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 דברים פרק כח
ם ְלֵהיִטיב  ר ָשש ְיֹקָוֹק ֲעֵליכֶׁ ֲאשֶׁ ם )סג( ְוָהָיה כַּ ְתכֶׁ ְשִמיד אֶׁ ם ּוְלהַּ ְתכֶׁ ֲאִביד אֶׁ ם ְלהַּ ם ֵכן ָיִשיש ְיֹקָוֹק ֲעֵליכֶׁ ְתכֶׁ ְרּבות אֶׁ ם ּוְלהַּ ְתכֶׁ אֶׁ

ִמים ִמְֹקֵצה ָהָארֶׁ  ֱהִפיְצָך ְיֹקָוֹק ְּבָכל ָהעַּ ָתה ָבא ָשָמה ְלִרְשָתּה: )סד( וֶׁ ר אַּ ל ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ ם ֵמעַּ ְחתֶׁ ד ְֹקֵצה ָהָארֶׁ ץ ְוָעבַּ ְוִנסַּ ְדָת ָשם  ץ ְועַּ
ְרִּגיעַּ ְולֹא ִיְהיֶׁה מָ  ּגוִים ָהֵהם לֹא תַּ ן: )סה( ּובַּ יָך ֵע ץ ָוָאבֶׁ ֲאֹבתֶׁ ָתה וַּ ְעָת אַּ ר לֹא  ָידַּ ן ְיֹקָוֹק ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאשֶׁ ָך ְוָנתַּ ְגלֶׁ נוחַּ ְלכַּ  רַּ

יָך יֶׁ ש: )סו( ְוָהיּו חַּ ֲאבון ָנפֶׁ ִים ְודַּ ָּגז ְוִכְליון ֵעינַּ ר  ָשם ֵלב רַּ ֹּבֹקֶׁ יֶׁיָך: )סז( ּבַּ ֲאִמין ְּבחַּ ְיָלה ְויוָמם ְולֹא תַּ ְדָת לַּ ד ּוָפחַּ גֶׁ ְתֻלִאים ְלָך ִמנֶׁ
ר ִת  יָך ֲאשֶׁ ְרֵאה ֵעינֶׁ ר ִתְפָחד ּוִממַּ ד ְלָבְבָך ֲאשֶׁ חַּ ר ִמפַּ ר ִמי ִיֵתן ֹּבֹקֶׁ ב תֹאמַּ רֶׁ ב ּוָבעֶׁ רֶׁ ר ִמי ִיֵתן עֶׁ ֱהִשיְבָך ְיֹקָוֹקתֹאמַּ ה: )סח( וֶׁ ִים  ְראֶׁ ִמְצרַּ
ֲעָבִדים ְוִלְש  יָך לַּ ם ָשם ְלֹאְיבֶׁ ְרתֶׁ כַּ ְרִתי ְלָך לֹא ֹתִסי  עוד ִלְרֹאָתּה ְוִהְתמַּ ר ָאמַּ ְך ֲאשֶׁ רֶׁ דֶׁ ה ִדְבֵרי ָּבֳאִניות ּבַּ ֶֶׁ ָפחות ְוֵאין ֹֹקנֶׁה: ס )סט( ֵא

ת ְּבֵני ִיְשָרֵאל ּבְ  ה ִלְכֹרת אֶׁ ת ֹמשֶׁ ר ִצָּוה ְיֹקָוֹק אֶׁ ְּבִרית ֲאשֶׁ ְּבִריתהַּ ד הַּ בַּ ְֶ רֶׁ ץ מוָאב ִמ ת ִאָתם ְּבֹחֵרב: אֶׁ ר ָכרַּ  ֲאשֶׁ
 

 רש"י 
 לשון עֹקירה וכן )משלי טו, כה( בית גאים יסח ה': - ונסחתם את אויביכם עליכם להאביד וגו': - כן ישיש ה')סג( 
לא )סה(  כתרגומו, לא עבודת אלהות ממש, אלא מעלים מס וגולגליות לכומרי עבודה זרה: - ועבדת שם אלהים אחרים)סד( 

לב חרד, כתרגומו דחל, כמו )שם יד ט( שאול מתחת רגזה לך,  - לב רגז לא תנוח, כמו )ישעיה כח, יב( וזאת המרגעה: - תרגיע
)סו(  מצפה לישועה ולא תבא: - וכליון עינים רגזו:)שמות טו, יד( שמעו עמים ירגזון, )שמואל ב' כב, ח( מוסדות השמים י

על הספֹק, כל ספֹק ֹקרוי תלוי, שמא אמות היום בחרב הבאה עלינו. ורבותינו דרשו זה הלוֹקח תבואה מן  - חייך תלואים לך
י ויהיה הערב של אמש. ובערב תאמר מ - בבקר תאמר מי יתן ערב)סז(  זה הסומך על הפלטר: - ולא תאמין בחייך השוֹק:

 בספינות בשביה: - באניות)סח(  של שחרית, שהצרות מתחזֹקות תמיד וכל שעה מרובה ֹקללתה משלפניה: -יתן בֹקר 
 כי יגזרו עליך הרג וכליון: - ואין קנה אתם מבֹקשים להיות נמכרים להם לעבדים ולשפחות: - והתמכרתם שם לאיביך

