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 דברים פרק ז 
 ַהִחִ�י ִמָ"ֶניָ	 ַרִ!י�  �ִי� ְוָנַ�ל ְלִרְ�ָ�� ָ�ָ�ה ָבא �ָ�ה ֲאֶ�ר ָה�ֶר� ֶאל ֱאלֶֹהיָ	 ְיקָֹוק ְיִביֲאָ	 ִ�י) א(

 ְיקָֹוק 'ְנָתָנ�) ב( :ִמֶ�ָ+ ַוֲעצ'ִמי� ַרִ!י� ג�ִי� ִ�ְבָעה ְוַהְיב'ִסי ְוַהִחִ'י ְוַהְ"ִרִ&י ְוַהְ�ַנֲעִני ְוָהֱאמִֹרי ִ�יְוַהִ ְרָ 
� 2ִתְתַחֵ� ְולֹא) ג( :ְתָח1ֵ� ְולֹא ְ!ִרית ָלֶה� ִתְכרֹת לֹא אָֹת� ַ�ֲחִרי� ַהֲחֵר� ְוִהִ�יָת� ְלָפֶניָ	 ֱאלֶֹהיָ	!ָ 

 �5 ְוָחָרה ֲאֵחִרי� ֱאלִֹהי� ְוָעְבד' ֵמ�ֲחַרי ִ!ְנָ	 ֶאת ָיִסיר ִ�י) ד( :ִלְבֶנָ	 ִת3ַח לֹא 'ִב�� ִלְבנ� ִת2�ֵ לֹא ִ!ְ�ָ	
 ַוֲאֵ�יֵרֶה� ַ�ֵ!ר'ְ� 'ַמ8ֵבָֹת� ִ��ֹצ' ִמְזְ!חֵֹתיֶה� ָלֶה� ַתֲע6' �ֹה ִא� ִ�י) ה( :ַמֵהר ְוִהְ�ִמיְדָ	 ָ!ֶכ� ְיקָֹוק

 ִלְהי�ת ֱאלֶֹהיָ	 ְיקָֹוק ָ!ַחר ְ!ָ	 ֱאלֶֹהיָ	 ַליקָֹוק �ָ�ה ָקד�� ַע� ִ�י) ו( :ָ!ֵא� 6ְ�ְִרפ'2 'ְפִסיֵליֶה� ְ�ַג9ֵע'2
 ַוִ>ְבַחר ָ!ֶכ� ְיקָֹוק ָחַ�ק י�ָהַעִ� ִמָ�ל ֵמר;ְ!ֶכ� לֹא) ז( :ָהֲאָדָמה ְ"ֵני ַעל ֲאֶ�ר ָהַעִ�י� ִמ�ֹל ְסג;ָ:ה ְלַע� ל�

� ִנְ�ַ!ע ֲאֶ�ר ַהְ<ב;ָעה ֶאת 'ִמָ<ְמר� ֶאְתֶכ� ְיקָֹוק ֵמ�ֲהַבת ִ�י) ח( :ָהַעִ�י� ִמָ�ל ַהְמַעט �ֶ�� ִ�י ָ!ֶכ
� ִ�י ְוָיַדְעָ�) ט( :ִמְצָרִי� ֶמֶלְ	 ְרעֹהַ" ִמַ>ד ֲעָבִדי� ִמֵ!ית ַוִ>ְפ9ְָ	 ֲחָזָקה ְ!ָיד ֶאְתֶכ� ְיקָֹוק ה�ִציא ַלֲאבֵֹתיֶכ

 ִמְצ�ָתיו> מצותו <'ְל�ְֹמֵרי ְלאֲֹהָביו ְוַהֶחֶסד ַהְ!ִרית �ֵֹמר ַה1ֱֶאָמ2 ָהֵאל ָהֱאלִֹהי� ה'א ֱאלֶֹהיָ	 ְיקָֹוק
 ְוָ�ַמְרָ�) יא( :ל� ְיַ�ֶ:� ָ"ָניו ֶאל ְל6ְֹנא� ְי�ֵחר לֹא ְלַהֲאִביד� ָ"ָניו ֶאל ְל6ְֹנ�יו 'ְמַ�ֵ:�) י( :9�ר ְלֶאֶל5

