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החתם סופר )שו"ת, ו, סא(

רוצים  אינם  ואפילו התלמידי חכמים  אינם מצויים,  ספרי הרמב"ן מצויים אלא שעוסקיו 
לעיין בו, ולא ימצא אחד בעיר הבקי בו. ובאמת הספר הזה הוא יסוד אמונה ושורש הדת 
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מהר"ם שיק )שאול בחיר ה', עמוד ט(

והנה מורי החתם סופר חיבב מאוד את הרמב"ן, ולמד כל ימיו חומש – רש"י עם פירוש 
הרמב"ן, וביקש מתלמידיו תמיד ללמוד כן. אלו הבחורים שידע עליהם שהם לומדים פירוש 
הרמב"ן – הוא חיבב וקירב מאוד, וגם אני הייתי בין אותם תלמידים. גם ידוע שמורי החתם 

סופר היתה לו ניצוץ נשמת הרמב"ן.

הריטב"א )הקדמה לספר הזיכרון(

ואשר החזיק ביסודות התורה ותקעם במקום נאמן, האשל הגדול, מצדיק הרבים ככוכבים, 
רבי משה בן נחמן... עשה אזנים לסתרי התורה, בחכמה ההיא אשר היא מפנינים יקרה, והוא 

אמת, ותורתו אמת, וחותמו חותם אמת.

הריב"ש )שו"ת, סימן תטו(

וכבר ידעת כי היה הרמב"ן סיני ועוקר הרים וכל דבריו כגחלי אש, ועליו סומכין בכל גלילות 
קטלוניא כמשה מפי הגבורה.

רבי יצחק קנפאנטון )דרכי התלמוד סימן יב(

כל  ולצמצם  ולהוציא  ולהשתדל  היטב  דק  בעיון  לעיין  צריך אתה  ז"ל  הרמב"ן  ובחידושי 
לשונו בענין שלא ישאר בו דבר מיותר אפילו אות אחת, כי כל דבריו הם במשקל ובמספר 

ובמדה.

הרב קוק )הסכמה לספר כור זהב(

רבינו הגדול, רבן של ישראל, אשר כל עדרי הקודש צמאים לשתות בצמא את דבריו.

הרב אהרן ליכטנשטיין )מבקשי פניך עמ'  40, 45(

לּו אבד ספר 'מורה נבוכים', היה זה הפסד, אבל לא כביר. עם ישראל היה מחזיק מעמד. אבל 
אם פירושו של הרמב"ן לתורה היה הולך לאיבוד אני מרגיש שהיה קטסטרופה. בלי ללמוד 

רמב"ן על התורה? אין זה חור בהשכלה, זה בור בשכל!



ברכת מו"ר הרב זלמן ברוך מלמד – ראש ישיבת בית אל

ב"ה	כה	תשרי	ה'תשע"ח

שמחתי	לראות	את	החוברת	שכתבו	בני	הישיבה	היקרים	
והחביבים,	אבישי	לקס	נ"י	משיעור	ה'	ואתו	גילעד	ליפשיץ	נ"י	
משיעור	ג',	בה	סיכומים	של	דברי	הרמב"ן	על	התורה	בנושאי	
אמונה,	פירות	שקידתם	בלימוד	הרמב"ן,	וברצונם	להוציא	
לאור	את	החוברת	מתוך	מחשבה	שהיא	תועיל	למבקשים	

לעסוק	בעניינים	אלו.

ברכתי	להם	שיעלו	מעלה	במעלות	התורה,	ויעשו	חיל	
בלימודם.

חזקו	ואמצו,	עלו	והצליחו
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הקדמה
ברוך	ה'	אשר	בחר	בנו	מכל	העמים	ונתן	לנו	את	תורתו.	תורת	חיים	זו	אין	תפקידה	
רק	להורות	לאדם	את	האסור	והמותר,	אלא	להורות	לאדם	איך	לפגוש	את	רבונו	
של	עולם,	בין	במעשיו	ובין	ברוחו:	"דבר	–	זו	הלכה,	דבר	–	זו	אגדה"	)בבלי	סנהדרין	פז,	
א	וירושלמי	שם	יא,	ג(.	כי	כיוון	שרצה	ה'	שנכיר	אותו	ונדבוק	בדרכיו	לא	יתכן	שהתורה	

תצטמצם	רק	להוראה	מעשית,	מבלי	לתת	הכוונה	לרוח.	דבר	כזה	יגרום	שהאדם	
יהיה	"נבל	ברשות	התורה",	כלשון	הרמב"ן	)עיין	בפירושו	לויקרא	יט,	ב(.

לאורך	כל	ספרות	חז"ל	שזורים	דברי	ההלכה	בדברי	אגדה,	להורות	שבמעשים	
שנצטווינו	טמונות	גם	כוונות	ודיעות,	והמעשה	ללא	כוונה	איננו	מספיק.	כמובן	
שגם	כוונה	שלא	יתלווה	אליה	מעשה	מדויק	אינה	מספקת.	שני	חלקים	אלו	של	
התורה	ַמפרים	זה	את	זה,	וכמו	שמצאנו	שפסלו	חכמים	את	הכופרא	ואת	ההירדוף	

לארבעת	המינים	משום	"דרכיה	דרכי	נעם"	)סוכה	לב,	א-ב(.

אף	שכל	רבותינו	הראשונים	כולם	ענקים	וקדושים,	נתייחד	הרמב"ן	בתחומי	
ממשלתו.	מחד,	מגדולי	פרשני	התלמוד,	אשר	כל	חכמי	ספרד	יונקים	מתורתו,	
ומבארים	דבריו.	מאידך,	מגדולי	חכמי	הקבלה	בדורו.	ממנהיגי	הדור,	שיודע	להיות	
איש	שלום,	אבל	גם	לא	ירא	להתווכח	עם	יהודים	מומרים	לפני	מלכים	ושרים.	
מפירושו	לתורה,	המשובץ	עיקרי	אמונה	אותם	דלה	מעומק	דברי	חז"ל,	מתגלה	
לנו	דמותו	כאיש	רוח	שכל	חייו	ואורחותיו	אמונה.	מלא	בישרות	שלא	תסולא,	ולא	
חושש	להקשות	על	פירושי	חז"ל,	אך	בסופו	של	דבר,	כלשונו,	"הקבלה	תכריע".	
כמו	כן	לא	חשש	הרמב"ן	לחזור	בו	מפירושיו	ולעמוד	על	האמת	בעקבות	הוכחות	
ארכיאולוגיות	שנחשף	אליהן	)עיין	בראשית	מח,	ז	בעניין	מקום	קבורת	רחל,	ושמות	ל,	יג	בעניין	מחצית	
השקל(.	בנוסף,	נראה	שבתי	המדרש	של	התורה	הגואלת	ממשיכים	את	תורתו	

בעניינים	רבים.	דבריו	פותחו	והורחבו	על	ידי	רבותינו	גדולי	האחרונים,	כמהר"ל,	
רמח"ל	ומרן	הרב	זצ"ל.

והנה,	עם	כל	גדלותו	ורוחב	דעתו,	רבים	מתקשים	להקיף	את	תורתו.	פירושו	
לתורה	כתוב	בשפה	שהבנתה	דורשת	מאמץ,	וכיוון	שפירושו	עוסק	בתחומים	רבים	
)פשט,	בלשנות,	הגות,	ביאור	לנביאים	והיסטוריה(	אורכו	של	הפירוש	מקשה	על	הלומד	הממוצע.	

בחוברת	זו	באנו	לתת	מענה	לקושי	זה.	בעזרתה	יכול	כל	לומד	לפגוש	את	עיקרי	
אמונתו	של	הרמב"ן.	ישנה	מעלה	גדולה	בלימוד	אמונה	דרך	פרשן	על	התורה,	
משום	שניכר	ללומד	שעיקרי	האמונה	יוצאים	ומיוסדים	על	פסוקי	התורה	שבכתב,	
ואמונתנו	והשקפתנו	נובעת	וממשיכה	את	השקפת	האבות,	משה	רבנו	והזקנים.



על החוברת

אלו	הקריטריונים	העיקריים	על	פיהם	החלטנו	איזה	פירוש	לציין	ואיזה	לא:

פירוש	שנותן	תשובה	לשאלות	אמונה	שכיחות	בראשונים,	כמו	מציאות		 
הבורא,	שכר	ועונש,	השגחה	וכדומה.	

פירוש	שנותן	טעם	לאחת	ממצוות	התורה.		 

פירוש	ממנו	אפשר	ללמוד	הדרכה	לעבודת	ה':	תפילה,	בטחון,	מידות	וכדומה.		 

ציינו	מקומות	בהם	הרמב"ן	מדבר	על	ארץ	ישראל.	הלכנו	בזה	בעקבות		 
המחבר	עצמו,	שלימד	על	גודל	המצווה,	וכתב	שכל	קיום	התורה	תלוי	בה,	

וקיום	התורה	בחו"ל	הוא	רק	משום	הצבת	ציונים	)עיין	בפירושו	ויקרא	יח,	כה(.

כל	עמוד	בחוברת	מתחלק	לארבע	עמודות.	בעמודה	הראשונה	מצויין	מקור	
הדברים	בתורה,	בפרק	ופסוק.	בעמודה	שלידה	מופיע	ה'דיבור	המתחיל'	בפירוש	
הרמב"ן.	בעמודה	השלישית	מובאת	כותרת	לקטע,	שמתמצתת	את	הנקודה	המרכזית	

שלו,	וברביעית	נוסף	ביאור	לדברי	הרמב"ן	בשפה	קלה.

בביאורנו	ניסינו	לדייק	בכוונת	הרב	המחבר.	ברור	לנו	שכל	ביאור	הוא	גם	פירוש,	
ולכן	השתדלנו	להצמד	לרבותינו	הראשונים	שפירשו	את	דבריו.	יש	לדעת	שכמו	
שעל	פירושו	לתלמוד	רבו	הראשונים	המביאים	את	דבריו	ומסבירים	אותם,	כך	גם	
על	פירושו	לתורה.	בולטים	רבינו	בחיי	ובעל	הטורים	המביאים	את	דבריו	תדיר.	
גם	הריטב"א	חיבר	פירוש	על	פירוש	הרמב"ן,	ובו	השיב	לקושיותיו	על	הרמב"ם.	
במהלך	הכתיבה	השוונו	את	פירושו	לראשונים	אלו,	ובעיקר	לרבנו	בחיי,	ועל	פי	זה	
כתבנו	את	הביאור.	לעיתים	רחוקות	נעזרנו	ב'רמב"ן	המבואר'	)מהדורת	עוז	והדר(.	חשוב	
לציין	שאין	מטרת	הביאור	להחליף	את	הלימוד	מתוך	פירוש	הרמב"ן.	פירושו	של	
הרמב"ן	עמוק	ואיננו	מתיימרים	לומר	שירדנו	לסוף	דעתו.	הביאור	נועד	רק	להציג	
ללומד	את	הפירוש	בשפה	קלה	ומבוארת,	כדי	שילך	ויראה	את	הדברים	במקורם.	
אנחנו	נושאים	תפילה	שיצא	דבר	מתוקן	מתחת	ידינו,	ונשמח	מאוד	אם	הקורא	

ישלח	לנו	הערות	ותיקונים.

דברי	הרמב"ן	קצרים	במקום	אחד	וארוכים	במקום	אחר.	כאשר	דבריו	הנזכרים	
במקומות	אחרים	מסייעים	להבנה	השתדלנו	לציין	אותם	בתוך	סוגריים.	לעיתים	
שילבנו	את	פירושו	שם	בתוך	הביאור,	ולעיתים	רק	ציינו.	יש	מקומות	בהם	ציינו	
למקום	אחר	אע"פ	שאין	ממנו	תוספת	להבנה,	רק	כדי	להעיר	שהדבר	כבר	נזכר,	
והשתדלנו	לציין	למקום	אחד	אף	אם	נזכר	גם	במקומות	אחרים.	במקומות	מועטים	



ציינו	למקום	בו	הוא	מפרש	פירוש	אחר	לאותו	עניין.	השתדלנו	שכאשר	אין	תוספת	
ביאור	המקור	מצויין	רק	ב"עיין",	ואילו	כאשר	יש	תוספת,	או	הסבר	אחר	ציינו	
"ועיין",	בתוספת	וא"ו.	בכל	מקום	בו	אנחנו	מציינים	"עיין"	או	"ועיין"	בתוך	סוגריים	

פירושו	לעיין	בפירוש	הרמב"ן.

כדי	להקל	על	הלומד	שזמנו	קצר	ורוצה	ללמוד	את	הפירושים	העיקריים	הבלטנו	
את	הכותרות	של	הפירושים	היסודיים	יותר	לדעתנו.

כיוון	שהרמב"ן	בכתיבתו	לא	ציין	פסוקים,	לעיתים	יש	הבדל	בין	מהדורות	בחלוקת	
הפסוקים.	כתבנו	את	המקורות	לרוב	על	פי	חומש	"תורת	חיים"	)מוסד	הרב	קוק	תשנ"ג(,	

ולעיתים	כתבנו	על	פי	המהדורה	הקיימת	בפרוייקט	השו"ת	)"מחוקקי	לב"	תשכ"א(.

צירפנו	בסוף	החוברת	מפתח	על	פי	נושאים,	כדי	שיוקל	על	המעיין	למצוא	נושא	
מסויים	ברמב"ן.

תודות

ראשית	כל	רצוננו	להודות	להורינו,	שכל	לימודינו	בישיבה	הוא	בזכותם,	בסיועם	
ועידודם.	תודה	גדולה	אנחנו	חבים	לישיבת	בית	אל,	בה	אנו	גדלים	בתורה	ובמידות,	
ובמיוחד	לראש	הישיבה	הגאון	הרב	זלמן	ברוך	מלמד	שליט"א,	שעיקרי	תורתנו	
ממנו.	תודה	נוספת	לר"מים	בישיבה	על	שגדלונו,	ולבחורים,	ובפרט	לאלו	שהעירו	
את	הערותיהם	על	החוברת,	עוד	במתכונת	הדף	השבועי.	הם	ממש	שותפים	לכתיבה.	
ברכה	נתונה	לאברהם	רחמים,	על	שעימד	את	החוברת	בחריצות	ובטוב	טעם,	

ולאסתר	לקס,	על	שעיצבה	את	הכריכה.

יהי	רצון	מלפני	אבינו	שבשמים	שמתוך	העיסוק	ביסודי	אמונתנו	נזכה	לעבדו	
בעומק	ובבהירות,	בשמחה	ובחפץ,	ונזכה	לראות	בבנין	בית	המקדש	ובביאת	הגואל,	

במהרה	בימינו.

העורכים
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W  X הקדמה לספר בראשית

ד"ה משה הקדמה
רבינו

הקדמה לפירוש 
ולספר בראשית

ספר	התורה	כולו	נכתב	על	ידי	משה	רבנו	מפי	
ה',	ובתוכו	גם	ספר	בראשית,	שנאמר:	"ואתנה	לך	
את	לוחות	האבן	והתורה	והמצוה"	–	"התורה"	זה	
מעשי	האבות,	שהם	מורים	אותנו	בענייני	האמונה.	
אם	כך,	לכאורה	היה	צריך	שספר	בראשית	יפתח	
בפסוק	כעין	'וידבר	אלהים	אל	משה',	כי	הרי	אלו	
דברים	שמשה	שמע	וכתב.	אלא	שמשה	כתב	את	
התורה	בגוף	שלישי	ללמד	שהתורה	קדמה	לו	

ולעולם.

הדבר	הראשון	שלימד	ה'	את	משה	בהר	היה	חכמת	
בריאת	כל	הנבראים,	עליונים	ותחתונים.	החל	
מהכוחות	התחתונים	שבטבע,	דרך	החכמה	להכיר	
בפניו	של	אדם	אם	הוא	גנב	או	נאף,	עד	החכמות	
הגדולות	ביותר.	וזה	מה	שחז"ל	אמרו	שחמישים	
שערי	בינה	נבראו	בעולם	וכולם	נמסרו	למשה	
חוץ	מאחד.	ויכול	להיות	שהשער	שלא	נמסר	הוא	
השער	שעוסק	בידיעת	הבורא.	כל	החכמות	האלו	
כולן	כתובות	בתורה,	בפירוש	או	ברמזים	שונים,	
ועל	ידי	רמזים	אלו	למד	את	כל	חכמתו	שלמה	

המלך,	החכם	מכל	אדם.

עוד	נמסר	לנו	דבר	נוסף	על	תורתנו,	שכל	התורה	
כולה	היא	שמותיו	של	הקב"ה.	היינו,	שעל	ידי	
צירופים	 התורה,	 מילות	 של	 שונה	 פיסוק	
וגימטריאות	יוצאים	שמות	ה'.	ולכן	הדין	הוא	
שספר	תורה	שחסרה	בו	אות	אחת	פסול,	כי	למרות	
שאין	שינוי	במשמעות	פשט	הפסוק,	חסר	בשמות	
ה'.	ולכן	התאמצו	חכמי	ישראל	למנות	את	אותיות	
התורה,	ולציין	אילו	מילים	נכתבו	בכתיב	חסר	

ואילו	במלא.
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פשטי	 את	 ללמד	 היא	 הזה	 הפירוש	 מטרת	
המקראות	והמדרשים,	וללמד	מוסר	מפי	חז"ל.	
ואת	סתרי	התורה	שמוזכרים	בפירוש	אין	לנסות	
להבין,	ורק	רעה	יכולה	לצאת	מזה,	אלא	אם	קיבלת	
מפי	מקובל	חכם	לאזנך.	'במה	שהורשית	התבונן,	

ואין	לך	עסק	בנסתרות'.
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W  X פרשת בראשית

ד"ה א, א
בראשית 
וכו' אמר 
רבי יצחק

התחלת התורה 
מ"בראשית" 

מלמדת שהארץ 
ניתנת לשומרי 

מצוות ה'

רש"י	הביא	את	דברי	רבי	יצחק,	ששאל	למה	
היתה	צריכה	התורה	להתחיל	מ"בראשית",	ולא	
מן	המצווה	הראשונה.	הרמב"ן	מקשה	על	שאלתו,	
ודאי	שהיה	צריך	לכתוב	על	בריאת	העולם,	שהרי	
חידוש	העולם	זה	מיסודי	האמונה.	מתרץ	הרמב"ן	
שכוונת	רבי	יצחק	שאמנם	היה	צריך	להזכיר	את	
בריאת	העולם,	אבל	לא	היה	צריך	להאריך	בזה	כל	
כך,	כי	פרשת	הבריאה	היא	סוד	ואיננה	מובנת,	אלא	
רק	על	ידי	קבלת	הפירוש	ממשה	רבנו.	תשובת	
רבי	יצחק	היא	שהיה	צריך	להזכיר	כל	מעשה	
הבריאה,	ונתינת	הארץ	לאדם	הראשון,	ושגורש	
מגן	עדן	לאחר	חטאו.	וכן	להזכיר	שאנשי	דור	
המבול	נסתלקו	מן	העולם,	ואנשי	דור	הפלגה	
נפוצו	מארצם,	ללמד	שהנהגת	ה'	להוציא	את	
החוטא	מארצו,	ולתת	אותה	לאחר.	ולכן	נתן	את	
ארץ	כנען	לישראל,	זרע	אוהבו.	ואם	יחטאו,	תקיא	

הארץ	גם	אותם.

ד"ה א, א
בראשית. 
כתב רש"י

הדרך בה נברא 
העולם

רש"י	מסביר	שכוונת	הפסוק	לומר	שבתחילת	
מעשה	בריאת	השמים	והארץ	קודם	כל	ברא	ה'	את	
האור.	ואין	להסביר	ש"בראשית"	פירושו	שהדבר	
הראשון	שברא	ה'	היה	השמים	והארץ,	שאם	כן	היה	
צריך	לכתוב	'בראשונה',	כי	מילת		'בראשית'	על	פי	
הדקדוק	צריכה	להיות	דבוקה	למילה	אחרת,	ופה	
אין	זה	כך.	ודחה	רש"י	פירוש	זה	בעוד	קושיות.	

הרמב"ן	דוחה	את	קושייתו	של	רש"י	ומסביר	את	
הפסוק	באופן	אחר.	בתחילה	ברא	ה'	יש	מאין	חומר	
היולי,	הנקרא	בלשון	התורה	"תוהו",	שאפשר	ליצור	
ממנו	את	כל	הבריאה	כולה.	ואותו	חומר	שימש	
לשמים	ולארץ,	ומהשמים	יצר	הקב"ה	את	הרקיע	
וכל	צבא	השמים	)עיין	בפסוק	ח'(,	ומחומר	הארץ	פיתח	
הקב"ה	את	ארבעת	היסודות,	ולאחר	מכן	את	שאר	

הבריאה	אשר	תחת	השמים,	כסדר	הכתובים.
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ד"ה וירא א, ד
אלהים

קיום הבריאה תלוי 
ברצונו של הקב"ה

רש"י	מביא	מחז"ל	שראה	הקב"ה	שהאור	שנברא	
טוב,	ולא	ראוי	שישתמשו	בו	רשעים,	ולכן	גנזו	
לצדיקים	לעתיד	לבוא.	ראב"ע	פירש	ש"וירא"	
פירושו	שהקב"ה	שם	לב	לטובו	של	האור,	ולכן	
הבדילו	מהחושך	וקרא	להם	שמות	שונים.	הרמב"ן	
דוחה	הסברים	אלו	משום	שמשמע	מהם	ששינה	
הקב"ה	את	דעתו	לאחר	שראה	את	האור	שיצר.	
אלא	מסביר	הרמב"ן	שלאחר	כל	יום	בבריאה	כתבה	
התורה	"וירא	אלהים"	להגיד	שלאחר	שנברא	הדבר	
הקב"ה	רוצה	בקיומו.	ואנו	למדים	מזה	שללא	רצונו	

היה	הדבר	מתבטל	ונעלם.

ד"ה א, כו
נתייחד 
בעשיית

אמירת "נעשה 
אדם"

כשה'	אמר	"נעשה	אדם"	בלשון	רבים	כוונתו	אליו	
ולארץ,	כי	הקב"ה	ברא	יש	מאין	את	הארץ	וממנה	
פיתח	את	הבריאה	)לעיל	א,	א(.	ואמר	ה'	"בצלמנו	
כדמותנו"	כיון	שדמותו,	היינו	גופו	של	האדם,	
הוא	מן	האדמה,	ואילו	נפשו	דומה	לעליונים,	שלא	
תמות	במיתת	הגוף.	ופירוש	'צלם'	הוא	תארו,	
שנקבע	לא	רק	לפי	מראהו	אלא	גם	לפי	יכולותיו	
ורצונותיו.	ובהמשך	אמרה	התורה	"בצלם	אלהים	
ברא	אותו"	ולא	הזכירה	את	הארץ,	משום	שרצה	

הכתוב	להגיד	מעלת	האדם	על	שאר	הנבראים.

ד"ה הנה א, כט
נתתי

אכילת בשר הותרה 
לאדם בגלל נח

מתחילה	אסרה	התורה	על	האדם	לאכול	מן	החי,	
כיון	שמעלתו	קרובה	לאדם,	שהוא	יכול	לנוע,	ויש	
לו	שליטה	על	חייו.	אבל	לאחר	שהשחית	כל	בשר,	
והציל	הקב"ה	חלק	מבעלי	החיים	בגלל	צדיקותו	
של	נח,	התיר	לבני	נח	לאכול	מן	החי,	כיון	שהחי	
נמצא	כאן	בזכותו.	ועם	זאת	עדיין	אסר	את	אכילת	

הנפש,	באכילת	דם	ואבר	מן	החי.



בראשית  19

ד"ה ודע ב, ג
כי נכלל

ימי הבריאה רומזים 
לימי העולם

ששת	ימי	הבריאה	רומזים	לששת	אלפי	השנים	
בהם	יתקיים	העולם.	היום	הראשון	בו	נברא	האור,	
הוא	כנגד	ימי	חיי	אדם	הראשון,	שהיה	אורו	של	
עולם.	היום	השני	בו	הובדלו	מים	ומים,	כנגד	זה	
שהובדלו	נח	ובניו	מן	הרשעים	שנספו	במים.	ושני	
ימים	אלו	שבהם	לא	נשלמה	שום	בריאה	בארץ	
הם	כנגד	אלפיים	שנה	בהם	אף	אחד	לא	קרא	
בשם	ה'.	היום	השלישי	בו	נראתה	היבשה	וצמחו	
פירות,	כנגד	ימי	אברהם	שקרא	בשם	ה'	והביא	
רבים	לאמונה.	וכן	כנגד	ימי	יצירת	עם	ישראל,	
קבלת	התורה	והישיבה	בארץ.	היום	הרביעי	בו	
נבראו	המאורות,	כנגד	הקמת	בתי	המקדש.	וכמו	
שהלבנה	מתמעטת,	ולאחר	מכן	נולדת	שוב,	כך	
חרב	הבית	הראשון,	ולאחר	מכן	נבנה	בית	שני.	
היום	החמישי	בו	נבראו	הדגים,	כנגד	הגלות	בה	
האדם	נעשה	הפקר	כדג,	ללא	משגיח.	והיום	השישי	
בו	נברא	האדם,	כנגד	זמן	ביאת	המשיח.	והיום	
השביעי	בו	שבת	ה'	רומז	לעולם	לאחר	שיתוקן,	

העולם	הבא.

ד"ה ודע כי ב, ז
המתחכמים

כמה נפשות יש 
באדם

חלק	מחכמי	המחקר	סוברים	שיש	שלוש	נפשות	
באדם:	נפש	המגדלת,	שקיימת	גם	בצומח.	נפש	
התנועה	שקיימת	בבע"ח,	ונפש	משכלת.	ויש	
שסוברים	שיש	באדם	רק	נפש	אחת,	ובה	שלוש	
כוחות.	משמעות	הכתוב	כאן	שאכן	יש	לאדם	
נפש	אחת,	שאותה	נפח	בו	ה',	ולפניה	היה	דומם.	
אמנם	דעת	חז"ל	ואונקלוס	היא	שבאדם	שלוש	
נפשות,	ולפי	דבריהם	יש	להסביר	שבמילים	"וייצר	
ה'	אלהים	את	האדם"	מתוארת	יצירת	נפש	התנועה,	
ולאחר	מכן	מתאר	הפסוק	שה'	נופח	באדם	את	

הנפש	המשכלת.

ד"ה ועץ ב, ט
החיים 

אילן

עץ הדעת טוב ורע - 
עץ הרצון

פירות	עץ	החיים	נותנים	לאוכליו	חיים	ארוכים,	
ולדעת	המפרשים,	פירות	עץ	הדעת	טוב	ורע	
נותנים	את	תאוות	המשכב.	הרמב"ן	דוחה	את	
דבריהם,	שהרי	ה'	אמר	שאכילת	הפרי	גרמה	לאדם
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להיות	כאלהים.	אלא	מסביר	הרמב"ן	שפירות	העץ	
נותנים	את	כח	הרצון	והבחירה	בטוב	או	ברע.	ודעת	
פירושו	רצון.	אמנם	מידה	זו	היא	מידת	אלהים,	
אבל	ה'	אסר	על	האדם	לאכול	מפני	שרצון	זה	

מביא	לאדם	גם	יצר	תאווה.	

ד"ה ביום ב, יז
אכלך

אדם הראשון היה 
צריך לחיות לעולם

הקב"ה	מזהיר	את	אדם	שלא	לאכול	מן	העץ,	
כי	ביום	שיאכל	תיגזר	עליו	מיתה.	חכמי	הטבע,	
שכיון	 מסבירים	 קדמון,	 שהעולם	 שסוברים	
היה	 תמיד	 היסודות	 מורכב	מארבעת	 שאדם	
סופו	למות,	אלא	שכוונת	ה'	שימות	קודם	זמנו.	
אבל	לפי	חז"ל	לולא	שאדם	חטא	לא	היה	מת	
לעולם.	כי	הנשמה	היתה	נותנת	חיים	בגוף	ורצון	
ה'	היה	ממשיך	לקיימו.	וזהו	ההסבר	האמיתי,	כי	
מי	שמאמין	שהעולם	מחודש	וקיים	ברצון	ה'	גם	
יאמין	שהאדם	יכול	להתקיים	לעולם	ברצון	ה'.	
ואפשר	עוד	להסביר	שפירות	גן	עדן	היו	מקיימים	
את	הגוף	כמו	המן	במדבר,	ולאחר	שגזר	ה'	על	
האדם	שיאכל	מן	האדמה,	ממילא	סופו	שימות.

ד"ה ודע ג, כב
והאמן

כנגד המציאות 
הגשמית בעולם 
ישנה מציאות 

רוחנית

יש	להאמין	כי	גן	עדן	הוא	מקום	בארץ,	וכן	העצים	
והנהרות	המתוארים	בפרשה	קיימים	בארץ.	אמנם,	
חוץ	מקיומו	הגאוגרפי	של	גן	עדן	יש	בשמים	גם	כן	
גן	עדן	רוחני,	שהוא	יסוד	לגן	עדן	שלמטה.	ואדם	
הראשון	חטא	בגן	עדן	התחתון	ובעליון	שכנגדו.	
וחז"ל	רמזו	שיש	מציאות	רוחנית	כנגד	גן	עדן	
כשאמרו:	"לעבדה	ולשמרה	-	אלו	הקרבנות"	כי	
הקרבנות	משפיעים	ברכה	למעלה,	ומלמעלה	

יורדת	הברכה	לגן	עדן	ולעולם	)עיין	לעיל	ב,	ח(.

ד"ה ואליך ד, ז
הקב"ה מציע לקין תשוקתו

לחזור בתשובה

הקב"ה	אומר	לקין	שאמנם	היצר	הרע	רוצה	לשלוט	
על	מעשיו,	אבל	בכוחו	לשלוט	בו	ועל	ידי	שיתקן	
את	דרכיו	יסיר	אותו	מעליו.	וכוונת	ה'	לומר	לקין	

שתמיד	הוא	יכול	לשוב	בתשובה	ויסלח	לו.
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ד"ה ויהיו ה, ד
ימי

הקב"ה מאריך את 
חיי הצדיקים

דעת	הרמב"ם	שאריכות	הימים	היתה	רק	ליחידים,	
בנס	או	על	ידי	התנהגות	בריאה.	אבל	שאר	בני	
הדור	חיו	באורך	רגיל.	הרמב"ן	דוחה	את	דברי	
הרמב"ם	ומסביר	שהסיבה	לאריכות	הימים	של	
אדם	הראשון	היתה	משום	שהוא	מעשה	ידיו	של	
הקב"ה,	ונברא	בגוף	מתוקן	שמטבעו	לחיות	זמן	רב,	
וכך	גם	צאצאיו	אנשי	דורו.	לאחר	המבול	נתקלקל	
האויר	והתקצרו	חיי	האנשים	לכארבע	מאות	שנה,	
ולאחר	שדור	הפלגה	נפוצו	בארץ	שינוי	האויר	קיצר	
ימיהם	בחצי.	ונראה	שבזמן	האבות	כבר	היו	חיים	
כשבעים	שמונים	שנה.	אמנם,	לצדיקים	הקב"ה	
מאריך	את	ימיהם,	כמו	שמצינו	שיעקב	ציין	לפרעה	

את	אריכות	ימיהם	של	אבותיו.

ד"ה בשגם ו, ג
הוא

בני האדם לא ראוים 
לרוח אלהים כיון 

שנמשכו אחר 
התאוות

הקב"ה	אומר:	"לא	ידון	רוחי	באדם	לעולם,	בשגם	
הוא	בשר".	רש"י	הסביר	שהקב"ה	כועס	על	בני	
האדם	שמעיזים	לחטוא,	אע"פ	שהם	רק	בשר	
ודם.	ראב"ע	הסביר	שבנוסף	לחמס	שעשו,	גם	
סופם	למות,	כי	בשרם	יתפרק	ליסודותיו.	הרמב"ן	
מקשה	על	הסבר	זה,	שידוע	הדבר	שסוף	כל	אדם	
למות,	ולמה	זו	סיבה	להביא	המבול.	אלא	מסביר	
הרמב"ן	שכוונת	ה'	לומר	שסוף	סוף	גם	האדם	
הוא	רק	בשר,	כשאר	בעלי	החיים,	ולא	ראוי	להיות	
רוח	אלהים	בקרבו.	והכוונה,	שבגלל	שנמשכו	בני	
האדם	אחר	הגופניות	והתאוות,	לא	ראוי	להמשיך	

לקיים	בקרבם	רוח	אלהים.
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W  X פרשת נח

ד"ה איש ו, ט
צדיק

נח היה שלם 
בצדקותו, והאמין 

רק בה'

התורה	מציינת	שנח	היה	"צדיק	תמים".	'צדיק'	
פירושו	זכאי	בדין,	וכוונת	התורה	שנח	היה	שלם	
בצדקותו,	זכאי	לגמרי,	ולכן	הציל	אותו	ה'	מן	
המבול.	וראב"ע	הסביר	שהיה	נח	"צדיק"	במעשיו,	
ו"תמים"	בלבו.	אחרי	כן	מציינת	התורה	שהיה	נח	
הולך	אחרי	ה'	לבדו,	ולא	אחר	עבודה	זרה	וכוכבי	

השמים	)עיין	להלן	יז,	א(.

ד"ה מכל ו, יט
בשר

דרך הניסים היא  
שהאדם ישתדל 

בכל כוחו, והשאר 
ישלים הקב"ה

נח	נצטווה	להביא	שנים	מכל	מין	ומין	מבעלי	
מינים	 ומהם	 רבים,	 מינים	 יש	 כידוע	 החיים.	
יתכן	 לא	 כן,	 ואם	 רב,	 מזון	 שאוכלים	 גדולים	
שהיה	לנח	מקום	למזון	לכל	בעלי	החיים	למשך	
שנה.	אלא	שהיה	נס,	והחזיק	מועט	את	המרובה.	
ולמרות	שבכל	מקרה	היה	צריך	נס,	לא	עשה	נח	
את	התיבה	קטנה	כדי	שיראו	אותה	אנשי	דורו	
ויתעוררו	לתשובה.	ועוד	אפשר	להסביר,	שדרך	
כל	הניסים	בתורה	ובנביאים	שבתחילה	האדם	
יעשה	כל	מה	שבידו	לעשות,	והשאר	יהיה	ברכת	

שמים	)עיין	שמות	כה,	כד(.

ד"ה וטעם ח, כא
בעבור 
האדם

האדם רע רק בימי 
נעוריו

לאחר	שהקריב	נח	את	הקרבן	אמר	ה'	בלבו	שלא	
יביא	עוד	קללה	על	האדמה	ועל	בעלי	החיים	בגלל	
חטאי	האדם.	כי	אם	רק	בעלי	החיים	היו	חוטאים	
לא	היה	ה'	מביא	קללה.	ועוד	נימק	ה'	משום	

שהאדם	רע	רק	בימי	נעוריו,	ולא	בימי	הזקנה.

ד"ה זאת ט, יב
אות

הקשת אות לברית 
שלום

מלשון	הפסוק	"זאת	אות	הברית	אשר	אני	נותן"	
משמע	שברא	ה'	באותו	הרגע	את	הקשת	לאות.	
אבל	באמת	צריך	להבין	מלשון	הכתוב	"נתתי	
בענן"	-	בלשון	עבר,	שהקשת	כבר	היתה	קיימת.	
וכן	מהמילה	"קשתי"	משמע	שכבר	היתה	קשת.	
אלא	יש	להסביר	את	הפסוק	כך:	הקשת,	שהיתה	
קיימת,	ניתנה	עתה	לאות,	שכל	זמן	שתופיע	יזכיר	

ה'	כי	ברית	שלום	בינו	ובינינו.
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ד"ה ט, כו
ונכתבה 

זאת 
הפרשה

התורה הזכירה 
מעשה נח וחם 

ללמד זכותנו על 
הארץ וחומרת 

השכרות

התורה	הזכירה	את	מעשה	חם	לנח	ללמדנו	כי	
בחטא	חם	נהיה	כנען	עבד,	וזכה	אברהם	בארצו.	
והזכירה	התורה	את	שכרותו	של	נח	ללמדנו	שהיין	
יכול	להחטיא	ולהביא	לידי	ביזיון	אפילו	צדיק	כמו	

נח,	שהציל	את	כל	העולם	בצדקותו.

ד"ה וספר י, ה
הכתוב

למה פירטה התורה 
את צאצאי נח 

ומעשה דור הפלגה

התורה	מנתה	את	צאצאי	נח	כדי	לייחס	את	אברהם	
לשם,	ולהודיע	לצאצאי	חם	שזכה	אברהם	בארצם	
בעוון	אביהם.	ועוד	סיבה,	כדי	להראות	את	חסדי	ה'	
ושמירת	הברית,	שלא	כלה	זרעו	של	נח.	והזכירה	
התורה	את	דור	הפלגה	כדי	להסביר	את	הבדלי	
השפות	בין	העמים	והפיזור	בארצות.	הרמב"ם	
הסביר	שהזכירה	התורה	עניינים	אלו	לאמת	את	
חידוש	העולם,	כי	השומע	שכל	העמים	המפוזרים	
יצאו	לא	מזמן	מאדם	אחד	יתקשה	להאמין,	לולא	
שיאמרו	לו	את	פירוט	תולדותם	וסיבת	התפזרותם.	

וגם	זה	אמת.

ד"ה ודע י, טו
ארץ ישראל יועדה כי

לישראל מאז 
ומעולם

ארץ	ישראל	יועדה	לישראל	מאז	ומעולם,	אלא	
שנתן	אותה	הקב"ה	לכנען	כדי	שישמור	עליה	עד	
שיהיו	ישראל	מוכנים	לרשתה.	כמו	אדם	המפקיד	
נכסי	בן	האדון	ביד	עבד	האדון,	כדי	שישמור	עליהם	

עד	שיגדל	בן	האדון
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W  X פרשת לך לך

ד"ה יב, ו
ויעבור 

אברם

מעשה אבות סימן 
לבנים )מאסל"ב(

ישנו	עיקרון	החורז	את	כל	הפרשיות	הבאות,	והוא	
שמעשה	אבות	סימן	לבנים.	היינו,	שכל	מעשה	
שיעשו	אבות	יש	בו	ללמד	על	מה	שיארע	לבניהם.	
ולכן	האריכו	הכתובים	בסיפורים	הנראים	מיותרים,	
כדוגמת	חפירת	הבארות	והמסעות.	והעניין	בזה	כי	
כאשר	יעשו	בארץ	דבר	הדומה	למה	שגזרו	למעלה	
יתקיים	הדבר.	ולכן	מצאנו	שעשו	הנביאים	מעשים	
הדומים	לנבואתם,	כגון	ירמיה	שהשליך	את	הספר	

לנהר	לדמות	את	שקיעת	בבל	)ועיין	לקמן	מח,	כב(. 

ד"ה יב, ו
ויעבור 

אברם וכו' 
היא עיר 

שכם

מסעות אברם, רמז 
לכיבוש בניו את 

הארץ

אברם	הולך	לשכם	עוד	קודם	ההבטחה	של	ה'	
על	הארץ,	וזה	רמז	לבני	יעקב,	שיכבשו	את	שכם	
עוד	לפני	זמן	כיבוש	הארץ.	ולאחר	שהבטיחו	ה'	
ישב	בין	בית	אל	לעי,	רמז	ליהושע	שכבש	המקום	

ההוא	תחילה.

ד"ה ויהי יב, י
רעב

בני יעקב ירדו 
למצרים בגלל חטאי 

אברם

מאסל"ב:	בני	יעקב	ירדו	לגלות	במצרים,	והמצרים	
לקחו	מהם	הנשים,	משום	שאברם	חטא	בזה	שירד	
למצרים	בימי	הרעב,	ועוד	חטא	שאמר	ששרי	היא	

אחותו,	ולא	האמין	בה'	שיציל	אותו.

ארבעת המלכים ד"ה ויהייד, א
רומזים לארבע 

מלכויות

מאסל"ב:	המלחמה	בארבעת	המלכים	רומזת	
לארבעת	המלכויות	שימלכו	בעולם	ולבסוף	ישראל	

יגברו	עליהם.

