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פרשת חוקת תשע"ג
האדומים
דברים פרק כג

רש"י

)ד( לא יבא עמוני  6לא ישא ישראלית) :ה( על דבר  6על
בי ִ ְק ַהל יְ קֹוָק ַ
)ד( לֹא ָיבֹא ַע נִ י מ ִ
העצה שיעצו אתכ להחטיאכ :בדר  6כשהיית
ירי לֹא ָיבֹא ָל ֶה ִ ְק ַהל יְ קֹוָק ַעד
ֲ ִ
 רעִ
בטירו) :8ז( לא תדרוש שלומ  6מכלל שנאמר )פסוק
ע ָל) :ה( ַעל ְ ַבר ֲא ֶ!ר לֹא ִק ְמ ֶא ְת ֶכ
יז( עמ& ישב בקרב& יכול א 8זה כ) ,תלמוד לומר לא
את ֶכ ִמ ִ ְצ ָריִ 
ב ַיִ  ַ ֶ ֶר ְ& ְ ֵצ ְ
ַ ֶֶ %ח ַ
תדרוש שלומ) :ח( לא תתעב אדומי  6לגמרי וא 8על פי
י& ֶאת ִ ְל ָע ֶ) ְע ר ִמ ְ*ת ר
ַא ֶ!ר ָ ַכר ָע ֶל ָ
וֲ
שראוי ל& לתעבו שיצא בחרב לקראת& :לא תתעב מצרי
בה יְ קֹוָק
ַה ַריִ  ְל ַק ְל ֶל ָ) :+ו( וְ לֹא ָ
ֲא ַר נ ֲ
י&  6מכל וכל א 8על פי שזרקו זכוריכ ליאור .מה טע,
ַהפ ְֹ& יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
י& ִל ְ!מ ַֹע ֶאל ִ ְל ָע ַוֲ .
ֱאל ֶֹה ָ
שהיו לכ אכסניא בשעת הדחק .לפיכ& ) 6ט( בני אשר
ְֶ &ָ %את ַה ְָ /ל ָלה ִל ְב ָר ָכה ִ0י ֲא ֵה ְב ָ& יְ קֹוָק
יולדו לה דור שלישי  6ושאר האומות מותרי) מיד .הא
י&) :ז( לֹא ִת ְדרֹ! ְ!ל ָֹמ וְ ט ָֹב ָת ָ0ל
ֱאל ֶֹה ָ
למדת שהמחטיא לאד קשה לו מ) ההורגו ,שההורגו
י& ְלע ָל :ס )ח( לֹא ְת ַת ֵעב ֲאד ִֹמי ִ0י
ָמ ָ
יֶ
הורגו בעול הזה ,והמחטיאו מוציאו מ) העול הזה
ית
י& הא ס לֹא ְת ַת ֵעב ִמ ְצ ִרי ִ0י גֵר ָהיִ ָ
ח ָ
ִ
ומ) העול הבא ,לפיכ& אדו שקדמ בחרב לא נתעב
ָלד ָל ֶה  ר
5רצ ) :ט( ָנִ י ֲא ֶ!ר יִ  ְ
ְב ְ
וכ) מצרי שטבעו ,ואלו שהחטיאו נתעבו:
י!י ָיבֹא ָל ֶה ִ ְק ַהל יְ קֹוָק:
ְ! ִל ִ
דברים פרק ב

רש"י

יתי
מיִ  ַ ֶֶ 0סִ );ֶ ;ִ 8לי וְ ָ! ִת ִ
כ ְל ִ;י ַ
)כח( א ֶֹכל ַ ֶֶ 0סֵ ִ !ְ ;ַ 8רנִ י וְ ַ
ַרק ֶא ְע ְ ָרה ְב ַר ְג ָלי) :כט( ֲַ 0א ֶ!ר ָע ִלי ְנֵי ֵע ָו ַהִ !ְֹ .בי
ַר ֵ)
בי ַהִ !ְֹ .בי ְ ָער ַעד ֲא ֶ!ר ֶא ֱעבֹר ֶאת ַהְ .
ְ ֵ ִעיר וְ ַה ִ
ר< ֲא ֶ!ר יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהינ נ ֵֹת) ָלנ:
ֶאל ָה ֶ

)כט( כאשר עשו לי בני עשו  6לא לעני)
לעבור את ארצ אלא לעני) מכר אוכל
ומי :עד אשר אעבור את הירד 6
מוסב על אעברה בארצ&:

במדבר פרק כ

רש"י

)יד( אחי ישראל  6מה ראה להזכיר כא) אחוה,
כי ִמ ֵָ /ד! ֶאל ֶמ ֶל ְ& ֱאד 
)יד( וַַ !ְ ִ.לח מ ֶֹ!ה ַמ ְל ִ
ָד ְע ָ; ֵאת ָ0ל ַה ְ; ָלה אלא אמר לו אחי אנחנו בני אברה ,שנאמר לו
;5ה י ַ
י& יִ ְ ָר ֵאל ָ
ח ָ
מר ִ
ֹ0ה ַ
)בראשית טו ,יג( כי גר יהיה זרע& ,ועל שנינו היה
ֵ!ב
ֵרד ֲאב ֵֹתינ ִמ ְצ ַריְ ָמה ַו= ֶ
תנ) :טו( ַוְ .
ֲא ֶ!ר ְמ ָצ ְ
ָרע ָלנ ִמ ְצ ַריִ  וְ ַל ֲאב ֵֹתינ :אותו החוב לפורעו :אתה ידעת את כל התלאה 6
ָמי ַר ִי ַוֵ .
ְ ִמ ְצ ַריִ  י ִ
לפיכ& פירש אביכ מעל אבינו )ש לו ,ו( ויל& אל
&
)טז( וַ=ִ ְצ ַעק ֶאל יְ קֹוָק וַַ !ְ ִ.מע ק ֵֹלנ וַַ !ְ ִ.לח ַמ ְל ְ
אר< מפני יעקב אחיו ,מפני השטר חוב המוטל
ַחנ ְב ָק ֵד! ִעיר ְק ֵצה
ַוִֹ .צ ֵאנ ִמ ִ ְצ ָריִ  וְ ִה=ֵה ֲאנ ְ
עליה והטילו על יעקב) :טו( וירעו לנו  6סבלנו
5ר ֶצ ָ& לֹא ַנ ֲעבֹר ְ ָ ֶדה
ַע ְ ָרה =ָא ְב ְ
בל ָ&) :יז( נ ְ
ְג ֶ
ֵל ְ& לֹא נִ ֶ>ה צרות רבות :ולאבותינו  6מכא) שהאבות
ב ֶכ ֶר וְ לֹא נִ ְ! ֶ;ה ֵמי ְב ֵאר ֶ ֶר ְ& ַה ֶ ֶל ְ& נ ֵ
ְ
מצטערי בקבר ,כשפורענות באה על ישראל:
ֹאמר
בל ָ&) :יח( ַוֶ .
מֹאול ַעד ֲא ֶ!ר ַנ ֲעבֹר ְ ֶ
ָמי) ְ
יִ
את ָ&) :טז( וישמע קלנו  6בברכה שברכנו אבינו
ֵא ָליו ֱאד  לֹא ַת ֲעבֹר ִי ֶ*) ַ ֶח ֶרב ֵא ֵצא ִל ְק ָר ֶ
)בראשית כז ,כב( הקול קול יעקב ,שאנו צועקי
ֲלה וְ ִא
ֹאמר ֵא ָליו ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל ַ ְמ ִס ָ%ה ַנע ֶ
)יט( ַוְ .
ָת ִ;י ִמ ְכ ָר ַרק ֵאי) ָ ָבר ונעני :מלא  6זה משה מכא) שהנביאי
מ ְקנַי וְ נ ַ
י& נִ ְ! ֶ;ה ֲאנִ י ִ
ימ ָ
ֵמ ֶ
קרואי מלאכי ,ואומר )ד"ה ב' לו ,טז( ויהיו
ֵצא ֱאד 
ֹאמר לֹא ַת ֲעבֹר ַוֵ .
ְ ַר ְג ַלי ֶא ֱעב ָֹרה):כ( ַוֶ .
ָקה) :כא( וַיְ ָמ ֵא) ֱאד  מלעיבי במלאכי האלהי) :יז( נעברה נא
ביָד ֲחז ָ
ִל ְק ָראת ְ ַע ֵָ 0בד ְ
בארצ  6אי) ל& לעורר על הירושה של אר<
נְ תֹ) ֶאת יִ ְ ָר ֵאל ֲעבֹר ִ ְגב?ל ַוֵ.ט יִ ְ ָר ֵאל ֵמ ָע ָליו:
ישראל ,כש שלא פרעת החוב .עשה לנו עזר מעט
לעבור דר& ארצ& :ולא נשתה מי באר  6מי בורות היה צרי& לומר אלא כ& אמר משה א 8על פי שיש
בידינו מ) לאכול ובאר לשתות ,לא נשתה ממנו אלא נקנה מכ אוכל ומי להנאתכ ,מכא) לאכסנאי
שא 8על פי שיש בידו לאכול ,יקנה מ) החנוני כדי להנות את אושפיזו :דר המל נל וגו'  6אנו
חוסמי את בהמתנו ולא יטו לכא) ולכא) לאכול) :יח( פ בחרב אצא לקראת  6את מתגאי בקול
שהורישכ אביכ ,אמרת )דברי כו ,ז( ונצעק אל ה' וישמע קולנו ,ואני אצא עליכ במה שהורישני
אבי )בראשית כז ,מ( ועל חרב& תחיה) :יט( רק אי דבר  6אי) שו דבר מזיק&) :כ( וביד חזקה 6
בהבטחת זקננו והידי ידי עשו:
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רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק יב

