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 דברים פרק א
ֶאֶרץ מֹוָאב הֹוִאיל ֹמֶשה ֵבֵאר ֶאת  ֵדן בְּ ֵעֶבר ַהַירְּ )ה( בְּ

ֹקָֹוֹק ֱאֹלֵהינּו ִדֶבר ֵאֵלינּו  ַהּתֹוָרה ַהזֹאת ֵלאֹמר: )ו( יְּ
ֹחֵרב ֵלאֹמר ַרב ָלכֶ  עּו ָלֶכם  ם ֶשֶבת ָבָהר ַהֶזה:בְּ נּו ּוסְּ )ז( פְּ

ֵפָלה  ֵכָניו ָבֲעָרָבה ָבָהר ּוַבשְּ ֶאל ָכל שְּ ּוֹבאּו ַהר ָהֱאֹמִרי וְּ
ָבנֹון ַעד  ַהָנָהר ַהָגֹדל  ַהלְּ ַנֲעִני וְּ חֹוף ַהָים ֶאֶרץ ַהכְּ ּוַבֶנֶגב ּובְּ

ָרת: ַהר פְּ ֵניֶכם ֶאת הָ  נְּ ֵאה ָנַתִּתי ִלפְּ שּו )ח( רְּ ָאֶרץ ֹבאּו ּורְּ
ָרָהם  ַאבְּ ֹקָֹוֹק ַלֲאֹבֵתיֶכם לְּ ַבע יְּ ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנשְּ

ָעם ַאֲחֵריֶהם: ַזרְּ ַיֲעֹֹקב ָלֵתת ָלֶהם ּולְּ ָחֹק ּולְּ ִיצְּ  ... לְּ
ַהנֹוָרא ) ָבר ַהָגדֹול וְּ יט( ַוִנַסע ֵמֹחֵרב ַוֵנֶלְך ֵאת ָכל ַהִמדְּ

ֹקָֹוֹק  ִאיֶתם ֶדֶרְך ַהר ָהֱאֹמִרי ַכֲאֶשר ִצָּוה יְּ ַההּוא ֲאֶשר רְּ
ֵנַע: )כ( ָוֹאַמר ֲאֵלֶכם  ֱאֹלֵהינּו ֹאָתנּו ַוָנבֹא ַעד ָֹקֵדש ַברְּ
ֹקָֹוֹק    ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו:ָבאֶתם ַעד ַהר ָהֱאֹמִרי ֲאֶשר יְּ

ָפֶניָך ֶאת ָהָאֶרץ ֲעֵלה ֵרש  ֹקָֹוֹק ֱאֹלֶהיָך לְּ ֵאה ָנַתן יְּ )כא( רְּ
ַאל ֵּתָחת: ֹקָֹוֹק ֱאֹלֵהי ֲאֹבֶתיָך ָלְך ַאל ִּתיָרא וְּ  ַכֲאֶשר ִדֶבר יְּ

ָחה ֲאָנִשים  לְּ רּו ִנשְּ ֶכם ַוּתֹאמְּ בּון ֵאַלי כֻּלְּ רְּ )כב( ַוִּתֹקְּ
ָיִשבּו ֹאָתנּו ָדָבר ֶאת  רּו ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ וְּ פְּ ַיחְּ ָפֵנינּו וְּ לְּ

ֵאת ֶהָעִרים ֲאֶשר ָנבֹא ֲאֵליֶהן:  ... ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ַנֲעֶלה ָבּה וְּ
אּון ֵמֶהם: לֹא ִתירְּ צּון וְּ   )כט( ָוֹאַמר ֲאֵלֶכם לֹא ַתַערְּ

ֹקָֹוֹק ֱאֹלֵהיֶכם ַהֹהלֵ  ֹכל )ל( יְּ ֵניֶכם הּוא ִיָלֵחם ָלֶכם כְּ ְך ִלפְּ
ֵעיֵניֶכם: ַרִים לְּ ִמצְּ ֶכם בְּ ָבר  ֲאֶשר ָעָשה ִאּתְּ )לא( ּוַבִמדְּ

