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חק לישראל – פרשת דברים יום ו'
דברים פרק ב'

)ז( ִּכי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ּ ֵב ַר ְכ ָך ְּבכֹל ַמעֲ ֵׂשה י ֶָד ָך י ַָדע לֶ ְכ ְּת ָך אֶ ת הַ ּ ִמ ְד ָּבר הַ ּגָ דֹל הַ זֶּה
זֶה אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ִע ּ ָמ ְך לֹא חָ סַ ְר ּ ָת ָ ּדבָ ר) :ז( ִּכי יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
יך ּ ֵב ַר ְכ ָך

שה יָ ֶד ָך יָ ַדע לֶ ְכ ְּת ָך אֶ ת הַ ּ ִמ ְד ָּבר הַ ּגָ דֹל הַ זֶּה זֶה אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ִע ּ ָמ ְך
ְ ּבכֹל ַמעֲ ֵ ׂ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
אֲרי יְ ָי אֱלָ הָ ך ּ ֵב ְרכָ ך ְּבכָ ל עֹבַ ד יְ ָדך סַ ּ ֶפק לָ ך צָ ְר ָּכך ְּב ֵמהֱכָ ך יָת ַמ ְד ְּב ָרא ַר ָּבא הָ ֵדין ְ ּדנַן
לֹא חָ סַ ְר ּ ָת ָ ּדבָ ר) :ז( ֵ
ימ ָרא ַדיְ ָי אֱלָ הָ ְך ְּבסַ עֲ ָ ּד ְך לָ א ְמנ ְַע ּ ָתא ִמ ָ ּד ַעם:
אַ ְר ְּב ִעין ְׁשנִ ין ֵמ ְ

ש ִעיר ִמ ֶ ּד ֶר ְך הָ עֲ ָרבָ ה ֵמאֵ ילַ ת
יש ִבים ְּב ֵ ׂ
ינו ְבנֵי ֵע ָ ׂשו הַ ּ ְׁ
)ח( וַ ּנַעֲ ֹבר מֵ אֵ ת אַ חֵ ּ
ְ
שו
ינו ְבנֵי ֵע ָ ׂ
ּ ֵ
ומ ֶעצְ יֹן ּגָ בֶ ר וַ ּנֵפֶ ן וַ ּנַעֲ בֹר ֶ ּד ֶרך ִמ ְד ַּבר מוֹ אָ ב) :ח( וַ ּנַעֲ בֹר ֵמאֵ ת אַ חֵ ּ

ומ ֶעצְ יֹן ּגָ בֶ ר וַ ּנֵפֶ ן וַ ּנַעֲ בֹר ֶ ּד ֶר ְך ִמ ְד ַּבר מוֹ אָ ב:
ש ִעיר ִמ ֶ ּד ֶר ְך הָ עֲ ָרבָ ה ֵמאֵ ילַ ת ּ ֵ
יש ִבים ְ ּב ֵׂ
הַ ּ ְׁ

)ח(

יש ָרא ֵמאֵ ילַ ת ו ֵּמ ֶעצְ יֹן ּגָ בֶ ר וְ ִא ְת ּ ְפנֵינָא וַ עֲ בַ ְרנָא אֹ ַרח
ש ִעיר ֵמאֹ ַרח ֵמ ְׁ
שו ְ ּדי ְָת ִבין ְּב ֵ ׂ
קֳדם אֲ ח ּונָא ְבנֵי ֵע ָ ׂ
וַ עֲ בַ ְרנָא ִמ ּ ָ
ַמ ְד ְּב ָרא ְדמוֹ אָ ב:

ֹאמר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י אַ ל ּ ָתצַ ר אֶ ת מוֹ אָ ב וְ אַ ל ִּת ְת ּגָ ר ָּבם ִמ ְלחָ ָמה ִּכי לֹא אֶ ּ ֵתן
)ט( וַ יּ ֶ
ְל ָך ֵמאַ ְרצוֹ יְ ֻר ּ ׁ ָשה ִּכי ִל ְבנֵי לוֹ ט נ ַָת ִּתי אֶ ת ָער יְ ֻר ּ ׁ ָ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י אַ ל
שה) :ט( וַ יּ ֶ

ּ ָתצַ ר אֶ ת מוֹ אָ ב וְ אַ ל ִּת ְת ּגָ ר ָּבם ִמ ְלחָ ָמה ִּכי לֹא אֶ ּ ֵתן ְל ָך ֵמאַ ְרצוֹ יְ ֻר ּ ׁ ָשה ִּכי ִל ְבנֵי לוֹ ט נ ַָת ִּתי
אֲמר יְ ָי ִלי לָ א ְתצוּר ַעל מוֹ אֲבָ אֵ י וְ לָ א ִת ְת ּגָ ֵרי ְלמֶ ְע ַּבד ִע ּ ְמהוֹ ן ְק ָרב אֲ ֵרי לָ א אֶ ּ ֵתן לָ ְך
שה) :ט( וַ ַ
אֶ ת ָער יְ ֻר ּ ׁ ָ
מֵ אַ ְר ֵע ּה יְ ֻר ּ ָתא אֲ ֵרי ִל ְבנֵי לוֹ ט יְ הָ ִבית יָת ְלחָ יָת יְ ֻר ּ ָתא:

בו
בו בָ הּ ַעם ּגָ דוֹ ל וְ ַרב וָ ָרם ּ ַכעֲ נ ִָקים) :י( הָ אֵ ִמים ְלפָ נִ ים י ְָׁש ּ
)י( הָ אֵ ִמים ְלפָ נִ ים י ְָׁש ּ
ימ ָתנֵי ִמ ְ ּלקַ ְד ִמין יְ ִתיב ּו בַ ּה ַעם ַרב וְ סַ גִּ י וְ ַת ִ ּקיף ְּכגִ ָּב ַר ּיָא:
בָ ּה ַעם ּגָ דוֹ ל וְ ַרב וָ ָרם ַּכעֲ נ ִָקים) :י( אֵ ְ
או לָ הֶ ם אֵ ִמים) :יא( ְרפָ ִאים
בו אַ ף הֵ ם ַּכעֲ נ ִָקים וְ הַ ּמֹאָ ִבים יִ ְק ְר ּ
)יא( ְרפָ ִאים יֵחָ ְׁש ּ
או לָ הֶ ם אֵ ִמים) :יא( גִּ ָּב ָראֵ י ִמ ְתחַ ּ ְׁש ִבין אַ ף ִא ּנוּן ְּכגִ ָּב ָראֵ י
בו אַ ף הֵ ם ַּכעֲ נ ִָקים וְ הַ ּמֹאָ ִבים יִ ְק ְר ּ
יֵחָ ְׁש ּ
ימ ָתנֵי:
וּמוֹ אֲ בָ אֵ י ְק ַרן ְלהוֹ ן אֵ ְ

בו
ובנֵי עֵ ָ ׂשו יִ ָ
בו הַ ח ִֹרים ְלפָ נִ ים ּ ְ
וב ֵ ׂ
)יב( ּ ְ
ידום ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם וַ יּ ְֵׁש ּ
יר ׁש ּום וַ ַיּ ְׁש ִמ ּ
ש ִעיר י ְָׁש ּ
ש ִעיר
וב ֵ ׂ
ָתן יְ הֹוָ ה לָ הֶ ם) :יב( ּ ְ
אֲשר נ ַ
ֶׁ
שה יִ שְׂ ָראֵ ל ְלאֶ ֶרץ יְ ֻר ּ ׁ ָשתוֹ
אֲשר ָע ָ ׂ
ּ ַת ְח ּ ָתם ַּכ ׁ ֶ
שה
בו ּ ַת ְח ּ ָתם ַּכאֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
שו יִ ָ
ובנֵי ֵע ָ ׂ
בו הַ ח ִֹרים ְלפָ נִ ים ּ ְ
ידום ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם וַ יּ ְֵׁש ּ
יר ׁש ּום וַ יַ ּ ְׁש ִמ ּ
יָ ְׁש ּ
שו ּ ָת ֵרכֻ ּנוּן
ש ִעיר יְ ִתיב ּו ח ָֹראֵ י ִמ ְ ּלקַ ְד ִמין ו ְּבנֵי ֵע ָ ׂ
ָתן יְ הֹוָ ה לָ הֶ ם) :יב( ו ְּב ֵ ׂ
יִ שְׂ ָראֵ ל ְלאֶ ֶרץ יְ ֻר ּ ׁ ָשתוֹ אֲ ׁ ֶשר נ ַ
יתיב ּו ְּבאַ ְת ֵריהוֹ ן ְּכ ָמא ִדי עֲ בַ ד יִ שְׂ ָראֵ ל ְלאַ ְר ָעא יְ ֻר ּ ָת ֵת ּה ִ ּדיהַ ב יְ ָי ְלהוֹ ן:
וְ ׁ ֵשצָ י ֻּנוּן ִמ ּקָ ָד ֵמיהוֹ ן וִ ִ

מו
בר אֶ ת נַחַ ל ז ֶָרד) :יג( ַע ּ ָתה קֻ ּ
רו לָ כֶ ם אֶ ת נַחַ ל ז ֶָרד וַ ּנַעֲ ֹ
מו וְ ִעבְ ּ
)יג( ַע ּ ָתה קֻ ּ
זָרד וַ עֲ בַ ְרנָא
רו לָ כֶ ם אֶ ת נַחַ ל זָ ֶרד וַ ּנַעֲ בֹר אֶ ת נַחַ ל זָ ֶרד) :יג( ְּכ ַען קוּמ ּו וְ ִע ְבר ּו ְלכוֹ ן יָת ַנחֲלָ א ְד ֶ
וְ ִע ְב ּ
יָת ַנחֲלָ א ְדז ֶָרד:

לשים
נו אֶ ת נַחַ ל ז ֶֶרד ְׁש ִׁ
נו ִמ ּקָ ֵד ׁש ַּב ְרנ ֵַע ַעד ׁ ֶ
)יד( וְ הַ יּ ִָמים ׁ ֶ
אֲשר ָעבַ ְר ּ
אֲשר הָ לַ ְכ ּ
אֲשר נִ ְׁש ַּבע
מנֶה ׁ ָשנָה ַעד ּתֹם ָּכל הַ ּדוֹ ר אַ נְ ׁ ֵשי הַ ּ ִמ ְלחָ ָמה ִמ ּקֶ ֶרב הַ ּ ַמ ֲחנֶה ַּכ ׁ ֶ
וש ֹ
ּ ְׁ
לשים
נו אֶ ת נַחַ ל ז ֶֶרד ְׁש ִׁ
נו ִמ ּקָ ֵד ׁש ַּב ְרנ ֵַע ַעד ֲא ׁ ֶשר ָעבַ ְר ּ
יְ הֹוָ ה לָ הֶ ם) :יד( וְ הַ יָ ּ ִמים אֲ ׁ ֶשר ָהלַ ְכ ּ
שר נִ ְׁש ַּבע יְ הֹוָ ה לָ הֶ ם) :יד(
מנֶה ׁ ָשנָה ַעד ּתֹם ָּכל ַה ּדוֹ ר אַ נְ ׁ ֵשי הַ ּ ִמ ְלחָ ָמה ִמ ּקֶ ֶרב הַ ּ ַמ ֲחנֶה ַּכאֲ ׁ ֶ
וש ֹ
ּ ְׁ
וְ יוֹ ַמ ּיָא ִ ּדי הַ ּ ֶל ְכנָא ֵמ ְרקַ ם ּגֵיאָ ה ַעד ִ ּדי עֲ בַ ְרנָא יָת ַנחֲלָ א ְדז ֶֶרד ְּתלָ ִתין וְ ַת ְמנֵי ְׁשנִ ין ַעד ְ ּדסַ ף ָּכל ָ ּד ָרא ּג ְֻב ֵרי
יתא ְּכ ָמא ִדי קַ יִ ּים יְ ָי ְלהוֹ ן:
ְמגִ יחֵ י ְק ָרבָ א ִמ ּגוֹ ַמ ְׁש ִר ָ

חנֶה ַעד ּתֻ ּ ָמם) :טו( וְ גַ ם יַד יְ הֹוָ ה
)טו( וְ גַ ם יַד יְ הֹוָ ה הָ יְ ָתה ָּבם ְלהֻ ּ ָמם ִמ ּקֶ ֶרב הַ ּ ַמ ֲ
קֳדם יְ ָי הֲוַ ת ְּבהוֹ ן ְלשֵ צָ יו ְּתהוֹ ן ִמגוֹ
חנֶה ַעד ּתֻ ּ ָמם) :טו( וְ אַ ף ָמחָ א ִמן ָ
הָ יְ ָתה ָּבם ְלהֻ ּ ָמם ִמ ּקֶ ֶרב הַ ּ ַמ ֲ
יתא ַעד ִד ְׁש ִלימ ּו:
ַמ ְש ִר ָ

מו
)טז( וַ יְ ִהי כַ א ׁ ֶ
מות ִמ ּקֶ ֶרב הָ ָעם) :טז( וַ יְ ִהי כַ ֲא ׁ ֶשר ּ ַת ּ ּ
מו ָּכל אַ נְ ׁ ֵשי הַ ּ ִמ ְלחָ ָמה לָ ּ
ֲשר ּ ַת ּ ּ
מות ִמ ּקֶ ֶרב הָ ָעם) :טז( וַ הֲוָ ה ַּכד ְׁש ִלימ ּו ָּכל ּג ְֻב ֵרי ְמגִ יחֵ י ְק ָרבָ א ִל ְמ ַמת ִמ ּגוֹ ַע ּ ָמא:
ָּכל אַ נְ ׁ ֵשי הַ ּ ִמ ְלחָ ָמה לָ ּ
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חק לישראל – פרשת דברים יום ו'
)יז( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י לֵ אמֹר) :יז( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י לֵ אמֹר:

ימר:
)יז( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִע ּ ִמי ְל ֵמ ָ

בול מוֹ אָ ב
בול מוֹ אָ ב אֶ ת ָער) :יח( אַ ּ ָתה עֹבֵ ר הַ ּיוֹ ם אֶ ת גְּ ּ
)יח( אַ ּ ָתה עֹבֵ ר הַ ּיוֹ ם אֶ ת גְּ ּ
אֶ ת ָער) :יח( אַ ְּת ָעבֵ ר יוֹ ָמא ֵדין יָת ְּתחוּם מוֹ אָ ב יָת ְלחָ יָת:

מול ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן אַ ל ְּתצֻ ֵרם וְ אַ ל ִּת ְת ּגָ ר ָּבם ִּכי לֹא אֶ ּ ֵתן ֵמאֶ ֶרץ ְּבנֵי
)יט( וְ קָ ַר ְב ּ ָת ּ
מול ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן אַ ל ְּתצֻ ֵרם
ַע ּמוֹ ן ְל ָך יְ ֻר ּ ׁ ָשה ִּכי ִלבְ נֵי לוֹ ט נְ ַת ִּתיהָ יְ ֻר ּ ׁ ָ
שה) :יט( וְ קָ ַר ְב ּ ָת ּ
וְ אַ ל ִּת ְת ּגָ ר ָּבם ִּכי לֹא אֶ ּ ֵתן ֵמאֶ ֶרץ ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן ְל ָך יְ ֻר ּ ׁ ָשה ִּכי ִל ְבנֵי לוֹ ט נְ ַת ִּתיהָ יְ ֻר ּ ׁ ָשה:

)יט(

אֲרי לָ א אֶ ּ ֵתן מֵ אַ ְר ָעא ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן
וְ ִת ְק ַרב לָ קֳ בֵ ל ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן לָ א ְתצוּר עֲ לֵ יהוֹ ן וְ לָ א ִת ְת ּגָ ֵרי ְל ֶמ ְעבַ ד ִע ּ ְמהוֹ ן ְק ָרב ֵ
לָ ְך יְ ֻר ּ ָתא אֲ ֵרי ִל ְבנֵי לוֹ ט יְ הָ ִב ּ ַת ּה יְ ֻר ּ ָתא:

או לָ הֶ ם
בו בָ ּה ְלפָ נִ ים וְ הָ ַע ּמֹנִ ים יִ ְק ְר ּ
)כ( אֶ ֶרץ ְרפָ ִאים ּ ֵתחָ ׁ ֵשב אַ ף ִהוא ְרפָ ִאים י ְָׁש ּ
או לָ הֶ ם
זְ
בו בָ ּה ְלפָ נִ ים וְ הָ ַע ּמֹנִ ים יִ ְק ְר ּ
ַמז ּ ִֻמים) :כ( אֶ ֶרץ ְרפָ ִאים ּ ֵתחָ ׁ ֵשב אַ ף ִהוא ְרפָ ִאים יָ ְׁש ּ
זַ ְמז ּ ִֻמים:

)כ( אַ ְר ָעא גִּ ָּב ַר ּיָא ִמ ְתחַ ּ ְׁשבָ א אַ ף ִהיא גִּ ָּב ָראֵ י יְ ִתיב ּו בַ ּה ִמ ְ ּלקַ ְד ִמין וְ ַע ּמוֹ נָאֵ י ְק ָרן ְלהוֹ ן חֻ ְׁש ָּבנֵי:

בו ַת ְח ּ ָתם:
יר ׁ ֻ
ידם יְ הֹוָ ה ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם וַ יִ ּ ָ
)כא( ַעם ּגָ דוֹ ל וְ ַרב וָ ָרם ַּכעֲ נ ִָקים וַ יּ ְַׁש ִמ ֵ
שם וַ יּ ְֵׁש ּ
בו ַת ְח ּ ָתם:
ידם יְ הֹוָ ה ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם וַ יִ ּ ָ
)כא( ַעם ּגָ דוֹ ל וְ ַרב וָ ָרם ַּכעֲ נ ִָקים וַ יּ ְַׁש ִמ ֵ
יר ׁ ֻשם וַ יּ ְֵׁש ּ

)כא( ַעם ַרב

יתיב ּו ְּבאַ ְת ֵריהוֹ ן:
וְ סַ גִּ י וְ ַת ִ ּקיף ְּכגִ ָּב ַר ּיָא וְ ׁ ֵשצִ ּנוּן יְ ָי ִמ ּקֳ ָד ֵמיהוֹ ן וְ ָת ֵרכֻ ּנוּן וִ ִ

אֲשר ִה ְׁש ִמיד אֶ ת הַ ח ִֹרי ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם
ש ִעיר ׁ ֶ
יש ִבים ְּב ֵ ׂ
שו הַ ּ ְׁ
שה ִל ְבנֵי ֵע ָ ׂ
אֲשר ָע ָ ׂ
)כב( ַּכ ׁ ֶ
ש ִעיר
יש ִבים ְ ּב ֵ ׂ
שה ִל ְבנֵי ֵע ָ ׂשו הַ ּ ְׁ
בו ַת ְח ּ ָתם ַעד הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה) :כב( ַּכאֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
וַ יִ ּ ָ
יר ׁ ֻשם וַ יּ ְֵׁש ּ
בו ַת ְח ּ ָתם ַעד הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה) :כב( ְּכ ָמא ִדי עֲ בַ ד ִל ְבנֵי
ֲשר ִה ְׁש ִמיד אֶ ת הַ ח ִֹרי ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם וַ יִ ּ ָ
א ֶׁ
יר ׁ ֻשם וַ ּי ְֵׁש ּ
יתיב ּו ְבאַ ְת ֵריהוֹ ן ַעד יוֹ ָמא הָ ֵדין:
קֳד ֵמיהוֹ ן וְ ָת ֵרכֻ ּנוּן וִ ִ
ש ִעיר ִ ּדי ׁ ֵשצִ י יָת חוֹ ָראֵ י ִמ ּ ָ
יָת ִבין ְּב ֵ ׂ
שו ְ ּד ְ
ֵע ָ ׂ

ידם
יש ִבים ַּבחֲצֵ ִרים ַעד ַעזָּה ַּכ ְפ ּת ִֹרים הַ יֹּצְ ִאים ִמ ַּכ ְפ ּתֹר ִה ְׁש ִמ ֻ
)כג( וְ הָ ַעוִ ּ ים הַ ּ ְׁ
ידם
יש ִבים ַּבחֲצֵ ִרים ַעד ַעזָ ּה ַּכ ְפ ּת ִֹרים הַ ּיֹצְ ִאים ִמ ַּכ ְפ ּתֹר ִה ְׁש ִמ ֻ
בו ַת ְח ּ ָתם) :כג( וְ הָ ַעוִ ּ ים הַ ּ ְׁ
וַ יּ ְֵׁש ּ
בו ַת ְח ּ ָתם:
וַ יּ ְֵׁש ּ

יתיב ּו ְבאַ ְת ֵריהוֹ ן:
)כג( וְ ַע ָ ּואֵ י ְ ּדי ְָת ִבין ִּב ְד ִפיחַ ַעד ַעזָּה קַ ּפו ְּטקָ אֵ י ִ ּדנְ פָ ק ּו ִמ ּקַ ּפו ְּטקַ ּיָא ׁ ֵשצ ֻּנוּן וִ ִ

רו אֶ ת נַחַ ל אַ ְר ֹנן ְראֵ ה נ ַָת ִּתי ְבי ְָד ָך אֶ ת ִסיחֹן ֶמלֶ ְך חֶ ְׁשבּ וֹ ן
עו וְ ִעבְ ּ
קומו ְּס ּ
)כד( ּ ּ
רו אֶ ת נַחַ ל
הָ ֱ
עו וְ ִע ְב ּ
קומו ְּס ּ
אמ ִֹרי וְ אֶ ת אַ ְרצוֹ הָ חֵ ל ָר ׁש וְ ִה ְת ּגָ ר בּ וֹ ִמ ְלחָ ָמה) :כד( ּ ּ

אַ ְרנֹן ְראֵ ה נ ַָת ִּתי ְביָ ְד ָך אֶ ת ִסיחֹן ֶמלֶ ְך חֶ ְׁשבּ וֹ ן הָ ֱאמ ִֹרי וְ אֶ ת אַ ְרצוֹ הָ חֵ ל ָר ׁש וְ ִה ְת ּגָ ר בּ וֹ
יד ְך יָת ִסיחֹן ַמ ְל ָּכא ְדחֶ ְׁשבּ וֹ ן ֱאמ ָֹראָ ה וְ יָת
ִמ ְלחָ ָמה) :כד( קוּמ ּו טוּל ּו וְ ִעבָ ר ּו יָת ַנחֲלָ א ְדאַ ְר ֹנן ֲחזֵי ִד ְמסָ ִרית ִּב ָ
אַ ְרעֵ ּה ְׁש ֵרי ְל ָת ָרכוּתֵ ּה וְ ִא ְת ּגָ ֵרי ְל ֶמ ְע ַּבד ִע ּ ֵמ ּה ְק ָרבָ א:

אֲשר
)כה( הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה אָ חֵ ל ּ ֵתת ּ ַפחְ ְ ּד ָך וְ יִ ְראָ ְת ָך ַעל ּ ְפנֵי הָ ַע ּ ִמים ּ ַתחַ ת ָּכל הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם ׁ ֶ
לו ִמ ּ ָפנ ָ
ֶיך) :כה( הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה אָ חֵ ל ּ ֵתת ּפַ ְח ְ ּד ָך וְ יִ ְראָ ְת ָך ַעל ּ ְפנֵי
זו וְ חָ ּ
עון ִׁש ְמעֲ ָך וְ ָרגְ ּ
יִ ְׁש ְמ ּ

לו ִמ ּפָ נ ָ
ֱש ֵרי ְל ִמ ּ ַתן
ֶיך) :כה( יוֹ ָמא הָ ֵדין א ׁ ָ
הָ ַע ּ ִמים ּ ַתחַ ת ָּכל הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם א ׁ ֶ
זו וְ חָ ּ
עון ִׁש ְמעֲ ָך וְ ָרגְ ּ
ֲשר יִ ְׁש ְמ ּ
קֳד ָמךְ:
ְ
ז ְֻע ּ ָת ְך וְ ַדחַ ְל ּ ָת ְך ַעל אַ ּ ֵפי ַע ְמ ַמ ּיָא ִ ּדי ְתחוֹ ת ָּכל ְׁש ַמ ּיָא ִ ּדי יִ ְׁש ְמעוּן ִׁש ְמ ָעך וִ יזוּעוּן וְ יִ ְדחֲלוּן ִמן ָ

)כו( וָ אֶ ְׁשלַ ח ַמ ְלאָ ִכים ִמ ּ ִמ ְד ַּבר ְק ֵדמוֹ ת אֶ ל ִסיחוֹ ן ֶמלֶ ְך חֶ ְׁשבּ וֹ ן ִ ּד ְב ֵרי ׁ ָשלוֹ ם
לֵ אמֹר) :כו( וָ אֶ ְׁשלַ ח ַמ ְלאָ ִכים ִמ ּ ִמ ְד ַּבר ְק ֵדמוֹ ת אֶ ל ִסיחוֹ ן מֶ לֶ ְך חֶ ְׁשבּ וֹ ן ִ ּד ְב ֵרי ׁ ָשלוֹ ם לֵ אמֹר:
ימר:
)כו( ו ְּׁשלָ ִחית ִאזְ ּגַ ִ ּדין ִמ ּ ַמ ְד ְּב ָרא ִד ְק ֵדמוֹ ת ְלוָת ִסיחוֹ ן ַמ ְל ָּכא ְדחֶ ְׁשבּ וֹ ן ּ ִפ ְת ּגָ ֵמי ְׁשלָ ָמא ְל ֵמ ָ

ָמין ּושְׂ מֹאול) :כז( אֶ ְע ְ ּב ָרה
סור י ִ
)כז( אֶ ְע ְּב ָרה ְבאַ ְרצֶ ָך ַּב ֶ ּד ֶר ְך ַּב ֶ ּד ֶר ְך אֵ לֵ ְך לֹא אָ ּ
סור יָ ִמין ּושְׂ מֹאול) :כז( אֵ ִעבַ ר ְּבאַ ְר ָע ְך ְּבאָ ְרחָ א ְּבאָ ְרחָ א אֵ זֵל לָ א
ְבאַ ְרצֶ ָך ַּב ֶ ּד ֶר ְך ַּב ֶ ּד ֶר ְך אֵ לֵ ְך לֹא אָ ּ
אֶ ְסטֵ י י ּ ִַמינָא וּשְׂ ָמאלָ א:

יתי ַרק אֶ ְע ְּב ָרה
ומיִ ם ַּב ּ ֶכסֶ ף ִּת ּ ֶתן ִלי וְ ׁ ָש ִת ִ
)כח( אֹ כֶ ל ַּב ּ ֶכסֶ ף ּ ַת ְׁש ִּב ֵרנִ י וְ אָ כַ ְל ִּתי ּ ַ
יתי ַרק אֶ ְע ְ ּב ָרה
ומיִ ם ַּב ּ ֶכסֶ ף ִּת ּ ֶתן ִלי וְ ׁ ָש ִת ִ
ְב ַרגְ לָ י) :כח( אֹ כֶ ל ַּב ּ ֶכסֶ ף ּ ַת ְׁש ִ ּב ֵרנִ י וְ אָ כַ ְל ִּתי ּ ַ
ְב ַרגְ לָ י:

)כח( ִעבו ָּרא ְבכַ ְס ּ ָפא ְּתז ּ ֶַבן ִלי וְ אֵ יכוּל ו ַּמ ּיָא ְּבכַ ְס ּ ָפא ִּת ּ ֶתן ִלי וְ אֶ ְׁש ּ ֵתי ְלחוֹ ד אֵ ִעבַ ר ְּב ַרגְ לָ י:
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חק לישראל – פרשת דברים יום ו'
יש ִבים ְּב ָער ַעד
ש ִעיר וְ הַ ּמוֹ אָ ִבים הַ ּ ְׁ
יש ִבים ְּב ֵ ׂ
שו הַ ּ ְׁ
)כט( ַּכאֲ ׁ ֶשר ָעשׂ ּו ִלי ְּבנֵי ֵע ָ ׂ
נו) :כט( ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָעשׂ ּו
אֲ ׁ ֶשר אֶ עֱ ֹבר אֶ ת הַ יּ ְַר ֵ ּדן אֶ ל הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
ינו ֹנ ֵתן לָ ּ
ֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
יש ִבים ְ ּב ָער ַעד ֲא ׁ ֶשר אֶ עֱ בֹר אֶ ת הַ יַ ּ ְר ֵ ּדן אֶ ל
יש ִבים ְ ּב ֵ ׂש ִעיר וְ הַ ּמוֹ אָ ִבים הַ ּ ְׁ
שו הַ ּ ְׁ
ִלי ְ ּבנֵי ֵע ָ ׂ
שו ְ ּדי ְָת ִבין ְּב ֵׂש ִעיר וּמוֹ אָ בָ אֵ י ְ ּדי ְָת ִבין
נו) :כט( ְּכ ָמא ִדי עֲ בָ ד ּו ִלי ְּבנֵי ֵע ָ ׂ
ינו ֹנ ֵתן לָ ּ
הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
ִּב ְלחָ יָת ַעד ְ ּדאֵ ִעבַ ר יָת י ְַר ְ ּדנָא ְלאַ ְר ָעא ַ ּדיְ ָי אֱלָ הָ נָא יָהֵ ב ְלנָא:

נו בּ וֹ ִּכי ִה ְק ׁ ָשה יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
רוחוֹ
יך אֶ ת ּ
)ל( וְ לֹא אָ בָ ה ִסיחֹן ֶמלֶ ְך חֶ ְׁשבּ וֹ ן הַ עֲ ִב ֵר ּ
וְ ִא ּ ֵמץ אֶ ת ְלבָ בוֹ ְל ַמ ַען ִּת ּתוֹ ְבי ְָד ָך ּ ַכ ּיוֹ ם הַ ז ֶּה) :ל( וְ לֹא אָ בָ ה ִסיחֹן ֶמלֶ ְך חֶ ְׁשבּ וֹ ן

נו בּ וֹ ִּכי ִה ְק ׁ ָשה יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
רוחוֹ וְ ִא ּ ֵמץ אֶ ת ְלבָ בוֹ ְל ַמ ַען ִּת ּתוֹ ְביָ ְד ָך ַּכ ּיוֹ ם הַ זֶּה:
יך אֶ ת ּ
הַ עֲ ִב ֵר ּ
)ל( וְ לָ א אָ בֵ י ִסיחֹן ַמ ְל ָּכא ְדחֶ ְׁש ּבוֹ ן ְל ִמ ְׁש ְּבקָ נָא ְל ֵמ ְע ַּבר ִּב ְתחו ֵּמ ּה אֲ ֵרי אַ ְק ׁ ֵשי יְ ָי אֱלָ הָ ְך יָת רוּחֵ ּה וְ ַת ִ ּקיף יָת ִל ּ ֵב ּה
יד ְך ְּכיוֹ ָמא הָ ֵדין:
ְּב ִדיל ְל ִמ ְמ ְס ֵר ּה ִּב ָ

ֹאמר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י ְראֵ ה הַ חִ לּ ִֹתי ּ ֵתת ְלפָ נ ָ
ֶיך אֶ ת ִסיחֹן וְ אֶ ת אַ ְרצוֹ הָ חֵ ל ָר ׁש
)לא( וַ יּ ֶ
ָ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י ְראֵ ה הַ ִח ּל ִֹתי ּ ֵתת ְלפָ נֶיך אֶ ת ִסיחֹן וְ אֶ ת אַ ְרצוֹ
שת אֶ ת אַ ְרצוֹ ) :לא( וַ יּ ֶ
לָ ֶר ׁ ֶ
הָ חֵ ל ָר ׁש לָ ֶר ׁ ֶשת אֶ ת אַ ְרצוֹ :

יתי ְל ִמ ְמסַ ר קֳ ָד ָמ ְך יָת ִסיחֹן וְ יָת אַ ְר ֵע ּה ְׁש ֵרי
)לא( וַ אֲ ַמר יְ ָי ִלי ֲחזֵי ׁ ָש ֵר ִ

ירת יָת אַ ְר ֵע ּה:
ְל ָת ָרכו ֵּת ּה ְל ֵמ ַ

נו
ָהצָ ה) :לב( וַ יֵּצֵ א ִסיחֹן ִל ְק ָר ֵ
הוא וְ כָ ל ַע ּמוֹ לַ ּ ִמ ְלחָ ָמה י ְ
)לב( וַ ּיֵצֵ א ִסיחֹן ִל ְק ָר ֵ
את ּ
נו ּ
את ּ
הוא וְ כָ ל ַע ּמוֹ לַ ּ ִמ ְלחָ ָמה יָ ְהצָ ה) :לב( וּנְ פַ ק ִסיחֹן ְלקַ ָ ּדמו ָּתנָא הוּא וְ כָ ל ַע ּ ֵמ ּה לַ אֲ גָ חָ א ְק ָרבָ א ְליָהַ ץ:
ּ
ְ
ֵהו
ֵינו וַ ּנַך אֹ תוֹ וְ אֶ ת ָּבנָו וְ אֶ ת ּ ָכל ַע ּמוֹ ) :לג( וַ יִ ּ ְּתנ ּ
ינו ְלפָ נ ּ
ֵהו יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
)לג( וַ יִ ּ ְּתנ ּ
ְ
ָת ּה
קֳד ָמנָא ו ְּמחֵ נָא י ֵ
ֵינו וַ ּנַך אֹ תוֹ וְ אֶ ת ָּבנָו וְ אֶ ת ָּכל ַע ּמוֹ ) :לג( ו ָּמ ְס ֵר ּה יְ ָי אֱלָ הָ נָא ָ
ינו ְלפָ נ ּ
יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
וְ יָת ְּבנוֹ ִהי וְ יָת ָּכל ַע ּ ֵמ ּה:

)לד( וַ נִּ ְלכּ ֹד אֶ ת ָּכל ָע ָריו ָּב ֵעת הַ ִהוא וַ ּ ַנח ֲֵרם אֶ ת ָּכל ִעיר ְמ ִתם וְ הַ ּנ ִָׁשים וְ הַ ּטָ ף
ש ִריד) :לד( וַ נִּ ְלכּ ֹד אֶ ת ָּכל ָע ָריו ָּב ֵעת הַ ִהוא וַ ּ ַנח ֲֵרם אֶ ת ָּכל ִעיר ְמ ִתם
נו ָ ׂ
לֹא ִה ְׁשאַ ְר ּ
ש ִריד:
נו ָ ׂ
וְ הַ ּנ ִָׁשים וְ הַ ּ ָטף לֹא ִה ְׁשאַ ְר ּ

)לד( ו ְּכבַ ְׁשנָא יָת ָּכל ִק ְרווֹ ִהי ְּב ִע ָ ּדנָא הַ ִהיא וְ גַ ּ ַמ ְרנָא יָת ָּכל ִק ְרוֵי

ג ְֻב ַר ּיָא וּנְ ׁ ַש ּיָא וְ ַט ְפלָ א לָ א אַ ְׁשאַ ְרנָא ְמ ׁ ֵשזֵב:

נו
נו ּ ְׁ
נו לָ ּ
נו) :לה( ַרק הַ ְ ּבהֵ ָמה ָּבזַ זְ ּ
ושלַ ל הֶ ָע ִרים אֲ ׁ ֶשר לָ כָ ְד ּ
נו לָ ּ
)לה( ַרק הַ ְּבהֵ ָמה ָּבזַזְ ּ
ּ ְׁ
ירא ַּב ָזּנָא לָ נָא וַ עֲ ִדי ִק ְרוַ ּיָא ִ ּדי ְכבַ ְׁשנָא:
נו) :לה( ְלחוֹ ד ְּב ִע ָ
ושלַ ל הֶ ָע ִרים ֲא ׁ ֶשר לָ כָ ְד ּ

ֲשר ַּב ּנַחַ ל וְ ַעד הַ גִּ ְל ָעד לֹא
ֲשר ַעל שְׂ פַ ת נַחַ ל אַ ְר ֹנן וְ הָ ִעיר א ׁ ֶ
)לו( ֵמעֲ רֹעֵ ר א ׁ ֶ
ֵינו) :לו( ֵמעֲ ר ֵֹער
ינו ְלפָ נ ּ
נו אֶ ת הַ כּ ֹל נ ַָתן יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
הָ יְ ָתה ִק ְריָה אֲ ׁ ֶשר ָ ׂשגְ בָ ה ִמ ּ ֶמ ּ ּ
שגְ בָ ה
ֲשר ַעל שְׂ פַ ת נַחַ ל אַ ְר ֹנן וְ הָ ִעיר אֲ ׁ ֶשר ַּב ּנַחַ ל וְ ַעד הַ גִּ ְל ָעד לֹא הָ יְ ָתה ִק ְריָ ה אֲ ׁ ֶשר ָ ׂ
א ֶׁ
ֵינו) :לו( ֵמעֲ ר ֵֹער ִ ּדי ַעל ּ ֵכיף ַנחֲלָ א ְדאַ ְרנֹן וְ קַ ְר ּ ָתא ִדי ְב ַנ ֲחלָ א
ינו ְלפָ נ ּ
נו אֶ ת הַ כּ ֹל נ ַָתן יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
ִמ ּ ֶמ ּ ּ
קֳד ָמנָא:
וְ ַעד גִּ ְל ָעד לָ א הֲ וַ ת קַ ְר ּ ָתא ִ ּדי ְתקֵ פַ ת ִמ ּ ָננָא יָת כּ ֹלָ א ְמסַ ר יְ ָי אֱלָ הָ נָא ָ

)לז( ַרק אֶ ל אֶ ֶרץ ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן לֹא קָ ָר ְב ּ ָת ָּכל יַד נַחַ ל יַבּ ֹק וְ ָע ֵרי הָ הָ ר וְ כֹל אֲ ׁ ֶשר
ינו) :לז( ַרק אֶ ל אֶ ֶרץ ְ ּבנֵי ַע ּמוֹ ן לֹא קָ ָר ְב ּ ָת ָּכל יַ ד נַחַ ל יַ בּ ֹק וְ ָע ֵרי הָ הָ ר
צִ וָ ּה יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
ינו:
וְ ֹכל אֲ ׁ ֶשר צִ וָ ּה יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ

)לז( ְלחוֹ ד ְלאַ ְר ָעא ְבנֵי ַע ּמוֹ ן לָ א קָ ֶר ְב ּ ָתא ָּכל ּ ֵכיף ַנחֲלָ א יו ְּבקָ א וְ ִק ְרוֵי

טו ָּרא וְ ֹכ ל ִ ּדי פַ ִּקיד יְ ָי אֱלָ הָ נָא:

הוא וְ כָ ל ַע ּמוֹ
ג )א( וַ ּנֵפֶ ן וַ ּנ ַַעל ֶ ּד ֶר ְך הַ ָּב ׁ ָשן וַ יֵּצֵ א עוֹ ג ֶמלֶ ְך הַ ָּב ׁ ָשן ִל ְק ָר ֵ
נו ּ
את ּ
הוא וְ כָ ל
לַ ּ ִמ ְלחָ ָמה אֶ ְד ֶר ִעי) :א( וַ ּנֵפֶ ן וַ ּנ ַַעל ֶ ּד ֶר ְך הַ ָּב ׁ ָשן וַ יֵּצֵ א עוֹ ג מֶ לֶ ְך הַ ָּב ׁ ָשן ִל ְק ָר ֵ
נו ּ
את ּ
ַע ּמוֹ לַ ּ ִמ ְלחָ ָמה אֶ ְד ֶר ִעי:

)א( וְ ִא ְת ּ ְפנֵינָא ו ְּסלֶ ְקנָא אֹ ַרח ְ ּד ַמ ְתנָן וּנְ פַ ק עוֹ ג ַמ ְל ָּכא ְ ּד ַמ ְתנָן ְלקַ ָ ּדמו ָּתנָא הוּא וְ כָ ל

ַע ּ ֵמ ּה לַ אֲ גָ חָ א ְק ָרבָ א אֶ ְד ֶר ִעי:

ירא אֹ תוֹ ִּכי ְבי ְָד ָך נ ַָת ִּתי אֹ תוֹ וְ אֶ ת ָּכל ַע ּמוֹ וְ אֶ ת
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י אַ ל ִּת ָ
)ב( וַ ּי ֶ
ְ
שבּ וֹ ן) :ב(
אֲשר יוֹ ׁ ֵשב ְּבחֶ ְׁ
ית ְל ִסיחֹן ֶמלֶ ך הָ ֱאמ ִֹרי ׁ ֶ
ית לּ וֹ ַּכאֲ ׁ ֶשר ָעשִׂ ָ
אַ ְרצוֹ וְ ָעשִׂ ָ
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חק לישראל – פרשת דברים יום ו'
ית ּלוֹ
ירא אֹ תוֹ ִּכי ְביָ ְד ָך נ ַָת ִּתי אֹ תוֹ וְ אֶ ת ָּכל ַע ּמוֹ וְ אֶ ת אַ ְרצוֹ וְ ָעשִׂ ָ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י אַ ל ִּת ָ
וַ ּי ֶ
ְ
ידךְ
ָת ּה אֲ ֵרי ִב ָ
אֲמר יְ ָי ִלי לָ א ִת ְדחַ ל י ֵ
שב ְּבחֶ ְׁשבּ וֹ ן) :ב( וַ ַ
ית ְל ִסיחֹן ֶמלֶ ך הָ ֱאמ ִֹרי ֲא ׁ ֶשר יוֹ ׁ ֵ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָעשִׂ ָ
ָתב ְּבחֶ ְׁשבּ וֹ ן:
ָת ּה וְ יָת ָּכל ַע ּ ֵמ ּה וְ יָת אַ ְר ֵע ּה וְ ַת ְע ּ ֶבד לֵ ּה ְּכ ָמא ִדי עֲ בַ ְד ּ ָתא ְל ִסיחֹן ַמ ְל ָּכא ֶד ֱאמ ָֹראָ ה ִ ּדי י ֵ
ְמסָ ִרית י ֵ

הו ַעד
נו ּגַ ם אֶ ת עוֹ ג ֶמלֶ ְך הַ ָּב ׁ ָשן וְ אֶ ת ָּכל ַע ּמוֹ וַ ּנ ּ ֵַכ ּ
ינו ְּבי ֵָד ּ
)ג( וַ יִ ּ ּ ֵתן יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
ְ
נו ּגַ ם אֶ ת עוֹ ג ֶמלֶ ך הַ ָּב ׁ ָשן וְ אֶ ת ָּכל
ִּב ְל ִּתי ִה ְׁש ִאיר לוֹ ָ ׂ
ינו ְ ּביָ ֵד ּ
ש ִריד) :ג( וַ יִ ּ ּ ֵתן יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ

הו ַעד ִ ּב ְל ִּתי ִה ְׁש ִאיר לוֹ ָ ׂש ִריד:
ַע ּמוֹ וַ ּנ ּ ֵַכ ּ

ידנָא אַ ף יָת עוֹ ג ַמ ְל ָּכא ְד ַמ ְתנָן וְ יָת ָּכל
)ג( ו ְּמסַ ר יְ ָי אֱלָ הָ נָא ִּב ָ

ַע ּ ֵמ ּה ו ְּמ ִח ּנוֹ ִהי ַעד ְ ּדלָ א ִא ְׁש ּ ָתאַ ר לֵ ּה ְמ ׁ ֵשזֵב:

נו ֵמ ִא ּ ָתם
נִלכּ ֹד אֶ ת ָּכל ָע ָריו ָּב ֵעת הַ ִהוא לֹא הָ יְ ָתה ִק ְריָה א ׁ ֶ
)ד( וַ ּ ְ
ֲשר לֹא לָ קַ ְח ּ
שן) :ד( וַ נִּ ְלכּ ֹד אֶ ת ָּכל ָע ָריו ָּב ֵעת הַ ִהוא
ִׁש ּ ִׁשים ִעיר ָּכל חֶ בֶ ל אַ ְר ּגֹב ַמ ְמלֶ כֶ ת עוֹ ג ַּב ָּב ׁ ָ
נו מֵ ִא ּ ָתם ִׁש ּ ִׁשים ִעיר ָּכל חֶ בֶ ל אַ ְרּגֹב ַמ ְמלֶ כֶ ת עוֹ ג ַּב ָּב ׁ ָשן:
לֹא הָ יְ ָתה ִק ְריָ ה אֲ ׁ ֶשר לֹא לָ קַ ְח ּ

