתְיָמה ִּדְבָל,ַעְלֹמן, ִדיֹבן ָּגד, ְגבּול מֹוָאב, ֹאֹבת, פּוֹן, ַצְלֹמָה
  ]. כב א'במ [ַעְרֹבת מֹוָאב, ָהֲעָבִרים

 מסעות שהיו לאחר מיתת 8… ] י א"רש[  מט-מא
  .בשת הארבעים… אהרן

    )סוף(נו-נ  .ציווי כיבוש הארץ וישובהמ

לפי שהרבה מצות והגות בארץ ] י ב"רש[  יב- אלד  .גבולותיה 
  …ואין והגות בחוצה לארץ

  ].יז- ג יב' דב[, ]ו- כו ב[  טו-יג  .גד וחצי שבט משה מעבר לירדן,  לראובןצווי חלוקת החלות 

    )סוף(כט-טז  .שמות המהיגים להחיל את הארץ 

  ).שמב(  ח- אלה  ).תח( ערי הלוים 48 

  ".…וישב בה עד מות הכהן הגדל… ] "כה[  )סוף(לד-ט  ).תיג-תט(דיי ההורגים .  ערי מקלט6מתוכם  

ָחד תתחתה עם בי שבטן כדי שחלתן לא תעבור לשבט בות ְצָלְפ 
  .אחר

  ].יא- כז א[  יב- אלו

    )סוף(יג  .סיום 

עי
ס
מ

 
 

   דברים  )ה 
 ת הארבעים, בראש חדש שבט  ד- אא  .מקום וזמן ההתרחשותסוף ש.  

וישב " ]לו ח' בר". […הר שעירדרך ] "ב[
  ". עשו הוא אדוםהר שעירעשו ב

זכה הרי משה עד שלא … ]  א א'רבה דב[
 דבריםלא איש ] "ד י' שמ[לתורה כתיב בו 

כיון שזכה לתורה תרפא לשוו " אֹנכי
ממה שקריו ?  מין.והתחיל לדבר דברים

  ". אשר דבר משהדבריםאלה ה"] א[בעין 
  .בשבעים לשון פירשה להם] י"רש[  ה  ".הואיל משה ֵּבֵאר את התורה הזאת לאמר… " !

 ח-ו  ".…ראה נתתי את הארץ… נו וְסעוְפּ: "'מזכיר את דברי ה    

, מצֶוה למות שרים שוטרים ושופטים, מפאת ריבויי העם ד
לא ָתגּורּו מפני ", )תיד" (לא תכירו פנים במשפט", "ושפטתם צדק"

  ).תטו" (איש

] ח"רב" [ואומר אליכם בעת ההיא לאמר] "ט[  יח-ט
ה הסכים על ידו "י יתרו שאמר לי והקב"ע

וִצְו אלהים ] "כו- יח כג' שמ[כעין שכתוב 
תי ותאמרו טוב נו ֹאֲעוַת] "יד[ ".…וָיָכְלת עֹמד

  ".הדבר אשר דברת לעשות
] א/סהדרין ח" [כקטן כגדול תשמעון] "יז[

שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של 
  .מאה מה

ם
רי
דב
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יר עד קדש רב דרך הר שע יום מֹח11] "ב[  יט  ".קדש ברנע"עד " ֹחרבמ"המסע במדבר : חזרה 
  ".ברנע

י ' במ[' הוא שא] חזקוי" [ונסע מחרב] "יט[
  ".…'ויסעו מהר ה] "לג

ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו ] "יב טז' במ[
  ".במדבר פראן

 שהיו - "  ההואוהנוראהמדבר הגדול ] "י"רש[
  .בו חשים כקורות ועקרבים כקשתות

כי פסוק זה לא כתב אלא לפי ] ם ב"רשב[
ונסע מחורב ונלך את כל "שכתוב לפיו 

 … דרך הר האמורי…המדבר הגדול והנורא
י שמקדש "סמוך לא" ונבא עד קדש ברנע

 שה 40ברע שלחו מרגלים ושתהו שם 
לכך הוא כן כשסעו מחורב ללכת דרך הר 

י "שעיר דרך ישרה היו יכולים ליכס לא
ב [ יום עד קדש ברע אבל לפי שחטאו 11-ב
] ז[עד " מים רביםונסב את הר שעיר י] "א
סע וִנ"וזהו שאמר לפיו " … שנה40"

 בימים "א עד קדש ברנע ונבֹ…מחורב
  יום11מהלך מועטים שאין בהם כי אם 

אבל מקדש ברע שלחתם מרגלים 
  . שה בחטאתיכם40ושתהיתם 

.  עבר הירדן המזרחי-" הר האמורי"דרך 
 הקצה הצפוי של מדבר סיי -" קדש ברנע"
  ].כ א' במ[

  ].ח[  כא-כ  .את הארץ לרשתה" לפניך"כי הוא ותן ' הבטחת הת

    כב  ].ב-יג א' במ[ 

    כג  ].טז-יג ג' במ[ 

    ].כה-יג כא' במ[ 
  ].כז-יג כו' במ[ 

  כה-כד
  

    כח-כו  ]. יד ג-יג לא , כט-יג כח' במ[ 

' ה] "ל". [ל תיָרֻאםאתנו א' וה] "יד ט' במ[  לג-כט  ].ט-יד ה' במ[ 
  ".…הוא ילחם לכם, אלהיכם ההלך לפניכם

    לו-לד   

 ועוד הוספתם לחטוא בפעם …] ן"רמב[  לז  "…בגללכם' גם בי התאנף ה" !
 עד שמעתם]) יג- כ ב' במ[מי המריבה (אחרת 

 כי –" בגללכם" וטעם …גם אותי מלעבור
ואירע , "…'רבו בני ישראל את ה] "כ יג' במ[

שהיה , כל זה בעבור מריבתכם או ירמוז
הכעס על משה ועל אהרן כאשר הכו הסלע 

, פעמים לפי העם ולא עשו כאשר צטוו
לב [והוא מה שאמר , והעם הרהרו בדבר

על אשר לא קדשתם אותי בתוך בני ] "א
שלא היה העוש אלא מפי שהיה , "ישראל

 הדבר בתוך בי ישראל שלא תקדש הכבוד
על אשר מעלתם ] "לב א[לעייהם וכך אמר 

על אשר לא , אתם גרמתם למעול, "בי
אתם גרמתם שלא לקדש , קדשתם אותי

אתם , "כאשר מריתם פי] "כז יד' במ[, אותי
  .גרמתם למרות את פי

  ].כג- כז יח' במ[  לח .יהוֻשע יחיל את ישראל בארץ 

יום טוב ורע המה ובניכם אשר לא ידעו ה… "  לט  ].יד לא' במ[ 
  ".יבאו שמה ולהם אתננה והם יירשוה

 

 ].לח-יד כא' במ[

    מ  ].יד כה' במ[

 

חטא : חזרה
  .המרגלים

לא ] ן"רמב" [אנחנו נעלה ונלחמנו] "מא[  מה-מא  ].מה-יד לט' במ[ חטא המעפילים
 ].לט[יח הדבר לביו אחריו כאשר אמרת 

  .]לג- כט, כא[" אלהינו' ככל אשר צונו ה"
  ].כ א' במ[  )וףס(מו  ".… ימים רביםקדשב"ישבו  
  ].כא- כ יד' במ. [אדום  ח- אב  , ֵעָׂשובי   

  ].טו- כא יג' במ[  טו-ט  ,בי מואב 

 

סיעת העם 
  בגבול

  .בי עמון

כי לא אתן לכם , אל תתגר בם"
  "מארצם

  ].כא כד' במ[  כג-טז
צאצאי ֹלט 

' בר[ובותיו 
  ].לח- יט לז

  ].לב-כא כא' במ[  )וףס(לז-כד  ,סיחון מלך האמרימ

מ
צחון ישראל 

  ].לה-כא לג' במ[  יא- אג  .עוג מלך הבשן  על

 כבשו לשבטי ראובןת הארצות שתי , שהגד וחצי שבט המ
  .בתאי שילחמו עם אחיהם על כיבוש ארץ כען

  ].טו-  לד יד'במ[  כ-יב
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י מה צורך בחלוצ] ח כא"אה[  כב-כא  .יוביל את ישראל בכיבוש הארץ' יהוֻשע בעזרת הי גד ובי ב
ואת "אשר על כן סמך מאמר ? ראובן
למאמר חלוצת בי גד ובי , "…יהושע
לומר שלא תחשוב שצריך גבורת , ראובן

כי איכם , חוגרים ותבא בלבך יראה
והוא מה שגמר אומר , צריכין למלחמה

  ".לכםאלהיכם הוא הנלחם ' כי ה] "כב[
  ".בםהוא נלחם … ] "סג י' יש[: השווה

 ס לארץלא' הי משה לִהכוצטוו ] א/סוטה יד[  זכ-כג  . שמע אל תח אמר משה הרבה מצות
י אכס "ישראל ואין מתקיימין אלא בא

  .אי לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי
' ואתחנן אל ה "]כג[מהו ] תתיג' דב ש"ילקו[

 לדורות שיהו "לאמר" ?"לאמרבעת ההוא 
פ "שהרי משה שאע, מתפללין בשעת הצרה

לכן לא תביאו את  "] כ יב'במ[מר לו שא
  . התחיל מתחן"הקהל

] י"רש([ למענכםבי ' ויתעבר ה] "כו[
ולא שמע אלי  )אתם גרמתם לי, בשבילכם

אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד ' ויאמר ה
ויקציפו על מי ] " קו לב'תה[". בדבר הזה

  ].יג- כ ב' במ [."מריבה וירע למשה בעבורם
 חיל אותםיהוֻשע י.  א לח[  כח.[  

  ].ד-ד ג[, ]טו-כה א' במ[  )סוף(כט  ".ונשב בגיא מול בית פעור" 

 "אד ".…למען תחיו וירשתם את הארץ… שמע אל הֻחקים ואל המשפטים     

  ).תה, תד(  ב  ".…ולא תגְרעו ממנו… לא ֹתִספו" !
 אין …כל אשר יעשה האלהים] "קהלת ג יד[

  ".…להוסיף וממנו אין לגֹרע
  ].ג כט[  ד-ג  …חיים… 'הדבקים בה: סיפור בעל פעור כמשל 

 "כי היא חכמתכם ובינתכם … את כל הֻחקים… ושמרתם ועשיתם
  ".…בכל קראנו אליו… לעיני העמים

פ שהתשובה "אע]  תשובה ב ו-משה תורה [  ח-ה
בעשרה הימים שבין , והצעקה יפה לעולם

א כ היא יפה ביותר ומתקבלת הי"ש ויו"רה
במה ". בהמצאו' דרשו ה] "ה ו' יש[' מיד שא

דברים אמורים ביחיד אבל צבור כל זמן 
שעושים תשובה וצועקין בלב שלם הם עין 

אלהינו בכל קראנו אליו' כה… מי…] "ז ['אש." 
 "יט' שמ[  , "…בֹחרב… יום אשר עמדת… פן תשכח… רק ִהשמר.[  

, כל השוכח דבר אחד ממשתו] אבות ג ח[
, מעלה עליו הכתוב כאלו מתחיב בפשו

  ".…רק השמר לך] "ט[' שא
קידושין " [ לבניך ולבני בניךוהודעתם] "ט[
אב ] "לח יט' יש[. ביכם ולא בותכם] א/ל

  ".לבנים יודיע ֶאל ֲאִמֶתך
 הרי מפורש]  יסודי התורה א ח-משה תורה [

ה גוף וגוייה "בתורה ובביאים שאין הקב
הוא אלהים בשמים ממעל ' הכי ] "לט[' שא

והגוף לא יהיה בשי " ועל הארץ מתחת
 ".כי לא ראיתם כל תמונה] "טו[' מקומות וא

 "ואל מי תדמיוני ואשוה] "מ כה' יש[ואמר 
  .ואילו היה גוף היה דומה לשאר גופים

ופן תשא עיניך השמימה ", "פן תשִחתון ועשיתם פסל תמונת כל סמל" ז
  ".וית להם ועבדָתםונדחת והשתח… וראית

  כ-ט

ויתחיל בעבודת כוכבים שהיא ] ן ג"רמב[
  .שורש לכל המצות

אבות ד " [ונשמרתם מאד לנפשתיכם] "טו[
ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מוס ] כב
ועל כרחך , )ולד(שעל כרחך אתה וצר , לך

ועל כרחך , ועל כרחך אתה מת, אתה חי
אתה עתיד לתן דין וחשבון לפי מלך מלכי 

  .ה"לכים הקבהמ
 בעת ההיא ללמד ' אותי צוה ה] ן כא"רמב[  כב-כא  .חוזר כי משה לא יעֹבר את הירדן עמם

, י"אתכם המצות לעשותכם אותם בא
ועתה קחו מפי תורה כי אכי מת בארץ 

, ולא אוכל ללמדם אתכם בארץ) מואב(
  .אל תשכחו שם מה שלמדתי אתכםו

' והפיץ ה. השמד תשמדון… והשחתם ועשיתם פסל תמונת כל"אם  ז
  "…אתכם בעמים

    כח-כג

P " לא כט". [… באחרית הימים…] "ל[  לא-כט  ".…ומצאתאלהיך '  את המשםובקשתם.[  

ן
ח
ת
א
ו
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 מעמד הר סיי –" …כדבר הגדול הזה"לא ראה ולא שמע עוד  !
  .'כה" אין עוד. "מצריםיציאת או 

הוא ]  יסודי התורה א ד- משה תורה [  מ-לב
אלהים אמת ' וה] "י י' יר [שהביא אומר

 לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמתתו" הוא
" אין עוד מלבדו] "לה[והוא שהתורה אומרת 

 .אין שם מצוי אמת מלבדו כמותוכלומר 
] כג כד' יר". [מלא כל הארץ כבודו] "ו ג' יש[
  ".את השמים ואת הארץ אני מלא"
. "…ליסֶרָּךמן השמים השמיעך את ֹקלו  "]לו[
 .למרק זוהמתך] ח"אוה. [לאלפותך] וסאוקל[

י הקצה יהושע "את השאר בא, 6-מתוך ה  מג-מא  ".בעבר הירדן מזרחה"שלש ערי מקלט  
מצוה : אמר משה] י מא"רש]. [יהושע כ ז[
  . שאפשר לקיימה אקיימה)תקכ(

זו שהוא עתיד ] י"רש" [וזאת התורה] "מד[  מה-מד  .הקדמה 
  ].ה א[לסדר אחר פרשה זו 

  ].לה-כא כא' במ[, ] ג יא- ב כד [  )סוף(מט-מו  .הצחון על סיֹחן ועוג… מקום וזמן 

 "ולמדתם ֹאתם ושמרֶתם … שמע ישראל את הֻחקים ואת המשפטים
  ".לעֹשתם

  .עד סוף פרק כו, אום המצוות
" לעׂשתם ֹאתם וְשמרֶתם ְלמדֶתםו] "א[
  .שהתלמוד מביא לידי מעשה] ב/קידושין מ[
 תורה גם שמעמסיר אזנו מ] "ח טכ' מש[

  ".תפלתו תועבה
 ".…את הברית הזאת כי ִאתנו' כרת ה) בלבד] י"רש[(לא את אֹבתינו " !

