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חק לישראל – פרשת שופטים ליל שישי
תורה -

דברים פרק יח'

שר ִ ּד ּ ֶבר לוֹ ) :ב( וְ ַנ ֲחלָ ה
הוא ַנחֲלָ תוֹ ַּכ ֲא ׁ ֶ
)ב( וְ ַנחֲלָ ה לֹא יִ ְהיֶה לּ וֹ ְּבקֶ ֶרב אֶ חָ יו יְ הֹוָ ה ּ
שר ִ ּד ּ ֶבר לוֹ ) :ב( וְ אַ חֲסָ נָא לָ א יְ הֵ י לֵ ּה ְּבגוֹ אֲ חוֹ ִהי
הוא ַנחֲלָ תוֹ ַּכ ֲא ׁ ֶ
לֹא יִ ְהיֶה ּלוֹ ְ ּבקֶ ֶרב אֶ חָ יו יְ הֹוָ ה ּ
ַמ ְּתנָן ִ ּדיהַ ב לֵ ּה יְ ָי ִא ּנוּן אַ חֲסַ נְ ּ ֵת ּה ְּכ ָמא ִדי ַמ ִ ּליל לֵ ּה:

שה
)ג( וְ זֶה יִ ְהיֶה ִמ ְׁש ּ ַפט הַ כּ ֹהֲנִ ים ֵמאֵ ת הָ ָעם ֵמאֵ ת ז ְֹבחֵ י הַ זֶּבַ ח ִאם ׁשוֹ ר ִאם ֶ ׂ
ָתן לַ כּ ֹהֵ ן הַ זְ ּר ַֹע וְ הַ ְ ּלחָ יַיִ ם וְ הַ ּקֵ בָ ה) :ג( וְ זֶה יִ ְהיֶה ִמ ְׁש ּפַ ט הַ כּ ֹהֲ נִ ים ֵמאֵ ת הָ ָעם מֵ אֵ ת
וְ נ ַ
שה וְ נ ַָתן לַ כּ ֹהֵ ן הַ זְ ּר ַֹע וְ הַ ְ ּלחָ יַ יִ ם וְ הַ ּקֵ בָ ה:
ז ְֹבחֵ י הַ ּזֶבַ ח ִאם ׁשוֹ ר ִאם ֶ ׂ

)ג( וְ ֵדין יְ הֵ י ְדחָ זֵי ְלכָ הֲ ַנ ּיָא ִמן

ַע ּ ָמא ִמן נ ְָכסֵ י נִ ְכסָ ָתא ִאם ּתוֹ ר ִאם ִא ּ ָמר וְ יִ ּ ֵתן ְלכַ הֲ נָא ְ ּדרוֹ ָעא וְ לוֹ ָעא וְ קֻ ְב ָתא:

ירש ָך וְ יִ צְ הָ ֶר ָך וְ ֵר ִׁ
אשית ְ ּדגָ נְ ָך ִּת ְׁ
)ד( ֵר ִׁ
אשית ְ ּדגָ נְ ָך
אשית ּגֵ ז צֹאנְ ָך ִּת ּ ֶתן לוֹ ) :ד( ֵר ִׁ
ָ
ָ
ְ
ְ
ְ
ְ
יש גִּ זָּא ְד ָענָך ִּת ּ ֶתן לֵ ּה:
יש ִעבו ָּרך חַ ְמ ָרך ו ִּמ ְׁשחָ ך וְ ֵר ׁ
אשית ּגֵז צֹאנְ ך ִּת ּתֶ ן לוֹ ) :ד( ֵר ׁ
ירש ָך וְ יִ צְ הָ ֶרך וְ ֵר ִׁ
ִּת ְׁ
יך ִמ ָּכל ְׁשבָ טֶ ָ
)ה( ִּכי בוֹ ָּבחַ ר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
הוא ּובָ נָיו
יך לַ עֲ מֹד ְל ׁ ָש ֵרת ְּב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה ּ
יך ִמ ָּכל ְׁשבָ טֶ ָ
ָמים) :ה( ִּכי בוֹ ָּבחַ ר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ָּכל הַ ּי ִ
הוא ּובָ נָיו
יך לַ עֲ מֹד ְל ׁ ָש ֵרת ְּב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה ּ
ָּכל הַ יָ ּ ִמים:

אֲרי בֵ ּה יִ ִּת ְר ֵעי יְ ָי אֱלָ הָ ְך ִמ ָּכל ִׁש ְב ָט ְ
יך ְל ֵמקַ ם ְל ׁ ַש ּ ָמ ׁ ָשא ִב ְׁש ָמא ַדיְ ָי הוּא ו ְּבנוֹ ִהי ָּכל יוֹ ַמ ּיָא:
)ה ( ֵ

