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דברים פרק כג

רש"י

בי ִ ְק ַהל ְיקֹוָק ַ
)ד( לֹא ָיבֹא ַע ִני מ ִ
ירי לֹא ָיבֹא ָל ֶה ִ ְק ַהל ְיקֹוָק ַעד
ֲ ִ
 רעִ
ע ָל) :ה( ַעל ְ ַבר ֲא ֶ!ר לֹא ִק ְמ ֶא ְת ֶכ
את ֶכ ִמ ִ ְצ ָריִ 
ב ַיִ  ַ ֶ ֶר ְ& ְ ֵצ ְ
ַ ֶֶ %ח ַ
י& ֶאת ִ ְל ָע ֶ) ְע ר ִמ ְ*ת ר
ַא ֶ!ר ָ ַכר ָע ֶל ָ
וֲ
בה ְיקֹוָק
ַה ַריִ  ְל ַק ְל ֶל ָ) :+ו( וְ לֹא ָ
ֲא ַר נ ֲ
י&
ַהפ ְֹ& יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
י& ִל ְ!מ ַֹע ֶאל ִ ְל ָע ַוֲ .
ֱאל ֶֹה ָ
ְֶ &ָ %את ַה ְָ /ל ָלה ִל ְב ָר ָכה ִ0י ֲא ֵה ְב ָ& יְ קֹוָק
י&) :ז( לֹא ִת ְדרֹ! ְ!ל ָֹמ וְ ט ָֹב ָת ָ0ל
ֱאל ֶֹה ָ
י& ְלע ָל :ס )ח( לֹא ְת ַת ֵעב ֲאד ִֹמי ִ0י
ָמ ָ
יֶ
ית
י& הא ס לֹא ְת ַת ֵעב ִמ ְצ ִרי ִ0י גֵר ָה ִי ָ
ח ָ
ִ
ָלד ָל ֶה  ר
5רצ ) :ט( ָ ִני ֲא ֶ!ר ִי ְ
ְב ְ
י!י ָיבֹא ָל ֶה ִ ְק ַהל יְ קֹוָק :ס ...
ְ! ִל ִ
ָצל
)טז( לֹא ַת ְס ִיר ֶע ֶבד ֶאל ֲאדֹנָיו ֲא ֶ!ר יִ ֵ 7
ֵ!ב ְ ִק ְר ְ ָ&
י& ֵמ ִע ֲאדֹנָיו) :יז( ִע ְ ָ& י ֵ
ֵא ֶל ָ
י& ַ 8ב ל
5חד ְ! ָע ֶר ָ
ַ ָק  ֲא ֶ!ר יִ ְב ַחר ְ ַ
לֹא  9נֶ:7

)ד( לא יבא עמוני  :לא ישא ישראלית) :ה( על דבר :
על העצה שיעצו אתכ להחטיאכ :בדר :
כשהיית בטירו<) :ז( לא תדרוש שלומ  :מכלל
שנאמר )פסוק יז( עמ& ישב בקרב& יכול א< זה כ),
תלמוד לומר לא תדרוש שלומ) :ח( לא תתעב אדומי
 :לגמרי וא< על פי שראוי ל& לתעבו שיצא בחרב
לקראת& :לא תתעב מצרי  :מכל וכל א< על פי שזרקו
זכוריכ ליאור .מה טע ,שהיו לכ אכסניא בשעת
הדחק .לפיכ& ) :ט( בני אשר יולדו לה דור שלישי
 :ושאר האומות מותרי) מיד .הא למדת שהמחטיא
לאד קשה לו מ) ההורגו ,שההורגו הורגו בעול
הזה ,והמחטיאו מוציאו מ) העול הזה ומ) העול
הבא ,לפיכ& אדו שקדמ בחרב לא נתעב וכ)
מצרי שטבעו ,ואלו שהחטיאו נתעבו) :טז( לא
תסגיר עבד  :כתרגומו .דבר אחר אפילו עבד כנעני של
ישראל שברח מחוצה לאר> לאר> ישראל:

דברים פרק ב

@?ה ִ0י ִל ְבנֵי ל ט
5רצ יְ ר ָ
ֹאמר ְיקֹוָק ֵא ַלי 5ל ַָ 9צר ֶאת מ ב ְו5ל ְִ 9תָר ָ ִמ ְל ָח ָמה ִ0י לֹא ֶא ְֵ )9ל ָ& ֵמ ְ
)ט( ַוֶ .
@?ה... :
ָת ִ9י ֶאת ָער יְ ר ָ
נַ
95ה ע ֵֹבר ַהֶ  .את ְבל מ ב ֶאת ָער) :יט( וְ ָק ַר ְב ָ 9מל ְנֵי ַע ) 5ל
)יז( וַיְ ַד ֵר ְיקֹוָק ֵא ַלי ֵלאמֹר) :יח( ָ
@?ה... :
יה יְ ר ָ
@?ה ִ0י ִל ְבנֵי ל ט ְנ ַת ִָ 9
@ר ְו5ל ְִ 9תָר ָ ִ0י לֹא ֶא ֵֵ )9מ ֶא ֶר> ְנֵי ַע ) ְל ָ& יְ ר ָ
ְ9צ ֵ
5ר ֶצ ָ&
כי ִמ ִ ְד ַר ְק ֵדמ ת ֶאל ִסיח ) ֶמ ֶל ְ& ֶח ְ! ) ִ ְב ֵרי ָ!ל  ֵלאמֹר) :כז( ֶא ְע ְ ָרה ְב ְ
ָא ְ! ַלח ַמ ְל ִ
)כו( ו ֶ
יתי
מיִ  ַ ֶֶ 0ס< ִִ )9ֶ 9לי וְ ָ! ִת ִ
כ ְל ִ9י ַ
מֹאול) :כח( א ֶֹכל ַ ֶֶ 0ס< ֵַ ִ !ְ 9ר ִני ְו ַ
ָמי) ְ
ַ ֶ ֶר ְ& ַ ֶ ֶר ְ& ֵא ֵל ְ& לֹא סר י ִ
בי ַהִ !ְֹ .בי ְ ָער ַעד ֲא ֶ!ר ֶא ֱעבֹר
ַרק ֶא ְע ְ ָרה ְב ַר ְג ָלי) :כט( ֲַ 0א ֶ!ר ָע ִלי ְנֵי ֵע ָו ַהִ !ְֹ .בי ְ ֵ ִעיר וְ ַה ִ
ר> ֲא ֶ!ר ְיקֹוָק ֱאל ֵֹהינ נ ֵֹת) ָלנ:
ַר ֵ) ֶאל ָה ֶ
ֶאת ַהְ .
רמב"ם הלכות מלכים פרק ו הלכה ו

עמו) ומואב אי) שולחי) לה לשלו שנאמר לא תדרוש שלומ וטובת כל ימי& ,אמרו חכמי לפי
שנאמר וקראת אליה לשלו יכול עמו) ומואב כ) ,תלמוד לומר לא תדרוש שלומ וטובת ,לפי
שנאמר עמ& ישב בקרב& בטוב לו לא תוננו יכול עמו) ומואב כ) ,תלמוד לומר וטובת ,וא< על פי שאי)
שואלי בשלומ א השלימו מעצמ תחלה מקבלי) אות).
הגהות מיימוניות

רדב"ז

כסף משנה

כתב רא" בד"א בדרישת
שלו אבל תשלומי שלו
מותר כגו) א עשו עמ& חסד
מותר לפקד לשלו שנאמר
וימת מל& בני עמו) וימלו&
חנו) בנו תחתיו ויאמר דוד
אעשה חסד ע חנו) כאשר
עשה אביו עמדי חסד וישלח
דוד לנחמו וכ) ס"ה משמו
ע"כ:

עמו) ומואב וכו' .ספרי
פרשת תצא לא תדרוש
שלומ מכלל שנאמר
בטוב לו לא תוננו יכול
א< אלו כ) ת"ל
וטובת כל ימי&
לעול ולעולמי
עולמי ע"כ .וכבר בא
סנחריב ובלבל את
העול:

לפי שנאמר עמ& ישב וכו' .כתבו הגהות
מיימו) שנאמר לא תדרוש וכו' כתב רא"
בד"א בדרישת שלו דאסור אבל תשלומי
שלו מותר כגו) א עשו עמ& חסד מותר
לפקד לשלו שנאמר וימת מל& בני עמו)
וימלו& חנו) בנו תחתיו ויאמר דוד אעשה
חסד ע חנו) ב) נחש כאשר עשה אביו
עמדי חסד וישלח דוד לנחמו עכ"ל .ויש
לתמוה על זה שאמרו חז"ל במדרש ]שלא
כהוג) עשה דוד בזה[:
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לא תדרש שלומ וטובת .צוה הב"ה בפ' כי תצא שלא ידרשו שלו עמו) ומואב הזכרי שנאמר לא
יבא עמוני ומואבי בקהל .ותנ) ביבמות בהערל ]ע"ו ב'[ עמוני ומואבי אסורי) ואיסור) איסור עול
זכרי אבל נקבותיה מותרות מיד .וטעמא מפרש בגמרא דמפרשינהו קרא על דבר אשר לא קדמו
אתכ בלח ובמי איש דרכו לקד ואי) אשה דרכה לקד אפי' לקראת נשי דכל כבודה בת מל&
פנימה ]ע"ז א'[ וכל האסורי לבא בקהל אמרה תורה לא תדרוש שלומ בתשלומי שזה אינו נקרא
דרישת שלו וראיה מדוד דכתיב וימת מל& בני עמו) וימלו& חנ) בנו תחתיו וכתיב ויאמר דוד אעשה
חסד ע חנו) כאשר עשה אביו עמי וישלח דוד לנחמו וגו' .ובספרי תניא מכלל שנאמר בטוב לו לא
תוננו יכול א< אלו כ& ת"ל לא תדרש שלומ וטובת כל ימי& לעול ולעולמי עולמי.
משנה מסכת ידים פרק ד משנה ד

בו ביו בא יהודה גר עמוני ועמד לפניה) בבית המדרש אמר לה מה אני לבא בקהל אמר לו ר"ג אסור
אתה אמר לו ר' יהושע מותר אתה א"ל ר"ג הכתוב אומר )דברי כג( לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה'
ג דור עשירי וגו' אמר לו רבי יהושע וכי עמוני ומואבי במקומ) ה) כבר עלה סנחריב מל& אשור
ובלבל את כל האומות שנאמר )ישעיה י( ואסיר גבולות עמי ועתידותיה שוסתי ואוריד כביר יושבי
א"ל ר"ג הכתוב אומר )ירמיה מט( ואחרי כ) אשיב את שבות בני עמו) וכבר חזרו א"ל ר' יהושע הכתוב
אומר )עמוס ט'( ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה ועדיי) לא שבו התירוהו לבא בקהל:
שמואל ב פרק י

ֱה ֶח ֶסד ִע ָחנ) ֶ)
ֹאמר ָוִ ד ֶאע ֶ
ָמת ֶמ ֶל ְ& ְנֵי ַע ) ו ְִַ .מל ְֹ& ָחנ) ְנ ְַ 9ח ָ9יו) :ב( ַוֶ .
5ח ֵרי ֵכ) ַוָ .
)א( וַיְ ִהי ֲ
ביו ַו ָ.בֹא ַע ְב ֵדי ָד ִוד ֶא ֶר> ְנֵי ַע ):
ֲב ָדיו ֶאל ִ
ַחמ ְיַד ע ָ
ביו ִע ָ ִדי ֶח ֶסד וַַ !ְ ִ.לח ָוִ ד ְלנ ֲ
ָח! ֱַ 0א ֶ!ר ָע ָה ִ
נָ
במדבר רבה )וילנא( פרשה כא

]ה[ צרור את המדיני אע"פ שכתבתי כי תקרב אל עיר להלח אליה /עליה /וקראת אליה לשלו
לאלו לא תעשו כ) לא תדרוש שלומ וטובת ,את מוצא במי שבא עמה במדת רחמי לסו< בא לידי
בזיו) מלחמות וצרור ,ואיזה זה דוד )שמואל ב' י( ויאמר דוד אעשה חסד ע חנו) ב) נחש אמר לו
הקב"ה אתה תעבור על דברי אני כתבתי לא תדרוש שלומ וטובת ואתה עושה עמ גמילות חסד
)קהלת ז( אל תהי צדיק הרבה שלא יהא אד מוותר על התורה וזה שולח לנח בני עמו) ולעשות עמו
חסד סו< בא לידי בזיו) )שמואל ב' י( ויקח חנו) את עבדי דוד ויגלח את חצי זקנ ויכרת את מדויה
בחצי עד שתותיה וישלח ובא לידי מלחמה ע אר נהרי ומלכי צובה ומלכי מעכה וע בני עמו)
ד' אומות וכתיב )שמואל ב' י'( וירא יואב כי היתה אליו פני המלחמה וגו' מי גר לדוד כ& שבקש
לעשות טובה ע מי שאמר הקב"ה לא תדרוש שלומ לכ& כתיב צרור את וגו'.
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