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פרשת כי תצא תשע"ז
לא יבא עמוני
דברים פרק כג

רש"י

ּומֹואבִ י בִ ְקהַ ל ְיקֹוָק גַם ּדֹור
ָ
(ד) ל ֹא יָב ֹא עַ ּמֹונִ י
ע ֲִש ִירי ל ֹא יָב ֹא לָהֶ ם בִ ְק ַהל ְיקֹוָק עַ ד עֹו ָלם( :ה) עַ ל
ְּדבַ ר אֲ שֶ ר ל ֹא ִק ְּדמּו ֶא ְתכֶם בַ לֶחֶ ם ּובַ ַּמיִם בַ ּדֶ ֶרְך
אתכֶם ִמ ִּמצְ ָריִם וַאֲ שֶ ר שָ כַ ר עָ לֶיָך ֶאת בִ לְעָ ם בֶ ן
בְ צֵ ְ
בְ עֹור ִמפְ תֹור אֲ ַרם נַהֲ ַריִם ְל ַק ְל ֶלךָ( :ו) וְ ל ֹא ָאבָ ה
יְקֹוָק אֱ ֹלהֶ יָך ל ְִשמֹעַ ֶאל בִ לְעָ ם ַויַהֲ פְֹך ְיקֹוָק אֱ ֹלהֶ יָך
ֹלהיָך:
לְָך ֶאת הַ ְק ָללָה לִבְ ָרכָה כִ י אֲ ֵהבְ ָך יְקֹוָק אֱ ֶ
(ז) ל ֹא ִת ְדרֹש ְשֹלמָ ם וְ טֹבָ ָתם כָל יָמֶ יָך ְלעֹו ָלם :ס
(ח) ל ֹא ְת ַתעֵ ב אֲ ד ִֹמי כִ י ָא ִחיָך הּוא ל ֹא ְת ַתעֵ ב ִמצְ ִרי
יִית בְ ַא ְרצֹו( :ט) בָ נִים אֲ שֶ ר ִי ָּו ְלדּו לָהֶ ם ּדֹור
כִ י גֵר ָה ָ
לִישי יָב ֹא לָהֶ ם בִ ְקהַ ל יְק ָֹוק:
ְש ִ

(ד) לא יבא עמוני  -לא ישא ישראלית( :ה) על דבר  -על העצה שיעצו
אתכם להחטיאכם :בדרך  -כשהייתם בטירוף( :ז) לא תדרוש שלומם -
מכלל שנאמר (פסוק יז) עמך ישב בקרבך יכול אף זה כן ,תלמוד לומר
לא תדרוש שלומם( :ח) לא תתעב אדומי  -לגמרי ואף על פי שראוי לך
לתעבו שיצא בחרב לקראתך :לא תתעב מצרי  -מכל וכל אף על פי
שזרקו זכוריכם ליאור .מה טעם ,שהיו לכם אכסניא בשעת הדחק.
לפיכך ( -ט) בנים אשר יולדו להם דור שלישי  -ושאר האומות מותרין
מיד .הא למדת שהמחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו ,שההורגו הורגו
בעולם הזה ,והמחטיאו מוציאו מן העולם הזה ומן העולם הבא ,לפיכך
אדום שקדמם בחרב לא נתעב וכן מצרים שטבעום ,ואלו שהחטיאום
נתעבו:

דברים פרק ב

ֹאמר יְקֹוָק ֵאלַי לֵ אמֹר:
(א) וַ נֵפֶ ן וַ נִסַ ע ַה ִּמ ְדבָ ָרה ּדֶ ֶרְך יַם סּוף כַאֲ שֶ ר ִּדבֶ ר יְ קֹוָק ֵאלָי ַונָסָ ב ֶאת הַ ר שֵ עִ יר י ִָמים ַר ִבים :ס (ב) וַי ֶ
(ג) ַרב לָכֶם סֹב ֶאת הָ הָ ר הַ זֶ ה פְ נּו ָל ֶכם צָ ֹפנָה( :ד) וְ ֶאת ָהעָ ם צַ ו לֵאמֹר ַא ֶתם ע ְֹב ִרים ִבגְ בּול אֲ ֵחיכֶם ְבנֵי עֵ ָשו ַהי ְֹש ִבים ְב ֵשעִ יר