ד"ה ומלכי יד, יח
שלם היא ירושלים צדק

ורמז למצוות 
מעשרות

מעלת	המקום	או	בגלל	מיקומו	המרכזי	או	כי	היה	
ידוע	שהוא	כנגד	בית	המקדש	של	מעלה.	מלכי	צדק	
 פירושו	המלך	של	צדק,	אחד	השמות	של	ירושלים.
מאסל"ב:	בנתינת	מעשר	למלכי	צדק	יש	רמז	לכך	

שזהו	המקום	בו	ינתנו	המעשר	והתרומה.
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ד"ה טו, ב
ויאמר

אברם בטוח 
בהבטחת ה' לזרע, 
ורק חושש שחטאו 

גרם 

אברם	אינו	חושש	לשכרו	בעולם	הבא,	אלא	מדבר	
על	שכר	בעולם	הזה.	וגם	החשש	הזה	אינו	נובע	
מחוסר	אמונה	בהבטחות	ה'	אלא	מחשש	שחטאו	

גרם	לביטול	ההבטחה.

ד"ה ואינו טו, ח
כשאלת

אברם רוצה זכות 
נצחית על הארץ

אברם	חושש	שחטאי	בניו	או	זכות	הכנענים	יגרמו	
לאיבוד	הזכות	על	הארץ,	ולכן	מבקש	אות	לכך	

שנתינת	הארץ	איננה	תלויה	במעשים	כלל.

ד"ה וגם טו, יד
את הגוי

מחלוקת רמב"ם 
רמב"ן בביאור סיבת 

ענישת המצרים

דעת	הרמב"ם	שהציווי	להעביד	את	ישראל	הוא	
על	האומה	המצרית,	ולא	על	יחידים,	ולכן	ידון	
 ה'	את	היחידים	שיבחרו	לשעבד	את	ישראל.
הרמב"ן	מקשה	על	דבריו,	שהרי	אם	ה'	ציווה	אז	
כל	מצרי	שיקום	ויעשה	יקיים	מצווה!	אלא	מסביר	
הרמב"ן	שהמצרים	נידונים	על	שעבוד	ישראל,	
ויענשו	אם	יוסיפו	על	הציווי	האלוקי	בשיעבוד	או	
אם	ישעבדו	להנאתם	ולא	בכוונה	למילוי	הציווי	

האלוקי.	

ד"ה ביום טו, יח
ההוא

בכל הבטחה על 
הארץ שנזכרה 

נתחדש דבר

הקב"ה	הבטיח	לאברהם	את	הארץ	פעמים	רבות,	
ובכל	פעם	שחזר	והבטיח	זה	משום	שנתחדש	
בהבטחה	דבר	נוסף.	בתחילה	משמע	שהבטיחו	
רק	במקום	בו	הלך.	בפעם	השניה	הבטיח	לו	את	
כל	הארץ	לכל	זרעו.	בפעם	השלישית	פירט	לו	
יותר	על	הארץ	והבטיח	שגם	אם	יחטאו	יזכו	לארץ.	
והוסיף	שהוא	ימשול	עליהם,	ולא	יהיו	תלויים	

בכובים	ובמזלות	)עיין	דברים	ד,	יט(.

ד"ה מקץטז, ג
הישיבה בארץ - 

סגולה לבנים

שרי	נותנת	לאברם	את	הגר	אחרי	עשר	שנים	בארץ	
כנען,	וכך	הדין	בכל	העולה	לארץ,	שימתין	עשר	
שנים	מהגיעו	לארץ	אולי	בזכותה	יזכו	לבנים,	ואם	

לא	זכו	עליו	לגרש	את	אשתו.
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ד"ה טז, ו-ט
ותענה 

שרי

שרה חטאה בעינוי 
הגר

מאסל"ב:	בגלל	עינוי	הגר	בידי	שרה	ניתן	להגר	בן	
שיענה	את	זרע	שרה	בעינויים	רבים.	שיבת	הגר	אל	
שרה	רומזת	לממשלת	ישראל	בישמעאל	לעולם.

ד"ה אל יז, א 
ביאור שם שדי שדי

והסבר בעניין ניסים 
נסתרים

ומצדיק	 והרמב"ם,	 רש"י	 פירוש	 את	 מביא	
הוא	 שדי	 שם	 שפירוש	 הראב"ע,	 פירוש	 את	
)המזלות(. השמים	 מערכות	 ומשדד	  מנצח	
שם	זה	מופיע	בהקשר	להנהגה	ניסית	נסתרת,	כמו	
ירידת	הגשמים	על	פי	התנהגות	ישראל	או	הולדת	

יצחק	לאברם	בגיל	מאה.

ד"ה והיה יז, א
תמים

להתנהג בתמימות 
פירושו להאמין שה' 

לבדו בעל היכולת

הקב"ה	מצווה	את	אברם	שיאמין	שרק	ברצונו	
יעשה	דבר	או	יבטל,	ואין	הדבר	תלוי	באיצטגנינים.

טעם מצוות מילהד"ה ואתהיז, ט
מצווה	זו	מזכירה	שהשימוש	באבר	זה	יהיה	רק	

למצווה	ובמותר.
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W  X פרשת וירא

ד"ה ויראיח, א

מחלוקת רמב"ם - 
רמב"ן באופן ראיית 

המלאכים

הרמב"ם	אומר	שכל	ראיית	מלאכים	היא	במראה	
נבואה	בלבד,	וכך	היה	מעשה	שלושת	האנשים.	
ולכן	אמרה	התורה	"וירא	אליו	ה'".	הרמב"ן	חולק	
ואומר	שראיית	מלאכים	איננה	ראייה	ממשית	
אלא	ראייה	בדמיון	או	חלום,	אבל	לא	בנבואה.	
ובמקומות	שבהם	המלאך	נזכר	בלשון	איש,	ישנו	
גילוי	מיוחד	של	כבוד	נברא	אשר	בעקרון	יושג	רק	

לזכי	הנפשות.

ד"ה יח, א
באלוני 

ממרא

הראות הקב"ה 
לאברהם להראות 
כי רצה את מעשיו

אע"פ	שכתוב	"וירא	ה'",	לא	נאמר	לאברהם	דבר	
מפי	ה'.	אלא	הופעת	השכינה	מראה	שה'	נתרצה	
במצוות	המילה.	וזו	כוונת	חז"ל	באמרם	שה'	בא	

לבקר	את	החולה.

ד"ה וטעם יח, ז
ואל

אברהם רוצה מאוד 
לכבד את אורחיו

אברהם	מזדרז	בעצמו	בהכנת	המאכלים,	על	אף	
רוב	אנשי	ביתו	וחולשתו	מהמילה,	מרוב	חשקו	

לכבד	את	אורחיו.

ד"ה כי יח, יט
ידעתיו

ההשגחה המיוחדת 
על הצדיקים

כל	העולם	כולו	מושגח	בהשגחה	כללית,	שהפרטים	
בה	מונחים	למקרי	הטבע,	אך	על	הצדיקים	ישנה	

תמיד	שמירה	מיוחדת.

ד"ה יט, ה
ונדעה 

אותם

הריסת סדום בגלל 
מעלת ארץ ישראל

סדום	נהפכה	כיוון	שהיא	חלק	מארץ	ישראל,	היכל	
ה',	שאינה	סובלת	תועבות,	ומקיאה	את	החוטאים.	
מכך	ילמדו	ישראל	העתידים	לירש	את	הארץ,	

ויישמרו	מלעשות	תועבות	בתוכה.

ד"ה יט, כט
הצלתו של לוט ויזכור

בזכות הליכתו עם 
אברהם מחרן

הקב"ה	זכר	את	חסדו	של	לוט	שעזב	את	חרן	והלך	
עם	אברהם,	ולכן	הציל	אותו	כדי	שלא	תגרם	לו	
צרה	בעקבות	חסד	זה.	זו	גם	הסיבה	שאברהם	
יוצא	למלחמה	נגד	ארבעת	המלכים	-	כהכרת	

טובה	ללוט.
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ד"ה כא, לג
ביאור הכינוי 'אל ויקרא שם

עולם'

הרמב"ן	מפרש	כינוי	זה	כמנהיג	הזמן,	המכונה	
עולם,	או	מנהיג	השמים	והארץ.	הרמב"ם	פירש	
שכינוי	זה	מורה	על	קדמות	הא-ל.	לפירושים	אלו	
משמעות	הפסוק	שאברהם	מודיע	אלוהות	ה'	

בעולם.	אך	אונקלוס	פירש	פסוק	זה	כתפילה.

ד"ה כב, א
והאלהים 

נסה

הקב"ה מנסה רק 
את מי  שיודע 
שיעמוד בניסיון

כל	'ניסיון'	בתורה	פירושו	בדיקה	האם	יבחר	בטוב	
או	ברע.	ודבר	זה	נראה	כבדיקה	רק	מצידו	של	
המנוסה,	אבל	הקב"ה	מנסה	רק	את	מי	שיודע	
שיעמוד	בניסיון.	וזה	לטובת	המנוסה,	כדי	לתת	

לו	שכר	מעשה	טוב,	ולא	רק	שכר	לב	טוב.

ד"ה וצוהו כב, ב
להעלות

זכות העקידה תהיה 
בקרבנות

הקב"ה	רצה	את	הר	המוריה	לבית	המקדש,	ולכן	
ציווה	על	אברהם	להעלות	את	יצחק	לעולה	דווקא	
שם	כדי	שזכות	העקידה	תהיה	בכל	הקרבנות	
שיוקרבו	שם.	וה'	האריך	את	הדרך	לאברהם	כדי	
שאברהם	לא	יקיים	את	הציווי	בחוסר	שיקול	דעת	

אלא	מתוך	יישוב	הדעת.

ד"ה יעןכב, טז

לאחר העקידה ה' 
מבטיח את הגאולה

בהבטחה	זו	שאחר	העקידה	ישנה	שבועה	בשם	
ה'	על	ריבוי	זרעו	של	אברהם.	הרמב"ן	מסביר	
שהכוונה	בהבטחה	זו	היא	שלא	תמנע	ברכת	ה'	
בגלל	חטאי	ישראל,	"והנה	זו	הבטחה	שלימה	

בגאולה	העתידה	לנו".
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W  X פרשת חיי שרה 

ד"ה וטעם כג, יט
ואחרי

סיבת כתיבת פרשת 
קבורת שרה

התורה	מציינת	ששרה	נקברה	בארץ	כנען.	כוונת	
התורה	להדגיש	ששרה	זכתה	להקבר	בארץ	ישראל.	
אפשרות	נוספת,	שהתורה	באה	להוציא	מהמחשבה	
גר	אברהם. פלישתים,	שם	 בארץ	  שזהו	מקום	
התורה	הזכירה	את	פרשת	קבורת	שרה	כדי	ללמדנו	
חסדי	ה'	לאברהם,	שזכה	לכבוד	גדול	אע"פ	שהיה	ֵגר	
שם.	וכן	כדי	שנדע	מקום	קבורת	האבות	ונוכל	לכבדו.	

ד"ה אלהי כד, ג
ה' הוא אלהי ארץ השמים

ישראל דווקא

בכל	מקום	שנאמר	"אלהי	הארץ",	הכוונה	שהקב"ה	
אלהי	ארץ	ישראל	דווקא,	ולא	אלהי	העולם	כולו.	
וכמו	שאמרו	חז"ל	שהדר	בחוצה	לארץ	דומה	כמי	

שאין	לו	אלוה	)עיין	ויקרא	יח,	כה(.

ד"ה כד, לב
ויפתח 

הגמלים

אפילו בעלי החיים 
של הצדיקים 

שמורים מעבירה

רש"י	פירש	שאליעזר	פתח	את	הגמלים	מהזמם,	
שעד	עתה	היה	עליהם	כדי	שלא	יאכלו	מהגזל.	
הרמב"ן	מביא	מחז"ל	שודאי	שגמליו	של	אברהם	
לא	היו	אוכלים	מן	הגזל,	קל	וחומר	מחמורו	של	ר'	

פנחס	בן	יאיר	'כי	לא	יאונה	לצדיק	כל	און'.

ד"ה זקן כה, ח
ושבע

הצדיקים שבעים 
במיתתם

תאוותו	 וחצי	 מת	 אדם	 אין	 חכמים:	 אמרו	
משום	 בשבע,	 מת	 אבינו	 אברהם	 אך	 בידו.	
וכך	 למותרות,	 מתאווים	 אינם	 שהצדיקים	
חסרון. מרגישים	 לא	 הם	 ימיהם	  בסוף	
המדרש	מסביר	שהשבע	של	אברהם	הוא	מהכרתו	

בעולם	הבא	והשכר	העתיד	לו	שם.
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W  X פרשת תולדות

ד"ה ויבז כה, לד
עשו

מדוע ביזה עשו את 
הבכורה

ראב"ע	פירש	שיצחק	איבד	את	הממון	שירש	
בבכורה. צורך	 לעשו	 היה	 לא	 ולכן	  מאברהם	
הרמב"ן	חולק	ומוכיח	שיצחק	היה	עשיר	ככל	
האבות,	ואומר	שכל	מי	שה'	ברכו	לא	יחזור	ויעני.	
מן	הכסילים	 הוא	 לכן	מסביר	הרמב"ן	שעשו	
הרוצים	באכילה	ובשתיה	ולא	יחושו	ליום	המחר.

ד"ה מלבד כו, א
הרעב

גלותו של יצחק 
לגרר כסימן לגלות 

בבל

ירידתו	של	יצחק	לגרר,	עיר	בה	גר	אברהם	ימים	
רבים,	רומז	לכך	שבני	ישראל	יגלו	למקום	שהוא	
מקום	אבותם,	הלא	היא	בבל,	מקום	אור	כשדים.

ד"ה כו, ג
והקימותי

כל אחד מהאבות 
ראוי בפני עצמו 

לברית

הקב"ה	כורת	ברית	ושבועה	עם	יצחק	ועם	יעקב,	
אע"פ	שכבר	כרת	ברית	עם	אברהם	לו	ולזרעו.	
 להודיע	שגם	יצחק	ויעקב	ראויים	בפני	עצמם	לברית.
פירוש	נוסף,	תוספת	השבועה	שנשבע	הקב"ה	
ליצחק	ויעקב	היא	שיהיו	הם	עצמם	ברכה	בעמים,	
כמו	שנשבע	לאברהם.	ואין	זאת	השבועה	על	זרעם,	

שכבר	התברך	לאברהם.

ד"ה כו, ה
וישמור 

משמרתי

האבות קיימו 
התורה

את	 קיימו	 שהאבות	 זה	 מפסוק	 למדו	 חז"ל	
התורה.	הרמב"ן	מקשה	שחלק	ממעשי	האבות	
אינם	תואמים	זאת.	ומבאר	ששמירת	התורה	על	
ידם	היתה	בארץ	בלבד,	מלבד	יוסף	ששמר	את	
השבת	במצרים	מפני	חשיבות	מצווה	זו,	שהיא	
אות	לחידוש	העולם,	בניגוד	לאמונות	מצרים.	
הרמב"ן	מביא	שני	פירושים	נוספים	לפסוק:	או	
שפירושו	סייגים	לשבע	מצוות	בני	נח,	או	שמדובר	

בציוויים	ששמר	אברהם.
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ד"ה כו, כ
ויקרא שם 

הבאר

הבארות רומזות 
לבתי המקדש

שלשת	הבארות	רומזות	לשלשת	בתי	המקדש.	
הראשונה	נקראה	עשק,	רמז	למקדש	ראשון	שחרב	
על	ידי	מלחמות.	השנייה	נקראה	שטנה,	מילה	
חמורה	יותר,	רמז	לבית	שני	שכל	ימיו	מעת	בנייתו	
היתה	שטנה	של	הגויים	נגדו	עד	שהחריבוהו.	
השלישית	נקראה	רחובות	על	שם	שירחיב	ה'	
גבולנו	בימי	בית	שלישי	שייבנה	בלא	ריב	ומצה.	
והבאר	שחפרו	בבאר	שבע	רומזת	למשכן	שילה	

)לקמן	כו,	לב(. 

ד"ה בטרם כז, לג
תבא

מדוע יצחק מברך 
את גונב הברכה?

שיצחק	 הרמב"ן	 מסביר	 הראשון	 בהסבר	
שהצליחה	 הוא	 'מי	 המציאות:	 את	 מתאר	
ברכתי	לחול	עליו,	ועתה	הוא	ברוך?',	כי	ראה	
עליו. חלה	 אכן	 שהברכה	 קדשו	 ברוח	  יצחק	
הסבר	נוסף:	'מי	הוא	זה	שֵבָּרְכתי,	וכעת	בגללו	
אין	אני	יכול	לברך	אותך,	כי	חלה	הברכה	עליו'.	
ההבדל	בין	הפירושים	הוא	שלפירוש	הראשון	
יצחק	רק	מתאר	מציאות,	ולהסבר	השני	יש	בזה	

הסבר	לעשו	מדוע	אין	יצחק	יכול	לברכו.
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W  X פרשת ויצא

ד"ה והנה כח, יב
סלם

השגחה אלוקית 
פרטית על יעקב

ידי	המלאכים,	בציווי	 העולם	כולו	מנוהל	על	
עמך',	 אנכי	 'והנה	 מבטיח	 והקב"ה	 הקב"ה.	
המלאכים	 השגחת	 תחת	 יעקב	 יהיה	 שלא	
תמיד. עמו	 ה'	 ויהיה	 ה'	 חלק	 יהיה	  אלא	
לפי	פירוש	פרקי	דרבי	אליעזר,	הסלם	רומז	לארבע	
המלכויות,	רמז	שה'	יהיה	אתו	בכל	זמני	מלכותם	

ויצילהו	מידם.

ד"ה כי אםכח, יז
• ביאור 'שער 

 השמים'
• יעקב נוטל רשות 
 מה' לצאת מהארץ

• מאסל"ב - האבנים 
רומזות לשבטי 

ישראל

משום	 השמים	 שער	 נקרא	 המקדש	 בית	
והקרבנות. התפילות	 לשמים	 עולים	  שממנו	
הרמב"ן	מסביר	שיעקב	יוצא	מחברון	לבאר	שבע	
ע"מ	ליטול	רשות	לצאת	מהארץ,	כפי	שעשו	אבותיו	
 )אברהם	קיבל	ברכה	לצאת	מהארץ,	ואילו	יצחק	צווה	שלא	לצאת	ממנה(.

עשר	 לשנים	 רומזות	 האבנים	 עשרה	 שתים	
השבטים,	שעתיד	יעקב	להעמיד,	ונעשו	כולן	
אבן	אחת	להודיעו	שעתידים	כולם	להיות	גוי	

אחד	בארץ.

ד"ה וירא כט, ב
והנה

כוחו של עובד ה', 
והבאר כרמז לבית 

 המקדש

התורה	מאריכה	בסיפור	גלילת	האבן	ע"י	יעקב	
 לבדו,	להודיע	כי	קויי	ה'	יחליפו	כח	ויראתו	תתן	עז.
לפי	חז"ל	הבאר	ושלשת	העדרים	רומזים	לבית	
המקדש,	ממנו	'שואבים'	בשלשת	הרגלים	תורה	

ורוח	קודש.

ד"ה כי כט, לא
לאה רצתה להדבק שנואה

בצדיק

יעקב	שונא	את	לאה	כי	היא	לא	גילתה	ליעקב	את	
התרמית,	אך	היא	עשתה	זאת	כי	רצתה	להדבק	
בצדיק	ולהינשא	לו,	וכיוון	שזאת	היתה	כוונתה,	

חמל	עליה	ה'	ובירך	אותה	בבנים.

ד"ה הבה ל, א-ב
קבלת התפילה לי

תלויה בה'

הרמב"ן	מביא	שני	הסברים	לכעסו	של	יעקב	על	
רחל:	או	שבקשתה	של	רחל	היתה	כדרך	הנשים	
המתחננות,	המאיימות	במיתה;	או	שכעס	על	

שחשבה	שמוכרח	ה'	לקבל	את	תפילתו.
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ד"ה לב, ב
ויפגעו בו

מחנה יעקב - מחנה 
אלהים

רש"י	פירש	שאלו	מלאכים	של	ארץ	ישראל	שבאו	
לקבל	פניו.	אך	הרמב"ן	מקשה	שאין	הדבר	כן,	
שהרי	היה	יעקב	רחוק	מהארץ	באותה	שעה.	
לכן	מפרש	שמחנה	זה	בא	לחזקו	לקראת	ביאתו	
לפני	אויבו.	ואפשר	שנקרא	המקום	מחנים	להגיד	
שמחנה	יעקב	שוה	למחנה	של	מעלה,	ששניהם	

מחנות	אלהים,	מברכים	לה'	ומודים	לו.
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W  X פרשת וישלח

ד"ה פתיחה
הפרשה רמז לדרך נכתבה

המלחמה עם אדום

שעשה	 ההצלה	 את	 להודיע	 נכתבה	 הפרשה	
ה'	ליעקב.	וללמד	אותנו	לדורות	את	האופן	בו	
יש	להתכונן	למלחמה	באדום,	בתפילה,	דורון,	

ומלחמה.

ד"ה אל לב, ד
עשו

שליחת המלאכים 
רומזת לסיבת 

התחלת גלות בית 
שני

יעקב	חשש	שמא	ישמע	עשו	על	היותו	קרוב	לו,	
ועל	כן	הקדים	ושלח	אליו	מלאכים.	וחז"ל	אמרו	
שלא	נכון	עשה	יעקב.	ויש	במעשה	יעקב	רמז	
לעתיד	עם	ישראל,	שכמו	שיעקב	יזם	את	המפגש	

עם	עשו,	ככה	מלכי	בית	שני	פנו	אל	רומא.

ד"ה ויירא לב, ח
עשו ניחם ליעקב כי יעקב

לבו מסור לה'

יעקב	פחד	מאוד	כיון	שעשו	כלל	לא	קיבל	את	
השלוחים.	ובאמת	כוונת	עשו	היתה	להרע	ליעקב,	
אבל	כאשר	ראה	עשו	את	הכבוד	הגדול	שעשה	
לו	יעקב	-	ניחם,	וזה	מעשה	הקב"ה,	שגרם	ללבו	

להתנחם,	כי	הלבבות	לה'	המה.

ד"ה וגם לב, ט
חלוקת המחנות זה ירמוז

רומזת לגזירות עשו 
בגלות

יש	בעצת	יעקב	לפצל	את	המחנות,	כדי	שאם	יקרה	
דבר	לאחד	ישאר	השני	לפליטה,	רמז	לדרך	בה	
ינהגו	הגוים	בישראל	בגלות.	שלא	יגזרו	עלינו	בני	
עשו	למחות	את	שמנו,	אבל	יגזרו	גזירות	רעות	על	

חלקנו,	בעוד	שלאחרים	יהיה	טוב.

ד"ה למה לב, ל
זה

אין ליעקב תועלת 
בידיעת שם המלאך, 
כיון שרק ביכולת ה' 

להושיע

המלאך	עונה	ליעקב	שאין	לו	תועלת	בידיעת	
שמו,	כי	לא	יוכל	להינצל	על	ידי	שיקרא	לו,	כי	
רק	לה'	הכח	והיכולת.	וברכת	המלאך	ליעקב	היתה	

בציווי	ה'.

ד"ה ויבא לג, יח
• יעקכ בא שלם יעקב

 לארץ ישראל
• יעקב חנה מחוץ 
לעיר כדי לקנות 

קרקע בארץ

הרמב"ן	מסביר	שמה	שאמרה	התורה	שיעקב	בא	
שלם	הכוונה	שניצל	מעשו	והגיע	אל	מקום	בטוח,	
בגלל	שאביו	קרוב	ונשיא	אלהים,	וזכות	הארץ	
תצילהו.	ויעקב	חנה	בשדה	מחוץ	לעיר,	כי	את	
השדה	יכול	היה	יעקב	לקנות	מייד,	ואילו	בעיר	היה	
עליו	להיות	אכסנאי.	וכל	זה	כי	רצה	יעקב	לקנות	
קרקע	בא"י	מייד	עם	ביאתו	לארץ.	ובמעשה	שמעון	
ולוי	התקיים	הרמז	שנרמז	באברהם	)עיין	לעיל	יב,	ו(.
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ד"ה לג, כ
קריאת שמות ויקרא לו

בשם ה'

אין	הכוונה	שקרא	יעקב	למזבח	'אלהים',	אלא	
קראו	על	שם	ההצלה	שעשה	לו	ה'.	וגם	מה	שנהגו	
לקרוא	לאנשים,	מקומות	או	מלאכים	בשם	ה'	הוא	

במשמעות	שבח	לה'.

ד"ה ויענו לד, יג
בני יעקב

מדוע הרגו את אנשי 
שכם ומדוע כעס 

יעקב

את	 ולוי	 סובר	שמה	שהרגו	שמעון	 הרמב"ם	
אנשי	שכם	היה	על	פי	דין,	שנתחייבו	אנשי	שכם	
מיתה	כיון	שלא	העמידו	בתי	דינים,	ולא	קיימו	
מצוות	דינים	משבע	מצוות	בני	נח.	הרמב"ן	חולק	
ואומר	שאע"פ	שמצווה	להעמיד	בתי	דינים	אין	
נהרגים	על	ביטולה,	כיון	שנהרגים	רק	על	איסורי	
 שבע	מצוות	בני	נח,	ולא	על	ציווים	בקום	עשה.
אלא	מסביר	הרמב"ן	שמה	שהרגו	שמעון	ולוי	
את	אנשי	שכם	זה	משום	שהיו	רשעים	)עיין	פסוק	ז(,	
ודינם	מיתה,	ולכן	נקמו	בהם	שמעון	ולוי.	ויעקב	
כעס	עליהם	מפני	הסכנה	ומפני	שאולי	התכוונו	

אנשי	שכם	לשוב	בתשובה.

ד"ה כברת לה, טז
מקום קבורת רחל ארץ

ולמה נקברה בדרך

הפרשנים	נחלקו	בהבנת	המילה	'כברת'	ומתוך	
כך	במקום	קבורתה	של	רחל.	והרמב"ן	חזר	בו	
מפירושו	הראשון	לאחר	הגיעו	לארץ.	ומה	שרצה	
יעקב	לקברה	בדרך	ולא	הכניסה	לבית	לחם	יהודה	

זה	כדי	שתיקבר	בנחלת	בנימין	בנה.
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ד"ה טעם לז, א
ברית ה' לאברהם וישב

תתקיים ביעקב

התורה	הסמיכה	את	הישיבה	הקבועה	של	צאצאי	
עשו	בארץ	אחוזתם	ְלֵהיֹות	יעקב	ֵגר	בארץ	שעתה	
שייכת	לכנען,	ללמדנו	שביעקב	נתקיימה	הברית	
שכרת	ה'	לאברהם	"כי	גר	יהיה	זרעך",	ולא	בעשו,	

ובבני	יעקב	יתקיים	"כי	ביצחק	יקרא	לך	זרע".

ד"ה לז, טו
וימצאהו 

עצת ה' היא תקוםאיש

הכתוב	מאריך	בקשיים	של	יוסף	למצוא	את	אחיו	
ללמדנו	שעל	אף	הקושי	כיבד	את	אביו	וקיים	
בקשתו.	ורצה	הכתוב	ללמדנו	בזה	שמצאו	איש	
ש"עצת	ה'	היא	תקום",	ויוסף	יגיע	לידי	אחיו,	גם	
אם	נראה	שהדבר	רחוק.	וחז"ל	רמזו	זאת	בקראם	

לאנשים	כאן	מלאכים.

ד"ה וספר לז, כד
הכתוב

אם היו האחים 
רואים שנעשה 

נס ליוסף לא היו 
פוגעים בו

רש"י	פירש	שאמנם	הבור	ריק	ממים,	אבל	נחשים	
ועקרבים	יש	בו.	ואומר	הרמב"ן	שלפי	דבריו	צריך	
לומר	שהאחים	לא	ראו	את	הנחשים	והעקרבים	לאחר	
שזרקוהו,	כי	אם	היו	האחים	רואים	שיוסף	נצול	מן	
המזיקים	לא	היו	נוגעים	בו	ומוכרים	אותו,	כיון	שנעשה	

לו	נס,	והיו	יודעים	שהוא	צדיק	גמור	ומשיח	ה'.

ד"ה ויבם לח, ח
אותה

טעם למצוות ייבום 
וחליצה.

רש"י	הסביר	שלא	רצה	אונן	להקים	זרע	לאחיו	כיון	
שאם	ייולד	בן	הוא	יקרא	בשמו	של	אחיו.	הרמב"ן	
חולק	על	רש"י	ואומר	שאין	כוונת	התורה	שיקרא	
הבן	הנולד	בשם	אחיו,	אלא	יש	כאן	סוד	מסודות	
התורה.	והוא	שיש	תועלת	גדולה	אם	ייבם	קרוב	
ממשפחתו	את	אשת	המת.	הדבר	נכון	גם	בייבום	
של	אבי	המת,	וכך	מבואר	מעשה	יהודה	עצמו,	
שנשא	את	תמר,	אך	כשניתנה	התורה	צומצם	היתר	
זה	לאח	בלבד	כי	בו	התועלת	הגדולה	ביותר.	וכיוון	

שהתאכזר	אונן	ולא	עשה	זאת		-	הומת.

ד"ה כי ה'לט, ג-ד

הצלחה באופן 
תמידי היא סימן 

שה' איתו

"וירא	כי	ה'	איתו".	רש"י	הסביר	שראה	פוטיפר	
חולק	 הרמב"ן	 יוסף.	 בפי	 שגור	 שמים	 ששם	
מצליחים	 שתמיד	 פוטיפר	 שראה	 ומסביר	
ה'. מאת	 שזה	 פוטיפר	 והבין	 יוסף,	  מעשי	
שהצלחת	 פוטיפר	 שחשש	 מבואר	 ובמדרש	
יוסף	היא	בכישוף,	עד	שראה	מראה	שהראה	לו	

שהצלחת	יוסף	מאת	ה'.
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ד"ה ויזכר מב, ט
יוסף

המניע של יוסף - 
הגשמת חלומותיו

רש"י	פירש	את	הפסוק	שכאשר	אחיו	של	יוסף	
השתחוו	לו,	ידע	יוסף	שחלומותיו	נתקיימו.	הרמב"ן	
חולק	ואומר	שלא	נתקיימו	עדיין	חלומותיו,	כיון	
שלא	השתחוו	לו	כל	אחיו.	ולכן	מפרש	הרמב"ן	
את	הפסוק	הפוך:	יוסף	זוכר	את	החלומות	וכדי	
לממשם	הוא	מתנכר	אל	אחיו	ודואג	לכך	שיביאו	
את	בנימין,	כדי	לממש	את	החלום	הראשון,	בו	כל	
אחיו	משתחוים	לו.	על	פי	זה	מבאר	הרמב"ן	מדוע	
יוסף	לא	מודיע	ליעקב	על	כך	שהוא	חי	ושולט	
בכל	ארץ	מצרים,	כדי	שראשית	יתקיים	החלום	
הראשון	בו	רק	האחים	משתחוים	לו,	ולאחר	מכן	
יבוא	יעקב.	גם	בהטמנת	הגביע	אצל	בנימין	כוונת	
יוסף	היתה	לטובה,	שכיון	שחשש	שאחיו	מתנכלים	

לבנימין	רצה	לשומרו.

ד"ה ושלח מג, יד
לכם

פירוש תפילתו של 
יעקב לדורות

הרמב"ן	מביא	כמה	פירושים	לתפילת	יעקב.	על	
הפירוש	השני	במדרש	מבאר	הרמב"ן	שתפילתו	
של	יעקב	היתה	בלשון	המתפרשת	גם	כתפילה	על	
בניו	וגם	על	צאצאיו	לדורות.	תפילתו	לדורות	היא	
על	הגאולה	מגלות	אדום,	שיעלו	ישראל	ממידת	
הדין	למידת	הרחמים,	ובזה	ישובו	שבטי	ישראל	
לארץ,	ולא	תהיה	עוד	גלות	לאחר	שתי	הגלויות	

הראשונות.
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ד"ה כי פימה, יב

לשון הקודש היא 
שפת ארץ כנען

רש"י	פירש	שיוסף	מוכיח	את	זהותו	לאחים	בכך	
שהוא	מדבר	בלשון	הקודש.	הרמב"ן	חולק	על	
כך,	ואומר	שאין	הוכחה	לאחים	בזה	שדיבר	יוסף	
בלשון	הקודש	כיון	ששפה	זו	היתה	שפת	כל	ארץ	
כנען,	ואין	הוכחה	מכך	ששליט	מצרים	יודע	אותה	
לכך	שהוא	יוסף.	לכן	מפרש	הרמב"ן	שאין	כאן	
הוכחה	אלא	זירוז	להביא	את	יעקב,	שאומר	יוסף	
לאחים	שאחרי		שהם	רואים	את	מצבו	הטוב	ואת	
כוחו	במצרים,	ודאי	שהוא	יוכל	להציל	את	יעקב	

מן	הרעב.

ד"ה וכתב מו, א
הרב

מחלוקת רמב"ם 
ורמב"ן בהרחקת 

אונקלוס את 
הגשמות

על	הפסוק	"אנכי	ארד	עמך	מצרימה	ואנכי	אעלך	
גם	עלה"	תרגם	אונקלוס	"אנא	איחות	עמך	ואנא	
אסקינך".	הרמב"ם	שואל	על	פירוש	זה:	הרי	בכל	
מקום	בתרגומו	מרחיק	אונקלוס	את	הגשמות,	
ואומר	שאין	הדבר	כפשוטו,	ואם	כן	מדוע	כאן	
תרגם	אונקלוס	כפשוטו?	עונה	הרמב"ם	שכיון	
שהפסוק	כאן	הוא	ציטוט	ממה	שנאמר	ליעקב	
במראות	הלילה,	ולא	תיאור	מעשה	ה',	לא	חש	
אונקלוס	לשנותו.	כי	רק	כשהתורה	מתארת	מעשי	
ה'	שולל	אונקלוס	את	הגשמות,	אבל	לא	בדברים	

המובאים	בחלום,	כי	ודאי	אינם	כפשוטם.
את	 ראיות	שסותרות	 להביא	 מאריך	 הרמב"ן	
טענת	הרמב"ם	על	דרכו	של	אונקלוס.	ואומר	
אונקלוס	 שינה	 בהם	 שהמקומות	 הרמב"ן	
מחמת	 אלא	 להגשמה,	 מחשש	 לא	 הם	
חן. ליודעי	 וסודם	 בקבלה	 ידועים	  דברים	
שהאלהים	 נוסף,	 פירוש	 שם	 הביא	 הרמב"ם	
המוזכר	כאן	אין	זה	ה'	אלא	מלאך.	ולפי	דבריו	גם	
בפסוקים	בהם	מוזכר	כבוד	ה'	ואונקלוס	תרגם	
כפשוטו	יש	לומר	כן.	הרמב"ן	חולק	גם	על	זה	
בראיות	רבות	ומוסיף,	שחלילה	לומר	שהשכינה	
המוזכרת	במקומות	רבים	בתורה	היא	דבר	אחר	
מה'	יתברך,	והמתפלל	לדבר	אחר	מה'	כעובד	ע"ז.
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ד"ה מו, ב
ויאמר 

יעקב

ההבדל בין שם 
יעקב לשם ישראל

הרמב"ן	שואל,	מדוע	אחרי	ששינה	ה'	את	שמו	של	
יעקב	לישראל,	קורא	לו	הוא	כאן	יעקב.	ומתרץ,	
שקרא	ה'	כאן	לישראל	יעקב	לרמוז	לו	שעמ"י	
במצרים	לא	יהיה	חזק	ותקיף,	כמשמעות	השם	
ישראל,	אלא	יהיו	תחת	שיעבוד.	וכן	זו	משמעות	
הכתוב	לקמן	"ואלה	שמות	בני	ישראל..	יעקב	
חזקים,	 להיות	 עתידים	 הם	 שאמנם	 ובניו",	
כמשמעות	שם	ישראל,	אבל	בעת	שעבודם	במצרים	

לא	יהיו	כך.

ד"ה מו, טו
שלשים 

ושלש

התורה לא הזכירה 
ניסים רבים משום 

שכל הנהגת העולם 
בניסים

חז"ל	מקשים	על	מניין	בני	לאה,	שבכללן	מנאם	
הכתוב	שלושים	ושלושה,	ואילו	בפירוט	נמצא	רק	
שלושים	ושניים.	ומתרצים	שיש	למנות	גם	את	
יוכבד	שנולדה	בין	חומות	מצרים.	הראב"ע	מקשה	
על	פירוש	חז"ל,	שאם	כך,	כאשר	יוכבד	ילדה	את	
משה	גילה	היה	מאה	ושלושים,	ומדוע	לא	סיפרה	
התורה	נס	זה,	אחרי	שסיפרה	התורה	על	נס	שרה,	
שילדה	בגיל	תשעים.	הרמב"ן	יוצא	כנגד	ראב"ע	
ומגן	על	דברי	חז"ל,	ואומר,	שגם	לפי	שיטתו	חייב	
להיות	נס	שאינו	מוזכר	בכתובים.	שכיון	שהיא	בת	
ללוי,	אף	אם	נאמר	שהיא	נולדה	לזקנותו	הנה	
היא	נולדה	לו	כאשר	היה	זקן	כאברהם,	ואף	יותר,	
ויש	בזה	נס	יותר	גדול	משהיה	אצל	אברהם,	וגם	
היא	תלד	למעלה	מגיל	שבעים	ושלוש,	והיה	ראוי	

שיזכיר	הכתוב	כל	זה.
אלא	אומר	הרמב"ן	שאין	בקושיית	ראב"ע	עיקר,	
משום	שהתורה	סיפרה	רק	על	ניסים	שנתנבא	
עליהם	מראש	נביא,	או	שמלאך	נגלה	ואמר	שיקרה	
כן.	שבנסים	אלו	מוכח	שיש	בורא	לעולם	ומתחזקת	
אמיתות	הנבואה	)עיין	שמות	יג,	טז(.	אבל	שאר	הניסים	
לא	סיפרה	התורה,	שהרי	כל	ההשגחה	על	היחיד	
והכלל	היא	בניסים	נסתרים,	ובמה	חשובים	יותר	
ניסים	אלו	)בתוך	דבריו	רומז	הרמב"ן	ליסוד	נוסף,	שכל	הטובה	

והרעה	הבאה	על	האדם	הן	ניסים	נסתרים.	עיין	שמות	יג,	טז(.
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ד"ה ויחימז, כח

גלות מצרים רומזת 
לגלות האחרונה

הדמיון	בין	גלות	מצרים	לגלות	האחרונה	מלמד	
שהראשונה	רומזת		לאחרונה.	שתי	הגלויות	נגרמו	
על	ידי	ישראל	עצמם,	בשתיהן	ישראל	פתחו	
עזרה,	שתיהן	 היתה	לקבל	 במעשה	שכוונתו	
קשורות	לרעב,	בשתיהן	ארך	הקץ	יותר	מהמשוער,	
ושתיהן	נגמרות	בכבוד	גדול	לישראל	)עיין	לעיל	לב,	ד(

ד"ה מח, ז
ואקברה 

שם
רחל נקברה בדרך 
כדי שתתפלל על 

ישראל

חז"ל	דורשים	שיעקב	מתנצל	לפני	יוסף	על	שלא	
קבר	את	רחל	אמו	במערת	המכפלה,	ואומר	לו	
שעשה	זה	על	פי	הדיבור,	כדי	שכאשר	בניה	יצאו	
לגלות	תהיה	קבורה	בדרכם	ותתפלל	עליהם.	
הרמב"ן	אומר	שצריך	לדייק	את	דברי	המדרש	מן	
הפסוקים,	ומבאר	שציינה	התורה	פעמיים	בפסוק	
את	קבורתה	בדרך,	בעוד	שרחל	לא	נקברה	כלל	
בדרך	אלא	בעיר	)ברמה(,	ולכן	צריך	לפרש	שהפסוק	
מציין	זאת	על	שם	העתיד,	שבה	תעבור	דרכם	של	

הבנים	לגלות.

