
אוסף מקורותאוסף מקורותאוסף מקורות
   הכנה להקהלהכנה להקהלהכנה להקהל



דבר המחמ"ד

מצוות הקהל נמצאת  בסמיכות לחג הסוכות של שנת השמיטה.

אולי נכון לשאול דווקא כאן – "מה עניין שמיטה להר סיני" או בעצם למצוות הקהל?

מדוע מקהילים את העם דווקא פעם בשבע שנים ודווקא סמוך לסיומה של שנת

השמיטה?

החזקוני מוצא סיבה פרקטית, אבל יש בה עומק גדול. לדעתו, חג הסוכות של מוצאי

השמיטה הוא מועד שבאופן אמיתי אין לחקלאי מה לעשות בו. אם בשנה רגילה חג

הסוכות מהווה את אסיף התבואה, בשנת השמיטה אין מה לאסוף, ולכן החקלאי בטל

ממלאכתו ומגיע למעמד הקהל על מנת לאסוף מזון רוחני לשבע השנים הבאות.

אך בעיני יש כאן מדרגה נוספת. שנת השמיטה היא שנה בה אדם יוצא לסוג של "שנת

שבתון". שנה שבה הוא יכול לעסוק ברוח, בלימוד התורה ובהתקרבות לקב"ה. הוא עולה

מדרגה אחר מדרגה בעולם הרוחני.

רגע לפני חזרתו של החקלאי לחיי המעשה והשכרה, לעולם שכולו חומר, אדמה וגידולי

שדה, הוא עוצר להתבוננות כיצד לוקחים את העושר הרוחני הגדול, את ההתקדמות

בקודש שעשיתי בשנה האחרונה ומייצרים את המדרגה הבאה בתוך ימי המעשה.

אפשר לומר שמצוות הקהל דומה ברעיון שלה לברכת ההבדלה בשבת – היכולת שלנו

לקחת את ההתעלות הרוחנית של השבת ולהעבירה לחיי המעשה.

מצורפת לכם חוברת חשובה זו, המאפשרת לכם אנשי ונשות חינוך יקרים/ות להעביר את

ערך מצוות ההקהל לא רק במעשה, אלא גם בלימוד מותאם בכיתות. כולנו תקווה שבכל

מוסד ומוסד ייקרו את המצווה החשובה הזו, ילמדו עליה ואף יערכו טקס מתאים ומרומם

– נשים, אנשים וטף.

יישר כח גדול לרב חגי כהן ולצוות הרבנים המחוזי על ההשקעה הגדולה בהפקת חוברת

זו, וכולי תקווה שתצמאו אותו כעזר לתכנון אירועי ההקהל.

בהצלחה רבה,

 

ב"ה

הרב תומר גרוסמן מחמ"ד מחוז ירושלים



מבוא

למורה: 

מעמד הקהל נערך כל שבע שנים- במוצאי השמיטה בחג הסוכות בירושלים.

מלך ישראל ההולך תמיד עם ספר תורה כרוך על זרועו ,קורא את התורה לפני

כל עם ישראל ובכך מוסר את המסר הגדול- תורת חיים ממלכתית היא תורתינו.

 

לפניך אוסף המקורות העיקריים ללימוד עם התלמידים – כהכנה לקיום "זכר

למעמד הקהל".

המקורות מספר דברים – אותם קרא המלך בפני עם ישראל במעמד הקהל - 

 משולבים עם פרשנות רש"י וציטוטים מתוך גליונות לפרשה שבוע של נחמה

ליבוביץ, שנבחרה להיות הדמות של החמ"ד בשנת תשפ"ג. 

כל מורה יבחר פרשה אחת או שתיים וילמד בהתאמה לכיתתו.

לדוגמא:

מחנך/ת כתה א' –תביים הצגה עם התלמידים על מעמד הקהל

מחנך/ת כתה ג' – תלמד את פרשת "ואהבת את ה' אלוקיך"

מחנך/ת כתה ח' - ילמד את פרשת המלך.

מחנך/ת כתה י' - ילמד את פרשת הברכות והקללות. 

מומלץ על לימוד בחברותות!

 

בברכת התורה ובהצלחה

 

ב"ה

הרב חגי כהן רכז רבני בתי ספר במחוז ירושלים



שלב מקדים

חלוקת הפסוקים ללמידה

בכתות.

.1

 

המלצות לעריכת

 "מעמד הקהל" בית ספרי

ב"ה

הצגת המעמד 

3. אנשים נשים וטף רואים את מסירת

ספר התורה עד המלך – וה"מלך" קורא.

 

כנס בית ספרי

2. מומלץ לעיין באתר "מינהל החינוך הדתי"
לחומרי עזר להכנת הכנס.

"שישו ושמחו בשמחת התורה"

4. שירה וריקודים עם ספר התורה.