יִיראּו ִמכֶ ם וְ נ ְִשמַ ְר ֶתם ְמאֹד( :ה) ַאל ִת ְתגָרּו בָ ם כִ י ל ֹא ֶא ֵתן ָלכֶם מֵ ַא ְרצָ ם עַ ד ִמ ְד ַרְך כַף ָרגֶל כִ י יְרֻ ָשה לְ עֵ ָשו נ ַָת ִתי ֶאת ַהר שֵ עִ יר:
וְ ְ
ֹלהיָך בֵ ַרכְ ָך ְבכֹל ַמע ֲֵשה י ֶָדָך יָדַ ע
יתם( :ז) כִ י יְקֹוָ ק אֱ ֶ
ּוש ִת ֶ
(ו) אֹכֶל ִת ְשבְ רּו מֵ ִא ָתם בַ כֶסֶ ף וַאֲ ַכל ְֶתם וְ גַם מַ יִם ִתכְ רּו מֵ ִא ָתם בַ כֶסֶ ף ְ
לֶכְ ְתָך ֶאת הַ ִּמ ְדבָ ר הַ ָגדֹל הַ זֶה זֶה ַא ְרבָ עִ ים ָשנָה יְקֹוָק אֱ ֹלהֶ יָך עִ ּמָ ְך ל ֹא חָ סַ ְר ָת ָּדבָ ר( :ח) ַו ַנ ֲעבֹר ֵמ ֵאת ַא ֵחינּו ְבנֵי עֵ ָשו ַהי ְֹש ִבים
מֹואב וְ ַאל ִת ְת ָגר
ֹאמר יְקֹוָ ק ֵאלַי ַאל ָתצַ ר ֶאת ָ
מֹואב( :ט) וַ י ֶ
בְ שֵ עִ יר ִמּדֶ ֶרְך ָהע ֲָרבָ ה מֵ ֵאילַת ּומֵ עֶ צְ יֹן גָבֶ ר ס ַונֵפֶ ן וַ ַנ ֲעבֹר ּדֶ ֶרְך ִמ ְדבַ ר ָ
בָ ם ִמלְחָ מָ ה כִ י ל ֹא ֶא ֵתן ְלָך ֵמ ַא ְרצֹו יְרֻ שָ ה כִ י ִל ְבנֵי לֹוט נ ַָת ִתי ֶאת עָ ר יְרֻ שָ ה( :י) ָה ֵא ִמים לְ ָפנִים י ְָשבּו בָ ּה עַ ם גָדֹול וְ ַרב וָ ָרם
יִירשּום
ּובנֵי עֵ ָשו ָ
ּוב ֵשעִ יר י ְָשבּו ַהח ִֹרים לְ פָ נִ ים ְ
כָ ֲענ ִָקים( :יא) ְרפ ִָאים יֵחָ ְשבּו ַאף הֵ ם ָכ ֲענ ִָקים וְ הַ ּמ ָֹאבִ ים ִי ְק ְראּו לָהֶ ם ֵא ִמים( :יב) ְ
זָרד
וַ י ְַש ִמידּום ִמפְ נֵיהֶ ם ַוי ְֵשבּו ַת ְח ָתם כַאֲ שֶ ר עָ שָ ה י ְִש ָר ֵאל ל ְֶא ֶרץ יְרֻ שָ תֹו אֲ שֶ ר נ ַָתן יְק ָֹוק ל ֶָהם( :יג) עַ ָתה ֻקמּו וְ עִ ְברּו לָכֶם ֶאת נַחַ ל ֶ
תם כָ ל ַהּדֹור
מנֶה ָשנָה עַ ד ֹ
ּוש ֹ
ֹלשים ְ
וַ ַנ ֲעבֹר ֶאת נ ַַחל ז ֶָרד( :יד) וְ הַ י ִָמים אֲ שֶ ר הָ ַלכְ נּו ִמ ָקדֵ ש בַ ְרנֵעַ עַ ד אֲ שֶ ר עָ בַ ְרנּו ֶאת נ ַַחל ז ֶֶרד ְש ִ
ַאנְ שֵ י הַ ִּמלְחָ מָ ה ִמ ֶק ֶרב הַ ַּמחֲ נֶה כַאֲ שֶ ר נ ְִשבַ ע יְק ָֹוק לָהֶ ם( :טו) וְ גַם ַיד ְיקֹוָק ָהי ְָתה בָ ם לְ הֻ ָּמם ִמ ֶק ֶרב ַה ַּמחֲ נֶה עַ ד תֻ ָּמם( :טז) וַיְ ִהי
מֹואב ֶאת עָ ר:
כַאֲ שֶ ר ַתּמּו כָל ַאנְשֵ י הַ ִּמ ְל ָח ָמה לָמּות ִמ ֶק ֶרב ָהעָ ם :ס (יז) וַ יְדַ בֵ ר ְיקֹוָק ֵאלַ י לֵאמֹר( :יח) ַא ָתה עֹבֵ ר ַהיֹום ֶאת גְ בּול ָ
יה יְרֻ ָשה( :כ) ֶא ֶרץ