)ד(

ו ְּכבַ ְׁשנָא יָת ָּכל ִק ְרווֹ ִהי ְּב ִע ָ ּדנָא הַ ִהיא לָ א הֲ וַ ת קַ ְר ּ ָתא ִ ּדי לָ א נְ ִס ְבנָא ִמנְּ הוֹ ן ִׁש ִּתין ִק ְרוִ ין ָּכל ּ ֵבית ּ ָפלָ ְך ְט ָרכוֹ נָא
ַמ ְל ְּכוָ ָתא ְדעוֹ ג ְּב ַמ ְתנָן:

וב ִריחַ ְלבַ ד ֵמ ָע ֵרי הַ ּ ְפ ָרזִ י הַ ְר ּ ֵבה
)ה( ָּכל אֵ ֶּלה ָע ִרים ְּבצֻ רֹת חוֹ ָמה גְ ֹבהָ ה ְ ּדלָ ַתיִ ם ּ ְ
וב ִריחַ ְלבַ ד ֵמ ָע ֵרי ַה ּ ְפ ָרזִ י הַ ְר ּ ֵבה
ְמאֹ ד) :ה( ָּכל אֵ ּלֶ ה ָע ִרים ְ ּבצֻ רֹת חוֹ ָמה גְ ֹבהָ ה ְ ּדלָ ַתיִ ם ּ ְ
ְמאֹ ד:

ילהֶ ן ָ ּד ִׁשין וְ ַע ְּב ִרין ַּבר ִמ ִ ּק ְרוֵי ּ ַפצְ חַ ּיָא סַ גִּ י לַ ח ֲָדא:
)ה( ָּכל ִא ֵּלין ִק ְרוִ ין ְּכ ִריכָ ן ַמ ְ ּקפָ ן ׁשוּר ָרם ִ ּד ְ

ינו ְל ִסיחֹן ֶמלֶ ְך חֶ ְׁשבּ וֹ ן הַ ח ֲֵרם ָּכל ִעיר ְמ ִתם הַ ּנ ִָׁשים
)ו( וַ ּ ַנח ֲֵרם אוֹ ָתם ַּכ ׁ ֶ
אֲשר ָעשִׂ ּ
ְ
ינו ְל ִסיחֹן ֶמלֶ ך חֶ ְׁשבּ וֹ ן הַ ח ֲֵרם ָּכל ִעיר ְמ ִתם
ֲשר ָעשִׂ ּ
וְ הַ ּטָ ף) :ו( וַ ּ ַנח ֲֵרם אוֹ ָתם ַּכא ׁ ֶ
ָשים וְ הַ ּטָ ף) :ו( וְ גַ ּ ַמ ְרנָא י ְָתהוֹ ן ְּכ ָמא ִדי עֲ בַ ְדנָא ְל ִסיחֹן ַמ ְל ָּכא ְדחֶ ְׁשבּ וֹ ן ּגַ ַמר ָּכל ִק ְר ֵוי גַ ְב ַר ּיָא נְ ׁ ַש ּיָא
הַ ּנ ִׁ
וְ ַט ְפלָ א:

נו:
נו) :ז( וְ כָ ל הַ ְ ּבהֵ ָמה ּ ְׁ
)ז( וְ כָ ל הַ ְּבהֵ ָמה ּ ְׁ
נו לָ ּ
ושלַ ל הֶ ָע ִרים ַּבזּוֹ ּ
נו לָ ּ
ושלַ ל הֶ ָע ִרים ַּב ּזוֹ ּ

)ז(

ירא וַ עֲ ִדי ִק ְרוַ ּיָא ַּב ָזּנָא לָ נָא:
וְ כָ ל ְּב ִע ָ

)ח( וַ ּ ּ
ֲשר ְּב ֵעבֶ ר הַ יּ ְַר ֵ ּדן
מ ִרי א ׁ ֶ
נִקַ ח ָּב ֵעת הַ ִהוא אֶ ת הָ אָ ֶרץ ִמיַּד ְׁשנֵי ַמ ְלכֵ י הָ ֱא ֹ
ִמ ּנַחַ ל אַ ְר ֹנן ַעד הַ ר חֶ ְרמוֹ ן) :ח( וַ נִּ ּקַ ח ָּב ֵעת הַ ִהוא אֶ ת ָהאָ ֶרץ ִמיַּד ְׁש ֵני ַמ ְלכֵ י הָ אֱ מ ִֹרי
יָדא ְּת ֵרין ַמ ְלכֵ י
שר ְ ּב ֵעבֶ ר הַ ַיּ ְר ֵ ּדן ִמ ּנַחַ ל אַ ְרנֹן ַעד הַ ר חֶ ְרמוֹ ן) :ח( וּנְ ִס ְבנָא ְּב ִע ָ ּדנָא הַ ִהיא יָת אַ ְר ָעא ִמ ּ ָ
אֲ ׁ ֶ
ֱאמ ָֹראָ ה ִ ּדי ְּב ִע ְב ָרא ְדי ְַר ְ ּדנָא ִמ ּנַחֲ לָ א ְדאַ ְר ֹנן ַעד טו ָּרא ְדחֶ ְרמוֹ ן:

או
או לוֹ שְׂ נִ יר) :ט( צִ ידֹנִ ים יִ ְק ְר ּ
או ְלחֶ ְרמוֹ ן שִׂ ְריֹן וְ הָ אֱ מ ִֹרי יִ ְק ְר ּ
)ט( צִ ידֹנִ ים יִ ְק ְר ּ
או לוֹ שְׂ נִ יר) :ט( צִ י ֹדנָאֵ י ְק ָראן ְלחֶ ְרמוֹ ן ִס ְריֹן ֶו ֱאמ ָֹראֵ י ְק ָראן לֵ ּה טוּר ּ ַת ְל ּגָ א:
ְלחֶ ְרמוֹ ן שִׂ ְריֹן וְ הָ ֱאמ ִֹרי יִ ְק ְר ּ

ישֹר וְ כָ ל הַ גִּ ְל ָעד וְ כָ ל הַ ָּב ׁ ָשן ַעד סַ ְלכָ ה וְ אֶ ְד ֶר ִעי ָע ֵרי ַמ ְמלֶ כֶ ת
)י( כּ ֹל ָע ֵרי הַ ּ ִמ ׁ
ישֹר וְ כָ ל הַ גִּ ְל ָעד וְ כָ ל הַ ָּב ׁ ָשן ַעד סַ ְלכָ ה וְ אֶ ְד ֶר ִעי ָע ֵרי ַמ ְמלֶ כֶ ת
שן) :י( כּ ֹל ָע ֵרי הַ ּ ִמ ׁ
עוֹ ג ַּב ָּב ׁ ָ
עוֹ ג ַּב ָּב ׁ ָשן:

יש ָרא וְ כָ ל גִּ ְל ָעד וְ כָ ל ְ ּד ַמ ְתנָן ַעד סַ ְלכָ ה וְ אֶ ְד ֶר ִעי ִק ְרוֵי ַמ ְל ְּכוָ ָתא ְדעוֹ ג ְּב ַמ ְתנָן:
)י( כּ ֹל ִק ְרוֵי ֵמ ְׁ

)יא( ִּכי ַרק עוֹ ג ֶמלֶ ְך הַ ָּב ׁ ָשן נִ ְׁשאַ ר ִמיּ ֶֶתר הָ ְרפָ ִאים ִה ּנֵה ַע ְרשׂ וֹ ֶע ֶרשׂ ַּב ְרזֶל הֲ לֹה
יש) :יא(
ִהוא ְּב ַר ַּבת ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן ּ ֵת ׁ ַשע אַ ּמוֹ ת אָ ְר ָּכ ּה וְ אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ָרחְ ָּב ּה ְּבאַ ּ ַמת ִא ׁ

ִּכי ַרק עוֹ ג ֶמלֶ ְך הַ ָּב ׁ ָשן נִ ְׁשאַ ר ִמיּ ֶֶתר ָה ְרפָ ִאים ִה ּנֵה ַע ְרשׂ וֹ ֶע ֶרשׂ ַּב ְרזֶל הֲ לֹה ִהוא ְ ּב ַר ַּבת ְ ּבנֵי
אֲרי ְלחוֹ ד עוֹ ג ַמ ְל ָּכא ְד ַמ ְתנָן
יש) :יא( ֵ
ַע ּמוֹ ן ּ ֵת ׁ ַשע אַ ּמוֹ ת אָ ְר ָּכ ּה וְ אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ָר ְח ָּב ּה ְ ּבאַ ּ ַמת ִא ׁ
ִא ְׁש ּ ָתאַ ר ִמ ּ ְׁשאָ ר גִּ ָּב ַר ּיָא הָ א ַע ְרסֵ ּה ַע ְרסָ א ְדפַ ְרזְ לָ א הֲ לָ א ִהיא ְּב ַר ַּבת ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן ְּת ׁ ַשע אַ ּ ִמין אָ ְר ַּכ ּה וְ אַ ְר ַּבע אַ ּ ִמין
ּ ְפ ָתי ָּה ְּבאַ ּ ַמת ְמלַ ְך:

נו ָּב ֵעת הַ ִהוא ֵמעֲ ר ֵֹער אֲ ׁ ֶשר ַעל נַחַ ל אַ ְרנֹן וַ חֲצִ י הַ ר
)יב( וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת י ַָר ְׁש ּ
נו ָּב ֵעת הַ ִהוא
הַ גִּ ְל ָעד וְ ָע ָריו נ ַָת ִּתי לָ
ראובֵ נִ י וְ לַ ּגָ ִדי) :יב( וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת י ַָר ְׁש ּ
ּ
ראובֵ נִ י וְ לַ ּגָ ִדי:
ֵמעֲ ר ֵֹער אֲ ׁ ֶשר ַעל נַחַ ל אַ ְר ֹנ ן וַ חֲצִ י הַ ר הַ גִּ ְל ָעד וְ ָע ָריו נ ַָת ִּתי לָ
ּ
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חק לישראל – פרשת דברים יום ו'
יתנָא ְּב ִע ָ ּדנָא הַ ִהיא ֵמעֲ ר ֵֹער ִ ּדי ַעל ַנחֲלָ א ְדאַ ְר ֹנ ן וּפַ ְל ּגוּת טו ָּרא ְדגִ ְל ָעד וְ ִק ְרווֹ ִהי יְ הָ ִבית ְל ִׁש ְב ָטא
הָ ָדא יְ ִר ְ
ִד ְראוּבֵ ן ו ְּל ִׁש ְב ָטא ְדגָ ד:

ַשה כּ ֹל חֶ בֶ ל
)יג( וְ י ֶֶתר הַ גִּ ְל ָעד וְ כָ ל הַ ָּב ׁ ָשן ַמ ְמלֶ כֶ ת עוֹ ג נ ַָת ִּתי לַ חֲצִ י ׁ ֵשבֶ ט הַ ְמנ ּ ׁ ֶ
הוא יִ ּקָ ֵרא אֶ ֶרץ ְרפָ ִאים) :יג( וְ י ֶֶתר הַ גִּ ְל ָעד וְ כָ ל הַ ָּב ׁ ָשן ַמ ְמלֶ כֶ ת
הָ אַ ְר ּגֹב ְלכָ ל הַ ָּב ׁ ָשן הַ ּ
הוא יִ ּקָ ֵרא אֶ ֶרץ ְרפָ ִאים:
עוֹ ג נ ַָת ִּתי לַ ח ֲִצי ׁ ֵשבֶ ט הַ ְמנ ּ ׁ ֶ
ַשה כּ ֹל חֶ בֶ ל הָ אַ ְר ּגֹב ְלכָ ל הַ ָּב ׁ ָשן הַ ּ

)יג(

ַשה ּכֹל ּ ֵבית ּ ָפלַ ְך ְט ָרכוֹ נָא ְלכָ ל ַמ ְתנָן
ו ְּׁשאָ ר גִּ ְל ָעד וְ כָ ל ְ ּד ַמ ְתנָן ַמ ְל ְּכוָ ָתא ְדעוֹ ג יְ הָ ִבית ְלפַ ְ ּלגוּת ִׁש ְב ָטא ִד ְמנ ּ ׁ ֶ
הַ הוּא ִמ ְת ְק ֵרי אַ ְר ָעא גִ ָּב ַר ּיָא:

ורי וְ הַ ּ ַמעֲ כָ ִתי
בול הַ גְּ ׁש ּ ִ
)יד( י ִָאיר ּ ֶבן ְמנ ּ ׁ ֶ
ַשה לָ קַ ח אֶ ת ָּכל חֶ בֶ ל אַ ְר ּגֹב ַעד גְּ ּ
ַשה
שן חַ ּוֹת י ִָאיר ַעד הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה) :יד( י ִָאיר ּ ֶבן ְמנ ּ ׁ ֶ
וַ יִ ּ ְק ָרא אֹ ָתם ַעל ְׁשמוֹ אֶ ת הַ ָּב ׁ ָ
בול הַ גְּ ׁש ּ ִורי וְ הַ ּ ַמעֲ כָ ִתי וַ יִ ּ ְק ָרא אֹ ָתם ַעל ְׁשמוֹ אֶ ת הַ ָּב ׁ ָשן חַ ּוֹת
לָ קַ ח אֶ ת ָּכל חֶ בֶ ל אַ ְר ּגֹב ַעד גְּ ּ
ְ
ַשה נְ ִסיב יָת ָּכל ּ ֵבית ּ ָפלַ ך ְט ָרכוֹ נָא ַעד ְּתחוּם גְּ ׁשו ָּראָ ה וְ אַ ְפקֵ ירוֹ ס
יָאיר ַעד הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה) :יד( יָ ִאיר ַּבר ְמנ ּ ׁ ֶ
ִ
ו ְּק ָרא י ְָתהוֹ ן ַעל ְׁש ֵמ ּה יָת ַמ ְתנָן ַּכ ְפ ָרנֵי י ִָאיר ַעד יוֹ ָמא הָ ֵדין:

ול ָמ ִכיר נ ַָת ִּתי אֶ ת הַ גִּ ְל ָעד:
ָת ִּתי אֶ ת הַ גִּ ְל ָעד) :טו( ּ ְ
ול ָמ ִכיר נ ַ
)טו( ּ ְ

)טו( ו ְּל ָמ ִכיר יְ הָ ִבית יָת

גִּ ְל ָעד:

ראובֵ נִ י וְ לַ ּגָ ִדי נ ַָת ִּתי ִמן הַ גִּ ְל ָעד וְ ַעד נַחַ ל אַ ְרנֹן ּתוֹ ְך הַ ּנַחַ ל ּוגְ בֻ ל וְ ַעד יַבּ ֹק
ּ
)טז( וְ לָ
ְ
ראובֵ נִ י וְ לַ ּגָ ִדי נ ַָת ִּתי ִמן הַ גִּ ְל ָעד וְ ַעד נַחַ ל אַ ְר ֹנ ן ּתוֹ ך הַ ּנַחַ ל
בול ְ ּבנֵי ַע ּמוֹ ן) :טז( וְ לָ
ּ
הַ ּנַחַ ל גְּ ּ
בול ְ ּבנֵי ַע ּמוֹ ן) :טז( ו ְּל ִׁש ְב ָטא ִד ְראוּבֵ ן ו ְּל ִׁש ְב ָטא ְדגָ ד יְ הָ ִבית ִמן גִּ ְל ָעד וְ ַעד ַנחֲלָ א
ּוגְ בֻ ל וְ ַעד יַ בּ ֹק הַ ּנַחַ ל גְּ ּ
ְדאַ ְר ֹנן ּגוֹ ַנחֲלָ א ו ְּתחוּם וְ ַעד יו ְּבקָ א ְד ַנ ֲחלָ א ְּתחוּם ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן:

)יז( וְ הָ עֲ ָרבָ ה וְ הַ יּ ְַר ֵ ּדן ּוגְ בֻ ל ִמ ִּכ ּנ ֶֶרת וְ ַעד יָם הָ עֲ ָרבָ ה יָם הַ ּ ֶמלַ ח ּ ַתחַ ת אַ ְׁש ּדֹת
הַ ּ ִפ ְס ּגָ ה ִמזְ ָרחָ ה) :יז( וְ הָ עֲ ָרבָ ה וְ הַ יַ ּ ְר ֵ ּדן ּוגְ בֻ ל ִמ ִּכ ּנ ֶֶרת וְ ַעד יָם הָ עֲ ָרבָ ה יָם הַ ּ ֶמלַ ח ּ ַתחַ ת
אַ ְׁש ּדֹת הַ ּ ִפ ְס ּגָ ה ִמזְ ָרחָ ה:
ַמ ְׁש ּ ַפ ְך ְמ ָר ָמ ָתא ַמ ִדינְ חָ א:

יש ָרא י ּ ַָמא ְד ִמ ְלחָ א ְּתחוֹ ת
יש ָרא וְ י ְַר ְ ּד ָנא ו ְּתחו ֵּמ ּה ִמ ּגֵנוֹ סַ ר וְ ַעד י ּ ַָמא ְד ֵמ ְׁ
)יז( ו ֵּמ ְׁ

)יח( וָ אֲצַ ו אֶ ְתכֶ ם ָּב ֵעת הַ ִהוא לֵ אמֹר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם נ ַָתן לָ כֶ ם אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת
אחֵ יכֶ ם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ָכל ְ ּבנֵי חָ יִ ל) :יח( וָ אֲצַ ו אֶ ְתכֶ ם
רו ִל ְפנֵי ֲ
ֲלוצִ ים ּ ַת ַעבְ ּ
ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה ח ּ
רו ִל ְפנֵי
ֲלוצִ ים ּ ַת ַע ְב ּ
ָּב ֵעת הַ ִהוא לֵ אמֹר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם נ ַָתן לָ כֶ ם אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה ח ּ
ימר יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן יְ הַ ב ְלכוֹ ן יָת
אֲחֵ יכֶ ם ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָּכל ְּבנֵי חָ יִ ל) :יח( וּפַ ּקֵ ִדית י ְָתכוֹ ן ְּב ִע ָ ּדנָא הַ ִהיא ְל ֵמ ָ
קֳדם אֲ חֵ יכוֹ ן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָּכל ְמז ְָרזֵי חֵ ילָ א:
אַ ְר ָעא הָ ָדא ְל ֵמ ְיר ַת ּה ְמ ְזָרזִ ין ּ ַת ְע ְּברוּן ָ

בו ְּב ָע ֵריכֶ ם אֲ ׁ ֶשר
)יט( ַרק נְ ׁ ֵשיכֶ ם וְ ַט ּ ְפכֶ ם ּ ִ
ומ ְקנֵכֶ ם י ַָד ְע ִּתי ִּכי ִמ ְקנֶה ַרב לָ כֶ ם י ְֵׁש ּ
בו ְ ּב ָע ֵריכֶ ם
ָת ִּתי לָ כֶ ם) :יט( ַרק נְ ׁ ֵשיכֶ ם וְ ַט ּ ְפכֶ ם ּ ִ
נַ
ומ ְקנֵכֶ ם יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ִמ ְקנֶה ַרב לָ כֶ ם י ְֵׁש ּ
ֲשר נ ַָת ִּתי לָ כֶ ם:
א ֶׁ

אֲרי ְב ִעיר סַ גִּ י ְלכוֹ ן י ְֵתבוּן ְּב ִק ְרוֵיכוֹ ן ִ ּדי
)יט( ְלחוֹ ד נְ ׁ ֵשיכוֹ ן וְ ַט ְפ ְלכוֹ ן ו ְּב ִע ְירכוֹ ן יְ ַד ְענָא ֵ

יְ הָ ִבית ְלכוֹ ן:

ֲשר יָנִ יחַ יְ הֹוָ ה לַ ֲאחֵ יכֶ ם ָּככֶ ם וְ י ְָר ׁש ּו גַ ם הֵ ם אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה
)כ( ַעד א ׁ ֶ
ָת ִּתי לָ כֶ ם) :כ( ַעד
יר ּ ׁ ָשתוֹ אֲ ׁ ֶשר נ ַ
יש ִל ֻ
ֹתן לָ הֶ ם ְּב ֵעבֶ ר הַ יּ ְַר ֵ ּדן וְ ׁ ַש ְב ּ ֶתם ִא ׁ
אֱ לֹהֵ יכֶ ם נ ֵ
ֲשר יָנִ יחַ יְ הֹוָ ה לַ אֲ חֵ יכֶ ם ָּככֶ ם וְ ָי ְר ׁש ּו גַ ם הֵ ם אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ֹנ ֵתן לָ הֶ ם
א ֶׁ
ָת ִּתי לָ כֶ ם) :כ( ַעד ִ ּדי יְ נִ יחַ יְ ָי לַ אֲ חֵ יכוֹ ן ְּכוָ ְתכוֹ ן וְ י ְֵרתוּן אַ ף
יר ּ ׁ ָשתוֹ אֲ ׁ ֶשר נ ַ
יש ִל ֻ
ְּב ֵעבֶ ר ַהיַ ּ ְר ֵ ּדן וְ ׁ ַש ְב ּ ֶתם ִא ׁ
יר ְּת ֵת ּה ִ ּדי יְ הָ ִבית ְלכוֹ ן:
ִא ּנוּן יָת אַ ְר ָעא ַדיְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן יָהֵ ב ְלהוֹ ן ְּב ִע ְב ָרא ְדי ְַר ְ ּדנָא ו ְּתתוּבוּן גְּ בַ ר ִל ֻ

יתי ָּב ֵעת הַ ִהוא לֵ אמֹר ֵעינ ָ
ֶיך הָ רֹאֹ ת אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה
וע צִ וֵ ּ ִ
)כא( וְ אֶ ת יְ הוֹ ׁש ּ ַ
אֲשר
ֶׁ
יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ִל ְׁשנֵי הַ ּ ְמלָ ִכים הָ אֵ ֶּלה ּ ֵכן יַעֲ ֶ ׂשה יְ הֹוָ ה ְלכָ ל הַ ּ ַמ ְמלָ כוֹ ת
ֵיתי ָּב ֵעת הַ ִהוא לֵ אמֹר ֵעינ ָ
ֲשר
ֶיך הָ רֹאֹ ת אֵ ת ָּכל א ׁ ֶ
וע ִצ ּו ִ
ש ּ ָמה) :כא( וְ אֶ ת יְ הוֹ ׁש ּ ַ
אַ ּ ָתה עֹבֵ ר ׁ ָ
ֲשר אַ ּ ָתה עֹבֵ ר
שה יְ הֹוָ ה ְלכָ ל הַ ּ ַמ ְמלָ כוֹ ת א ׁ ֶ
שה יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ִל ְׁשנֵי הַ ּ ְמלָ ִכים הָ אֵ ּלֶ ה ּ ֵכן ַיעֲ ֶ ׂ
ָע ָ ׂ
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ימר ֵעינ ְ
ָיך ֲחזָאָ ה יָת ָּכל ִ ּדי עֲ בַ ד יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן ִל ְת ֵרין ַמ ְלכַ ּיָא
ש ּ ָמה) :כא( וְ יָת יְ הוֹ ׁשו ַּע ּ ַפ ּקֵ ִדית ְּב ִע ָ ּדנָא הַ ִהיא ְל ֵמ ָ
ָׁ
וָתא ִ ּדי אַ ְּת ָעבֵ ר ְל ַת ּ ָמן:
הָ ִא ּ ֵלין ּ ֵכן י ְַע ּ ֵבד יְ ָי ְלכָ ל ַמ ְל ְּכ ָ

)כב( לֹא ִּת ָ
אום ִּכי יְ הֹוָ ה
הוא הַ נִּ ְלחָ ם לָ כֶ ם) :כב( לֹא ִּת ָ
אום ִּכי יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם ּ
יר ּ
יר ּ
ימ ֵר ּה יְ גִ יחַ ְלכוֹ ן:
אֲרי יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן ֵמ ְ
הוא הַ ּנִ ְלחָ ם לָ כֶ ם) :כב( לָ א ִת ְדחֲלוּן ִמנְּ הוֹ ן ֵ
ֱאלֹהֵ יכֶ ם ּ
רש"י
)ז( כי ה' אלהיך ברכך  -לפיכך לא תכפו
)ס"א תכפרו( את טובתו להראות כאילו אתם
עניים אלא הראו עצמכם עשירים:
)ח( ונפן ונעבור  -לצד צפון הפכנו פנים
להלוך רוח מזרחית:
)ט( ואל תתגר בם  -לא אסר להם על מואב
אלא מלחמה אבל מיראים היו אותם ונראים
להם כשהם מזויינים לפיכך כתיב ויגר מואב
מפני העם שהיו שוללים ובוזזים אותם אבל
בבני עמון נאמר ואל תתגר בם שום גרוי
בשכר צניעות אמם שלא פרסמה על אביה
כמו שעשתה הבכירה שקראה שם בנה מואב:
ער  -שם המדינה:
)י( האמים לפנים וגו'  -אתה סבור שזו ארץ
רפאים שנתתי לו לאברהם לפי שהאמים שהם
רפאים ישבו בה לפנים אבל לא זו היא כי
אותן רפאים הורשתי מפני בני לוט והושבתים
תחתם:
)יא( רפאים יחשבו וגו'  -רפאים היו נחשבין
אותם אימים כענקים הנקראים רפאים ע"ש
שכל הרואה אותם ידיו מתרפות :אמים -
ע"ש שאימתם מוטלת על הבריות וכן ובשעיר
ישבו החורים ונתתים לבני עשו:
)יב( יירשום  -לשון הווה כלומר נתתי בהם
כח שיהיו מורישים אותם והולכים:
)טו( היתה בם  -למהר ולהומם בתוך מ' שנה
שלא יגרמו לבניהם עוד להתעכב במדבר:
)יז( וידבר ה' אלי וגו'  -אבל משילוח
המרגלים עד כאן לא נאמר בפ' ]זו[ וידבר
אלא ויאמר )ללמדך שכל ל"ח שנה שהיו
ישראל נזופים לא נתיחד עמו הדבור בלשון
חבה פנים אל פנים וישוב הדעת ללמדך שאין
השכינה שורה על הנביאים אלא בשביל
ישראל( :אנשי המלחמה  -מבן עשרים שנה
היוצאים בצבא:

)יח( אתה עובר היום את גבול מואב וגו'
מול בני עמון  -מכאן שארץ עמון לצד צפון:
)כ( ארץ רפאים תחשב  -ארץ רפאים נחשבת
אף היא לפי שהרפאים ישבו בה לפנים אבל
לא זו היא שנתתי לאברהם:
)כג( והעוים היושבים בחצרים וגו'  -עוים
מפלשתים הם שעמהם הם נחשבים בספר
יהושע שנאמר חמשה סרני פלשתים העזתי
והאשדודי והאשקלוני והגתי והעקרוני והעוים
ומפני השבועה שנשבע אברהם לאבימלך לא
יכלו ישראל להוציא ארצם מידם והבאתי
עליהם כפתורים והשמידום וישבו תחתם
ועכשיו אתם מותרים לקחתם מידם:
)כה( תחת כל השמים  -למד שעמדה חמה
למשה ביום מלחמת עוג )ס"א סיחון( ונודע
הדבר תחת כל השמים:
)כו( ממדבר קדמות  -אע"פ שלא צוני
המקום לקרוא לסיחון לשלום למדתי ממדבר
סיני מן התורה שקדמה לעולם כשבא הקב"ה
ליתנה לישראל חזר אותה על עשו וישמעאל
וגלוי לפניו שלא יקבלוה ואעפ"כ פתח להם
בשלום אף אני קדמתי את סיחון בדברי
שלום .ד"א ממדבר קדמות ממך למדתי
שקדמת לעולם יכול היית לשלוח ברק אחד
ולשרוף את המצריים אלא שלחתני מן המדבר
אל פרעה לאמר שלח את עמי במתון:
)כט( כאשר עשו לי בני עשו  -לא לענין
לעבור את ארצם אלא לענין מכר אוכל ומים:
עד אשר אעבור את הירדן  -מוסב על
אעברה בארצך:
)לא( החלתי תת לפניך  -כפה שר של
אמוריים של מעלה תחת רגליו של משה
והדריכו על צוארו:
)לב( ויצא סיחון  -לא שלח בשביל עוג לעזור
לו ללמדך שלא היו צריכין זה לזה:
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)לג( ואת בניו  -בנו כתיב שהיה לו בן גבור
כמותו:
)לד( מתים  -אנשים .בביזת סיחון נאמר
בזזנו לנו לשון ביזה שהיתה חביבה עליהם
ובוזזים איש לו וכשבאו לביזת עוג כבר היו
שבעים ומלאים והיתה בזויה בעיניהם
ומקרעין ומשליכין בהמה ובגדים ולא נטלו
כי אם כסף וזהב לכך נאמר בזונו לנו לשון
בזיון כך נדרש בספרי בפ' וישב ישראל
בשטים:
)לז( כל יד נחל יבק  -כל אצל נחל יבק :וכל
אשר צוה ה' אלהינו .שלא לכבוש הנחנו:
)א( ונפן ונעל  -כל צד צפון הוא עלייה:
)ב( אל תירא אותו  -ובסיחון לא הוצרך לומר
אל תירא אותו אלא מתיירא היה משה שלא
תעמוד לו זכות ששמש לאברהם שנאמר ויבא
הפליט והוא עוג:
)ד( חבל ארגב  -מתרגמינן בית פלך טרכונא
וראיתי תרגום ירושלמי במגלת אסתר קורא
לפלטין טרכונין למדתי חבל ארגוב הפרכיא
היכל מלך כלומר שהמלכות נקראת על שמה
וכן את הארגוב דמלכים אצל היכל מלך הרגו
פקח בן רמליהו לפקחיה למדתי שכך נקראת
שם ההפרכיא:
)ה( מערי הפרזי  -פרוזות ופתוחות בלא
חומה וכן פרזות תשב ירושלים:
)ו( החרם  -לשון הוה הלוך וכלות:
)ח( מיד  -מרשות:
)ט( צידנים יקראו לחרמון וגו'  -ובמקום
אחר )בפרשת ואתחנן( הוא אומר ועד הר