ד"ה ואני מח, כב
נתתי

ביאור הברכה בדרך 
נבואה

פסוק	זה	ממשיך	את	הפסוק	הקודם,	בו	אומר	יעקב	
ליוסף	שעתידים	הם	לשוב	לארץ	לאחר	שירדו	
למצרים.	יעקב	מברך	את	יוסף	בבכורה,	ונותן	לו	
חלק	נוסף	על	אחיו	בירושת	הארץ	)עיין	לעיל	מח,	ו(,	
ואת	החלק	הזה	עתיד	יוסף	לקבל	כאשר	ישובו	
אל	הארץ	ויירשו	אותה.	ומה	שאמר	יעקב	"בחרבי	
ובקשתי"	זה	משום	שכל	מה	שיירשו	ישראל	את	
הארץ	הוא	מזכותו	של	יעקב,	וכאילו	הוא	נלחם	
להם	בחרבו	ובקשתו.	ועוד	נראה	לומר	שעשה	
יעקב	כדרך	הנביאים,	הניף	חרבו	וירה	חיצים,	
כדרך	הנביאים	שעושים	מעשה	לתחילת	קיום	

הנבואה	)עיין	לעיל	יב,	ו(.

ד"ה לא מט, י
יסור

המלכות מיועדת 
ליהודה, ואסור 

לשבט אחר למלוך 
תחתיו

אמנם	היו	תקופות	שסר	שבט	מיהודה,	ומישראל	
בכלל,	אך	הברכה	היא	שמעת	שיתחילו	יהודה	
למלוך	לא	ימלוך	מלך	בישראל	שאינו	מיהודה.	
מלכות	שאול	קדמה	למלכות	דוד,	שהיה	ראשון	
מלכי	יהודה,	ואכן	לא	היתה	מלכות	ראויה,	שהרי
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תחילתה	בבקשת	המלך	היתה	כתחליף	לנביא	
שמואל,	מתוך	מאיסה	בה'.	ומי	שמלך	אחרי	דוד	
ואינו	מזרעו	עבר	על	נבואה	זו,	ועל	זה	נענשו	

החשמונאים	ונכרת	זרעם.

מט, 
טז-יח

ד"ה דן 
ידין

ברכת דן רומזת 
לשמשון

דן	ינקום	בפלישתים	בשם	כל	ישראל,	על	ידי	
שמשון,	שמלחמתו	היתה	כדרך	הנחש,	וביחוד	
ועל	 עליו	 הבניין	 בהפלת	 האחרונה	 נקמתו	
פלישתים,	כנחש	הנושך	עקבי	סוס	וגורם	לנפילת	
הרוכב	עליו.	סיום	הברכה	הוא	בצפייה	לישועה,	כי	
שמשון	הוא	השופט	האחרון,	והיחיד	מהם	שמת	
ביד	אויביו,	ויעקב	מתפלל	לישועה	מאת	ה',	שלא	
בדרך	המלחמה	של	שמשון,	כנחש,	אלא	ישועת	

עולמים	המתקיימת	לעד.

מט, 
ל-לא

ד"ה וטעם 
שמה

מערת המכפלה - 
מקום קבורתם של 

האבות בלבד

יעקב	מציין	את	הקבורים	במערה	כדי	להגדיל	את	
חשיבותה	בעיני	בניו.	כאשר	קברו	אותו	מוזכרת	
כי	בקבורתו	 ביד	אברהם	 שוב	קניית	המערה	
נחתמה	כוונת	אברהם,	שהתכוון	שהאחרון	שייקבר	
במערה	יהיה	יעקב,	ולכן	יוסף	לא	ביקש	להקבר	
בה.	יעקב	מדגיש	שלו	ראוי	מקום	הקבורה,	מפני	
שחשש	שעשו	יטען	לבעלות	על	הקבורה	במערה	
כי	הוא	הבכור.	ואכן	למסע	הקבורה	של	יעקב	
הצטרפו	'גם	רכב	גם	פרשים',	ומתואר	במדרשים	
ובספר	יוסיפון	שהיתה	מלחמה	עם	נכדו	של	עשו,	

ונצחוהו.

ד"ה ויגוע מט, לג
מיתת יעקב וסיום ויאסף

הספר

המדרש	אומר	שיעקב	אבינו	לא	מת,	ואע"פ	שנזכר	
בפסוקים	שיעקב	מת,	אין	זה	אלא	מצד	יחס	הבנים,	
שאינו	עמם.	וכוונת	המדרש	שנפשו	של	יעקב	

הייתה	יכולה	לעלות	ולרדת.

סיום 
הספר

ד"ה 
ונשלם 

ספר

מעשי האבות 
רומזים לבנים

נשלם	מעשה	האבות,	המספר	הסימן	לבנים	בטרם	
תצמחנה	בלבבות.	תהלות	והודאות	למוציא	לאור	

המחשבות,	הגומל	לחייבים	טובות.
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W  X פרשת שמות

ד"ה פתיחה
השלים

ספר שמות - ספר 
הגלות והגאולה

לאחר	שנשלם	ספר	בראשית	שעסק	ביצירה	של	
העולם	ושל	עמ"י	עברה	התורה	לתאר	בספר	השני	
את	הגלות	הראשונה	ואת	הגאולה	ממנה,	שנשלמה	
בנתינת	התורה	ובבנין	המשכן.	ולכן	מובן	מדוע	חזרה	
התורה	ומנתה	את	שמות	בני	ישראל	אשר	ירדו	
מצרימה,	אע"פ	שנמנו	בסוף	הספר	הקודם,	כיון	
שבירידה	למצרים	החלה	הגלות,	בה	עוסק	הספר.

ד"ה וירא ב, כה
אלהים

גאולת ישראל היתה 
בזכות תפילתם

משמעות	הפסוק	על	פי	הפשט	היא	שעד	עתה	
ראה	ה'	את	אשר	נעשה	לבני	ישראל,	ועתה	שם	לבו	
אליהם	ולא	התעלם	מהם.	בפסוק	זה	ובפסוקים	
נוספים	מתואר	שהקב"ה	החליט	להושיע	את	עמ"י	
בעקבות	הסבל	הרב	שסבלו,	ושמע	את	זעקתם.	
ויש	להקשות,	למה	התורה	לא	מנמקת	את	תחילת	
הישועה	בזה	שתם	זמן	השעבוד	אשר	נגזר	על	
עמ"י?	הרמב"ן	משיב	שרצתה	התורה	להורות	
שאע"פ	שנשלם	זמן	השעבוד,	לא	היו	ראויים	
ישראל	להגאל,	ורק	בזכות	צעקתם	קיבל	הקב"ה	

תפילתם	ברחמיו.

ד"ה וטעם ג, ח
זבת

מעלת הארץ

אוירה	של	ארץ	ישראל	טוב	ורחבה	היא	לכל	
ישראל.	עוד	אפשר	לפרש	"רחבה"	-	שהיא	ארץ	
בעלת	מישורים	רבים	הטובים	לבהמות,	ולמרות	
שבדרך	הטבע	אין	הם	טובים	לפירות	-	אעפ"כ	

פירותיה	זבים	מדבש.

ד"ה ג, יג-יד
ואמרו לי

באיזה מידה הקב"ה 
יתגלה בגאולה 

ממצרים

לגאול	 לאחר	שה'	מספר	למשה	על	תוכניתו	
את	בני	ישראל	ממצרים	שואל	משה	את	ה':	אם	
ישראל	ישאלו	מה	שמך,	מה	אומר	אליהם?	ועונה	
לו	הקב"ה:	"אהיה	אשר	אהיה	ויאמר	כה	תאמר	
אהיה	שלחני	אליכם".	צריך	כאן	ביאור,	שהרי	לא	
יכול	להיות	שאמירת	השם	תאמת	לעם	ישראל	
את	שליחות	משה,	שאם	הם	יודעים	את	השם,	
גם	משה	יכול	לדעת	אותו,	ואין	בזה	ראיה.	ואם	
אין	הם	יודעים,	לא	יהיה	להם	שם	זה	לראיה.	
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ועוד,	שלאחר	שענה	הקב"ה	למשה	המשיך	משה	
וביקש	אותות	לעשות	לפני	בני	ישראל,	ואם	השם	
 היה	האות	לא	היה	משה	מבקש	אותות	נוספים.
יש	בחז"ל	שפירשו	שמשה	חשב	שבני	ישראל	
זה	 וזה	מה	ששם	 יבקשו	ראיה	על	ההשגחה,	
מבטא.	ויש	שפירשו	שרצו	בני	ישראל	להשיג	
קיימותו.	 את	 או	 השם,	 מציאות	 את	 בשכלם	
הרמב"ן	מקשה	על	פירושים	אלו,	שלפיהם	לא	
היה	מספיק	שיאמר	משה	את	השם	אלא	עליו	
 היה	לפרש	את	משמעותו,	ואין	זה	נשמע	בכתוב.
אלא	מפרש	הרמב"ן	ששאלת	בני	ישראל	היא	באיזו	
מידה	יתגלה	הקב"ה	אליהם	בגאלו	אותם	ממצרים.	
ותשובת	הקב"ה	להם	היא	שיגאלם	במידת	הדין	
אשר	במידת	הרחמים,	וזה	משמעות	השם	"אהיה	
אשר	אהיה".	ואמנם	אמר	ה'	למשה	שיאמר	להם	
רק	"אהיה",	אבל	זה	כדי	להורות	אחדות	ה',	ובאמת	

יגאלו	ישראל	בשם	"אהיה	אשר	אהיה".

ד"ה וזה ג, טו
זכרי

נצחיות ברית 
האבות

בכל	דור	ודור	שיזכירו	ישראל	את	האבות	ישמע	
אליהם	ה'	ויענם.

ד"ה ג, יח
ושמעו 
לקולך

מדוע לא חששו 
ישראל שמשה 

משקר

חז"ל	אומרים	שכאשר	משה	יבוא	לפני	ישראל	
יאמינו,	 מיד	 יפקוד"	 "פקד	 לשון	 להם	 ויאמר	
כי	מסורת	היא	בידם	שמי	שיבוא	לגאול	אותם	
ויאמר	לשון	זו	הוא	גואל	של	אמת.	ויש	לשאול,	
מדוע	שיאמינו	ישראל?	הרי	אם	יש	מסורת	בידם,	
היא	יכולה	גם	להיות	ביד	משה,	ומה	ראיה	בזה.	
עונה	הרמב"ן	שיוסף	מסר	להם	נבואה	מפי	יעקב	
שהראשון	שיאמר	להם	לשון	זו	הוא	הגואל,	ולא	
יבוא	אדם	ויכזב	להם	בזה.	ועוד	מביא	הרמב"ן	
בשם	המדרש	שכיון	שמשה	נתלש	מבית	אביו	
בגיל	צעיר	האמינו	לו,	ולא	אמרו	ששמע	סוד	זה	

מאביו,	כיון	שנפרד	ממנו	כשהיה	קטן.



שמות  47

ד"ה גם ד, י
משה לא נתרפא מתמול

כיון שלא התפלל 
לה'

משה	בענוותנותו	לא	התפלל	לקב"ה	שירפאנו	
מכבדות	הפה	שהיתה	לו,	כיון	שלא	רצה	ללכת	
לשליחות	הזאת,	וחשב	שגמגומו	יהווה	סיבה	
לפטור	אותו	ממנה.	וכיון	שלא	התפלל	על	הדבר	
לא	רצה	הקב"ה	לרפאותו,	אלא	אמר	לו	שבכל	עת	
שיעשה	שליחות	ה'	יהיה	ה'	עם	פיו	)עיין	להלן	פסוק	יג(.

ד"ה פן ה, ג
יפגענו

התועלת שיש 
בהקרבת הקרבנות

משה	ואהרן	מבקשים	מפרעה	ללכת	לזבוח	במדבר	
לה'	"פן	יפגענו	בדבר	או	בחרב".	רש"י	הסביר	
שכוונתם	שיפגע	ה'	בפרעה,	ונקטו	בלשון	יפה	
משום	כבוד	המלכות.	ראב"ע	פירש	שמשה	ואהרן	
כללו	בחשש	הפורענות	את	בני	ישראל	יחד	עם	
המצרים.	הרמב"ן	מקשה	על	דברי	ראב"ע,	שכיון	
שה'	לא	אמר	למשה	ואהרן	פורענות	זו	לא	יכול	
להיות	שאמרו	אותה	לפרעה.	לכן	מסביר	הרמב"ן	
שהחשש	מן	הפורענות	איננו	דבר	נוסף	שנאמר	
להם,	אלא	ביאור	של	משה	ואהרן	למה	שצווה	ה'	
אותם	להקריב	קרבנות,	כי	הקרבנות	הם	כופר	מן	

הפורענות,	ואם	לא	יקריבו	אותם	יפגעו.

ד"ה למה ה, כב
הרעותה

מדוע משה מתפלא 
על הכבדת לב 

פרעה

לאחר	הכבדת	העבודה	על	ישראל	פונה	משה	אל	
ה'	"למה	הרעותה	לעם	הזה".	ויש	לשאול,	מדוע	
משה	מתפלא	שפרעה	לא	מיטיב	את	יחסו	אל	
ישראל?	הרי	הקב"ה	כבר	אמר	למשה	שפרעה	
אמנם	 תירץ	שמשה	 ראב"ע	 לבקשתו?	 יסרב	
ידע	שה'	לא	יציל	את	ישראל	מייד,	אבל	ציפה	
שיהיה	הטבה	במצבם	של	ישראל.	הרמב"ן	דוחה	
את	דבריו,	כיון	שמשה	במפורש	מתרעם	על	זה	
שהקב"ה	לא	הציל	את	ישראל,	והצלה	משמעה	
יציאה	גמורה	משעבוד.	ולכן	מפרש	הרמב"ן	שמשה	
חשב	שכל	דברי	ה'	יתרחשו	בסמיכות,	כלומר	
שמייד	לאחר	סירוב	פרעה	יבואו	המכות,	ובימים	
מועטים	ישלחם	מארצו.	ולאחר	שעבר	זמן	רב	

ולא	נגאלו	פנה	משה	אל	ה'.
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W  X פרשת וארא

ד"ה וידבר ו, ב
אלהים

• המידה בה התגלה 
הקב"ה לאבות, 

והמידה בה יתגלה 
אל ישראל בהוציאם 

 ממצרים
• מדוע ביארה 

התורה את השכר 
עוה"ז, ולא את שכר 

עוה"ב

הקב"ה	התגלה	אל	האבות	רק	במידת	'אל	שדי',	
שמורה	שה'	שולט	במערכות	הטבע,	ונעשים	
על	ידו	ניסים	נסתרים	בדרך	הטבע	)עיין	בראשית	
יז,	א(.	ביציאת	מצרים	הקב"ה	יתגלה	אל	עמ"י	

במידת	שם	הוי"ה,	בניסים	שאינם	בדרך	הטבע.	
המידה	בה	התגלה	הקב"ה	לאבות	היא	המידה	
בה	מתקיימים	היעודים	שנתנה	התורה	למקיים	
המצוות	או	לעובר	עליהן.	ומה	שבחרה	התורה	
להאריך	באלו	היעודים,	ולא	ביארה	יעודי	הנפש	
בעולם	הנשמות,	זה	משום	שברור	שיעודי	הנפש	
יתקיימו,	כיוון	שהם	מתאימים	לתכונתה	של	הנפש	
שתשוב	הנפש	אל	האלהים	אשר	נתנה.	אבל	בזה	
שינתן	שכר	גם	בעולם	הזה	יש	חידוש,	ולכן	האריכה	

בזה	התורה	)עיין	ויקרא	יח,	כט(.

ד"ה ו, ב
וטעם וגם 

הקימותי
הקב"ה מקיים 

בריתו בזכות אמונת 
האבות

המדרש	מבאר	מדוע	הזכיר	הכתוב	דבר	שלכאורה	
הוא	גנאי	לאבות,	שנגלה	אליהם	ה'	רק	במידת	'אל	
שדי'.	שאמר	הקב"ה	למשה:	אע"פ	שהתגליתי	אל	
האבות	רק	במידה	זו,	האמינו	בי,	ועל	אמונתם	זו	
אני	מקיים	את	בריתי	איתם,	ושומע	את	נאקת	

בניהם.

ד"ה ו, ז
ולקחתי 

יציאת מצרים אתכם
תאמת את בחירת ה' 

בישראל

בגאולה	ממצרים	ידעו	ישראל	שה'	הוא	אלהיהם,	
שמוציאם	ממצרים	בניסים.	ובסופו	של	דבר,	
כשיקבלו	את	התורה,	יהיו	מיוחדים	ישראל	לה'	
לעם.	וראב"ע	פירש	שאמר	הכתוב	"וידעתם	כי	אני	
ה'"	כיון	שעל	פי	מזלות	השמיים	היה	על	ישראל	
להשאר	עוד	במצרים.	ואין	הפירוש	הזה	מתאים	

להקשר.
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ד"ה ואני ז, ג
אקשה

מדוע נענש פרעה

הכל	שואלים,	אם	הקשה	ה'	את	לבו	של	פרעה,	
מדוע	נענש?	חז"ל	במדרש	רמזו	שתי	תשובות	
בדבר:	הראשונה	היא	שכיוון	שפרעה	עשה	רעות	
לישראל	מנע	הקב"ה	ממנו	את	התשובה,	כעונש	
על	הרעות.	התשובה	השנייה	היא	שבחמש	המכות	
הראשונות	ה'	רק	הכביד	את	לבו,	אך	הוא	עוד	יכול	
היה	לשלח	את	ישראל,	וכוונת	ה'	היתה	שישלח	
את	ישראל	מתוך	הודאה	בה'.	אך	כאשר	כבר	נכנע	
לבו	של	פרעה,	לאחר	חמש	מכות,	ורצה	לשלח,	
לא	היה	זה	מתוך	רצון	לעשות	רצון	בוראו,	אלא	
כדי	להסיר	ממנו	כובד	המכות,	ובשלב	זה	הקשה	

ה'	את	לבו	של	פרעה	להודיע	את	כחו.

ד"ה ח, טו
ויאמרו 

החרטומים

החרטומים הודו 
שהכינים מאת ה'

החרטומים	אומרים	לפרעה	על	הכינים	כי	"אצבע	
אלהים	היא".	ראב"ע	פירש	שכוונתם	לומר	שמכה	
זו	לא	היתה	בכוונה	מאת	ה',	אלא	מכת	אלהים,	
לדבר	 וראיה	 והכוכבים.	 השמיים	 ממערכות	
-	שמשה	לא	התרה	על	מכה	זו.	הרמב"ן	דוחה	
את	דבריו,	שכל	מקום	שמוזכר	"יד	ה'"	היא	מכה	
מכוונת	מאת	ה'.	ועוד,	שלאחר	מכה	זו	לא	באו	
עוד	החרטומים	לפני	משה.	אלא	מפרש	הרמב"ן	
שהחרטומים	הודו	שהמכות	מאת	ה',	אך	צמצמו	
את	הדבר	ואמרו	שזו	רק	"אצבע	אלהים"	-	מכה	
קטנה.	ומה	שהביא	ראב"ע	ראיה	לדבריו	מכך	
שלא	היתה	התראה	-	אינה	ראיה,	כיון	שהקב"ה	
 מתרה	בפרעה	רק	במכות	שיש	בהן	מיתה	לאדם.
ונראה	שלא	יכלו	החרטומים	לעשות	כמכת	ה'	כיון	
שה'	ברא	את	הכינים,	ואין	בכח	החרטומים	לברוא,	
רק	להביא	ממקום	אחר.	בנוסף,	אי	היכולת	של	
החרטומים	להוציא	את	הכינים	היה	מכוון	מאת	ה'.	

ה' משגיח על מעשי ד"ה אני ה'ח, יח
הבריות

הקב"ה	שליט	ומשגיח	בקרב	הארץ,	ואין	האדם	
יכול	להיסתר	ממנו.
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Y  X פרשת בא

ד"ה  כי י, א-ב
הקב"ה חזר והקשה אני

את לב המצרים כדי 
להודיע גבורתו

אין	כוונת	הפסוק	שה'	הכביד	את	לב	המצרים	
כדי	שיעניש	אותם	יותר,	אלא	הכוונה	שלאחר	
שהתרכך	לבם	במכת	הברד	החזיר	ה'	את	כובד	
לבם	כדי	שידעו	מצרים	את	גבורתו	על	ידי	שאר	
המכות,	ובשביל	שישראל	יספרו	לדורות	הבאים	
שבכח	ה'	לעשות	כל	אשר	יחפוץ	בשמים	ובארץ.

ד"ה וטעם י, כג
לא

מכת חושך

מכת	חושך	לא	היתה	רק	היעדר	אור,	אלא	ירד	מן	
השמיים	ערפל	כבד	מאוד	שהיה	מכבה	כל	נר,	כמו	
שמוצאים	במערות	העמוקות	ובהרי	החושך.	ולכן	
נשארו	המצרים	בחשכה	ולא	ראו	ולא	קמו	איש	

מתחתיו,	כי	לא	יכלו	להאיר	בנרות.

ד"ה וטעם י, כה
ישראל לא יקבלו צאנכם

זבחים ועולות 
מפרעה

משה	לא	התכוון	לקחת	מפרעה	בהמות	לקרבנות,	
כי	ה'	לא	רוצה	שיכופרו	חטאי	פרעה.	אלא	כוונת	
משה	שה'	יכה	במצרים	בחזקה	עד	שפרעה	לא	
רק	שישלח	את	ישראל,	אלא	גם	ירצה	לתת	להם	

זבחים	ועולות.	אבל	ישראל	לא	יקבלו.

ד"ה וטעם יב, ב
החדש

מניין החדשים - 
זכר ליציאת מצרים

נצטוינו	למנות	את	ניסן	כחודש	הראשון,	אע"פ	שאין	
הוא	ראשון	לשנת	התבואה,	כדי	שנזכור	את	גאולתנו	
ממצרים	בכל	עת	שנזכיר	תאריך.	ולכן	אין	בתורה	
שמות	לחדשים.	וכאשר	עלינו	מבבל	התחלנו	לקרוא	
החדשים	בשמות	שקוראים	החודשים	בבבל	כדי	
להזכיר	את	הנס	שה'	העלנו	משם,	ועשינו	בגאולה	

השניה	כמו	שעשינו	בגאולה	הראשונה.

ד"ה איש יב, ג
מצוות הפסח בטלה שה

- כנגד המזל

נצטוינו	לשחוט	טלה	בחודש	ניסן,	החודש	בו	
מזל	טלה	בכוחו,	להראות	שלא	יצאנו	ממצרים	
בכח	המזל	אלא	בגזירת	עליון.	ולפי	חז"ל	שאמרו	
שעבדו	המצרים	למזל	טלה	נצטוינו	גם	להשפיל	

אלהיהם	בשיא	כחו.

ד"ה והיה יג, ה
כי

רק ארץ חמשת 
העממין זבת חלב 

ודבש

רש"י	אומר	שאע"פ	שנכתבו	בפסוק	חמישה	עמים,	
ולא	שבעה,	כוונת	התורה	לכולם,	כי	כולם	נכללים	
בכנעני,	שכן	נמנה.	הרמב"ן	אומר	שדברי	רש"י
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נכונים	רק	במקום	בו	נכתב	הכנעני	לבדו.	אבל	
כאן	שנכתבו	עוד	עמים	אין	לפרש	כן.	אלא	אומר	
הרמב"ן	שנזכרו	כאן	רק	חמישה	עמים	משום	
שרק	ארצם	שלהם	היתה	זבת	חלב	ודבש,	אבל	
ארץ	הפריזי	והגרגשי	לא	היו.	אמנם	גם	ארצם	
היתה	טובה	ורחבה,	ולכן	במקומות	אחרים	נזכר	

גם	הפריזי,	ואילו	הגרגשי	ברח	ולכן	לא	נזכר.

ד"ה והיה יג, ט
לך

היציאה ממצרים 
בשביל שתהיה 
תורת ה' בפינו

משמעות	הפסוק	היא	שנניח	תפילין	כדי	שנזכור	
את	יציאת	מצרים	שהיתה	בשביל	שתהיה	תורת	
ה'	בפינו.	והכוונה	שזכרון	יציאת	מצרים	יזכיר	לנו	
לשמור	מצוות	ה'	בעבור	שפדה	אותנו	מבית	עבדים.

ד"ה והנה יג, טז
שורש 
טעם למצוות המצוה

תפילין

נצטוינו	להניח	תפילין	על	היד	והראש	כנגד	הלב	
והמח,	משכנות	המחשבה.	ובהם	פרשיות	'קדש	לי'	
ו'והיה	כי	יביאך'	מפני	שבהם	נצטוינו	במצווה	זו.	
ובנוסף	פרשיות	'שמע'	ו'והיה	אם	שמוע'	שגם	בהן	
נצטוינו	בתפילין,	ובנוסף	יש	בהן	משרשי	האמונה:	
מצוות	ייחוד	ה'	וזכרון	כל	המצוות	וענשן	ושכרן.

ד"ה ועתה יג, טז
אומר לך

המצוות שזכר 
ליציאת מצרים 

מלמדות אותנו על 
השגחת ה'

מאז	ימי	אנוש	ישנם	שיבושים	רבים	בדעות	באמונת	
ה'.	יש	שאמרו	שהעולם	קדמון,	ויש	שאמרו	שה'	
הקב"ה	 וכאשר	 משגיח.	 שאינו	 או	 יודע,	 אינו	
עושה	נס	לקהל	בשינוי	הטבע	יש	בזה	הכחשה	
יעשה	 לא	 וכיון	שהקב"ה	 הללו.	 הדיעות	 לכל	
נס	בשינוי	הטבע	בכל	דור	נתן	לנו	מצוות	רבות	
להזכיר	לנו	הניסים	שנעשו	לנו,	שנלמד	מזה	את	
האמונה	הנכונה	בה'	ונלמד	את	בנינו.	וקיום	מצוות	
אלו	דור	דור	מאז	אותם	הניסים	מכחיש	דיעות	
הכופרים.	בנוסף,	זכרון	הניסים	הגלויים	מלמד	
את	האדם	שגם	דרך	הטבע	והמקרה	הוא	נס	ותחת	
השגחתו	של	הקב"ה.	וזה	יסוד	התורה,	להאמין	
שאין	בכל	מעשינו	והקורה	לנו,	לרבים	וליחיד,	
מקרה.	אלא	הכל	בהשגחת	ה',	ועושי	המצוות	
 יצליחו	והעוברים	יכרתו	)ועיין	בראשית	יח,	יט	וויקרא	כו,	יא(. 
ועוד	יש	במצוות	האלו	הודאה	לה'	שהוציאנו	
מעבדות	לחירות,	ולכן	אמרו	חכמים	להזהר	במצוה	
קלה	כבחמורה,	כי	בכולם	יש	הודאה	לה'	וחיזוק	
אמונתנו	בו.	וזו	כוונת	היצירה,	שנדע	את	ה'	ונודה	לו.
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W  X פרשת בשלח

ד"ה וה' יג, כא
הולך

מידות ה' בגאולה 
הראשונה ובגאולה 

האחרונה

כל	מקום	שנאמר	"וה'"	הכוונה	לה'	ובית	דינו.	
וגם	כאן,	ביום	הקב"ה	שוכן	בעמוד	הענן	ובלילה	
בית	דינו	שוכן	בעמוד	האש.	ואומר	המדרש	שעל	
הגאולה	העתידה	נאמר:	"כי	הלך	לפניכם	ה'",	
שאמנם	בגאולה	הראשונה	הלך	עם	ישראל	ה'	
ובית	דינו,	אבל	לעתיד	לבוא	ה'	לבדו	ילך.	כוונת	
המדרש	לומר	שהגאולה	העתידה	תהיה	במידת	
רחמים	מיוחדת,	שנרמזת	בה'	לבדו,	ללא	בית	דינו.

ד"ה יד, ד
וחזקתי

הקב"ה מחזק את 
לב פרעה בשנית 
ואת לב המצרים

לאחר	מכת	בכורות	פחד	פרעה	מישראל	ונתן	
למשה	לעשות	בהם	כרצונו.	לכן	היה	צריך	הקב"ה	
לחזק	את	לבו	שנית	כדי	שירדוף	אחרי	בני	ישראל.	
לאחר	מכן	שוב	חיזק	הקב"ה	את	לב	המצרים	על	
מנת	שיכנסו	אחרי	בני	ישראל	לים,	כי	בדרך	הטבע	
אחרי	שראו	שנבקע	להם	הים	היה	להם	לירא	
מישראל.	'ואין	בכל	המופתים	כפלא	הזה'	)ועיין	

להלן	יד,	כא	וכן	טו,	ט(.

ד"ה נורא טו, יא 
תהלות

אנחנו מפארים 
הקב"ה בנוראותיו

רש"י	וראב"ע	פירשו	שאנשים	יראים	מלהלל	שם	
ה',	מחשש	פן	ימעיטו	בתהלותיו.	הרמב"ן	מפרש	
שכוונת	הפסוק	היא	שהקב"ה	מהולל	בדברים	
הנוראים	שעושה.	שבשונה	ממלכי	ארץ	שנוראים	
בדברים	רעים,	ואין	להלל	אותם	על	זה,	הקב"ה	
נורא	בדברים	שראוי	להלל	אותו	עליהם,	שעושה	

נקמות	בעוברי	רצונו	ומושיע	בהם	את	עבדיו.

ד"ה ה' טו, יח
ימלוך

רצוננו שיראה 
ה' מלכותו בכל 

הדורות

הפסוק	נכתב	בלשון	עתיד	לומר	שכמו	שה'	הראה	
מלכותו	על	הכל	בזה	שהושיע	את	עבדיו	ואבד	את	
מורדיו,	כך	אנו	מצפים	שינהג	ה'	בכל	הדורות,	
ויראה	את	מלכותו	על	הכל.	ואונקלוס	תרגם	שה'	
מולך,	בלשון	הווה,	כיוון	שחשש	שישתמע	שרק	
לעתיד	ה'	ימלוך	על	העולם,	והרי	ודאי	גם	עתה	
הוא	מולך.	הרמב"ן	מקשה	על	דבריו	מפסוקים	
מפורשים	בהם	מתוארת	מלכות	ה'	בלשון	עתיד.
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ד"ה שם טו, כה
שם

החוק והמשפט 
במרה

רש"י	מביא	מחז"ל	שבמרה	נתנו	מקצת	מצוות	
את	 ה'	 נסה	 ובמרה	 בהן,	 שיתעסקו	 לישראל	
חוק	 לו	 "שם	שם	 וזהו	שאמר	הכתוב	 ישראל,	
ומשפט	ושם	ניסהו".	הרמב"ן	מקשה	-	מדוע	לא	
פירטה	התורה	את	הציווים	כדרך	שפירטה	בשאר	
המצוות?	אלא	מסביר	הרמב"ן	שכוונת	חז"ל	היא	
שמשה	לא	ציווה	את	ישראל	במצוות	אלו,	אלא	
רק	אמר	להם	שהקב"ה	עתיד	לצוות	אותם	בהן.	
כוונת	משה	היתה	לנסות	את	ישראל	אם	יקבלו	את	
 המצוות	בשמחה	ובטוב	לבב,	ולהרגילם	במצוות.
עוד	אפשר	להסביר	שכוונת	הפסוק	היא	ששם	
הקב"ה	את	ישראל	במקום	בו	חוקי	המדבר	קיימים,	
מקום	רעב	וצמא,	וזה	בשביל	שיקראו	ישראל	אל	ה'.	
והמשפטים	שנתן	שם	ה'	זה	שיתנהגו	בדרך	ארץ.

ד"ה וטעם טו, כה
ויורהו

מידת הקב"ה - 
ממתיק מר במר.

כל	'ויורהו'	במקרא	הוא	לשון	הוראה.	ע"פ	הפשט	
כוונת	הכתוב	שלימד	ה'	את	משה	סגולת	העץ	הזה,	
שממתיק	המים.	חז"ל	אמרו	שהעץ	היה	מר,	ולפי	
דבריהם	הורה	לו	ה'	היכן	מקומו.	ועוד	הורה	לו	בזה	
הקב"ה	את	הנהגתו,	שממתיק	מר	במר.	וכן	עשה	
עם	אלישע	שנתן	המלח	במים	ביריחו	)מלכים	ב,	ב(.

ד"ה ערב טז, ו-ז
וידעתם

מעלת המן

הוזכר.	 לא	 בשלו	 ואילו	 ה'	 כבוד	 הוזכר	 במן	
כיון	 במן	 ה'	 כבוד	 שהוזכר	 הרמב"ן	 ומסביר	
שהשלו	 השלו,	 על	 יותר	 פלא	 היה	 שבמן	
יצירה	 הוא	 המן	 ואילו	 הטבע,	 בדרך	 הובא	
בנפלאות. כבודו	 את	 מראה	 וה'	  חדשה,	
יש	במן	ענין	גדול,	שהוא	נוצר	מהתגשמות	האור	
העליון,	או	מתולדתו,	ומאור	זה	ניזונים	המלאכים	

וממנו	יהנו	בעולם	הנשמות.

ד"ה וטעם יז, ה
הבאת המטה מראה ומטך

שה' עושה דבר 
והפוכו 

ה'	ביקש	ממשה	להביא	את	המטה.	והזכירה	התורה	
במטה	את	הכאת	היאור,	ולא	דברים	אחרים	שנעשו	
על	ידו,	כדי	להורות	מידת	הקב"ה,	שעושה	דבר	
והפכו,	ובאותו	המטה	שהפך	את	המים	לדם	הוציא	

מים	מן	האבן	)עיין	לעיל	טו,	כה(.
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ד"ה יז, ט
והטעם 

שצוה 
משה

סיבת תפילת משה 
במלחמת עמלק

שיתפנה	 כדי	 שילחם	 יהושע	 את	 ציוה	 משה	
העם	 את	 ולחזק	 בתפילה	 כפיו	 לשאת	 הוא	
בזה.	בפרקי	ר"א	מבואר	שתפילת	משה	גרמה	
בתפילה	 וענו	 שיצאו	מאהליהם	 ישראל	 לכל	
 אחרי	משה,	כשליח	ציבור	שהעם	עונים	אחריו.
משה	היה	צריך	להתפלל	משום	שעמלק,	בשונה	
ובנוסף	 במלחמה,	 מלומדים	 היו	 מישראל,	
 היתה	להם	את	ברכת	יצחק	"ועל	חרבך	תחיה".
מעמלק	באה	המלחמה	הראשונה,	ומעמלק	באה	
הגלות	האחרונה,	ולכן	כל	מה	שעשו	משה	ויהושע	
במלחמה	זו	הוא	סימן	לבנים,	לאליהו	ומשיח	בן	

יוסף,	שינצחו	את	עמלק,	הוא	גלות	אדום.

ד"ה כי ידיז, טז

המצוה לכל מלך 
למחות זרע עמלק 

וביאור סיבת 
השנאה להם

חז"ל	פירשו	לשון	שבועה,	שהרים	הקב"ה	ידו	
ונשבע	שאין	הכסא	שלם	ואין	השם	מלא	עד	
שימחה	עמלק.	ויש	מפרשים	שכוונת	הכתוב	
שכאשר	תהיה	יד	על	כסא	ה',	היינו	שיהיה	מלך	
בישראל,	אז	תהיה	מלחמה	בעמלק,	מדר	דר.	כי	כל	
מלך	ומלך	מצווה	להלחם	בעמלק	עד	שימחה	אותו.	
והסבה	שנענש	עמלק	בזה	הוא	משום	שכאשר	לכל	
העמים	היתה	יראה	מה'	באו	עמלק	כמתגברים	על	
ה',	"ולא	ירא	אלהים".	ועוד	שהם	קרובי	משפחה	

לנו,	ובכל	זאת	רבים	איתנו.
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W  X פרשת יתרו

ד"ה כי יח, יא
בדבר

המצרים נענשו 
על זדונם בשעבוד 

ישראל

יתרו	אומר	שמכך	שהזידו	המצרים	להרע	לישראל	
נודע	לו	כי	גדול	ה'.	כוונת	הדבר	היא	שאמנם	ה'	
גזר	"ועבדום	ועינו	אותם",	ולכאורה	לא	היה	ראוי	
לענוש	את	המצרים,	אבל	כיון	שבאו	בזדון	והוסיפו	
להרע	לישראל,	נענשו	)עיין	בראשית	טו,	יד(.	אונקלוס	
פירש	את	הפסוק	שהמצרים	נענשו	בעונש	הדומה	
הילוד	 הבן	 כל	 ישראל.	הם	השליכו	 לשעבוד	

היאורה,	וה'	כנגד	זה	אבדם	במים.

ד"ה כי יח, טו
על מה העם באים יבוא

למשה

משה	עונה	ליתרו	שהעם	בא	אליו	"לדרוש	אלהים".	
הרמב"ן	מסביר	שהעם	באים	לבקש	ממנו	שיתפלל	על	
חוליהם,	ושיודיע	להם	היכן	נמצא	מה	שאבד	להם,	כדרכם	
של	ישראל	עם	כל	הנביאים.	עוד	מוסיף	משה	שהם	
באים	אליו	גם	כן	לקבל	תורה,	ושישפוט	בין	בעלי	דינים.

ד"ה וישב יט, ח
מדוע צריך משה משה

לומר לה' את 
תשובת ישראל

כוונת	הפסוק	היא	שמשה	שב	לפני	ה'	עם	הדברים	
שאמר	העם,	אך	לא	אמרם	אל	ה',	כיון	שהכל	גלוי	
לפניו.	רק	לאחר	שה'	אמר	למשה	שהוא	יתגלה	
במעמד	הר	סיני	כדי	לחזק	את	אמונת	ישראל	ענה	
משה	אל	ה'	את	הדברים	שאמרו	העם,	ואמר	כי	

מאמינים	הם	ומקבלים	כל	אשר	ידבר	ה'.

ד"ה יט, ט
בעבור 
ישמע

שמיעה מפי ה' 
- לקיים היראה 

ולאמת מעלת משה

ראב"ע	פירש	שכיון	שהיו	מישראל	שהסתפקו	
כל	 הקב"ה	שישמעו	 רצה	 הנבואה	 באמיתות	
בנבואת	 גם	 יאמינו	 כך	 ובתוך	 נבואה,	 ישראל	
"ויאמינו	 סוף	 בים	 כבר	 שנאמר	 ומה	 משה.	
ישראל.	 לכל	 הכוונה	 אין	 עבדו"	 ובמשה	 בה'	
פירושו	 שלפי	 דבריו,	 על	 מקשה	 הרמב"ן	
 בקריעת	הים	מניין	שכאן	הכוונה	לכל	ישראל.
לכן	מסביר	הרמב"ן	את	הפסוק	שכוונת	ה'	היא	
שישמע	העם	את	עשרת	הדברות	ממנו,	ויהיו	
נביאים,	למען	ילמדו	ליראה	את	ה'	)עיין	לקמן	כ,	ו,	
בסופו(.	ובנוסף	לזה	תתאמת	נבואת	משה,	שאם	

יקום	נביא	בדור	מן	הדורות	ויכחיש	את	נבואת	
משה,	לא	יאמינו	לו,	שכבר	שמעו	באזניהם	את	

מעלת	משה.
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ד"ה ירד יט, יא
ראיית כבוד ה'ה'

אין	כוונת	הפסוק	שיראו	את	ה'	ממש,	"כי	לא	
יראני	האדם	וחי".	אלא	הכוונה	שיראו	כבוד	ה'	

במראה	אש.

ד"ה אנכי כ, ב
ה'

מצוות האמונה 
בה' והחובה לעבדו 

נתבררה ביציאת 
מצרים

מצוות	עשה	שידעו	ישראל	ויאמינו	כי	יש	ה'	והוא	
אלהים	להם.	וידיעת	ה'	נתבררה	לישראל	ביציאת	
מצרים,	ובעבור	שהוציאם	נתחייבו	לעבדו.	ונאמרו	
הדברות	בלשון	יחיד	כדי	להורות	שחובת	המצוות	
על	כל	אחד	ואחד,	ולא	נדון	היחיד	על	פי	הרוב.

ד"ה כ, ב
והנכון 
גם לפי 
הפשט

אין לקבל עלינו 
לאלוה שום כח 

מלבד ה'

לסמוך	 ולא	 באלוהות	 לקבל	 שלא	 נצטוינו	
על	שום	מלאך	וכח,	אלא	נקבל	עלינו	לאלוה	
רק	את	ה'.	ואין	לעשות	אלהים	אחרים	בסתר	
 ובגלוי,	כי	גם	הנסתר	גלוי	כאילו	נעשה	לפני	ה'	.
הכוונה	 אחרים"	 "אלהים	 שנאמר	 מקום	 בכל	
שדווקא	אחרים	לא	יהיו	לך,	אלא	ה'	יהיה	לך.	
ולכן	לא	נזכר	ביטוי	זה	במקום	בו	נצטוינו	שלא	
ה'. את	 להגשים	 ודאי	שאין	 כי	 פסל,	  לעשות	
והזכירה	התורה	בעבודה	זרה	לשון	"קנאה"	כי	ה'	
יקנא	לפונים	לאלהים	אחרים,	כמו	איש	המקנה	

באשתו	כאשר	היא	מזנה	תחתיו.