3ִי� ְוֶאת ַהִ�ְצָוה ֶאת  :ַלֲע6�ָת� ַה>�� ְמַצְ'ָ	 �נִֹכי ֲאֶ�ר ַהִ�ְ�ָ"ִטי� ְוֶאת ַהח;
 

 י"רש
 אסור. ח2 לה� תת2 לא A תחנ� לא) ב( :הברזל ונשל) ה, יט דברי� (וכ2, והתזה השלכה לשוA 2 ונשל) א(

 בנו A מאחרי בנ� את יסיר כי) ד( :באר� חנייה לה� תת2 אל אחר דבר. זה גוי נאה כמה רלומ לאד� לו
 קרוי הגוי מ2 הבא בת	 שב2 למדנו. מאחרי בת	 לו תלד אשר בנ	 את יסיר בת	 את כשישא גוי של
 את תסיר כי תקח לא בתו על נאמר לא שהרי, בנה אלא בנ	 קרוי אינו הגויה מ2 הבא בנ	 ב2 אבל, בנ	

 A ואשירה� :אחת אבA 2 מצבות� :בני2 של A מזבחתיה�) ה( :'וגו בנ	 את יסיר כי אלא, מאחרי נ	ב
 את� שאי2 לפי ומדרשו. כפשוטו A מרבכ� לא) ז( :צלמי� A ופסיליה� :אות2 שעובדי2 אילנות

�, עצמכ� הממעטיA 2 המעט את� כי :בכ� חשקתי לפיכ	 טובה לכ� משפיע כשאני עצמכ� מגדילי
 ונחנו) ח, טז שמות (שאמרו ואהר2 משה וכגו2, ואפר עפר ואנכי) כז, יח בראשית (שאמר, ברה�א כגו2
 אלהי בכל מי) כ, לו ש� (שאמר וסנחריב, לעליו2 אדמה) יד, יד ישעיה (שאמר כנבוכדנצר לא, מה

 משמש כי הרי A המעט את� כי :ישבתי אלהי� מושב אני אל) ב, כח יחזקאל (שאמר וחיר�, הארצות
' ה מאהבת אלא, בכ�' ה חשק מרובכ� לא. אלא בלשו2 משמש כי הרי A 'ה מאהבת כי) ח( :דהא לשו2ב

�, ה דברי� )אומר הוא ולהלA 2 דור לאל�( ט( :השבועה את שמרו מחמת A השבועה את ומשמרו :אתכ
 שהוא ולהל2, לאל5 אומר הוא, מיראה העושי2, מצותיו לשומרי אצל סמו	 שהוא כא2, לאלפי�) ט

 העושי2 אלו A לאוהביו :לאלפי� אומר הוא, גדול יותר ששכר�, מאהבה העושי2, לאוהביו אצל סמו	
 גמולו לו משל� בחייו A פניו אל לשנאיו ומשל�) י( :מיראה העושי2 אלו A מצותיו ולשומרי :מאהבה

 :שכר� ליטול הבא לעול� ולמחר A לעשות� היו�) יא( :הבא העול� מ2 להאבידו כדי הטוב
 
 

 א "מסכת חולין דף פט ע
 רבי של בנו אליעזר רבי של דבריו מוצא שאתה מקו� כל: שמעו2' בר אלעזר רבי משו� יוחנ2 רבי אמר
 אמר', וגו בכ�' ה חשק העמי� מכל מרבכ� לא )'ז דברי�(, כאפרכסת אזני	 עשה בהגדה הגלילי יוסי
� ממעטי2 את� גדולה לכ� שפיעמ שאני בשעה שאפילו, בכ� חושקני: לישראל הוא ברו	 הקדוש לה

� אמר A ואהר2 למשה, ואפר עפר ואנכי )ח"י בראשית( לפני אמר A לאברה� גדולה נתתי, לפני עצמכ
, כ2 אינ2 כוכבי� עובדי אבל, איש ולא תולעת ואנכי )ב"כ תהלי�( אמר A לדוד, מה ונחנו )ז"ט שמות(