)ו( וְ ִכי ָיבֹא הַ ֵּלוִ י ֵמאַ חַ ד ְׁש ָע ֶר ָ
הוא ּגָ ר ׁ ָשם ּובָ א ְּבכָ ל אַ וַ ּת
יך ִמ ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶ
אֲשר ּ
ֲשר יִ ְבחַ ר יְ הֹוָ ה) :ו( וְ ִכי ָי ֹבא הַ ֵּלוִ י ֵמאַ חַ ד ְׁש ָע ֶר ָ
יך ִמ ָּכל
נַפְ ׁשוֹ אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם א ׁ ֶ
הוא ּגָ ר ׁ ָשם ּובָ א ְּבכָ ל אַ וַ ּת נ ְַפ ׁשוֹ אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר יִ ְבחַ ר יְ הֹוָ ה:
יִ שְׂ ָראֵ ל א ׁ ֶ
ֲשר ּ
ֵיתי לֵ וָ אָ ה ֵמח ֲָדא ִמ ִ ּק ְרוָ ְ
ֵיתי ְּבכָ ל ְרעוּת נ ְַפ ׁ ֵש ּה ְלאַ ְת ָרא ִדי יִ ִּת ְר ֵעי
יך ִמ ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל ִ ּדי הוּא ָדר ּ ַת ּ ָמן וְ י ֵ
אֲרי י ֵ
)ו( וַ ֵ
יְ ָי:
)ז(

וְ ׁ ֵש ֵרת ְּב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה ֱאלֹהָ יו ְּככָ ל אֶ חָ יו הַ ְלוִ יִ ּם הָ ע ְֹמ ִדים ׁ ָשם ִלפְ נֵי יְ הֹוָ ה:

וְ ׁ ֵש ֵרת ְ ּב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה ֱאלֹהָ יו ְּככָ ל אֶ חָ יו הַ ְלוִ יִ ּם הָ ע ְֹמ ִדים ׁ ָשם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה:

)ז(

יש ּ ַמ ׁש ִּב ְׁש ָמא ַ ּדיְ ָי
)ז( וִ ׁ ַ

קֳדם יְ ָי:
אֱלָ הֵ ּה ְּככָ ל אֲ חוֹ ִהי לֵ וָ אֵ י ִ ּד ְמ ׁ ַש ּ ְמ ִׁשין ּ ַת ּ ָמן ִּבצְ לוֹ ָ

לו ְלבַ ד
לו ְלבַ ד ִמ ְמ ָּכ ָריו ַעל הָ אָ בוֹ ת) :ח( חֵ לֶ ק ְּכחֵ לֶ ק יֹאכֵ ּ
)ח( חֵ לֶ ק ְּכחֵ לֶ ק יֹאכֵ ּ
ֵיתי ְב ׁ ַש ַּב ּ ָתא ְ ּדכֵ ן אַ ְת ִקינ ּו אֲ בָ הָ ָתא:
ֵיכלוּן ַּבר ִמ ּ ַמ ּ ַט ְר ּ ָתא ְ ּדי ֵ
ִמ ְמ ָּכ ָריו ַעל הָ אָ בוֹ ת) :ח( חֳלָ ק ָּכחֳלָ ק י ְ

אֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֹתן לָ ְך לֹא ִת ְל ַמד לַ עֲ שׂ וֹ ת
יך נ ֵ
ֶׁ
)ט( ִּכי אַ ּ ָתה ָּבא אֶ ל הָ אָ ֶרץ
ְ
ָ
ְּכתוֹ עֲ בֹת הַ ּגוֹ יִ ם הָ הֵ ם) :ט( ִּכי אַ ּ ָתה ָּבא אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ יך ֹנתֵ ן לָ ך לֹא ִת ְל ַמד
לַ עֲ שׂ וֹ ת ְּכתוֹ עֲ בֹת הַ ּגוֹ יִ ם הָ הֵ ם:

אֲרי אַ ְּת ָעלֵ ל ְלאַ ְר ָעא ַ ּדיְ ָי אֱלָ הָ ְך יָהֵ ב לָ ְך לָ א ֵתילַ ף ְל ֶמ ְע ַּבד ְּכ ַטעֲ וַת
)ט( ֵ

ַע ְמ ַמ ָ ּיא הָ ִא ּנוּן:

ומכַ ּ ׁ ֵשף:
ומנַחֵ ׁש ּ ְ
וב ּתוֹ ָּבאֵ ׁש קֹסֵ ם ְקסָ ִמים ְמעוֹ נֵן ּ ְ
)י( לֹא יִ ּ ָמצֵ א ְב ָך ַמעֲ ִביר ְּבנוֹ ּ ִ

ומכַ ּ ׁ ֵשף:
ומנַחֵ ׁש ּ ְ
וב ּתוֹ ָּבאֵ ׁש קֹסֵ ם ְקסָ ִמים ְמעוֹ נֵן ּ ְ
לֹא יִ ּ ָמצֵ א ְב ָך ַמעֲ ִביר ְ ּבנוֹ ּ ִ

)י(
)י( לָ א יִ ְׁש ְּתכַ ח ָּב ְך

ַמעֲ בַ ר ְּב ֵר ּה ו ְּב ַר ּ ֵת ּה ְּבנו ָּרא קָ סֵ ם קֻ ְס ִמין ְמ ָענֵן ו ְּמנַחֵ ׁש וְ חָ ָר ׁש:

)יא( וְ חֹבֵ ר חָ בֶ ר וְ ׁשֹאֵ ל אוֹ ב וְ יִ ְ ּד ֹ
ענִ י וְ ד ֵֹר ׁש אֶ ל הַ ּ ֵמ ִתים) :יא( וְ חֹבֵ ר חָ בֶ ר וְ ׁשֹאֵ ל אוֹ ב
מ ִתים) :יא( וְ ָר ִטין ְר ָטן וְ ׁ ָשאֵ ל ִּב ִ ּדין וּזְ כוּר ּו וְ ָתבַ ע ִמן ֵמ ַת ּיָא:
וְ יִ ְ ּדעֹנִ י וְ ד ֵֹר ׁש אֶ ל הַ ּ ֵ

ובגְ לַ ל הַ ּתוֹ ֵעבֹת הָ אֵ ֶּלה יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך
ֹשה אֵ ֶּלה ּ ִ
)יב( ִּכי תוֹ עֲ בַ ת יְ הֹוָ ה ָּכל ע ֵ ׂ
יש אוֹ ָתם ִמ ּ ָפנ ָ
ובגְ לַ ל הַ ּתוֹ ֵע ֹבת הָ אֵ ּלֶ ה יְ הֹוָ ה
ֹשה אֵ ּלֶ ה ּ ִ
ֶיך) :יב( ִּכי תוֹ עֲ בַ ת יְ הֹוָ ה ָּכל ע ֵ ׂ
מוֹ ִר ׁ
יש אוֹ ָתם ִמ ּפָ נ ָ
ֱאלֹהֶ ָ
ֶיך:
יך מוֹ ִר ׁ
י ְָתהוֹ ן ִמ ּקֳ ָד ָמ ְך:

אֲרי ְמ ָרחָ ק יְ ָי ָּכל ְ ּדי ְַע ּ ֵבד ִא ֵּלין ו ְּב ִדיל ּתוֹ עֲ בָ ָתא הָ ִא ּ ֵלין יְ ָי אֳ לָ הָ ְך ְמ ָת ַר ְך
)יב( ֵ

)יג( ּ ָת ִמים ִּת ְהיֶה ִעם יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך) :יג( ּ ָת ִמים ִּת ְהיֶה ִעם יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך:
ְּב ַדחַ ְל ּ ָתא ַ ּדיְ ָי אֱלָ הָ ְך:

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

)יג( ְׁש ִלים ְּתהֵ י

טעון גניזה

2

חק לישראל – פרשת שופטים ליל שישי
עו
)יד( ִּכי הַ ּגוֹ יִ ם הָ אֵ ֶּלה א ׁ ֶ
ֲשר אַ ּ ָתה יוֹ ֵר ׁש אוֹ ָתם אֶ ל ְמ ֹענֲנִ ים וְ אֶ ל ק ְֹס ִמים יִ ְׁש ָמ ּ
וְ אַ ּ ָתה לֹא כֵ ן נ ַָתן ְל ָך יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
ֲשר אַ ּ ָתה יוֹ ֵר ׁש אוֹ ָתם אֶ ל
יך) :יד( ִּכי הַ ּגוֹ יִ ם הָ אֵ ּלֶ ה א ׁ ֶ
עו וְ אַ ּ ָתה לֹא כֵ ן נ ַָתן ְל ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך:
ְמ ֹ
ענֲנִ ים וְ אֶ ל ק ְֹס ִמים יִ ְׁש ָמ ּ
י ֵָרת י ְָתהוֹ ן ִמן ְמ ָענְ ַנ ּיָא ו ִּמן קַ ּ ָס ַמ ּיָא ׁ ָש ְמ ִעין וְ אַ ְּת לָ א כֵ ן יְ הַ ב לָ ְך יְ ָי אֱלָ הָ ְך:

אֲרי ַע ְמ ַמ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין ִ ּדי אַ ְּת
)יד( ֵ

יך ָּכמֹנִ י י ִָקים ְל ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
)טו( נ ִָביא ִמ ִּק ְר ְּב ָך ֵמאַ חֶ ָ
עון) :טו( נ ִָביא
יך אֵ לָ יו ִּת ְׁש ָמ ּ
יָקים ְל ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ִמ ִ ּק ְר ְּב ָך ֵמאַ חֶ ָ
עון) :טו( נְ ִב ּיָא ִמ ּ ֵבינ ְָך ֵמאַ חָ ְ
יך ְּכוָ ִתי יְ ִקים
יך אֵ לָ יו ִּת ְׁש ָמ ּ
יך ָּכמֹנִ י ִ
לָ ְך יְ ָי אֱלָ הָ ְך ִמ ּנ ֵּה ְּתקַ ְּבלוּן:

)טז( ְּכ ֹכל אֲ ׁ ֶשר ׁ ָשאַ ְל ּ ָת ֵמ ִעם יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
יך ְּבח ֵֹרב ְּביוֹ ם הַ ּקָ הָ ל לֵ אמֹר לֹא אֹ סֵ ף
ִל ְׁשמ ַֹע אֶ ת קוֹ ל יְ הֹוָ ה אֱ לֹהָ י וְ אֶ ת הָ אֵ ׁש הַ גְּ דֹלָ ה הַ זֹּאת לֹא אֶ ְראֶ ה עוֹ ד וְ לֹא
מות) :טז( ְּככֹל אֲ ׁ ֶשר ׁ ָשאַ ְל ּ ָת ֵמ ִעם יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ְּבח ֵֹרב ְ ּביוֹ ם הַ ּקָ ָהל לֵ אמֹר לֹא אֹ סֵ ף
אָ ּ
מות) :טז( ְּכ ֹכל ִ ּדי
ִל ְׁשמ ַֹע אֶ ת קוֹ ל יְ הֹוָ ה אֱ ל ָֹהי וְ אֶ ת ָהאֵ ׁש הַ גְּ דֹלָ ה הַ זֹּאת לֹא אֶ ְראֶ ה עוֹ ד וְ לֹא אָ ּ
ימ ָרא ַדיְ ָי אֱלָ הַ י וְ יָת
ימר לָ א אוֹ סֵ ף ְל ִמ ְׁש ַמע יָת קָ ל ֵמ ְ
ְׁשאֶ ְל ּ ָתא ִמ ּקֳ ָדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְּבח ֵֹרב ְּביוֹ ָמא ִד ְקהָ לָ א ְל ֵמ ָ
אֶ ּ ׁ ָש ָתא ַר ְּב ָתא הָ ָדא לָ א אֶ ֱחזֵי עוֹ ד וְ לָ א אֵ מוּת:

רו:
יבו אֲ ׁ ֶשר ִ ּד ּ ֵב ּ
יט ּ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֵ לָ י הֵ ִ
רו) :יז( וַ יּ ֶ
יבו ֲא ׁ ֶשר ִ ּד ּ ֵב ּ
יט ּ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֵ לָ י הֵ ִ
)יז( וַ יּ ֶ
)יז( וַ אֲ ַמר יְ ָי ִלי אוֹ ִטיב ּו ִ ּדי ַמ ִ ּליל ּו:

)יח( נ ִָביא אָ ִקים לָ הֶ ם ִמ ּקֶ ֶרב אֲחֵ יהֶ ם ָּכמוֹ ָך וְ נ ַָת ִּתי ְדבָ ַרי ְּב ִפיו וְ ִד ּ ֶבר אֲלֵ יהֶ ם אֵ ת
נו) :יח( נ ִָביא אָ ִקים לָ הֶ ם ִמ ּקֶ ֶרב אֲ חֵ יהֶ ם ָּכמוֹ ָך וְ נ ַָת ִּתי ְדבָ ַרי ְ ּב ִפיו וְ ִד ּ ֶבר
ֲשר אֲצַ וֶ ּ ּ ּ
ָּכל א ׁ ֶ
נו:
ֲאלֵ יהֶ ם אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר אֲ צַ וֶ ּ ּ ּ

)יח( נְ ִב ּיָא אֲ ִקים ְלהוֹ ן ִמ ּגוֹ אֲ חֵ יהוֹ ן ְּכוָ ָת ְך וְ אֶ ּ ֵתן ּ ִפ ְת ּגָ ֵמי נְ בוּאָ ִתי ְּבפו ֵּמ ּה

ימ ֵּלל ִע ּ ְמהוֹ ן יָת ָּכל ִ ּדי אֲ פַ ְ ּק ִד ּנ ֵּה:
וִ ַ

רש
אֲשר לֹא יִ ְׁש ַמע אֶ ל ְ ּדבָ ַרי אֲ ׁ ֶשר יְ ַד ּ ֵבר ִּב ְׁש ִמי אָ ֹנ ִכי אֶ ְד ׁ
ֶׁ
יש
)יט( וְ הָ יָה הָ ִא ׁ
רש ֵמ ִע ּמוֹ :
אֲשר לֹא יִ ְׁש ַמע אֶ ל ְ ּדבָ ַרי אֲ ׁ ֶשר יְ ַד ּ ֵבר ִ ּב ְׁש ִמי אָ נ ִֹכי אֶ ְד ׁ
יש ׁ ֶ
מ ִע ּמוֹ ) :יט( וְ הָ יָ ה הָ ִא ׁ
ֵ
ימ ִרי יִ ְת ַּבע ִמ ּנ ֵּה:
)יט( וִ יהֵ י ּגַ ְב ָרא ִ ּדי לָ א יְ קַ ּ ֵבל ְל ִפ ְת ּגָ ַמי ִ ּדי יְ ַמ ּ ֵלל ִּב ְׁש ִמי ֵמ ְ