נביא

שיאן הוא חרמון הרי לו ארבעה שמות למה
הוצרכו לכתוב להגיד שבח א"י שהיו ארבע
מלכיות מתפארות בכך זו אומרת על שמי
יקרא וזו אומרת על שמי יקרא :שניר  -הוא
שלג בלשון אשכנז ובלשון כנען:
)יא( מיתר הרפאים  -שהרגו אמרפל וחביריו
בעשתרות קרנים והוא פלט מן המלחמה
שנאמר ויבא הפליט זהו עוג :באמת איש -
באמת עוג:
)יב( ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההוא -
האמורה למעלה מנחל ארנן ועד הר חרמון:
מערער אשר על נחל ארנון  -אינו מחובר
לראשו של מקרא אלא לסופו על נתתי
לראובני ולגדי אבל לענין ירושה עד הר
חרמון היה:
)יג( ההוא יקרא ארץ רפאים  -היא אותה
שנתתי לאברהם:
)טז( תוך הנחל וגבל  -כל הנחל ועד מעבר
לשפתו כלומר עד ועד בכלל ויותר מכאן:
)יז( מכנרת  -מעבר הירדן המערבי היה
ונחלת בני גד מעבר הירדן המזרחי ונפל
בגורלם רוחב הירדן כנגדה ועוד מעבר שפתו
עד כנרת וזהו שנאמר והירדן וגבול הירדן
ומעבר לו:
)יח( ואצו אתכם  -לבני ראובן וגד היה
מדבר :לפני אחיכם  -הם היו הולכים לפני
ישראל למלחמה לפי שהיו גבורים ואויבים
נופלים לפניהם שנאמר וטרף זרוע אף קדקד:

– ישעיה פרק א'

ָהו יוֹ ָתם
ירושלָ ם ִּב ֵ
הודה וִ ּ ׁ ָ
ֲשר חָ זָה ַעל יְ ּ ָ
ָהו בֶ ן אָ מוֹ ץ א ׁ ֶ
ימי עֻ זִ ּיּ ּ
)א( חֲזוֹ ן יְ ׁ ַש ְעי ּ
עו ׁ ָש ַמיִ ם וְ הַ אֲ זִ ינִ י אֶ ֶרץ ִּכי יְ הֹוָ ה ִ ּד ּ ֵבר ָּבנִ ים
אָ חָ ז יְ ִחזְ ִקיָּה ּו ַמ ְלכֵ י יְ ּ ָ
הודה) :ב( ִׁש ְמ ּ
בוס ְּב ָעלָ יו יִ שְׂ ָראֵ ל
ֵהו וַ חֲמוֹ ר אֵ ּ
עו ִבי) :ג( י ַָדע ׁשוֹ ר ֹקנ ּ
גִּ ַ ּד ְל ִּתי וְ רוֹ ַמ ְמ ִּתי וְ הֵ ם ּ ָפ ְׁש ּ
לֹא י ַָדע ַע ּ ִמי לֹא ִה ְתבּ וֹ נָן) :ד( הוֹ י ּגוֹ י חֹטֵ א ַעם ּ ֶכבֶ ד ָעוֹ ן ז ֶַרע ְמ ֵר ִעים ָּבנִ ים
ֹרו אָ חוֹ ר) :ה( ַעל ֶמה תֻ כּ ּו
בו אֶ ת יְ הֹוָ ה נִ
ַמ ְׁש ִח ִ
אֲצו אֶ ת ְקדוֹ ׁש יִ שְׂ ָראֵ ל ָנז ּ
ּ
יתים ָעזְ ּ
ֹאש אֵ ין בּ וֹ
ֹאש לָ ח ֳִלי וְ כָ ל לֵ בָ ב ַ ּדוָ ּי) :ו( ִמ ַּכף ֶרגֶל וְ ַעד ר ׁ
יפו סָ ָרה ָּכל ר ׁ
עוֹ ד ּתוֹ ִס ּ
מן) :ז(
ֹרו וְ לֹא חֻ ָּב ׁש ּו וְ לֹא ֻר ְּככָ ה ַּב ּ ׁ ָש ֶ
ומ ָּכה ְט ִריָּה לֹא ז ּ
ורה ּ ַ
ְמתֹ ם ּ ֶפצַ ע וְ חַ בּ ּ ָ
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אַ ְרצְ כֶ ם ְׁש ָמ ָמה ָע ֵריכֶ ם שְׂ ֻרפוֹ ת אֵ ׁש אַ ְד ַמ ְתכֶ ם ְלנֶגְ ְ ּדכֶ ם ז ִָרים אֹ ְכ ִלים אֹ ָת ּה
לונָה ְב ִמ ְק ׁ ָשה
ּ ְׁ
וש ָמ ָמה ְּכ ַמ ְה ּ ֵפכַ ת ז ִָרים) :ח( וְ נוֹ ְת ָרה בַ ת צִ ּיוֹ ן ְּכסֻ ָּכה ְבכָ ֶרם ִּכ ְמ ּ
ינו
נו ָ ׂ
ְּכ ִעיר נְ ּ ָ
ש ִריד ִּכ ְמ ָעט ִּכ ְסדֹם הָ יִ ּ
לולֵ י יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת הוֹ ִתיר לָ ּ
צורה) :ט( ּ
ינו ַעם
ינו ּתוֹ ַרת ֱאלֹהֵ ּ
עו ְדבַ ר יְ הֹוָ ה ְקצִ ינֵי ְסדֹם הַ אֲזִ ּ
ינו) :י( ִׁש ְמ ּ
לַ עֲ מ ָֹרה ָ ּד ִמ ּ
ילים וְ חֵ לֶ ב
שבַ ְע ִּתי עֹלוֹ ת אֵ ִ
ֹאמר יְ הֹוָ ה ָ ׂ
עֲ מ ָֹרה) :יא( לָ ּ ָמה ִ ּלי רֹב זִ ְבחֵ יכֶ ם י ַ
ֹאו לֵ ָראוֹ ת ּ ָפנָי ִמי
וכבָ שִׂ ים וְ ַע ּ ּ ִ
יאים וְ ַדם ּ ָפ ִרים ּ ְ
ְמ ִר ִ
תודים לֹא חָ פָ צְ ִּתי) :יב( ִּכי ָתב ּ
יפו הָ ִביא ִמנְ חַ ת ׁ ָשוְ א ְקט ֶֹרת ּתוֹ ֵעבָ ה
ִב ּקֵ ׁש זֹאת ִמיּ ְֶדכֶ ם ְרמֹס חֲצֵ ָרי) :יג( לֹא תוֹ ִס ּ
אוכַ ל אָ וֶ ן וַ עֲ צָ ָרה) :יד( חָ ְד ׁ ֵשיכֶ ם ּומוֹ עֲ ֵדיכֶ ם
ִהיא ִלי ח ֶֹד ׁש וְ ׁ ַש ָּבת ְקרֹא ִמ ְק ָרא לֹא ּ
יתי נְ שׂ א) :טו( ּובְ פָ ִרשְׂ כֶ ם ַּכ ּ ֵפיכֶ ם אַ ְע ִלים ֵעינַי
יו ָעלַ י לָ ט ַֹרח נִ ְלאֵ ִ
ָ ׂשנְאָ ה נ ְַפ ִׁשי הָ ּ
ֲצו ִהזַּכּ ּו
או) :טז( ַרח ּ
ִמ ּ ֶכם ּגַ ם ִּכי ַת ְרבּ ּו ְת ִפ ָּלה אֵ ינֶנִּ י ׁש ֵֹמ ַע יְ ֵדיכֶ ם ָ ּד ִמים ָמלֵ ּ
דו הֵ יטֵ ב ִ ּד ְר ׁש ּו ִמ ְׁש ּ ָפט
לו הָ ֵר ַע) :יז( ִל ְמ ּ
ירו ר ַֹע ַמ ַע ְללֵ יכֶ ם ִמ ּנֶגֶ ד ֵעינָי חִ ְד ּ
הָ ִס ּ
ֹאמר יְ הֹוָ ה ִאם
כו נָא וְ נִ וָ ּ ְכחָ ה י ַ
יבו אַ ְל ָמנָה) :יח( ְל ּ
טו יָתוֹ ם ִר ּ
רו חָ מוֹ ץ ִׁש ְפ ּ
אַ ּ ְׁש ּ
יו) :יט( ִאם
ימו כַ ּתוֹ לָ ע ַּכ ֶ ּצ ֶמר יִ ְה ּ
ינו ִאם י ְַא ִ ּד ּ
יו ח ֲָטאֵ יכֶ ם ַּכ ּ ׁ ָשנִ ים ַּכ ּ ׁ ֶשלֶ ג י ְַל ִּב ּ
יִ ְה ּ
לו ִּכי ּ ִפי יְ הֹוָ ה
ומ ִר ֶ
ֲנו ּ ְ
ֹאבו ּ ְׁ
יתם חֶ ֶרב ְּתאֻ ְּכ ּ
לו) :כ( וְ ִאם ְּת ָמא ּ
טוב הָ אָ ֶרץ ּתֹאכֵ ּ
וש ַמ ְע ּ ֶתם ּ
ּת ּ
אֲתי ִמ ְׁש ּ ָפט צֶ ֶדק י ִָלין ָּב ּה וְ ַע ּ ָתה
ִּד ּ ֵבר) :כא( אֵ יכָ ה הָ יְ ָתה ְלזוֹ נָה ִק ְריָה ֶנא ֱָמ ָנה ְמלֵ ִ
ְ
ש ַריִ ך סוֹ ְר ִרים וְ חַ ְב ֵרי
הול ַּב ּ ָמיִ ם) :כג( ָ ׂ
ְמ ַר ְּצ ִחים) :כב( ַּכ ְס ּ ֵפ ְך הָ יָה ְל ִסיגִ ים סָ ְבאֵ ְך ָמ ּ
ֹטו וְ ִריב אַ ְל ָמנָה לֹא יָבוֹ א
ּגַ ּנ ִָבים ּ ֻכלּ וֹ אֹ הֵ ב ׁשֹחַ ד וְ ר ֵֹדף ׁ ַש ְלמֹנִ ים יָתוֹ ם לֹא יִ ְׁש ּפ ּ
אֲביר יִ שְׂ ָראֵ ל הוֹ י אֶ ּנָחֵ ם ִמ ָ ּצ ַרי
ִ
אֲ לֵ יהֶ ם) :כד( לָ כֵ ן נְ אֻ ם הָ אָ דוֹ ן יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת
ְ
ירה ָּכל
וְ ִא ּנ ְָק ָמה ֵמאוֹ יְ בָ י) :כה( וְ אָ ִׁשיבָ ה י ִָדי ָעלַ יִ ְך וְ אֶ צְ רֹף ַּכבּ ֹר ִסיגָ יִ ך וְ אָ ִס ָ
אשֹנָה וְ יֹעֲ צַ יִ ְך ְּכבַ ְּת ִח ָּלה אַ ח ֲֵרי כֵ ן יִ ּקָ ֵרא לָ ְך
ְּב ִדילָ יִ ְך) :כו( וְ אָ ִׁשיבָ ה ׁש ְֹפ ַטיִ ְך ְּכבָ ִר ׁ
ֶאֱמנָה) :כז( צִ ּיוֹ ן ְּב ִמ ְׁש ּ ָפט ִּת ּ ָפ ֶדה וְ ׁ ָשבֶ יהָ ִּבצְ ָדקָ ה:
צ ֶדק ִק ְריָה נ ָ
ִעיר הַ ֶ ּ

משנה

 -אהלות פרק יח'

)א( ּ ֵכיצַ ד בּ וֹ צְ ִרים ּ ֵבית הַ ּ ְפ ַרסַ ,מזִ ּים ַעל הָ אָ ָדם וְ ַעל הַ ּ ֵכ ִלים ,וְ ׁשוֹ נִ ים ּובוֹ צְ ִרים
עו
חוץ ְלבֵ ית הַ ּ ְפ ַרס ,וַ אֲחֵ ִרים ְמקַ ְּב ִלים ֵמהֶ ם ּומוֹ ִל ִ
ּומוֹ צִ ִ
יכים לַ ּגָ תִ .אם נָגְ ּ
יאים ּ
אֵ לּ ּו בָ אֵ לּ ּוְ ,ט ֵמ ִאים ְּכ ִד ְב ֵרי בֵ ית ִה ֵּללֵּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אוֹ חֵ ז אֶ ת הַ ּ ַמ ּגָ ל
ישה ּומוֹ ִל ְ
יך לַ ּגָ ת .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ יַּ ,ב ּ ֶמה
ְּב ִסיב אוֹ בוֹ צֵ ר ְּבצוֹ ר וְ נוֹ ֵתן ְלתוֹ ְך הַ ְּכ ִפ ׁ ָ
אֲמוריםַּ ,ב ּ ֶכ ֶרם הַ ּנַעֲ ָ ׂשה בֵ ית הַ ּ ְפ ָרס .אֲבָ ל נוֹ טֵ ַע ּ ֵבית הַ ּ ְפ ַרס ,יִ ּ ָמכֵ ר
ִּ
ְדבָ ִרים
לַ ּ ׁש ּוק:
רע"ב ) -א( כיצד בוצרין בית הפרס  -ויהיו
הענבים שגדלו בו טהורים :מזין על האדם
ועל הכלים  -בשלישי :ושונין  -בשביעי:
ומוציאין חוץ לבית הפרס  -ואע"ג דהבוצר
לגת הוכשר לקבל טומאה והוא משמונה עשר
דבר שגזרו בו ביום ,הני מילי לטומאה