(יט) וְ ָק ַרבְ ָת מּול ְבנֵי עַ ּמֹון ַאל ְתצ ֵֻרם וְ ַאל ִת ְתגָר בָ ם כִ י ל ֹא ֶא ֵתן מֵ ֶא ֶרץ ְבנֵי עַ ּמֹון לְָך יְרֻ ָשה כִ י ל ְִבנֵי לֹוט ְנ ַת ִת ָ
ידם יְקֹוָק
פָאים ֵתחָ שֵ ב ַאף ִהוא ְרפ ִָאים י ְָשבּו בָ ּה ְל ָפנִ ים וְ הָ עַ ּמֹנִ ים יִ ְק ְראּו לָהֶ ם זַ ְמז ִֻּמים( :כא) עַ ם גָדֹול וְ ַרב ו ָָרם כָ ֲענ ִָקים וַ י ְַש ִמ ֵ
ְר ִ
ירשֻ ם וַ י ְֵשבּו
ֵיהם ַויִ ָ
ירשֻ ם וַ י ְֵשבּו ַת ְח ָתם( :כב) כַאֲ שֶ ר עָ שָ ה לִבְ נֵי עֵ שָ ו הַ י ְֹש ִבים בְ שֵ עִ יר אֲ ֶשר ִה ְש ִמיד ֶאת ַהח ִֹרי ִמפְ נ ֶ
ִמפְ נֵיהֶ ם וַ יִ ָ
ַת ְח ָתם עַ ד ַהיֹום הַ זֶה( :כג) וְ ָהעַ ּוִ ים ַהי ְֹשבִ ים בַ חֲ צֵ ִרים עַ ד עַ זָ ה כַפְ ת ִֹרים הַ י ְֹצ ִאים ִמכַפְ תֹר ִה ְש ִמידֻם וַ י ְֵשבּו ַת ְח ָתם( :כד) קּומּו ְסעּו
וְ עִ בְ רּו ֶאת נ ַַחל ַא ְרנֹן ְר ֵאה נ ַָת ִתי בְ י ְָדָך ֶאת ִסיחֹן מֶ ֶלְך חֶ ְשבֹון הָ אֱ מ ִֹרי וְ ֶאת ַא ְרצֹו ָה ֵחל ָרש וְ ִה ְתגָר בֹו ִמלְ ָח ָמה( :כה) ַהיֹום ַהזֶה ָא ֵחל
לְאכִ ים ִמ ִּמ ְדבַ ר
פַח ְּדָך וְ י ְִר ָא ְתָך עַ ל פְ נֵי הָ עַ ִּמים ַתחַ ת כָ ל הַ שָ מָ יִם אֲ שֶ ר יִ ְש ְמעּון ִש ְמעֲָך וְ ָרגְ זּו וְ ָחלּו ִמ ָפנֶיָך( :כו) ו ֶָא ְשלַ ח ַמ ָ
ֵתת ְ
ּושמ ֹאול( :כח) אֹכֶל
ְקדֵ מֹות ֶאל ִסיחֹון ֶמלְֶך חֶ ְשבֹון ִּדבְ ֵרי שָ לֹום לֵאמֹר( :כז) ֶאעְ ְב ָרה בְ ַא ְרצֶ ָך בַ ּדֶ ֶרְך בַ ֶּד ֶרְך ֵא ֵלְך ל ֹא ָאסּור י ִָמין ְ
ּמֹואבִ ים
יתי ַרק ֶאעְ בְ ָרה בְ ַרגְ לָי( :כט) כַ אֲ ֶשר עָ שּו לִי ְבנֵי עֵ ָשו ַהי ְֹש ִבים ְב ֵשעִ יר וְ ַה ָ
ּומיִם בַ כֶסֶ ף ִת ֶתן לִ י וְ שָ ִת ִ
בַ כֶסֶ ף ַת ְשבִ ֵרנִי וְ ָא ַכ ְל ִתי ַ
ֹלהינּו נ ֵֹתן לָ נּו( :ל) וְ ל ֹא ָאבָ ה ִסיחֹן ֶמלְֶך ֶח ְשבֹון ַהע ֲִב ֵרנּו בֹו כִ י
הַ י ְֹשבִ ים בְ עָ ר עַ ד אֲ שֶ ר ֶא ֱעבֹר ֶאת הַ י ְַר ֵּדן ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ְיקֹוָק אֱ ֵ
ֹּלתי ֵתת לְ פָ נֶיָך ֶאת
ֹאמר יְקֹוָק ֵאלַי ְר ֵאה ַה ִח ִ
ִה ְקשָ ה יְ קֹוָק אֱ ֹלהֶ יָך ֶאת רּוחֹו וְ ִאּמֵ ץ ֶאת לְבָ בֹו לְמַ עַ ן ִתתֹו ְבי ְָדָך כַיֹום הַ זֶ ה :ס (לא) וַי ֶ
ֹלהינּו
אתנּו הּוא וְ ָכל עַ ּמֹו לַ ִּמל ְָח ָמה י ְָהצָ ה( :לג) וַיִ ְתנֵהּו יְ קֹוָק אֱ ֵ