יתיו ְל ַד ּ ֵבר וַ אֲ ׁ ֶשר
ֲשר לֹא צִ וִ ּ ִ
)כ( אַ ְך הַ ּנ ִָביא אֲ ׁ ֶשר יָזִ יד ְל ַד ּ ֵבר ָ ּדבָ ר ִּב ְׁש ִמי אֵ ת א ׁ ֶ
הוא) :כ( אַ ְך הַ ּנ ִָביא ֲא ׁ ֶשר יָ זִ יד ְל ַד ּ ֵבר ָ ּדבָ ר
יְ ַד ּ ֵבר ְּב ׁ ֵשם ֱאל ִֹהים אֲ חֵ ִרים ּ ֵ
ומת הַ ּנ ִָביא הַ ּ
הוא:
יתיו ְל ַד ּ ֵבר וַ אֲ ׁ ֶשר יְ ַד ּ ֵבר ְ ּב ׁ ֵשם ֱאל ִֹהים אֲחֵ ִרים ּ ֵ
ִּב ְׁש ִמי אֵ ת אֲ ׁ ֶשר לֹא צִ וִ ּ ִ
ומת הַ ּנ ִָביא הַ ּ

)כ(

ְּב ַרם נְ ִב ּיָא ִ ּדי י ְַר ׁ ַשע ְל ַמ ָּללָ א ִפ ְת ּגָ ָמא ִּב ְׁש ִמי יָת ִ ּדי לָ א פַ ּקֵ ִד ּ ֵת ּה ְל ַמ ָּללָ א וְ ִדי יְ ַמ ּ ֵלל ְּב ׁשוּם ַטעֲ וַ ת ַע ְמ ַמ ּיָא
וְ יִ ְת ְקטֵ ל נְ ִב ּיָא הַ הוּא:

שר לֹא ִד ְ ּברוֹ יְ הֹוָ ה) :כא( וְ ִכי
אמר ִּב ְלבָ בֶ ָך אֵ יכָ ה נ ֵַדע אֶ ת הַ ָ ּדבָ ר אֲ ׁ ֶ
)כא( וְ ִכי תֹ ַ
ְ
ימר ְּב ִל ָּבך אֶ ְכ ֵ ּדין נִ ַ ּדע יָת
אֲרי ֵת ַ
שר לֹא ִד ְ ּברוֹ יְ הֹוָ ה) :כא( וַ ֵ
אמר ִ ּב ְלבָ בֶ ָך אֵ יכָ ה נ ֵַדע אֶ ת הַ ָ ּדבָ ר אֲ ׁ ֶ
תֹ ַ
ּ ִפ ְת ּגָ ָמא ִ ּדי לָ א ַמ ְּללֵ ּה יְ ָי:

ֲשר
הוא הַ ָ ּדבָ ר א ׁ ֶ
)כב( אֲ ׁ ֶשר יְ ַד ּ ֵבר הַ ּנ ִָביא ְּב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה וְ לֹא יִ ְהיֶה הַ ָ ּדבָ ר וְ לֹא ָיבֹא ּ
ֲשר יְ ַד ּ ֵבר הַ ּנ ִָביא ְ ּב ׁ ֵשם
נו) :כב( א ׁ ֶ
גור ִמ ּ ֶמ ּ ּ
לֹא ִד ְּברוֹ יְ הֹוָ ה ְּבזָדוֹ ן ִ ּד ְּברוֹ הַ ּנ ִָביא לֹא ָת ּ
הוא הַ ָ ּדבָ ר אֲ ׁ ֶשר לֹא ִד ְ ּברוֹ יְ הֹוָ ה ְ ּבזָדוֹ ן ִ ּד ְ ּברוֹ הַ ּנ ִָביא לֹא
יְ הֹוָ ה וְ לֹא יִ ְהיֶה הַ ָ ּדבָ ר וְ לֹא ָיבֹא ּ
נו) :כב( ִ ּדי יְ ַמ ֵּליל נְ ִב ּיָא ִּב ְׁש ָמא ַדיְ ָי וְ לָ א יְ הֵ י ִפ ְת ּגָ ָמא וְ לָ א יִ ְתקַ יַּם הוּא ִפ ְת ּגָ ָמא ִ ּדי לָ א ַמ ְ ּללֵ ּה יְ ָי
גור ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ָת ּ
ִּב ְר ׁ ַשע ַמ ְּללֵ ּה נְ ִב ּיָא לָ א ִת ְדחַ ל ִמ ּנ ֵּה:

אֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יט )א( ִּכי י ְַכ ִרית יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֹתן ְל ָך אֶ ת אַ ְרצָ ם
יך נ ֵ
יך אֶ ת הַ ּגוֹ יִ ם ׁ ֶ
תיהֶ ם) :א( ִּכי י ְַכ ִרית יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ובבָ ּ ֵ
ָש ְב ּ ָת ְב ָע ֵריהֶ ם ּ ְ
יר ְׁש ּ ָתם וְ י ׁ ַ
וִ ִ
ֲשר יְ הֹוָ ה
יך אֶ ת הַ ּגוֹ יִ ם א ׁ ֶ