  ה- אה

  ].לד י' שמ[
 שלא מציו ששבע להאבות שלא ]ג ח"אה[

  .ישרה שכיתו על אומה אחרת
  יד- כ א' שמ[עשרת הדברות על חזרה.[  

  ).תטז" (…בית רעך) דתחֹמ( ִתתאוהלא : "שיוי
  ).לח(  יז-ו

- ו" זכור] "כ ח' שמ] [א/ש כז"רה[: שיוי
  .בדיבור אחד אמרו" שמור] "יא[

על המצוה " ב לךטולמען יי "]טו [:תוספת
מפי ] ב/ק ד"ב[ ".כבד את אביך ואת אמך"

וב טמה בדברות ראשוות לא אמר בהן 
 …ל"א ?ובטובדברות האחרוות אמר בהן 

 …להשתבר) ות היהשל הראשו(הואיל וסופן 
  ].יט' שמ[  כז-יח  .תאור מעמד הר סיי 

שי דברים שאלו ישראל  ] כט ד'רבה שמ[
 שיראו כבודו וישמעו קולו :ה"מלפי הקב

' ותאמרו הן הראנו ה" ]כ[ ' שא)וקיבלו(
ואת " וכתיב  "אלהינו את כבודו ואת גדלו

ולא היה בהם כח  "קולו שמענו מתוך האש
פרחה לסיי וגלה להם  שכיון שבאו לעמוד
 ] ו הש"הש[ ' על שדבר עמהם שאשמתם

 אבל התורה בקשה ".נפשי יצאה בדברו"
יש מלך  :ה"עליהם רחמים מלפי הקב
 כל העולם ?משיא בתו והורג אשי ביתו
 מיד חזרה ?כולו שמחים וביך מתים

תמימה ' תורת ה" ] ח יט'תה[ 'שמתן שא
  ".משיבת נפש

למען תחיון וטוב לכם והארכתם … 'כאשר ִצוה הושמרתם לעשות "   )סוף(כט-כח
  ג- או  ".ארץ זבת חלב ודבש… ימים בארץ אשר תרשון

, ז" אריכות ימים בעוה"תחיון" ] ה לח"אה[
  …ב" טובת העוה"וטוב לכם"ואומרו 

"לפרשת שמעלמה קדמה ] א/ברכות יג[  "שמע ישראל  -
יקבל שכדי ? "…והיה אם שמוע] "יא יג[

 תחלה ואחר כך עליו עול מלכות שמים
  .מקבל עליו עול מצות

הינו ה' ה"  שניתילא ' כי אני ה] "מלאכי ג ו" [אחד] "ד[  , )תיז" (אחד' א
ביום ] "יד ט' זכ". [ואתם בני יעקב לא כליתם

  ".אחד ושמו אחד' ההוא יהיה ה
הך' ואהבת את ה"   , "על לבבך… )הִמצות(והיו ", )תיח" (א

  ט-ד

] א/יומא פו" [אלהיך' ואהבת את ה] "ה[
] י"רש ([שיהא שם שמים מתאהב על ידך

שיהא קורא ושוה ומשמש , :)לחבריך
תלמידי חכמים ויהא משאו ומתו בחת 

 …? מה הבריות אומרות עליו. עם הבריות
  .מתוקים מעשיו כמה אים דרכיוכמה 

 לעשות דבר תשמח - " ואהבת] "ה] [ספורו[
שאין תכלית עייו כאשר תבין שייטב ב
 שתזכור תמיד - " על לבבך] "ו. [כבד כזה
  . לזה התכליתכל פעולותיךלהישיר 

כל חסידיו אמונים ' אהבו את ה" ]לא כד' תה[
  ".'ֹנצר ה

 ?למה אמר] ו'  דבש"ילקו" [והיו הדברים] "ו[
" אלהיך' ואהבת את ה] "ה[לפי שהוא אומר 

 הדברים"] ו [ןת …ל"ת? איי יודע כיצד לאהוב
שמתוך כך אתה מכיר את " על לבך …האלה
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  .מי שאמר והיה העולם ומדבק בדרכיו
ולא מחר ] א/פסחים ו" [ על לבבךהיום] "ו[

בכל יום יהיו ] ח סא ב"ע או"שו. [על לבבך
 שמע אותו ולא כמי שכבר בעייך כחדשים

  .הרבה פעמים שאיו חביב אצלו
ל חיב אדם לברך ע] משה ברכות ט ה[

' שא, הרעה כשם שהוא מברך על הטובה
ביצר טוב וביצר , בשי יצריך, "לבבךבכל "
אם יש לך אדם שגופו ] ב/ברכות סא. [רע

". נפשךבכל "חביב עליו מממוו לכך אמר 
ואם יש לך אדם שממוו חביב עליו מגופו 

עקיבא אומר ' ר". מאדךבכל "לכך אמר 
א "ד. אפילו וטל את פשך" בכל נפשך"
בכל מדה ומדה שהוא מודד , "בכל מאדך"

  . לו במאד מאדמודהלך הוי 
ה "הקב] ב/סהדרין קו" [בכל לבבך] "ה[

כי האדם ] "א טז ז"שמ[ליבא בעי דכתיב 
]  ה יט'מש[ ".לביראה ל' יראה לעינים וה

  ".באהבתה תשגה תמיד"
, כל אהבה שהיא תלויה בדבר] אבות ה טז[

ויה ושאיה תל. בטלה אהבה, בטל דבר
  .איה בטלה לעולם, בדבר

 ".ַרי ימָצֻאְנניֲחַשְמ ּוֹאֲהַבי ֹאהבאני ] " ח יז'מש[
 ".יכין צעדו' לב אדם יחשב דרכו וה] "שם טז ט[
  ".לב רשעים כמעט] " י כשם[

 "ובלכתך… ודברתה בם בשבתך", )תיט" (וִשננתם לבניך …
היו ו", )תכא" (וקשרתם לאות על ידיך", )תכ" (ובשכבך ובקומך
" וכתבתם על מזֻזות ביתך ובשעריך", )תכב" (לֹטָטֹפת בין עיניך

  ).תכג(

שיהו דברי תורה ] קידושין ל" [ושננתם"] ז[
אלו ] ספרי" [לבניך" …מחודדים בפיך

ֲחֹנך לנער על פי ] "כב ו' מש. [תלמידיך
  ".דרכו

לתת לך ערים … אל הארץ אשר נשבע לאֹבתיך… והיה כי יביאך"מ
ת וֹט   "…ֹבת אשר לא בניתגֹד

  יא-י

 "יב  ".…ִהשמר לך פן תשכח  

ברבות הטובה יזכיר בכאן כי ] ן י"רמב[
,  ימי עיו ומרודו שהיה עבד במצריםיזכור

ולא ישכח את השם שהוציאו מן העבדות 
  .ההוא לטובה הזאת

  ).תלה, תלג, תלב(  יג  ".תשבע ובשמו תעֹבד וֹאתו תיראאלהיך ' את ה" 
לרבות ] ב/פסחים כב" [ך תיראאלהי' את ה"

שיהא מורא רבך ] י"רש. [תלמידי חכמים
  .]אבות ד יב [כמורא שמים

אדם שיש בו יראת שמים כל ] ב/ברכות ו[
כל העולם  :ה"אמר הקב …דבריו שמעין

  .כלו לא ברא אלא בשביל זה
  ".אני עבדך] "קמג יב, קטז טז' תה[
 עבדי .כי לי בני ישראל עבדים" ] כה ה'וי[

  "…הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים
היום יעמיד ]  מוסף- ש "מחזור לרה[

יד ([אם כבים , במשפט כל יצורי עולמים
אם , אם כעבדים") …'בנים אתם לה" ]א

ואם , כבים רחמו כרחם אב על בים
כעבדים עייו לך תלויות עד שתחו 

  .איום קדוש, ותוציא כאור משפטו
  ).כו(  טו-יד  ".…פן… כי אל קנא… ם אחריםלא תלכון אחרי אלהי" ז

 כשיצאו ממצרים שסוהו במים ]י"רש[  טז  ).תכד" (כאשר נסיתם במסה… 'לא תנסו את ה"ם
  ".בקרבנו' היש ה] "יז ז' שמ[שאמר 

 יו, יש לשמר ִמצותיו עדתיו וחוקיוהישר והטוב בעי,    
  .יךלמען ייטב לך וירשת את הארץ והדפת את ֹאיֶבמ

  יט-יז
  

 "מה העדות ] "כ[? חכם מה הוא אומר] הגדה[  )סוף(כה-כ  ".…ואמרת… כי ישאלך בנך
  ?"אלהינו אתכם' והחקים והמשפטים אשר צוה ה

, ה" את אבותיו בלבד גאל הקבלא ]הגדה[
] כג[ 'שא. אף אותו גאל עמהםאלא 

 לתת אותנו הוציא משם למען הביא ואותנו"
  ".ותינו את הארץ אשר נשבע לאבלנו

ומצוה תהיה לנו כי נשמר לעשות את ] "כה[
 בין המצות שיש ]ל"ימ[ "כל המצוה הזאת

, עליהן טעם ובין המצות שאין עליהן טעם
, "כאשר צונו אלהינו' לפני ה"שאו קיימים 
  . ויתן לו שכר על כךרק מפי שצוו
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והכיָתם החרם תחרים ", עם כיבוש הארץ מהעמים היושבים בהמ
ולא תתחתן ) "תכו" (לא תכרת להם ברית ולא ְתָחֵנם) "תכה(" ֹאתם

  .יש להרוס כל חפץ עבודה זרה שלהם, )תכז" (בם

לא תתן להם חן ] י ב"רש" [ולא תחנם] "ב[  ה- אז
אסור לו לאדם לומר כמה אה הכעי 

  .א לא תתן להם חייה בארץ"ד. הזה
אפילו אחר ] ח"רב" [ולא תתחתן בם] "ג[

  .גרות
להיות לו לעם סגולה מכל … בך בחר… 'עם קדוש אתה להכי " !

' הוציא ה…  ומשמרו את השבועהאתכם' מאהבת הכי … העמים
הוא האלהים האל הנאמן ֹשמר '  וידעת כי ה…)ממצרים(אתכם 

הברית והחסד לֹאהביו ולשמרי ִמצותיו לאלף דור ומשלם לׂשנאיו אל 
  … פניו להאבידו לא יאחר לשנאו

  ".…'אהבתי אתכם אמר ה] "במלאכי א [
בחייו ] י"רש" [ומשלם לׂשנאיו אל פניו] "י[

משלם לו גמולו הטוב כדי להאבידו מן 
  .העולם

"  לעשותםהיוםאשר אנכי מצוך ] "יא[
היום לעשותם למחר לקבל ] א/עירובין כב[

  .שכרם
 ושמרת את המצָוה ואת הֻחקים ואת המשפטים…."  

  יא-ו

  
אזהרה ] ח"רב" [והיה עקב תשמעון] "יב[  …אלהיך לך את הברית' ושמר ה ר

לאדם על המצות שאדם דש בעקביו שלא 
לפי שיש בי אדם שאין חוששין , יקל בהן

אבות ב . [בקצת מצות שהן קלות בעייהם
. והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה] א
ת לא ואם לא תשמור המצו] ם"רשב[

  .ישמור לך אלא לדור אחר
 בהמתך, פרי אדמתך, וברך פרי בטנך (ואהבך (

  …על האדמה אשר… והרבך
  

 ברוך תהיה מכל העמים"    

 "כג כה, טו כו' שמ[  "…ממך כל ֹחלי… והסיר.[  
  ".שומר מצוה לא ידע דבר רע] "קהלת ח ה[
 בעין רעה) מתים( 99… ] ב/מ קז"ב[
] י"רש. [ואחד בדרך ארץ, )באחריםשותים (

 .עין רעה, וזו העין, שכל החלאים תלוין בו… 
 "ונתנם בכל שנאיך."    

 "עקר ועקרה) ובבהמתך (לא יהיה בך"  

  טו-יב

  ].כג כו' שמ[
מ

 והיה עקב תשמעון"
) רתם ועשיתםושמ(

  את המשפטים

    "…ואכלת את כל העמים אשר"
    ".ולא תעֹבד את אלהיהם כי מוקש הוא ָלך" ז
… ָזֹכר, לא תירא מהם? איכה אוכל להורישם… כי תאמר בלבבך"מ

  )".להם (כן יעשה) במצרים ('את אשר עשה ה
!  

  ].יהושע כד יב[  .להמית את השארים" …אלהיך בם' וגם את הִצרעה ישלח ה"מ
 .שהוא אל גדול וורא' מה" תערוץ"רק ] ע"א[  ".…'לא תעֹרץ מפניהם כי ה"מ
שלא יהיו הרבה גויות ובכך תרבה ] ל"ימ[  ".תרבה עליך חית השדהפן … מעט מעט"השמדתם תהיה מ

חית השדה שיבואו לאכול בשרם ויזיקו 
  .לכם

וכרתי להם ברית ] "כא- הושע ב כ[: השווה
 ועם עוף השמים חית השדה עם ביום ההוא

ורמש האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן 
  ".… וארׂשתיך לי לעולם…הארץ

    ".ונתן מלכיהם בידך"מ
  ].ז ה[  ,עליך לשרוף פסיליהם ז
  .אלא להחרימם) תכט, תכח" (כסף וזהב עליהם"לא לחמוד  ז

  )סוף(כו-טז

  .ז"והוא ויי ע] ן כה"רמב[

  למען ִתחיון ורביתם"שֹמר הִמצות"    
    "וירשתם את הארץ"מ
לדעת , לנֹסתך, )ירִעבך (למען עֹנתך, במדבר… 'הוליכך ה… וזכרת" !

  ".התשֹמר ִמצותיו אם לא, בלבבךאת אשר 

  ב- אח

,  למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם…וַיאִכלך את המן" !
  ".יחיה האדם' כי על מוצא פי ה

  כדי שתגמלו מן ההרגלים-" למען ענתך] "ל"ימ[
שהיתם שקועים , הרעים שלמדתם במצרים

שתרגילו . ת"באכילה ולא חשבתם בעבודת השי
בשעה שתכסו לארץ , גופותיכם בעשיית הִמצות

תהיו רגילים במעשי הִמצות ולא תסיחו דעתכם 
  .הרגלשהכל תלוי ב, בעיי פרסתכם

כשישאלו .  לרומם שמך בעולם על ס- "לנסתך"
האם עמדתם : ה ויאמר"אז ישיב הקב, הגויים

ואם לא ? בסיון במדבר כפי שעמדו ישראל
, ו פורעות עליכם"תשמעו התורה ויבואו ח

מפי , ה ויאמר"אז יעה הקב, וישאלו הגויים
ובזה . שלבם לא היה שלם ביראתי וחטאו

  .ת" לשמוע בקול השייתפרסם בעולם שהעיקר
לפי ) העובדי כוכבים(אומרים ] א/ז ג"ע[

 ישראל שקיבלוה היכן - ע "רבש: ה"הקב
 … יבא… ויעיד באברהם…יבא? קיימוה

 … יבא… תבא ותעיד ביוסף…ויעיד ביעקב
 ויעיד … יבא…ויעיד בחיה מישאל ועזריה

  ].זאב.ש […)באיוב( ויעידו … יבאו…בדיאל
 "ורגלך לא ָבֵצקה… ִשמלְתך לא ָבְלתה…."  

  ו-ג

  

ֶקב
ֵע
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ּ' ה, כי כאשר ייסר איש את בנו, וידעת עם לבבך" ! ] ן ה"רמב. [מאלף) כמו(] אוקלוס" [ייסר"  ".אלהיך מַיסֶר
עין שאמר כ, מוסרשיתן עליו לטובתו עול 

יסר בנך כי יש תקוה ואל ] "יט יח' מש[
מתחלה , "אלהיך מיסרך' ה"כן , "…המיתו

שתערב לפשך , בעוי המדבר וסיון המן
על כן אמר אחריו , טובת הארץ ופירותיה

  ".אלהיך מביאך אל ארץ טובה' כי ה] "ז[
אין , לא בהכרך בשוטים, אב מחך] מאיר[

  ].?ע"שו[הפקר 
 יוכיח' י את אשר יאהב הכ] "ג יב' מש[

הנה אשרי ] "איוב ה יז[". וכאב את בן ירצה
".  ומוסר שדי אל תמאסיוכחנו אלוהאנוש 

שם [". חוֵׂשך ִשבטו שונא בנו] "יג כד' מש[
שבט מוסר . אֶולת קשורה בלב נער] "כב טו

אל תמנע ] "יד-  כג יגשם[". ירחיקנה ממנו
אתה . מנער מוסר כי תכנו בשבט לא ימות

קיט ' תה". [ט תכנו ונפשו משאול תצילבשב
  ". למען אלמד ֻחקיךֻעֵניתיטוב לי כי ] "עא

 "ִמצותיו (ושמרת( ,    
  ).תלב, תריא(  ".ֹאתו) ויראת (בדרכיו) והלכת( 
שלש מתות טובות תן ] א/ברכות ה[  ט-ז  ,"מביאך אל ארץ טובה' ה" !