דאורייתא ,אבל לטומאת בית הפרס דרבנן
היא לא חשבינן לה הכשר .ומשום הכי נקט
ותני מזין על האדם ועל הכלים כדי שיהיו
טהורים מטומאה דאורייתא ,ואע"פ שחוזרין
ומיטמאין בבית הפרס בשעת בצירה ,תו לא
מיטמאו ענבים בנגיעתם שמום טומאת בית

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

9

חק לישראל – פרשת דברים יום ו'
הפרס כל כמה דלא הוכשר הכשר גמור:
ואחרים  -שלא נכנסו בבית הפרס :מקבלין
 מן הבוצרים :ומוליכין לגת  -בכליםאחרים .אבל הבוצרים אין מוליכין אותן לגת,
לפי שהגת מלא משקין ומתכשרי בהו הכשר
גמור :ואם נגעו אלו ואלו  .-הבוצרים נגעו
באחרים המקבלין :טמאים  -המקבלים
ומטמאין כל הענבים ,שהאדם שנטמא בבית
הפרס נעשה אב הטומאה ומטמא אדם
וכלים :בית שמאי אומרים אוחז את המגל -
דסברי הבוצר לגת הוכשר אפילו לטומאת
בית הפרס ,ומשום הכי הצירך שיאחז המגל

שהוא בוצר בו בסיב של דקל ,דלא מקבל
טומאה :או בוצר בצור  -והוא אבן חדה
דלאו כלי היא :ונותן לתוך כפישה  -כלי גדול
שכובשים בו זיתים דלאו בת קבולי טומאה
היא :ומוליך לגת  -אפילו הוא עצמו ,דכיון
דזהיר ואית ליה הכירא שמניח בכפישה לא
נגע :במה דברים אמורים בכרם הנעשה בית
הפרס  -שהיו גפנים ואילנות נטועים בו
קודם שנעשה בית הפרס :אבל הנוטע -
לכתחילה בבית הפרס :ימכר לשוק -
דקנסינן ליה מפני שלא היה לו ליטע בבית
הפרס .ואין הלכה כרבי יוסי:

לשה בֵ ית ּ ְפ ָרסוֹ ת הֵ ן ,הַ חוֹ ֵר ׁש אֶ ת הַ ּקֶ בֶ ר ,נִ ּ ַט ַעת ָּכל נ ֶַטע ,וְ אֵ ינ ָּה נִ זְ ַר ַעת
)ב( ְׁש ׁ ָ
חוץ ִמזּ ֶַרע הַ נִּ ְקצָ ר .וְ ִאם עֲ קָ רוֹ  ,צוֹ בֵ ר אֶ ת ּגָ ְרנוֹ ְלתוֹ כוֹ וְ כוֹ ְברוֹ ִב ְׁש ּ ֵתי
ָּכל ז ֶַרעּ ,
בואָ ה ִּב ְׁש ּ ֵתי ְכבָ רוֹ ת,
ְכבָ רוֹ תִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,הַ ְּת ּ
ומטַ ּ ֵמא ְב ַמ ּגָ ע
לש ְּכבָ רוֹ ת .וְ שׂ וֹ ֵרף אֶ ת הַ ּקַ ׁש וְ אֶ ת הֶ ָעצָ הְ ּ ,
וְ הַ ִ ּק ְטנִ ּיוֹ ת ְּב ׁ ָש ׁ
שא ,וְ אֵ ינוֹ ְמ ַט ּ ֵמא ְבאֹ הֶ ל:
וב ַמ ּ ָ ׂ
ְּ
רע"ב ) -ב( שלשה בית הפרס הן  -כדקא
חשיב להו ואזיל .שדה שנחרש בה קבר ,ושדה
שאבד בה קבר ,ושדה בוכים :ניטעת כל נטע
 נוטע בה כל אילנות שירצה .ומתניתין דלאכר' יוסי דאסר לעיל .ואיכא למימר דאף ר'
יוסי לא אסר אלא ליטע בה כרם בלבד
משום דהבוצר לגת הוכשר ,אבל אל שאר
אילנות :חוץ מזרע הנקצר  -אבל זרע
הנעקר עם שרשיו ,חיישינן שמא יביא עצם
כשעורה עם העפר העולה עם השרשים
הנעקרים :ואם עקרו  -אותו זרע הנקצר:
צובר את גרנו לתוכו  -לתוך השדה עצמה
ודש אותו שם ,ולא יביאנו לבית עד אחר

דישה ,שלא להרבות את הטומאה :וכוברו
בשתי כברות  -זו אחר זו ,שמא נתערב עמו
עצם כשעורה :והקטניות בשלש  -לפי
שהקטניות יש בהן עפר יותר מבתבואה,
משום הכי חיישי בהו טפי .אבל טהורין הן
שהרי לא הוכשרו .והלכה כחכמים :ושורף את
הקש ואת העצה  -בתוך השדה ,שמא יש בהן
עצם כשעורה :קש  -תבן של תבואה :עצה -
תבן של קטניות :ומטמאה במגע ובמשא -
שדה בית הפרס שאמרנו :ואינה מטמאה
באוהל  -דכל טומאתה משום עצם כשעורה,
ועצם כשעורה אינו מטמא באוהל:

נִט ַעת ָּכל נֶטַ ע .וְ אֵ ין
ש ֶדה ׁ ֶשאָ בַ ד קֶ בֶ ר ְּבתוֹ כָ ּה ,נִ זְ ַר ַעת ָּכל ז ֶַרע ,וְ אֵ ינ ָּה ּ ַ
)ג ( ָ ׂ
ומ ַט ּ ֵמא ְב ַמ ּגָ ע
שה פֵ רוֹ תְ ּ .
חוץ ֵמ ִאילָ ן ְס ָרק ׁ ֶשאֵ ינוֹ עוֹ ֶ ׂ
ְמקַ יְ ּ ִמין ָּב ּה ִאילָ נוֹ תּ ,
ובאֹ הֶ ל:
שא ּ ְ
וב ַמ ּ ָ ׂ
ְּ
רע"ב ) -ג( נזרעת כל זרע  -הכי גרסינן
ברוב הספרים .אבל בתוספתא קתני אינה
נזרעת כל זרע .וכן היא בעיני :ואינה ניטעת
כל נטע  -ולא מיבעיא דאין נוטעין
לכתחילה ,אלא אף הנטוע לא יקיים ,שלא

להרגיל בני אדם לשם ,משום דמטמאה
באוהל אחמור בה טפי :חוץ מאילן סרק -
דמותר ליטע בה .ומהו אילן סרק ,שאינו
עושה פירות:

נורים
)ד( שְׂ ֵדה בוֹ ִכין ,לֹא נִ ּטַ ַעת ,וְ לֹא נִזְ ַר ַעת ,וַ עֲ פָ ָר ּה ָטהוֹ ר ,וְ עוֹ שִׂ ים ִמ ּ ֶמ ּנָה ַת ּ ּ ִ
לַ ּק ֶֹד ׁשּ .ומוֹ ִדים ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי ּובֵ ית ִה ֵּלל ׁ ֶשבּ וֹ ְד ִקים ְלעוֹ ֵׂשה פֶ סַ ח ,וְ אֵ ין בּ וֹ ְד ִקין
כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

10

חק לישראל – פרשת דברים יום ו'
ולנָזִ ירֵ ּ ,בית ׁ ַש ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,בּ וֹ ְד ִקיןּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין
רומהְ ּ .
לַ ְּת ּ ָ
הוא יָכוֹ ל לַ ה ֲִסיטוֹ וְ נוֹ ֵתן ְלתוֹ ְך
הוא בוֹ ֵדקֵ ,מ ִביא אֶ ת הֶ ָעפָ ר ׁ ֶש ּ
בּ וֹ ְד ִקיןֵ ּ .כיצַ ד ּ
נִמצָ א ׁ ָשם ֶעצֶ ם ַּכ ּ ְׂשעוֹ ָרהָ ,ט ֵמא:
ומ ַמחֶ הִ ,אם ְ
ְּכבָ ָרה ׁ ֶשנְּ קָ בֶ יהָ ַד ִ ּקיםְ ּ ,
רע"ב ) -ד( שדה בוכים  -מקום רחוק
מבית הקברות שמושיבין שם המטה של המת
ומתוועדין ובוכין שם :לא ניטעת ולא נזרעת
 בפרק קמא דמועד קטן בגמרא מפרש,דמשום יאוש בעלים נגעו בה ,דכיון שכן הוא,
מתיאשים הבעלים ממנה והויא לה כמיצר
שהחזיקו בו רבים ואסור לקלקלו .ודוקא
כשנתיאשו הבעלים ,שהחזיקו בו הרבים כדין.
אבל לא נתיאשו דהשתא שלא כדין החזיקו בו,
מותר לקלקלו :ועפרה טהור  -דלא מחזקינן
בה טומאה כלל :ועושים ממנו תנורים
לקודש  -מה שאין כן בשני בית הפרס
הראשונים :שבודקים לעושה פסח  -אשדה
שנחרש בה קבר קאי ,דאם הלך שם אדם
וצריך לשחוט את פסחו ,בודקים אותה

כדמפרש בסיפא ,ואם לא נמצא שם עצם
כשעורה ,הולך ועושה את פסחו :ואין בודקין
לתרומה  -דדוקא לפסח סומך אבדיקה זו,
משום דטומאת בית הפרס דרבנן ,וחכמים לא
העמידו דבריהם במקום כרת ,שמי שאינו
מקריב קרבן פסח במועדו חייב כרת ,אבל
בתרומה דאין באכילתה כי אם עשה ,העמידו
דבריהם במקום עשה ואין מועלת בדיקה זו
להתירו בתרומה :ולנזיר  -שהלך שם :בית
שמאי אומרים בודקין  -ואם לא נמצא שם
עצם כשעורה אינו מגלח :ובית הלל אומרים
אין בודקין  -דבין נמצא ובין לא נמצא מגלח
ומביא קרבן :את העפר הוא יכול להסיטו -
כגון עפר תחוח :וממחה  -עושה דק דק בידו
כדי שיראה אם יש בו עצם כשעורה:

לשה ְטפָ ִחים ,אוֹ נוֹ ֵתן ַעל ּגַ ָּביו
נו ְׁש ׁ ָ
)ה( ּ ֵכיצַ ד ְמ ַט ִ
הֲרין ּ ֵבית הַ ּ ְפ ַרס ,נוֹ ְט ִלין ִמ ּ ֶמ ּ ּ
לשה ְטפָ ִחים ,וְ נ ַָתן ַעל ּגַ ֵּבי חֶ צְ יוֹ אַ חֵ ר
לשה ְטפָ ִחיםִ .אם נ ַָטל ֵמחֶ צְ יוֹ אֶ חָ ד ְׁש ׁ ָ
ְׁש ׁ ָ
ומחֱצָ ה ,וְ נ ַָתן
נו טֶ פַ ח ּ ֶ
ְׁש ׁ ָ
לשה ְטפָ ִחיםָ ,טהוֹ רַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ מֵ ר ,אֲפִ לּ ּו נ ַָטל ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ומחֱצָ ה ִמ ּ ָמקוֹ ם אַ חֵ רָ ,טהוֹ ר .הָ רוֹ צֵ ף ֵּבית הַ ּ ְפ ַרס ַּבאֲבָ נִ ים ׁ ֶשאֵ ינוֹ
ָעלָ יו טֶ פַ ח ּ ֶ
יטןָ ,טהוֹ רַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אַ ף הָ עוֹ זֵק ֵּבית הַ ּ ְפ ַרס ,טָ הוֹ ר:
יָכוֹ ל לַ ה ֲִס ָ
רע"ב ) -ה( כיצד מטהרין בית הפרס -
אבית הפרס הראשון קאי ,שהוא שדה שנחרש
בה קבר :נוטלין ממנו שלשה טפחים -
כשיעור עומק המחרישה שמגלגלת העצמות:
ר' שמעון אומר כו'  -ואין הלכה כרבי
שמעון :הרוצף  -לשון רצפה של אבנים:

טהור  -כיון דאינו יכול להסיטן .שאם היה
מהלך על גבן וניסטות ,איכא למיחש אהיסט
עצם שתחתיהן :אף העוזק  -החופר ומשליך
האבנים .אם עשה כן בכל בית הפרס ,טהור.
עוזק ,לשון ויעזקהו ויסקלהו )ישעיה ה( ואין
הלכה כר' שמעון:

רע"ב ) -ו( המהלך בבית הפרס  -בשדה
שנחרש בה קבר :על אבנים שהוא יכול
להסיטן  -כגון על גבי אבנים שאינן תקועות
וקבועות בארץ והם ניסטות מחמת העובר
עליהן ,ועצם כשעורה ניסט מכוחו .ורוכב על
גבי אדם או בהמה ]שכוחן[ רע והוליכוהו

עליהן ,טמא הרוכב ,דכיון דכוח התחתון רע,
מחמת משא העליון ניסטו והוי כאילו הוא
מסיט העצם .אבל אם היה כח הנרכב יפה,
לא חשיב הרוכב כמסיט העצם .והיכי דמי
אדם שכוחו רע ,כל שרוכבו וארכובותיו
נוקשות .ובהמה שכוחה רע ,כל שרוכבה

יטןַ ,על הָ אָ ָדם וְ ַעל
)ו( הַ ְמהַ ֵּל ְך ְּבבֵ ית הַ ּ ְפ ַרס ַעל אֲבָ נִ ים ׁ ֶשאֵ ינוֹ יָכוֹ ל לַ ֲה ִס ָ
יטןַ ,על הָ אָ ָדם וְ ַעל
הוא יָכוֹ ל לַ ה ֲִס ָ
הַ ְּבהֵ ָמה ׁ ֶשכּ ֹחָ ן יָפֶ ה ,טָ הוֹ רַ .על אֲ בָ נִ ים ׁ ֶש ּ
הַ ְּבהֵ ָמה ׁ ֶשכּ ֹחָ ן ַרע ,טָ ֵמא .הַ ְמהַ ֵּל ְך ְּבאֶ ֶרץ הָ ַע ּ ִמיםֶ ּ ,בהָ ִרים ּובַ ְּסלָ ִעיםָ ,ט ֵמא.
ֶהו הַ ּ ׁש ּונִ יתָּ ,כל ָמקוֹ ם ׁ ֶשהַ ּיָם עוֹ לֶ ה בְ ז ְַע ּפוֹ :
ַּביָּם ּובַ ּ ׁש ּונִ יתָ ,טהוֹ ר .וְ אֵ יז ּ
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ומטילה גללים :בהרים ובסלעים  -אף על
פי שאין קוברים שם מת :טמא  -מפני עפר
ארץ העמים שמתגלגל שם :בים ובשונית
טהור  -מטומאת גושה .שגזרו על גושה של
ארץ העמים לשרוף תרומה וקדשים שנגעו
בעפרה ואין שורפין תרומה וקדשים שבאו

בים ובשונית ,שאין קוברים שם מת .אבל
טומאת אוירה של ארץ העמים יש בהן ,שגזרו
על אוירה לתלות ,שהתרומה וקדשים שנכנסו
לאויר ארץ העמים ולא נגעו בגושה לא
אוכלין ולא שורפין :בזעפו  -כשהים הולך
וסוער:

מוכָ ה ְלאֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ לִ ,אם יָכוֹ ל ְל ִה ָּכנֵס לָ ּה ְּב ָטהֳ ָרה,
ש ֶדה ְב ּ ְ
)ז( הַ ּקוֹ נֶה ָ ׂ
סוריָאְ ,ס ּ
יעית .וְ ִאם אֵ ינוֹ יָכוֹ ל ְל ִה ָּכנֵס לָ הּ ְּב ָטהֳ ָרה,
ְטהוֹ ָרה ,וְ חַ יֶּבֶ ת ַּב ּ ַמ ַעשְׂ רוֹ ת ּובַ ּ ְׁש ִב ִ
יעיתְ .מדוֹ רוֹ ת הַ ּגוֹ יִ םְ ,ט ֵמ ִאיםַּ .כ ּ ָמה יִ ְׁשהֶ א
ְט ֵמאָ ה ,וְ חַ יֶּבֶ ת ַּב ּ ַמ ַעשְׂ רוֹ ת ּובַ ּ ְׁש ִב ִ
ְבתוֹ כָ ן וִ יהֵ א צָ ִר ְ
יך ְּב ִדיקָ ה ,אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ין ִע ּמוֹ ִא ּ ׁ ָשה .וְ ִאם הָ יָה
ֶעבֶ ד אוֹ ִא ּ ׁ ָשה ְמ ׁ ַש ּ ְמ ִרים אוֹ תוֹ  ,אֵ ינוֹ צָ ִר ְ
יך ְּב ִדיקָ ה:
רע"ב ) -ז( הקונה שדה בסוריא  -ארם
נהרים וארם צובה שכבש דויד .ועפרה טמא
כחוצה לארץ ,וחייבת במעשרות ובשביעית
כארץ ישראל :אם יכול להכנס לה בטהרה -
שאין ארץ העמים מפסיק בין אותה שדה
שקנה ,לארץ ישראל :טהורה  -אותה שדה.
ואפילו אגושא דידה לא גזרו ,כיון שהיא של
ישראל ,דמשום הכי קתני הקונה שדה .אבל
אם היה רוחב טפח מארץ העמים או מבית
הקברות מפסיק בין ארץ ישראל לשדה שקנה

בסוריא ,דהשתא אין יכול ליכנס בה בטהרה,
עפרה של אותה שדה טמא כחוצה לארץ:
מדורות הגוים  -שבארץ ישראל :טמאים -
שקוברין נפליהן בבתיהן :ארבעים יום -
כשיעור יצירת הולד :אע"פ שאין עמו אשה
 דגוים פרוצים בעריות ומביאין נשיםלבתיהן בלילה :עבד  -של ישראל :או אשה -
ישראלית :משמרין  -המדור של גוים ,שלא
יקברו שם:

רוחיםֵּ .בית
יבים הָ עֲ מֻ ִ ּקים וְ אֶ ת הַ ּ ַמיִ ם הַ ְּס ּ ִ
)ח( אֶ ת ָמה הֵ ם בּ וֹ ְד ִקים ,אֶ ת הַ ִּב ִ
חוחַ ּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםָּ ,כל ָמקוֹ ם
ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אַ ף הָ אַ ְׁש ּ ַפ ּתוֹ ת וַ עֲ פַ ר הַ ִּת ּ
ְ
ׁ ֶשהַ חֲזִ יר וְ הַ חֻ ְל ָ ּדה יְ כוֹ ִלים ְלהַ ֵּל ְך בּ וֹ  ,אֵ ינוֹ צָ ִריך ְּב ִדיקָ ה:
רע"ב ) -ח( הביבין העמוקים  -צנורות
שמקלחין מהן השופכין לרשות הרבים .ויש
ספרים שכתוב בהן הכוכים ,לשון כוך ,מערה
שתחת הקרקע :ועפר התיחוח  -דאיכא
למיחש דמחמת הנפל שקברו שם נעשה

העפר תיחוח :חזיר וברדלס  -דרכן לחפור
ולחפש תחת הקרקע ,ואם ימצאו נפל קבור
יוציאוהו משם :ברדלס  -חיה שקורין לה
בערביע אלצב"ע:

)ט( הָ ִאצְ ְטוָ נִ ּיוֹ ת ,אֵ ין ָּבהֶ ם ִמ ּ ׁש ּום ְמדוֹ ר ּגוֹ יִ םַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר,
ומעֲ ַרב ִק ְס ִרין,
ִעיר ּגוֹ יִ ם ׁ ֶשחָ ְרבָ ה ,אֵ ין ָּבהּ ִמ ּ ׁש ּום ְמדוֹ ר ּגוֹ יִ םִ .מזְ ַרח ִק ְס ִרין ּ ַ
נו ַעל קֵ ינִ י
ְקבָ רוֹ תִ ּ .
הו חֲכָ ִמיםַ .ר ִּבי ּובֵ ית ִ ּדינוֹ נִ ְמ ּ
ֲרו ּ
ומזְ ַרח ַעכּ וֹ הָ יָה סָ פֵ ק ,וְ ִטה ּ
רוהו:
וְ ִט ֲה ּ ּ
רע"ב ) -ט( אצטבא  -עשויה לנוי לפני
הבתים ואין קוברין שם נפלים :עיר גוים
שחרבה  -ערי ארץ ישראל שדרו בה גוים
וחרבה מן הגוים ,אין בהם משום מדור גוים,
שחיות מצויות שם ומוציאים כל הנפלים
שנקברו שם .ואין הלכה כרבן שמעון בן

גמליאל :קברות  -כלומר ידוע שהם קברות:
היה ספק  -אם מארץ העמים אם מארץ
ישראל :וטהרוהו  -דחשבוהו כארץ ישראל.
אי נמי ,היה ספק אם היו שם קברות אם
לאו ,וטיהרוהו שהעידו שאין שם קברות :קיני
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 -שם מקום .והיו נוהגים בו טומאה מספק,

עד שנמנו עליו רבי ובית דינו וטיהרוהו:

ש ָרה ְמקוֹ מוֹ ת אֵ ין ָּבהֶ ן ִמ ּ ׁש ּום ְמדוֹ ר ּגוֹ יִ ם ,אָ הֳ לֵ י הָ עֲ ְר ִביִ ּים ,וְ הַ ּ ֻסכּ וֹ ת,
)י( עֲ ָ ׂ
יר ּה ׁ ֶשל חָ צֵ ר ,וְ הַ ּ ֶמ ְרחָ ץ,
יפין ,וְ הַ ּ ֻב ְר ּגָ נִ ין ,וְ הָ אַ ְל ְק ָטיוֹ תּ ,ובֵ ית ׁ ַש ַער ,וַ אֲ וִ ָ
וְ הַ ְּצ ִר ִ
ומקוֹ ם הַ ִ ּלגְ יוֹ נוֹ ת:
ומקוֹ ם הַ ִח ִּציםְ ּ ,
ְּ
רע"ב ) -י( אהלי ערביים  -אינן קבועים
במקום אחד ,ומשום דלא קביעי לא קברי
ביה .אי נמי ,לפי שנוסעים וחונים ממקום
למקום לא רצו להחזיק טומאה :והסוכות -
של שומרי פירות :והצריפים  -מדורת שאין
להם גג אלא הדפנות נוגעות בראשיהן זו לזו,
ודירות של צער הן ולא קביעי :בורגנין -
סוכות עשויות בשדה להכניס בהן פירות מפני

גמרא

הגשמים :אלקטיות  -גג עומד על ארבעה
עמודים להתקרר בו בקיץ שהרוח מנשבת בו
מכל צדדיו .ולשון אלקטיות ,בתי הקיץ.
תרגום קיץ קייטא :מקום החצים  -מקום
שבני העיר מניחין בו חצים לשמור לעת
מלחמה :מקום לגיונות  -שחונים בו חיילות
של מלך:

 -נדה דף כד' ע"ב

אמר רב יהודה אמר שמואל המפלת דמות לילית אמו טמאה לידה ולד
הוא אלא שיש לו כנפים תנ"ה א"ר יוסי מעשה בסימוני באחת שהפילה
דמות לילית ובא מעשה לפני חכמים ואמרו ולד הוא אלא שיש לו כנפים
המפלת דמות נחש הורה חנינא בן אחיו של רבי יהושע אמו טמאה לידה
הלך ר' יוסף וספר דברים לפני ר"ג שלח לו רבי יהושע הנהג בן אחיך ובא
בהליכתן יצתה כלת )ר'( חנינא לקראתו אמרה לו רבי המפלת כמין נחש
מהו אמר לה אמו טהורה אמרה לו והלא משמך אמרה לי חמותי אמו
טמאה ואמר לה מאיזה טעם הואיל וגלגל עינו עגול כשל אדם מתוך
דבריה נזכר רבי יהושע שלח לו לרבן גמליאל מפי הורה חנינא אמר אביי
שמע מינה צורבא מרבנן דאמר מילתא לימא בה טעמא דכי מדכרו ליה
מדכר:
רש"י על הגמרא
דמות לילית  -שידה שד יש לו פרצוף אדם
ויש לו כנפים :הנהג בן אחיך ובא  -כלומר

זוהר

הבא בן אחיך ובא עמו :ה"ג  -בהליכתן
יצתה כלת חנינא לקראת רבי יהושע:

– ויקהל דף רד' ע"ב

קודה,
ילאַ ,על הַ ִהיא נְ ּ ָ
וב ְר ָּכאן ִמ ְ ּל ֵע ָּ
דושן ּ ִ
טותאַּ ,כד ִא ּתוֹ סָ ף ִק ּ ּ ׁ ָ
הוא ִא ְת ּ ַפ ּ ְׁש ּ ָ
הַ ּ
ילא וְ נ ִָהיר.
ירא ְּבכָ ל ִס ְט ִריןִ ,א ְת ּ ְפלַ ג ְל ֵע ָּ
רוחָ א נְ ִה ָ
ִא ְתנְ ִהיר כּ ָֹּלא ,וְ ִא ְת ָע ִביד ּ
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חולָ ק אַ חֲסָ נָא
הוא ִ ּד ְכ ִּתיב ּ ֵבינִ י ּובֵ ין ְּבנִ י יִ שְׂ ָראֵ ל ּ
וְ ִא ְת ּ ְפלַ ג ְל ַת ּ ָתא וְ נ ִָהיר .וְ ָדא ּ
ִאית לָ ן ַּכח ֲָדא:
ישא ,וְ ִא ְתהֲ ֵני ִמזִ ּיוָא
נוגָ א ִע ָּלאָ ה קַ ִ ּד ׁ ָ
חולָ קָ א ִ ּד ְל ֵע ָּ
ילאִ ,א ְתעֲ ּ ָטר ְּבהַ אי יוֹ ָמאֵ ,מ ִע ּ ּ
ּ
נוגָ א
ִע ָּלאָ ה ְ ּד ַע ִּתיקָ א ְ ּדכָ ל ַע ִּת ִ
חולָ קָ א ּ ַת ּ ָתאָ הִ ,א ְתעֲ ּ ָטר ְּבהַ אי יוֹ ָמאֵ ,מ ִע ּ ּ
יקיןּ .
יכלָ א
עוד ֵתי .וְ ַעל ָ ּדאָּ ,ב ֵעי ְל ַענְּ גָ א לֵ יהּ ְּ ,ב ֵמ ְ
ִ ּד ְל ּ ַת ּ ָתאּ ְ ,ד ִא ְתהֲ נֵי ְּבהָ נֵי ְס ּ ָ
ובחֶ ְדוָ ה ְ ּדכ ָֹּלא:
בושי יְ קָ רְ ּ ,
וב ִמ ְׁש ְּתיָא ִּב ְל ּ ׁ ֵ
ְּ
ְ
ילא,
חולָ קָ א ְל ַת ּ ָתא ,וְ ִא ְתנְ ִטיר ְּכ ָמה ְ ּד ִאצְ ְט ִריך ,סַ ְ ּלקָ א ְל ֵע ָּ
וְ כַ ד ִמ ְת ַע ְּט ָרא הַ אי ּ
ילא וְ ַת ּ ָתא,
קודה נ ִָטיל כּ ָֹּלא ֵמ ֵע ָּ
חולָ קָ א אַ ח ֲָרא .וְ הַ אי נְ ּ ָ
הוא ּ
וְ ִא ְתחַ ְּב ָרא ְּבהַ ּ
ומ ּ ַת ּ ָתאָּ ,כל ְׁשאָ ר
ילא ּ ִ
ובגִ ין ְ ּד ִמ ְת ַע ְּט ָרא ְּב ׁ ַש ָּבתֵ ,מעֵ ָּ
וְ ִא ְת ְּכ ִלילָ א ִמ ָּכל ִס ְט ִריןְ ּ .
וב ָרזִ ין
ומ ּ ַת ּ ָתאְ ּ .
ילא ּ ִ
נו ֵמ ֵע ָּ
יה ׁש ּ ְ
יהיב לֵ ּ
יוֹ ִמין י ִָהיב חֵ ילָ א ְל ֹכ ָּלא ,וְ ִא ְתיְ ִ
ולטָ ּ
ישא ,זַ ָּכאָ ה
מוהָ בּ ּוצִ ינָא קַ ִ ּד ׁ ָ
ְ ּד ִספְ ָרא ִ ּד ְׁשלֹמֹה ַמ ְל ָּכאִ ,א ְׁש ְּתכַ ח ָרזָא ָ ּדא ,וְ ּ ְ
אוק ּ
ח ּולָ קֵ יהוֹ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל:

הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פרק י'
)א( הקושר קשר של קיימא והוא מעשה אומן חייב כגון קשר הגמלין וקשר הספנין
וקשרי רצועות מנעל וסנדל שקושרין הרצענין בשעת עשייתן וכן כל כיוצא בזה אבל
הקושר קשר של קיימא ואינו מעשה אומן פטור וקשר שאינו של קיימא ואינו מעשה
אומן מותר לקשרו לכתחלה:
)ב( כיצד נפסקה לו רצועה וקשרה נפסק החלב וקשרו או שקשר חבל בדלי או שקשר
רסן בהמה הרי זה פטור וכן כל כיוצא באלו הקשרים שהן מעשה הדיוט וכל אדם
קושר אותן לקיימא וכל קשר שאינו של קיימא אם קשרו קשר אומן הרי זה אסור:

:ð"òì
äëìî ïæåñ äðèìåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî ïæåñ äðèìåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,äçîù úá
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