ֱאלֹהֶ ָ
ובבָ ּ ֵתיהֶ ם:
יך נֹתֵ ן ְל ָך אֶ ת אַ ְרצָ ם וִ ִיר ְׁש ּ ָתם וְ יָ ׁ ַש ְב ּ ָת ְב ָע ֵריהֶ ם ּ ְ
יתב ְּב ִק ְר ֵויהוֹ ן ו ְּבבָ ּ ֵתיהוֹ ן:
ַע ְמ ַמ ָ ּיא ִ ּדי יְ ָי אֱלָ הָ ְך יָהֵ ב לָ ְך יָת אַ ְרעֲ הוֹ ן וְ ֵת ְיר ִת ּנוּן וְ ֵת ֵ

אֲרי יְ ׁ ֵשצֵ י יְ ָי אֱלָ הָ ְך יָת
)א( ֵ
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)ב(

ׁ ָשלוֹ ׁש ָע ִרים ּ ַת ְב ִ ּדיל לָ ְך ְּבתוֹ ְך אַ ְרצְ ָך אֲ ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ֹנ ֵתן ְל ָך ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה:

)ב( ׁ ָשלוֹ ׁש ָע ִרים ּ ַת ְב ִ ּדיל לָ ְך ְּבתוֹ ְך אַ ְרצְ ָך ֲא ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך נֹתֵ ן ְל ָך ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה:
ּ ַת ְפ ַר ׁש לָ ְך ְּבגוֹ אַ ְר ָע ְך ִ ּדי יְ ָי אֱלָ הָ ְך ָיהֵ ב לָ ְך ְל ֵמ ְיר ַת ּה:

)ב( ְּתלַ ת ִק ְרוִ ין

יל ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך וְ הָ יָה
בול אַ ְרצְ ָך אֲ ׁ ֶשר יַנְ ִח ְ
)ג( ּ ָת ִכין ְל ָך הַ ֶ ּד ֶר ְך וְ ִׁש ַּל ְׁש ּ ָת אֶ ת גְּ ּ
יל ָך יְ הֹוָ ה
ֲשר ַינְ ִח ְ
בול אַ ְרצְ ָך א ׁ ֶ
נוס ׁ ָ
ש ּ ָמה ָּכל רֹצֵ חַ ) :ג( ּ ָת ִכין ְל ָך הַ ֶ ּד ֶר ְך וְ ִׁשלַּ ְׁש ּ ָת אֶ ת גְּ ּ
לָ ּ

ֱאלֹהֶ ָ
נוס ׁ ָש ּ ָמה ָּכל רֹצֵ חַ :
יך וְ הָ יָה לָ ּ

)ג( ְּת ַת ּקֵ ן לָ ְך אָ ְרחָ א ו ְּת ַת ַּלת יָת ְּתחוּם אַ ְר ָע ְך ִ ּדי י ְַח ְסנִ ּנ ְָך יְ ָי אֱלָ הָ ְך

וִ יהֵ י ְל ֵמ ִעירוֹ ק ּ ַת ּ ָמן ָּכל קָ טוֹ לָ א:

הוא
הו ִּב ְב ִלי ַד ַעת וְ ּ
ָנוס ׁ ָש ּ ָמה וָ חָ י אֲ ׁ ֶשר י ּ ֶַכה אֶ ת ֵרעֵ ּ
)ד( וְ זֶה ְ ּדבַ ר הָ ֹרצֵ חַ אֲ ׁ ֶשר י ּ
ָנוס ׁ ָש ּ ָמה וָ חָ י אֲ ׁ ֶשר י ּ ֶַכה אֶ ת
לֹא שׂ נֵא לוֹ ִמ ְּתמֹל ִׁש ְל ׁשֹם) :ד( וְ זֶה ְ ּדבַ ר ָהרֹצֵ חַ ֲא ׁ ֶשר י ּ
הוא לֹא שׂ נֵא לוֹ ִמ ְּתמֹל ִׁש ְל ׁשֹם) :ד( וְ ֵדין ּ ִפ ְת ּגַ ם קָ טוֹ לָ א ְ ּדי ִֵערוֹ ק ּ ַת ּ ָמן וְ יִ ְתקַ ּיַם ִ ּדי
הו ִ ּב ְב ִלי ַד ַעת וְ ּ
ֵר ֵע ּ
יִ ְקטוֹ ל יָת חַ ְב ֵר ּה ְּבלָ א ַמנְ ְ ּד ֵע ּה וְ הוּא לָ א סָ נֵי לֵ ּה ֵמ ִא ְת ַמ ּ ֵלי ו ִּמ ְ ּדקָ מוֹ ִהי:

הו בַ יּ ַַער לַ חְ טֹב ֵעצִ ים וְ נִ ְ ּדחָ ה יָדוֹ בַ ּגַ ְרזֶן ִל ְכרֹת הָ ֵעץ
)ה( וַ אֲ ׁ ֶשר ָי ֹבא אֶ ת ֵר ֵע ּ
ָנוס אֶ ל אַ חַ ת הֶ ָע ִרים הָ אֵ ֶּלה
ָשל הַ ַּב ְרזֶל ִמן הָ ֵעץ ּ ָ
וְ נ ׁ ַ
הוא י ּ
הו וָ ֵמת ּ
ומצָ א אֶ ת ֵר ֵע ּ
ָשל
הו בַ יַ ּ ַער לַ ְחטֹב ֵעצִ ים וְ נִ ְ ּדחָ ה יָ דוֹ בַ ּגַ ְרזֶן ִל ְכרֹת הָ ֵעץ וְ נ ׁ ַ
וָ חָ י) :ה( וַ אֲ ׁ ֶשר יָ בֹא אֶ ת ֵרעֵ ּ
נוס אֶ ל אַ חַ ת הֶ ָע ִרים הָ אֵ ּלֶ ה וָ חָ י) :ה( וְ ִדי יֵעוֹ ל ִעם
הַ ַּב ְרזֶל ִמן הָ ֵעץ ּ ָ
הוא יָ ּ
הו וָ ֵמת ּ
ומצָ א אֶ ת ֵרעֵ ּ
חַ ְב ֵר ּה ְּבחֻ ְר ׁ ָשא ְל ִמ ּקַ ץ אָ ִעין וְ ִת ְת ְמ ֵרג יְ ֵד ּה ְּבפַ ְרזְ לָ א ְל ִמ ּקַ ץ אָ ִעין וְ יִ ְׁש ְּתלֵ ף ּ ַפ ְרזְ לָ א ִמן אָ ָעא וְ י ְַׁש ַּכח יָת חַ ְב ֵר ּה
וִ ימוּת הוּא י ִֵערוֹ ק לַ ח ֲָדא ִמן ִק ְרוַ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין וְ יִ ְתקַ ּיַם:

רש"י
)ב( ונחלה לא יהיה לו  -זו נחלת שאר:
בקרב אחיו  -זו נחלת חמשה .ואיני יודע מה
הוא ונ"ל שארץ כנען שמעבר הירדן ואילך
נקראת ארץ חמשה עממים ושל סיחון ועוג
שני עממים אמורי וכנעני ונחלת שאר לרבות
קיני וקנזי וקדמוני וכן דורש בפ' מתנות
שנאמרו לאהרן על כן לא היה ללוי וגו'
להזהיר על קיני וקנזי וקדמוני .שוב נמצא
בדברי רבינו קלונימוס הכי גרסינן בספרי:
ונחלה לא יהיה לו  -אלו נחלת חמשה:
בקרב אחיו  -אלו נחלת שבעה .נחלת חמשה
שבטים ונחלת שבעה שבטים ומתוך שמשה
ויהושע לא חלקו נחלה אלא לחמשה שבטים
בלבד שכן משה הנחיל לראובן וגד וחצי שבט
מנשה ויהושע הנחיל ליהודה ואפרים ולחצי
שבט מנשה ושבעה האחרים נטלו מאליהן
אחרי מות יהושע מתוך כך הזכיר חמשה לבד
ושבעה לבד :כאשר דבר לו  -בארצם לא
תנחל גו' אני חלקך:
)ג( מאת העם  -ולא מאת הכהנים :אם שור
אם שה  -פרט לחיה :הזרוע  -מן הפרק של
ארכובה עד כף של יד שקורין אשפלדו"ן:

והלחיים  -עם הלשון דורשי רשומות היו
אומרים זרוע תחת יד שנאמר ויקח רומח
בידו :לחיים  -תחת תפלה שנאמר ויעמוד
פינחס ויפלל :והקבה  -תחת האשה אל
קבתה:
)ד( ראשית דגנך  -זו תרומה ולא פירש בה
שיעור אבל רבותינו נתנו בה שיעור עין יפה
אחד מארבעים .עין רעה אחד מששים.
בינונית אחד מחמשים וסמכו על המקרא
שלא לפחות מאחד מששים שנאמר וששיתם
האיפה מחומר השעורים .ששית האיפה חצי
סאה כשאתה נותן חצי סאה לכור הרי א'
מששים שהכור שלשים סאין :וראשית גז צאנך
 כשאתה גוזז צאנך בכל שנה תן ממנהראשית לכהן ולא פירש בה שיעור .ורבותינו
נתנו בה שיעור א' מששים .וכמה צאן חייבות
בראשית הגז חמש רחלות שנאמר וחמש צאן
עשויות רע"א ראשית גז שתים .צאנך ארבעה.
תתן לו הרי חמשה:
)ה( לעמוד לשרת  -מכאן שאין שירות אלא
מעומד:
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)ו( וכי יבא הלוי  -יכול בבן לוי ודאי הכתוב
מדבר ת"ל ושרת יצאו לוים שאין ראוין
לשירות :ובא בכל אות נפשו וגו':
)ז( ושרת  -לימד על הכהן שבא ומקריב
קרבנות נדבתו או חובתו ואפילו במשמר
שאינו שלו ד"א עוד לימד על הכהנים הבאים
לרגל שמקריבין במשמר ועובדין בקרבנות
הבאות מחמת הרגל כגון מוספי הרגל ואע"פ
שאין המשמר שלהם:
)ח( חלק כחלק יאכלו  -מלמד שחולקין
בעורות ובבשר שעירי חטאות יכול אף
בדברים הבאים שלא מחמת הרגל כגון
תמידים ומוספי שבת ונדרים ונדבות ת"ל לבד
ממכריו על האבות חוץ ממה שמכרו האבות
בימי דוד ושמואל שנקבעו המשמרות ומכרו
זה לזה טול אתה שבתך ואני אטול שבתי:
)ט( לא תלמד לעשות  -אבל אתה למד
להבין ולהורות כלומר להבין מעשיהם כמה
הם מקולקלין ולהורות לבניך לא תעשה כך
וכך שזה הוא חוק העובדי כוכבים:
)י( מעביר בנו ובתו באש  -הוא עבודת
המולך עושה מדורות אש מכאן ומכאן
ומעבירו בין שתיהם :קסם קסמים  -איזהו
קוסם האוחז את מקלו ואומר אם אלך אם
לא אלך וכה"א עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד
לו :מעונן  -רע"א אלו נותני עונות שאומרים
עונה פלונית יפה להתחיל וחכ"א אלו אוחזי
העינים :מנחש  -פתו נפלה מפיו צבי
הפסיקו בדרך מקלו נפל מידו:
)יא( וחבר חבר  -שמצרף נחשים או עקרבים
או שאר חיות למקום אחד :ושואל אוב  -זה
מכשפות ששמו פיתום ומדבר משחיו ומעלה
את המת בבית השחי שלו :וידעוני  -מכניס
עצם חיה ששמה ידוע לתוך פיו ומדבר העצם
ע"י מכשפות :ודורש אל המתים  -כגון
המעלה בזכרותו והנשאל בגלגולת:
)יב( כל עושה אלה  -עושה כל אלה לא
נאמר אלא כל עושה אלה אפילו אחת מהן:
)יג( תמים תהיה עם ה' אלהיך  -התהלך
עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר
העתידות אלא כל מה שיבא עליך קבל
בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו:

)יד( לא כן נתן לך ה' אלהיך  -לשמוע אל
מעוננים ואל קוסמים שהרי השרה שכינה על
הנביאים ואורים ותומים:
)טו( מקרבך מאחיך כמוני  -כמו שאני
מקרבך מאחיך יקום לך תחתי וכן מנביא
לנביא:
)כ( אשר לא צויתיו לדבר  -אבל צויתיו
לחבירו:
ואשר ידבר בשם אלהים אחרים  -אפילו
כוון את ההלכה לאסור את האסור ולהתיר
את המותר :ומת  -בחנק שלשה מיתתן בידי
אדם המתנבא מה שלא שמע ומה שלא נאמר
לו ונאמר לחבירו והמתנבא בשם עבודת
כוכבים אבל הכובש את נבואתו והעובר על
דברי נביא והעובר על דברי עצמו מיתתן
בידי שמים שנאמר אנכי אדרוש מעמו:
)כא( וכי תאמר בלבבך  -עתידין אתם לומר
כשיבא חנניה בן עזור ומתנבא הנה כלי בית
ה' מושבים מבבלה עתה מהרה וירמיהו
עומד וצווח על העמודים ועל הים ועל יתר
הכלים שלא גלו עם יכניה בבלה יובאו עם
גלות צדקיהו:
)כב( אשר ידבר הנביא  -ויאמר דבר זה
עתיד לבא עליכם ותראו שלא יבא הוא הדבר
אשר לא דברו ה' והרוג אותו וא"ת זו
במתנבא על העתידות הרי שבא ואמר עשו
כך וכך ומפי הקב"ה אני אומר כבר נצטוו
שאם בא להדיחך מאחת מכל המצות לא
תשמע לו אא"כ מומחה הוא לך שהוא צדיק
גמור כגון אליהו בהר הכרמל שהקריב בבמה
בשעת איסור הבמות כדי לגדור את ישראל
הכל לפי צורך שעה וסייג הפרצה לכך נאמר
אליו תשמעון :לא תגור ממנו .לא תמנע
עצמך מללמד עליו חובה ולא תירא ליענש
עליו:
)ג( תכין לך הדרך  -מקלט מקלט היה כתוב
על פרשת דרכים :ושלשת את גבול ארצך -
שיהא מתחלת הגבול עד העיר הראשונה של
עיר מקלט כשיעור מהלך שיש ממנה עד
השנייה וכן משנייה לשלישית וכן מן השלישית
עד הגבול השני של ארץ ישראל:
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)ה( ונדחה ידו  -כשבא להפיל הגרזן על העץ
ותרגומו ויתמריג ידיה לשון ונשמטה ידו
להפיל מכת הגרזן על העץ .כי שמטו הבקר
ת"י ארי מרגוהי תוריא :ונשל הברזל מן העץ

 יש מרבותינו אומרים נשמט הברזל מקתוויש מהם אומרים שישל הברזל לחתיכה מן
העץ המתבקע והיא נתזה והרגו:

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

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

טעון גניזה