ה לישראל וכולן לא תן אלא על ידי "הקב
י "א… ב"י והעוה"אלו הן תורה וא. יסורין

' כאשר ייסר איש את בנו ה] "ה[דכתיב כי 
 מביאך …] "ז[וכתיב בתריה " אלהיך מיסרך
  …"אל ארץ טובה

 "ברכת המזון  י  ).תל" (…אלהיך על הארץ'  את הואכלת ושבעת וברכת.  

… ורם לבבך. וכל אשר לך ירבה… 'ִהשמר לך פן תשכח את ה" !
' וזכרת את ה. ֹכחי וֹעצם ידי עשה לי את החיל הזה: ואמרת בלבבך

  "… כח לעשות חילהוא הנותן לךכי , אלהיך

כל ' תועבת ה] " טז ה'מש" [ורם לבבך] "יד[  יח-יא
  ".גבה לב

  .עצה] אוקלוס" [הנתן לך כח] "יח[
ט ' יר". [בוטח בעשרו הוא יפל] "יא כח' מש[

 אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל] "כב
". גבורתו אל יתהלל עשיר בעשרוהגבור ב

ם א? היתפאר הגרזן על הֹחצב בו] "י טו' יש[
לא ] "ד ו' זכ[ ".…?יתגֵדל המשור על מניפו

  ".צבאות' בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה
למען ענתך ולמען נסתך להיטבך ] "טז[

הנני צורפם ובחנתים ] "ט ו' יר". [באחריתך
  ".כי איך אעשה מפני בת עמי

הים אחרים… תשכח… היה אםו" ז     )סוף(כ-יט ".ָאֹבד תֹאֵבדּון… והלכת אחרי א

… אתה ֹעבר היום את הירדן לבא לרשת גוִים גֹדלים ועֻצמים ממך"מ
היך הוא הֹעבר לפניך' וידעת היום כי ה   ".…הוא ישמידם… א

    ג- אט

כי ברשעת ", "כי עם קשה ערף אתה", אל תאמר כי זאת בצדקתךמ
  )".שבועתו לאבותיך (ולמען הקים את… ם האלההגוִי

שהרי , ויש על השואל לשאול] ן ד"רמב[  ו-ד
והה הם , "אתכם' כי מאהבת ה] "ז ח[אמר 

רק ) אלא(והשם לא יאהב , אהובים למעלה
ורשע ואוהב ] "יא ה' תה[כי , את הטובים

אם כן גם בצדקתם ירשו , "חמס שנאה נפשו
בר עם יד] ז ח [כי שם: והתשובה! ארץ

וכאן יוכיח הדור ההוא , ישראל בכללם
  .מיום היותם במדבר' שהיו ממרים את ה

 העגלאחט ]לב' שמ[  ,בֹחרב .  
  .קברות התאוה] ג-יא א' במ[  ,בתבערה 

 ז-יז ב' שמ[  ,במסה.[  

 

' זכר אל תשכח את אשר הקצפת את ה"
היך במדבר ' ממרים הייתם עם ה"… "א

  "מיום דעתי אתכם
  .מעשה המרגלים

  כג-ז

  ].מו-א כב[, ]יג' במ[
  ].לב- לב לא' שמ. [עליה שיה  )סוף(כט-כד  ".…אל תשחת עמך ונחלתך): " יום40(תפילת משה : חזרה 

. לאברהם ליצחק וליעקב: ר לעבדיךזֹכ] "כז[
  ".אל תפן אל קשי העם הזה ואל רשעו ואל חטאתו

 יים: חזרהלד' שמ[  ה-א י  .ָשָֹמם בארון, הֻלֹחת הש.[  

 סעו… ,כט- כ כב' במ[  ז-ו ".…ומשם נסעו", "ויכהן אלעזר בנו תחתיו"… מות אהֹרן.[  

    ט-ח  .אשר אין לו חלה, הבדלת שבט לוי ל

ומשה יהיגם לארץ כפי , )על מעשה העגל(סולח ' ה: חזרה 
  .שהבטיח לאבות

  ].י-לד ט, לג א, לב לד' שמ[  יא-י

 תריא(  ללכת בכל דרכיו.(  
 

'מה ה"
  "ולאהבה ֹאתו אלהיך שֹאל

  ,)סוף(כב-יב
  ).תיח(   איא
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 עשה …האל הגֹדל הִגֹבּר והנורא] "יח- י יז[  ).תלא (ואהבתם את הגר ג
מגילה ". [גר וֹאהב אלמנה ויתוםמשפט 

כל מקום שאתה מוצא גבורתו של ] א/לא
  .ה אתה מוצא עוותותו"הקב

  ".תם בארץ מצריםכי גרים היי] "י יט[
ה בעולמו אלא "אין לו להקב] ב/שבת לא[  )תלב(' את ה" יראהל" 

 ועתה ישראל] "יבי [' יראת שמים בלבד שא
 "… כי אם ליראה?אלהיך שואל מעמך' מה ה

יראת ויאמר לאדם הן ] "איוב כח כח[וכתיב 
] ב/ברכות לג[ ". וסור מרע בינההיא חכמה' ה

א ' מש. [ שמיםהכל בידי שמים חוץ מיראת
כי ] "ו- ב ג' מש[ ". ראשית דעת'יראת ה] "ז

אם . אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך
אז תבין . תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה

יתן חכמה ' כי ה.  ודעת אלהים תמצא'יראת ה
אשרי אדם ] " ידכח' מש[". מפיו דעת ותבונה

 .מן השם ולא יפשע] י"רש[ "מפחד תמיד
 ?ממי אירא, אורי וישעי' ה, דלדו] "כז א' תה[
ויהי ] אבות א ג[ ".?ממי אפחד, מעוז חיי' ה

חיים ]  האהבה- צ "א[ .מורא שמים עליכם
  .שאין בהם יראת השם אין זה קרא חיים

] עקב ה - ספרי [ .מצות תפלה] חיוך [.]י יב[  ).תלג" (בכל לבבך ובכל נפשך'  את הלעֹבדו" !
 ]יא יג[ל " תהא מה? וכי יש לו עבודה בלב

  .זו תפלה" ולעבדו בכל לבבכם"
וחנה ] "א א יג"שמ] [א/ירושלמי ברכות כט[

שהתפילה מכאן " היא מדברת על לבה
מכאן " רק שפתיה נעות "צריכה כווה

וקולה לא  "שהוא צריך להרחיש בשפתותיו
שלא יגביה אדם את קולו מכאן " ישמע

מכאן " ויחשבה עלי לשיכורה "ויתפלל
  .ור להתפללשהשיכור אס

אל תעש , וכשאתה מתפלל] אבות ב יג[
 .'אלא רחמים ותחוים לפי ה, תפלתך קבע

  ".עותפלת צדיקים ישמ… ] "כט טו 'מש[
גדולה תפלה יותר ממעשים ] ב/ברכות לב[

גדולה תפלה יותר מן הקרבות … טובים
  …"למה לי רוב זבחיכם] "א יא' יש ['שא

כל ] י"רש" [ושמרו את משמרתו"]  ג ז'במ[  ,משמרתו 
מוי שהאדם ממוה עליו ומוטל עליו 

  .לעשותו קרוי משמרת
  ).גדר(גזרות חכמים ] מאיר[

 כגון (חוקים בלי טעם לכאורה ] מאיר[  ,ֻחֹקתיו
  ).חזיר

 ואלה המשפטים אשר תשים ] "כא א' שמ[  ,משפטיו
  …"לפניהם

 

לשמר 
  את

  ).גבה, כגון רצח(ות מצות הגיוי] מאיר[  .מְצֹותיו
מצות החברה והדביקה עם חכמי ] חיוך[  )תלד (ִתְדָּבקובו  

  .התורה
    )תלה(ובשמו תשבע  
אל . תסירו היצר הרע מלבבכם] ל"ימ[  ".וערפכם לא תקשו עוד, ומלתם את ערלת לבבכם" !

  ".עם קשה עורף"תהיו 
    .ובחירתו בעם' תאור גדולת ה 
' את מעשי ה… "יום כי לא את בניכם אשר לא ידעווידעתם ה" 

הגֹדל אשר ' כי עיניכם הֹרֹאת את כל מעשה ה"… במצרים ובמדבר
  "עשה

  ].פרק ה[השווה   ז-ב
אי מדבר ] י"רש" [כי לא את בניכם] "ב[

עכשיו שיוכלו לומר או לא ידעו ולא 
 הוראות האלה שאי] ח"רב[ .ראיו בכל זה

כי ,  שיראום ביכםמספר אותן אין לעתיד
  .אתם בעצמכם ראיתם אותם בעייכם

 "וירשתם את הארץ… למען תחזקו… ושמרתם את כל המצָוה 
  "…)עליה (ולמען תאריכו ימים …)הטובה(

    ט-ח

ארץ הרים … והארץ. כגן ירק… לא כארץ מצרים… כי הארץ" !
  "…ֹדרש ֹאתה… 'ארץ אשר ה. למטר השמים תשתה מים, וְבקֹעת

עתים ] ב/ה יז"ר" [אלהיך בה' עיני ה] "יב[  יב-י
  .לטובה עתים לרעה
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 "תשמעו אל  והיה אם שֹמע
  … ִמצותי

 ואספת… ונתתי מטר ארצכם
  )".פרותיה(

 בכל ולעבדואלהיכם ' לאהבה את ה] "יג[  טו-יג
איזו היא עבודה ] א/תעית ב" [לבבבכם

] טו ח' מש. [זו תפלה הוי אומר ?שהיא בלב
 תפלה - משה תורה[ ".ם רצונותִפלת ישריּו"

ואין מין התפלות מן ] ושיאת כפים א א
התפלה הזאת מן ) וסח(התורה ואין משה 

  .התורה ואין לתפלה זמן קבוע מן התורה
  . וסוף הכבוד לבאאהבהלמד מ] א/דרים סב[
כאן בזמן ] ב/ברכות לה" [ואספת דגנך] "יד[

הושע ב . [שישראל עושין רצוו של מקום
כאן בזמן שאין " …ולקחתי דגני בעתו "]יא

' ה] י"רש[ישראל עושין רצוו של מקום 
י " רשב…וטלו ומראה להם שהוא שלו

בזמן שישראל עושין רצוו של  …אומר
'  שאמקום מלאכתן עשית על ידי אחרים

 …"ועמדו זרים ורעו צאנכם] "סא ה' יש[
  .י ולא עלתה בידן" כרשב…הרבה עשּו

סרתם … פןהשמרו לכם " ז
הים אחרים   … ועבדתם א

… בכם ועצר את השמים' וחרה אף ה
… והאדמה לא תתן את יבולה

  ".…ואבדתם מהרה

    יז-טז

סם תם משלה  -  "ושמתם] "ב/קידושין ל[  ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם"
  …תורה כסם חיים

ועל . " להתבון בם- " על לבבכם] "ספורו[
  . ברצון לקיימם- " נפשכם

צריכים אתם להתעסק עם דברי ] מלבים[
ושמתם את דברי אלה  "מחשבהאלה בין ב
וקשרתם אתם  "מעשהבין ב" על לבבכם

ולמדתם אתם  "דיבורבין ב" לאות על ידכם
  ".את בניכם לדבר בם

 וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עינכם."  

  יח

  .מצות תפילין). תכב, תכא(
    בשבתך בביתך !
 כל אדם קורא כדרכו] משה ברכות א ג[  ובלכתך בדרך!

 "ובלכתך בדרך"' שא, )כהרגלו וכרצוו(
  .הרי שאדם קורא גם דרך הליכתו] קהתי[

  ובשכבך

ֹאתם את בניכם וִלמדֶתם "
  לדבר בם 

  ".ובקומך

  יט

 שחרית קריאת שמעמצות ] חיוך [)תכ(
  .וערבית

 "מצות מזוזה).תכג(  כ  ".יתך ובשעריךוכתבתם על מזזות ב .  

 "ה היא שבמצב הפוך ח] זאב[  כא  ".…למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמהו תארע"הכוו 
  . והעם לא יזכה לשבת על אדמתוגלות

את כל הגוים האלה ' והוריש ה"… אם תשמרו את כל הִמצותמ
  " .…מלפניכם

    כה-כב

) כאשר תשמרו את ִמצותי (ברכה ראה אנכי ֹנתן לפניכם היום" !
  )".אם לא תשמעו אל ִמצותי (ּוקללה

וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה … ] "כח[  כח-כו
הא למדת שכל ] י"רש" […אתכם היום ללכת

 …עבודת כוכבים הרי הוא )מודה ב(העובד 
  .ככופר בכל התורה כולה

 - הר עיבל .  צפוית לשכם- הר גריזים   ל-כט  ".…יבלוָנַתָתה את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר ע" ?
  .דרומית לשכם

  ].יג-כז יא[
  ושמרתם את כל הֻחקים ואת "כאשר ִתרשו את הארץ ותשבו בה

  ".…המשפטים
    )סוף(לב-לא

    ג- איב  ).תלו(יש לאבד כל עבודה זרה  ז

ים ששם שלא אבד ומחה הדבר] חיוך[  ד  ).תלז" (אלהיכם' לא תעשון כן לה" 
 7] א/שבועות לה […ה קרא עליהם"הקב

, ואלו הם, שמות הם שהם באיסור לאו זה
ק שיקראו אותו חכמים שם "שם של יקו
, ואל, י"וכן השם שכתב אד, המפורש
גוזין . וצבאות, ושדי, ואלקים, ואלוה
  …אותו

להקטיר ] י"רש" [לא תעשון כן", א"ד
 .לשמים בכל מקום כי אם במקום אשר יבחר

 ות ורק במקום אשר יבחר הוך תלח[  יד-ה  ).תמ-תלח(… 'יש להקריב הקרבדב שום ] חידר או התשכל מי ש
קרבן למזבח או שום דבר לבדק ) איזשהו(

שיביא אותו , בתוך השה) ק"לביהמ(הבית 
  .ברגל שפגע ראשון

מצות פדית קדשים שפל בהם מום ואחר כך מותרים באכילה  
  ).תמא(

קדשים שפל בהם מום שיפדו  … ]י"רש[  טו
אין לך בהם היתר … ויאכלו בכל מקום

… גיזה וחלב אלא אכילה על ידי זביחה
  . שאין קרבן בא מהם-" יאכלנו כצבי וכאיל"

ה
ֵא
ר
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 "קמח(  טז  ".…על הארץ תשפכנו רק הדם לא תאכלו.(  

 תמב" (דגנך(  
 "תמג" (ותירשך(  
 

 מעשר

  )תמד" (ויצהרך"

, לשון הקדש בדגןופירוש ] ן יד כב"רמב[
ופירוש , חמשת המיין הידועין בתבואה

, היין החדש אשר ישיקו היקבים, תירוש
שאפילו זיתים  …השמן אשר בהן, יצהרו

ועבים מעשר שלהם איו מן התורה עד 
  .שיעשו תירוש ויצהר

    ,)תמה" (ובכֹרת בקרך וצאנך" 
    )תמו(ת קרבו 
    )תמז" (…וכל ְנָדֶריך" 
    )תמח" (וִנדֹבתך" 
 

לא תוכל לאכל "
  בשעריך

  ).תמט" (ּותרומת ידך"

  יז

  
 י היחד עם משפחתך… במקום אשר יבחר… אלהיך' כי אם לפ, 

  ".…אלהיך' ושמחת לפני ה"עבדך ואמתך והלוי 
  ].כח מז[  יח

    יט  ).ת" (ִהשמר לך פן תעֹזב את הלוי כל ימיך על אדמתך" ל

שכל מי שירצה ] חיוך. [מצות שחיטה  כב-כ  "…)תא (וזבחת מבקרך ומצאנך… כי ירחק ממך המקום… "○
לאכול בשר בהמה חיה או עוף שישחוט 

  …אותם תחלה כראוי
 " …קמח(  …לבלתי אכל הדם.(  

  ".…)תב (ולא תאכל הנפש עם הבשר… 
  כה-כג

שלא לאכל אבר שחתך מבעל חיים ] חיוך[
  . חיבעודו

 ות יש להביא אל בית הבחירהלהקריבם על המזבח ,את הקרב 
  ".והבשר תאכל) "תג(

אם עולות הם תן הבשר והדם ] י כז"רש[  כז-כו
ודם "על גבי המזבח ואם זבחי שלמים הם 

כ "ואח" זבחיך ישפך על המזבח תחלה
  ".והבשר תאכל"

 "כח  ".…למען… את כל הדברים… שֹמר    

    )סוף(לא-כט  .מפיך' רכי הגוים אותם מוריש האין ללכת בד ז
  ].ד ב[   איג  )".תה (ולא תגרע ממנו) תד (לא תסף עליו: "'לשמר ִמצות ה !