הלכה יז  /כל העכו" כול כשיתגיירו ויקבלו עליה) כל המצות שבתורה והעבדי כשישתחררו הרי ה)
כישראל לכל דבר שנאמר הקהל חוקה אחת יהיה לכ ומותרי) להכנס בקהל י"י מיד ,והוא שישא הגר
או המשוחרר בת ישראל וישא הישראלי גיורת ומשוחררת ,חו< מד' עממי) בלבד וה עמו) ומואב
ומצרי ואדו שהאומות האלו כשיתגייר אחד מה) הרי הוא כישראל לכל דבר אלא לעני) ביאה
בקהל.
הלכה יח  /וכיצד דינ) עמו) ומואב איסורי) /איסור) /איסור עול זכרי ולא נקבות שנאמר לא יבוא
עמוני ומואבי בקהל י"י וגו' ,הל"מ שהעמוני הזכר והמואבי הזכר הוא שאסור לעול לישא בת ישראל
אפילו ב) בנו עד סו 8העול אבל עמונית ומואבית מותרת מיד כשאר האומות.
הלכה כה  /כשעלה סנחריב מל& אשור בלבל כל האומות ועירב זה בזה והגלה אות ממקומ ,ואלו
המצרי שבאר< מצרי עתה אנשי אחרי ה ,וכ) האדומי שבשדה אדו ,והואיל ונתערבו ד'
אומות האסורי בכל אומות העול שה) מותרי הותר הכל ,שכל הפורש מה) להתגייר חזקתו
שפירש מ) הרוב לפיכ& כשיתגייר הגר בזמ) הזה בכל מקו בי) אדומי בי) מצרי בי) עמוני בי) מואבי
בי) כושי בי) שאר האומות אחד הזכרי ואחד הנקבות מותרי) לבא בקהל מיד.
שפת אמת  -פרשת תצא ]שנת תרל"ה[

לא יבא עמוני כו' ע"ד אשר לא קדמו כו' ואשר שכר עלי& כו' .קשה חיבור ב' הטעמי
שכיו) שרצו לקלל .מה זה לחשוב על שלא יצאו בלח ומי כו' .וברש"י ז"ל שגדול
המחטיאו כו' .וביאור העני) כי בנ"י נבראו לתק) כל הנבראי ולהטות כל האומות ג"כ
להקב"ה כמו שיהי' בימות המשיח במהרה בימינו אמ) .ולכ) כל האומות צריכי) לבקש
איזה קירבות לבנ"י .ומצד עצ שלה ה מתנגדי לבנ"י ואי& יוכלו להתדבק בה.
ונאמר באדו כי אחי& הוא ובמצרי גר היית בארצו וכ"ז לבקש לה צד התקרבות
ועמו) ומואב א היו מקדימי) בלח ומי .פי' שהיו מבטלי עצמ לבנ"י .הי' לה
מצד זה קצת אחיזה .וכיו) שלא קידמו הרגישו כי אי) לה שו התדבקות וממילא
הוצרכו לבקש עצות לאבד ח"ו בנ"י .וממילא גרמו קילקול לבנ"י כי בנ"י ה עיקר
הבריאה ולכ) בגודל רשעת מרגישי) ג בנ"י .וא 8שכל האומות רשעי ה .רק מצד
שנמצא בכול קצת ביטול לבנ"י ואינ מתנגדי מכל וכל ולכ) דור שלישי יבא לה
כו' .ממילא אי) יכולי) להרע במעשיה לבנ"י .א& ה שאי) לה התקרבות כלל מצד זה
יכולי) להחטיא אותנו כנ"ל .ולכ) כל הטעמי עולי) בגדר א' כנ"ל:

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family.
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