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)ח( וא ירחיב  7כאשר נשבע לתת ל
אר קיני וקנזי וקדמוני) :ט( ויספת
ל עוד שלש  7הרי תשע .שלש
שבעבר הירד ושלש שבאר כנע
ושלש לעתיד לבא:

רמב"ן דברים פרק יט

)ח( וא ירחיב ה' אלהי את גבל  7הפרשה
הזו עתידה ,וכבר הזכרתי מזה בפרשת ראה
אנכי )לעיל יב כ( .כי מתחילה אמר כי יכרית ה'
אלהי את הגוי אשר ה' אלהי נות ל את
 5ארצ" ,והגויי אשר ה' אלהי נות ל את
ארצ" ירמוז לכל השבעה אשר יזכיר בכל
מקו .וכ יאמר עליה ,ונשל את הגוי האל
מפני )לעיל ז כב( ,וברשעת הגוי האלה )ש
ט ד( ,והוריש ה' את כל הגוי האלה מלפניכ
) 10ש יא כג( ,רק מערי העמי האלה )להל כ
טז( ,וכ במקומות רבי:
וצוה כי לאחר ירושה וישיבה בארצ יבדיל
שלש ערי ,ובה תשלו המצוה כמו שאמר
)במדבר לה יג( שש ערי מקלט תהיינה לכ,
 15ואמר )ש פסוק יד( את שלש הערי תתנו
מעבר לירד ואת שלש הערי תתנו באר כנע,
ולא צוה בתורה ביותר משש הערי האלה .וכ
בכל מצות שבתורה הנוהגות לאחר ירושה
וישיבה מתחייבי בה לאחר ירושת שבעה
 20גוי אלו .אבל במצוה הזאת לבדה הוסי?
בכא וא ירחיב ה' אלהי את גבול .ולא
אמר "כאשר דבר ל" כמו שאמר בכי ירחיב ה'
אלהי את גבול של בשר תאוה )לעיל יב כ(,
כי ה' לא הבטיח אות בשו מקו לתת לה
 25רק שבעת הגוי האלה ,אבל הזכיר כא
האבות וא ירחיב ה' אלהי את גבול כאשר
נשבע לאבותי ונת ל את כל האר אשר דבר
לתת לאבותי  7וזה ירמוז לכל עשרה עממי
שנאמרו לאברה:
 30והתנה בזה כי תשמור את כל המצוה וגו' 7
והנה דבר ברור הוא כי השבעה גוי עצמ לא
יירשו אות בעבר על התורה ,כאשר אמר
פעמי רבי ,למע תחיו ובאת וירשת את
האר )לעיל ד א( ,למע אשר תבא אל האר
) 35להל כז ג( ,כי א שמור תשמרו את כל
המצוה הזאת והוריש ה' את כל הגוי האלה

מלפניכ )לעיל יא כב כג( .וכאשר עבר עכ על
החר ,והוא איש אחד ,נאמר )יהושע ז יב( ולא
יוכלו בני ישראל לקו לפני אויביה ער? יפנו
 40לפני אויביה .א"כ מה התנאי הזה אשר יתנה
בשלשת העממי האלה לבד ,וא ירחיב ה'
אלהי את גבול כי תשמר את כל המצוה וגו'.
והטע בזה ,כי היה הרצו לפניו יתבר
שינחיל אות בימי משה ויהושע השבעה אשר
 45הבטיח במצרי ובמדבר ,כי היה גלוי לפניו
שתגיע זכות לכ ,ומפני זה חייב אות בכל
המצות בירושה של אלו ,וחייב אות בשש ערי
מקלט והבדיל יהושע ,אבל על השלשה
הנשארי התנה כי תשמור את כל המצוה
 50לאהבה את הש וללכת בדרכיו וגו' ,והוא
לומר שיקיימו כול כל התורה כולה .ואי
שו מצוה תלויה בכ זולתי שלש הערי
האלה .ומה טע לאמר ,כי תשמור ללכת
בדרכיו כל הימי תוסי? ל שלש הערי ,כי
 55מי יודע מה יהיה אחרי כ כל הימי:
ואמר ר"א ,כל הימי ,בלי הפסק ביניה.
ואיננו נכו .אבל כי  7תשמר ,כאשר תגיע
זכות שתשמור כל המצוה ,לאהבה את הש 7
אהבה שלימה קיימת לעול ,שיהיה גלוי לפניו
 60שלא תחטא עוד לעול ,אז ירחיב את גבול
וית ל כל העמי .והוא לימי אשר אמר
)להל ל ו( ומל ה' אלהי את לבב ואת לבב
זרע" ,ולבב זרע" יורה על כל הימי
העתידי לבוא ,וכעני שנאמר בקבלה )ירמיה
 65לב לט מ( ונתתי לה לב אחד ודר אחד
ליראה אותי כל הימי לטוב לה ולבניה
אחריה ,וכרתי לה ברית עול אשר לא
אשוב מאחריה להיטיבי אות ואת יראתי
את בלבב לבלתי סור מעלי .ואז כאשר
 70יכרות לה ברית עול יבדילו שלש הערי
האלה:
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)יח( לזרע נתתי  7אמירתו של הקב"ה כאילו
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דבוק לאר ישראל קוראהו גדול א? על פי
ַה ָדֹל נְ ַהר ְָ Aרת) :יט( ֶאת ַה ֵBינִ י וְ ֶאת ַה ְBנִ ִ)י וְ ֵאת
שהוא מאוחר בארבעה נהרות היוצאי מעד,
ַה ְַ Bדמֹנִי) :כ( וְ ֶאת ַה ִח ִ2י וְ ֶאת ַה ְִ Aר ִ)י וְ ֶאת ָה ְר ָפ ִאי:
שנאמר והנהר הרביעי הוא פרת .משל הדיוט
ָי וְ ֶאת
)כא( וְ ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי וְ ֶאת ַה ְ ַנ ֲענִי וְ ֶאת ַה ִ ְר ִ
עבד מל מל ,הדבק לשחוור וישתחוו ל:
ב-סי:
ַהיְ ִ
)יט( את הקיני  7עשר אומות יש כא ולא נת
לה אלא שבעה גוי ,והשלשה אדו ומואב ועמו ,וה קיני קניזי וקדמוני עתידי להיות ירושה
לעתיד ,שנאמר )ישעיה יא יד( אדו ומואב משלוח יד ובני עמו משמעת:
)כ( ואת הרפאי  7אר עוג ,שנאמר בה )דברי ג יג( ההוא יקרא אר רפאי:
בראשית רבה  -פרשה מד