ִסיחֹן וְ ֶאת ַא ְרצֹו הָ ֵחל ָרש ָל ֶרשֶ ת ֶאת ַא ְרצֹו( :לב) וַ יֵצֵ א ִסיחֹן ל ְִק ָר ֵ
לְפָ נֵינּו וַ נְַך אֹתֹו וְ ֶאת בנו בָ נָיו וְ ֶאת כָל עַ ּמֹו( :לד) וַ ִנ ְלכֹד ֶאת כָ ל עָ ָריו בָ עֵ ת הַ ִהוא ַונַחֲ ֵרם ֶאת כָל עִ יר ְמ ִתם וְ ַהנ ִָשים וְ ַה ָטף ל ֹא
ּושלַ ל הֶ עָ ִרים אֲ שֶ ר ָלכ ְָדנּו( :לו) ֵמ ֲערֹעֵ ר אֲ ֶשר עַ ל ְשפַת נ ַַחל ַא ְרנֹן וְ ָהעִ יר אֲ ֶשר בַ נַחַ ל וְ עַ ד
ִה ְש ַא ְרנּו שָ ִריד( :לה) ַרק הַ בְ ֵהמָ ה בָ זַזְ נּו ָלנּו ְ
הַ גִ לְעָ ד ל ֹא ָהי ְָתה ִק ְריָה אֲ שֶ ר שָ גְ בָ ה ִמּמֶ נּו ֶאת הַ כֹל נ ַָתן ְיקֹוָ ק אֱ ֹלהֵ ינּו ְל ָפנֵינּו( :לז) ַרק ֶאל ֶא ֶרץ ְבנֵי עַ ּמֹון ל ֹא ָק ָר ְב ָת כָל יַד נַחַ ל ַיבֹק
וְ עָ ֵרי הָ הָ ר וְ כֹל אֲ שֶ ר צִ ּוָ ה ְיק ָֹוק אֱ ֹלהֵ ינּו:
רש"י

(ט) ואל תתגר וגו'  -לא אסר להם על מואב אלא מלחמה ,אבל מיראים היו אותם ונראים להם כשהם מזויינים ,לפיכך כתיב
(במדבר כב ,ג) ויגר מואב מפני העם שהיו שוללים ובוזזים אותם .אבל בבני עמון נאמר (פסוק יט) ואל תתגר בם ,שום גרוי,
בשכר צניעות אמם שלא פרסמה על אביה כמו שעשתה הבכירה ,שקראה שם בנה ,מואב :ער  -שם המדינה( :טז-יז) ויהי
כאשר תמו וגו' .וידבר ה' אלי וגו'  -אבל משלוח המרגלים עד כאן לא נאמר בפרשה (זו) ,וידבר ,אלא ויאמר ,ללמדך ,שכל
ל"ח שנה שהיו ישראל נזופים לא נתייחד עמו הדבור בלשון חבה פנים אל פנים וישוב הדעת ,ללמדך ,שאין השכינה שורה על
הנביאים אלא בשביל ישראל :אנשי המלחמה  -מבן עשרים שנה היוצאים בצבא( :כ) ארץ רפאים תחשב  -ארץ רפאים
נחשבת אף היא לפי שהרפאים ישבו בה לפנים ,אבל לא זו היא שנתתי לאברהם( :כט) כאשר עשו לי בני עשו  -לא לענין
לעבור את ארצם אלא לענין מכר אוכל ומים :עד אשר אעבור את הירדן  -מוסב על אעברה בארצך:
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(ד) הישבים בשעיר  -לא אלה הם אותן אדום שיצאו בחרב לקראת ישראל ,שהרי באלה כת' כאשר עשו לי בני עשו היושבים
בשעיר ,אבל אדום לא מכרו כלום וכת' בהם ויט ישראל מעליו .זה פירוש רבינו .אבל לי הצעיר אין נראין דבריו בזה ,כי בני
עשו היושבים בשעיר הם הם אדום כי לא מצינו להם יישוב כי אם בהר שעיר [ושמם הוזכר] במקומו בכל קריה .ומה שקשה