ד"ה ובכאן כ, ב
אני מזכיר

התורה אסרה את 
כל סוגי העבודה 

זרה

ישנם	בתנ"ך	שלושה	סוגים	של	עובדי	ע"ז.	הסוג	
הראשון	עבדו	כל	אומה	ואומה	למלאך	שלה,	
וחשבו	שבכוחם	להרע	או	להיטיב.	אמנם	הם		
האמינו	שהכח	הגמור	והיכולת	הגמורה	לה'.	הסוג	
השני	החלו	בימי	דור	הפלגה,	ועבדו	את	הכוכבים	
והמזלות	ועשו	פסלים	שלהם,	בחשבם	כי	אם	יעבדו	
לאותו	המזל	יטב	להם.	וכמו	כן	הם	עבדו	למי	שהיה	
נראה	שהמזל	איתו,	בחשבם	שמזלם	יידבק	עם	
מזלו.	הסוג	השלישי	הם	העובדים	לשדים,	אע"פ	
שכחם	מועט,	שלחלקם	יש	כח	במקומות	מסויימים	
בארץ,	ויודעים	את	העתידות	הקרובות	)עיין	ויקרא	
יז,	ז(.	ואת	כל	סוגי	הע"ז	האלו	רמזה	התורה	בפסוק	

ואסרה	אותם.
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ד"ה פוקד כ, ד
עון

הנהגת הקב"ה 
על החוטאים 

וצאצאיהם

ראב"ע	פירש	ש"פוקד"	פירושו	שזוכר	החטא,	היינו	
שהקב"ה	ממתין	מלהעניש	במשך	שלוש	דורות,	
ואם	גם	הצאצאים	בדור	הרביעי	יחטאו	-	יפרע	
מהם.	הרמב"ן	דוחה	פירוש	זה,	משום	שמשמע	
בפסוק	שהדין	בכל	הדורות	שווה,	שבכולם	נאמר	
'פקידה',	ולא	רק	ברביעי.	אלא	מסביר	הרמב"ן	
שהפועל	'פקידה'	על	מישהו	משמעותו	נקמה	
וענישה.	שלעיתים	הקב"ה	מעניש	את	הדור	השני,	
ואם	חטאו	פחות	אז	את	השלישי	והרביעי,	מתי	
שתוגדש	הסיאה.	אבל	דור	חמישי	לא	יענש	בעוון	
הדור	הראשון.	וכל	זה	אם	ימשיכו	לחטוא,	אבל	
את	הצאצאים	הצדיקים	לא	יעניש.	ויתכן	שמידה	
זו	אמורה	רק	בחטא	ע"ז,	בו	הפרשה	עוסקת,	אבל	
בשאר	העבירות	איש	בעוונו	יומת,	ולא	יתחשבו	

בעוונות	אבותיו.

ד"ה כ, ה
לאהבי 

ולשומרי
עבודה מאהבה

הקב"ה	מברך	את	אוהביו	ושומרי	מצוותיו.	רבים	
פירשו	שעבודה	מאהבה	משמעה	שלא	ע"מ	לקבל	
פרס.	הרמב"ן	חולק	על	זה,	וסובר	שעבודה	מאהבה	
משמעה	אהבה	שמביאה	עד	כדי	מסירות	נפש	
שלא	לעבוד	ע"ז,	ומביא	הרמב"ן	סיוע	לדבריו	
מן	המדרש.	ו"שומרי	מצוותיו"	הכוונה	לצדיקים	

שומרי	שאר	המצוות.

ד"ה והנה כ, ו
לשון 

הכתוב

אנכי' ו'לא יהיה' - 
עיקר התורה

החל	מהדיבר	השלישי	לשון	הפסוקים	שהדברות	
לא	מפי	ה',	אלא	מפי	משה.	ואכן	אמרו	חכמים	שרק	
את	שתי	הדיברות	הראשונות	שמעו	ישראל	מפי	
הגבורה.	והקשה	הראב"ע,	שמבואר	בפסוק	א'	שה'	
אמר	את	כל	הדברות	אל	ישראל.	מסביר	הרמב"ן	
שאכן	ה'	אמר	לישראל	את	כל	עשרת	הדיברות,	
אבל	ישראל	הבינו	רק	את	השתיים	הראשונות,	
והשאר	רק	שמעו	קול,	ומשה	פירש	להם.	ועשה	
הקב"ה	שיבינו	את	אלו	משום	שהם	עיקר	לכל	
התורה	והמצוות,	ואילו	השאר	שמעו	ומשה	פירש.	

ובשאר	המצוות	שמעו	רק	מפי	משה.
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ד"ה ואמת כ, ז
הוא גם

מצוות עשה כנגד 
אהבה, ולא תעשה 

כנגד יראה

מצוות	עשה	נובעות	ממידת	האהבה,	שהאדם	
שאוהב	אדונו	עושה	מצוותיו,	ואדוניו	מרחם	עליו.	
ואילו	מצוות	לא	תעשה	נובעות	ממידת	היראה,	
שמי	שירא	לא	עובר	על	דברי	אדונו.	וכמו	שהאהבה	
גדולה	מן	היראה,	שאדם	לא	רק	נמנע	מרע	אלא	
פועל	לטובת	אדונו,	כך	מצוות	עשה	גדולה	ממצוות	
לא	תעשה.	ולכן	אמרו	חכמים	שעשה	דוחה	לא	
תעשה.	ומנגד,	העונש	על	לא	תעשה	גדול	יותר,	
מכיון	שהוא	לא	רק	שלא	אוהב,	אלא	גם	לא	ירא.

ד"ה ועל כ, ז
דרך 

הפשט
מצוות השבת 

מעידה על עיקרי 
האמונה

נצטוינו	לזכור	את	השבת	בכל	יום	ויום,	על	ידי	
שנמנה	את	ימי	השבוע	ביחס	לשבת,	וכן	לקדש	את	
השבת	בהליכה	לשמוע	את	החכמים	ואת	הנביאים.	
מצווה	זו	מעידה	על	כמה	מעיקרי	האמונה:	ה'	
משגיח	ולכן	ציווה	אותנו,	וכן	אנחנו	מודים	בחידוש	
העולם,	שה'	שבת	ביום	השביעי.	ובהליכה	לנביאים	
אנחנו	מודים	באמיתת	הנבואה.	ולכן	אמרו	חז"ל	
ששקולה	שבת	כנגד	כל	המצוות,	כי	היא	מעידה	

על	עיקרי	המצוות.

ד"ה כבד כ, יא
את

כיבוד הורים נלמד 
מכבוד המקום

לכל	 ביחס	 ה'	 כמו	 הוא	 לצאצאיו	 ביחס	 האב	
הנבראים,	כי	האבא	משתתף	ביצירת	תולדותיו.	
ולכן	לא	פירטה	התורה	במה	צריך	לכבד	את	
הוריו,	כי	צריך	לכבדם	באותו	האופן	בו	מכבדים	
את	הקב"ה.	ובגלל	הדמיון	ביניהם	דיבר	זה	נמצא	
בין	הדברות	שעוסקות	בכבודו	של	הקב"ה,	לבין	

הדברות	שעוסקות	בדינים	שבין	הבריות.	

ד"ה והנה כ, יג
עשרת 

כבוד הבורא וטובת הדברות
הבריות

חמש	הדיברות	הראשונות	עוסקות	בכבוד	הבורא,	
והחמש	האחרונות	עוסקות	בטובת	האדם.	וכיבוד	
ההורים	הוא	כדי	שיכבדו	את	הבורא,	ולכן	נזכר	
בחמש	הראשונות	)לעיל	פסוק	יא(.	והזכירה	התורה	
שכר	ועונש	רק	בחמש	הראשונות,	ובאחרונות	לא	
היה	צריך	להזכיר	עונש,	משום	שהרעה	היוצאת	

מהעובר	עליהן	ברורה.
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ד"ה כי כ, יז
לבעבור

הניסיון שלאחר 
מעמד הר סיני

הרמב"ן	דוחה	את	הסבר	רש"י	והרמב"ם	למילה	
"נסות"	ומציע	שני	פירושים:	הראשון	הוא	מלשון	
התרגלות.	שמעמד	הר	סיני	טבע	בלבם	של	ישראל	
את	האמונה	בה',	עד	שנעשתה	האמונה	לדבר	
קבוע,	להרגל.	אבל	הפירוש	העיקרי	הוא	מלשון	
ניסיון	ובחינה.	שלאחר	שיצא	מלבם	של	ישראל	
כל	ספק	באמונה	הקב"ה	מנסה	אותם,	לראות	אם	

יתמידו	בשמירת	מצוותיו.

ד"ה כי כ, כב
טעם לאיסור הנפת חרבך

ברזל בבניית מזבח

לאחר	שהביא	את	הסבר	חז"ל,	הראב"ע	והרמב"ם,	
מסביר	הרמב"ן	שטעם	המצווה	הוא	משום	שהחרב,	
והברזל	בכלל,	הוא	הכלי	המחריב	בעולם,	והוא	

כוחו	של	עשו,	ולכן	אין	להביאו	לבית	ה'.
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W  X פרשת משפטים

ד"ה וטעם כב, א 
ואלה

סמיכות פרשת 
משפטים לעשרת 

הדברות

לאחר	שמיעת	עשרת	הדברות	חזר	הקב"ה	והתרה	
את	משה	שיזהיר	את	העם	על	המצוות	האלו.	והחל	
לפרט	את	הציווים	שנאמרו:	"אתם	ראיתם"	כנגד	
דיבור	"אנכי".	"לא	תעשון	איתי"	כנגד	"לא	יהיה	
לך".	ואחר	כך	עבר	לבאר	את	דיבור	"לא	תחמוד",	
אע"פ	שהוא	אחרון,	כי	כל	התורה	כולה	תלויה	
במשפט,	שלא	יחמדו	מה	שלא	שלהם	מן	הדין	

)ועיין	להלן	פס'	ב'(.

ד"ה כב, ו
והגישו 

אדניו

שם הדיינים מרמז 
לנוכחות הקב"ה 

בדין

ראב"ע	פירש	שהדיינים	נקראו	'אלהים'	כיון	שהם	
מקיימי	משפט	האלהים	בארץ.	הרמב"ן	פירש	
שהתורה	כינתה	אותם	כך	לרמוז	שהאלהים	עמהם	
בדבר	המשפט,	הוא	השופט,	הוא	יצדיק	והוא	

ירשיע.

ד"ה כב, כו
ושמעתי 

כי

הקב"ה שומע כל 
תחינה

אל	יעלה	על	דעת	הממשכן	שעליו	להחזיר	הכסות	
רק	לאדם	צדיק,	כי	הקב"ה	ישמע	תחינתו.	גם	
לאדם	רשע	צריך	להחזיר,	כי	הקב"ה	שומע	כל	

צעקת	מתחנן	אליו.

ד"ה כב, ל
ואנשי 
קודש

המאכלים הכשרים 
מכינים את האדם 

לדבוק בה'

האדם	 את	 למנוע	 באים	 לא	 האכילה	 איסורי	
ממעשים	מכוערים,	אלא	למנוע	מגסות	הנפש	
ולתת	בה	טהרה	וקדושה,	למען	תהיה	ראויה	

לדבוק	בה'.

ד"ה וחג כג, טז
הקציר

הרגלים מורים על 
הודאה לה'

הרגלים	נקראו	על	שם	הנעשה	בשדות	באותה	
התקופה	כדי	לתת	הודאה	לה',	שומר	חוקות	

השמיים	ומוציא	לחם	מן	הארץ.
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ד"ה הנה כג, כ
אנכי

בעקבות החטא 
מלאך ליווה את 

ישראל

ה'	אומר	למשה	שישלח	איתו	מלאך,	ורש"י	מבאר	
שכאן	נתנבא	משה	על	חטא	ישראל,	שבגללו	
 נענשו	שלא	תלך	עמהם	השכינה	אלא	רק	מלאך.
הרמב"ן	מקשה,	שהרי	משה	התפלל	על	גזרה	זו	
וביטלה,	ואם	כך	נבואה	זו	אינה	נכונה	למעשה!	
התשובה	היא	שרק	בימי	משה	לא	היה	מלאך,	אך	
לאחר	מותו	חזרה	הגזרה,	והוא	המלאך	שפגש	

יהושע	ביריחו.

ד"ה לא כג, כד
תשתחוה

חומרת איסור ע"ז
התורה	הזהירה	פעמים	רבות	על	ע"ז	בגלל	חומרת	
האיסור,	שכל	המודה	בה	כופר	בכל	התורה	כולה.

ד"ה וטעם כד, יא
חובת השמחה ויאכלו

בקבלת תורה

אצילי	בני	ישראל	אכלו	ושתו,	והרמב"ן	מסביר	
שעשו	כך	מתוך	שמחה	על	קבלת	התורה,	וכך	
עשו	ישראל	בכריתת	הברית	בערבות	מואב,	ובכמה	
מקומות.	"ואף	כאן	ביום	חתונת	התורה	כן	עשו".
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W  X פרשת תרומה

ד"ה פתיחה
כאשר 

דיבר
טעם הקמת המשכן 
- השראת השכינה 

בישראל

לאחר	שקיבלו	ישראל	לקיים	את	כל	מצוות	ה'	
נעשו	לה'	לעם,	כמו	שהתנה	עמם	ה'	בתחילה.	
ולאחר	שישראל	התייחדו	לה'	לעם	ראוי	שיהיה	
להם	מקדש	שבו	ה'	ישרה	שכינתו,	ודרכו	ידבר	
עם	בני	ישראל.	ולכן	פתחה	התורה	בארון,	שהוא	

מקום	השראת	השכינה.

ד"ה ועשו כה, י
ארון

 • מעלת משה
• בבנין הארון זוכים 

לתורה

הציווי	בבניין	הארון	נאמר	בלשון	רבים	"ועשו	
ארון"	ואילו	הציוויים	שלאחר	מכן	נאמרו	למשה	
ישראל. כנגד	כל	 יחיד,	לרמוז	שמשה	  בלשון	
ואפשר	שכוונת	הפסוק	היא	שכל	ישראל	מצווים	
להשתתף	בעשיית	הארון,	בין	בנדבה,	בין	בעזרה	
מועטת	לבצלאל,	בין	בכוונה,	כיון	שבנין	הארון	

הוא	זכות	לתורה.

ד"ה זר כה, כד
זהב

הנהגת הברכה 
בעולם

רש"י	פירש	שהזר	בשולחן	רומז	לעושר,	כעין	
עושרם	של	מלכים.	ומסביר	הרמב"ן	שהנהגת	
הקב"ה	בעולם	היא	שהברכה	באה	כתוספת	על	
הקיים,	ולא	יש	מאין.	וכמו	שמצאנו	באלישע	
ואליהו	שריבו	בברכתם	את	השמן	ואת	הקמח	
שהיה	קיים	כבר.	ומלחם	הפנים	שעל	השלחן	

תתרבה	הברכה	לכל	ישראל	)ועיין	בראשית	ו,	יט(.
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W  X פרשת תצוה

ד"ה כח, ב
לכבוד

בגדי הכהן הגדול - 
בגדי מלוכה

התורה	מצווה	שבגדי	הכהן	הגדול	יהיו	לכבוד	
ולתפארת.	ובאמת	בגדי	הכהן	הגדול	היו	כבגדי	

המלכים	בתקופת	התורה.

ד"ה ונתת כח, ל
אל

האורים ותומים

וכסף	כמו	 זהב	 ותומים	אינם	מעשה	 האורים	
שסבר	ראב"ע,	אלא	הם	כתב	של	שם	המפורש,	
ונותן	אותו	בתוך	כפלי	החושן,	כמו	שפירש	רש"י.	
וכאשר	היתה	שאלה	היה	הכהן	מכוון	שם	'אורים'	
והיו	אותיות	אבני	החושן	מאירות	יחד	את	אותיות	
התשובה,	וכאשר	כיוון	שם	'תומים'	בא	בלב	הכהן	
ברוח	הקודש	איך	סדר	האותיות	צריך	להיות.	
ואפשר	שהשמות	הקדושים	עברו	במסורת,	ולכן	
ידע	גם	דוד	להשתמש	באפוד	שהיה	בידו	כבאורים	

ותומים.

ד"ה ומה כח, לה
שאמר 
למעלה

טעם לפעמונים 
בבגדי הכהן הגדול

בבגדי	הכהן	הגדול	היו	פעמונים,	אע"פ	שאינם	
מבגדי	מלכים	)לעיל	כח,	ב(,	כדי	שישמע	קולו	בבואו	
אל	הקודש.	היינו	שכאשר	יבוא	להכנס	לאהל	
מועד	צלצול	הפעמונים	יודיע	על	כך,	וכאילו	
יכנס	ברשות,	כדרך	שנכנסים	אל	המלכים.	ועוד	
כדי	שידעו	המלאכים	לצאת	כדי	שבבואו	אל	
 הקודש	לכפר	יהיה	לבד,	ולא	יפגעו	בו	המלאכים.
זכויות	 המדרש	מבאר	שבגדי	הכהן	מזכירים	
השבטים	וזכותם	של	ישראל,	וכך	כאשר	הכהן	
הזכויות.	 נזכרות	 הכיפורים	 ביום	 בהם	 לבוש	
ואע"פ	שבעת	הכניסה	לקדש	הקדשים	אינו	לבוש	
בבגדים	אלו	אלא	בבגדי	לבן	-	גם	בבואו	אל	הקודש	
)החיצון(	יש	צורך	בהזכרת	הזכויות,	שלא	יפגעו	בו	

המלאכים.

ד"ה כט, יד
תשרף 

באש
פר החטאת לכפר 

על העגל

קרבן	זה	בא	לכפר	על	חטא	העגל	שיהיה,	ולכן	דינו	
בשריפה.	שאע"פ	שאין	חטאת	חיצונה	נשרפת	
היתה	כאן	הוראת	שעה	כדי	לכפר	על	מעשה	העגל	
ועל	חטא	אהרן	בו,ולכן	עשתה	אותו	התורה	כקרבן	

כה"ג,	שדינו	בשריפה.
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ד"ה כט, מו
לשכני 
בתוכם

השכינה בישראל 
היא צורך גבוה

רש"י	פירש	את	לשכני	בתוכם	שכעת,	לאחר	שה'	
הוציא	את	ישראל	ממצרים	רצונו	לשכון	בתוכם	
)אבל	לא	הוציאם	ממצרים	בשביל	זה(.	וראב"ע	הסביר	שסיבת	

ההוצאה	ממצרים	היתה	כדי	לשכון	בתוכם,	ולולא	
זה	לא	היה	מוציאם.	לפי	דבריו	יש	כאן	סוד	גדול,	
שהשכינה	בישראל	היא	לא	צרכם	של	ישראל,	
צורך	הדיוט,	אלא	צורך	גבוה,	כביכול	הקב"ה	צריך	

לשכון	בישראל.
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W  X פרשת כי תשא

ד"ה ל, יג
מחצית 

השקל

לשון הקודש

הרמב"ם	סובר	שהלשון	העברית	נקראת	לשון	
הקודש	בגלל	נקיותה,	שאין	שמות	בתורה	לדברים	
הצנועים.	הרמב"ן	חולק	על	הראיות	שמביא	
הרמב"ם,	ומסביר	שלשון	הקודש	נקראת	כך	כיוון	
שבה	נכתבה	התורה	ונאמרו	הנבואות,	ובה	הקב"ה	
מתנבא	ופועל	בעולם.	בדומה	לכך	התורה	קראה	
לשקל	"שקל	הקודש"	כיון	שבו	אספו	את	הכסף	
למשכן,	וכן	לערכין	ולפדיון	בכורות,	שהם	דברים	

של	קודש	)ועיין	בראשית	מה,	יב(.

ד"ה ראה לא, ב
קראתי

בצלאל נברא 
בשביל שיעשה 

המשכן

בדרך	הטבע	לא	היה	יכול	להיות	בישראל	בעלי	
אומנות	אחרי	השעבוד	במצרים,	שהרי	לא	עסקו	
ולא	ראו	שם	עיסוק	בזהב	ואבנים	טובות.	ואפילו	
אם	היה	מי	שהיה	בקי,	ודאי	קושי	העבודה	בפרך	
הקהה	את	אומנותו.	לכן	הקב"ה	אומר	למשה	
לראות	את	כשרונותיו	של	בצלאל,	שידע	שהקב"ה	
ברא	אותו	בשביל	בניית	המשכן.	וזה	מה	שחז"ל	
אמרו	שהראה	לו	הקב"ה	ספר	של	אדם	הראשון	

ובו	כתוב	שבצלאל	הותקן	מאותה	שעה.

ד"ה אשר לב, א
ילכו

ביאור חטא העגל

מלשון	רש"י	משמע	שישראל	בקשו	לעבוד	ע"ז	
כשראו	שמשה	לא	חזר.	הרמב"ן	אומר	שלשונו	
לא	מכוונת,	וישראל	לא	בקשו	אלהים	אחרים	
אחר	 מנהיג	 בקשו	 רק	 אלא	 הקב"ה,	 במקום	
שעשו	 ולאחר	 משה.	 במקום	 לפניהם,	 שילך	
את	העגל	היו	מהם	שהמשיכו	לכוון	לה',	והיו	
 שעבדו	אותו	)עיין	בפסוקים	ד,	ה,	ז,	כה,	וברבנו	בחיי	פסוק	ח(.
כיוון	 נבחרה	 העגל	 שצורת	 מבאר	 הרמב"ן	
שזו	אחת	מארבע	דמויות	המרכבה,	הרומזת	
למידת	הדין	השולטת	במדבר.	כיוון	שישראל	
אהרן	 בחר	 במדבר,	 להליכה	 מנהיג	 חיפשו	
הדין. מידת	 להנהגת	 כסימן	 זה	  בסמל	
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ד"ה וטעם לב, יח
מנהיג צריך להבדיל קול

בין הקולות השונים 
במחנה

משה	ידע	מפי	ה'	שהעם	חטא,	והקול	שנשמע	איננו	
קול	מלחמה,	אך	בענוותנותו	לא	סיפר	ליהושע	שה'	
אמר	לו	זאת.	במקום	זה	הוא	אומר	ליהושע	שעליו	
כמנהיג	להבחין	בין	הקולות	השונים	הנשמעים	

במחנה.

ד"ה ואיש לד, ג
לא

הבדלי המדרגות 
בין מעמד הר סיני 

לנתינת לוחות 
שניים

במעמד	הר	סיני	העם	עמד	סביב	ורק	לא	הורשה	
לנגוע	בהר,	ואיסור	זה	תקף	עד	אחר	נתינת	לוחות	
שניים.	אך	במעמד	לוחות	שניים	צוו	ישראל	שלא	
לעמוד	אפילו	מול	ההר.	הרמב"ן	מבאר	שזהו	לא	
מעמד	עבור	כל	ישראל,	אלא	מעמד	עבור	משה	
ובזכות	תפילתו,	לכן	גדול	הגילוי	בו	כמדרגת	משה,	
ולא	כמדרגת	כל	ישראל,	וישראל	לא	יוכלו	לעמוד	

בו.

ד"ה וטעם לד, ט
כי עם

בשעת רחמים 
עדיפה הנהגה של 

השראת שכינה

משה	מבקש	שלא	ישלח	מלאך,	אלא	שתשרה	
השכינה	עם	ישראל,	כיוון	שעם	קשה	עורף	הוא.	
לכאורה	זו	סיבה	לחוסר	מוכנותם	לשכינה,	אך	
הרמב"ן	מבאר	שכיוון	שישראל	הם	עם	ה',	הוא	
חפץ	בטובתם	ויסלח	להם	יותר	מהמלאך,	ולכן	
בשעת	הרחמים	מוטב	שלא	יהיה	מלאך.	אך	בשעת	
הכעס	טובה	יותר	הנהגת	מלאך,	כיוון	שאין	ביכלתו	

לכלות	את	ישראל	בזעמו.

ד"ה וה' לד, י
הקב"ה כורת ברית ענהו

עם העם ויעשה 
נפלאות עבור משה

כוונת	הפסוק	שהקב"ה	יעשה	נפלאות	עבור	משה	
רבנו,	והעם	יהיו	עם	ה'	בברית.	ואין	הכוונה	שיעשה	
נפלאות	שלא	נראו	כמותם	עם	כל	ישראל,	כי	לא	
מצאנו	שנעשו	ניסים	יותר	גדולים	מניסי	יציאת	

מצרים.
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W  X פרשת ויקהל

ד"ה לה, א
ויקהל 

משה
לאחר הברית 

ישראל שוב ראויים 
למשכן

לאחר	שירד	משה	מן	ההר	עם	הלוחות	השניים	
הוא	מקהיל	את	העם	ומצווה	אותם	על	הקמת	
עם	 ברדתו	 להיות	 אמור	 שהיה	 כפי	 המשכן,	
הלוחות	הראשונים	לולא	החטא.	שלאחר	שכרת	
ה'	עם	ישראל	ברית	חדשה,	חזרו	ישראל	לאהבת	

כלולותם,	ובידוע	שתהיה	שכינתו	בתוכם.

ד"ה ויבאו לה, כא
כל

נשיאות הלב 
לעבודת המשכן

כוונת	הפסוק	ב"כל	אשר	נדבה	רוחו	אותו"	לנותני	
לבו"	 נשאו	 ב"כל	אשר	 ואילו	 הנדבה	למשכן,	
הכוונה	לחכמים	בעלי	המלאכות.	ופירוש	תואר	
זה	לחכמים	הוא	משום	שאנשים	אלו	לא	הורגלו	
במלאכה,	אלא	שנשא	אותם	לבם,	היינו	שמצאו	
את	עצמם	מוכשרים	למלאכה,	אע"פ	שמעולם	
לא	למדו	אותה,	והחליטו	בלבם	לבוא	לפני	משה	

)עיין	לעיל	לא,	ב(.

ד"ה ויעשו לו, ח
כל

התורה חזרה על 
מלאכת המשכן 

להראות כי ה' חפץ 
במלאכה

מלאכת	המשכן	חזרה	ונאמרה	חמש	פעמים.	
בפעם	הראשונה	ה'	ציווה	את	משה	את	המלאכה	
לפרטים,	ובפעם	השנייה	צווה	את	משה	בקוים	
כלליים,	כדי	שיצווה	משה	את	החכמים	כך.	כי	
בשביל	שיקבלו	החכמים	צריך	שישמעו	את	כל	
המלאכה,	וידעו	אם	בכוחם	לעשותה.	ולאחר	
הסכמת	החכמים	פרט	להם	משה	את	העבודה.	
ואמירה	זו	לא	נזכרה	בתורה,	כדי	שנלמד	שגם	
כשפרט	להם	משה	לא	פרט	להם	לפרטי	פרטים,	
והם	בחכמתם	השיגו	הפרטים.	ולאחר	הציווי	
לחכמים	חזר	משה	ופרט	את	העבודה	לפרטים	
כאן. בפסוק	 הנזכר	 וזה	 ישראל,	 בני	 כל	  אל	
ואפשר	לתת	לחזרת	התורה	על	מלאכת	המשכן	
פירוש	כולל,	שחזרה	ומנתה	התורה	את	מלאכת	
המשכן	דרך	חיבה	ודרך	מעלה,	לומר	כי	חפץ	ה'	

במלאכה	ורוצה	להרבות	שכר	לעוסקים	בה.
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ד"ה לח, ח
במראות 
הצובאות

המראות הצובאות

רש"י	הביא	את	מדרש	חז"ל	שהנשים	הביאו	אל	
משה	את	המראות	בהן	היו	מתקשטות	לבעליהן.	
בתחילה	משה	מאס	בהן,	ולא	רצה	לעשות	כלי	אך	
ורק	מחפץ	ששימש	ליצר	הרע.	אך	הקב"ה	אמר	
למשה	שהוא	חפץ	במראות	האלו,	שבזכותן	נולדו	
צבאות	ישראל	במצרים,	ומהן	יעשה	הכיור	שמימיו	
בין	איש	לאשתו.  ינתנו	לסוטה,	לשים	שלום	
מובן	 לא	 זה	 פירוש	 שלפי	 מקשה,	 הרמב"ן	
"אשר	צבאו	פתח	אוהל	מועד",	 סוף	הפסוק,	
המראות	 הבאת	 על	 מדובר	 אם	 שהרי	
והיה	 אז,	 הוקם	 טרם	 מועד	 אוהל	 	- כתרומה	
משה! אוהל	 פתח	 על	 שצבאו	 לומר	  צריך	
ואפשר	לפרש	שהכוונה	לאוהל	משה	)עיין	לעיל	לו,	
ג(.	ואונקלוס	וראב"ע	פירשו	שהנשים	הצובאות	
אלו	נשים	פרושות	מענייני	העוה"ז	שהיו	עובדות	
ה',	וצבאו	כל	הזמן	בפתח	אוהל	מועד	להתפלל	
ולשמוע	המצוות,	ובשל	פרישותן	לא	היה	להן	
צורך	במראות.	ולפי	דבריהם	סוף	הפסוק	מתאר	
את	סוג	הנשים	שהגיעו	לתרום	את	המראות,	נשים	

שעתידות	לצבוא	על	פתח	אוהל	מועד.
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W  X פרשת פקודי

לט, 
מב

ד"ה וטעם 
המשכן משמש כן

לעבודת ה'

ישראל	"עשו	את	כל	העבודה".	אפשר	לפרש	
שבניית	המשכן	מכונה	עבודה	כיוון	שנעשתה	
לעבודת	ה'.	ויתכן	לפרש	שהכוונה	להכנת	כלי	

המשכן,	שבהם	העבודה	נעשית.

סיום 
הספר

ד"ה והנה 
נשלם

חריזה לסיום הספר
נשלם	ספר	הגאולה,	בו	ה'	נגלה	לעם	ישראל	
והוציאו	ממצרים.	וברוך	ה'	שנתן	לנו	את	תורתו.
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W  X פרשת ויקרא

ד"ה הספר פתיחה
הזה

תוכן הספר

אחרי	ספר	הגאולה,	שנגמר	בהשראת	השכינה,	
מגיע	הספר	המורה	איך	לשמר	את	השכינה	בעם,	
על	ידי	הקרבנות	המכפרים	על	העוונות.	ונספחו	
לקרבנות	ענייני	הטהרה,	שמירת	המקדש,	מאכלות	

אסורות	ושאר	טומאות.

ד"ה א, ד
ונרצה לו

מטרת קרבן עולה

בהתחלה	הרמב"ן	דן	בדעת	רש"י	שהעולה	באה	
לכפר	על	עשה	ועל	לאו	הניתק	לעשה.	בהמשך	
הוא	מביא	מדרש	שהעולה	מכפרת	על	הרהורי	
הלב,	שהוא	חטא	שרק	ה'	מכיר	בו,	ולכן	כל	הקרבן	
לה'.	ומבאר	שאפשר	לפרש	את	"ונרצה	לו"	על	
ואפשר	לפרשו	על	החטא	 הקב"ה	שמתרצה,	

שנרצה.

ד"ה והנה א, ט
בכתוב

טעם הקרבנות - 
מחלוקת הרמב"ם 

והרמב"ן

נועדה	 הקרבנות	 שהקרבת	 סובר	 הרמב"ם	
להוציא	מדעות	המצרים	והכשדים	שהיו	עובדים	
לבהמות	אלו,	והקרבת	מינים	אלו,	אותה	המצרים	
 והכשדים	מחשיבים	לחטא,	תחשב	היא	למצווה.
הרמב"ן	תמה	היאך	אפשר	לומר	שהקרבנות	באים	
לתקן	את	דיעות	הטפשים,	והרי	התורה	נותנת	טעם,	
שהם	לחם	אשה	לריח	ניחוח.	ועוד,	שדעותיהם	לא	
יתוקנו,	כי	זה	כבוד	בעיניהם	לזבוח	בהמות	אלו	
לה'.	עוד	מקשה,	שהקרבנות	כבר	הוקרבו	עוד	
לפני	אומות	אלו,	כבר	בימי	הבל	וקין	ובימי	נח.	
 ועוד,	שודאי	כשבלעם	הקריב	לא	זו	היתה	כוונתו.
לכן	הרמב"ן	מפרש	שהקרבן	בא	לכפר	על	החטא,	
ולכן	הוא	נעשה	כנגד	מעשה	האדם.	שמעשי	האדם	
נחלקים	למחשבה	דיבור	ומעשה,	וכך	גם	נעשה	
בקרבן.	סומכים	על	הקרבן	במעשה,	מתוודים	
בפה,	ומקטירים	את	האיברים	הפנימיים	שהם	
כלי	המחשבה	והתאווה.	והחוטא	צריך	לחשוב	
שכך	היה	ראוי	שיעשה	לו	לולא	חסד	ה'.	וישנו	

עוד	פירוש	על	דרך	האמת.
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ד"ה מן א, יד
המינים שנבחרו התורים

לקרבנות

הקב"ה	בחר	בתורים	ובבני	היונה	משום	שהם	
מצויים,	וכן	בבהמות,	כדי	שישראל	לא	יצטרכו	
לצוד	ציד	להביא.	התורים	נאמנים	לבני	זוגם,	ובני	
היונה	דואגים	לילדיהם,	וכמו	כן	ישראל	נאמנים	

לקב"ה	ולא	יעזבוהו.

ד"ה וטעם ב, יא
השאור 
סיבת חיוב המליחה והדבש

ואיסור השאור 
והדבש

הרמב"ם	אומר	שעובדי	הע"ז	היו	מקריבים	חמץ	
עם	דבש,	ומנגד	מאסו	בלמלוח	קרבנותיהם	ואנו	
צווינו	למלוח	את	כל	קרבנותינו,	ונאסר	עלינו	
שאור	ודבש.	וזה	כי	הדברים	שנהיו	חוקים	לע"ז	
נמאסו	אצל	ה',	כמו	המצבות	שבימי	האבות	היו	
טובות,	ולאחר	מכן	ה'	מאס	בהן.	ויתכן	שטעם	
המלח	משום	שאין	זה	מכובד	לחם	בלא	מלח,	

ואולי	יש	בזה	סוד.

ד"ה נפש ד, ב
החטאים פוגמים כי תחטא

בנפש

משום	 לנפש	 החטא	 את	 מייחסת	 התורה	
ידי	 על	 היא	 והשגגה	 בנפש	 היא	 שהמחשבה	
כי	החטא	 והקרבנות	כפרה	לנפש	 המחשבה.	
פוגם	בה	ומרחיקה	מן	האלהים,	והקרבן	משיבה	

ומקרבה.

ד"ה ולא ד, יא
הזכיר 

בחטאת

הכהן הגדול צריך 
תחנונים בשביל 

כפרתו

אצל	הכה"ג	לא	הוזכר	שהחטא	מתכפר	בקרבן,	
כי	למעלתו	הוא	נדרש	לתפילה	ותחנון	כדי	לכפר	

לגמרי	על	חטאו.

ד"ה ה, טו
והביא את 

אשמו

ההבדל בין חטאת 
לאשם

האשם	לרוב	בא	על	חטאים	שיש	בהם	צד	חמור,	
שראוי	שהחוטא	יהיה	שמם	)מלשון	שממה(.	והחטאת	

באה	על	חטאים	קלים	יותר.
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W  X פרשת צו

ד"ה ופשטו, ד

החלפת הבגדים - 
מצוה מדרך המוסר

לדעת	רש"י	הכהן	אינו	חייב	להחליף	את	בגדיו	לשם	
הוצאת	הדשן	אל	מחוץ	למחנה,	אלא	שזו	דרך	ארץ	
בלבד.	הרמב"ן	תמה	על	כך,	ואומר	שזו	מצוה	מדרך	
המוסר,	כמו	שעל	העבד	לעבוד	את	רבו	בבגדים	
נקיים	ומכובדים,	ואת	העבודות	המלכלכות	לעשות	

בבגדים	פחותים.

ד"ה ו, טז
והוסיף 
בכהנים

טעם המצוה
הרמב"ם	מבאר	שמנחת	כהן	כולה	מוקטרת	ולא	
נאכלת,	משום	שכמות	כזאת	תאכל	כולה	על	ידו	

וידמה	שלא	הקריב	קרבן	כלל.

ד"ה וכל ז, ט
מנחה

חלוקת המנחות 
לכהנים

שמקריב	 כהן	 שכל	 מורה	 הכתובים	 פשט	
נאפות	 שאינן	 מנחות	 מלבד	 בה,	 זוכה	 מנחה	
הדבר	 טעם	 הכהנים.	 כל	 בין	 המתחלקות	
לקבלה. עליו	 במנחה	 טרח	 הכהן	 שאם	  הוא	
אך	חז"ל	דרשו	שהכהנים	מתחלקים	בכל	המנחות,	
מלבד	הכהנים	שפסולים	להקרבה.	טעם	המצוה	
היא	שהכהן	שמקריב	בפועל	הוא	שליח	של	כל	
הכהנים,	כמו	חייל	במלחמה	שמחלק	את	שללו	
עם	כל	החיילים.	'והקבלה	הכריע,	ותקנת	הכהנים	

היא	ושלום	הבית'.

ד"ה קח ח, ב
את

הפרשיות בסדר 
כרונולוגי

רש"י	אומר	שרחיצת	והלבשת	הכהנים	היתה	שבוע	
קודם	להקמת	המשכן.	הרמב"ן	מקשה	שהקמת	
המשכן	ורחיצת	הכהנים	נאמרו	יחד,	וקשה	להפריד	
את	מועדם,	ולכן	מבאר	שהקמת	המשכן	היתה	בכ"ג	
אדר,	ומיד	לאחר	הקמתו	קרא	ה'	למשה	ואמר	לו	
את	כל	פרשיות	ויקרא	עד	כאן,	וכעת	שב	הקב"ה	
ומזרז	את	משה	להכנת	אהרן	ובניו,	ומוסיף	לו	
שהכנתם	תעשה	בפני	כל	העדה	כדי	שידעו	שבחר	

ה'	באהרן	וזרעו	)עיין	שמות	לה,	א(.

ד"ה ויקח ח, י
הקדמת רחיצת משה

והלבשת אהרן כדי 
שיהיה מזומן

משה	ֻצוה	למשוח	את	המשכן	ורק	אז	להלביש	
את	אהרן	ובניו	ולמשוח	אותם.	משה	שינה	את	
הסדר	מאשר	ֻצוה	והקדים	את	רחיצתו	והלבשתו	
של	אהרן,	כיון	שרצה	שמשיחת	המשכן	ומשיחת	
אהרן	יהיו	בלא	הפסק,	כדי	שיהיה	המקריב	כמזומן	

לבא	אל	המקדש	לעבוד.
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W  X פרשת שמיני

ד"ה והנה ט, ב-ג
הקרבנות

העגל לכפר על 
העגל

קרבנות	היום	השמיני	לא	נזכרו	בציווי	של	ה'	
למשה,	כיוון	שהציווי	עסק	בימי	המילואים,	ואילו	
הקרבנות	כאן	הם	של	אהרן	ובניו	בכהונתם.	ועוד,	
יתכן	שקרבנות	אלו	נוספו	רק	אחר	חטא	העגל,	
ככפרה	עליו,	ולכן	לא	הופיעו	בציווי	ה'.	ואכן,	
קרבנות	אלו	זהים	לקרבנות	יוה"כ.	על	פי	זה	אפשר	
לבאר	מדוע	שרפו	את	החטאת	בלי	שכתוב	ציווי	

לכך,	כדין	חטאת	יוה"כ.

ד"ה וטעם ט, ז
קרב

חטא אהרן לנגדו 
תמיד

פשט	הכתוב	הוא	שמשה	אומר	לאהרן	לגשת	
לצפון	המזבח	לשחיטה.	אך	חכמים	למדו	שהיה	
צורך	לומר	לאהרן	להתקרב,	כיוון	שהוא	התבייש,	
כאשה	שנישאה	למלך	ומתביישת	לשמשו,	ואחותה	
אומרת	לה:	הגיסי	דעתך	ושמשי	את	המלך.	הסבר	
נוסף	במדרש	הוא	שתמיד	היה	קבוע	במחשבתו	
של	אהרון	זכרון	חטאו	בעגל,	ולכן	נדמה	היה	לו	
המזבח	בתבנית	שור,	כדמות	העגל,	וסבר	שחטאו	
יעכב	את	הכפרה.	או	שהשטן	הראה	לו	דמות	זו.	
כך	או	כך,	בא	משה	ואמר	לו	ליקרב	אל	המזבח	

כיוון	שלכך	נבחר	וה'	רוצה	בו.