 לסנחריב', ה מי )'ה שמות( אמר A לפרעה, רעי לנו נבנה הבה )א"י בראשית( אמר A לנמרוד גדולה נתתי
A אמר )�, עב במתי על אעלה )ד"י ישעיהו) אמר A לנבוכדנצר', וגו הארצות אלהי בכל מי (ח"י' ב מלכי

�: יוחנ2' ר ואיתימא רבא אמר. ימי� בלב ישבתי אלהי� מושב )ח"כ יחזקאל( אמר A צור מל	 לחיר
 ואילו, ואפר עפר ואנכי כתיב באברה� דאילו. אברה�ב שנאמר ממה יותר ואהר2 במשה שנאמר גדול

 משה בשביל אלא מתקיי� העול� אי2: יוחנ2' ר ואיתימא רבא ואמר. מה ונחנו כתיב ואהר2 במשה
 . בלימה על אר� תולה )ו"כ איוב( הת� וכתיב, מה ונחנו הכא כתיב, ואהר2
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 ם "רשב
 יבינו לבב אנשי A העמי� מכל מרובכ� לא) ז(
 היו שישראל סבור היה רבינו משה וכי יתמהוו

� האומות מכל מרובי� שיהו הדבר בזה טועי
� שאמר ועוד? מרובכ� לא לאמר שהוצר	 שבעול

' הק יאהב מרובי� שה� בשביל וכי. בכ� י"י חשק
� ונשל למעלה שאמר לפי, פירושו כ	 אלא? אות
� רבי� גוי� שבעה' וגו החתי מפני	 רבי� גוי

� מאות2 מרובי� אנו תאמרו ושמא, ממ	 ועצומי
 לא. אות� נגרש ידינו ובעוצ� עממי� שבעה

� ולא, עממי� שבעה אות� מכל את� מרובי
� את� אלא אות� לנצח בכ� י"י חשק מרובכ

 י"י מאהבת אלא. עממי�' ז אות� מכל המעט
� אות� ונשל לאבותיכ� שבועתו ובשביל אתכ
 :מפני	

 ן "רמב
 A סגלה לע� לו להיות אלהי�' ה בחר ב�) חAו(

, מעלה מלאכי בכל ומושל שוטר קצי2 ל	 שאי2
 תטעה לא ולכ	, ידו תחת' ה סגולת אתה אבל

 זה הזכרתי וכבר, העמי� מאלהי ז"ע לעבוד
� A העמי� מכל מרבב� לא טע� וזה. רבות פעמי

 שכתוב כעני2 למל	 הרבי� שיהיו ראוי היה כי
 שרי ויפקיד, מל	 הדרת ע� ברב) כח יד משלי(
 כ2 פ"ואע המעט ואת�, הנשארי� בראש באותצ

 שנקשר A חשק וטע� :בכ� ויבחר בכ� חשק
� מלשו2, לעול� מכ� יפרד שלא אמי� בקשר עמכ

� מכל A בכ� ויבחר). י כז שמות (כס5 וחשוקיה
� הבחירה כי, לו ונחלה סגולה את� שתהיו העמי

 כי, הטע� ואמר. האחרי� מ2 ברירה מקו� בכל
 אתכ� שראה, בכ� חרב A אתכ�' ה מאהבת
�  יותר לאהבה ונבחרי� לפניו להתאהב ראויי

 הבא בכל אוהבו את לסבול הידוע לאוהב הנבחר כי, הבחירה מ2 טע� בזה הזכיר ולא .העמי� מכל
 כי, באומות ישראל ה� עזי� שלשה) ב כה ביצה (שאמרו כמו, ע� מכל לכ	 ראויי� וישראל, ממנו עליו

 עד ענינ� שהגיע אבותיכ� בעבור A בכ� וטע�). ט מב ר"שמו (צלוב או ודאייה או, בנסיונות לו יעמדו
. חזקה ביד מצרי� מאר� אתכ� הוציא כ2 ועל, הבטחת� ותבטל החטא יגרו� שלא כדי לה� שנשבע
 :תחתי	 וסבא כוש מצרי� כפר	 נתתי) ג מג ישעיה (שנאמר כעני2, תחתי	 אות� שהכה רמז A ויפד�
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