אף , אף אם יראה אותות, "נביא או ֹחלם חלום"שלא ללכת אחרי  ז
, תז, תו" (לכה ונעבדה אלהים אחרים: "המסיתך, אם קרוב אליך

לא ). תסא, תס, תט (מד עליו חובהאין להצילו ויש לל). תח
  ).תסב(ללכת בדרכיו 

ואנכי לא שלחתים ולא צויתים ] "כג לב' יר[  יב-ב
  ".והועיל לא יועילו לעם הזה

אשנא ' הלוא משנאיך ה] "כב- קלט כא' תה[
תכלית שנאה שנאתים . ובתקוממיך אתקוטט

  ".לאויבים היו לי
כישף ) ישו הוצרי(דאמר מר ] א/סוטה מז[

  . והדיח והחטיא את ישראלוהסית
והנה נכון ) תסג(ודרשת וחקרת ושאלת היטב ", אם זו עיר שלמה ז

תל עולם לא תבנה ) "תסד(יש להרוג ולשרוף את כל העיר , "הדבר
  ).תסו(לא להות משללה , )תסה" (עוד

  .מצות חקירת העדים היטב] חיוך תסג[  )סוף(יט-יג
] ב/סהדרין קיא] [משה סהדרין י ד[

 …ב" אין להם חלק לעוהעיר הדחתאשי 
ואין הרגים עד שיהיו מדיחיה מאותה 
  …העיר ומאותו השבט ועד שיודח רובה

 ב/שבת קא["  ורחמךונתן לך רחמים] "יח[
 כל המרחם על .שתרחם על הבריות ]י"רש

 וכל שאיו מרחמין עליו מן השמיםהבריות 
מרחם על הבריות אין מרחמין עליו מן 

  דעת שתהיויתן בכם] יא ו' רבה במ[ .השמים
 .חוים זה את זה ומרחמים זה את זה

שלשה סימים יש באומה זו ] א/יבמות עט[
 .הרחמים והביישין וגומלי חסדים) ישראל(
בשכר שלא רחמת על ] דעת זקים[א "ד

 מדת רחמים] ח"רב. [הוא ירחם עליךמכעיסיו 
  ."ואל שדי יתן לכם רחמים] "מג יד 'בר[' שא

    ,אלהיכם' בנים אתם לה" !
  ]. יט כח' וי[  )תסז (לא תתגדדו ז

לא תתו גדידה ושרט בבשרכם ] י א"רש[
מכות . [על מת כדרך שהאמוריים עושין

א "ד. שריטה וגדידה אחת היא] א/כא
  .לא תעשו אגודות אגודות] ב/יבמות יג[

לא לקרוח שער הראש על ש] חיוך[  )תסח (ולא תשימו קרחה בין עינכם למת 
כא ' וי[וכפל לאו זה בכהים … המתים

ולמדו משם לחייב על כל הראש כמו , ]ה
  .בבין העיים

  ".…'כי עם קדוש אתה לה !

  ב- איד

  ].יט ב' וי[

 …שלא לאכול פסולי המוקדשין] חיוך[  ג  ).תסט" (לא תאכל כל תועבה" ?
שהוא דוקא ] א/בכורות לד[ל ב"פירשו ז

חעשה אה(ו כשהמום במוקדשין ) בכוו
ואחר כך אם אכל מהן , שיפסלו על ידיו

  .אז יהיה באכילתן לאו



  102—ה

 ג(  ח-ד  .בהמותד, קק.(  

 ה(  י-ט  .דגיםו, קק.(  

 

חיות כשרות 
  וטמאות

  ).קז(  כ-יא  ).תעא, תע(עופות 

    ".…)תעב (לא תאכל כל נבלה" 

 "לא תבשל גדי בחלב ִאמו."  
  כא

לא תבשל גדי ] ב/חולין קטו [).קיג ,צב(
 אכילהפעמים אחד לאיסור ' בחלב אמו ג

  .בשולואחד לאיסור האה ואחד לאיסור 
  .לשמיטה' ה', ד', ב', א: בשים  ).תעג (מעשר שיִמצות ש

אחר שפריש מעשר ראשון היתן ] חיוך[
ועל כן הוא , ללוים שפריש עוד מעשר אחר

שר היה דיו שיאכל וזה המע, קרא שי
  ).מביאוי "ע(בירושלים 

עשירים שבארץ ישראל ]  א/שבת קיט[
 'בשביל שמעשרין שא… ?במה הן זוכין

 . עשר בשביל שתתעשר- " עשר תעשר] "כב[
    ) אדמתך (מעשר 
ש

 … 'ואכלת לפני ה"
  "…ובֹכרת בקרך וצאנך

  כג-כב

  
לת ואכ… ונתתה הכסף… ונתתה בכסף… וכי ירבה ממך הדרך"ש

  ".…שם
  .פדיון מעשרות  כו-כד

  ].יב כא[
    כז  .הלוי ל
… )תעד (מקצה שלש שנים תוציא כל מעשר תבואתך: "מעשר עיש

  ".…למען… אלמנה והיתום והגרוה… ובא הלוי
  .לשמיטה' ו', ג: בשים  )סוף(כט-כח

 .ויטול מעשר ראשון] י"רש" [ובא הלוי] "כט[
מלבד לכרי , וט הלואהבשת שמיטה יש לשמ: שמיטת כספיםט

  ).תעז, תעו, תעה(
רק הלואה שזמן פרעוה חל לפי ] מאיר[  ג- אטו

דיי שביעית . [או בתוך שת השמיטה
המלוה את חברו וקבעו זמן ] השלם כט יא

 אין ההלואה –הפרעון אחרי שת השמיטה 
  ].ב/מכות ג[שמטת 

  לוה ואתה ת" לא יהיה בך אביון"אבל אם תשמור את הִמצות
  .ותמשול בגוים רבים

    ו-ד

 אפילו כמה - " פֹתח תפתח] "י"רש] [ח[  יא-ז  ).תפ, תעט, תעח(אחרת עליך להלֹות לאביון  ג
 הרי כי משמש - " כי פֹתח תפתח. "פעמים
 אם לא - " והעבט תעביטנו. "'אלא'בלשון 

 - " די מחסורו. "רצה במתה תן לו בהלואה
" לואשר יחסר . "ואי אתה מצווה להעשירו

.  אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפיו- 
] ב יח' בר[ זו אשה וכן הוא אומר - " לו"
  ". עזר כנגדולואעשה "
' מש". [וצדקה תציל ממות] "יא ד, י ב' מש[

ֹאֵטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ] "כא יג
  ".ולא יענה

יותר ממה שבעל הבית ] לד ח' רבה וי[
  .ל הביתעושה עם העי העי עושה עם בע

  … אין עי אלא בדעה…] א/דרים מא[
 קרבה שנת השבע …השמר לך פן] "י- ט[

שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא 
ראה הלל שמעו ] ב/גיטין לו[". …תתן לו

העם מלהלוות זה את זה עמד והתקין 
  .פרוסבול

לא ",  שים יש לשלח חפשי עבד עברי או אמה עבריה6בתום  ד
  ).תפב, תפא" (…םתשלחנו ריק

  ).מב(  טו-יב
והעקתי ] י"רש" [וזכרת כי עבד היית] "טו[

  .ושיתי לך מביזת מצרים וביזת הים
  ?בדוק רק עבד עברי)  שמו–שמד (

כזו ? אבל הוא או בו מצוה לשאת אותה
  ?שפדתה

ולקחת את המרצע ונתתה באזנו ובדלת והיה " לעזוב האם לא ירצ ד
  ".לך עבד עולם

  ].ו-כא ה' שמ. [ד רצעעב  יז-טז
 .העבד ולא אמה העבריה] ב/יז, א/קידושין טו[

 ] מעשר שי ד ד- ם פירוש המשיות "רמב[  יח  ".…משנה שכר שכיר"העבד הוא  ד
עבד עברי אין גופו קוי אלא מעשה ידיו 

  .והוא כמו שכיר, בלבד
    ".'תקדיש לה" ב
    )תפג (רךלא תעֹבד בבֹכר שו" ב
  ).תפד" (ולא תֹגז בֹכר צאנך ב

  יט

  
מכאן שאין משהין ] י"רש" [שנה בשנה] "כ[  כ  .בבית הבחירה" שנה בשנה"תאכלם  ב

  ).הראשוה(אותו יותר על שתו 
  ].יד כג[

 ב

בכורי 
בהמות 
  טהורות

  ).רצב, רצא, רצ-רפה(  כב-כא ".…בשעריך תאכלנו… לא תזבחנו… וכי יהיה בו מום"
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 "קמח(  )סוף(כג  ".…כלרק את דמו לא תא.(  

 ואם לאו …] י"רש" [שמור את חדש האביב"   אטז  ".…כי… 'ועשית פסח לה… שמור" ח
הקשר בין עוות ] מאיר. [עּבר את השה

  !השה ללוח העברי
  ).רצט(  ב  .בבית הבחירה" …וזבחת" 
למען תזכר את "שאמר ] הגדה[). כ, יט(  ג  ".…כי… ַמצות… תאכל… )תפה (חמץ… לא תאכל" ח

ימי  "…"יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך
להביא " כל ימי חייך. "העולם הזה" חייך

טז ' יר[וזאת על אף שאמר . לימות המשיח
עוד ולא יאמר ' לכן הנה ימים באים נאם ה] "יד

  ".מארץ מצרים י"אשר העלה את בנ' חי ה
    "…לא יראה לך שֹאר בכל גבולך" ח
  ).תפו" (…)הזבח (ן מןולא ילי" 

  ד
  

כי אם … )תפז" (לא תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך" 
  .בבית הבחירה

    ז-ה

] כג ו' וי[] יב טו' שמ[ובמקום אחר ] י"רש[  "ששת ימים תאכל ַמצות" 
מה שביעי … ?הוא אומר שבעת ימים
חוץ מלילה הראשון , רשות אף כולם רשות

] יב יח' שמ[שהכתוב קבעו חובה שאמר 
  ".בערב תאכלו מֹצת"

 ח

  פסח

  ".וביום השביעי עצרת לא תעשה כל מלאכה"

  ח

  . שביעי של פסח).שא(
  ).שו(  ט  ".…ִשבעה ָשֻבֹעת ִתסֹפר לך: "ספירת הֹעמר ח
אלהיך לשכן ' במקום אשר יבחר ה… 'ושמחת לפני ה. "חג ָשֻבעות ח

  ".שמו שם
 והגר …והלוי("ארבעה שלי ] י יא"רש[  יא-י

בנך ("כגד ארבעה שלך ") ום והאלמנהוהית
אם אתה משמח את ") ובתך ועבדך ואמתך

  .שלי אי משמח את שלך
 "ת כן פדיתיך ] י"רש! [  יב  ".ושמרת ועשית את הֻחקים האלה… וזכרת כי עבד הייתשחררתי אתך(על מ (

  .שתשמור ותעשה את החקים האלה
 …ק"בביהמ… י שקריב שלמים"ע] חיוך[  טו-יג  ).חתפ" (והיית אך שמח… ושמחת בחגך", חג ֻסֹכת ח

אלהיך במקום אשר ' שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה" ח
  ).תצ" (…ולא יראה פני ריקם) "תפט" (…יבחר

  ).פח(  יז-טז
] י"רש" [ריקם' ולא יראה את פני ה] "טז[

  .אלא הבא עולות ראייה ושלמי חגיגה
 שופטים דייים - " שופטים] "י"רש[  יח ".ושפטו את העם משפט צדק). "תצא ("…ֹשפטים וֹשטרים תתן לך" ן

.  בכל עיר ועיר…הפוסקים את הדין
 הרודין את העם אחר מצותם –" ושוטרים"

שמכין וכופתין במקל וברצועה עד שיקבל 
  .עליו את דין השופט

מה תיוק זה כל זמן שהוא  ]ש ז ו"רבה שה[
 אין ישראל כך ,ובמעי אמו איו חי אלא מטיבור

  .יכולין לעשות דבר חוץ מסהדרין שלהם
צדק צדק , …ולא תקח שחד כי, לא תכיר פנים, לא תטה משפט" ן

  ".…תרֹדף למען
    כ-יט

  ].ז ה[  כא  ).תצב" (…'לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה" ז

ב עליה מצבת אבן אחת להקרי] י"רש[  )סוף(כב  ).תצג" (…ולא תקים לך מצבה" ז
  .אפילו לשמים

 רצב, רצא, רצ-רפה(   איז  ).תצד (שלא לזבח בהמה עם מום.(  

  ].פרק יג[דומה לביא שקר   ה-ב ".וסקלתם באבנים ומתו… ויעֹבד אלהים אחרים… כי ימצא בקרבך" ז

  ).תקכג(  ו  … על פי שנים או שלשה עדים יומת" ן
כיצד מצות ]  סהדרין טו א- משה תורה [  ז  ".עם באחרנהיד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל ה  

  …הסלקין
… ובאת אל הכהנים הלוים ואל הֹשפט… כי יפלא ממך דבר למשפט" !