יתכן לפרש והתמכרתם לשון ונמכרתם על ידי מוכרים  בלע"ז איפורוונדרי" ץ וו"ש ]ותמכרו עצמכם[ ולא - והתמכרתם
מלבד  שיֹקבלו עליהם את התורה באלה ובשבועה: - לכרת את בני ישראל)סט(  אחרים, מפני שנאמר אחריו ואין ֹקונה:

 ֹקללות שבתורת כהנים שנאמרו בסיני: - הברית

 
 דברים פרק ל

ְדָבִרים  יָך ָכל הַּ ר ִהִדיֲחָך ְיֹקוָ )א( ְוָהָיה ִכי ָיֹבאּו ָעלֶׁ ּגוִים ֲאשֶׁ ָך ְּבָכל הַּ ל ְלָבבֶׁ ֲהֵשֹבָת אֶׁ יָך וַּ ִתי ְלָפנֶׁ ר ָנתַּ ְקָלָלה ֲאשֶׁ ְּבָרָכה ְוהַּ ה הַּ ֶֶׁ ֹק ָהֵא
ָתה ּו יום אַּ ְּוָך הַּ ר ָאֹנִכי ְמצַּ ְעָת ְבֹֹקלו ְכֹכל ֲאשֶׁ יָך ְוָשמַּ ד ְיֹקָוֹק ֱאֹלהֶׁ ְבָת עַּ יָך ָשָמה: )ב( ְושַּ ָך: )ג( ְוָשב ָבנֶׁ ֱאֹלהֶׁ ְפשֶׁ יָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל נַּ
יָך ָשָמה: ר ֱהִפיְצָך ְיֹקָוֹק ֱאֹלהֶׁ ִמים ֲאשֶׁ ְצָך ִמָכל ָהעַּ ָך ְוָשב ְוִֹקּבֶׁ ת ְשבּוְתָך ְוִרֲחמֶׁ יָך אֶׁ  ְיֹקָוֹק ֱאֹלהֶׁ

 

 רש"י 
שהשכינה כביכול שרויה עם ישראל  היה לו לכתוב והשיב את שבותך, רבותינו למדו מכאן - ושב ה' אלהיך את שבותך)ג( 

בצרת גלותם, וכשנגאלין הכתיב גאולה לעצמו, שהוא ישוב עמהם. ועוד יש לומר, שגדול יום ֹקבו ץ גליות ובֹקושי, כאלו הוא 
עצמו צריך להיות אוחז בידיו ממש איש איש ממֹקומו, כענין שנאמר )ישעיה כז, יב( ואתם תלֹקטו לאחד אחד בני ישראל, 

 שאר האומות מצינו כן )ירמיהו מח מז( ושבתי שבות מואב:וא  בגליות 
 

 שמות פרק יד פסוק יג
ר יום ִכי ֲאשֶׁ ם הַּ ה ָלכֶׁ ֲעשֶׁ ר יַּ ת ְיֹקָוֹק ֲאשֶׁ ת ְישּועַּ ְצבּו ּוְראּו אֶׁ ל ִתיָראּו ִהְתיַּ ל ָהָעם אַּ ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ יֹאמֶׁ יום לֹא  וַּ ִים הַּ ת ִמְצרַּ ם אֶׁ ְרִאיתֶׁ

ד עוָלם: ֹתִספּו ִלְרֹאָתם עוד  עַּ
 

 רש"י 
 מה שראיתם אותם אינו אלא היום, היום הוא שראיתם אותם ולא תוסיפו עוד: - כי אשר ראיתם את מצרים וגו'

 
 ויקרא פרק כו

ֹּלָתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָתם  ְלִתים ְלכַּ ְסִתים ְולֹא ְגעַּ ם לֹא ְמאַּ רֶׁ ץ ֹאְיֵביהֶׁ ם זֹאת ִּבְהיוָתם ְּבאֶׁ ם: )מד( ְואַּ  ּגַּ  ִכי ֲאִני ְיֹקָוֹק ֱאֹלֵהיהֶׁ
ם ֵלאֹלִה  ּגוִים ִלְהיות ָלהֶׁ ִים ְלֵעיֵני הַּ רֶׁ ץ ִמְצרַּ ר הוֵצאִתי ֹאָתם ֵמאֶׁ ם ְּבִרית ִראֹשִנים ֲאשֶׁ ְרִתי ָלהֶׁ  ים ֲאִני ְיֹקָוֹק:)מה( ְוָזכַּ

 

 רש"י 
 ץ אויביהם, לא אמאסם לכלותם וא  אפילו אני עושה עמהם זאת הפורענות אשר אמרתי בהיותם באר - ואף גם זאת)מד( 

 של שבטים: - ברית ראשנים)מה(  ולהפר בריתי אשר אתם:
 

 דברים פרק יז פסוק טז
ם לֹא ֹתִספּון לָ  ר ָלכֶׁ יֹקָוֹק ָאמַּ ְרּבות סּוס וַּ ן הַּ עַּ ְיָמה ְלמַּ ת ָהָעם ִמְצרַּ ה ֶו סּוִסים ְולֹא ָיִשיב אֶׁ ְרּבֶׁ ֹק לֹא יַּ ה עוד:רַּ זֶׁ ְך הַּ רֶׁ דֶׁ  שּוב ּבַּ
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