ד"ה ותצא י, א
אש

ביאור חטא נדב 
ואביהוא

הקטורת	שייכת	למידת	הדין	)עיין	שמות	ל,	א(	אך	
כשמקטירים	אותה	יש	לכוון	לשם	ה',	ולא	למידת	
הדין	בלבד.	הרמב"ן	מדייק	שנדב	ואביהוא	כוונו	
להקטיר	לשם	מידת	הדין	הרמוזה	באש,	ולא	לשם	
ה',	ולכן	פגעה	בהם	מידת	הדין.	)מבואר	על	פי	רבנו	

בחיי	וריקנאטי(

ד"ה אל יא, א
משה 
הטהרה בעיקר ואהרן

בכהנים

פרשת	איסורי	אכילה	נאמרה	בספר	הכהנים,	
אע"פ	שכל	ישראל	מצווים,	משום	שהכהנים	נצטוו	
להבדיל	בין	הטמא	לבין	הטהור,	וכן	עליהם	להיות	
תמיד	טהורים	כדי	שיוכלו	לעבוד	במקדש	ולאכול	
קדשים.	וכיון	שהם	אלו	שצריכים	ללמד	את	בני	

ישראל	ציווה	הקב"ה	פרשה	זו	גם	לאהרן.



שמיני  77

ד"ה וטעם יא, ט
הסנפיר

סיבת סימני הטהרה 
בדגים - רפואית

דגים	שיש	להם	סנפיר	וקשקשת	חיים	רק	במים	
יש	 ולא	חיים	בעומק	הים,	ועקב	כך	 צלולים,	
להם	יותר	חום	ופחות	זיהומים.	ולכן	הם	בריאים	
לאכילה	והתורה	התירה	אותם.	שאר	הדגים	חיים	
במים	עכורים,	וכן	חיים	בעומק	ובקור	ולכן	פחות	
דוחים	זיהומים,	וקרובים	להמית,	ולכן	אסרה	אותם	

התורה.

ד"ה ואת יא, יג
החיות האסורות אלה

טורפות ואינן 
בריאות

בתורה	אין	סימנים	לטהרת	עופות,	אך	חכמים	
אמרו	שהדורסות	אסורות,	והרמב"ן	מסביר	שטבען	
אכזרי,	ולכן	עלולות	להוליד	אכזריות	במי	שאוכל	
מהן.	גם	בבהמות,	הטהורות	אינן	טורפות.	בנוסף,	
חלב	בהמה	טמאה	אינו	מתגבן,	ואולי	זה	מביא	

לבעיה	רפואית	הקשורה	בהולדה.
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W  X פרשת תזריע

ד"ה יב, ז
והקריבו

טעם לקרבן יולדת

עליה,	 היולדת	מכפר	 התורה	אומרת	שקרבן	
והרמב"ן	מסביר	שעד	זמן	הקרבן	שופעת	היולדת	
דם,	ובקרבן	זה	מבקשת	להרפא	ולהטהר.	ולפי	
חז"ל,	בעת	הלידה	מחמת	הצער	נשבעת	שלא	
ללדת	עוד,	אך	שבועה	זו	לא	חלה	כיון	שהיא	

משועבדת	לבעלה,	והקרבן	מכפר	עליה.

ד"ה יג, מז
צרעת הבגד והבתים והבגד

נוהגת רק בארץ

צרעת	הבגד	והבית	לא	מתרחשת	בדרך	הטבע,	
אלא	שכאשר	ישראל	במצב	השלם	כל	חטא	גורם	
ריחוק	של	רוח	ה'	שנרמז	על	ידי	הצרעת	בבגדו	
ובביתו.	מצב	זה	יכול	להיות	רק	בארץ	ישראל,	

מקום	השכינה.
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W  X פרשת מצורע

ד"ה יתןיד, יח

ריבוי הכפרות 
למצורע

שלש	פעמים	נאמר	לשון	כפרה	למצורע.	הרמב"ן	
מסביר	שעליו	לכפר	על	שלושה	דברים:	על	חטאו	
שקדם	לצרעת,	על	תקופת	ההסגר,	שמא	היה	
בלבו	כעס	על	הקב"ה,	ולכפר	על	נפשו	שיוכל	

לשוב	אל	המחנה.

ד"ה וכפריד, נג
הציפורים כשעיר 

המשתלח

הציפור	נושאת	את	עוונות	המצורע	על	פני	השדה,	
מעין	שעיר	המשתלח	פרטי.	ודי	בכפרת	הציפורים	
עבורו,	ואין	צורך	בקרבן,	כיוון	שאין	טומאתו	

חמורה	כצרעת	הגוף.

ד"ה וטעם טו, יא
טומאת 

טעם קרבנות הזב, הזוב
זבה וקרי

הזוב	היא	מחלה,	ובעת	הריפוי	על	האדם	להודות	על	
רפואתו	ולכפר	על	חטאיו	כדי	שלא	יגרמו	לו	לחלות	
עוד.	הנדה	היא	אשה	שיציאת	דמה	טבעית	ורגילה,	
 ואילו	הזבה	חולה,	ועליה	להביא	קרבן	כמו	הזב.
טומאת	קרי	נובעת	מהשחתת	הזרע	הראוי	להולדה	

ויצירת	חיים.
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W  X פרשת אחרי מות

ד"ה וגורל טז, ח
אחד

טעם שילוח השעיר

השעיר	 את	 לשלוח	 נצטווינו	 כיפור	 ביום	
מקומות	 שר	 אל	 עוונותינו	 את	 שנושא	
וחלקו	 ושממה	 חורבן	 בא	 שמכוחו	 החורבן,	
ואע"פ	שנאסרה	העבודה	 הוא	עשו.	 באומות	
למלאכים,	איננו	עושים	זאת	לשם	עבודה	לו,	
 אלא	רק	לעשות	ציווי	ה'	שציווה	לתת	לעבדו.
וזה	עניין	הגורל,	לבטא	ששני	השעירים	הוקדשו	
לשם	ה',	אע"פ	שאחד	מהם	הולך	לעזאזל.	וכיוון	
שעבודה	זו	מזכירה	ע"ז	מלגלגים	עליה	אומות	

העולם	)עיין	במדבר	יט,	ב(.

ד"ה  יז, ז
לשעירים

השדים ותכונתם

השדים	הם	גופים	מורכבים	משני	יסודות	–	אויר	
ואש,	וכאשר	יפרדו	ימותו.	חכמים	אומרים	שמחד	
יש	להם	כנפיים	כמלאכים,	וטסים	כמותם,	וכן	
שומעים	מה	שעתיד	להיות	בזמן	הקרוב;	ומאידך	

הם	אוכלים	פרים	ורבים	ומתים	כבני	אדם.

ד"ה כי יז, יא
נפש

טעם איסור אכילת 
דם

קרב	 להיות	 צריך	 שהדם	 הוא	 ראשון	 טעם	
גם	 ונאסר	 הדמים,	 כל	 נאסרו	 ולכן	 למזבח,	
לדם. דם	 בין	 נטעה	 שמא	 העופות	 של	  דמם	
הרמב"ם	סובר	שאיסור	זה	מרחיק	מע"ז,	שעובדיה	
כדי	 ואוכלים	אותו	רק	 היו	מואסים	את	הדם	
להתחבר	אל	השדים.	אך	הרמב"ן	דוחה	טעם	
זה	משום	שאין	טעם	זה	במשמעות	הפסוקים.	
הרמב"ן	מוסיף	ומבאר	שלאדם	הראשון	הותר	
רק	הצומח,	ואחר	המבול	הותרה	השחיטה,	אך	
הנפשות	לא	הותרו,	כי	הנפשות	כולן	לאל	בשווה.	
 ולכן	הדם,	שבו	הנפש,	המשיך	להיות	באיסורו.
טעם	נוסף,	שאם	האדם	יאכל	דם	בהמה	יתערב	
הדם	בדמו	כמו	שהוא,	שהרי	אינו	צריך	להתעכל	
כלל,	ודבר	זה	יערב	את	נפש	האדם	העולה	למעלה	

עם	נפש	הבהמה	היורדת	למטה.
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ד"ה את יח, ד
משפטי

המצוות מחיות 
את האדם בשני 

העולמות

רש"י	והמדרש	פירשו	שהמשפטים	האמורים	
בפסוק	הם	מצוות	שכליות,	שגם	בלי	התורה	
שאלו	 מבאר	 הרמב"ן	 לקיימן.	 צריך	 היה	
 הדינים	שעל	ידם	מתנהלת	חברה,	'וחיה	בהם'.
רבותינו	דרשו	שהאדם	חי	על	ידי	המצוות	לעולם	
הבא,	שהרי	בעולם	הזה	סופו	למות.	הרמב"ן	מרחיב	
ומבאר	שלפי	הכנת	האדם	למצוות	ניתן	לו	שכרו.	
אם	עבד	ע"מ	לקבל	פרס	-	יזכה	לשכר	בעולם	
הזה;	אם	עבד	לשם	שכר	בעוה"ב	יזכה	להנצל	
מהדין	ונפשו	בטוב	תלין;	ואם	עבד	מאהבה	-	יזכה	
לשכר	בזה	ובבא.	ומי	שפורש	לגמרי	מהעולם	הזה,	
כאליהו,	יזכה	לחיי	נצח	בגופו	ונפשו.	והנה	הלשון	

"וחי	בהם"	כולל	כל	מיני	החיים.

ד"ה אל יח, ו
כל שאר

טעם איסור קרובים

הרמב"ם	וראב"ע	אמרו	שהתורה	רצתה	לצמצם	
את	הביאות	המותרות	לאדם,	ולכן	אסרה	עליו	
את	קרובותיו	המצויות	עמו	בכל	שעה.	הרמב"ן	
חולק	משום	שמותר	לאדם	לישא	נשים	רבות,	
-	נישואין	בתוך	 ולבוא	עליהן	תמיד,	ואדרבה	
 המשפחה	רק	מחזקים	את	המשפחה	ואת	נחלתה.
לכן	הרמב"ן	אומר	שכנראה	יש	בדבר	סוד,	ועוד,	
שהביאה	המותרת	היא	רק	זו	שמקיימת	את	מין	
האדם,	ואילו	בקרובים	לא	יצלח	הקיום	והתולדה	
איננה	ראויה,	וביאה	זו	לשם	תאווה	בלבד,	ולכן	

נאסרה.

ד"ה ואל יח, יט
אשה

טעם איסור נידה

דם	הנידה	לרוב	מונע	הריון,	ואף	אם	יהיה	הריון	
הדם	מזיק	לולד.	ועוד,	שלדעת	החוקרים	ראיית	
הנידה	עשויה	להזיק,	וק"ו	שחיבור	עם	הנידה	
והדבקות	לה	עלול	להזיק	לאיש.	ונאסרה	הנדה	
לזרע	הקודש	עד	שתטבול	ותטהר	גם	במחשבתה.
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ד"ה והנה יח, כא
הזכיר

חילול השם 
בעבודת המולך

עובדים	 הם	 וכאשר	 ה',	 מקדש	 הם	 ישראל	
ועוד,	 ה'.	 מקדש	 את	 מטמאים	 הם	 למולך	
לה'	 קרבן	 מקריב	 ואח"כ	 למולך	 שהמקריב	
הטמא. וקרבנו	 בחטאו	 המקדש	 את	  מטמא	
בנוסף	יש	בחטא	זה	חילול	ה',	שישמעו	הגויים	
שאחד	מישראל	נתן	מזרעו	או	מבהמתו	למולך,	

ומכבד	את	המולך	ולא	את	ה'.

ד"ה יח, כה
ותטמא 

הארץ

 קיום המצוות
 הוא בארץ

אע"פ	שאיסורי	עריות	הן	איסורי	הגוף	ולא	שייכים	
למקום	מסויים,	כתבה	התורה	שהם	מטמאים	
את	הארץ.	הקב"ה	שם	בעולם	כוחות	להשפיע	
על	המציאות,	ועל	כל	ארץ	יש	שר	המושל	עליה	
ועל	העם	השייך	לה.	אך	בארץ	ישראל	אין	שר,	
אלא	היא	מיוחדת	לה',	ובה	שם	את	העם	המיוחד	
לו	המקודש	בכל	המצוות.	והארץ	מקיאה	את	מי	
שלא	מקודש	בקדושת	המצוות,	ובייחוד	החוטא	
מפסוקים	 להקשות	 ואין	 עריות.	 וגילוי	 בע"ז	
בהם	נראה	שיש	לישראל	שר,	כי	תפקידו	לבקש	
 רחמים	על	ישראל	ולא	למשול	בשפע	של	ישראל.
שהרצון	 משום	 שלימה,	 טהרה	 אין	 בחו"ל	
ולכן	 שרים,	 אותם	 באמצעות	 נעשה	 האלוקי	
יכולים	להתקיים	שם	עוברי	עבירה.	והדר	שם	
לו	אלוה,	משום	שההשגחה	 דומה	כמי	שאין	
אינה	כמו	בארץ	ישראל.	המדרש	אומר	שקיום	
לנו	 יהיו	 שלא	 כדי	 רק	 הוא	 בגלות	 המצוות	
חדשות	כשנשוב,	אבל	עיקר	קיום	המצוות	הוא	
 בארץ,	ואפילו	המצוות	שאינן	תלויות	בארץ.
רחל	מתה	בחו"ל,	וכן	יעקב	לא	חי	בארץ	עם	שתי	
אחיות,	משום	שהארץ	לא	מקיימת	בה	מעשים	
כאלה.	יש	דוגמאות	רבות	לדבר	זה	בכתובים	)עיין	

בראשית	כו,	ה(.
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ד"ה יח, כט
ונכרתו

סוגי הכרת וביאורם

כאשר	התורה	כותבת	שהאיש	יכרת	פירושו:	אדם	
שרוב	מעשיו	מצוות	ועבר	על	איסור	כרת,	דינו	
שימות	צעיר	אך	נפשו	תקבל	שכרה.	ומי	שרוב	
מעשיו	עבירות	ועבר	על	כרת	נכרתת	נפשו	מעולם	
הנפשות,	אך	הוא	לא	בהכרח	ימות	מהר.	ועליו	נאמר	
"והאבדתי	את	הנפש	ההיא".	אמנם,	בע"ז,	בברכת	ה'	
ובכופר	בעיקר	ישנו	כרת	חמור	בעולם	הזה	ובבא.	
 ויש	כריתות	הכוללים	מיתת	הבנים	בחיי	האב.	
עונש	הכרת	מלמד	על	הבטחון	בקיום	העולם	
הבא,	כי	החוטא	יכרת	מן	העולם	הבא,	ומשמע	
רוחני	 דבר	 היא	 יחיו.	הנפש	 ששאר	הנפשות	
שאינו	כלה	באופן	טבעי,	אך	העבירות	כורתות	
אותה	ממקורה.	ודבר	זה	מופתי	הוא,	ולכן	התורה	
מזהירה	וחוזרת	עליו.	אך	קיום	הנשמה	לעולם	
 הבא	הוא	טבעי	ואינו	צריך	ביאור	)עיין	שמות	ו,	ב(.
רוב	הכריתות	הם	בעריות,	וחומרת	העריות	קשורה	
לסוד	התולדה.	והרמב"ם	הסביר	שמשום	שהתאווה	
לעוונות	אלו	גדולה	התורה	נתנה	עליהם	עונש	

חמור.
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W  X פרשת קדושים

ד"ה יט, ב
קדושים

מצוות עשה כללית 
 לקדש עצמו

במותר לו

פירושו	 "קדושים	תהיו"	 ביאר	שהציווי	 רש"י	
פרישות	מן	העריות.	הרמב"ן	אומר	שזהו	ציווי	כללי	
על	הפרישות.	אחרי	שהתורה	אוסרת	לגמרי	פרטים	
מסויימים	ומגבילה	את	האדם,	היא	מצווה	אותו	
שלא	לדבוק	יותר	מדי	במותר	ולהיות	'נבל	ברשות	
התורה',	אלא	לפרוש	גם	ממנו	ולהתקדש.	ועל	ידי	
 קדושה	זו	נזכה	לדבוק	בה'	שהוא	קדוש	)עיין	שמות	כ,	ב(.
זו	דרך	התורה	לתת	ציווי	כללי	לאחר	ציוויים	
מפורטים.	אחרי	דיני	ממונות	כללה	ואמרה	"ועשית	
הישר	והטוב",	ואחרי	פירוט	איסורי	שבת	צוותה	

ציווי	כללי	-	"שבתון".

ד"ה אל יט, ד
איסור אמונה תפנו

באלילים

האיסור	הוא	לפנות	אל	האלילים,	כלומר	אפילו	
לחשוב	שיש	בהם	תועלת	או	ידיעת	העתידות,	
וחכמים	אסרו	אפילו	לתת	את	הדעת	בעניינם.	

אלא	עלינו	להאמין	שהכל	מאת	ה'.

ד"ה ואמר יט, ה
עבודת ה' לשם וכי

רצונו בלבד

כאשר	עובדים	את	ה'	יש	לעשות	זאת	רק	לשם	
עשיית	רצונו	הפשוט	שהוא	הראוי	והמחייב,	
ולא	לשם	קבלת	פרס.	וצוותה	התורה	על	כך	
בשלמים,	שבהם	יש	אכילה	לבעלים,	וק"ו	לקדשי	

קדשים.

ד"ה וטעם יט, יז
ואהבת

 גדרי מצוות
אהבת רע

התורה	לא	מתכוונת	שעל	האדם	לאהוב	את	חברו	
כמו	את	עצמו,	שהרי	חייך	קודמים	לחיי	חברך.	
אלא	זה	ציווי	על	איכות	האהבה.	כפי	שאדם	לא	
מגביל	את	אהבת	עצמו	לתחומים	מסויימים	או	
שאיפות	מסויימות,	כך	אין	לתת	לקנאה	לגרום	
שאהבת	החבר	תהיה	רק	בתחומים	מסויימים,	
או	שנקווה	שיצליח	רק	עד	גבול	מסויים.	אלא	

יש	לאהוב	אותו	בלי	מיצרים.
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ד"ה את יט, יט
חקתי

לכל מצוות התורה 
יש טעם

רש"י	מסביר	שכלאי	בהמה	הם	מהחוקים	שאין	
להם	טעם.	הרמב"ן	חולק	עליו	ואומר	שלא	אמרו	
רבותינו	'גזירת	מלך'	אלא	על	שעטנז,	ולא	על	כלאי	
בהמה.	ומוסיף	הרמב"ן	שודאי	שאין	כוונת	חכמים	
שאין	לחוקים	טעם,	שהרי	בכל	מצוות	ה'	יש	טעם	
ותועלת.	אלא	כוונתם	שאין	טעמם	ותועלתם	גלויה	

כמשפטים	)עיין	דברים	כב,	ו(.

ד"ה יט, יט
והטעם 
בכלאים

 טעם
מצוות כלאיים

ה'	ברא	את	העולם	שלם,	מחולק	למינים	שונים.	
מראה	 חדשים	 מינים	 ליצור	 שמנסה	 ואדם	
שלדעתו	מה	שה'	ברא	לא	טוב	דיו,	ומעשה	ה'	
יביא	 לא	 לרוב	 מינים	 עירוב	 בנוסף,	 שלם.	 לא	
כן,	אותה	התולדה	לא	תוליד. וגם	אם	  תולדה,	
ועוד	טעם	לאיסור	כלאים	בצומח,	כיון	שכל	צמח	
וצמח	יש	לו	מזל	ברקיע	שאומר	לו	לגדול,	המערבב	
שני	מינים	מבטל	את	אותו	המזל	ואת	חוקות	השמים.

ד"ה וטעםיט, כג

 טעם
מצוות ערלה

עלינו	לכבד	את	ה'	מראשית	תבואתנו,	אלא	שבשנים	
הראשונות	הפירות	קטנים	ולא	מכובד	להקריבם,	
לכן	מחכים	לשנה	הרביעית	ומקריבים	את	פרי	
אותה	השנה,	ועד	שנה	זו	הפירות	אסורים.	בנוסף,	
פירות	השנים	הראשונות	פחות	בריאים.	הרמב"ם	
פירש	שהגויים	היו	מכשפים	את	האילן	בתחילתו	
כדי	למהר	את	פירותיו,	והתורה	אסרה	עלינו	את	

פירות	השנים	הראשונות	להרחיקנו	מדבריהם.

 ד"ה את יט, ל
 ריבוי הזכרתשבתותי

מצוות השבת

התורה	מזהירה	על	השבת	פעמים	רבות	כיוון	
שהיא	שקולה	כנגד	כל	המצוות,	משום	שמי	שלא	
שומר	אותה	מכחיש	מעשה	בראשית	ובכך	מכחיש	

את	כל	התורה.

ד"ה על כ, י
דרך 

 עונש הבאהפשט
על אחותו

הכרת	הנזכר	בעונשם	מיותר,	וחכמים	דרשו	אותו	
בגמרא.	אך	בדרך	הפשט	יש	להסביר	שנוסף	
בענשם	שיהיה	לעיני	בני	עמם,	שימותו	צעירים	
ויובן	לכל	שיד	ה'	עשתה	זאת.	בנוסף	לכך	נאמר	
"חטאו	ישא"	והרמב"ן	מבאר	מעשיו	לא	יצליחו	

ומחלות	ירדפו	אותו	עד	מותו.
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ד"ה וטעם כא, א 
הכהנים

הכהנים צריכים 
לשמור על מעלתם

כאשר	התורה	מצווה	על	קרבנות	היא	פונה	"אל	
אהרן	ואל	בניו",	משום	שהם	מצווים	בעבודה.	אבל	
כאשר	התורה	מצווה	את	ה"הכהנים"	כוונתה	לכל	
הכהנים	בכל	עת.	וכאן	אסרה	התורה	על	הכהנים	
להטמא	כדי	שישמרו	על	כבודם	ומעלתם	)עיין	

בפסוקים	ד,	ו(

ד"ה וטעם כא, ח
כי קדוש

 טעם מצוות
קידוש הכהנים

אנו	מצווים	לכבד	את	הכהנים	ולקדשם	"כי	קדוש	
אני	ה'	מקדישכם".	הפשט	הוא	ש"מקדישכם"	מוסב	
על	הכהנים	המקודשים;	הרמב"ן	מבאר	באופן	
נוסף,	שתיאור	זה	מוסב	על	כל	ישראל.	ולפי	זה	
כוונת	הכתוב	היא	שמשום	שה'	מקדש	את	כל	
ישראל	על	ידי	הכהנים,	ומשרה	בכל	ישראל	את	

שכינתו	בזכות	עבודתם	-	עליהם	לכבד	אותם.

ד"ה דבר כא, יז
אל

מעלת אהרן

בפרשת	המומים	התורה	לא	כללה	את	אהרן	בציווי	
באופן	מפורש,	משום	שאהרן	'כולו	יפה	ומום	אין	
בו'.	כך	גם	בפרשת	הצרעת.	ומה	שנזכר	אהרן	בסוף	
 הפרשייה	רצונו	לומר	שילמד	גם	הוא	דין	זה	לכהנים.
אף	שלא	צווה	אהרן	בפירוש,	רמזה	התורה	גם	
אליו,	משום	שהתורה	איננה	סומכת	על	הנס,	וגם	

בו	יתכן	מום.

ד"ה לכל כב, יח
נדריהם

 טעם ההבדל
בין נדר ונדבה

האדם	חייב	באחריות	הנדר,	כגון	שאבד	הקרבן	
או	מת,	ואילו	בנדבה	לא.	הרמב"ן	מבאר	שנדר	
נודרים	בעת	צרה,	שבשעה	זו	האדם	אומר:	'אם	
יהיה	ה'	עמדי	בזה	עלי	לעשות	עולה	או	זבח'.	אך	
נדבה	היא	שאדם	בשעת	נדיבות	לב	בא	ומפריש	
בהמה.	אם	בהמה	זו	תמות	אין	עליו	חיוב	אחר.	
התורה	מצווה	בשני	הסוגים	להביא	קרבן	תמים,	

על	אף	השוני	ביניהם.
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כב, 
לא-לב

ד"ה וטעם 
 סיבת חיובונקדשתי

יהרג ואל יעבור

חכמים	למדו	מהפסוק	"ונקדשתי	בתוך	בני	ישראל"	
את	חיוב	קידוש	ה'	במסירות	נפש.	הרמב"ן	מסביר	
שהמשך	הפסוק	הוא	טעם	החיוב:	"המוציא	אתכם	
מארץ	מצרים".	אנו	עבדי	ה'	והוא	גאלנו,	ולכן	אנחנו	

חייבים	אפילו	למסור	את	נפשנו	על	מצוותיו.

ד"ה דבר כג, י
 עניין ימיאל בני

 ראש השנה
ויום הכיפורים

הרמב"ן	מסביר	שבפרשיות	החגים	כל	חג	נמצא	
בפרשייה	נפרדת	המתחילה	"דבר	אל	בני	ישראל",	
משום	שעניינו	של	כל	חג	שונה.	וכיון	שהפרשיות	
של	ראש	השנה	ויום	הכיפורים	לא	מופרדות	יש	
לדייק	שעניינם	אחד	הוא	-	הדין	והכפרה	על	

העוונות.

טעם ללחמי החמץ ד"ה חמץכג, יז
בשבועות

בחג	השבועות	מביאים	לחמי	חמץ,	כמו	בכל	קרבן	
תודה,	משום	שבקרבנו	של	חג	השבועות	אנחנו	

מודים	על	התבואה	של	השנה.

ד"ה יהיה כג, כד
לכם

מצוות שבתון

אמרו	חכמים	ש"שבתון"	-	עשה	הוא.	כלומר,	
וביו"ט	מקיים	מצוות	עשה.	 שהשובת	בשבת	
ובמדרש	נאמר:	'דברים	שהם	משום	שבות	מניין?..	
תלמוד	לומר	שבתון'.	ומסביר	הרמב"ן	שכוונת	
המדרש	ללמד	שנצטוינו	מן	התורה	להיות	לנו	
מנוחה	ביו"ט	אפילו	מדברים	שאינם	מלאכה.	

שיהיה	יום	שביתה	ומנוחה,	ולא	יום	טורח.	

ד"ה ולא כג, כד
פירש 

טעם מצוות שופרהכתוב

התורה	לא	פירשה	טעם	למצוות	התרועה	בראש	
השנה,	אך	ניתן	ללמוד	מהיות	יום	זה	בראש	החודש	
שבו	יום	הכיפורים	שביום	זה	ישנו	דין,	ואחריו	
בעשרת	הימים	ישא	לפשע	עבדיו.	ולכן	הוא	מקרא	
קודש,	ואנו	נזכרים	לפני	ה'	בתרועה.	וכך	למדנו	

מן	הנביאים	והמסורת.

ד"ה כי כג, מג
בסכות

מצוות הסוכות - 
לזכרון השגחת ה' 

במדבר

אנו	מציינים	את	יציאת	מצרים	בימות	החמה	)פסח( 
ואת	הנס	הקבוע	של	ענני	הכבוד	שהיו	במדבר	
בתחילת	החורף.	ומצווה	זו	באה	להזכירנו	את	היות	

ה'	עמנו	ארבעים	שנה	במדבר,	לא	חסרנו	דבר.
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ד"ה כה, יח
ועשיתם

בזכות מצוות 
השמיטה והיובל 
מתבססים בארץ

בזכות	שמירת	החוקים	-	שמיטת	עבודת	הארץ,	
והמשפטים	-	שחרור	העבדים	והקרקעות,	ישראל	
ישבו	בארץ	לבטח	ובשובע,	ולא	יצטרכו	לגור	בארץ	

אחרת.

ד"ה ואיש כה, כט
כי

טעם לדיני גאולת 
קרקע

בית	אחוזה	של	אדם	הוא	קניין	שקשה	מאוד	להפרד	
ממנו,	ולכן	התורה	נתנה	אפשרות	לגאול	אותו	
בתוך	שנה	למכירה.	ולאחר	שנה	האדם	מתייאש	
מביתו	הקודם.	אך	השדה	הוא	מקור	מחייתו	של	
האדם,	והתורה	לא	רצתה	שהמוכר	ייפרד	מן	השדה	
באופן	מוחלט	כדי	שיוכל	להתפרנס	ולחיות,	ולכן	

חוזר	השדה	ביובל.	

ד"ה כה, מז
משפחת 

גר

טעם מצוות גאולת 
יהודי שנמכר לגוי

התורה	צוותה	אותנו	לגאול	כל	יהודי	שנמכר	
כעבד	לגוי,	לעומת	דיני	קרקעות,	ששם	התורה	
רק	אפשרה.	וזה	כדי	שלא	ייטמע	בגויים	ולא	ילמד	

ממעשיהם,	כי	ישראל	הם	עבדי	ה'	בלבד.
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W  X פרשת בחקתי

ד"ה כו, ו
והשבתי 

חיה
בגאולה יעלם טבע 
הטרף מבעלי החיים

נחלקו	תנאים	בביאור	הפסוק:	רבי	יהודה	ביאר	
שלעתיד	לבוא	לא	תהיינה	עוד	חיות	רעות	ביישוב.	
רבי	שמעון	חולק	ואומר	שהן	לא	תטרופנה	עוד.	
הרמב"ן	מכריע	כרבי	שמעון,	ומבאר	שמתחילה	
טבע	בעלי	החיים	היה	לאכול	מן	הצומח,	והטבע	
לטרוף	נוצר	רק	לאחר	חטא	אדם	הראשון.	אך	
לעתיד	לבוא	יתוקן	החטא,	וישובו	החיות	לטבען	

המקורי.

ד"ה והנה כו, יא
הברכות

הברכות - ניסים 
נסתרים לכלל העם

הברכות	בפרשתנו	הן	ניסים	נסתרים	שיעשו	לכלל	
העם,	שלא	כמו	הברכות	בספר	שמות.	ברכות	
כלליות	מתפרסמות	משום	שהן	מתמידות,	ובכך	
נודע	כי	מאת	ה'	הן.	כך	גם	בקללות	ח"ו,	כיון	שכל	
האומה	לוקה	נודע	כי	זה	מאת	ה',	אבל	הגויים	
אינם	תמהים	על	קללה	על	היחיד,	משום	שדבר	זה	
הוא	מנהגו	של	עולם.	והכלל	הוא	שכאשר	ישראל	
יושבים	בארצם	אין	הטבע	שולט	בהם,	ביחידים	
ובכלל,	אלא	הכל	מושגח	מאת	ה'.	ולכן	אין	צורך	
ברפואת	רופאים,	ואדרבה	-	חטא	הוא	למי	שנוהג	
בהם	במצב	המתוקן.	ואעפ"כ	ניתנה	רשות	לרופא	
לרפא	את	מי	שלא	שם	חלקו	מעדת	ה'	וסומך	על	
הרפואות.	אלא	שיש	לדעת	שרצון	ה'	הוא	שלאדם	

לא	יהיה	חלק	ברופאים.

ד"ה וטעם כו, יב
והתהלכתי

שכר העולם הבא 
וזמן קיום הברכות

בעולם	 רוחני	 שכר	 על	 דיברה	 לא	 התורה	
הבא,	משום	שהוא	פשוט	לכל	משכיל,	והאופן	
הבא,	 לעולם	 זוכה	 שהנפש	 הוא	 הטבעי	
כט(. יח,	 לעיל	 )עיין	 בחטאיה	 נכרתה	 כן	 אם	  אלא	
גם	בתקופת	דוד	לא	התקיימו	הברכות	במלואן,	

ואנו	מצפים	לקיומן	בזמן	השלימות	העתידה.
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ד"ה ודע כו, טז
והבן

הקללות מתארות 
את גלות בית 

ראשון

מתאימות	 בפרשתנו	 המתוארות	 הקללות	
שהיו	 ראשון,	 בית	 גלות	 את	 ירמיה	 לתיאור	
והגלות	ארכה	כמספר	השמיטות	 ע"ז,	 עובדי	
שבטלו,	כמתואר	בפרשה.	ועוד,	שלא	מתואר	
מתוך	 שלמה	 גאולה	 הפרשה	שתהיה	 בסיום	
תשובה,	אלא	איסוף	מתוך	זכירת	זכות	אבות.	
ואכן,	מעט	מישראל	חזרו	בבית	שני	תחת	עול	
 פרס,	ולא	חזרו	בתשובה	שלמה	)עיין	להלן	פסוק	מא(.
הברית	שבספר	דברים	רומזת	לגלות	האחרונה.	
תלויה	 אלא	 מוחלט,	 סוף	 לה	 נכתב	 שלא	
שני	 בית	 ואכן	 ע"ז,	 בה	 הוזכר	 ולא	 בתשובה,	
חרב	על	שנאת	חינם,	ולא	על	ע"ז.	המגלים	היו	
מארץ	רחוקה,	רומי,	ולא	מבבל	הקרובה.	הגלות	
והיה	שעבוד	תחת	 העולם,	 חלקי	 לכל	 היתה	
שם. שמתואר	 כפי	 ישראל	 ארץ	 בתוך	  עולם	
מכל	 השלמה	 היא	 שם	 המוזכרת	 הגאולה	
הגאולות,	ברכה	לכלל	העם	ולא	רק	למקצתו,	
במהלך	 אותנו	 שרדפו	 השונאים,	 הכרתת	
הנוכחית. בגאולה	 יהיו	 אלו	 וכל	  הגלות,	
הרמב"ן	מעיד	שכפי	שכתוב	בתורה	אכן	רבים	
ולא	מצליחים	אלא	 ליישב	את	הארץ	 מנסים	

ישראל.

ד"ה וטעם כו, מה
גאולה בגלל חילול וזכרתי

השם

ה'	לא	שוכח	את	הברית	בכל	הדורות,	ויתכן	שסבת	
הגאולה	תהיה	"עיני	הגויים"	שרואים	בשפלות	
ישראל	ויש	בזה	חילול	לשם	ה',	ולכן	גם	אם	מצבם	

של	ישראל	לא	מוכן	-	ה'	יגאל	אותם.

ד"ה חתימה
ונשלם 

ספר

חתימת הספר 
ותפלה לחזרת 
עבודת המקדש

נשלם	ספר	תורת	הכהנים	ומצוותם,	יהי	רצון	
ויעלו	על	מזבחו	 דברים	לתקנתם,	 ה'	 שישיב	

תמידים	כסדרן	ומוספים	כהלכתם.
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W פרשת במדבר X

ד"ה אחר הקדמה
שביאר

תוכן הספר

ויקרא	 אחרי	שהתבארו	דיני	הקרבנות	בספר	
פותחת	התורה	את	הספר	הבא	במצוות	אהל	מועד,	
ומצווה	על	הזהירות	במשכן	כמו	שנזהרו	בהר	
סיני	בזמן	מתן	תורה	)עיין	בפתיחה	לפרשת	תרומה	-	שמות	
 כה(.	וכל	הזהירות	ושמירת	המשכן	כבוד	הוא	לו.

עניינו	של	הספר	הזה	לספר	מעשי	ה'	ולהורות	
מצוות	שעה	שניתנו	במדבר,	ואין	בו	כמעט	מצוות	

הנוהגות	לדורות.	

ד"ה ואת א, יח
זריזות משה כל

למצוות ה'

התורה	הזכירה	את	היום	בו	התחילו	משה	ואהרן	
למנות	את	ישראל,	אע"פ	שלא	סיימו	באותו	היום,	
ללמד	את	זריזותו	של	משה	רבנו	במצוות	ה',	שביום	

בו	צווה	התחיל	למנות.

ד"ה ויהיו א, מה
כל

מדוע מנו משה 
ואהרן את כל 
ישראל בנפרד

בני	 כל	 נצטוו	למנות	את	מספר	 ואהרן	 משה	
כדי	 ושבט,	 שבט	 כל	 למניין	 בנוסף	 ישראל,	
להודיע	חסד	ה',	כמה	נתרבו	ישראל	מאז	שירדו	
יש	 צבא	 יוצאי	 כמה	 כדי	שידעו	 או	 למצרים.	
למלחמה,	כי	התורה	לא	תסמוך	על	הנס.	ואפשר	
שזה	בשביל	שידעו	משה	ואהרן	איך	לחלק	את	
כי	הכוונה	היתה	שיכנסו	לארץ	מייד.  הארץ,	
ועוד	יש	לומר	שצוותה	התורה	שכל	ישראל	יעברו	
לפני	משה	ואהרן	כי	יש	בזה	זכות	לאדם	שנמנה,	
ראשית	מצד	שנכלל	עם	ישראל,	וכן	כי	משה	ואהרן	

יברכו	אותו	ויתפללו	עליו.

ד"ה והנה ג, טו
לא 

מניין שבט לוי

לוי	קטן	באופן	משמעותי	משאר	 מניין	שבט	
שבשאר	 משום	 היא	 לכך	 הסיבה	 השבטים.	
השבטים	התקיים	"וכאשר	יענו	אותו	כן	ירבה	
וכן	יפרוץ",	ואילו	שבט	לוי	שלא	שועבדו	במצרים	
לא	התברכו	בזה.	אפשר	להסביר	עוד	שזה	משום	
הקפידא	של	יעקב	על	שמעון	ולוי,	ואכן	גם	שבט	
שמעון	התמעט	בכניסה	לארץ,	אלא	שאת	לוי,	

חסידי	ה',	לא	המעיט	ה'	ע"י	מגפה.
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ד"ה ד, טז
ופקדת 
אלעזר

כוחו של אלעזר

מכך	שלא	נאמר	באלעזר	"ונשא"	נראה	להסביר	
והקטורת	 השמן	 את	 בעצמו	 נשא	 לא	 שהוא	
ושאר	הדברים,	אלא	תפקידו	היה	למסור	לזריזים	
ולחסידים	שבבני	קהת.	ולפי	הירושלמי	שכתב	
שאלעזר	נשאם	יש	להסביר	שאע"פ	שמשאם	
היה	גדול	היה	חזק	ואמיץ	כיעקב	ומשה,	וקוי	ה'	

יחליפו	כח.
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W פרשת נשא X

ד"ה ה, ב
וישלחו

קדושת המחנה
התורה	צוותה	לדורות	בשלוח	הטמאים	מן	המחנה	
כדי	שהמחנה	יהיה	קדוש	וראוי	להשראת	השכינה.

 ה, ו
)ה ,  ט(

ד"ה 
והזכיר 

וכל

השלמת דינים 
שאין מקומם בספר 

ויקרא

התורה	 מלמדת	 גזילות	 אשם	 לפרשת	 בסמוך	
שהתרומה	שייכת	לכהן.	אפשר	לפרש	שהסמיכות	
מלמדת	שהגוזל	תרומה	מן	הכהן	חייב	באשם	כדין	

כל	גזילה.
עוד	יש	לפרש	שהתורה	השלימה	כאן	דינים	שלא	
נזכרו	עד	כה,	והתרומה	נזכרה	רק	ברמז,	וכאן	נוסף	
שהתרומה	היא	מתנת	הבעלים	ויש	להם	בה	טובת	

הנאה.
כמו	כן	לא	הזכירה	התורה	את	מנחת	הסוטה	בספר	
ויקרא,	משום	שאינה	לכפרה.	וכן	את	פרשת	נזיר	
שייך	להביא	לאחר	הקמת	המשכן,	כיון	שמן	הנזירים	

לקח	משה	לעמוד	לפני	ה'	במשכן.	

ד"ה והנה ה, כ
אין בכל 

התורה

נס המים המרים

אין	בכל	המשפטים	בתורה	דין	שתלוי	בנס	לבד	
משתיית	הסוטה	את	המים	המרים.	וזה	כי	ה'	חפץ	
לנקות	את	ישראל	מן	הממזרות,	ושלא	יעשו	נשות	
ישראל	כזימת	העמים,	כדי	שתשרה	השכינה	
בישראל.	ולכן	כאשר	הבעל	לא	נקי	מעוון	המים	
לא	בודקים	את	האשה.	וכך	גם	בכלל,	כאשר	העם	
כולו	התקלקל	וירד	מקדושתו	בימי	הושע	הפסיק	
נס	זה,	כי	מכיון	שהעם	לא	חפץ	להיות	עם	קדוש	

אין	סיבה	שנס	זה	יחול.

ד"ה וטעם ו, יד
טעם חטאת נזירהחטאת

הנזיר	צריך	להביא	במלאת	ימי	נזירותו	קרבן	חטאת	
כיון	שעכשיו	הוא	מתרחק	מקדושתו	ומעבודת	ה',	
והוא	צריך	כפרה	בשובו	להטמא	בתאוות	העולם.

ד"ה ז, א
ונכתבה 

זאת 
הפרשה

זמן נדבת הנשיאים

פרשת	קרבנות	הנשיאים	הובאה	במקומה.	אחר	
שהוקם	המשכן	נאמר	למשה	כל	ספר	ויקרא	והוא	
לימד	אותו	לעם	ישראל,	אח"כ	ציווה	אותם	במצוֹות	
שמירת	המשכן,	ולאחר	מכן	באו	הנשיאים	והקריבו	

את	הקרבנות.	
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ז, ב 
)ז, יב(

ד"ה 
והזכיר 
הכתוב

התורה האריכה 
כדי לחלוק כבוד 

לנשיאים

התורה	הזכירה	בפירוט	קרבן	כל	נשיא	ונשיא,	
ולאחר	מכן	כללה	את	כולם,	כדי	לחלוק	כבוד	
לנשיאים.	כי	אם	התורה	היתה	מפרטת	רק	את	
נדבת	נחשון,	ואח"כ	אומרת	'וכן	כולם',	לא	היה	
בזה	כבוד	למקריבים	האחרים.	ובסוף	כללה	את	
 קרבנות	כולם	לומר	שכולם	שקולים	לפני	ה'.
ובמדרש	מבואר	שהתורה	פירטה	קרבן	כל	נשיא	
שווים	 הקרבנות	 ונשיא	משום	שאע"פ	שהיו	

בכמותם,	לכל	נשיא	היתה	בקרבן	כוונה	משלו.

ד"ה והנה ז, יג
ה'

ישראל עשו כדעת 
המקום

לאחר	שהתנדבו	הנשיאים	התייחסה	התורה	לזה	
כאילו	ה'	ציווה	שכאשר	יעשו	משכן	יחנכו	אותו.	
ולכן	שלמה	ואנשי	כנסת	הגדולה	עשו	חנוכת	הבית	
לבתי	המקדש.	וכן	מופיע	שלימות	המשיח	נעשה	
חנוכה	לבית	המקדש.	והנה	מצווה	זו	היא	כמו	
פרשת	פסח	שני,	ופרשת	בנות	צלפחד,	שהסכימו	

ישראל	לדעת	המקום.
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W פרשת בהעלותך X

ד"ה ח, ב
בהעלתך

חלישות דעת אהרן 
ונחמתו בנרות 

החנוכה

רש"י	פירש	שנסמכה	פרשת	המנורה	לפרשת	
הנשיאים	משום	שחלשה	דעתו	של	אהרן	מכך	
ששבטו	לא	השתתף	בחנוכת	הנשיאים,	והקב"ה	
 נחמו:	'חֵייָך	שאתה	מדליק	את	הנרות	ערב	ובוקר'.
הרמב"ן	מקשה	על	דבריו:	מדוע	חלשה	דעתו,	
כל	קרבנות	המילואים?	 הוא	הקריב	את	 הרי	
ולא	 בנרות,	 דווקא	 ה'	 ניחמו	 מדוע	 ועוד,	
הוא	 שרק	 הקרבנות	 בשאר	 או	 בקטורת	
ה'. לשרת	 נבחר	 ששבטו	 בכך	 או	  מקריב,	
אלא	מסביר	הרמב"ן	שדעתו	של	אהרן	חלשה	
משום	שלא	זכה	להתנדב	לחנוכת	המשכן,	וכל	
מעשיו	היו	בציווי.	והנחמה	בהדלקת	הנרות	היא	
כרמז	למצוות	הנרות	שבניו	עתידים	לחדש	בימי	
החשמונאים,	אחר	שתבטל	העבודה	בבית	המקדש,	

ונרות	אלו	ידלקו	לעולם.

ד"ה בשנה ט, א
השנית

אין מוקדם ומאוחר 
בתורה

פרשה	זו	אירעה	חודש	לפני	הפרשה	הראשונה	
רצתה	 כי	 אותה	 אחרה	 התורה	 אך	 בספר,	
להשלים	תחילה	את	כל	ענייני	אהל	מועד.	מכאן	
בתורה. ומאוחר	 מוקדם	 שאין	 חכמים	  למדו	
קרבן	 על	 ולצוות	 לחזור	 הוצרכה	 התורה	
רק	 לעשותו	 צוו	 שבמצרים	 משום	 הפסח,	
גם	 אותו	 שיעשו	 נצטוו	 ועכשיו	 בארץ,	
במדבר	כדי	שגם	הדור	היוצא	ממצרים	יספר	
לבניו. והניסים	 מצרים	 יציאת	 סיפור	  את	
חכמים	אומרים	שרק	בשנה	זו	ישראל	הקריבו	
את	הפסח	במדבר	משום	שלא	יכלו	למול	מחמת	
הסכנה,	וכל	ערל	לא	יאכל	בו.	יתכן	שכיוון	שחטאו	
במרגלים	ה'	לא	דאג	לתנאי	מזג	אויר	המאפשרים	

למול.

ד"ה וטעם ט, יט
מסע המחנות על ובהאריך

פי הענן

התורה	מתארת	את	היצמדות	ישראל	למסע	הענן	
על	אף	הקושי	הגדול,	שאפילו	אם	יעמוד	הענן	
במקום	לא	נח,	יחנו	שם.	וגם	אם	הענן	ָילֶאה	אותם	

יעשו	מצוות	ה'	ועל	פיו	יחנו	ויסעו.
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ד"ה ועל י, יד
הנשיאים מנהיגי צבאו

השבטים

התורה	מזכירה	במסע	המחנות	את	שמות	הנשיאים	
כדי	ללמד	שגם	בלכתם	בדרך	ילך	הנשיא	בראש	
כמלך	בראש	הגדוד,	ולא	יהיו	השבט	כצאן	אשר	

אין	להם	רועה.

ד"ה ויהי י, לה
בנסוע

הפורענות הראשונה 
ועונשה

חז"ל	אומרים	שפרשה	זו	נכתבה	כאן	כדי	להפסיק	
בין	פורענות	לפורענות,	ורש"י	פירש	שפרשה	זו	
מפסיקה	בין	חטא	המתאווים	לחטא	המתאוננים.	
וקשה,	שהרי	חטא	המתאוננים	קדם	למתאווים.	
ואולי	דעת	רש"י	היא	שהגמרא	שינתה	את	הסדר,	
 לרמוז	כי	מעת	שעזבו	את	הר	סיני	התאוו	לבשר.
הרמב"ן	מפרש	שהפורענות	הראשונה	היתה	
הבריחה	מהר	סיני	כתינוק	הבורח	מבית	הספר,	
מחשש	שמא	יתן	ה'	להם	עוד	מצוות.	והכתוב	
הפסיק	בין	פורענות	זו	ובין	חטאי	המתאוננים	
והמתאווים	כדי	שלא	יכתבו	שלוש	פורענויות	
רצופות,	ויהיו	ישראל	מוחזקים	בפורענות.	ואפשר	
שנקרא	חטא	זה	פורענות	כי	הקב"ה	נפרע	עליו	

מישראל	בכך	שלא	הכניסם	לארץ	מייד.

ד"ה יא, טז
אספה לי

עניין שבעים 
הזקנים

לכל	אומה	משבעים	האומות	לשון	משלה	ושר	
בשמים	כנגדה.	כנגדם	ציווה	ה'	שכך	יהיה	מספר	
השופטים	בישראל,	שיכללו	את	כל	הדעות.	ובמתן	
זקנים,	כדי	שיהיה	המחנה	 תורה	היו	שבעים	
שלמטה	כנגד	המחנה	שלמעלה	ותהיה	ראויה	
השכינה	לשרות.	ומשה	שעל	גביהם,	כנשיא	בית	
הדין	שעל	גבי	שבעים	החכמים,	כנגד	ישראל.	ובשם	
המיוחד	יש	שבעים	ושתים	אותיות	כנגד	ישראל	
וכל	האומות,	וה'	על	גביהם,	וכמו	כן	בבית	הדין	
אלהים	ניצב	על	גבי	הסנהדרין.	ולכן	כה	חמורה	

הטיית	הדין	בשקר.

ד"ה יא, יז
וירדתי 
דרך ההאצלה אל ודברתי

הזקנים

הקב"ה	דיבר	אל	משה,	ושאר	הזקנים	קלטו	דיבור	
זה	לא	דרך	מראה	נבואה,	אלא	מתוך	שמשה	ידע	
ידעו	גם	הם.	ומאז,	את	כל	הנבואות	למשה	בצרכי	
המדבר	קבלו	הזקנים	בדרך	הזאת,	והלך	כל	אחד	
והודיע	את	הנבואה	בשבטו,	וכך	משה	לא	נשא	

לבדו	את	תלונות	ישראל	)עיין	לעיל	פסוק	יד(.
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ד"ה ואין יא, כב
מדרשו

 נס - טובה גמורה
או רעה גמורה

הפירוש	המתאים	ללשון	הכתוב	מבין	פירושי	
התנאים	)ראה	ברש"י(	הוא	פירושו	של	רבי	עקיבא,	
שפירש	ששאלת	משה	היא	האם	יש	כח	ביד	ה'	
להביא	כ"כ	הרבה	בשר.	ויש	לתמוה,	היאך	משה	
רבנו	יכול	היה	לחשוב	שאין	בכח	ה'	להביא	בשר	לכל	
 העם,	ובפרט	אחרי	כל	הניסים	שכבר	ראו	ישראל?
נס	 יעשה	 שלא	 סבר	 שמשה	 תירץ	 ראב"ע	
את	 דוחה	 הרמב"ן	 נביא.	 להצדיק	 כדי	 אלא	
רק	 נס	 הקב"ה	 עשה	 רבות	 שפעמים	 דבריו,	
 בגלל	תלונות	ישראל,	ולא	כדי	להצדיק	נביא.
אלא,	משה	סבר	שהקב"ה	מביא	בנס	רק	טובה	
גמורה,	בחסד,	או	רעה	גמורה,	בדין.	בנוסף,	בכל	
הפעמים	בהם	ה'	עשה	נס	הוא	פירט	אותו	קודם	
למשה.	וכאשר	ראה	משה	שכאן	לא	תבא	טובה	
גמורה	ולא	רעה	גמורה,	והקב"ה	לא	פירט	לו	הנס,	
סבר	שהבשר	יגיע	בדרך	הטבע	בלבד,	ולכן	שאל	
האם	בדרך	הטבע	ניתן	להביא	כ"כ	הרבה	בשר.	

ועל	כך	ענה	לו	ה'	שלא	תקצר	ידו.

ד"ה אדני יא, כח
משה

מדוע הקפיד יהושע 
 על נבואת

אלדד ומידד

ביקש	 ומידד	התנבאו	במחנה	 לאחר	שאלדד	
אמר	 שמשה	 כיון	 אותם,	 לכלוא	 יהושע	
הם	 ואילו	 מועד,	 באהל	 הזקנים	 אל	 שיאצל	
או	ששולטת	 וחשש	שהם	משקרים,	 במחנה,	
שהלואי	 בענווה	 ענה	 ומשה	 רעה.	 רוח	 בהם	
נבואה.	 רוח	 ממנו	 יאצל	 העם	 כל	  שאל	
שאין	 לכלאם	משום	 ביקש	 יהושע	 חז"ל	 לפי	
נביא	גדול	ממנו.	 נביא	מתנבא	במקום	בו	יש	
בכך. ושמח	 מוחל	 שהוא	 לו	 ענה	  ומשה	
לפי	התרגום	הירושלמי	יהושע	ביקש	ממשה	
שיכלא	את	רוח	נבואתו	ויפסיק	להאציל	אליהם	
רוח	נבואה,	כי	הם	עוברים	על	דבר	ה'	שציווה	
שיאצל	רק	באהל	מועד,	ומשה	ענה	שיתנבאו	

כיון	שה'	חפץ	בכך.
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ד"ה וטעם יב, ג
והאיש

ענוותנותו של משה

התורה	מזכירה	את	ענוותנותו	של	משה	כדי	
להסביר	מדוע	ה'	קנא	לו,	כי	משה	לא	יענה	על	
ריב	לעולם,	גם	אם	יוודע	לו.	וכך	מפורש	בספרי.	
ענוות	משה	 פירש	שהזכיר	הכתוב	 והראב"ע	
כדי	לומר	שמשה	לא	מבקש	גדולה	ולא	מתגאה	

במעלתו	כלל,	ולא	כמו	שחשבו	אחיו	ואחותו.

ד"ה וטעם יב, ד
קנאת ה' לכבודו של צאו

משה

ה'	קרא	גם	למשה	לאהל	מועד,	אע"פ	שאח"כ	
הבדיל	ממנו	את	אהרן	ומרים,	כדי	שיראה	גם	הוא	
בקנאת	ה'	לכבודו	וכדי	שיוכלו	אהרן	ומרים	לפייסו,	

כי	ה'	לא	ימחול	להם	עד	שיפייסו	את	משה.

ד"ה אם יב, ו
יהיה

מעלת נבואת משה

הקב"ה	אומר	לאהרן	ומרים	את	מעלת	משה:	שגם	
אם	יהיה	להם	נביא	ה',	הוא	יתנבא	רק	במראה	או	
בחידות,	ולא	בשם	ה'	הגדול.	והרבה	נביאים	גם	
לזה	לא	יגיעו	אלא	יתנבאו	רק	ברוח	הקודש,	אבל	

משה	"פה	אל	פה	אדבר	בו".
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W פרשת שלח X

ד"ה שלח יג, ב
לך

שליחת המרגלים - 
כדרך כל הארץ

רש"י	פירש	עפ"י	חז"ל	שהקב"ה	כעס	על	ישראל	
נתן	להם	 ולכן	 כי	הארץ	טובה,	 שלא	האמינו	
וקשה,	 המרגלים.	 בחטא	 להיכשל	 אפשרות	
שאם	כך	גם	משה	חטא,	שהיה	הדבר	טוב	בעיניו	
בדבריהם,	 חטאו	 לא	 והמרגלים	 כג(.	 א,	 )דברים	

ומשה	 משה,	 מהם	 שביקש	 מה	 כל	 שהשיבו	
 בעצמו	אמר	דברים	דומים	לפני	הכניסה	לארץ.
אלא	הרמב"ן	חולק,	ומסביר	שישראל	עשו	כדרך	
שולחים	 מקום	 שכובשים	 שלפני	 הארץ,	 כל	
כדאי	 ערים	 ואיזה	 הדרכים	 לדעת	 מרגלים	
לתקוף	תחילה.	כי	הכתוב	לא	יסמוך	בכל	מעשיו	
על	הנס.	והמרגלים	צוּו	לראות	"הטובה	היא	אם	
רעה",	כדי	לדעת	מהיכן	טוב	לכבוש	תחילה.	
ואפשר,	שמשה	ידע	שהארץ	טובה	ורחבה,	וציווה	
למרגלים	שישימו	לב	כדי	שיגידו	לעם	'לשמחם	
בשמחה'. לעלות	 כח	 שיחליפו	  במעלותיה,	
לפי	הסבר	זה	צריך	להסביר	שמשה	לא	נמלך	בה',	
אלא	ישראל	הסכימו	ביניהם	לשלוח	מרגלים,	כדרך	
כל	הארץ.	או	שנמלכו	בה'	ולא	נזכר	זה	בכתוב.	
וה'	יודע	העתידות	ידע	שעלולים	להכשל	בדיבת	
הארץ	ולכן	עשה	זה	למצווה	מאיתו,	וצווה	שישלחו	
מגדולי	ישראל,	כדי	שאולי	לא	יחטאו,	וכן	נשלחו	
מכל	שבט	ושבט	כדי	שאם	יחטאו	תהיה	הגזירה	

שווה	בכל	העם.

ד"ה והנה יג, ב
לא תבוא תקלה האנשים

לעושה מצוות ה'

ה'	לא	נקב	בשמות	האנשים	כי	ממצוות	ה'	לא	
תבוא	תקלה	למקיים,	ולכן	ציווה	ה'	רק	שיהיה	
איש	מכל	שבט,	ומשה	בחר	את	האנשים	מדעתו,	

והם	אלה	שגמלו	לנפשם	רעה.

ד"ה וגם יג, כז
זבת

חטא המרגלים 
ביאוש העם

המרגלים	השיבו	תשובות	על	כל	מה	שנצטוו	לברר,	
אבל	חטאו	כשאמרו	"אפס",	כי	משמעות	הדבר	היא	
שאין	שום	יכולת	לכבוש	את	הארץ	כיון	שעז	העם.
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ד"ה וטעם יג, לב
ויוציאו

חטא המרגלים 
בדיבת הארץ

לאחר	שהמרגלים	אמרו	"כי	עז	העם"	ואין	יכולת	
לכובשו,	וכלב	חלק	עליהם	ואמר	שאפשר	לכבוש,	
נחלקו	הדעות	בעם.	היו	שחשבו	ַכּמרגלים,	והיו	
שחשבו	ככלב.	ומשום	שהמרגלים	פחדו	מאנשי	
הארץ	הם	עברו	בין	אהלי	ישראל	והוציאו	דיבת	
העם	 שכל	 עד	 יושביה	 אוכלת	 שהיא	 הארץ	

השתכנע	שמסוכן	לעלות	)ועיין	פסוק	כט(.

ד"ה והנה יד, ג
היה לעם לבטוח בה'משה

משה	אומר	בספר	דברים	שהעם	המרו	את	פי	
ה',	כי	כיון	שהחשש	הוא	רק	מחוזק	העם	היושב	
בארץ,	היה	לישראל	לבטוח	בה'	כי	לה'	המלחמה	

)ועיין	פסוק	ט'(.

ד"ה יד, יג
ושמעו 
הצלת ישראל כדי מצרים

שלא יתחזקו עובדי 
ע"ז

רש"י	פירש	שמשה	מתפלל	לה'	שלא	יהרוג	את	
ישראל	כדי	שהמצרים	לא	יאמרו	שאין	בכח	ה'	
להלחם	מול	מלכי	ארץ	כנען.	הרמב"ן	דוחה	את	
דברי	רש"י,	שהרי	המצרים	ידעו	שביד	ה'	להכות	
החזק	כחלש.	אלא	יש	להסביר	שמשה	מתפלל	
שה'	לא	יהרוג	את	ישראל	כדי	שהמצרים	לא	יאמרו	
שיש	כח	באלהי	כנען	להציל	מיד	ה',	ויתחזקו	ידי	

עובדי	ע"ז.

ד"ה כי טו, ב
הסמיכות מלמדת תבאו

שלמרות החטא 
ישראל יכנסו לארץ

לאחר	שהקב"ה	הבטיח	לישראל	שיכנסו	לארץ	
הוסיפה	התורה	בדיני	הקרבנות	את	הנסכים,	
זה	לחטא	 ציווי	 נסמך	 ואולי	 שנוהגים	בארץ.	
המרגלים	כדי	לנחם	את	ישראל,	שודאי	יכנסו	
לארץ,	ואין	להם	לחשוש	שלא	תתממש	הבטחה	

זו	בגלל	חטאיהם.

ד"ה והנה טו, כב
חיוב

אפילו לעובד ע"ז 
בשוגג יש כפרה, 

אבל הכופרים יכרתו

לפי	משמעות	הפסוקים	פרשיה	זו	עוסקת	באדם	
שלא	קיים	את	כל	התורה	בשוגג,	כגון	תינוק	
שנשבה	לבין	האומות.	אך	חז"ל	ביארו	שמדובר	
על	העובר	באיסור	אחד	-	עובד	ע"ז	בשוגג.	כי	
המודה	באלוה	זולת	ה'	כל	המצוות	לא	חשובות	
 בעיניו,	כיוון	שלדעתו	אין	כח	ִּבְלַעִדי	ַלמצווה	אותם.
פרשה	זו	נסמכה	לחטא	המרגלים,	בו	רצו		ישראל	
לשוב	למצרים	ללא	תורה	ומצוות,	ללמד	שהקב"ה	
מכפר	אפילו	על	ע"ז	בשוגג,	אבל	הכופרים	במצוות	

ה'	ביד	רמה	-	יכרתו.
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טו, 
לח-לט

ד"ה ואחר 
כך

היאך הציצית 
מזכירה את כל 

המצוות

רש"י	הסביר	שהציצית	מזכירה	את	כל	המצוות	כיון	
ש'ציצית'	בגימטריה	ועוד	מניין	החוטים	והקשרים	
הם	כמניין	תרי"ג	מצוות.	הרמב"ן	מקשה	שציצית	
נכתבת	בתורה	בכתיב	חסר,	ובנוסף	לכך	מניין	
החוטים	והקשרים	מדין	תורה	אינו	כמו	שאמר	
רש"י.	אלא	הרמב"ן	מסביר	שזכרון	כל	המצוות	הוא	
על	ידי	חוט	התכלת	מפני	שדומה	לים,	וים	דומה	
לרקיע,	ורקיע	לכסא	הכבוד.	ובראייתו	נזכרים	

בה'	ובמצוותיו.
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W פרשת קרח X

ד"ה טז, א
ואמר רבי 

אברהם

מחלוקת קרח 
נכתבה במקומה

לדעת	הראב"ע,	שאין	מוקדם	ומאוחר	בתורה,	
אירעה	פרשה	זו	אחרי	שהחליף	משה	את	הבכורים	
בלויים,	וישראל	חשבו	שמשה	עשה	זאת	מדעתו	
לתת	גדולה	לאחיו	ובני	משפחתו,	והלויים	שבהם	
ובניו. אהרן	 מרות	 תחת	 היותם	 על	  התרעמו	
אבל	דעת	הרמב"ן	היא	שכל	דבר	בתורה	נכתב	
כסדר,	אא"כ	יפורש	בכתוב	אחרת	)עיין	ויקרא	ח,	ב	ולעיל	
ט,	א(.	ולכן	הרמב"ן	מפרש	שקרח	החליט	לחלוק	

על	משה	דווקא	אחרי	חטא	המרגלים,	כי	בהיותם	
במדבר	סיני	היו	העם	סוקלים	כל	מי	שיעז	למרוד	
במשה,	אבל	לאחר	שמתו	רבים	בתבערה	ובתאווה,	
ומתו	הנשיאים	מוציאי	הדיבה,	ומשה	לא	התפלל	
לביטול	גזירת	הארבעים	שנה,	חשב	קרח	שהעם	

ישמעו	אליו.

ד"ה ויפול טז, ד
ענוות אהרןעל

כי	 ולא	אהרן.	 רק	משה	נפל	על	פניו	בכעסו,	
אהרן	בענוותנותו	ובקדושתו	לא	פעל	דבר	כנגד	
המחלוקת,	כמודה	שמעלת	קרח	גדולה	ממעלתו.	
ואמנם	מה	שמשה	ביקש	ממנו	קיים,	כגזירת	מלך.

ד"ה והנה טז, ה
משה

 מה מקור הציווי
על הקטורת

לדעת	הראב"ע	כשמשה	נפל	על	פניו	אמר	לו	
הזכירה	 לא	 והתורה	 הקטורת,	 על	 לצוות	 ה'	
רבות	 שפעמים	 מוסיף	 הרמב"ן	 ה'.	 דבר	 את	
 התורה	מקצרת	בדברי	ה'	אל	משה	או	להפך.
הקטורת	 על	 ציווה	 משה	 הרמב"ן	 לדעת	 אך	
מדעתו,	אחרי	שראה	את	ענשם	של	נדב	ואביהו	
בהקטירם	קטורת	זרה,	והורה	לאהרן	בהוראת	
 שעה	להקטיר.	או	שהיתה	זאת	קטורת	הבוקר.
עוד	יתכן,	שמשה	הורה	לעשות	זאת	ברוח	הקודש,	
ולא	הוזכר	דבר	ה'	מפני	שרוח	הקודש	איננה	דרך	

נבואתו	הרגילה	של	משה	)עיין	לעיל	יב,	ו(.
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טז, 
כא

ד"ה 
הבדלו 

מתוך

דרך מבקשי רחמים 
 לתת החטא
 על היחיד

 וללמד זכות
על הכלל

הקב"ה	רוצה	לכלות	את	כל	העדה,	ומשה	ואהרן	
עונים	לו:	"האיש	אחד	יחטא	ועל	כל	העדה	תקצוף?".	
יש	לבאר	מה	היתה	כוונת	ה'	כשאמר	"אותם"	ומה	
 סברו	משה	ואהרן	שענו	שמדובר	רק	באדם	אחד.
רבנו	חננאל	מפרש	,	שהקב"ה	רצה	לכלות	את	עדת	
קרח,	ואותם	כינה	"עדה",	ולפי	דבריו	ה'	ציווה	על	
כל	ישראל	"הבדלו"	מהעדה	הזו.	אך	משה	ואהרן	
 חשבו	שכוונתו	לכלות	את	כל		ישראל,	ולכן	התחננו.
שעל	 משום	 דבריו,	 את	 דוחה	 הרמב"ן	
ועוד,	 שלושה	אנשים	לא	היה	אומר	ה'	עדה.	
ה'. דבר	 את	 הבין	 לא	 לומר	שמשה	  שחלילה	
הרמב"ן	מסביר	שבתחילה	היו	העם	לצד	משה	
ואהרן,	ולאחר	מכן	קרח	שכנע	אותם,	ונתחייבו	
כליה	משום	שהרהרו	אחר	רבם	והתעלמו	מדברי	
נביא	)עיין	בפירוש	פס'	כט(,	ולכן	ה'	צווה	את	משה	ואהרן	
לפרוש	מהם.	אך	משה	ואהרן	התחננו	ולימדו	
עליהם	זכות,	שקרח	הוא	שפיתה	את	ישראל,	
 וראוי	שימות	רק	הוא	ברבים	לפרסם	עונשו.
גם	דוד	ביקש	בדרך	זו	רחמים	על	ישראל	לאחר	
שחטא	בספירת	העם,	על	אף	שהעם	חטא	בכך,	
שלא	נתנו	שקלים	אלא	נספרו.	הרמב"ן	מוסיף	
שהעונש	שם	היה	גם	בעבור	שנתאחרו	בבניין	בית	
המקדש,	ואף	על	פי	כן	דוד	מבקש	להענש	לבדו.

ד"ה הרמו יז, י
מתוך

 מדוע צריכים
 משה ואהרן

 להבדל מהעדה
כדי להנצל?

יש	להבין	מדוע	ציווה	ה'	על	משה	ואהרן	להבדל	
מתוך	העדה,	והרי	יש	כח	ביד	ה'	להמית	רק	את	
החוטאים!	ונראה	שכיון	שכולם	חטאו	המשחית	
היה	כללי,	וכדי	להציל	את	היחידים	היה	צורך	
בנס	נוסף.	או	שה'	אמר	להם	להיבדל,	כיון	שמפני	
 כבודם	כל	זמן	שהם	בעדה	ה'	לא	יפגע	בהם.
אמנם	הקב"ה	אומר	למשה	ולאהרן	לפרוש	מן	
העדה	כדי	שהוא	יוכל	לכלות	אותם,	אבל	כוונתו	
לעורר	אותם	לבקשת	רחמים	וכפרה.	ולכן	משה	

ציווה	מייד	על	אהרן	לכפר	בקטורת.

ד"ה יח, ז
עבודת 

מתנה

עבודת הכהונה היא 
מתנה

עבודת	הכהנים	היא	לא	כעבודת	העבדים	אצל	
המלך,	אלא	"עבודת	מתנה",	שהיא	כבוד	ותפארת	

לכהנים	במתנה	מאת	ה'.
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W פרשת חקת X

ד"ה זאת יט, ב
חקת

טעם מצוות פרה 
אדומה

רש"י	הביא	מחז"ל	שהשטן	והאומות	מקטרגים	
על	מצווה	זו,	ולכן	קראה		ה'	'חוק'.	הרמב"ן	באר	
כבר	)ויקרא	טז,	ח(	שהקטרוג	הוא	על	שנראה	שאנחנו	
שוחטים	לשעירים	ולא	לה'.	אבל	באמת	תפקיד	
הפרה	האדומה	הוא	להעביר	מהעולם	את	רוח	
טומאת	המת,	הבאה	בעקבות	הנחש	הקדמוני.	
ואכן	מן	הדין	צדיקים	אינם	מטמאים	בטומאת	מת.

ד"ה אל יט, ג
אלעזר 

הכהן

מדוע לא שחט 
אהרן את הפרה

מצווה	עמוקה	זו	היתה	אמורה	להנתן	לאהרן	שהוא	
הכהן	הגדול,	אלא	שלא	רצה	ה'	שאהרן,	המכפר	
במשכן,	ישחט	בחוץ.	ולכן	בהוראת	שעה	בלבד	
נצטווה	אלעזר	לשחוט.	ואולי	היה	זה	כדי	לחנך	
את	אלעזר	לכהונה	גדולה.	עוד	יש	לפרש,	שכיון	
שפרה	אדומה	מכפרת	על	חטא	העגל	לא	רצה	ה'	
שאהרן	ישחט,	כיון	שאין	קטיגור	נעשה	סניגור.	
וכן	שנינו	שפרה	שלא	שחטה	כה"ג	פסולה,	ורבי	
יהודה	מכשיר.	ובספרי	מצאנו	מחלוקת	תנאים	אם	
לדורות	מותרת	בכל	כהן	או	רק	בכה"ג.	ולפי	מי	
שאומר	שלדורות	אף	הדיוט	שוחט	דווקא	אלעזר	

שחט	כיון	שאין	ראוי	שאחיו	הקטן	יקדם	אליו.

ד"ה כ, ח
החטא 
במשה 
ואהרן

במה חטאו משה 
ואהרן

לא	מפורש	בפסוקים	במה	חטאו	משה	ואהרן.	רש"י 
פירש	שה'	צווה	אותם	לדבר	אל	הסלע,	והם	היכו	
בו.	ואם	היו	מדברים	היה	שם	שמים	מתקדש,	והיו	
 ישראל	לומדים	קל	וחומר	לעצמם	לעשות	דבר	ה'.
הרמב"ן	מקשה,	שהנס	אותו	נס	בין	בהכאה	בין	
בדיבור,	כי	אין	סיבה	שהסלע	יוציא	מים.	ועוד,	
שמשמע	בבקשת	ה'	שרצה	שיכו,	שאמר	למשה	
לקחת	מטה,	ובמקומות	רבים	הוא	נלקח	כדי	
להכות.	ואפשר	שמה	שביקש	ה'	לדבר	אל	הסלע	

הכוונה	בפניו,	וכך	עשו,	ולפי	זה	מה	חטאם?
הרמב"ם	פירש	שחטאו	של	משה	היה	שכעס	על	
בני	ישראל.	ויש	בדבר	חילול	השם	משום	שהעם	
מבינים	מכעסו	שגם	ה'	כועס,	אך	ה'	לא	כעס	כלל	

על	בקשת	המים.
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הרמב"ן	דוחה	בחריפות	את	דברי	הרמב"ם:	התורה	
מנמקת	שמשה	ואהרן	נענשו	על	מרי	וחוסר	
אמונה,	ולא	על	כעס.	ועוד	קשה,	אם	נענש	משה	
על	כעס	מדוע	לא	נענש	על	כך	בפעמים	אחרות	
שכעס?	גם	מה	שאמר	הרמב"ם	שה'	לא	כעס	אינו	
נכון,	שהרי	במפורש	כתוב	"ויקציפו	על	מי	מריבה",	
וזה	שלא	הזכירה	זאת	התורה	משום	שהרבה	
 פעמים	לא	יגלה	ה'	כעסו	ויעשה	רצון	ישראל.
ההסבר	הקרוב	הוא	הסבר	רבנו חננאל,	שמשה	
ואהרן	חטאו	בכך	שלא	הזכירו	בדבריהם	שה'	
הוא	שיוציא	המים	מן	הסלע,	ולכן	העם	היה	עלול	
לחשוב	שמשה	ואהרן	עשו	זאת	בחכמתם.	ובך	

מנעו	משה	ואהרן	קידוש	שם	ה'	ופרסום	הנס.

ד"ה וישב כא, א
ממנו שבי

בשורות רעות 
במלחמה באות 
בעקבות חטאים

נפקד	 ולא	 במלחמה,	 ניצחו	 תמיד	 ישראל	
כיון	שכאן	 חוץ	מבשעה	שחטאו.	 איש,	 מהם	
לא	נזכר	חטא,	פירשו	חכמים	שהכנענים	שבו	
ולא	 המצרים,	 מן	 שנלקחה	 שפחה	 מישראל	
אחד	מן	העם.	אך	על	דרך	הפשט	שבו	הכנענים	
מישראל	מקצת	אנשים,	וישראל	נדרו	נדר	לה',	
 ושמע	ה'	תפילתם	והצליחו	להשיב	השבויים.	
אפשר	שסיבב	הקב"ה	שישראל	יחרימו	את	רכושם,	
הכנענים	שבאו	ממרחק	להלחם	 על	 כעס	 כי	

בישראל,	ולא	יראו	אלהים.

ד"ה כא, ט
והנראה 

 מדרכי התורהבעיני
נס בתוך נס

על	פי	המדע,	כאשר	אדם	נפגע	מחיה	מסויימת,	
ראיית	החיה	או	הזכרתה	תחמיר	את	מצבו,	ועלולה	
להרוג	אותו.	לכן	היה	ראוי	שישראל	שלקו	בנחשים	
לא	ירפאו	על	ידי	נחש.	אך	מדרכי	התורה	שיהיה	
נס	בתוך	נס	ויתרפאו	על	ידי	מה	שלקו	בו	)עיין	
שמות	טו,	כה(.	ועשה	זאת	הקב"ה	כדי	להודיע	כי	הוא	

הממית	ומחייה,	ובידו	הדבר.
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כא, 
כא-כב

ד"ה 
וישלח 
ישראל

משה רצה שישבו 
רק בעבר הירדן 

המערבי

רש"י	אומר	שמשה	פתח	לסיחון	בשלום	מיוזמתו.	
הרמב"ן	חולק,	ולדעתו	מצווה	לפתוח	לכל	העמים	
בשלום	לפני	מלחמה,	ואף	במלחמת	מצווה	)עיין	
דברים	כ,	י(.	ומה	שהיה	מיזמתו	של	משה	היתה	

הבקשה	לעבור	בארצם,	כי	הרי	ארץ	זו	היא	בכלל	
הארץ	המובטחת,	ולא	היה	צריך	משה	לבקש.	
משה	עשה	זאת	כי	היה	חפץ	שיהיה	כל	ישובם	
של	ישראל	בעבר	הירדן	המערבי	יחדיו,	שזו	הארץ	
הטובה	והקדושה	יותר.	ואילו	עבר	הירדן	המזרחי	

יהיה	לחרבה.

ד"ה אל כא, לד
תירא

לה' המלחמה ויש 
לירא רק מזכויות 
האויב וחטאי העם

אלא	 מעוג,	 לפחד	 לא	 למשה	 אומר	 הקב"ה	
להלחם	בו.	רש"י	הביא	מחז"ל	שפחד	משה	שמא	
תעמוד	לעוג	זכותו,	שסיפר	לאברהם	ששבו	את	
לוט.	הרמב"ן	מסביר	שחז"ל	הוכרחו	להסביר	
ממה	פחד	משה,	משום	שמשה	לא	יירא	מזרוע	
בשר	כי	ה'	עימו,	וכל	הגוים	כאין	נגדו.	ופעמים	
רבות	משה	הזהיר	את	ישראל	שלא	יפחדו,	כי	
פירשו	 חז"ל	 לזה	 בדומה	 מלחמה.	 עושה	 ה'	
ישראל.	 חטאו	 שמא	 משה	 שחשש	  במדרש	
ועל	דרך	הפשט	משה	לא	פחד	מהתאספות	עוג	
מול	ישראל	למלחמה,	אלא	שלא	רצה	לכבוש	
עתה	את	ארצו	של	עוג,	וחשב	לנטות	מן	הדרך.	
ואמר	לו	הקב"ה	לא	לחשוש	מלהלחם	איתו	עתה,	

כי	עכשיו	מתחילה	ירושת	הארץ.
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W פרשת בלק X

ד"ה אם כב, כ
לקרוא

חטאו של בלעם

ראב"ע	פירש	שכיון	שבלעם	התעקש	-	ה'	נתן	
לו	ללכת,	כי	כך	הנהגתו,	וכפי	שהיה	במרגלים	
של	 וחטאו	 הסכים.	 ה'	 שהתעקשו	 שכיון	
ה'	לאחר	שאמר	 בלעם	היה	שחזר	ושאל	את	
ואומר	שחלילה	 חולק	 הרמב"ן	 ילך.	 לו	שלא	
בני	 עקשות	 בעקבות	 רצונו	 את	 ישנה	 שה'	
ב(. יג,	 )לעיל	 כך	 פירש	 לא	 במרגלים	 וגם	  אדם,	
הרמב"ן	מפרש	שבלילה	הראשון	ה'	אמר	לו	שלא	
ילך	עמם	לקלל	את	ישראל,	וכששאל	בלילה	השני	
אמר	לו	ה'	שאם	באו	אליו	שוב	הוא	יכול	ללכת	
איתם,	אבל	שיודיע	שאין	הוא	הולך	לקלל	את	
ישראל.	וחטאו	של	בלעם	היה	שמרוב	שרצה	את	
הכבוד	שיש	בללכת	עמם,	לא	אמר	להם	את	רצון	
ה'.	וגם	היה	בזה	חילול	ה',	כי	חשבו	האנשים	שנתן	
ה'	לו	רשות	לקלל	את	ישראל,	לאחר	שלילה	קודם	
סירב,	ואז	כשלא	יקלל	יחשבו	שה'	שוב	חזר	בו.	

וה'	לא	חוזר	מדבריו,	כאדם.

ד"ה ותרא כב, כג
האתון

נס האתון מלמד 
שדבר האדם ביד ה'

ולכן	 גוף,	 ולא	 נבדלים	 המלאכים	הם	שכלים	
לא	יתכן	שהאתון	ראתה	את	המלאך,	אלא	רק	
הרגישה	פחד	מלהמשיך.	ואם	נאמר	שהמלאך	היה	
בדמות	איש,	כמלאכים	שבאו	לאברהם,	יקשה	למה	
בלעם	לא	ראה	אותו.	ויתכן	שניתן	לאתון	כח	ראיה	
כהשגת	הנביאים,	וראתה	המלאך,	ולא	הזכירה	
 זה	התורה	כיון	שכל	מעשה	האתון	היה	בנס.
מטרת	נס	הדיבור	באתון	היה	להראות	לבלעם	
שלהשתיק	 וודאי	 אלמים,	 לפתוח	 ה'	 שבכח	

המדברים,	ולא	יתן	לו	לקלל	כרצונו.
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ד"ה ואמר כד, א
אשר 
מחזה

גודל נבואת בלעם 
לכבוד ישראל

אין	להבין	ממה	שאמרו	חז"ל	"ולא	קם	נביא	עוד	
בישראל	כמשה	-	אבל	באומות	העולם	קם"	שבלעם	
היה	במדריגתו	של	משה	רבנו.	אלא	כוונת	חז"ל	
שנבואתו	של	בלעם	נקלטה	אצלו	בצורה	מבוארת,	
שהבין	כל	דבר,	כמו	נבואת	משה,	וכל	זה	לכבוד	
ישראל.	ואמרו	חז"ל	שאע"פ	כן	יש	הבדלים	רבים	
בין	נבואתו	לנבואת	משה.	שבלעם	יכול	להתנבא	
רק	כשיכוון	לאותו	העניין,	ומשה	מוכן	לכל	נבואה,	
בכל	עת.	ובלעם	התנבא	נופל,	ומשה	מעומד	)ועיין	

לעיל	כב,	לא(. 

ד"ה ולכן כד, כא
נשא

הנבואה האחרונה 
עוסקת בימות 

המשיח

בכל	נבואה	בלעם	מוסיף	בעתידות.	הראשונה	
מתארת	את	ישראל,	השניה	את	כיבוש	הארץ,	
השלישית	את	מלכות	ישראל,	והרביעית	עוסקת	
במשיח.	הוא	מתאר	את	קבוץ	הגלויות	ונצחון	ישראל	
על	כל	העמים,	ובפרט	אדום,	שכל	הגלות	האחרונה	
גם	אם	השליט	מתחלף,	 גלות	אדום,	 נחשבת	
 ומלכותם	תפסק	בימי	המשיח	)עיין	פסוקים	יד,	יח(.
החיה	השלישית	המתוארת	בחזון	דניאל	היא	יון,	
המכונה	איטליה	שברומי,	והחיה	הרביעית	היא	
אדום	שהם	הרומאים.	ואין	להתפלא	על	כך	ששתי	
החיות	הן	רומי,	כי	כפי	שכנען	הוא	שם	כולל	לכמה	
אומות	שהיו	בני	כנען,	כך	מבני	יון	יצאה	משפחת	
הכיתים,	שהם	אדום,	ונעשו	אומה	בפני	עצמה	

והיא	המלכות	הרביעית.
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W פרשת פינחס X

ד"ה ואלה כו, נז
פקודי

למה נמנה שבט לוי

משה	ואלעזר	מנו	את	שבט	לוי,	אע"פ	שאין	לו	
נחלה,	כי	לפי	הלויים	יוצאי	מצרים	נתחלקו	הערים	
והמגרשים	המיועדים	לשבט	לוי.	ואפשר	שנעשה	
זה	להם	לכבוד,	שלא	יהיה	נראה	ששבט	לוי,	לגיון	

המלך,	לא	מספיק	חשוב	כדי	למנות	אותו.

ד"ה והוא כז, ג
לא 

מיתת צלפחד

לפי	פירוש	חז"ל	הזכירו	בנות	צלפחד	שמת	בחטאו,	
להגיד	שלא	היה	בעדת	קרח,	שדינם	שלא	יורשים	
נחלה	בארץ,	אלא	הוא	ראוי	לנחלה.	ועל	דרך	
הפשט	הזכירו		בנות	צלפחד	שאביהם	מת,	ולא	
בעדת	קרח,	כי	חששו	שמשה	שונא	את	אנשי	עדת	
קרח,	ולכן	לא	ירצה	שינתן	ליורשיו	נחלה.	ואמרו	
שמת	בחטאו,	אע"פ	שמת	על	מטתו,	משום	שלא	
זכה	להכנס	לארץ.	ולפי	רבי	יהודה	הלוי	הכוונה	

שמת	בלא	בנים.

ד"ה כז, יט
וצויתה 

אתו

הציווי ליהושע

הקב"ה	מצווה	את	משה	לצוות	את	יהושע.	רש"י	
פירש	שהכוונה	שיודיע	לו	שישראל	טרחנים	
וסרבנים.	הרמב"ן	מקשה,	שלפי	זה	לא	היה	נכון	
לצוות	זאת	בפני	ישראל,	אלא	בין	משה	ליהושע	
בלבד.	אלא	מסביר	הרמב"ן	שיצווה	אותו	לשפוט	
את	ישראל.	ועשה	זאת	בפני	בני	ישראל	כדי	
שיבטחו	ביהושע	ויאמינו	לו,	כי	ידעו	שהוא	ישפוט	
אמת,	כיון	שעושה	מצוות	רבו.	ובפשט	הכתוב	
משמעות	הציווי	שימנה	אותו	לפניהם	להיות	

המושל	על	ישראל.
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W פרשת מטות X

ד"ה נקום לא, ב
משה רבנו ירש את נקמת

הארץ אע"פ שלא 
נכנס אליה

משה	רבנו	קיים	את	מצוׂות	ירושת	הארץ	אע"פ	
שלא	עבר	את	הירדן.	וכחלק	מהן	אמרה	התורה	
שילחם	במדיינים	בטרם	מותו.	ועוד,	שיש	שמחה	
לצדיק	לראות	את	הנקמה	במדיין	לפני	מותו.	
וכיוון	שפנחס	התחיל	במצווה	כיבד	משה	אותו	בה.

ד"ה לא, ו
וישלח 

אותם

הצדיקים ראויים 
לנקום נקמת ה'

משה	לא	שלח	להלחם	במדיינים	אנשים	מכל	
העם,	כיון	שרבים	חטאו	בבנות	מואב	ולא	ראוים	
לנקום	נקמת	ה'.	אלא	שלח	משה	כמות	קטנה	
של	אנשים	צדיקים	שינקמו	נקמת	ה'.	משה	ציפה	
שישראל	ינקמו	כראוי	ולא	ישאירו	שריד	ופליט,	
ולכן	 ישראל,	 ובפרט	מהנשים	שהחטיאו	את	
כאשר	ראה	שהשאירו	הנשים	והטף	והבהמות	
-	כעס.	ולאחר	שראה	שהעם	חפצים	בשלל	מחל	
על	הנשים	הקטנות	והשלל.	ואפשר	עוד	לפרש	
ששלח	משה	כמות	מועטה	רק	כדי	שיזרעו	הרס	
בערי	מדין,	וכאשר	ה'	סיבב	שהרגו	גם	את	אנשי	
מדין,	כעס	משה	שהשאירו	את	הנשים	שהחטיאו,	

וצווה	להרוג	הזכרים	לנקמה.

לא, 
לא

ד"ה וטעם 
ויעש

אלעזר הכהן - 
מלאך ה'

הנשיאים	השתתפו	 הזכירה	התורה	שגם	 לא	
בחלוקה	משום	שברור	שעשו	מצוות	משה.	קצת	
קשה	על	הסבר	זה,	שבתחילת	הספר	כן	הזכירה	
התורה	שהנשיאים	עשו	את	דבר	משה	ומנו	את	
ישראל.	ואולי	אפשר	לפרש	שמראש	הציע	ה'	
שישתתפו	גם	הם,	כדי	שלא	יחשדו	את	אלעזר	
שלקח	יותר	לעצמו.	והם	מעצמם	סירבו	ולא	חשדו	

באלעזר,	כי	מלאך	ה'	הוא.
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W פרשת מסעי X

ד"ה אלה  לג, א
מסעי

למה נכתבו 
המסעות

משה	רבנו	נצטווה	מאת	ה'	לכתוב	את	המסעות.	
רבי	משה	הדרשן	מסביר	שכתבם	משה	רבנו	
כדי	לספר	גדולת	ה',	שאע"פ	שהיו	במדבר	שנים	
רבות	לא	עברו	אלא	ארבעים	ושניים	מסעות,	
ולא	נטלטלו	בלא	מנוחה.	הרמב"ם	פירש	שכתב	
משה	את	המסעות	כדי	להרחיק	את	ההכחשה	
מהמציאות	הניסית	שהיתה	במדבר.	כי	לולא	שהיה	
כותב	את	המסעות	היו	אנשים	אומרים	ברבות	
השנים	שלא	היו	ישראל	במדבר	ממש,	רחוק	מן	
היישוב,	במקום	בו	אין	מאכל	ומשתה,	אלא	היו	

סמוך,	ולא	נעשו	להם	ניסים.

ד"ה לג, נג
והורשתם 

את

מצוות יישוב הארץ

רש"י	פירש	שכוונת	הפסוק	היא	שתנאי	מחייב	
בשביל	שתוכלו	לשבת	בארץ	הוא	שתירשו	אותה.	
הרמב"ן	מפרש	שיש	כאן	מצוות	עשה	לרשת	את	
הארץ	ולשבת	בה.	ואילו	יחשבו	לכבוש	ארץ	אחרת	
ולשבת	בה	יעברו	על	מצווה	זו.	וזה	המקור	לכל	
ציוויי	חכמים	בנוגע	לישוב	הארץ,	שלא	לצאת	
ממנה,	ולכפות	את	האשה	לעלות	עמו	לארץ.	

ונזכרה	מצווה	זו	בתורה	עוד	פעמים	רבות.

ד"ה ולא לה, לג
תחניפו

חמור יותר לחטוא 
בארץ מאשר בחו"ל

אחרי	שאמרה	התורה	שהמשפטים	נוהגים	בכל	
מקום	חזרה	והדגישה	שאע"פ	כן,	חמור	יותר	
לעבור	על	המשפטים	בארץ,	בגלל	השכינה	ששם.	
והזהירה	התורה	שלא	נחניף	את	הארץ	-	ומשמעות	
המילה	חנופה	מלשון	היפך,	שלא	נהפוך	בחטאינו	
את	הארץ	מהברכה	שבה	לקללה.	ועוד	הזהירה	
התורה	שלא	נטמא	את	הארץ	בשפיכות	דמים,	כי	

השכינה	לא	תשרה	בארץ	טמאה	מדם	נקי.

ד"ה נשלם חתימה
סיום הספר ותפילהספר

נשלם	ספר	דגלי	הצבאות,	ולאלהים	הודאות.	וכמו	
שעשה	ניסים	לאבותינו	כן	יעשה	איתנו	ויחיש	
בימינו	קץ	הפלאות.	והוא	ברחמיו	ינקנו	מכל	

שגיאות	ויראנו	מתורתו	נפלאות.
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W פרשת דברים X

ד"ה הספר פתיחה
הזה

ענייני הספר

בספר	דברים	משה	מזהיר	על	מצוות	התורה	
מצוות	 יש	 בנוסף,	 לישראל.	 אותן	 ומבאר	
שכולן	 למרות	 לראשונה,	 כאן	 שנזכרות	
אלה	 שמצוות	 משום	 בסיני,	 למשה	 נאמרו	
תדירות. שאינן	 או	 בארץ,	 אלא	 נוהגות	  לא	
בתחילת	הספר	משה	מוכיח	את	ישראל	ומספר	על	
חסדי	ה'	איתם	במדבר,	כדי	שלא	יחזרו	לקלקולם,	
וכדי	שידעו	שה'	ינהג	עמם	ברחמים	ולא	בדין	גם	

בהמשך	הדורות.

ד"ה אמר א, א
אלה

סדר נאומו של 
משה

משה	רוצה	לחזור	על	מצוות	התורה,	"הדברים",	
בפני	ישראל,	אך	הוא	מתחיל	בתוכחה	שנמשכת	
את	 לפרט	 מתחיל	 אז	 ורק	 ד',	 פרק	 סוף	 עד	
שדיבר	משה	 שוב	 מופיע	שם	 ולכן	 המצוות.	
אל	כל	ישראל,	כמו	שאמרה	התורה	בפתיחה	
הספר,	כי	ביאור	התורה	ונתינת	המצוות	צריך	
העם.	 כל	 בפני	 מסיני	 לנתינתן	 דומה	  להיות	
בתחילת	הספר	התורה	מדגישה	שגם	המצוות	
שנתחדשו	בספר	זה	הם	מפי	ה',	ולא	מליבו	של	

משה.

ד"ה א, יז
וטעם כי 
המשפט

הדיינים הם שליחי 
ה'

המשפט	מתחילה	הוא	תפקיד	של	ה',	לעשות	סדר	
בין	הנבראים,	אלא	שה'	הפקיד	על	כך	את	הדיינים.	

ולכן	עיוות	הדין	הוא	מעילה	בשליחות	ה'.

ד"ה ואקח א, כג
מכם

לא מדברים בשבח 
רשעים

משה	לא	מזכיר	כאן	את	שבחם	של	המרגלים,	כפי	
שהוזכר	בפרשת	שלח,	משום	שאחרי	שהרשיעו	

אין	לספר	בשבחם.

ד"ה וטעם א, לז
בגללכם

אשמת העם בחטא 
משה

משה	תולה	את	האיסור	שאסר	עליו	ה'	להכנס	
לארץ	בעם,	משום	שהסיבה	להכאת	הסלע	היתה	
מריבת	העם.	ועוד,	משום	שמעשה	משה	נחשב	
לחטא	בגלל	האופן	בו	עלולים	העם	לפרש	את	
דבריו,	שהמים	יוצאים	בגללו	ובגלל	אהרן,	ולא	

בגלל	ה'	)עיין	במדבר	כ,	ח(.
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ד"ה א, מה
ותשבו 
ותבכו

חומרת חטא 
המרגלים

משה	מספר	שהעם	בכה	אחרי	חטא	המרגלים,	דבר	
שלא	נזכר	בפרשת	שלח,	משום	שלא	היה	חשיבות	
להזכירו	שם.	כאן	משה	בא	לשבח	את	ישראל	על	
תשובתם	מהחטא,	ולהגיד	להם	שהחטא	ּכֹה	חמור,	

שאע"פ	שבכו	ושבו	לא	תיבטל	הגזירה.
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W  X פרשת ואתחנן

ד"ה וטעם ד, ה
ראה

סדר חזרת משה על 
המצוות

לאחר	שסיים	משה	להוכיח	את	ישראל	הוא	מתחיל	
לחזור	על	המצוות.	הוא	פותח	באיסור	עבודה	זרה,	
שהוא	שורש	לכל	עשה	ולא	תעשה.	ולאחר	מכן	הוא	
מבאר	את	החוקים,	שמפני	שלא	ידוע	טעמם	קשה	
לקיימם	)עיין	ויקרא	יט,	יט(,	ואת	המשפטים,	שחשיבותם	
 גדולה	כי	הם	מקיימים	את	הארץ	)עיין	לקמן	ז,	יב(.
משה	אומר	שהמצוות	ניתנו	להעשות	בארץ	משום	
שיש	מצוות	שתלויות	בה,	ועוד	משום	שעיקר	קיום	

המצוות	הוא	בארץ	)עיין	ויקרא	יח,	כה(.

ד"ה ד, ו-ח
ואמר כי 
בחוקים

התועלת שבמצוות 
- קרבת ה'

ישנה	תועלת	רבה	בקיום	המצוות,	ואפילו	הגויים	
מבחינים	בכך.	ומלבד	התועלת	הגלויה	שבהן,	
התועלת	העקרית	היא	קרבה	לה',	וגם	בזה	מבחינים	

הגויים.

ד"ה רק ד, ט
השמר

מצוות זכירת מעמד 
הר סיני

התורה	אסרה	לשכוח	את	מעמד	הר	סיני	בלא	
תעשה,	וציוותה	בעשה	לספר	המעמד	לבנינו.	
לאחר	שציווה	משה	על	כל	המצוות	חזר	והזהיר	
לזכור	את	מקור	המצוות,	מעמד	הר	סיני,	וזה	
כדי	לחזק	את	היראה	מה'.	בנוסף,	בזה	שאנחנו	
בעצמנו	שמענו	את	ה'	נתאמתה	לנו	נבואת	משה,	
ולא	יוכל	לקום	נביא	ולהכחיש	נבואתו.	וכשנספר	
זאת	לבנינו	גם	להם	יאומת	הדבר,	כי	אדם	לא	יעיד	

שקר	לבניו	)עיין	שמות	יט,	ט(.

ד"ה וכבר ד, יט-כ
ה' מנהיג את ישראלפירשתי

הגויים	מונהגים	על	ידי	כוכבים,	מזלות	ומלאכים.	
וכשה'	הוציא	אותנו	ממצרים	בעצמו,	נגד	שרי	
האומות,	נתברר	שאנחנו	מונהגים	על	ידו	בלבד,	

וכוונתו	שנהיה	נחלתו	וסגולתו.
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ד"ה וטעם ה, טו
על כן

זכרון יציאת מצרים 
בשבת

"על	כן	צוך	ה'	אלהיך	לעשות	את	יום	השבת".	
לדעת	ראב"ע	פירוש	"לעשות	את	יום	השבת"	
הוא	לעשות	כן	בשבת,	והיינו	שנצטוינו	לזכור	את	
יציאת	מצרים	בשבת	כדי	שניתן	מנוחה	לעבדינו.	
הרמב"ן	חולק	עליו,	שהרי	אנחנו	אומרים	בקידוש	
השבת	 שכל	 משמע	 	- מצרים"	 ליציאת	 "זכר	
העבד. מנוחת	 רק	 ולא	 מצרים,	 ליציאת	  זכר	
הרמב"ם	פירש	שיש	בתורה	שני	טעמים	למצוות	
השבת:	הראשון	לידע	שיש	בורא	לעולם,	וכמו	
שהוא	שבת	בשביעי	כך	אנחנו	שובתים.	והשני,	
שהוציאנו	ה'	מעבדות	למנוחה,	ולכן	נצטוינו	לנוח.	
הרמב"ן	מקשה	על	טעמו	השני,	שבמנוחה	לא	ניכר	
 העבדות	שהיתה	לנו	במצרים	והיציאה	ממנה.
אלא	מסביר	הרמב"ן	שמצוות	השבת	היא	בשביל	
שנאמין	שיש	בורא	בעל	רצון.	וצוותה	התורה	לזכור	
גם	כן	את	יציאת	מצרים,	כדי	שאם	יעלה	למישהו	
ספק	על	טעם	מצוות	השבת	בזכירת	יציאת	מצרים	
יזכר	שיש	בורא	בעל	רצון.	ויוצא	שהשבת	זכר	
ליציאת	מצרים,	וגם	יציאת	מצרים	זכר	לשבת,	

כי	טעמם	אחד.

ד"ה אשר ה, כב
המתנבא לא יחיה שמע

עוד חיי בשר

ראב"ע	פירש	ש"אלהים	חיים"	הכוונה	לה',	ולא	
לצבא	השמים.	ויתכן	שהזכיר	"חיים"	לרמוז	שמי	
שיתנבא	וישמע	קול	אלהים	תדבק	נפשו	ביסודה	

ולא	תחיה	עוד	חיי	בשר.

ד"ה למען ו, ב
תירא

שכר המצוות - 
בנים יראי ה' בארץ

לדעת	ראב"ע	הפסוק	נותן	טעם	לקיום	המצוות,	
שהן	מביאות	ליראת	ה'.	והשכר	על	כך	הוא	אריכות	
ימים.	הרמב"ן	חולק	ומסביר	ששני	הדברים	שכר	
על	קיום	המצוות.	שבעבור	שנקיים	את	המצוות	
נהיה	אנחנו	ובנינו	יראי	ה',	ונזכה	להאריך	ימים	

בארץ,	נחלת	ה'.

ד"ה שמע ו, ד
מצוות יחוד ה'ישראל

יחוד	 דבריו	את	מצוות	 משה	מבאר	בתחילת	
ה'	שנאמרה	לישראל	בדיבור	הראשון	מעשרת	
הדיברות,	משום	שאחדות	ה'	זה	משרשי	האמונה,	

והכופר	בזה	כופר	בעיקר.
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ד"ה בכל ו, ה
לבבך

מצוות אהבת ה'

לתאוות,	 מכוון	 לבבך"	 "בכל	 חז"ל,	 לדעת	
שתהיה	 פירושו	 נפשך"	 ו"בכל	 לה',	 שיוכנעו	
פירש	 ראב"ע	 ואילו	 נפשך.	 את	 למסור	 מוכן	
"ונפשך"	אלו	התאוות.	 ש"לבבך"	הוא	השכל,	
הפירוש	הפשוט	ל"בכל	מאודך"	הוא	שיאהב	
 את	ה'	הרבה	מאוד,	וחז"ל	פירשו	-	בכל	ממונך.
מבואר	בחז"ל	שעניין	אהבת	ה'	הוא	עשיית	המצוות	
לשם	ה'	ולא	לשם	שכר	מכל	סוג	שהוא	)ועיין	שמות	
כ,	ה(.	ואע"פ	שפעמים	רבות	בתורה	הוזהרנו	שלא	
לעבור	מפני	עונש	או	לעשות	לשם	שכר	-	אלו	
אזהרות	ותוכחות	מה	יקרה	אם	לא	נקיים,	אבל	
העבודה	בגלל	זה	איננה	המעלה	הגבוהה.	ואפשר	
שכתבה	התורה	את	האזהרות	משום	שגם	הצדיק	

צריך	יראה	בנוסף	לאהבה.

ד"ה ואותו ו, יג
תעבוד

עבודת ה' -
שכל מעשיך

יהיו לשם שמים

על	פי	הפשט	פירוש	"ואותו	תעבוד"	זה	שתהיה	
ואפשר	 מצוותיו.	 כל	 ותשמור	 כעבד,	 לה'	
שהכוונה	לעבדו	על	ידי	קרבנות,	וכמו	שדרשו	
לפי	 תעבודו".	 "ואותו	 הפסוק	 את	 בספרי	
פירושים	אלו	המשך	הפסוק	"ובשמו	תשבע"	
משמעו	שיש	רשות	ביד	האדם	להשבע,	ואם	
 הוא	נשבע	בשם,	שישבע	בשם	ה'	ולא	בשם	ע"ז.
במדרש	ביארו	שהותר	להשבע	רק	למי	שיש	בו	
את	כל	המעלות	שמבוארות	בפסוק.	ולפיו	פירוש	
"ואותו	תעבוד"	הוא	שכל	מעשיך	יהיו	כעבד	לפני	
רבו,	וגם	במעט	צרכי	הגוף	שלך	תכוון	לשם	שמיים.

ד"ה לא ו, טז
תנסו

אסור לנסות את ה'

התורה	אוסרת	לנסות	את	ה'	כמו	שניסו	ישראל	
במסה,	שאמרו	שיעבדו	את	ה'	רק	אם	יעשה	להם	
ניסים.	כי	כיון	שכבר	נתאמתה	לנו	נבואת	משה,	צריך	
להמשיך	לעבוד	מכחה,	ולדעת	שה'	לא	יעשה	נס	בכל	
דור.	ובנוסף,	לא	ראוי	לעבוד	על	מנת	לקבל	פרס.	אבל	
באמת	בסופו	של	דבר	המצוות	מטיבות	לישראל.

ד"ה ו, יח
ועשית 

הישר
ציווי כללי

לעשות טוב

פשט	הפסוק	הוא	שעלינו	לעשות	את	המצוות	
בכוונה	לעשות	הישר	והטוב	בעיני	ה'.	וחז"ל	למדו	
שיש	כאן	ציווי	כללי	להתנהג	עם	הבריות	בצורה	
טובה	וישרה,	כי	התורה	לא	יכלה	לצוות	על	כל	

פרטי	המעשים	בין	אדם	לחבירו	)עיין	ויקרא	יט,	ב(.
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W  X פרשת עקב

ד"ה ז, יב
והזכיר 

את 
המשפטים

במערכת שפיטה 
עם ענישה זוכים 

לברכה

ישראל	יזכו	לברכה	אם	ישמרו	את	המשפטים,	
היינו	שיקפידו	להעניש	את	החוטאים	)עיין	לעיל	ו,	
כ(.	והזהירה	התורה	דווקא	על	המשפטים	משום	
שלולא	הם	לא	היה	העם	כולו	שומר	את	התורה.	
ובנוסף,	אנשים	נוטים	להקל	בקיום	העונשים,	

מרחמנות	או	מפחד	)ועיין	להלן	ח,	א(.

ד"ה כי ח, ה
כאשר

הקשיים בשביל 
שנרגיש את טובת 

הארץ

הקשיים	שישראל	חוו	במדבר,	והניסיון	במן,	נעשו	
כדרך	אב	המייסר	את	בנו.	שכמו	שהאב	רוצה	
בטובת	בנו,	כך	ה'	יסר	אותנו	כדי	שתערב	לנו	

הארץ	הטובה	כשנבוא	אליה.

ד"ה ח, יח
וזכרת את 

ה'
גם "כחי ועוצם ידי" 

הוא מה'

דור	הנכנסים	לארץ	היו	גיבורים,	וכדי	שלא	יחשבו	
שכוחם	הוא	מקור	ההצלחה	עליהם	לזכור	שכשיצאו	
ממצרים	והיו	במדבר	ה'	הנהיגם	ולא	היה	להם	
 שום	כח.	ולכן,	גם	עכשיו	כשיש	להם	כח	הוא	מה'.
גדולים	 בארץ	 שהגוים	 ואומר	 מוסיף	 ומשה	
ועצומים,	והערים	בצורות,	ורק	על	ידי	ה'	נוכל	
לנצח.	ואכן	בנביא	מתוארת	מלחמת	ה'	במלחמות	

יהושע.

ד"ה ט, ח
ובחורב 

סדר נאומו של הקצפתם
משה

על	 דבריו	 בתחילת	 ישראל	 את	 הוכיח	 משה	
החטאים	שלא	נמחלו,	לאחר	מכן	חזר	על	שרשי	
המצוות	ומתן	תורה,	וכעת,	לפני	שיפרט	את	
המצוות	חוזר	ומוכיחם	על	החטאים	שחטאו	לאחר	
שקיבלו	התורה.	כי	לאחר	שקיבלו	את	התורה	היו	

צריכים	להזהר	יותר	)ועיין	לקמן	פסוק	כב(.

ד"ה וטעם ט, יז
ואתפש

שבירת הלוחות 
נעשתה לטובת 

ישראל

אפשר	להסביר	שמשה	מציין	את	שבירת	הלוחות	
כחלק	מהתוכחה,	שכאשר	ראה	את	חטאם	לא	
היה	יכול	להתאפק	ושבר	הלוחות.	ואפשר	שרמז	
לטובה	שעשה	עם	ישראל,	ששיבר	את	הלוחות	
כדי	שידונו	ישראל	כפנויה	ולא	כאשת	איש.	משל	
לשושבין	ששמע	שיצא	שם	רע	על	האשה	וקרע	

כתובתה	כדי	שתחשב	לפנויה.
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ד"ה מה ה' י, יב
אלהיך

מטרת המצוות - 
לטוב לנו

הקב"ה	דורש	מאיתנו	לקיים	את	המצוות	לא	
בשביל	טובתו,	אלא	לטוב	לנו.	כי	בנו	חשק	ה'	

להיטיב	לנו	)ועיין	להלן	לב,	ו(.

ד"ה הוא י, כא
להלל את ה' תהלתך

ולהתהלל בו

"הוא	תהלתך"	בשני	 ניתן	לפרש	את	המילים	
אופנים:	עלינו	להלל	את	ה'	בכל,	ולא	אף	כח	אחר,	
כי	הכל	ממנו	וברצונו.	או,	עלינו	להתהלל	בכך	

שהוא	אלהינו.

ד"ה בכל יא, יג
סדרי ההנהגה לבבכם

וההשגחה

פרשת	"והיה	אם	שמע"	עוסקת	בכלל,	שאם	רוב	
העם	יקיים	את	המצוות	תופיע	ברכה	בארץ	באופן	
קבוע	)עיין	ויקרא	כו,	יא(.	אך	היחיד	מונהג	באופן	טבעי,	
ללא	ניסים.	אמנם,	על	צדיקים	ורשעים	גמורים	

נעשים	ניסים	)עיין	בראשית	יח,	יט(.

ד"ה יא, כב
ולדבקה 

בו

הדבקות בה'

"ולדבקה	בו"	הוא	ללכת	 ניתן	לבאר	שפירוש	
בדרכי	ה',	מה	שיביא	את	הדבקות	לאחר	המוות.	
ובספר	יהושע	משמע	שהפירוש	הוא	שלא	לנטות	
 אחר	עבודה	זרה	כלל,	אלא	לעבוד	את	ה'	לבדו.	
ועוד	אפשר	לפרש	שהכוונה	שתמיד	יהיה	האדם	
במחשבתו	לפני	ה',	ובכל	עת	יזכור	אותו,	ואדם	
כזה	נעשה	ָמעֹון	לשכינה.	ולפי	זה	אפשר	לפרש	
שיהושע	מצווה	על	ישראל	להמשיך	להיות	דבוקים	
במחשבתם	בה'	גם	בבואם	לארץ,	כמו	שהיו	בימי	
המדבר,	בהם	כל	המציאות	היתה	ניסית,	ותמיד	

דעתם	היתה	בה'.



124  דברים

W פרשת ראה X

ד"ה יב, כג
והנראה 

בעיני

טעם נוסף למצוות 
כיסוי הדם

הטעם	העיקרי	לכיסוי	הדם	זה	מפני	שהדם	הוא	
הנפש.	אך	ישנו	טעם	נוסף:	כאשר	ישראל	היו	
במדבר	הותר	להם	לשחוט	בהמות	רק	במשכן,	
וכן	צוו	לכסות	את	דם	חיה	ועוף,	כדי	להתרחק	
ממעשה	המצרים,	שהיו	זובחים	ואוכלים	את	הדם	
ומתחברים	לשדים	כדי	לנבא	העתידות.	וכשבאו	
לארץ	והותרה	להם	שחיטת	בהמות	בכל	מקום,	לא	
נצטוו	לכסות	את	דמם,	מפני	שהשחיטה	נעשית	
בבית,	ואין	זה	דומה	למעשה	מצרים.	אבל	בחיה	
ועוף,	שהדרך	לשוחטם	בשדה,	המשיכה	המצווה	

כתקנתה.

ד"ה ולפי יד, א
דעתי

אין להתאבל יותר 
מדאי על המת

התורה	אוסרת	עלינו	לעשות	קרחה	לזכרון	המת	
משום	שאנחנו	עם	קדוש.	הרמב"ן	מסביר	שאין	
לנו	להתאבל	על	מותו	של	אדם	יותר	מדאי	משום	
שגם	לאחר	מותו	נפשו	קיימת	לפני	ה'.	והתורה	לא	
אסרה	את	הבכי	על	המת	משום	שהבכי	מצוי	גם	

בין	אנשים	חיים	שנפרדים	אחד	מן	השני.

ד"ה לא יד, ג
טעמי מאכלות תאכל

אסורות

המאכלים	האסורים	מתועבים	לנפש	ישראל,	
זאת	 ולעומת	 ואטימות.	 גסות	 בה	 ומולידים	
המאכלים	הטהורים	מתאימים	לה	ונותנים	בה	

טהרה	וקדושה	)עיין	שמות	כב,	ל(.

ד"ה וטעם יד, כא
כי עם

טעם איסור בשר 
בחלב

התורה	אסרה	בשר	בחלב	כחלק	משאר	המאכלים	
שנותנים	קדושה	בנפש.	ואפשר	שהסיבה	זה	משום	
האכזריות	שבבישול	גדי	בחלב	אמו	)עיין	להלן	כב,	ו(
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ד"ה עשר יד, כב
תעשר

מעשר שני ומעשר 
כספים

התורה	ציוותה	עלינו	לעשר	מפירותינו	מעשר	שני	
ולאכלו	בירושלים.	הטעם	לזה,	משום	שבירושלים	
נמצאים	הכהנים	והשופטים,	ובשהותנו	שם	נלמד	
 מהם	תורה	ונתחזק	ביראת	ה'	ובקיום	המצוות.
הרמב"ן	מביא	בסוף	דבריו	מדרש	חז"ל,	שיש	רמז	
ב"עשר	תעשר"	-	עשר	בשביל	שתתעשר.	שמפליגי	
הימים,	הסוחרים,	יפרישו	מעשר	מרווחיהם	לעמלי	

תורה.

ד"ה כי לא טו, יא
יחדל

התורה לא מנבאת 
על אי־קיום מצוות

התורה	מצווה	לתת	צדקה	"כי	לא	יחדל	אביון	
מקרב	הארץ"	-	כי	תמיד	יהיו	אביונים.	ואילו	לפני	
כן	נאמר:	"אפס	כי	לא	יהיה	בך	אביון",	משמע	

שיהיה	זמן	בו	לא	יהיו	אביונים.
יש	שפירשו	שהפסוק	"אפס"	אכן	אומר	שלא	
יהיו	עניים	בישראל,	אבל	רק	אם	ישמרו	את	כל	
התורה.	ולאחר	מכן	כתבה	התורה	"כי	לא	יחדל"	
משום	שידעה	שלא	יהיה	דור	בו	כל	ישראל	יהיו	
צדיקים.	הרמב"ן	דוחה	הסבר	זה,	משום	שהתורה	
לא	תתנבא	בפירוש	שישראל	לעולם	לא	יהיו	
צדיקים,	אלא	תמד	התורה	רק	תזכיר	העתידות	
ברמז.	אלא	פירוש	הפסוק	"כי	לא	יחדל"	הוא	
שבודאי	בדור	מן	הדורות	יהיה	אביון,	כי	לא	יכול	
להיות	שבכל	הדורות	ישראל	לא	יחטאו.	אבל	אין	
הכוונה	שלעולם	ישראל	לא	ישמרו	כל	המצוות.
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W פרשת שופטים X

ד"ה ימין יז, יא
ושמאל

התורה נמסרה 
לחכמי ישראל

רש"י	פירש	שצריך	להשמע	לסנהדרין	אפילו	
אם	יאמרו	על	ימין	שהוא	שמאל,	ועל	שמאל	
שהוא	ימין.	ומסביר	הרמב"ן	שאפילו	אם	ברור	
כי	 לך	שהסנהדרין	טועים,	תעשה	כדבריהם,	
ה'	נתן	לנו	את	התורה	לפי	דעתם,	ואפילו	הם	
טועים.	אמנם,	יותר	נכון	לחשוב	שהם	צודקים	
חסידיו.	 את	 יעזוב	 ולא	 עליהם	 ה'	 רוח	  כי	
זו	מצווה	חשובה	מאוד,	כי	על	ידה	נמנע	שֵתעשה	
התורה	כמה	תורות,	אלא	ציווי	התורה	אחד,	לפי	

דעת	הסנהדרין.

ד"ה וטעם יז, טו
אשר 
יבחר

ה' משגיח על 
בחירת המלכים

התורה	מצווה	לשים	מלך	"אשר	יבחר	ה'	אלהיך".	
בספרי	פירשו	שצריך	להבחר	על	פי	נביא.	לפי	זה	
יש	להסביר	שהמשך	הפסוק	"לא	תוכל	לתת	עליך	
איש	נכרי"	פירושו,	שאף	כאשר	לא	תוכל	לבחור	על	
ידי	נביא,	מכל	מקום	לא	תשים	גוי	למלך.	ועל	דרך	
הפשט	יש	להסביר	שכל	מלך	שנבחר	הוא	מאת	ה',	
ואפילו	אם	הוא	מקטני	שבטי	ישראל	ומשפחתו	

הצעירה	שבשבט.	אבל	נכרי	לעולם	אל	תשים.

ד"ה לא יז, טז
ירבה לו

אסור להרבות 
סוסים כדי שיתלה 

בטחונו בה'

רש"י	פירש	שאסור	למלך	להרבות	סוסים	מחשש	
שמא	יחזרו	העם	למצרים,	כיוון	שרגילים	לקנות	
סוסים	במצרים.	הרמב"ן	מקשה,	שמותר	לחזור	
למצרים	לצורך	סחורה,	ואף	סחורת	סוסים.	אלא	
מסביר	הרמב"ן	שיש	בפסוק	שני	איסורים:	הראשון,	
להרבות	סוסים,	מכל	מקום.	והשני,	להשיב	את	
העם	מצרימה.	ואסרה	התורה	על	המלך	להרבות	
סוסים	כדי	שלא	יתלה	בטחונו	ברכבו	ופרשיו,	

אלא	בה'.

ד"ה יז, כ
לבלתי 

איסור גאוהרום

התורה	מצווה	על	המלך	לעשות	מעשים	שירחיקו	
אותו	מן	הגאווה.	ואם	במלך	הראוי	לגאוה	אסרה	
התורה	להתגאות,	קל	וחומר	לשאר	העם.	הגאוה	
שנואה	אצל	ה',	משום	שלו	לבדו	ראוי	לשבח	ורק	

בו	ראוי	להתגאות.
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ד"ה ועתה יח, ט-יב
דע והבן

טעם איסור כישוף 
וידיעת עתידות

ה'	ברא	את	העולם	באופן	בו	כל	כח	משפיע	על	
הכוחות	שתחתיו.	הכוכבים	והמזלות	משפיעים	
על	הארץ,	והמלאכים	שלמעלה	משפיעים	על	
הכוכבים	והמזלות.	בסדר	הזה	המלאכים	יכולים	
הכוכבים	 מעשה	 את	 לשנות	 עליון	 בגזירת	
והמזלות,	וכך	יכול	הקב"ה	לשלוט	בעולם	כשהוא	
ממשיך	לנהוג	כמנהגו.	ולכן	אסרה	התורה	את	
הכשפים,	משום	שהם	משנים	את	מנהגו	של	
עולם,	ומכחישים	את	הנהגת	פמליא	של	מעלה.	
 והבורא	רוצה	שהעולם	ישאר	כמנהגו	וכרצונו.
לגבי	ניחוש	וידיעת	העתידות,	יש	שאמרו	שאין	
בדברים	האלו	עיקר	)רמב"ם	ע"ז	יא,	טז(,	אבל	אי	אפשר	
להכחיש	דבר	שידוע	שאכן	פועל.	וכן	חז"ל	הזכירו	
שיש	מנחשים	אמיתיים.		והתורה	אסרה	לישראל	
להשתמש	בהם,	משום	שלנו	יש	נביאים,	שיאמרו	
הכל	ולא	יטעו,	ובהם	נדע	חפץ	ה'.	אבל	המנחשים	
יכולים	לדעת	רק	עתידות	קרובות,	וגם	בהם	לא	
תמיד	ידעו	את	כל	העניין,	ולפעמים	יטעו	לגמרי.	

ד"ה וטעם יח, יג
תמים

הכל בידי שמים 
ולפי עבודת האדם

לאחר	שמזהירה	מדורשי	העתידות	אומרת	התורה	
"תמים	תהיה	עם	ה'	אלהיך".	עלינו	להאמין	שהוא	
עושה	הכל	ויודע	הכל,	וממנו	נדרוש	את	העתיד,	על	
ידי	נביאיו.	ואם	ישמע	אדם	דבר	ממגידי	עתידות	
יאמר	'הכל	בידי	שמים'.	כי	באמת	הכל	בשליטת	
ה',	"מפר	אותות	בדים	וקוסמים	יהולל".	עלינו	
להאמין	שעתיד	האדם	תלוי	באיך	שיתקרב	לבוראו	

ויעבוד	אותו.

ד"ה נביא יח, טו
מקרבך

הנבואה - רק 
לישראל בארצו

"נביא	מקרבך	מאחיך"	-	הנבואה	יכולה	להיות	רק	
בקרבנו,	בארץ	ישראל,	ורק	על	ידי	אחינו,	אבל	

הגוים	לא	יתנבאו.
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ד"ה ורש"י יח, כא
כתב

שלימות בחכמה 
ובמעשה - תנאי 
מקדים לנבואה

רש"י	כתב	שאין	לשמוע	לנביא	שבא	לבטל	מצווה	
אלא	אם	כן	ידוע	שהוא	צדיק	גמור.	הרמב"ן	מבאר	
שאין	כוונת	רש"י	שרק	אם	הוא	צדיק	ישמעו	לו,	
שיתאמתו	 מספיק	 כנביא	 שיוחזק	 בשביל	 כי	
עתידותיו,	או	שיעשה	מופת.	אלא	הכוונה	כמו	
שכתב	הרמב"ם,	שתנאי	מקדים	לנבואה	הוא	שיהיה	
המתנבא	אדם	גדול,	בחכמה,	במידות	ובמעשים.	
ולאדם	כזה	שנתאמתה	נבואתו	צוותה	התורה	

להאמין,	כמו	שהאמינה	התורה	לשני	עדים.

ד"ה ואם יט, ח
ירחיב

ירושת ארץ עשר 
עממים

בכל	המקומות	בתורה	הקב"ה	לא	הבטיח	לעם	
הארץ	 העממים.	 שבעת	 מארץ	 יותר	 ישראל	
לאברהם,	 שהובטחה	 זו	 היא	 כאן	 המובטחת	
ואמרה	התורה	שנזכה	לארץ	הזו	כאשר	נשמור	
את	המצוות.	ואין	הכוונה	כפשוטו,	שהרי	גם	ירושת	
ארץ	שבעת	עממים	תלויה	בשמירת	המצוות,	אלא	
הכוונה	שנזכה	לנחלה	זו	לעתיד	לבוא,	כאשר	יבטל	
היצר	הרע	ושמירת	המצוות	תהיה	לנו	לטבע	)עיין	

לקמן	ל,	ו(.

ד"ה יט, יט
כאשר 

זמם

כאשר זמם ולא 
כאשר עשה

חז"ל	דרשו	שעדים	שהרגו	בי"ד	על	פי	עדותם,	
ואחר	כך	הוזמו,	אין	נהרגים.	טעם	הדבר	משום	
שהקב"ה	משגיח	על	הנידון.	שאם	באו	עדים	והזימו	
את	הראשונים,	ודאי	שהוא	צדיק,	והעדים	זוממים.	
ואם	הוא	נהרג	על	ידי	בי"ד	כנראה	שהוא	אכן	רשע,	
והעדים	הראשונים	צודקים.	ועוד	סיבה,	שהקב"ה	
לא	יתן	שהשופטים,	שליחי	דינו,	ישפכו	דם	נקי	
)עיין	לעיל	א,	יז(.	ויש	בזה	לימוד	חשוב	על	מעלת	בית	

הדין,	שהם	ממשיכי	רצון	ה',	והעומד	לפניהם	
כעומד	לפני	ה'.

ד"ה כ, יט
והטעם כי 
טעם לאיסור כריתת הנלחמים

עצי פרי

דרך	הצרים	על	עיר	להשחית	את	כל	מה	שסביבה,	
המצור.	 להכרעת	 יועיל	 זה	 במחשבה	שאולי	
והתורה	אסרה	עלינו	לכרות	את	עצי	הפרי,	כי	
עלינו	לבטוח	בה'	שיתן	את	העיר	בידינו,	ולא	
להשחית	בלא	הבחנה	כל	מה	שסביב,	כי	אנחנו	
יכולים	להסתפק	מהעצים	בזמן	המלחמה,	ולאחר	

שנכבוש	את	העיר.
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W  X פרשת כי תצא

ד"ה וטעם כא, יב
האבילות 

והבכי

אבילות יפת התואר 
- כדי שיוכלו 

להתייחד

בשבי	 הנלקחת	 האשה	 על	 מצווה	 התורה	
מנהגי	 חז"ל	 לדעת	 אבילות.	 מנהגי	 לנהוג	
האיש	 בעיני	 שתתנוול	 כדי	 נועדו	 האבילות	
נתנה	 ראב"ע	 לדעת	 בה.	 ירצה	 ולא	 שלקחה,	
לה	התורה	זמן	להתאבל	על	אביה	ואמה	שמתו	
התורה	 לה	 נתנה	 הרמב"ם	 לדעת	 במלחמה.	
 להתאבל	ולהרגע	מהטלטלה	הנפשית	שעברה.	
הרמב"ן	סובר	שנתנה	התורה	לאשה	זמן	אבילות	
כדי	שתשכח	את	העבודה	זרה	שעבדה,	תתנחם	
על	אביה	ואמה,	ותתרגל	למצב	החדש	שאליו	
הגיעה.	כי	לא	הגון	שיבוא	אליה	כאשר	דעתה	על	
עמה	ואלוהיה,	כמו	שמצאנו	שלא	ראוי	לבוא	אל	

אשה	שגמר	בלבו	לגרשה.

ד"ה בן כא, יח
סורר

טעם להריגת בן 
סורר ומורה

התורה	ענשה	את	הבן	סורר	ומורה	משום	שהוא	
מזלזל	באביו	ואמו,	ומשום	שהוא	זולל	וסובא,	
ועושה	הפך	הדרכת	התורה	-	"קדושים	תהיו".	
ולמרות	שבמעשיו	עכשיו	הוא	לא	התחייב	מיתה	
דנה	אותו	התורה	על	שם	סופו,	שבעתיד	יפגוע	
ברבים.	ולכן	ציין	הכתוב	על	הריגתו	שהיא	לטובת	

הרבים	למען	"ישמעו	ויראו".

ד"ה כי כב, ו
יקרא

המצוות ניתנו כדי 
לצרף ולתקן אותנו

דעת	הרמב"ם	שטעם	מצוות	שילוח	הקן	והאיסור	
לשחוט	אותו	ואת	בנו	ביום	אחד	משום	שגם	
בעלי	החיים	מצטערים	כאשר	הורגים	את	בניהם	
לפניהם.	והוסיף	הרמב"ם	שאין	להקשות	מהמשנה	
בה	מבואר	שמצוות	שילוח	הקן	היא	לא	בגלל	
רחמים	אלא	זו	גזירת	ה'.	משום	שמשנה	זו	שנויה	
במחלוקת,	והרמב"ם	לא	סובר	כדיעה	שהמצוות	
ניתנו	רק	לעשות	רצון	ה',	אלא	לדעתו	יש	טעם	לכל	
מצווה	ומצווה.	הרמב"ן	מחזק	את	שיטת	הרמב"ם,	
שודאי	יש	טעם	למצוות,	ובכל	מצווה	יש	תועלת	

ותיקון	לאדם,	חוץ	מהשכר	על	המצווה.
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וגם	מצוות	שנקראות	'חוק'	זה	רק	משום	שהטעם	
נעלם	מאיתנו,	אבל	לכולן	יש	טעם.	אמנם,	לדעת	
הרמב"ן	אין	שתי	דיעות	בנוגע	לטעמים	למצוות,	
אלא	כוונת	המשנה	שהקב"ה	לא	ציווה	בגלל	
רחמנותו,	כי	הוא	לא	ימנע	מבני	האדם	להשתמש	
בבעלי	החיים	לצרכם.	אלא	מצוות	שילוח	הקן	היא	
בשביל	שאנחנו	נהיה	רחמנים.	וכל	המצוות	נועדו	
לצרף	ולזקק	אותנו,	עד	שיהיו	לנו	את	המידות	

המעולות	והדיעות	המתוקנות.	

ד"ה על כג, ה
דבר

הרחקת עמון ומואב 
- בגלל שגמלו רעה 

תחת טובה

התורה	אוסרת	להנשא	לבני	עמון	ומואב.	ויש	
לשאול	מדוע	נאסרו	דווקא	הם,	הרי	התורה	אומרת	
שהיחס	של	מואב	ושל	אדום	אל	ישראל	היה	שווה.	
הרמב"ן	מתרץ	שהתורה	הרחיקה	את	עמון	ומואב	
משום	שגמלו	רעה	תחת	טובה.	שאברהם	דאג	
לחייו	של	לוט	אביהם,	ואילו	מואב	במקום	לגמול	
טובה	עם	ישראל	שלחו	עליהם	את	בלעם,	ועמון	

מנעו	מהם	לחם	ומים.

ד"ה כג, י-טו
ונשמרת 

מכל

קדושת מחנה הצבא

התורה	מזהירה	אותנו	שכאשר	אנחנו	יוצאים	
למלחמה	לא	נתנהג	כמו	שאר	העמים,	שבמהלך	
את	 נשמור	 אלא	 ומנאפים,	 גוזלים	 המלחמה	
אמרו	 ובמדרש	 לנו.	 אסרה	 שהתורה	 מה	 כל	
שהזהירה	התורה	מכל	מעשה	שגלו	עליו	הכנענים	
מהארץ,	מפני	שמסלק	את	השכינה.	כי	השכינה	
מתהלכת	גם	במחנה	הצבא.	ודרשו	חכמים	גם	
את	איסור	לשון	הרע	כאן,	כי	מחלוקת	בתוך	
 המחנה	עלולה	לפגוע	יותר	מהאויבים	שבחוץ.
ועל	דרך	הפשט	הזהירה	התורה	כי	השכינה	שורה	
במחנה	כדי	שנצליח	במלחמה,	וצוותה	התורה	על	

בעל	קרי	לצאת	מן	המחנה	בגלל	קדושתו.

כג, 
כ-כא

ד"ה לא 
תשיך

טעם לאיסור רבית

אע"פ	שגזל	הגוי	נאסר,	רבית	בגוי	מותרת.	וזה	מפני	
שהרבית	נעשית	בהסכמה,	ונאסרה	רק	כדי	שנגמול	
חסד	עם	אחינו.	וזה	גם	טעם	מצוות	שמיטת	חובות.	
ולכן	כתבה	התורה	בהם	ברכה,	כי	ברכה	באה	רק	

על	חסד,	ולא	על	המנעות	מעוול	כמו	גזל.	
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ד"ה זכור כד, ט
את

מצוות עשה
ללמוד על חומרת 

לשון הרע

רש"י	אומר	שיש	כאן	עצה,	שהרוצה	להשמר	
מנגעים	ישמר	מלשון	הרע.	הרמב"ן	חולק	ואומר	
שיש	כאן	מצוות	עשה	לזכור	מה	שעשה	ה'	למרים,	
וכמו	ששאר	המקומות	בתורה	בהם	נאמר	"זכור"	
הם	מצוות.	וצוותה	התורה	בעשה	זה,	שנזכור	
ונספר	לבנינו	איך	נענשה	מרים	בחומרה,	אע"פ	
שאהבה	את	משה,	ורק	דיברה	בצנעה	עם	אחיה	
הקדוש.	וכל	זה	כדי	שיזהרו	בלשון	הרע	)עיין	לקמן	

כה,	יז(.

ד"ה וטעם כה, ג
טעם לארבעים הארבעים

מלקות

חז"ל	דרשו	שצוותה	התורה	ארבעים	מלקות	כנגד	
החוטא	שעבר	על	התורה	שניתנה	בארבעים	יום	
בהם	היה	משה	בהר,	ועל	שגרם	מיתה	לעצמו	
שנוצר	בארבעים	יום	)משך	הזמן	עד	שמתרקמים	איבריו	

של	העובר(.

ד"ה זכור כה, יז
את

מצוות זכירת עמלק

במדרש	אמרו:	"זכור	-	בפה,	לא	תשכח	-	בלב".	
יש	לשאול,	מה	צוותה	התורה	להזכיר	בפה?	האם	
שנקרא	פרשת	זו	בציבור?	אם	כן	יוצא	שזו	חובה	
מהתורה,	ובנוסף	יש	כאן	סמך	לקריאת	מגילת	
אסתר.	ונראה	שהמצווה	היא	שנספר	לבנינו	את	
שעשה	לנו	עמלק	עד	שנמחה	את	שמו	מתחת	

השמים	)עיין	שמות	יז,	טז(.
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כו, 
יז-יח

ד"ה וטעם 
נתינת התורה את ה'

העצימה את ישראל

משה	אומר	לישראל:	כעת,	לאחר	ששמעתם	שוב	
את	התורה	והמצוות	וקיבלתם	אותם	רוממתם	
וגידלתם	את	ה'	בעיניכם,	שרק	הוא	אלוה.	וגם	ה'	
רומם	וגידל	אתכם	בנתינת	התורה	והמצוות,	שרק	

אתם	תהיו	לו	לעם	סגולה.

ד"ה כז, ג
וכתבת 

עליהן

• מה נכתב על 
 האבנים

• הביאה לארץ 
בזכות התורה

משה	מצווה	את	ישראל	שלאחר	שיעברו	את	הירדן	
יכתבו	על	האבנים	"את	כל	דברי	התורה	הזאת".	
ראב"ע	הסביר	בשם	רס"ג	שנצטוו	ישראל	לכתוב	
את	מניין	מצוות	התורה,		כמו	מניין	המצוות	של	
בה"ג.	ובספר	תאגי	מופיע	שהיתה	כל	התורה	
 מ"בראשית"	עד	"לעיני	כל	ישראל"	כתובה	עם	תגיה.
ראב"ע	סובר	שהמשך	הפסוק	"למען	אשר	תבוא	
אל	הארץ"	פירושו	שאם	ישראל	יתחילו	לשמור	
מצוותיו,	ויבנו	עתה	מזבח,	ה'	יעזרם	בכיבוש	הארץ.	
הרמב"ן	סובר	שהפסוק	תולה	את	הביאה	לארץ	
בזכות	תורה	הכתובה	על	האבנים.	ואפשר	שהכוונה	
שכשישראל	יכבשו	את	הארץ	יזכרו	את	התורה	

וישמרו	כל	מצוותיה.

ד"ה אשר כז, כו
לא

ארור מי שלא 
מאמין באחת 

המצוות

לדעת	רש"י	ישראל	קיבלו	כאן	את	כל	התורה	
אחד	 שכל	 אומר	 הרמב"ן	 ובשבועה.	 באלה	
אמת,	 המצוות	 שכל	 להאמין	 קיבל	 מישראל	
ויש	עליהן	שכר	ועונש.	וקיבלו	שהכופר	באחת	
על	 עבר	 אם	 אמנם,	 ארור.	 	- המצוות	 מכל	
 אחת	מהמצוות	בגלל	תאוותו,	אינו	בארור	זה.
בירושלמי	פירשו	שארור	מי	שיכול	לקרב	את	
הרשעים	למצוות	ולא	קירב.	וזה	דומה	לפירוש	
הרמב"ן,	רק	שכאן	'הקמת	התורה'	היא	אצל	אחרים,	
ולא	בליבו.	ועל	דרך	אגדה	פירשו	שם	שארור	חזן	
שלא	יעמיד	את	ספר	התורה	בצורה	בטוחה,	או	

שלא	יגביה	את	הספר	לעיני	הציבור.
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ד"ה כח, יח
הקדים 
בברכות

השינוי בסדר בין 
הברכות לקללות

בפרשת	הברכות	הקדימה	התורה	את	הברכות	
הטובות	יותר,	ואילו	בקללות	כתבה	התורה	כסדר	

בו	הן	יגיעו,	מן	הקל	אל	הקשה.

ד"ה כח, מב
ודע כי 

התוכחות
הקללות - רק כל 
עוד ישראל על 

אדמתם

כל	העונשים	המופיעים	בפרשת	הקללות	הם	
רק	עד	שהקב"ה	ינשל	את	ישראל	מהארץ.	אבל	
 לאחר	שיגלו	קללם	רק	שיעבדו	שם	אלהים	אחרים.
יעבדו	 שלא	 ישראל	 את	 הזהירה	 התורה	
ופירטה	 מקומות,	 בכמה	 בארץ	 זרה	 עבודה	
הפסוקים	 מן	 חלק	 יעבדו.	 אם	 העונש	 את	
התקיימו.	וגם	כאן	התקיימו	הדברים,	ויש	כאן	
 רמז	לגלותינו	ולגאולה	השלימה	שנגאל	ממנה.
ויש	בפרשה	כאן	גם	רמז	לעתיד	)עיין	לעיל	טו,	יא(,	
למלכים	שפנו	אל	גוי	אחר,	והביאו	עלינו	מלחמה.
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כט, 
יד-יז

ד"ה ואמר 
פן יש

מאדם מאמין לא 
יצא עובד ע"ז

משה	משביע	את	ישראל	באלה	על	התורה,	כדי	
לוודא	שאין	מקצתם	שנמשכו	אחר	ע"ז.	והזכיר	
כאלו	שלבבם	כבר	פונה	לע"ז,	וכאלו	שהם	רק	
שורש,	היינו	שצאצאיהם	יכולים	להמשך	לעבודה	
זרה.	וגם	אדם	זה	הוא	"שורש	פורה	ראש"	-	שורש	
שמוציא	דבר	מר,	כי	משורש	מתוק	לא	יצא	מר,	
ומאדם	שלבבו	שלם	עם	ה'	לא	יוולד	מודה	בע"ז.

ד"ה כט, יח
ופירוש 

למען 
ספות

המשכות אחר 
התאוות גוררת 
לתאוות נוספות

הדברים	שאדם	מתאווה	להם	מכונים	בפסוק	
"שרירות",	והרצון	להם	מכונה	"צמא".	התורה	
מתארת	שהאדם	שחושב	שהקללות	לא	יחולו	
עליו	ילך	אחר	תאוותיו,	ויגרום	שגם	הדברים	שלא	
התאווה	אליהם,	והיו	אצלו	"לשבע",	יתווספו	
לדברים	אליהם	הוא	"צמא"	ומתאווה.	וכמו	שאמרו	

חכמים	"משביעו	-	רעב".

ד"ה ומל ל, ו
ה'

מעלת ימות המשיח

התורה	מתארת	שבימות	המשיח	ה'	ימול	את	לבבם	
של	ישראל.	ומסביר	הרמב"ן	שהכוונה	שיסיר	ה'	
מאיתנו	את	החמדה	והתאווה,	והבחירה	בטוב	
תהיה	לנו	לטבע,	כמו	מדריגת	אדם	הראשון	לפני	
החטא	)עיין	בראשית	ב,	ט(.	וזה	מה	שאמרו	חז"ל	"והגיעו	
שנים	אשר	תאמר	אין	לי	בהם	חפץ	-	אלו	ימות	
המשיח	שאין	בהם	לא	זכות	ולא	חובה".	כי	בשונה	
מהיום,	בו	אדם	יכול	לבחור	בטוב	או	ברע,	ולקבל	
שכר	או	עונש,	לעתיד	לבוא	כל	אדם	יעשה	בטבעו	

את	המעשה	הנכון,	ולא	יהיה	בזה	בחירה.

ד"ה ל, יא
וטעם כי 
מצוות התשובההמצווה

התורה	אומרת	שבכל	עת	אדם	יכול	לשוב	בתשובה,	
וקרוב	הדבר	מאוד	לעשותו,	בפה	-	על	ידי	וידוי,	
ובלב	-	על	ידי	שישוב	בליבו	ויקבל	התורה.	ויש	
כאן	מצוות	עשה	לשוב	בתשובה,	והמצווה	נכתבה	
בלשון	בינוני,	בתיאור	העתיד,	משום	שיש	כאן	

הבטחה	שעתידים	ישראל	לשוב	בתשובה.	
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W  X פרשת וילך

לא, 
ב-ג

ד"ה 
ויאמר 
אליהם

משה מכין את 
ישראל להנהגת 

יהושע

רש"י	פירש	שמשה	אומר	שאיננו	יכול	לצאת	ולבוא	
כיון	שה'	ציוהו	שלא	לעבור	את	הירדן.	ואינו	נכון.	
ראב"ע	פירש	שהכוונה	שתשש	כוחו	למלחמות.	וגם	
זה	לא	נכון,	כי	משה	"לא	נס	ליחה"	עד	יום	מותו.	
אלא	באמת	משה	היה	בשיא	כוחו,	ואמר	על	עצמו	
שהוא	חלש	כדי	לנחם	את	ישראל		ולחזקם	שיהושע	
ינהיג	אותם	ויעביר	אותם	את	הירדן.	וחז"ל	פירשו	
"לא	אוכל	לצאת	ולבוא	-	בדברי	תורה"	שנסתתמו	
מעיינות	תורה	ממשה	בדרך	נס	כדי	שמשה	לא	

יצטער	במיתתו	ויהושע	יטול	את	השררה.

ד"ה אלהי לא, טז
ה' הוא אלהי הארץנכר

אין	כוונת	הפסוק	שהעם	יזנה	אחרי	אלהי	גויי	הארץ,	
כמו	שפירש	רש"י,	אלא	פירושו	שהעם	יזנה	אחרי	
אלהים	שנכר	לארץ,	שזר	לה.	וזה	כי	ה'	הוא	אלהי	

ארץ	ישראל,	ולא	אף	כוכב	ומזל	)עיין	ויקרא	יח,	כה(. 

לא, 
יז-יח

ד"ה וטעם 
ואמר 

ביום
חרטה מביאה
לגילוי פנים

לאחר	שעם	ישראל	יזנה	אחר	עבודה	זרה	יחרה	
אף	ה'	בהם	ויסתיר	מהם	פניו.	ולאחר	שיתחרטו	
בלבם	אומרת	התורה	שיסתיר	ה'	פניו.	אין	הפירוש	
שימשיך	באותו	הסתר	פנים	כמו	קודם,	שהרי	
ישראל	כבר	כופרים	בע"ז.	אלא	הכוונה	שאמנם	
ה'	יפסיק	את	הרעות	והצרות	שנתן	עליהם,	אבל	
עדיין	יסתיר	פניו	מלהביאם	לגאולה,	עד	שיתוודו	

וישובו	בתשובה	שלימה.

לא, 
כד-כו

ד"ה וטעם 
ויהי

סדר כתיבת התורה 
על ידי משה

סדר	כתיבת	התורה	על	ידי	משה	היה	כך:	בתחילה	
כתב	משה	את	התורה	ונתנה	לכהנים.	לאחר	מכן	
ציוהו	ה'	לכתוב	את	שירת	האזינו,	ואז	לקח	משה	
את	הספר	והוסיף	בו	את	השירה,	וציוה	את	הכהנים	
לשים	את	הספר	בארון.	ולאחר	שצוה	הקהיל	את	העם	
ואמר	להם	את	השירה,	וברך	אותם,	"וזאת	הברכה",	
וגם	את	הברכות	הוסיף	לספר,	ואחר	כך	שמו	הכהנים	
את	הספר	במקום	שאמר.	והנה	הכל	כסדר	האמור	
בתורה	)עיין	ויקרא	טז,	א(.	וראב"ע	פירש	שפרשת	"וזאת	

הברכה"	מקומה	בתחילת	פרשת	וילך.
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W  X פרשת האזינו

ד"ה שחת לב, ה
צרות ישראל לו

מגיעים להם בגלל 
עצמם

כוונת	הפסוק	היא	שמה	שהשחית	את	ישראל	לפני	
ה'	היה	המום	שהיה	בהם,	החטאים	שלהם.	אבל	
החסרון	שלהם	לא	בא	ממעשי	ה',	כי	בפועל	ה'	לא	
יבוא	חסרון.	וכאשר	ישראל	ישרים	וצדיקים	קורא	
להם	הקב"ה	'בניו',	וכאן	שחטאו	קראם	"לא	בניו".

ד"ה עם לב, ו
החטאים גורמים נבל

רעה רק לישראל, 
ולא לה'

הפסוק	מכנה	את	ישראל	שחוטאים	"עם	נבל	ולא	
חכם".	נבל	משמעו	שגומל	רעה	תחת	טובה.	וקרא	
הכתוב	לעם	ישראל	"נבל"	כיון	שלמרות	כל	טובות	
ה',	שיצרם	לעם	וגידלם,	לא	שמרו	מצוותיו.	וקראם	
"לא	חכם"	כי	ישראל	לא	הבינו	שהחטא	גורם	רעה	

רק	לעצמם,	ולא	לה'	)ועיין	להלן	פסוק	טו(.

ד"ה ה' לב, יב
רק הקב"ה שולט בדד

על ישראל

רק	הקב"ה	מנחה	את	ישראל,	ולא	שום	כח	אחר.	
שכמו	 לומר	 הפסוק	 שכוונת	 אמרו	 ובמדרש	
שישראל	לא	התערבו	באומות	כך	לעתיד	לבוא	
הקב"ה	עומד	להניח	אותם	לבד,	והאומות	לא	יהנו	

מהם.	וכן	אף	אומה	לא	תשלוט	עליהם.

ד"ה והנה לב, כו
יאמר 

הכתוב

הגאולה בשביל 
שלא יתחלל שם ה'

את	 יביא	 שהקב"ה	 זה	 הפסוקים	 מן	 העולה	
בעמים,	 שמו	 יתחלל	 שלא	 בשביל	 הגאולה	
ולא	בגלל	זכות	אבות.	והסיבה	לזה,	כי	הקב"ה	
ברא	את	האדם	בשביל	שיכיר	את	בוראו	ויודה	
בממשלתו,	ולאחר	שהעמים	כולם	כפרו	בחר	
ה'	בישראל	ועל	ידם	גילה	את	שמו	בעולם.	ואם	
ה'	יאבד	אותם	תהיה	כוונת	הבריאה	בטלה,	כי	
 לא	יהיה	מי	שיודיע	שמו,	ולכן	ה'	גואל	אותם.
ומצאנו	שגם	משה	השתמש	בטיעון	זה	בתפילתו	
לאחר	חטא	המרגלים,	שלא	יכלה	ה'	את	ישראל	
כדי	שלא	יתחלל	שם	שמים	בעמים	)ועיין	במדבר	יד,	יג(.
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ד"ה כי גוילב, כח

הגוים צריכים 
ללמוד מענשי 

ישראל את ענשם

הגוים	היו	צריכים	להבין	שכאשר	הם	מצליחים	
לגבור	על	עם	ישראל	זה	רק	בגלל	שה'	מסר	את	
עם	ישראל	בידם,	ולא	בגלל	כוחם.	ומתוך	זה	
היו	צריכים	להבין	שסופם	שגם	ה'	יפרע	מהם,	
כשיגדישו	הסיאה,	כיון	שהם	חוטאים	יותר	גדולים	

מישראל	)עיין	לקמן	פסוקים	לב,	לה(.

ד"ה כי לב, לב
ההבדל בין ישראל מגפן

לגוים

השירה	מתארת	שהגפן	של	הגוים	מקורה	בסדום.	
ומסביר	הרמב"ן	שהכוונה	שהגוים	יחשבו	ויעשו	
רק	רע,	ולא	יועילו	לעולם,	כיון	ששרשם	רע,	שכבר	
אבותיהם	כפרו	בה'.	אבל	ישראל	שרשם	טוב,	ובעת	

צרה	הם	מודים	בה'	ועושים	תשובה.

ד"ה והנה לב, מ
השירה 

הזאת

הגאולה איננה 
תלויה בתשובה

שירת	האזינו	מספרת	את	קורות	עם	ישראל,	מאז	
שהוציאנו	ה'	ממצרים	ועד	לגאולה	האחרונה	)עיין	
פסוקים	יט,	כא,	כו(.	ואין	השירה	עוסקת	בשיבה	לארץ	

שהייתה	בזמן	עזרא,	כיון	שבאותה	העת	הגוים	לא	
 שיבחו	את	ישראל,	כמתואר	בשירה,	אלא	לעגו	להם.
הגוים,	 מן	 יפרע	 שה'	 מתואר	 השירה	 בסוף	
כיון	שפגעו	 ישראל,	 אויבי	 ואף	שהם	 אויביו.	
ה'. אויבי	 הם	 ה'	 מצוות	 ששמרו	 על	  בהם	
יש	בשירה	הבטחה	שהגאולה	העתידה	לא	תהיה	
תלויה	בתשובת	ישראל,	אלא	ה'	יגאל	את	ישראל	

למען	שמו.
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W  X פרשת וזאת הברכה

ד"ה ה' לג, ב
מסיני

השראת השכינה 
בישראל לא פסקה

מאז	שה'	השכין	שכינתו	על	ישראל	בהר	סיני	שוב	
לא	סילק	אותה.	בתחילה	ירדה	השכינה	על	הר	
סיני,	ברבבות	מלאכים.	לאחר	מכן	עברה	לאהלו	
של	משה,	וכשהוקם	המשכן	שרתה	במשכן.	אמנם,	
מאז	היותם	בהר	פארן	בו	חטאו	המרגלים,	לא	דיבר	

ה'	עם	משה	עד	שהגיעו	לגבול	שעיר.

ד"ה ועל לג, ב
דעת 

רק ישראל רצו רבותינו
לקבל את התורה

לדעת	חז"ל	הפסוק	נכתב	לספר	בזכותם	של	
לעשו	 התורה	 את	 הציע	 שהקב"ה	 ישראל,	
וישמעאל,	ולא	רצו	לקבלה,	ואילו	ישראל	אמרו	
נעשה	ונשמע.		ונזכר	בכתוב	רק	עשו	וישמעאל,		
שהם	בני	אברהם	ואע"פ	כן	לא	קיבלו,	אבל	הקב"ה	

סיבב	על	כל	האומות	והציע	להם.

ד"ה ויהי לג, ה
בישרון

התורה ירושה לנו 
כי קיבלנו מלכות ה'

הפסוק	"ויהי	בישרון	מלך"	ממשיך	את	הפסוק	
שלפניו	"תורה	צוה	לנו",	והכוונה	שישראל	תמיד	
אומרים	שהתורה	שנתן	משה	תהיה	לנו	ירושה,	ולא	
נחליף	אותה,	כי	קיבלנו	את	ה'	עלינו	למלך	במעמד	
הר	סיני,	כששמענו	את	הדיברות	הראשונות	מפי	

הגבורה	)עיין	שמות	כ,	ו(. 

ד"ה ורצון לג, טז
נחלת יוסף מבורכת שכני

מרצון ה'

כוונת	הפסוק	שאמנם	ארצו	של	יוסף	מבורכת,	
אבל	כל	זה	מרצון	ה',	שנקרא	"שכני	סנה".	ונקרא	
כך	משום	שמתחילה	נגלה	למשה	בסנה,	ולאחר	

מכן	נגלה	באותו	המקום	שוב	בנתינת	התורה.

לד, 
א-ג

ד"ה 
ויראהו ה'

הקב"ה מראה 
למשה את הארץ 

כדי לשמחו

הקב"ה	ידע	את	אהבתו	של	משה	לעם	ישראל,	
ולכן	הראה	לו	לפני	מותו	את	כל	ארץ	ישראל	
הטובה,	כדי	שישמח	בראות	הטובה	שנתן	לעמו.
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ד"ה אשר לד, י
ידעו

לא היה נביא שה' 
רומם כמשה

רש"י	פירש	ש'ידיעת	ה''	פירושה	שמשה	דיבר	
אל	ה'	בכל	עת	שרצה.	הרמב"ן	חולק	עליו,	מפני	
שאם	כדבריו	היה	צריך	להיות	כתוב	'אשר	ידעו	
משה',	ולא	"אשר	ידעו	ה'".	אלא	הפירוש	שלא	
היה	נביא	שה'	החשיבו	והביאו	למעלת	נבואה	
של	"פנים	אל	פנים"	חוץ	ממשה.	ו'ידיעה'	מלשון	
חשיבות.	ואפשר	להסביר	שרצתה	התורה	לומר	
שאכן	משה	ידע,	כפירוש	רש"י,	אלא	ששינתה	את	

הלשון	בשביל	כבוד	שמים.

ד"ה וטעם לד, יא
לכל 

האותות

לא היה נביא שהיה 
בו את כל המעלות 

של משה

משה.	 את	 משבח	 הפסוק	 במה	 להבין	 צריך	
הנביאים	 לשאר	 גם	 שאמנם	 ביארו	 במדרש	
צריכים	 היו	 הם	 אבל	 ומופתים,	 אותות	 נעשו	
להתפלל	בשביל	שיעשו	המופתים,	ואילו	משה	
היה	עושה	את	המופתים	מייד.	הרמב"ם	פירש	
שהשבח	הוא	שהמופתים	של	משה	נעשו	לעיני	
 ציבור,	שיש	מהם	שאיתו	ויש	שחולקים	עליו.
הרמב"ן	חולק	עליהם,	שהרי	נביאים	רבים	עשו	
מופתים	לעיני	כל	ציבור	כיהושע	ואליהו,	ועשו	
אותם	בגזירה,	ולא	בתפילה.	אלא	הפסוק	ממשיך	
את	הפסוק	הקודם,	והכוונה	שלא	היה	נביא	כמשה	
שהיה	בו	את	כל	המעלות	ביחד:	שגם	ידעו	ה'	
פנים	אל	פנים,	וגם	עשה	אותות	ומופתים.	ונכון	
שגם	שאר	הנביאים	עשו	מופתים,	אבל	משה	עשה	
מופתים	גדולים	שלא	עשו,	כמו	מעמד	הר	סיני,	

וכן	מופתים	שנמשכו	זמן	רב	כמו	המן.	

ד"ה חתימה
נשלמו 
חמישה

סיום חמשת חומשי 
תורה

נשלמו	חמשת	חומשי	תורה	האל,	וה'	יביא	לנו	
בקרוב	הגואל.	מהרה	יבנה	המקדש	וידעו	הגוים	

כי	ה'	מקדש	את	ישראל.
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ויקרא  ו,	ד;	יח,	ד.

במדבר  ז,	ב.
דברים  ו,	יח;	כ,	יט;	כא,	יב

בראשית  	מו,	א.הגשמה
שמות  כ,	ב;	לב,	א.

בראשית  יט,	כט.הכרת טובה
שמות  כג,	טז.
ויקרא  כג,	יז.

במדבר  א,	מה.
דברים  כג,	ה;	לב,	ו

בראשית  יח,	יט;	כח,	יב;	לז,	טו.השגחה
שמות  ח,	יח;	יג,	טז;	יג	כא;	כ,	ז;	כב,	ו;	

כב,	כו;	כג,	כ;	לא,	ב.
ויקרא  כג,	מג.

במדבר  ט,	א;	ט,	יט;	יג,	ב;	כא,	א;	
כב,	כג.

דברים  יא,	יג;	יז,	יא;	יז,	טו;	יח,	יג;	יט,	
יט;	לא,	יז;	לב,	יב

בראשית  ו,	ג.חטא
ויקרא  ד,	ב;	ט,	ז;	יג,	מז.

במדבר  ט,	א;	י,	לה;	כא,	א;	לה,	לג.
דברים  ט,	ח;	כט,	יח;	לב,	ה;	לב,	ו

שמות  כט,	יג;	לב,	א;	לד,	ג.חטא העגל
ויקרא  ט,	ב;	ט,	ז;	יט,	ג.

דברים  ט,	יז

בראשית  ב,	יז;	ה,	ד.חיים

ויקרא  יח,	כא.חילול ה'
דברים  לב,	כו



במדבר  ח,	בחנוכה

דברים  כג,	כחסד

 טעמי
מצוות 
כלליים

דברים  כב,	ו

טעמים 
למצוות 
פרטיות

בראשית  יז,	ט;	לח,	ח.
שמות  יב,	ב;	יב,	ג;	יג,	ט;	יג,	טז;	כ,	כב;	

כב,	ל.
ויקרא  א,	ט;	ב,	יד;	ו,	טז;	ז,	ט;	יא,	ט;	
יא,	יג;	יב,	ז;	טז,	ח;	יז,	יא;	יח,	
ו;	יח,	יט;	יט,	יט;	יט,	כג;	כא,	
ח;	כב,	יח;	כב,	לא;	כה,	כט;	

כה,	מז.
במדבר  יט,	ב.

דברים  ד,	ה;	ד,	ו;	ו,	ב;	י,	יב;	יב,	כג;	יד,	
ג;	יד,	כא;	יד,	כב;	יט,	יט;	כ,	

יט;	כא,	יב;	כא,	יח;	כג,	ה;	כג,	
כ;	כה,	ג

במדבר  יג,	כזיאוש

ידיעה 
ובחירה

ראה	'בחירה	חופשית'

ויקרא  טז,	חיום כיפור

בראשית  לז,	טו;	לז,	כד;	לט,	ג;	מב,	ט.יוסף

בראשית  ט,	כו.יין

ויקרא  טז,	ח;	כג,	י;	כג,	כדימים נוראים

בראשית  כו,	ג;	כח,	יב;	כט,	ב;	לב,	ב;	יעקב
לב,	ד;	לד,	יג;	מו,	ב;	מח,	כב;	

מט,	לג.
במדבר  ג,	טו

בראשית  כה,	לד;	כו,	ג;	כז,	לג;	לג,	יח.יצחק

יציאת 
מצרים

שמות  יב,	ב;	יג,	ט;	יג,	טז;	כ,	ב.
ויקרא  כב,	לא.
דברים  ה,	טו.

בראשית  יד,	יח.ירושלים
דברים  יד,	כב

שמות  כח,	ב.כבוד
במדבר  כב,	כ

ויקרא  יא,	א;	כא,	א;	כא,	ח.כהונה
במדבר  ח,	ב;	יח,	ז

ויקרא יח,	כטכרת

שמות  ח,	טו.כשפים
ויקרא  יז,	ז.

דברים  יח,	ט;	יח,	יג

בראשית  כט,	לא.לאה

דברים  כג,	י;	כד,	טלשון הרע

מוקדם 
ומאוחר 

בתורה

במדבר  ט,	א;	טז,	א
דברים  לא,	כד

דברים  כג,	ימחלוקת

בראשית  יח,	א;	לב,	ל.מלאכים
שמות  כג,	כ;	כח,	לה;	לד,	ט.
ויקרא  טז,	ח;	יז,	ז;	יח,	כה.

במדבר  כב,	כג

ויקרא  ב,	יאמלח

בראשית  מט,	י.מלכות
שמות  יז,	טז.

שמות  לב,	יח.מנהיג
במדבר  י,	יד;	טז,	כא

דברים  ד,	ט;	יז,	יאמסורת

מעשה אבות 
סימן לבנים

בראשית  יב,	ו;	יב,	י;	יד,	א;	יד,	יח;	טז,	
ו;	כו,	א;	כו,	כ;	כח,	יב;	כח,	יז;	
לב,	ד;	לב,	ט;	לג,	יח;	מג,	יד;	

מז,	כח.
שמות  יז,	ט.

מקדש, 
משכן

בראשית  כו,	כ;	כח,	יז;	כט,	ב.
שמות  כה,	א;	לה,	א;	לו,	ח;	לט,	מב.

בראשית  	מו,	טו.משה רבנו
שמות  ג,	יח;	ד,	י;	יח,	טו;	יט,	ט;	כה,	י;	

לב,	יח;	לד,	ג;	לד,	י.
במדבר  א,	יח;	יא,	כח;	יב,	ג;	יב,	ד;	יב,	

ו;	טז,	ה;	יז,	י;	כ,	ח;	כד,	א;	
לא,	ב.

דברים  ט,	יז;	לא,	ב;	לד,	א;	לד,	י;	
לד,	יא.



שמות  כב,	א;	כב,	ו.משפט
במדבר  יד,	טז.

דברים  א,	יז;	ז,	יב;	יט,	יט

בראשית  יח,	א.נבואה
שמות  יט,	ט;	כ,	ז.

במדבר  יא,	יז;	יא,	כח;	טז,	ה;	כד,	א.
דברים  ה,	כב;	יח,	ט;	יח,	טו;	יח,	כא

בראשית  כב,	א.ניסיון
שמות  כ,	יז.

בראשית  ו,	יט;	יז,	א;	מו,	טו;	מח,	כב.נס
שמות  יג,	טז;	יד,	ד.
ויקרא  כא,	יז;	כו,	יא

במדבר  א,	מה;	ה,	כ;	יא,	כב;	יג,	ב;	יז,	י;	
כא,	ט;	כב,	כג.

דברים  ו,	טז;	יא,	יג;	לד,	יא

בראשית  ב,	ז.נפש
ויקרא  יז,	יא;	יח,	כט

ויקרא  א,	ידנאמנות

בראשית  לד,	יג.נקמה
במדבר  לא,	ב;	לא,	ו

דברים  ו,	יגעבודת ה'

שמות  כ,	ב.עבודה זרה
דברים  ד,	ה;	כט,	יד

בראשית  מה,	יב.עברית
שמות  ל,	יג.

שמות  יז,	ט;	יז,	טז.עמלק
דברים  כה,	יז

בראשית  לז,	א.עם ישראל
שמות  ג,	טו;	ו,	ב;	ו,	ז;	יט,	ט;	כה,	א;	

כח,	לה;	לד,	ג.
ויקרא  א,	יד;	יח,	כא;	כא,	ח;	כה,	מז.

במדבר  ה,	כ;	ז,	יג;	ט,	יט;	יא,	טז;	
כד,	א.

דברים  ד,	יט;	יד,	א;	כו,	יז;	לב,	ה;	לב,	
יב;	לב,	כו;	לב,	לב;	לג,	ב.

בראשית  כב,	ב.עקדה

ויקרא  יח,	כט;	יט,	ב.עריות

בראשית  כה,	לד;	לב,	ח.עשיו

בראשית  ו,	ט;	כד,	לב;	כה,	ח;	כט,	לא.צדיק
שמות  יח,	טו.
במדבר  א,	מה.

בראשית  א,	כט.צמחונות
ויקרא  יז	יא.

ויקרא  יט,	ב.קדושה
במדבר  ו,	יד.

דברים  יד,	ג;	יד,	כא;	כא,	יח;	כג,	י.

שמות  ה,	ג;	י,	כה.קרבנות
ויקרא  א,	ד;	א,	ט;	ה,	טו.

בראשית  ט,	יב.קשת

דברים  א,	כג.רשעים

בראשית  כו,	ה.שבת
שמות  כ,	ז.

ויקרא  יט,	ל;	כג,	כד.
דברים  ה,	טו.

ויקרא  כג,	יז.שבועות

שמות  כה,	א;	כט,	מו;	לד,	ט;	לה,	א.שכינה
ויקרא  א,	א.

במדבר  ה,	ב;	ה,	כ;	לה,	לג.
דברים  כג,	י;	לג,	ב.

שמות  ו,	ב;	כ,	ד.שכר ועונש
ויקרא  יח,	ד;	יח,	כט;	כו,	יב.

דברים  ו,	ב;	לב,	כח.

במדבר  כא,	כא.שלום

בראשית  מו,	א.שלמים
ויקרא  יט,	ה.

שמות  טו,	כה;	כד,	יא.שמחה

בראשית  יז,	א;	כא,	לג;	כד,	ג.שמות  ה'
שמות  ג,	יג;	ו,	ב.
דברים  לג,	טז.

ויקרא  יח,	ו.תאווה
דברים  כט,	יח.

בראשית  ל,	א;	מג,	יד;	מט,	טז.תפילה
שמות  ב,	כה;	ד,	י;	טו,	כה;	יז,	ט;	כב,	

כו.

בראשית  ד,	ז.תשובה
דברים  לא,	ב;	לא,	יז;	לב,	מ.