, תצה" (…'ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום אשר יבחר ה
  ).תצו

אפילו אומר לך ] י"רש" [ימין ושמאל] "יא[  יא-ח
שהוא ימין על ימין שהוא שמאל ועל שמאל 

ש שאומר לך על ימין ימין ועל שמאל "וכ
שחביבים ] ב/ירושלמי ברכות ח. [שמאל

  ].א/ז לה"ע. [דברי סופרים מדברי תורה
וכל העובר על דברי חכמים ] ב/ברכות ד[

  .חייב מיתה
, ו להדליק ר של חוכה"אקב] א/שבת כג[

 שאל … "לא תסור" ]יא[ מ… ?והיכן צוו
  …מרו לךאביך ויגדך זקיך ויא

  ].יט יז[
    יג-יב  …יומת… האיש אשר לא יעשה כדברם 

ם
טי
פ
ׁש
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 "ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר …כי תבֹא אל הארץ 
) תצז ("אלהיך בו' אשר יבחר ה שום תשים עליך מלך …סביבותי

  ).תצח" (…מקרב אחיך"

סהדרין ". […כי תבא אל הארץ] "יז יד[  טו-יד
 בכיסתן שלש מצות צטוו ישראל] ב/כ

ולהכרית ] טו[לארץ להעמיד להם מלך 
ולבות להם בית ] כה יט[זרעו של עמלק 

ועשו לי ] "כה ח' שמ[, ]יב ה[הבחירה 
]  מלכים א ב- משה תורה ". […מקדש

' מיוי מלך קודם למלחמת עמלק שא
  ].ג- א טו א"שמ[
מצוה זו לדעתם של ישראל ]  טוח"רב[

 שהם עתידין שישאלוהו לא לדעתו של
 זה רמז לעין …] ן יד"רמב […ה"הקב

 …ויאמרו אליו] "ז- א ח ה"שמ […שיהיה
וירע . שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים

 ואין ישראל …"…הדבר בעיני שמואל
  …ראויים ללמד מהם

היא להמליך עליהם ' שמצות ה] ח יד"אה[
 ואמרת אשימה עלי מלך …כי תבא "…מלך

לא : פירוש, "… שום תשים…ככל הגוים
אלא המשימות , קום הדבר הרע הזהי

' שתשים הוא על זה הדרך אשר יבחר ה
  …אלהיך בו

שום "מה כתיב ] ב/ירושלמי סהדרין יג[
אשים אין כתיב אלא ? "תשים עליך מלך

  . עליך בעצמךשאתה תשים! תשים
ואני נסכתי מלכי על ציון הר ] "ב ו' תה[

] ל ט' יר. [מיתי לי את זה] י"רש". [קדשי
אלהיהם ואת דוד מלכם אשר ' את הועבדו "

וֹמְשלו מקרבו … ] "כא ל 'יר [".אקים להם
] מג י' יש[". …והקרבתיו וִנַגש אלי יצא

  ".…ועבדי אשר בחרתי"
 "ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות …"  ).תצט" (…רק לא ירבה לו סוסים 

אמר לכם לא תספון לשוב בדרך הזה ' סוס וה
  ".עוד

" לא בגבורת הסוס יחפץ] "קמז י' תה[
איו חפץ במי שתולה בטחוו ] מצודות[

  .בגבורת הסוס לרוץ ולרדוף במלחמה
ויהי לשלמה ארבעים אלף ֻאְרֹות ] "א ה ו' מל[

  ".סוסים למרכבו ושנים עשר אלף פרשים
  ).תק" (עוד) מצרים (לא ֹתִסיפון לשוב בדרך הזה" 

  טז

ובכלל ? מדוע אחרי גדליהו ירדו מצרים
ם היה רגיל " הרמב?הילה ממצריםהק

העובר בשלש לאוין בכל "לחתום על עצמו 
  ".יום

 "ה תורה [  יז ).תקב" (וכסף וזהב לא ירבה לו מאד) "תקא" (…ולא ירבה לו נשיםוכן לא יהיה ]  מלכים ג ו- מש
שטוף בשים אפילו לא היתה לו אלא אחת 
לא יהיה מצוי אצלה תמיד כשאר הטפשים 

" אל תתן לנשים חילך] "לא ג' מש[שאמר 
ולא "על הסרת לבו הקפידה תורה שאמר 

שלבו הוא לב כל קהל ישראל " יסור לבבו
לפיכך דבקו הכתוב בתורה יתר משאר 

  ".כל ימי חייו] "יט[העם שאמר 
  . מרבה כשפים, מרבה שים] אבות ב ז[
נשים שרות ) לשלמה(ויהי לו ] "א יא ג' מל[

אות ויטו נשיו את שבע מאות ופלגשים שלש מ
כנסתי לי גם כסף ] "קהלת ב ח". [לבו

ֹאהב כסף לא ישבע ] "קהלת ה ט". […וזהב
  ".כסף

וקרא בו כל ימי חייו  ")תקג" (…וכתב לו את משנה התורה הזאת" !
  ".…למען

האחת מה שמחויב , שי ספרי תורה] ל"ימ[  )סוף(כ-יח
והיא , )תריג(לכתוב ככל אחד מישראל 

והשיה ספר תורה , זיומוחת בבית ג
, מיוחדת מצד המלוכה שתהיה עמו תמיד

  ].ב/סהדרין כא[ראה 
" אלהיו'  את הילמד ליראהלמען ] "יט[
הא למדת שאין היראה ] מסילת ישרים כה[

  .למדת אלא מן הקריאה הבלתי פסקת
 - משה תורה " [לבלתי רום לבבו מאחיו] "כ[

ר לא יהג גסות לב בישראל ית] מלכים ב ו
  .מדאי

, תקד" (חלק ונחלה ִעם ישראל, כל שבט לוי, לא יהיה לכהנים" ל
  ".הוא נחלתו' ה". "ונחלתו יאכלו' ִאשי ה", )תקה

  ].יח כ' במ[  ב- איח
  . חלת הלוים)תח(: השווה

" ונתן לכהן הזֹרע והלחיים והֵקבה… )הֹזבחים (משפט הכהנים מאת" ל
  ).תקו(

הזרוע והלחיים "שצטוו ישראל לתת ] חיוך[  ג
  .מכל בהמה טהורה שזבח לכהן" והקיבה



  105—ה

  דגנך 
  תיֹרשך 

ש

  ויצהרך

  )תקז(

 ב

  ראשית "

  )תקח(  גז צאנך

, תתן לו"
  "…כי

  ].יח יב' במ[  ה-ד
שצטויו להפריש מן הדגן ] חיוך[

והתירוש והיצהר תרומה ותן אותה לכהן 
 מדין …תרומה גדולהוהיא הקראת 

אלא ] ב/חולין קלז[התורה אין לה שיעור 
אבל , רת כרי גדולאפילו חטה אחת פוט

אחד ] משה תרומות ד ג[חכמים אמרו 
  .מחמשים

קודם כל .  דבר ראשון- " ראשית] "מאיר[
  .כ תאכל אתה"תתרום ואח

  .משמרות הלוים והכהים  ז-ו  ,)תקט" (…ושרת… כי יבוא הלויו" ל
) פשרות שיתת הא] (י"רש" [ושרת] "ז[

הכהן שבא ומקריב קרבות דבתו או 
ואפילו במשמר שאיו ) האישיים(חובתו 
  .כהן מתדב שאיו בתפקיד] מאיר. [שלו

 בעורות ובבשר חולקיןמלמד ש] י"רש[  ח  ".…חלק כחלק יאכלו" ?
שעירי חטאות יכול אף בדברים הבאים 

  .שלא מחמת הרגל
 שמגיע יכול כהןכל , אך בְרגלים] מאיר[
עבוד בקרבות שמגיעים עקב הרגל וגם ל

  .זוכים בעורות ובבשר
  ).רח(  ,מעביר בנו ובתו באש ז
קוסם המתווך בין ] ז ו א" ע- ם לעם "רמב[  ,)תקי (ֹקסם קסמים ז

כאשת בעלת האוב של . החיים והמתים
  ].א כח ז"שמ[שאול 

  ).ר(  מעונן ז
  ).רמט(  ומנחש ז
מכשף המתיימר ] ז ו א" ע- ם לעם "רמב[  )תקיא (ומכשף ז

  .ליודע תעלומות ומגיד עתידות
    )תקיב(וֹחֵבר ָחֶבר  ז

    )תקיג (ושֹאל אוב 
מכיס עצם חיה ] י"רש" [וידעוני] "יא[  )תקיד (וִיְדֹעני ז

י "ששמה ידוע לתוך פיו ומדבר העצם ע
  .מכשפות

 ז

 לא ימצא בך "

  …כי) תקטו" (ודורש אל המתים

  יב-ט

 זה המרעיב עצמו והולך ]ב/סהדרין סה[
ולן בבית הקברות כדי שתשרה עליו רוח 

  .אהטומ
P "התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ] י יג"רש[  "אלהיך'  תהיה עם התמים

ולא תחקור אחר העתידות אלא כל מה 
שיבא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו 

  .ולחלקו
  …כי 

  יד-יג

  
 והאלהים עשה שיראו …] "קהלת ג יד[  )תקטז" (אליו תשמעון, אלהיך' ים לך היק… נביא מקרבך" 

  ".מלפניו
כל הביאים כולן לא תבאו ] ב/ברכות לד[

' יש[אלא לימות המשיח אבל לעולם הבא 
  ".עין לא ראתה אלהים זולתך] "סד ג

הרבה ביאים עמדו להם ] א/מגילה יד[
בואה לישראל כפלים כיוצאי מצרים אלא 

שהוצרכה לדורות כתבה ושלא הוצרכה 
  .לא כתבה

מיום שחרב בית המקדש יטלה ] ב יב"ב[
 …בואה מן הביאים ויתה לחכמים

  …לשוטים ולתיוקות
  …כפי שבקשת בחורב… 

  יח-טו

  ].כח-ה כג[

, "אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא צויתיו לדבר", ביא שקר ז
  ).תקיח, תקיז(יומת 

  ).תסא, תס, טת(  כ-יט
 …אבל] י"רש" [צויתיו לדבראשר לא ] "כ[

  ).ביא אמת(לחבירו ) לדבר(צויתיו 
'  ומי יתן כל עם ה…] "יא כט' במ: [השווה
  ".…נביאים
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בא להדיחך מאחת מכל שאם ] י כב"רש[  … בואתו לא תתגשם" …?איכה נדע… " ז
כ מומחה הוא "אא.  לא תשמע לוהמצות

א ' מל[כגון אליהו (יק גמור לך שהוא צד
לפי צורך שעה וסייג הפרצה לכך אמר ]) יח

  ".אליו תשמעון] "טו[
שבדברי ]  יסודי התורה י ד-  משה תורה[

] כח ט' יר[ . יבחן הביאבלבדהטובה 
הנביא אשר ינבא לשלום בבֹא דבר הנביא "

  ".באמת' יודע הנביא אשר שלחו ה
] ב כ א' מל[אמר ישעיהו בן אמוץ לחזקיהו 

כי מת … )צבאות ('כה אמר ה] "לח א' יש[
) לו(אמר ] א/ברכות י". […אתה ולא תחיה

אפילו חרב חדה מוחת על … בן אמוץ
צוארו של אדם אל ימע עצמו מן 

] ו ב כ' מל[לחזקיהו ' אמר ה… הרחמים
  ".וֹהספתי על ימיך חמש עשרה שנה"

 " תקיט" ( ממנותגורלא.(  

  )סוף(כב-כא

 . מללמד עליו חובהלא תמע עצמך] י"רש[
  ].יא-ו י[   איט  ".וישבת בעריהם ובבתיהם"… אחרי כיבוש הארץ 

" …וִשלשת את גבול ארצך… בתוך ארצך"שלש ערי מקלט וספות  
  )תקכ(

 ערי מקלט 6מצוה להכין ] חיוך]. [ד מא[
  ). בעבר הירדן3- בארץ ו 3(

    …בשגגה" והיה לנוס שם כל ֹרצח" 
  ).תקכא" (…לא תחוס עליו"ות תחילה ואם רצח בכ 

  יג-ב

שהרג חברו או (שלא לרחם על המזיק ] חיוך[
  .בדיי קסות) חיסר אחד מאבריו

י "ע] י"רש" [וכי יהיה איש שונא לרעהו] "יא[
מכאן אמרו ". וארב לו"שאתו הוא בא לידי 

עבר אדם על מצוה קלה סופו לעבור על מצוה 
" לא תשנא" ] יט יז'וי[לפי שעבר על , חמורה

  .סופו לבא לידי שפיכות דמים
שהזהירו ]  לא תעשה- ם מצוה רמו "רמב[  יד  ).תקכב" (…לא תסיג גבול רעך" 

שלא לגוב תחומי הארץ והוא ששה גבול 
שיהיה בייו ובין זולתו עד שיהיה אפשר 
  .למשקר שיאמר שקרקע זולתו הוא שלו

ך ֹהַקר רגלך מבית רעך פן ישבע" ] כה יז'מש[
  ".ושנאך

  ].יז ו[  טו  ).תקכג" (על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר… " ן

  ].יז ט[  כ-טז  )תקכד" (…כאשר זמם לעשות לאחיו… עד שקר"עוש  ן
  ].כד כ' וי[, ]כה-כא כד' שמ[  )סוף(כא  ".…עין בעין, נפש בנפש, ולא תחוס עינך" ן

שאם תפלו בידם אין ] שה סוטה ח אמ[  …כי תצא למלחמה על ֹאְיֶבך"מ
  .מרחמין עליכם

  )תקכה" (…'כי ה, לא תירא מהםמ

   אכ

  ].ז כא[, ]ג כב[
הן באין בצחוו של ] משה סוטה ח א[  ד-ב  " …'כי ה… אל תיְראו… וִנגש הכהן וִדבר"מ

  .ואתם באים בצחוו של מקום, בשר ודם
כל אלו שומעין דברי ] ז,משה סוטה ח ב[  ח-ה  )קכות(מי הפטורים מלִהלחם " וִדברו הֹשטִרים"מ

ומספקין מים , כהן מערכי מלחמה וחוזרין
 במה דברים …ומזון ומתקין את הדרכים

אבל במלחמת . במלחמת הרשות? אמורים
אפלו חתן מחדרו , הכל יוצאין, חובה/מצוה

  ].כד ה. [וכלה מחופתה
דין זקפין מלפיהם שמעמי] י"רש[  ט  ".ופקדו שרי צבאות בראש העם"מ

  .למיעת סיגה] מאיר. [ומאחריהם
להלחם עליה ) שלא מעמי כען" הרחוקות ממך ("כי תקרב אל העיר"מ

  ).תקכז" (…וקראת אליה לשלום
  .מלחמת רשות

    ".יהיו לך למס ועבדוך… כל העם… והיה אם שלום תענך" 
נשים והטף רק ה… והכית את כל זכּורה… ואם לא תשלים עמך"מ

  ".…כל שללה ָתֹבז לך… והבהמה

  טו-י

  .השים והטף ילקחו לעבדים] מאיר[

… החרם תחרימם) "תקכח" (לא תחיה כל נשמה"את עמי כען מ
  ".…למען

  .עממין' מלחמת ז ).תכה(  יח-טז

] מאיר. [וכן כל השחתה בכלל] חיוך[  )סוף(כ-יט  ).תקכט(לא להכרית עצי פרי , בעיר צורהמ
כי האדם עץ ] "יט. [ל תשחיתבאיסור 
? שמא האדם עץ השדה] י"רש". [השדה

להכס בתוך המצור מפיך להתיסר ביסורי 
  ?רעב וצמא כאשי העיר למה תשחיתו

 עריפת עגלהִמצות : אם ימצא בשדה איש ואין יודעים מי הרגֹו 
  ).תקלא(ושלא לעבוד ולזרוע בו ) תקל (בחל איתן) ולד הפרה(

  ." את העגלה אל נחל איתן…הוִרדוו] "ד[  ט- אכא
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  )תקלב(בִשביה " אשת יפת תֹאר"דין לקיחת  
  ).תקלד, תקלג(ושילוחה  

לא דברה ] י"רש" [ולקחת לך לאשה] "יא[  יד-י
ה "תורה אלא כגד יצר הרע שאם אין הקב

 ].ב/קידושין כא […מתירה ישאה באיסור
סופו להיות אבל אם שאה … ] י"רש[

כי תהיין לאיש ] "טו[אחריו '  שאשואה
" …תי נשים האחת אהובה והאחת שנואהש

 "בן סורר ומורה] "יח[ וסופו להוליד ממה
  .לכך סמכו פרשיות הללו

לא יוכל לַבֵּכר את …  את בניו)עין ירושה(ביום הנחילו …"… איש 
יכיר לתת "אלא " … על פני בן השנואה הבֹכר)בשים(בן האהובה 

  ".…כי,  פי שנים בכל אשר ימצא לו)רלבֹכ(לו 

בבריאות ] ע"א" [ביום הנחילו את בניו] "טז[  יז-טו
ד "גופו או ביום מותו והוא שכיב מרע או ב

  . בדבור ובמעלה- " לבכר. "יחילו
הבכור וטל פי שים ] משה בכורות ח ט[

] קהתי. [ולא בראוי כבֻמחזק …בכסי האב
 שלא ואין הבכור וטל פי שיים בכסים
  …היה האב מוחזק בהם בשעת מתתו

" …ורגמוהו… והוציאו אותו… בן סורר ומורהכי יהיה לאיש " 
  …כי

 -  "ומורה" . סר מן הדרך]י"רש" [סורר] "יח[  כא-יח
] לא כז, ט כד, ט ז[לשון , מסרב בדברי אביו

 מתרין בו בפי - " ויסרו אותו". "ממרים"
משה סהדרין ח  […שלשה ומלקין אותו

ימות זכאי ואל ימות ,  דון על שם סופו]ה
  …חיב

אל תהי בֹסְבֵאי ] "כג כ' מש". [זולל וֹסֵבא] "כ[
  ".יין בֹזְלֵלי בשר למו

. לא היה ולא עתיד להיות] א/סהדרין עא[
ר יותן " א…דרוש וקבל שכר? ולמה כתב

  …אי ראיתיו וישבתי על קברו) אחרת(
  גזר לתליהכי ) "תקלו" (בלתו על העץלא תלין נ) "תקלה(מי ש

  ".…כי) "תקלז" (קבור תקברנו ביום ההוא
    )סוף(כג-כב

  י יאוש ] ב/מ כו"ב[  ג- אכב  ).תקלט, תקלח(ִמצות השבת האבדהטלה לפ פלהראה סלע ש
] יט יג' וי[על מת לגוזלה עובר בכולן משום 

" השב תשיבם] "א[ומשום " ולא תגזול"
  ".לא תוכל להתעלם] "ג[ומשום 

 "הקם ) "תקמ" (אחיך נפלים בדרך והתעלמת מהם) בהמת (לא תראה
  ).תקמא" (תקים ִעמו

אסור לאדם שיאכל קודם ] א/ברכות מ[  ד
ונתתי ] "יא טו[שיתן מאכל לבהמתו שאמר 

 ".ואכלת ושבעת"והדר " עשב בשדך לבהמתך
  .צער בעלי חיים דאורייתא] ב/מ לב"ב[

 "וך[  )תקמב ("לא יהיה כלי גבר על ִאשהשים מלבושי ] חישלא ילבשו ה
כלי (האשים ולא יזדייו בזיום 

ואין ספק כי אם יהיו מלבושי … )מלחמה
יתערבו אלו עם , האשים והשים שוים

  .אלו תמיד ומלאה הארץ זמה
  ".אל תתן לנשים חילך] "לא ג' מש[

 "כי) "תקמג" (ולא ילבש גבר שמלת ִאשה…."  