 

https://edu.gov.il/sites/Hemed/professions/atptach/Pages/hakhel.aspx


ב"ה

מה זה מעמד הקהל?

פָרַׁשת ַהֶּמֶל (מעמד הקהל) ֵּכיַצד?

 מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ָחג(סוכות), ַּבְּׁשִמיִני (בשנה השמינית) ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית, 

עֹוִׂשין לֹו (למלך) ִביָמה ֶׁשל ֵעץ ָּבֲעָזָרה, ְוהּוא יֹוֵׁשב ָעֶליָה, ֶׁשֶּנֱאַמר (דברים לא) ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים

ְּבֹמֵעד ְוגֹו'. 

ַחַּזן ַהְּכֶנֶסת נֹוֵטל ֵסֶפר ּתֹוָרה ְונֹוְתָנּה ְלֹראׁש ַהְּכֶנֶסת, 

ְוֹראׁש ַהְּכֶנֶסת נֹוְתָנּה ַלְּסָגן, 

ְוַהְּסָגן נֹוְתָנּה ְלֹכֵהן ָּגדֹול, 

,ְוֹכֵהן ָּגדֹול נֹוְתָנּה ַלֶּמֶל

 ְוַהֶּמֶל עֹוֵמד ּוְמַקֵּבל ְוקֹוֵרא יֹוֵׁשב  

ַאְגִריָּפס ַהֶּמֶל ָעַמד ְוִקֵּבל ְוָקָרא עֹוֵמד, ְוִׁשְּבחּוהּו ֲחָכִמים. 

ּוְכֶׁשִהִּגיַע (שם יז) ְלא תּוַכל ָלֵתת ָעֶלי ִאיׁש ָנְכִרי, ָזְלגּו ֵעיָניו ְּדָמעֹות. 

ָאְמרּו לֹו, ַאל ִּתְתָיֵרא ַאְגִריָּפס, ָאִחינּו ָאָּתה  ָאִחינּו ָאָּתה, ָאִחינּו ָאָּתה.

ְוקֹוֵרא: 

1. ִמְּתִחַּלת ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים (דברים א) ַעד ְׁשַמע, ּוְׁשַמע (שם ו), 

2. ְוָהָיה ִאם ָׁשֹמַע (שם יא), 

3. ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר (שם יד),

4. ִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר (שם כו),

5. ּוָפָרַׁשת ַהֶּמֶל (שם יז), 

6. ּוְבָרכֹות ּוְקָללֹות (שם כח), ַעד ֶׁשּגֹוֵמר ָּכל ַהָּפָרָׁשה.

 ְּבָרכֹות ֶׁשֹּכֵהן ָּגדֹול ְמָבֵר אֹוָתן, ַהֶּמֶל ְמָבֵר אֹוָתן, ֶאָּלא ֶׁשּנֹוֵתן ֶׁשל ְרָגִלים ַּתַחת ְמִחיַלת ֶהָעֹון:                                                           

(מסכת סוטה פרק ז' משנה ו')

משנה זו מתארת את מעמד הקהל האחרון שהיה בבית המקדש לפני חורבן בית המקדש השני.



העברת התורה ממשה
ליהושע ולכל הדורות

ב"ה

טעמי מצוות הקהל

ַוִּיְקָרא ֹמֶׁשה ִליהֹוֻׁשַע ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ְלֵעיֵני ָכל ִיְׂשָרֵאל ֲחַזק ֶוֱאָמץ ִּכי ַאָּתה ָּתבֹוא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה'

ַלֲאֹבָתם ָלֵתת ָלֶהם ְוַאָּתה ַּתְנִחיֶלָּנה אֹוָתם: ַוה' הּוא ַהֹהֵל ְלָפֶני הּוא ִיְהֶיה ִעָּמ א ַיְרְּפ ְוא ַיַעְזֶבָּך א ִתיָרא ְוא

ֵתָחת: ַוִּיְכֹּתב ֹמֶׁשה ֶאת ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ַוִּיְּתָנּה ֶאל ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ֵלִוי ַהֹּנְׂשִאים ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ה' ְוֶאל ָּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל:  ַוְיַצו

ֹמֶׁשה אֹוָתם ֵלאֹמר ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבֹמֵעד ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות: ְּבבֹוא ָכל ִיְׂשָרֵאל ֵלָראֹות ֶאת ְּפֵני ה' אלקיך

ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר ִּתְקָרא ֶאת ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ֶנֶגד ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבָאְזֵניֶהם: ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוֵגְר

ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו ְוָיְראּו ֶאת ה' ֱאקיֶכם ְוָׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת: ּוְבֵניֶהם

ֲאֶׁשר א ָיְדעּו ִיְׁשְמעּו ְוָלְמדּו ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאקיֶכם ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַחיים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת

ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:            (דברים לא)

התורה 
לעם ישראל

לפי שכל עיקרן של עם ישראל היא התורה, ובה

יפרדו מכל אומה ולשון להיות זוכין לחיי עד, תענוג

נצחי שאין למעלה הימנו בנבראים. על כן בהיות

כל עיקרן בה, ראוי שיקהלו הכל יחד בזמן אחד מן

הזמנים לשמוע דבריה, ולהיות הקול יוצא בתוך כל

העם, אנשים ונשים וטף, לאמור: מה הקיבוץ הרב

הזה שנתקבצנו יחד כולנו? ותהיה התשובה: לשמוע

דברי התורה שהיא כל עיקרנו והודנו ותפארתנו.

ויבואו מתוך כך לספר בגודל שבחה והוד ערכה

ויכניסו הכל בלבם חשקה. ועם החשק בה ילמדו

לדעת את השם ויזכו לטובה, וישמח השם במעשיו.

וכענין שכתוב בפרוש בזאת המצוה, ולמען ילמדו

ויראו את ה'.     (ספר החינוך)

מתן תורה

מעמד "הקהל" הוא מעין שיחזור של מעמד הר סיני. "יום

הקהל" – נקרא המעמד בתורה (דברים ט' י'; י' ד'; י"ח

ט"ז). גם בית המקדש מקודש בזכות קודש הקדשים, שבו

הארון, הלוחות והתורה שניתנו בסיני. לכן זוהי הנקודה

המרכזית המלכדת את כל עם ישראל. "תלפיות - תל שכל

הפיות פונים אליו". נמצאים כל ישראל מכוונים למקום

אחד, ודרכו למקום ברוך הוא, האחד והמיוחד. וכשם

שהתורה ניתנה בסיני אחרי שבעה שבועות. כך גם מעמד

"הקהל" נקבע למוצאי שנת השמיטה, אחרי שבע שנים. 

כאן ניתנת התשובה לשאלה הגדולה הפותחת את מצוות

השמיטה: "מה ענין שמיטה אצל הר סיני?" (רש"י ויקרא

כ"ה א'). והתשובה היא, שכל השמיטה מיועדת לקראת

מצוות "הקהל", שהיא חזרה על מעמד הר-סיני, "יום

הקהל", היום בו נוצרה הציבוריות הישראלית על ידי

התורה.  במעמד זה מתקיימת ההבטחה

בסיני: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים

וגוי קדוש". (הרב יעקב אריאל)

סכמו בלשונכם אחד מטעמי

מצוות הקהל!



ב"ה

פרשה ראשונה - אהבת ה'

א} ְוֹזאת ַהִּמְצָוה ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֱאֵהיֶכם ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹעְבִרים ָׁשָּמה}

ְלִרְׁשָּתּה: {ב} ְלַמַען ִּתיָרא ֶאת ה' ֱאקי ִלְׁשֹמר ֶאת ָּכל ֻחֹּקָתיו ּוִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּו ַאָּתה ּוִבְנ ּוֶבן ִּבְנ ֹּכל ְיֵמי

ַחיי ּוְלַמַען ַיֲאִרֻכן ָיֶמי: {ג} ְוָׁשַמְעָּת ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשַמְרָּת ַלֲעׂשֹות ֲאֶׁשר ייַטב ְל ַוֲאֶׁשר ִּתְרּבּון ְמֹאד ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה'

 (ֱאקי ֲאֹבֶתי ָל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש: (פ

ד}   ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאקינּו ה' ֶאָחד: {ה} ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאקי ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפְׁש ּוְבָכל ְמֹאֶד: {ו} ְוָהיּו}

ַבֶּדֶר ּוְבֶלְכְּת ְּבֵביֶת ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּת {ז} ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני :ַהּיֹום ַעל ְלָבֶב ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו

ּוִבְׁשָעֶרי {ט} ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמֻזזֹות ֵּביֶת :ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ֵּבין ֵעיֶני {ח} ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל ָיֶד :ּוְבקּוֶמ ּוְבָׁשְכְּב: 

רש"י  
{ד} ה' אלקינו ה' אחד. ה' שהוא אלקינו  עתה,

ולא אלהי האומות עובדי אלילים, הוא עתיד

להיות ה' אחד, שנאמר כי אז אהפוך אל עמים

שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' (צפניה ג, ט.),

ונאמר ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד

(זכריה יד, ג.):

 {ה} ואהבת. עשה דבריו מאהבה, אינו דומה

עושה מאהבה   לעושה מיראה, העושה אצל רבו

מיראה, כשהוא מטריח עליו, מניחו והולך לו

(ספרי לב.): 

בכל לבבך. בשני יצריך  דבר אחר בכל לבבך,

שלא יהיה  לבך חלוק על המקום (ספרי שם):