]כג[ רבי דוסתאי בש רבי שמואל בר נחמ אמר לפי שאינו מזכיר כא החוי לפיכ הוא מביא רפאי
תחתיה ,רבי חלבו בש רבי אבא בש רבי יוחנ כ עלה בדעתו של מקו להנחיל לה לישראל אר
עשרה עממי ,את הקיני ואת הקנזי ,ואת הקדמוני ,ולא נת לה אלא ז' ,את החתי ,ואת הפרזי ,ואת
הרפאי ,ואת האמורי ,ואת הכנעני ,ואת הגרגשי ,ואת היבוסי ,הרי שבעה ,ולמה נת לה שבעה
)פירוש לעיל( ,ואיזה ה הג' שלא נית לה ,רבי אומר ערביה שלמייה ,נוטייה ,רבי שמעו ב יוחאי
אומר דרמוסקוס ,ואסייא ,ואספמייא ,ר"א ב יעקב אמר ,אסיא ותרקי וקרטגינה ,רבנ אמרי אדו
ומואב ,וראשית בני עמו ,ה הג' שלא נת לה בעוה"ז ,אדו שנאמר )דברי ב( כי לא את ל
מארצו ירושה כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר ,ובמואב כתיב )ש דברי ב'( אל תצר את מואב ואל
תתגר ב מלחמה ,קנזי הוא מעשו ,קיני וקדמוני הוא מעמו ומואב אבל לימות המשיח יחזרו ויהיו
לישראל כדי לקיי מאמרו של הקב"ה אבל עכשיו שבעה נת לה שנאמר )ש דברי ז( שבעה גוי
רבי ועצומי ממ ,אמר רבי יצחק חזירתא רעיא בעשרה ואימרתא ולא בחד ,כל אילי אמר הקב"ה
לאברה דיהב ליה את הקיני ואת הקנזי וגו' ,ועדיי ושרי אשת אברה לא ילדה לו.
משך חכמה לדברים יט ,ח

וא ירחיב וכו' כאשר נשבע לאבותי וכו' .בספרי )פ' פב( הכל בזכות אבות ,אשר דבר לתת לאבותי
הכל בזכות אבות .פירושו דמוכח דהשבועה אינה מכרחת לתת את כל האר לה ורק כי תשמור את
כל המצוה הזאת כו' ,מוכח דמה שאינו נות לה הג' ארצות קיני קניזי קדמוני ,שזה אדו עמו
ומואב ,הוא ג"כ בזכות אבות ,כמו שדרשו ז"ל והביאו רש"י בדברי )ב ,ה( על הפסוק עד מדר כ?
רגל ,שהכל בזכות אברה ,ולוט נחשב כבנו ,וזה שלה יש זכות אבות רק כי תשמר לעשות כו' אז יהא
זכות אבותי מסייעת שתקח אות.
והנה יש שתי אופני גאולות )סנהדרי צח( ,האחת בעתה שזה א לא זכו ,ואז יתקיי ואת רוח
הטומאה אעביר וכו' )זכריה יג ,ב( ,וגר זאב ע כבש )ישעיה יא ,ו( ,ולא ישמע עוד שוד ושבר כו' )ש ס,
יח( ,ולא יהיה נרצח בשוגג ג"כ ,והאחת דאחישנה ,והיא כאשר יזכו ויהיה דור שכולו זכאי ,ואז יהיה
עול כמנהגו נוהג ואי בי וכו' אלא שעבוד מלכיות בלבד )ברכות לד ,( :ולכ אמר פה וא ירחיב ד'
את גבול כי תשמר לעשות את כל המצוה ,זהו האופ דאחישנה ,אז ויספת ל עוד שלש ערי על
השלש האלה.
דברים פרק ז פסוק ז

משן חכמה לדברים ז ,ז

לא מרובכ מכל העמי וכו' כי את המעט
 ֶכ ִמ ָל ָה ַע ִ(י ָח ַק יְ קֹוָק ָ ֶכ וְַ ִ/ב ַחר
לֹא ֵמר ְ
כו' ,כי מאהבת ד' אתכ ומשמרו את השבועה
ַ 20ה ְמ ַעט ִמ ָל ָה ַע ִ(י:
ָ ֶכ ִי ֶ
כו' ,וידעת וכו' האל הנאמ שומר הברית וכו' 7
הרצו ,דא מפני השבועה ,הלא תשאל איפוא ה הג' אומות קיני ,קניזי ,קדמוני ,וידעת כי הוא נאמ
שומר הברית ,ונאמ הוא שעוד ית לכ ויוסי? לקיי השבועה בכללה ,להוריש אות מפני.
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