  ה

  
" …ואת הבנים ִתקח לך,  את האםתשלח… קן ִצפורכי יקֵרא " 

  ".והארכת ימים… למען ייטב לך) "תקמה, תקמד(
  .שילוח הקן  ז-ו

טעם המיעה ללמד אותו מדת ] ן"רמב[
  .הרחמות

 )מכשול(ולא תשים דמים ) "תקמו" (ועשית מעקה לגגך… " 
  ).תקמז" (…בביתך

מין ] א/מו, ב/ק טו"ב[, ]ב/כתובות מא[  ח
 בתוך ביתו ולא כלב רעגדל אדם שלא י
ולא "שאמר ?  בתוך ביתוסולם רעועיעמיד 

  ].ע קצ"קשו". [תשים דמים בביתך
ראוי זה ליפול ] י"רש" [כי ִיֹּפל הֹנפל ממנו"

 .כ לא תתגלגל מיתתו על ידך"ואעפ
  .י חייב"י זכאי וחובה ע"שמגלגלין זכות ע

  ".ושמרתם את משמרתי] "יח ל' וי[השווה 
 " שדך לא תזרע כלאים] "יט יט' וי[השווה   ט  ).תקמט, תקמח" (…פן ,תזרע כרמך כלאיםלא "

  .)רמה(
 "לא תחֹרש בשור ובחֹמר יחדיו) "וך[  י  ).תקי בהמה ] חיי מיוהוא הדין לכל ש

, שהאחת היא טהורה והאחת היא טמאה
אלא הוא , ולא דוקא חרישה לבד אסורה

ישה או הדין כל מלאכה מהמלאכות כגון ד
 אבל …למשוך עגלה וכל שאר מלאכות

מדרבן הוא שאסור בכל שי מיים שהם 
 כגון שור ותיש או חמור …כלאים בהרבעה

  …וסוס

 "א" (…לא תלבש שעטנזיט יט' וי[, "וָדְחשתים ַיצמר וִפ"  יא  ).תק.[  

 "מצות ציצית).שפו(  יב  ".…גִדלים תעשה לך .  
 .מכן הכתובאף מן הכלאים לכך ס] י יב"רש[
  .אפשר ציצית מצמר שעטז] מאיר[

א
תצ

י 
כ
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כי "מפי מה אמרה תורה ] ב/קידושין ב[  יג  ).תקב" (…כי יקח איש ִאשה: "ִמצות קידושין 
ולא כתב כי תלקח אשה " יקח איש אשה

מפי שדרכו של איש לחזר על אשה ? לאיש
משל . ואין דרכה של אשה לחזר על איש

?  על מימי חוזר, לאדם שאבדה לו אבידה
  .בעל אבידה מחזר על אבידתו

 ]סדר ברכות אירוסין ושואין -  סדור תפלה[
ואסר לו , ו על העריות"ה אקב"ה אמ"בא

, והתיר לו את השואות לו. את הארוסות
מקדש עמו , י"בא. על ידי חפה וקדושין

הרי את . ישראל על ידי חפה וקדושין
  .כדת משה וישראל, בטבעת זו, מקדשת לי

" לא מצאתי לה בתולים"אמר , ם הבעל הוציא שם רע על אשתוא 
לא יוכל לשלחה כל ) "תקג" (ולו תהיה לִאשה", הבעל יעש: לשוא

… לא נמצאו הבתולים לנערה"אם אמת הדבר ). תקד" (ימיו
  ".…ָומתה… ּוסקלוה

הרי זה משל ] י"רש" [ופרשו השמלה] "יז[  כא-יד
 .כשמלה) לדברים המבררים את העין(
 לפים בישראלכי זאת , ואין צורך] ן"רמב[
מכיסין החתן והכלה לחופה , )מהג קדום(
 …משמרים להם מבחוץ) והשושביין(

וכאשר יפרדו כסין העדים שם ולוקחין 
השמלה אשר שכב אותה עליה ויראו 

  …]כתובות מו[הדמים 
  ).לה(  כב  ".…ומתו, כי ימצא איש ֹשכב עם ִאשה בֻעלת בעל: "ֹעש לא תאף כ
" וסקלתם ֹאתם באבנים: "ֹעש ֹשכב עם בתולה מאורסת לאחר כ

  ). תקה(
    כד-כג

… צעקה הנערה, כי בשדה מצאה… והחזיק בה: "במקרה שזה ֹאס כ
  ).תקו" (ולנערה לא תעשה דבר": "ואין מושיע לה

שאין לו לעוש שום אדם בדבר ] חיוך[  כז-כה
ואוס ] א/זדרים כ[ .שיעשה אותו על כרחו

  .)ה פוטרו" הקב- אוס (רחמא פטריה 
" ולו תהיה לאשה", ישלם לאביה" בתולה אשר לא ֹארשה" הֹשכב כ

  ).תקח" (לא יוכל לשלחה כל ימיו) "תקז(
  .מדעתה" ולו תהיה] "ב/כתובות לט[  )סוף(כט-כח

  ).קצא(   אכג  ".…)גרושתו, אלמתו (לא יקח איש את אשת אביו" כ
  .לא ישא ישראלית] י"רש[  ב  ).תקט( סריס 

 
  לא יבא"

  ממזר
 " 'בקהל ה

  .הוא שולד מן העריות] חיוך[  ג  ).תקס(
שם לאיש מוזר מאחיו ויודעיו ] ן"רמב[

  .שלא יודע מאין בא
  .מום זר] א/ירושלמי קדושין מ[

  …כי) תקסא" (…'בקהל ה… לא יבא" 
 

עמוני 
מם ְוֹטָבָתם כל ימי"  ומואבי   ).תקסב" (ך לֹעלםלא תדרש ש

  ].לח- זיט ל' בר[צאצאי ֹלט ובותיו   ז-ד
על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ] "ה[

- כא כד' במ" [ובמים בדרך בצאתכם ממצרים
ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור ] "כט

  ".מפתור ארם נהרים לקללך
ארץ עמון ומואב השם ] כה יח' ן במ"רמב[

תה לבי לוט ירושה בעבור לוט אביהם 
, ששרת את הצדיק וגלה עמו לאותה הארץ

, ה לעשות להם רעה בארצםולכך לא הרש
 העישם להרחיקם …אבל מפי חטאם

  . מדה כגד מדה…מעל עמו
, אסורים, עמוי ומואבי] משה יבמות ח ג[

אבל קבותיהם , ואסורן אסור עולם
  ).למשל רות המואביה(ֻמָתרות מיד 

 .יפתח מכה את בי עמון] לג- יא יב' שופ[עיין 
ולא ידוע , סחריב בלבל את האומות] זאב[  ).תקסג(  … אֹדמי 

בדיוק מהו מוצאו של אדם מסויים 
  .מאומות העולם

שלא להרחיק זרע עשו אחר ] חיוך[
כלומר שלא מע מהתחתן , שיתגיירו
הם איסור כמו בעמון שאין ב, עמהם
  .אלא מותרין הם אחר שי דורות, ומואב

שהמחטיא לאדם קשה לו מן ] י ט"רש[
בחרב ] "כ יח' במ[אדום (שההורגו . ההורגו

ז והמחטיאו "הורגו בעוה") אצא לקראתך
ז "מוציאו מן העוה]) כה' במ[עמון ומואב (

  .ב"ומן העוה
 

לא "
 תתעב 

 … מצרי

בנים אשר יולדו להם דור 
  ".'שלישי יבא להם בקהל ה

  ).תקסד(

  ט-ח
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) אפילו] (ן"רמב" [ונשמרת מכל דבר רע] "י[  ":יבך ונשמרת מכל דבר רע על ֹאמחנהכי תצא "מ
הישר בבי אדם בטבעו יתלבש אכזריות 

 ועל דרך …וחמה כצאת מחה על אויב 
] א/ז כ"ע[ .הפשט היא אזהרה מכל האסר

   ,שלא יסתכל אדם באשה אה ואפילו פויה
באשת איש ואפילו מכוערת ולא בבגדי צבע 

 …פילו שטוחין על גבי כותלא… של אשה
שזוכר את האשה כמו שהיא מלובשת ] י"רש[

  .בהן שמייפין אותה ומהרהר אחריה
  .שהשטן מקטרג בשעת הסכה] י י"רש[

לא יבא אל תוך … כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טֹהר מקרה לילה" 
  ".… יבא… ו…ירחץ במים) תקסה (המחנה

ות והוא א] העמק דבר" [מקרה לילה] "יא[
 ביום הקודם הרהור ודבור בדבר ערוהעל 

כבר ". …ויצא אל מחוץ למחנה"לו אזי 
אבל לפי הפשט העין וגע . ז"דרש ע

ביחוד למחה היוצא למלחמה ואין שם 
  …מחה שכיה אלא מחה לויה

זו " ויצא אל מחוץ למחנה] "א/פסחים סח[
זו " לא יבא אל תוך המחנה", מחה שכיה
 שיצא חוץ בעל קרילמכאן , מחה לויה

, ומותר לכס במחה ישראל(לשי מחות 
 ).שלא כמצורע המשולח מכל שלשה מחות

ויתד תהיה לך ) "תקסו" (…למחנהתהיה לך מחוץ ) שרותים (ויד"מ
  ).תקסז" (וכיסית את ֵצָאֶת… על ֲאֵזֶנ

  טו-י

 - " ויתד תהיה לך על אזנך] "יד ח"רב[
.  שלךובאורו על כלי זין, ף וספת"האל

ומצוה זו היתה מעלה גדולה וכבוד 
לישראל בהיות השכיה מתהלכת בקרב 

, ]כא ה' במ[והיה לאחר שסרחו , מחיהם
כי עד שלא סרחו לא היו צריכין לה כי המן 

") לחם אבירים] "עח כה' תה] [ב/יומא עה([
היה בלע באברים ומפיג גם טעם שאר 

  .אבל לאחר שסרחו הוצרכו לה, המזוות
ווהגת בזמן הבית בזכרים כי הם ] ךחיו[

  .לא הקבות, הלחמים
אלא על " ֲאֵזֶנ"אל תקרי ] כתובות ה[

אוזך שאם ישמע אדם דבר שאיו הגון 
  .ייח אצבעו באזיו

עבד כעי של ( עבד עממין ]טזאוקלוס [  יז-טז  ).תקסט, תקסח" (לא תוננו…  עמך ישב… לא תסגיר עבד" ד
עבד כעי של  …א"ד] י"רש). [וכרי

] ח"עש. [י"ישראל שברח מחוצה לארץ לא
] א/גיטין מה: [ז"ישראל המכר לעובדי ע

בעבד  …במוכר עבדו לחוצה לארץ …
 בלוקח עבד …שברח מחוץ לארץ לארץ

  …הכתוב מדבר - מ לשחררו "ע
כי עמו , והטעם במצוה הזו] ן טז"רמב[

ואיו הגון שחזירו אל , יעבוד את השם
ז ועוד שיתכן שילֶמד דרך "עבוד עאדויו ל

  …מבוא העיר

 " ת…מופקרת] י יח"רש]. [יט כט' וי[  )תקע" ( מבנות ישראלְקֵדשהלא תהיהומזומ  
  ".קדשה] "כב- לח כא' בר[השווה תמר . לזות

 " מזומן למשכב זכור] י יח"רש[  ". מבני ישראלָקֵדשולא יהיה.  
" אלהיך לכל נדר' זונה ומחיר כלב בית ה) כסף שכר (לא תביא אתנן" ?

  "…כי) "תקעא(

  יט-יח

 פסול –תן לזוה טלה באתה  ]י יט"רש[
בכלב ) ותן(החליף שה … להקרבה) הטלה(

  ).להקרבה( פסול השה –
ָעזים ולכן פסלה ) הכלבים(שהם ] ל"ימ[

  .התורה להביא חילופיהם למקדש

 "שמג, סח(  ).תקעב" (…לאחיך) ללוות ברבית (לא תשיך.(  
  .וכמו כן מותר ללוות מהן ברבית] חיוך[  )תקעג" (…לנכרי תשיך " 
  ".…למען" 

  אכ-כ

  
  ".אלהיכם' ִנדרו וַשלמו לה] "עו יב' תה[  "…כי) "תקעד" (לא תאחר לשלמו… ' להנדרכי ִתֹדר " 
  ".וכי תחדל לנֹדר לא יהיה בך חטא" !