לרבינו כאשר עשו לי בני עשו ,אינו עונה כי אם על מה שאמור למעלה אוכל בכסף תשבירני כאשר עשו לי בני עשו שלא
לקחנו מאתם שום דבר כי אם במכר כמו שאמור בעניין אתם עברים בגבול אחיכם בני עשו וגו' אבל אכל תכרו מאתם בכסף
ואכלתם וגם מים תכרו מאתם בכסף ושתיתם ,וכן עשיתם כמו שצוה הק' כמו שנ' כאשר עשו לי בני עשו ,דרך סיבתם את
הר שעיר שלח משה אל מלך אדום להניחם לעבר דרך ארצו אל ארץ ישר' ,ולדבר הזה לא שמע אליהם שלא רצה שיכנסו
כלם יחד בארצו פן ישחיתו את הארץ ולפיכך ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה ולפיכך ויט ישראל מעליו .אבל מכל
מקום היו קונים משלהם דרך הליכתם ממה שהיו צריכים .וזהו האמת והישר( :כט) והמואבים היושבים בער  -אבל בשאר
מואבים כת' בהן אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים .וכן [בני עשו] היושבים בשעיר ,כמו שפירשתי למעלה אבל בני עשו
הקרויים אדום יצאו לקראתכם בחרב ויט ישראל מעליו ויסובו את הר שעיר ימים רבים:

שפת אמת לפרשת כי תצא [שנה תרל"ה]

לא יבא עמוני כו' ע"ד אשר לא קדמו כו' ואשר שכר עליך כו' .קשה חיבור ב' הטעמים שכיון שרצו לקללם.
מה זה לחשוב על שלא יצאו בלחם ומים כו' .וברש"י ז"ל שגדול המחטיאו כו' .וביאור הענין כי בנ"י נבראו
לתקן כל הנבראים ולהטות כל האומות ג"כ להקב"ה כמו שיהי' בימות המשיח במהרה בימינו אמן .ולכן
כל האומות צריכין לבקש איזה קירבות לבנ"י .ומצד עצם שלהם הם מתנגדים לבנ"י ואיך יוכלו להתדבק
בהם .ונאמר באדום כי אחיך הוא ובמצרי גר היית בארצו וכ"ז לבקש להם צד התקרבות ועמון ומואב אם
היו מקדימין בלחם ומים .פי' שהיו מבטלים עצמם לבנ"י .הי' להם מצד זה קצת אחיזה .וכיון שלא קידמו
הרגישו כי אין להם שום התדבקות וממילא הוצרכו לבקש עצות לאבד ח"ו בנ"י .וממילא גרמו קילקול
לבנ"י כי בנ"י הם עיקר הבריאה ולכן בגודל רשעתם מרגישין גם בנ"י .ואף שכל האומות רשעים הם .רק
מצד שנמצא בכולם קצת ביטול לבנ"י ואינם מתנגדים מכל וכל ולכן דור שלישי יבא להם כו' .ממילא אין
יכולין להרע במעשיהם לבנ"י .אך הם שאין להם התקרבות כלל מצד זה יכולין להחטיא אותנו כנ"ל .ולכן
כל הטעמים עולין בגדר א' כנ"ל:

