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 דברים פרק כג
)ד( לֹא ָיבֹא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִבְקַהל ְיקָֹוק ַגם ּדֹור 

)ה( ַעל  ֲעִשיִרי לֹא ָיבֹא ָלֶהם ִבְקַהל ְיקָֹוק ַעד עֹוָלם:
ְּדַבר ֲאֶשר לֹא ִקְּדמּו ֶאְתֶכם ַבֶלֶחם ּוַבַּמִים ַבֶּדֶרְך 
ֶבן ְבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים ַוֲאֶשר ָשַכר ָעֶליָך ֶאת ִבְלָעם 

)ו( ְולֹא ָאָבה  ְבעֹור ִמְפתֹור ֲאַרם ַנֲהַרִים ְלַקְלֶלָך:
ְיקָֹוק ֱאֹלֶהיָך ִלְשֹמַע ֶאל ִבְלָעם ַוַיֲהֹפְך ְיקָֹוק ֱאֹלֶהיָך 

  ְלָך ֶאת ַהְקָלָלה ִלְבָרָכה ִכי ֲאֵהְבָך ְיקָֹוק ֱאֹלֶהיָך:
  ָלם: ס)ז( לֹא ִתְדֹרש ְשֹלָמם ְוֹטָבָתם ָכל ָיֶמיָך ְלעֹו

)ח( לֹא ְתַתֵעב ֲאֹדִמי ִכי ָאִחיָך הּוא לֹא ְתַתֵעב ִמְצִרי 
)ט( ָבִנים ֲאֶשר ִיָּוְלדּו ָלֶהם ּדֹור  ִכי ֵגר ָהִייָת ְבַאְרצֹו:

 ָיבֹא ָלֶהם ִבְקַהל ְיקָֹוק:  ְשִליִשי

 רש"י 
ה שיעצו על העצ - על דבר)ה(  לא ישא ישראלית: - לא יבא עמוני)ד( 

 - לא תדרוש שלומם)ז(  כשהייתם בטירוף: - בדרך אתכם להחטיאכם:
מכלל שנאמר )פסוק יז( עמך ישב בקרבך יכול אף זה כן, תלמוד לומר 

לגמרי ואף על פי שראוי לך  - לא תתעב אדומי)ח(  לא תדרוש שלומם:
מכל וכל אף על פי  - תתעב מצרילא  לתעבו שיצא בחרב לקראתך:

כם ליאור. מה טעם, שהיו לכם אכסניא בשעת הדחק. שזרקו זכורי
ושאר האומות מותרין  - בנים אשר יולדו להם דור שלישי)ט(  -לפיכך 

מיד. הא למדת שהמחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו, שההורגו הורגו 
בעולם הזה, והמחטיאו מוציאו מן העולם הזה ומן העולם הבא, לפיכך 

רים שטבעום, ואלו שהחטיאום אדום שקדמם בחרב לא נתעב וכן מצ
 נתעבו:

 

 דברים פרק ב
  )ב( ַויֹאֶמר ְיקָֹוק ֵאַלי ֵלאֹמר: : ס)א( ַוֵנֶפן ַוִנַסע ַהִּמְדָבָרה ֶּדֶרְך ַים סּוף ַכֲאֶשר ִּדֶבר ְיקָֹוק ֵאָלי ַוָנָסב ֶאת ַהר ֵשִעיר ָיִמים ַרִבים

ֹעְבִרים ִבְגבּול ֲאֵחיֶכם ְבֵני ֵעָשו ַהֹיְשִבים ְבֵשִעיר  )ד( ְוֶאת ָהָעם ַצו ֵלאֹמר ַאֶתם )ג( ַרב ָלֶכם ֹסב ֶאת ָהָהר ַהֶזה ְפנּו ָלֶכם ָצֹפָנה:
 יר:)ה( ַאל ִתְתָגרּו ָבם ִכי לֹא ֶאֵתן ָלֶכם ֵמַאְרָצם ַעד ִמְדַרְך ַכף ָרֶגל ִכי ְיֻרָשה ְלֵעָשו ָנַתִתי ֶאת ַהר ֵשעִ  ְוִייְראּו ִמֶכם ְוִנְשַמְרֶתם ְמֹאד:

)ז( ִכי ְיקָֹוק ֱאֹלֶהיָך ֵבַרְכָך ְבֹכל ַמֲעֵשה ָיֶדָך ָיַדע  )ו( ֹאֶכל ִתְשְברּו ֵמִאָתם ַבֶכֶסף ַוֲאַכְלֶתם ְוַגם ַמִים ִתְכרּו ֵמִאָתם ַבֶכֶסף ּוְשִתיֶתם:
)ח( ַוַנֲעֹבר ֵמֵאת ַאֵחינּו ְבֵני ֵעָשו ַהֹיְשִבים  ִעָּמְך לֹא ָחַסְרָת ָּדָבר: ֶלְכְתָך ֶאת ַהִּמְדָבר ַהָגֹדל ַהֶזה ֶזה ַאְרָבִעים ָשָנה ְיקָֹוק ֱאֹלֶהיָך

ר )ט( ַויֹאֶמר ְיקָֹוק ֵאַלי ַאל ָתַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל ִתְתגָ  ְבֵשִעיר ִמֶּדֶרְך ָהֲעָרָבה ֵמֵאיַלת ּוֵמֶעְצֹין ָגֶבר ס ַוֵנֶפן ַוַנֲעֹבר ֶּדֶרְך ִמְדַבר מֹוָאב:
)י( ָהֵאִמים ְלָפִנים ָיְשבּו ָבּה ַעם ָגדֹול ְוַרב ָוָרם  ָבם ִמְלָחָמה ִכי לֹא ֶאֵתן ְלָך ֵמַאְרצֹו ְיֻרָשה ִכי ִלְבֵני לֹוט ָנַתִתי ֶאת  ָער ְיֻרָשה:

)יב( ּוְבֵשִעיר ָיְשבּו ַהֹחִרים ְלָפִנים ּוְבֵני ֵעָשו ִייָרשּום  ִמים:)יא( ְרָפִאים ֵיָחְשבּו ַאף ֵהם ָכֲעָנִקים ְוַהֹּמָאִבים ִיְקְראּו ָלֶהם ֵא  ָכֲעָנִקים:
)יג( ַעָתה ֻקמּו ְוִעְברּו ָלֶכם ֶאת ַנַחל ָזֶרד  ַוַיְשִמידּום ִמְפֵניֶהם ַוֵיְשבּו ַתְחָתם ַכֲאֶשר ָעָשה ִיְשָרֵאל ְלֶאֶרץ ְיֻרָשתֹו ֲאֶשר ָנַתן ְיקָֹוק ָלֶהם:

ם ָכל ַהּדֹור )יד( ְוַהָיִמים ֲאֶשר ָהַלְכנּו ִמָקֵדש ַבְרֵנַע ַעד ֲאֶשר ָעַבְרנּו ֶאת ַנַחל ֶזֶרד ְשֹלִשים ּוְשֹמֶנה ָשָנה ַעד תֹ  ֲעֹבר ֶאת ַנַחל ָזֶרד:ַונַ 
)טז( ַוְיִהי  ד ְיקָֹוק ָהְיָתה ָבם ְלֻהָּמם ִמֶקֶרב ַהַּמֲחֶנה ַעד ֻתָּמם:)טו( ְוַגם יַ  ַאְנֵשי ַהִּמְלָחָמה ִמֶקֶרב ַהַּמֲחֶנה ַכֲאֶשר ִנְשַבע ְיקָֹוק ָלֶהם:

 )יח( ַאָתה ֹעֵבר ַהיֹום ֶאת ְגבּול מֹוָאב ֶאת ָער: )יז( ַוְיַדֵבר ְיקָֹוק ֵאַלי ֵלאֹמר: ַכֲאֶשר ַתּמּו ָכל ַאְנֵשי ַהִּמְלָחָמה ָלמּות ִמֶקֶרב ָהָעם: ס
)כ( ֶאֶרץ  ְנַתִתיָה ְיֻרָשה: מּול ְבֵני ַעּמֹון ַאל ְתֻצֵרם ְוַאל ִתְתָגר ָבם ִכי לֹא ֶאֵתן ֵמֶאֶרץ ְבֵני ַעּמֹון ְלָך ְיֻרָשה ִכי ִלְבֵני לֹוט)יט( ְוָקַרְבָת 

)כא( ַעם ָגדֹול ְוַרב ָוָרם ָכֲעָנִקים ַוַיְשִמיֵדם ְיקָֹוק  ים:ְרָפִאים ֵתָחֵשב ַאף ִהוא ְרָפִאים ָיְשבּו ָבּה ְלָפִנים ְוָהַעֹּמִנים ִיְקְראּו ָלֶהם ַזְמֻזִּמ 
 )כב( ַכֲאֶשר ָעָשה ִלְבֵני ֵעָשו ַהֹיְשִבים ְבֵשִעיר ֲאֶשר ִהְשִמיד ֶאת ַהֹחִרי ִמְפֵניֶהם ַוִייָרֻשם ַוֵיְשבּו ִמְפֵניֶהם ַוִייָרֻשם ַוֵיְשבּו ַתְחָתם:

)כד( קּומּו ְסעּו  )כג( ְוָהַעִּוים ַהֹיְשִבים ַבֲחֵצִרים ַעד ַעָזה ַכְפֹתִרים ַהֹיְצִאים ִמַכְפֹתר ִהְשִמיֻדם ַוֵיְשבּו ַתְחָתם: ַהיֹום ַהֶזה:ַתְחָתם ַעד 
)כה( ַהיֹום ַהֶזה ָאֵחל  ַאְרצֹו ָהֵחל ָרש ְוִהְתָגר בֹו ִמְלָחָמה:ְוִעְברּו ֶאת ַנַחל ַאְרֹנן ְרֵאה ָנַתִתי ְבָיְדָך ֶאת ִסיֹחן ֶמֶלְך ֶחְשבֹון ָהֱאֹמִרי ְוֶאת 

)כו( ָוֶאְשַלח ַמְלָאִכים ִמִּמְדַבר  ֶניָך:ֵתת ַפְחְּדָך ְוִיְרָאְתָך ַעל ְפֵני ָהַעִּמים ַתַחת ָכל ַהָשָמִים ֲאֶשר ִיְשְמעּון ִשְמֲעָך ְוָרְגזּו ְוָחלּו ִמפָ 
)כח( ֹאֶכל  )כז( ֶאְעְבָרה ְבַאְרֶצָך ַבֶּדֶרְך ַבֶּדֶרְך ֵאֵלְך לֹא ָאסּור ָיִמין ּוְשמֹאול: ִסיחֹון ֶמֶלְך ֶחְשבֹון ִּדְבֵרי ָשלֹום ֵלאֹמר: ְקֵדמֹות ֶאל

כט( ַכֲאֶשר ָעשּו ִלי ְבֵני ֵעָשו ַהֹיְשִבים ְבֵשִעיר ְוַהּמֹוָאִבים ) ַבֶכֶסף ַתְשִבֵרִני ְוָאַכְלִתי ּוַמִים ַבֶכֶסף ִתֶתן ִלי ְוָשִתיִתי ַרק ֶאְעְבָרה ְבַרְגָלי:
)ל( ְולֹא ָאָבה ִסיֹחן ֶמֶלְך ֶחְשבֹון ַהֲעִבֵרנּו בֹו ִכי  ַהֹיְשִבים ְבָער ַעד ֲאֶשר ֶאֱעֹבר ֶאת ַהַיְרֵּדן ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר  ְיקָֹוק ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו:

)לא( ַויֹאֶמר ְיקָֹוק ֵאַלי ְרֵאה ַהִחֹּלִתי ֵתת ְלָפֶניָך ֶאת  ְיקָֹוק ֱאֹלֶהיָך ֶאת רּוחֹו ְוִאֵּמץ ֶאת ְלָבבֹו ְלַמַען ִתתֹו ְבָיְדָך ַכיֹום ַהֶזה: ס ִהְקָשה
)לג( ַוִיְתֵנהּו ְיקָֹוק ֱאֹלֵהינּו  ל ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ָיְהָצה:)לב( ַוֵיֵצא ִסיֹחן ִלְקָראֵתנּו הּוא ְוכָ  ִסיֹחן ְוֶאת ַאְרצֹו ָהֵחל ָרש ָלֶרֶשת ֶאת ַאְרצֹו:
)לד( ַוִנְלֹכד ֶאת ָכל ָעָריו ָבֵעת ַהִהוא ַוַנֲחֵרם ֶאת ָכל ִעיר ְמִתם ְוַהָנִשים ְוַהָטף לֹא  ְלָפֵנינּו ַוַנְך ֹאתֹו ְוֶאת בנו ָבָניו ְוֶאת ָכל ַעּמֹו:

ֶשר ַבַנַחל ְוַעד )לו( ֵמֲעֹרֵער ֲאֶשר ַעל ְשַפת ַנַחל ַאְרֹנן ְוָהִעיר אֲ  )לה( ַרק ַהְבֵהָמה ָבַזְזנּו ָלנּו ּוְשַלל ֶהָעִרים ֲאֶשר ָלָכְדנּו: ִהְשַאְרנּו ָשִריד:
)לז( ַרק ֶאל ֶאֶרץ ְבֵני ַעּמֹון לֹא ָקָרְבָת ָכל ַיד ַנַחל ַיֹבק  ַהִגְלָעד לֹא ָהְיָתה ִקְרָיה ֲאֶשר ָשְגָבה ִמֶּמנּו ֶאת ַהֹכל ָנַתן ְיקָֹוק ֱאֹלֵהינּו ְלָפֵנינּו:

 ְוָעֵרי ָהָהר ְוֹכל ֲאֶשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֱאֹלֵהינּו:
 

 רש"י 
לא אסר להם על מואב אלא מלחמה, אבל מיראים היו אותם ונראים להם כשהם מזויינים, לפיכך כתיב  - ואל תתגר וגו')ט( 

)במדבר כב, ג( ויגר מואב מפני העם שהיו שוללים ובוזזים אותם. אבל בבני עמון נאמר )פסוק יט( ואל תתגר בם, שום גרוי, 
ויהי יז( -)טז שם המדינה: -ער  על אביה כמו שעשתה הבכירה, שקראה שם בנה, מואב: בשכר צניעות אמם שלא פרסמה

אבל משלוח המרגלים עד כאן לא נאמר בפרשה )זו(, וידבר, אלא ויאמר, ללמדך, שכל  -וידבר ה' אלי וגו'  כאשר תמו וגו'.
, ללמדך, שאין השכינה שורה על ל"ח שנה שהיו ישראל נזופים לא נתייחד עמו הדבור בלשון חבה פנים אל פנים וישוב הדעת

ארץ רפאים  - ארץ רפאים תחשב)כ(  מבן עשרים שנה היוצאים בצבא: - אנשי המלחמה הנביאים אלא בשביל ישראל:
לא לענין  - כאשר עשו לי בני עשו)כט(  ים, אבל לא זו היא שנתתי לאברהם:נחשבת אף היא לפי שהרפאים ישבו בה לפנ

 מוסב על אעברה בארצך: - עד אשר אעבור את הירדן לעבור את ארצם אלא לענין מכר אוכל ומים:
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  לדברים פרק ב רשב"ם
כת' כאשר עשו לי בני עשו היושבים  לא אלה הם אותן אדום שיצאו בחרב לקראת ישראל, שהרי באלה - הישבים בשעיר)ד( 

זה פירוש רבינו. אבל לי הצעיר אין נראין דבריו בזה, כי בני בשעיר, אבל אדום לא מכרו כלום וכת' בהם ויט ישראל מעליו. 
עשו היושבים בשעיר הם הם אדום כי לא מצינו להם יישוב כי אם בהר שעיר ]ושמם הוזכר[ במקומו בכל קריה. ומה שקשה 

ו כאשר עשו לי בני עשו, אינו עונה כי אם על מה שאמור למעלה אוכל בכסף תשבירני כאשר עשו לי בני עשו שלא לרבינ
לקחנו מאתם שום דבר כי אם במכר כמו שאמור בעניין אתם עברים בגבול אחיכם בני עשו וגו' אבל אכל תכרו מאתם בכסף 

שצוה הק' כמו שנ' כאשר עשו לי בני עשו, דרך סיבתם את ואכלתם וגם מים תכרו מאתם בכסף ושתיתם, וכן עשיתם כמו 
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
אבל בשאר  - והמואבים היושבים בער)כט(  :מה שהיו צריכים. וזהו האמת והישרמקום היו קונים משלהם דרך הליכתם מ

מואבים כת' בהן אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים. וכן ]בני עשו[ היושבים בשעיר, כמו שפירשתי למעלה אבל בני עשו 
 ויט ישראל מעליו ויסובו את הר שעיר ימים רבים: הקרויים אדום יצאו לקראתכם בחרב

 
 
 
 

 [ה"שנה תרל]פרשת כי תצא לשפת אמת 

ע"ד אשר לא קדמו כו' ואשר שכר עליך כו'. קשה חיבור ב' הטעמים שכיון שרצו לקללם.  לא יבא עמוני כו'
ו מה זה לחשוב על שלא יצאו בלחם ומים כו'. וברש"י ז"ל שגדול המחטיאו כו'. וביאור הענין כי בנ"י נברא
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 

ועמון ומואב אם בהם. ונאמר באדום כי אחיך הוא ובמצרי גר היית בארצו וכ"ז לבקש להם צד התקרבות 
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 
י. ואף שכל האומות רשעים הם. רק לבנ"י כי בנ"י הם עיקר הבריאה ולכן בגודל רשעתם מרגישין גם בנ"

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:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