  כד-כב
עצמו בכל מה שיחייב האדם ] חיוך תקעה[
והוא ,  שקראו חכמים ביטוידברי הרשותמ

אלך , אוכל או לא אוכל :שדר או שבע
  …וכל כיוצא בזה, למקום פלוי או לא אלך

כאשר ִתֹדר נדר לאלהים אל ] "ד- קהלת ה ג[
 משתדור טוב אשר לא ִתֹדר …תאחר לשלמו

  ".ולא תשלם
  ]. סדר התרת דרים בערב יום כיפור[
מתה אשה של בעון דרים ] ב/שבת לב[

  … בים מתים כשהן קטים…אדם
 אל ] הלכות דרים ושבועות א- ע סז "קשו[

  …תהי רגיל בדרים
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P "ל ג' במ[  ).תקעה" (…מוצא שפתיך תשֹמר.[  

ולא יֹותר על ) תקעו(רשאי לאכול ) קציר, בציר(שכיר בעבודתו  
  ).תקעח(ולא בשעת המלאכה , )תקעז(אכילתו 

שצטויו להיות השכיר אוכל ] עוחיוך תק[  )סוף(כו-כה
 מהדבר אשר יעבוד בובשעת עבודה 

כשיהיה הדבר ההוא דבר שגידולו מן 
  .הארץ ולא גמרה מלאכתו

 האם האשה יכולה לדרוש גט מבעלה   אכד  ).תקעט" (וכתב לה ספר ְּכִריֻתת ונתן בידה וִשלחה מביתו: "גרושין?  
  עם(המגרש ) יתחתן שוב(שלא יחזיר (שאת גִרושתו אחר ש)ד-ב ).תקפ    

כל שה ראשוה ") לא יצא בצבא("שלא להוציא חתן מביתו  
  ).תקפב" (וִשמח את ִאשתו) "תקפא(

ישב עמה שה שלמה מיום ] חיוך תקפב[  ה
 הרוצה לצאת לדבר מצוה או …הישואין 

לשמוח עם רעיו על דעת שישוב לימים 
 למן הדומה שאין בזה ביטו, מועטים בשמחה

  .ויש אומרים שבמחילתה מותר, המצוה
  ].ז-כ ה[

  לקחת במשכון(שלא לחבול ( פש כלים שעושין בהן אוכל)ו ).תקפג    
  .)לו( ].כא טז' שמ[  ז  .יומת "ומכרו… איש ֹגנב נפש מֶאָחיו" 

  ).תקפד (…ִהשמר בנגע הצרעת" 
 .]ייב ' במ[ה על משה " שדברה ל"…אלהיך למרים' זכור את אשר עשה ה

סימי ) להעלים/להסתיר(שמעו ] חיוך[  ט-ח
  …צרעת

" …לעֹבט עֹבטו בחוץ תעֹמד) של בעל חוב (לא תבֹא אל ביתו" 
  ).תקפה(

  .לקחת משכוו] ע"א" [לעֹבט] "י[  יא-י

, תקפו" (…השב תשיב לו, לא תשכב בעֹבטו, אם איש עני הוא" ג
  ).תקפז

  .לא תשכב ועבוטו אצלך] י יב"רש[  יג-יב
  ].כו-כב כה' שמ[

    ".…עני ואביון, לא תעֹשק שכיר" ג
  ).תקפח" (…ביומו ִתתן שכרו" ג

  טו-יד
  ).רל(

   בנים) בעדות(על ) שחטאו(אבות  
 

לא יומתו "
 אבות) בעדות(לא יומתו על ) שחטאו(ובנים 

  .שלא יעיד קרוב במשפט] חיוך[  ).תקפט(
ואת בני המכים לא המית ככתוב "]  ב יד ו'מל[

  ."…בספר תורת משה
  "איש בחטאו יוָמתו 

  טז

] ה ח' דב, יד יח' במ, לד ז' שמ] [א/ברכות ז[
הא כשאוחזין " פקד עון אבות על בנים"

] טז[מעשה אבותיהם בידיהם וכתיב 
כשאין הא " ובנים לא יומתו על אבות"

  .אוחזין מעשה אבותיהם בידיהם
  …אלא ילדים בידי שמים] י"רש[

    ).תקצ" (יתום)ו( תטה משפט גר לא" ן
  …כי) תקצא" (ולא תחֹבל בגד אלמנה" ג

  יז
שאם תן אדם הלואה לאלמה בלי ] ל"ימ[

אסור לו לקחת ממה משכון , משכון
אין הכווה דוקא בגד אלא גם … כ"אח

  …שאר חפצים
  .השכחהעומר   )סוף(כב-יח  ).תקצג, תקצב" (…לגר ליתום ולאלמנה יהיה… וָשכחָת ֹעמר" ג

כל היום קוראו ] י"רש" [ונקלה אחיך] "ג[  ).תקצד(ִמצות מלקות לרשעים החייבים במשפט  ן
  ."אחיך"רשע ומשלקה קראו 

 כל ?אי זהו רשע]  עדות י ב- משה תורה [
שעבר עבירה שחייבין עליה מלקות זהו 

רשע ופסול שהרי התורה קראה למחוייב 
ן הכות והיה אם ִּב] "ב ['מלקות רשע שא

ייב מיתת בית ואין צריך לומר מחו". הרשע
אשר ] "לה לא' במ ['דין שהוא פסול שא

  ".הוא רשע למות
  ).תקצה" (לא ֹיסיף" 

  ג- אכה

) קל וחומר(מכאן ] י"רש" [לא יוסיף] "ג[
  .אזהרה למכה את חבירו

שלא מע הבהמה מלאכול ממה ] חיוך[  ד  ).תקצו" (שור בדישו לא תחֹסם" 
כגון שתדוש , ו בשעת עבודתהשתעבוד ב

תבואה או תשא תבן ממקום למקום על 
  .גבה שאין רשות לו למועה מלאכול ממה

  ).תקעו(:  שכיר בעבודתוהשווה
  .ואין לה ילדים,  אחי בעלה שפטר- יבם   י-ה  ).תקצח, תקצז(שלא ִתשא היבמה לאחר חוץ מן היבם  

  .תמר ובי יהודה און ושלה: למשל
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לפי שהאשה הזאת היתה ראויה לשמש ] חיוך[  ).תקצט(ִמצות חליצה : ם מסרבאם היב 
האיש הזה תחת אחיו מן הטעם שזכרו למעלה 

ציותה , והוא איו רוצה בה, במצות יבום
התורה שתעשה אליו מעשה שמוש זה של 

בפרסום , שהוא שמוש העבד הקוי, חליצת על
 להראות לכל שקויה היתה לו, לפי בית דין

ולפי … לגמרי וכי ראוי היה לו ליבם אותה
שהוא איו רוצה לעשות מה שמוטל עליו 
] ט[, להקים לאחיו שם היא יוצאת מתחת ידו

 להודיע שפטרה ממו לגמרי "וירקה בפניו"
ואיה משועבדת לו עוד לחלוק לו כבוד בשום 

אבל הוא חשוב אליה כאיש זר שאין , דבר
תלך לה מעתה ו, משגיחין עליו מלירוק בפיו

  .ותשא לכל מי שתרצה

מצוה להציל הרדף מיד מי ] חיוך[  אשה המחזיקה במבושיו של האדם שרב עם בעלה  ?
  . ואפילו בפש הרודף, שירדפהו להורגו

. שהיו לה דרכים אחרות להצילו] מאיר[
  .האישה היא הרודפת ויש למעה מכך

פילו אישתו ומשתדלת להצילו מיד א] ref[  כדי לעזור לבעלה 
  .אבל הוא הדין בכל אדם, מכהו בכל כחה

  .ממון) אלא( ידה ממש …איו] י יב"רש[  וקֹצתה כפה " 
  ".לא תחוס עינך 

  יב-יא  )תרא, תר(

]ref [פשואפילו ב.  

  וים ומשקלים חסרים עמשהה מאז ח(  טז-יג  ).תרב(שלאט, רר.(  

יז ' שמ[אל בצאתם ממצרים מצָוה לזכור מה שעשה עמלק לישרמ
  ).תרה, תרד, תרג(ולהכריתו ] טז-ח

 - " זכור] "יז] [ מלכים ה ה- משה תורה [  )סוף(יט-יז
שאסור ,  בלב- " לא תשכח] "יט. [בפה

  .לשכוח איבתו ושאתו
, שבת שקודם הפורים] 15ספר התודעה [

, מוציאין בבית הכסת שי ספרי תורה
עה  שקורין בו בפרשת השבוע שב-אחד 

 ]יז[:  שקורין בו למפטיר-ואחד , קרואים
זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם "

על שם ' שבת זכור'וקורין אותה , "ממצרים
ומפטירין אחר כך בביא ; הזוהקריאה 

 ."פקדתי את אשר עשה עמלק "]א טו ב"שמ[
    "וישבת בה… והיה כי תבוא אל הארץ" 
, ושמת בטנא… קחת מראשית כל פרי האדמהול" ב

ולקח הכהן … ובאת אל הכהן… והלכת אל המקום
  "הטנא מידך והניחו לפני מזבח

ראשית בכורי ] "לד כו, כג יט' שמ[
, חטה] ח ח: [משבעת המיין". …אדמתך
ותמר ) שמן(זית , רמון, תאה, גפן, שעורה

  ).דבש(
 אדם יורד לתוך שדהו -  "מראשית" ]י"רש[
 …) או משאר המיין(ואה תאה שִּבְּכָרה ור

  .ואומר הרי זה בכורים
 

  ִבּּכורים

  ).תרו" (…וענית ואמרת"

  יא- אכו

 ארמי] "י- ה. [מזכיר חסדי המקום] י ה"רש[
) בקש לעקור את הכל] הגדה([ ֹאבד) לבן(

 הנה הבאתי את ראשית פרי …)יעקב (אבי
] ם"רשב[א "ד". 'האדמה אשר נתתה לי ה

 .לה מארץ אֹדםאברהם ארמי היה אובד וגו
ברוך ' שצטויו להתודות לפי ה] חיוך[  ).תרז) (ראשון ושי(וידוי מעשר 

הוא ולהגיד בפיו בבית מקדשו שהוצאו 
חוקי המעשרות והתרומות מתבואותיו 

ושלא שאר כלום מהם , ומפירותיו
  .ברשותו שלא תו אותו

מי שמת לו אחד ] חיוך[  ,)תרח(באיות 
מקרוביו שהוא חייב להתאבל 

ואותו היום שימות , עליהם
  .ויקברו קרא און

  שלא לאכלו

    ).תרט(בטומאה 

ש

 מעשר שי

שלא להוציא דמיו בשאר דברים שאים מאכילה 
  ).תרי (ושתיה

  טו-יב

  ].כז לא' וי[

  )תעג(

 כיון ]ן"רמב" [ היוםהאמרת' את ה] "יזכו [  )סוף(יט-טז
שקבלתם עליכם כל התורה בפירושיה 

הה גדלתם השם , ובדקדוקיה ובחדושיה
ורוממתם אותו שיהיה הוא לבדו לכם 

  .לאלהים לא תודו באל אחר כלל
 ושמרת את …" ]ג-  א ב א'מל[השווה 

 לשמר חקתיו ללכת בדרכיואלהיך ' משמרת ה
 ככתוב בתורת משהמצותיו ומשפטיו ועדותיו 

עשה ואת כל אשר למען תשכיל את כל אשר ת
  ".תפנה שם

 ציווי כללי.  

     אכז

א
תב

י 
כ
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 "וכתבָת על … והקֹמת לך אבנים… והיה ביום אשר תעברו את הירדן
  "…האבנים את כל דברי התורה הזאת

שים עשר : מיי אבים היו' ג] י ב"רש[  ח-ב
יהושע ד  [גלגלוכגדן ב, ]יהושע ד ט [ירדןב
 ,]לה- יהושע ח ל [יבלהר עבוכגדן , ]כד-יט
  ].א ה [עבר הירדןב] ב/סוטה לה[י "ועפ

 " …י-ט  ".…ועשית את ִמצותיו ואת ֻחקיו… ושמעת    

  יג-יא  ).קללה(והר עיבל ) ברכה(חלוקת השבטים להר גריזים  
  וענו הלוים ואמרו אל כל איש : " ִמצות לא תעשה12חזרה על

  "…ארור, וענו כל העם אמן… ארור האיש אשר… ישראל
  . לשון הרע–" ארור מכה רעהו בָסתר: "בפרט

  )סוף(כו-יד

  ].יא כט[
ארור האיש אשר יעשה פסל "] כו- טו[

ששה ] סוטה לב []י יב"רש ["…ומסכה
שבטים עלו לראש הר גרזים וששה לראש 

ים והלוים והארון למטה הר עיבל והכה
הפכו לוים פיהם כלפי הר גרזים . באמצע
 האיש אשר לא יעשה ברוך: ברכהופתחו ב

חזרו . ואלו ואלו עוין אמן. פסל ומסכה
: קללהוהפכו פיהם כלפי הר עיבל ופתחו ב

  ".… האיש אשר יעשה פסלארור"
הסוטר לועו של ישראל ] ב/סהדרין ח[

  .כאילו סוטר לועו של שכיה
 "אלהיך ' כי תשֹמר את ִמצות ה… ברוך… והיה אם שמוע תשמע

  …)תריא" (והלכת בדרכיו
מה הוא חון ורחום אף אתה ] ב/שבת קלג[  יד- אכח

' צדיק ה"]  קמה יז'תה[ .היה חון ורחום
  ." וחסיד בכל מעשיודרכיובכל 

 ".אלהיך עליון על כל גויי הארץ' ונתנך ה] "א[
 "מז[ איזו היא עבודה ש ]א/ערכין יא[  סח-טו  ".…ארור… והיה אם לא תשמע [

! שירה הוי אומר זה ?"בשמחה ובטוב לבב"
יט ' תה[דכתיב ? הדברי תור) ואולי אמר(
פא ' תה […"ישרים משמחי לב' פקודי ה] "ט
". שאו זמרה ותנו תוף כנור נעים עם נבל] "ג
] י"רש. [ בחדוא- " בשמחה] "אוקלוס[
  . בעוד שהיה לך כל טוב- " מרוב כל"

  ].כז- לד י' שמ[  )סוף(סט  ".מלבד הברית אשר כרת ִאָּתם בֹחרב… אלה דברי הברית" ר

 " …יא ז[  ח- אכט  ."…לעינכם' אתם ראיתם את כל אשר עשה ה.[  

ולא ִאתכם … 'ְלָעְבְר בברית ה… 'אתם נצבים היום ֻכּלכם לפני ה" ר
  ".…ואת אשר איננו פה עמנו… לבדכם אנכי ֹּכרת את הברית הזאת

  .ביום מותו] י ט"רש[אמר   טז-ט
ואף עם ] י"רש" [ואת אשר איננו פה] "יד[

  .ם להיותדורות העתידי
 "יח-יז  "?…אשר לבבו ֹפֶנה… פן יש בכם    

 "ח לו' לא יֹאֶבה ה יט ' שמ[השווה שכפה עליהם ההר כגיגית   כ-יט  "…ְס
  ". בתחתית ההרויתיצבו] "יז

P "וראו , והנכרי אשר יבא מארץ רחוקה… בניכם, ואמר הדור האחרון
על : ואמרו… ? …ככה' על מה עשה ה… ואמרו… את מכות הארץ

  ".…'אשר עזבו את ברית ה

  .גלות ישראל  כז-כא
ככה ' ואמרו על מה עשה ה] "א ט ח' מל[

ואמרו ] "כב ח' יר". [לארץ הזאת ולבית הזה
ככה לעיר ' איש אל רעהו על מה עשה ה

על עזבם את …  ] "שם ט יב[ ".הגדולה הזאת
תורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי 

על אשר … ] "ז יא טשם". [ולא הלכו בה
וילכו אחרי אלהים … עזבו אבותיכם אותי

אחרים ויעבדום וישתחוו להם וֹאתי עזבו ואת 
  ".תורתי לא שמרו

 בנים יולדו דור אחרוןלמען ידעו ] "עח ו' תה[
  ".יקמו ויספרו לבניהם

 ממך אל תדרוש מופלאב] א/חגיגה יג[  ,אלהנו' הנסתרות לה"
ור במה שהורשית ובמכוסה ממך אל תחק
  .סתרותהתבון אין לך עסק ב

 'מש[ ".? כל דבריפלאהממני ] "לב כז' יר[
- ה ח' יש[ ". דברהסתרֹבד אלהים ּכ] "כה ב
כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא ] "ט

כי גבהו שמים מארץ כן . 'דרכיכם דרכי נאם ה
 ".גבהו דרכי מדרכיכם ומחשֹבתי ממחשבתיכם

 

ת לנו ולבננו    ".לעשות את כל דברי התורה הזאת, עד עולםוהִנג

  )סוף(כח

משקבלו עליהם את השבועה בהר ] י"רש[
  .ערבים זה לזהגרזים ובהר עיבל ועשו 

ם
בי
ִצ
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ירחם ויקבץ ' וה, אחרי הפורעות והגלות יחזור העם בתשובה ע
אם ' אותו וישיבו אל ארצו ושם יהה שוב מכל הטוב שיתן לו ה

  …ישוב אליו

 כל עייה לא … הזאתהפרשה] ן א"רמב[  י- אל
  .אבל הם עתידין להיות, היו ולא בראו

] י"רש" [ ְיֻרָחם-  ומודה וֹעזב] "כח יג' מש[
  .מודה פשעיו ועוזבם משוב בם עוד

כל הביאים ]  הלכות תשובה ז ה-ם "רמב[
אין ישראל גאלין אלא כולן צוו על התשובה ו

 וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל בתשובה
סוף גלותן ומיד הן גאלין לעשות תשובה ב

והיה כי יבאו עליך כל ] "ב- א[שאמר 
  ".…אלהיך' אלהיך ושב ה' ושבת עד ה… הדברים

אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך ' ומל ה] "ו[
אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ' לאהבה את ה

ונתתי לכם לב חדש ] "לו כו' יח". [למען חייך
את לב ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי 

  ". מבשרכם ונתתי לכם לב בשרהאבן
P "ולא … לא בשמים… ולא רֹחקה… לא נפלאת… כי המצָוה הזאת

  ".כי קרוב הדבר בפיך ובלבבך לעשותו… מעבר לים
שיתודו את עום ואת עון … ] ן יא"רמב[  יד-יא

ויקבלו ',  אל הבלבםוישובו , בפיהםאבותם 
  …ה לדורותלעשותעליהם היום התורה 

  ."ודברת בם] "ו ז[
התורה תה ] י"רש" [כי קרוב אליך] "יד[

  .פ"לכם בכתב ובע
, על שלשה דברים העולם עומד] אבות א ב[

על התורה ועל העבודה ועל גמילות 
, בפיךעל התורה זהו ]  ידח"רב. [חסדים

,  זו עבודה שבלבבלבבךועל העבודה זהו 
  .לעשותוועל גמילות חסדים זהו 

ארץ נתן וה' השמים שמים לה] "קטו טז' תה[
  ".לבני אדם

 ואראה שמים נפתחו ה…ויהי ב] "א א' יח[
  ".…מראות אלהים

… ואת המות ואת הרע, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב" !
  ".…למען, ובחרת בחיים

. בחיי עד] ספורו" [ובחרת בחיים] "יט[  )סוף(כ-טו
  …זו אומות] א/ירושלמי פאה ג[
ם את דרך החיים הנני נתן לפניכ] "כא ח' יר[

  ".ואת דרך המות
  ".מות וחיים ביד לשון] "יח כא' מש[
ג ' מש". […כי הוא חייך וֹארך ימיך… ] "כ[
כי ֹארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו ] "ב
כי בי ירבו ימיך ויוסיפו ְל ] "ט יא' מש". [ָל

  ".שנות חיים
כי , ותמיד יירא מן המות] אהבה ה- צ "א[

יע לתכלית השלמות אשר שמא עדין לא הג
ובכל יום ויום יוסיף אהבה , בכחו להגיע

אבל חיים שאין בהם יראת . ויראה למקום
  .אין זה קרא חיים,  השם- 

  הוא ישמיד ' ה", יהוֻשע ימשיך, לא יעבר את הירדן, 120משה בן
  ".…את הגוים האלה

    ו- אלא

 י כל ישראלח-ז  .וכך אמר משה ליהוֻשע לעי    
 אותו - ] י"רש" [היום הזהעד ] "כט ג[  משה תן את התורה אשר כתב לֹכהים 

 באו כל ישראל לפי משה ואמרו …היום
לו משה רביו אף או עמדו בסיי וקבלו 

את התורה ויתה לו ומה אתה משליט 
ויאמרו לו יום מחר ? את בי שבטך עליה

ושמח משה על ! לא לכם יתה לו יתה
היום הזה ] "כז ט[דבר ועל זאת אמר להם ה

היום הזה הבתי שאתם " …נהיית לעם
  .דבקים וחפצים במקום

יקראוה בפי כל העם " בֹמעד שנת שִמטה בחג הֻסכות"ומצֶוה כי  
  ".…ובניהם אשר לא ָיְדעו ישמעו וָלְמדו… למען) "תריב(

  יג-ט

  .מצות ַהְקֵהל] חיוך[
המלך ] י"רש" [תקרא את התורה הזאת] "יא[

כדאיתא ) את כל חומש דברים(היה קורא 
על בימה של עץ שהיו עושין ]. סוטה מא[ב

  .בעזרה
 טו-יד  .התיצב עם יהוֻשע בֹאהל ֹמעד, קרבו ימי משה למות    
P ועזבתים והסתרתי … וחרה אפי… את בריתי) העם (והפר"מתאר ' ה

  "…פני מהם
  ].כז- כט כא[  יח-טז

 שאיי רואה כמו] י"רש" [והסתרתי פני] "יז[
אין לך ] א/ירושלמי סהדרין א. [בצרתם

שעה קשה בעולם מאותה שעה שאמר לו 
ואנכי הסתר אסתיר פני ] "יח[ה למשה "הקב

ואסתר פני ] "לט כג' יח[ועיין ". ביום ההוא
  ".מהם

לך
וי
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ולמדה את בני ") תריג(" ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" ע
וענתה השירה הזאת לפניו … והיה כי תמצאן ֹאתו רעות… ישראל

  ".…כי לא תשכח מפי זרעו, לעד

שירת ] י"רש" [את השירה הזאת] "יט[  כא-יט
  ].מג-לב א[האזיו 

" וענתה השירה הזאת לפניו לעד] "כא[
 בתוכה על כל שהתריתי בו] י"רש[

 - " כי לא תשכח מפי זרעו. "המוצאות אותו
הרי זו הבטחה לישראל שאין תורה 

  .גמרימשתכחת מזרעם ל
בדרך , קרא אותה בגירסה להם] ח"אה[  כב  ". משה את השירה הזאת ביום ההוא וילמדה את בני ישראלויכתב" 

  .שידעו לאמרה כדרך שאמרה להם
  חיל את העם וברכוי חמה] א/ב עה"ב[  כג  ".ואנכי אהיה עמך"ציווי ליהוֻשע שהוא יי משה כפי יהושע , פפ

  .כפי לבה
 ים ציוה את הלשים את ספר " 'הלוים ֹנשאי ארון ברית ה"כה

  …כי, התורה בֹאהל ֹמעד
  ].ט[  כז-כד

כי אנכי ידעתי את מריך ואת ערפך ] "כז[
הקשה הן בעודני חי עמכם היום ממרים היתם 

  ".ואף כי אחרי מותי' עם ה
     בפי זקי השבטים והשוטרים את התורהקרא 
  .והסביר את אחריתם ע

  )סוף(ל-כח
כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחתון ] "כט[

וסרתם מן הדרך אשר צויתי אתכם וקראת 
אתכם הרעה באחרית הימים כי תעשו את הרע 

  ".להכעיסו במעשה ידיכם' בעיני ה
ה ותרן "כל האומר הקב] א/בבא קמא [  מג- אלב  .שירת האזיו ע

הצור תמים ] "ד[ 'שא,  יותרו חייו- הוא 
ל ֶול אמונה ואין ָע ֵאמשפט פעלו כי כל דרכיו

כשם ] ב/ברכות ס". [ הואצדיק וישר
 … כך מברך על הרעה…שמברך על הטובה

על ' הטוב והמטיב'על בשורות טובות אומר 
 .'דיין האמתברוך 'בשורות רעות אומר 

כשם שפרעין מן " ל אמונהֵא] "א/תעית יא[
ב אפילו על עבירה קלה "הרשעים לעוה

ז על "ן הצדיקים בעוהשעושין כך פרעין מ
כשם " ואין ָעֶול. "עבירה קלה שעושין

ב אפילו על "שמשלמין שכר לצדיקים לעוה
 מצוה קלה שעושין כך משלמין שכר לרשעים

  .ז אפילו על מצוה קלה שעושין"בעוה
וִיֹטש אלוה … וִישַמן יֻשרּון ויבעט] "טו[

הרחק ממני ראש … ] "ט-  ל ח'מש" […עשהו
פן . טריפני לחם ֻחִקיה, וֹעשר אל תתן לי

 - צ "א". […'אשבע וִכַחְשתי ואמרתי מי ה
כי כל זמן שהאדם הולך אחר ] התשובה
ויתרחק , משך אחר תולדות הגוף, התאוה

  ).ואז יתגבר יצרו עליו(מדרך הפש הַמְשֶּכֶלת 
" הלא הוא כֻמס עמדי חתום באוצרתי" ]לד[
  .וכל מעשיך בספר כתבין] אבות ב א[
". ואין מידי מציל…  אני הואאני… ] "לט[
ואין מידי … 'אנכי אנכי ה… ] "יג- מג י' יש[

  ".…מציל
הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ] "כא[

". ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם
זנח ] "הושע ח ג] [רבה איכה הקדמה ב[

אלא " טוב"ואין ".  אויב ירדפו- ישראל טוב 
ב נתתי כי לקח טו] "ד ב' מש[' תורה שא

  ". תורתי אל תעזבו- לכם 
    מה-מד  .מפי משה ויהושע. סיום 
 צריך אדם ] י"רש" [שימו לבבכם] "מו[  מז-מו  .'ציווי כללי ללכת בדרכי ה

 .שיהיו עייו ואזיו ולבו מכווים לדברי תורה
יראה את הארץ אליה לא יכס , כי משה יעלה על הר בו' דבר ה 

  .כ יאסף אל עמיו"ואח]) יג- כ ב' במ[ריבה בגלל חטא מי המ(
לפי שהיו ] י"רש" [בעצם היום הזה] "מח[  )סוף(נב-מח

 אין או מיחין אותו …ישראל אומרים
  …ה הריי מכיסו בחצי היום"אמר הקב

ו
זי
א
ה

 
 

- אלג  ).לפי השבטים(ברכת משה את בי ישראל  
  )סוף(כט

  ".תורה ִצוה לנו משה מורשה קִהלת יעקב] "ד[
ן מלך בהתאסף ראשי עם יחד רּוהי ביֻשוי] "ה[

 - " בהתאסף] "י"רש". [שבטי ישראל
 בהתאספם יחד באגודה אחת ושלום בייהם

  .הוא מלכם ולא כשיש מחלוקת בייהם
אין , כל המזכה את הרבים] אבות ה יח[

כה את משה זכה וִז… חטא בא על ידו
] כא[' שא, זכות הרבים תלוי בו, הרבים

  ".טיו עם ישראלעשה ומשפ' צדקת ה"
אשר נשבעתי "הראה לו את הארץ ' ה. משה עלה אל פסגת הר בו 

  ". ושמה לא תעבר…לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה
י בשלותה "הראהו את כל א] י א"רש[  ד- אלד

המציקין העתידין להיות מציקין (וחורבה 
  ).לה

ה
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א ידע איש את קֻברתו עד ול" מת וקבר 120בן " 'עבד ה"שם משה  
  ".היום הזה

  .באדר' ז  ז-ה
וימת שם "אפשר משה מת וכתיב ] י ה"רש[

אלא עד כאן כתב משה מכאן ואילך ? "משה
ה אומר ומשה "הקב, א"ד. כתב יהושע
  .כותב בדמע

ה "הקב] י"רש" […ויקבור אותו בַגי] "ו[
  .בכבודו

    ח  . יום30בי ישראל בכו  
ומסרה , משה קבל תורה מסיי] אבות א א[  ט  .מסכימיםיהושע מחליפו והעם  

, וזקים לביאים, ויהושע לזקים, ליהושע
  .וביאים מסרוה לאשי כסת הגדולה

פנים אל ' ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה. "סיכום 
  ".…לכל האֹתת והמופתים. פנים

  ". לעיני כל ישראל…] "יב[  )סוף(יב-י
 משמתו הביאים ]א/סהדרין יא[

. סתלקה הבואה מישראל… האחרוים
  .ויתה לחכמים] א/ב יב"ב[

[]
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  .מחות וקרבות: ראה גם סיכומים

ָהאֹוֵמר ָּדָבר ְו… , ְוֵאלּו ֵהן, ְוַהּתֹוָרה ְִקֵית ְּבַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוֶה ְדָבִרים… ] אבות ו ו[.  רבוחייב אדם לומר בלשון] א/ברכות מז[
 …, ָהא ָלַמְדָּת ָּכל ָהאֹוֵמר ָּדָבר ְּבֵׁשם אֹוְמרֹו ֵמִביא ְגֻאָּלה ָלעֹוָלם, ְּבֵׁשם אֹוְמרֹו

וכל . ַאל ִּתְגָזל ָּדל ִּכי ַדל הּוא] כב כב' מש[ שעליו הכתוב אומר -ם אומרו כל מי שאיו אומר דבר משל תורה בש] כב' תחומא במ[
  … זוכה שיגאלו ישראל על ידו-האומר דבר בשם אומרו 

  בזכות  
  אהרן  עי כבוד

  מרים  באר
  משה  המן

  
  .ְטֵרָפה,  ָּכמֹוָה ַחָּיהֹּכל ֶׁשֵאין… ֵאּלּו ְטֵרפֹות] משה חולין ג א. [ כזה שאי אפשר לחיותחיה בעלת מום  חיה  טרפה

  .י טרפת זאב או ארי מן חיה כשרה או מבהמה כשרה בחייה"בשר שתלש ע] כב ל' י שמ"רש[
  ?האם טרפה שמתה לא קראת בלה. או שלא שחטה כהלכה. חיה שמתה בלי שחיטה  מתה  בלה
 שלא יאכלו במקום למשל(קרבן שחשב עליו הכהן המקריב מחשבת פסול בשעת זביחה או הקרבה     פיגול

  ).מחשבה זו פוסלת את הקרבן, ובזמן כהלכה
  

  .שבט ראובן, מעדת קרח: דתן ואבירם
  .אלדד ומידד

  
  .ישראל, לויה, שכיה: מחה

  ].כח יט' בר[לוז /בית אל, ]כב יד' בר[יראה ' ה, אבן השתיה, הר המוריה
  

    מעמדי אשים
    

    אלמה
  .לפחות לאחד מהוריו  יתום
    עי

    

    עבד עברי
    אמה עבריה

    

  .חייב במצות כמו אישה, ימול   עבד כעי
    שפחה כעית

כי עמו ] ן"רמב". [עמך ישב] "דברים כג יז[
  .יעבוד את השם

    

    גר
    

  .מי שלא ימול  ערל
  .י"לכן מותר להושיבו בא. גוי שקיבל על עצמו לשמור את שבע ִמצות בי ח  גר תושב

    )שכיר(בן כר 
    

    ערב רב
. אסור לעשות מלאכה עבור יהודי בשבת. לשמור שבת) חייב מיתה(אסור ] ref[  גוי

  ).אפילו שאין סכה(חולה : מלבד מקרים כמו
    

  
  ".וכי יגור אתכם גר] "יד ט' במ[  גר תושב

  .והיתום והאלמה) 5(והגר ) 4(והלוי ) 3(ועבדך ואמתך ) 2(אתה ובך ובתך 

 ).פותתקי(דין   אלהים
  .רחמים  אדי

  .קדמה דרך ארץ את התורה) מהבריאה ועד למעמד הר סיי(עשרים וששה דורות ] רבה ויקרא ט ג[
  :הסבר הרב זאב  : סוגי תפקידים3

, ]כב- יח כא' שמ[ושוטרים ) שופטים(שרים : עצת יתרו
בשעריך אתה ] א/מכות ז]. [טז יח' דב[, ]יז- א ט' דב[

  .ופלך ובכל עיר ועירמושיב בתי דיים בכל פלך 

היו שופטים זוטרים לעם ' שרי המאות וכו, שרי העשרות
וכשלא , והם דו והורו על עין שהתעורר בין איש לרעהו

השוטרים ביצעו את . ידעו עלו לשר המאות ולשר האלפים
  .רצון השופטים ואת הוראותיהם

/ משטרה 
 בית משפט

ים ואלה שמות האנש] "א ה' במ[לפי ראשי השבטים 
  ".…אשר יעמדו אתכם

שיא השבט תפקידו היה להל את השבט ולטפל בעיים 
  .הציבוריים

  ראש עיר

 אספה לי …"] יז- יא טז' במ) [סהדרין( זקים 70
  ".…שבעים איש מזקני ישראל

דו בכל הדיים המופיעים במסכת סהדרין וכן בתקות 
  .בעיבור השים והחודשים וכדומה, הציבור

/ ממשלה 
סתכ  

 

  