ֹקָֹוֹק ֱאֹלֶהיָך ַכֲאֶשר ִיָשא ִאיש  ָשֲאָך יְּ ֲאֶשר ָרִאיָת ֲאֶשר נְּ
ֶּתם ַעד ֹבֲאֶכם ַעד  ַהָמֹקֹו ָכל ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ֲהַלכְּ נֹו בְּ ם ֶאת בְּ

ֶכם ַמֲאִמיִנם ַביֹקָֹוֹק  ַהֶזה: )לב( ּוַבָדָבר ַהֶזה ֵאינְּ
ֵניֶכם ַבֶדֶרְך ָלתּור ָלֶכם ָמֹקֹום  ֱאֹלֵהיֶכם: )לג( ַהֹהֵלְך ִלפְּ

כּו ָבּה  ֶכם ַבֶדֶרְך ֲאֶשר ֵּתלְּ ֹאתְּ ָלה ַלרְּ ֶכם ָבֵאש ַליְּ ַלֲחֹנתְּ
ֹקָֹוֹק ֶאת ֹקֹול ִד  ּוֶבָעָנן יֹוָמם: ַמע יְּ ֹצף )לד( ַוִישְּ ֵריֶכם ַוִיֹקְּ בְּ

ֶאה ִאיש ָבֲאָנִשים ָהֵאֶלה  ַוִיָשַבע ֵלאֹמר: )לה( ִאם ִירְּ
ִּתי ָלֵתת  ַבעְּ ַהדֹור ָהָרע ַהֶזה ֵאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשר ִנשְּ

לֹו  ַלֲאֹבֵתיֶכם: ֶאָנה וְּ פֶֻּנה הּוא ִירְּ )לו( זּוָלִתי ָכֵלב ֶבן יְּ
ָבָניו ַיַען ֲאֶשר ִמֵלא ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר  ָדַרְך ָבּה ּולְּ

ֹקָֹוֹק:  ַאֲחֵרי יְּ

 רש"י 
 באר  התחיל כמו )בראשית יח, כז( הנה נא הואלתי: - הואיל)ה( 

 - רב לכם שבת)ו(  בשבעים לשון פירשה להם: - את התורה
 כפשוטו. ויש מדרש אגדה הרבה לכם גדולה ושכר על ישיבתכם 

משכן מנורה וכלים, ֹקבלתם תורה, מניתם לכם בהר הזה, עשיתם 
זו דרך ערד  - פנו וסעו לכם)ז(  סנהדרין, שרי אלפים ושרי מאות:

עמון ומואב  - ואל כל שכניו כמשמעו: - ובאו הר האמרי וחרמה:
 זה הר המלך: - בהר זה מישור של יער: -בערבה  והר שעיר:

ן ועזה וֹקסרי אשֹקלו - ובנגב ובחוף הים זו שפלת דרום: - ובשפלה
מפני שנזכר עם ארץ  - עד הנהר הגדול וכו' כדאיתא בספרי:

 ישראל, ֹקראו גדול. משל הדיוט אומר עבד מלך מלך, הדבֹק 
 - ראה נתתי)ח(  לשחוור וישתחוו לך, ֹקרב לגבי דהינא ואידהן:

 באו  בעיניכם אתם רואים. איני אומר לכם מאומד ומשמועה:
ריכים למלחמה, אלו לא שלחו אין מערער בדבר ואינכם צ - ורשו

למה הזכיר שוב  - לאבתיכם מרגלים לא היו צריכים לכלי זיין:
לאברהם ליצחֹק וליעֹקב, אלא אברהם כדאי לעצמו, יצחֹק כדאי 

שהיו בו  - המדבר הגדול והנורא)יט(  לעצמו, יעֹקב כדאי לעצמו:
 - ותקרבון אלי כלכם)כב(  נחשים כֹקורות, ועֹקרבים כֹקשתות:

כא( ותֹקרבון אלי כל  -בערבוביא, ולהלן הוא אומר )דברים ה, כ 
 גו', אותה ֹקריבה ראשי שבטיכם וזֹקניכם ותאמרו הן הראנו ו

 היתה הוגנת. ילדים מכבדים את הזֹקנים ושלחום לפניהם, 
וזֹקנים מכבדים את הראשים ללכת לפניהם, אבל כאן, ותֹקרבון 

אלי כולכם, בערבוביא. ילדים דוחפין את הזֹקנים וזֹקנים דוחפין 
את  באיזה לשון הם מדברים: - וישבו אתנו דבר את הראשים:

ואת הערים  ך שאין בה עֹקמימות:אין דר - הדרך אשר נעלה בה
לשון שבירה  - לא תערצון)כט(  תחלה לכבוש: - אשר נבא אליהן

 לשכון, לשבור כתרגומו, ודומה לו )איוב ל, ו( בערוץ נחלים 
  – ובמדבר אשר ראית)לא(  בשבילכם: - ילחם לכם)ל(  נחלים:

מוסב על מֹקרא שלמעלה הימנו )פסוֹק ל(, ככל אשר עשה אתכם 
 כאשר  ':במצרים, ועשה אף במדבר אשר ראית אשר נשאך וגו

כמו שפירשתי אצל )שמות יד, יט( ויסע מלאך  - ישא איש את בנו
האלהים ההולך לפני מחנה ישראל וגו'. משל למהלך בדרך ובנו 

 שהוא  - ובדבר הזה)לב(  לפניו באו לסטים לשבותו וכו':
כא( לנחותם הדרך, וכן להראותכם. וכן )שמות יג,כמו  - לראותכם)לג(  מבטיחכם להביאכם אל הארץ, אינכם מאמינים בו:

חברון, שנאמר )במדבר יג,  - אשר דרך בה)לו(  )תהלים כו, ז( לשמיע בֹקול תודה, וכן )מלכים ב' ט, טו( ללכת לגיד ביזרעאל:
 כב( ויבא עד חברון:

 

 דברים פרק יא
ָלָלה: ָרָכה ּוֹקְּ ֵניֶכם ַהיֹום בְּ ֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלפְּ )כז(  )כו( רְּ

ֹקָֹוֹק ֱאֹלֵהיֶכם  ֹות יְּ עּו ֶאל ִמצְּ מְּ ָרָכה ֲאֶשר ִּתשְּ ֶאת ַהבְּ
ֶכם ַהיֹום: ַצֶּוה ֶאתְּ ָלָלה ִאם לֹא  ֲאֶשר ָאֹנִכי מְּ ַהקְּ )כח( וְּ

ֶּתם ִמן ַהֶדֶרְך  ַסרְּ ֹקָֹוֹק ֱאֹלֵהיֶכם וְּ ֹות יְּ עּו ֶאל ִמצְּ מְּ ִתשְּ
ֶכם ַהיֹום ָלֶלֶכת ַאחֲ  ַצֶּוה ֶאתְּ ֵרי ֱאֹלִהים ֲאֶשר ָאֹנִכי מְּ

ֶּתם: אֲ  ַדעְּ  ֵחִרים ֲאֶשר לֹא יְּ

 רש"י 
 האמורות  - ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה)כו( 

 על מנת אשר תשמעו: - את הברכה)כז(  בהר גריזים ובהר עיבל:
 הא  - מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום ללכת וגו')כח( 

וא סר מכל הדרך שנצטוו למדת שכל העובד עבודה זרה הרי ה
ישראל. מכאן אמרו כל המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה 

 כולה:
 

 במדבר פרק כז פסוק כא
ַפט ָהאּוִרים  ִמשְּ ָשַאל לֹו בְּ ָעָזר ַהֹכֵהן ַיֲעֹמד וְּ ֵני ֶאלְּ ִלפְּ וְּ

ֵני  ָכל בְּ ַעל ִפיו ָיֹבאּו הּוא וְּ אּו וְּ ֹקָֹוֹק ַעל ִפיו ֵיצְּ ֵני יְּ ִלפְּ
ָרֵא  ָכל  ָהֵעָדה:ִישְּ  ל ִאּתֹו וְּ

 רש"י 
הרי שאלתך ששאלת שאין הכבוד הזה זז  - ולפני אלעזר הכהן יעמד

כשיצטרך  - ושאל לו מבית אביך, שאף יהושע יהא צריך לאלעזר:
 סנהדרין: - וכל העדה של אלעזר: - על פיו לצאת למלחמה:
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 בראשית פרק א
ֵראִשית ָבָר  ֵאת ָהָאֶרץ:)א( בְּ ָהָאֶרץ  א ֱאֹלִהים ֵאת ַהָשַמִים וְּ )ב( וְּ

ַרֶחֶפת ַעל  רּוַח ֱאֹלִהים מְּ הֹום וְּ ֵני תְּ ֹחֶשְך ַעל פְּ ָתה ֹתהּו ָוֹבהּו וְּ ָהיְּ
ֵני ַהָמִים: ִהי אֹור: פְּ ִהי אֹור ַויְּ א  )ג( ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים יְּ )ד( ַוַירְּ

ֵדל  ֱאֹלִהים ֵבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶשְך: ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ִכי טֹוב ַוַיבְּ

 רש"י 
אמר רבי יצחֹק לא היה צריך להתחיל ]את[  - בראשית)א( 

התורה אלא )שמות יב ב( מהחודש הזה לכם, שהיא מצוה 
ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, 

משום )תהלים ֹקיא ו( כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת 
 וים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם, ג

שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם כל הארץ של הֹקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, 
ו צריכים לדברי אף בזה אנ - ים את האור כי טוב ויבדלוירא אל)ד(  ... ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו:

 אגדה ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעים והבדילו לצדיֹקים לעתיד לבא. ולפי פשוטו כך פרשהו ראהו כי טוב ואין נאה 
 לו ולחשך שיהיו משתמשין בערבוביא, וֹקבע לזה תחומו ביום ולזה תחומו בלילה:

 
 פרשת מסעילפרי צדיק 

שים אשר ינחלו לכם אלעזר הכהן ויהושע בן נון ונשיא אחד וגו' לנחול את הארץ. הנה הנשיאים הם היו אלה שמות האנ ]ג[
המנחילין לישראל היינו שביררו חלֹק לכל אחד )ֹקידושין מ"ב א( אך לנחול היינו לכבוש את הארץ מיד הכנענים זה היה על 

ֹקודם ליהושע. ואף שנאמר )במדבר כ"ז, כ"א( ולפני אלעזר ידי יהושע בלבד ואלעזר לא יצא למלחמה ולמה הוזכר כאן ועוד 
הכהן יעמוד ואיתא )במדבר רבה כ"א, ט"ו( הכבוד אינו זז מבית אביך שאף יהושע שעומד תחתיך לפני אלעזר הכהן יעמוד. 

ם כתיב גם זהו רֹק לשאול באורים ותומים וכמו שנאמר )שם( ושאל לו במשפט האורים לפני ה' אבל לא לנחול ולכבוש. אך ש
כן על פיו יצאו ועל פיו יבואו הוא וגו' על פיו מוסב על אלעזר הוא על יהושע )וכמו שפירש רש"י(. והוא דכתיב ולפני אלעזר 

הכהן יעמוד ולמה נצרך לעמוד לפני אלעזר הכהן ישאל לו ויאמר לו עצת ה' במשפט האורים. אך הענין הוא על דרך מה 
( דכתיב )במדבר י"ט, ג'( ושחט אותה לפניו שיהיה זר שוחט ואלעזר רואה, ולמה נצרך שאמרו בפרה אדומה )יומא מ"ב א

שיהיה אלעזר רואה. אך העסֹק של פרה אדומה הוא לתֹקן ֹקלֹקול העגל כמו שאמרו )במדבר רבה י"ט, ח'( תבוא פרה ותכפר 
הוו מייתי כמו שאמרו בעבודה זרה על העגל. והיינו שבמתן תורה נאמר אז )תהלים פ"ב, ו'( אני אמרתי אלהים אתם דלא 

)ה' א( ואחר כך ֹקלֹקלתם מעשיכם אכן כאדם תמותון. ועל ידי מעשה הפרה אדומה שמטהר מטומאת מת נתֹקן הֹקלֹקול 
בשורש. ולתֹקן החטא בשורש נצרך שיהיה אלעזר רואה כמו שאמרנו על מה דכתיב )בראשית א', ד'( וירא אלהים את האור 

יית ה' יתברך בהבריאה בראייתו כביכול הכניס בו האור כי טוב. ואחר כך כתיב בכל מעשי כי טוב פירוש שעל ידי רא
בראשית וירא אלהים כי טוב היינו שהכניס בכל פרטי הבריאה האור כי טוב. וזה פירוש עיני ה' אל צדיֹקים )תהלים ל"ד, 

הכניס בראייתם האור כי טוב שעל ידי זה יתוֹקן ט"ז( שהצדיֹקים זוכין שיהיה להם גם כן כמו עיני ה' כביכול שיוכלו גם כן ל
הכל בשורש מכתר עליון שהוא ֹקוצו של יו"ד דרמיזא לאין )זוהר ח"ג ס"ה ב( ומטעם הזה נצרך גם כאן שיהיה אלעזר רואה. 

מד וכן בכל דור ניתן כח זה לזרע אהרן. וזהו שאמר לו ה' יתברך למשה רבינו שהכבוד אינו זז מבית אביך שאף יהושע שעו
תחתיך לפני אלעזר הכהן יעמוד ועל ידי ראיית אלעזר יכניס בו האור כי טוב. וזה שנאמר על פיו יצאו ועל פיו יבואו נגד מה 

שנאמר מתחילה )במדבר כ"ז, י"ז( ואשר יוציאם ואשר יביאם אמר עתה שזה יהיה על פיו של אלעזר שהוא על דרך מה 
יה והמסע היה על פי ה' )ונתבאר בפרשת בהעלותך( וכן משה כתב המסעות שנאמר על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו שהחנ

והחניות על פי ה'. כן ביהושע גם כן כתיב אשר יוציאם ואשר יביאם. ועל ידי זה יהיה הכיבוש באומות ואמר הכתוב שזה 
ייתו הכח ליהושע שהוא הכבוד אינו זז מבית אביך ולפני אלעזר הכהן יעמוד. ועל ידי זה שיהיה אלעזר רואה יכניס ברא

יוציאם והוא יביאם ועל ידי זה יהיה לו כח לכבוש האומות. וזה שנאמר על פיו יצאו ועל פיו יבואו היינו על פיו של אלעזר 
 הוא וכל בני ישראל הוא מוסב על יהושע.

רה מסיני ומסרה והנה זה כח שורש תורה שבעל פה שהיה למשה שֹקיבל מסיני כמו שאמרו )אבות א', א'( משה ֹקיבל תו
ליהושע וזה ֹקאי על תורה שבעל פה )זוהר ח"ב ֹקל"ז ב( ויהושע הנחיל הארץ לישראל שבירר לכל אחד מישראל חלֹקו בתורה 

שבעל פה שיזכה בו כל אחד מישראל. ועל זה אמרו )נדרים כ"ב ב( וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל הוא והיינו 
אל )ונתבאר כמה פעמים(. והכח הזה היה ליהושע על ידי ראיית אלעזר בו שהכניס בו חלֹק תורה שבעל פה של כל אחד מישר

הכח הזה שיוכל לתֹקן עד השורש ועל ידי זה יוכל לכבוש האומות. וזה שנאמר אשר ינחלו לכם את הארץ אלעזר הכהן 
בר רבה י"ט, ג' ותנחומא חוֹקת ו'( ויהושע בן נון. וכל זה היה כח משה רבינו שהוא היה סוד הדעת ודורו נֹקרא דור דעה )במד

וכתיב )משלי כ"ד, ד'( ובדעת חדרים ימלאו כל הון יֹקר ונעים. יֹקר הוא בחינת תורה שבעל פה והיינו תורה שבעל פה של רבי 
עֹקיבא שעל זה אמרו )במדבר רבה י"ט, ו'( וכל יֹקר ראתה עינו זה רבי עֹקיבא וחביריו. ונעים היינו כח תורה שבעל פה 

יהושע להשבטים ולכל ישראל. וכמו שאמרו )שם כ"ג, ו'( בנעימים בזכות התורה שנאמר בה )משלי כ"ב, י"ח( כי שהנחיל 
נעים כי תשמרם בבטנך והיינו תורה שבעל פה )כמו שנתבאר במֹקום אחר(. וזה הכח היה לאלעזר על ידי ראייתו ליהושע וזה 

 שאמר שאין הכבוד הזה זז מבית אביך.
ר רבה כ"ב, ד'( לא יגרע מצדיֹק עיניו וגו' )איוב ל"ו, ז'( ללמדך שמשה מתאוה לראות נֹקמת מדין וכו' על ובמדרש רבה )במדב

משה נאמר )תהלים נ"ח, י"א( ישמח צדיֹק כי חזה נֹקם נֹקמת מדין פעמיו ירחץ בדם הרשע זה בלעם וכו' ומה נפֹקא מינה 
ליפה ועל ידי הנֹקמה במדין היינו בשורש הֹקליפה על לראות נֹקמת מדין או לשמוע מנֹקמתם. רֹק מדין הוא היה שורש הֹק

ידי זה פעמיו ירחץ בדם הרשע זה בלעם והיינו אף מה שהאדם דש בעֹקביו והיינו לתֹקן הכל בשורשו ולזה נצרך הראיה ועל 
 זה נאמר ישמח שמחה הוא כשמתישר הלב מכל וכל כמו שנאמר )שם צ"ז, י"א( ולישרי לב שמחה וזהו ישמח צדיֹק כי חזה

נֹקם וזה שנאמר לא יגרע מצדיֹק עיניו דֹקאי על משה רבינו שהיה כוחו להכניס בישראל על ידי ראייתו האור כי טוב. ועל ידי 
שראה הנֹקם נֹקמת מדין על ידי זה פעמיו ירחץ בדם הרשע שגם בלעם היה בבחינת דעת כמו שנאמר )במדבר כ"ד, ט"ז( 

אבל באומות העולם ֹקם ומנו בלעם אך הוא היה בחינת דעת דֹקליפה וכמו  ויודע דעת עליון וזה שמובא )זוהר ח"ג ֹקצ"ג ב(
שמובא בזוה"ֹק )שם ֹקצ"ד א( וההוא רשע הוה אמר על דרגין דאתדבֹק בהו וזה שהיה מתאוה לראות נֹקמת מדין דייֹקא 

ו בפרה אדומה וזה ולכלות כל כוחם ולזה הוצרך דוֹקא הראיה שלו וישמח צדיֹק וגו' ופעמיו ירחץ וגו' שתיֹקן הכל בשורש כמ
 הכח נשאר לאלעזר הכהן והוא נתן כח ליהושע לנחל את הארץ כאמור:

 
 
 