 ובכל נפשך. אפילו הוא נוטל את נפשך:

 ובכל מאודך. בכל ממונך, יש לך אדם שממונו  

 חביב עליו מגופו, לכך נאמר ובכל מאדך

(ברכות סא:). דבר אחר ובכל מאדך,   בכל

מדה ומדה שמודד לך, בין במדה טובה בין

במדת פורענות, וכן בדוד הוא אומר, כוס ישועות

אשא  וגו' (תהלים קטז, יג.) צרה ויגון אמצא וגו'

(שם ג.):

ו} והיו הדברים. ומהו האהבה, והיו הדברים

האלה, שמתוך כך אתה מכיר בהקב"ה ומדבק

בדרכיו (ספרי לג.): אשר אנכי מצוך היום. לא

יהיו בעיניך כדיוטגמא ישנה שאין אדם סופנה,

(מחשיבה) אלא כחדשה שהכל רצין לקראתה

{ז} ושננתם. לשון חדוד הוא,   שיהיו מחודדים

בפיך, שאם ישאלך אדם דבר, לא תהא צריך

לגמגם בו, אלא אמור לו מיד (ספרי לד.): לבניך.

אלו התלמידים,   מצינו בכל מקום שהתלמידים

קרוים בנים, שנאמר בנים אתם לה' אלקיכם

(דברים יד, א.), ואומר בני הנביאים אשר בבית אל

(מלכים-ב ב, יב.), וכן בחזקיהו שלמד תורה לכל

ישראל וקראם בנים, שנאמר בני עתה אל תשלו

(דברי הימים-ב כט, יא.), וכשם שהתלמידים

קרוים בנים, שנאמר בנים אתם לה' אלקיכם, כך

הרב קרוי אב, שנאמר אבי אבי רכב ישראל וגו'

(מלכים-ב ב, יב.): ודברת בם. שלא יהא עיקר

דבורך אלא בם,  עשם עיקר ואל תעשם טפל

(ספרי לד.): ובשכבך. יכול אפילו שכב בחצי היום,

תלמוד לומר ובקומך, יכול אפילו עמד בחצי

הלילה, תלמוד לומר בשבתך בביתךובלכתך

בדרך, דרך ארץ דברה תורה (ספרי שם), זמן

שכיבה וזמן קימה:

ח} וקשרתם לאות על ידך. אלו תפילין שבזרוע:

והיו לטטפת בין עיניך. אלו תפילין שבראש, ועל

שם מנין פרשיותיהם נקראו  טטפת, טט בכתפי 

 שתים, פת באפריקי  שתים: {ט} מזוזת ביתך.

מזזת כתיב, שאין צריך  אלא אחת: ובשעריך.

לרבות שערי חצרות ושערי מדינות ושערי עיירות

(יומא יא:):

 



רמב"ם, הלכות תשובה פרק י' הלכה ג':

וכיצד היא האהבה הראויה? הוא שיאהב את ה' אהבה גדולה יתירה עזה מאוד, עד שתהא נפשו

קשורה באהבת ה', ונמצא שוגה בה תמיד, כאילו חולה חולי אהבה, שאין דעתו פנויה מאהבת

אותה אישה, והוא שונה בה תמיד בין בשבתו בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יתר מזה

תהיה אהבת ה' בלב אוהביו, שוגים בה תמיד, כמו שציוונו "בכל לבבך ובכל נפשך" והוא

ששלמה אמר דרך משל (שיר השירים) "כי חולת אהבה אני". וכל שיר השירים משל הוא

לעניין זה.

 

שם, הלכה ו':

דבר ידוע וברור, שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בלבו של אדם, עד שישגה בה תמיד

כראוי, ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה כמו שציווה ואמר (דברים ו') "בכל לבבך ובכל

נפשך". אינו אוהב את הקדוש ברוך הוא אלא בדעה שידעהו ועל פי הדעה תהיה האהבה, אם

מעט – מעט, ואם הרבה – הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד עצמו להבין ולהשכיל בחכמות

ותבונות, המודיעים לו את קונו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג כמו שביארנו בהלכות יסודי

התורה.

גליונות לפרשת שבוע ב"ה
 נחמה ליבוביץ 

מהי אהבה?

 
שאלות להבנה והעמקה

פרשת "אהבת ה'"?1.מתי אנחנו אומרים מידי יום את

2.מה ההבדל בין אהבה ליראה?

 מי הם בניך?3. "ושננתם לבניך" מה הוא שינון?

4. כיצד נקראים בלשון התורה

תפילין של יד ותפילין של ראש?

דברים פרק ו, פסוקים ד - ט

1. מה היא אהבת ה'? נחמה ליבוביץ על המקורות שמביאהשאלות לכתות גבוהות 
2. איך קונים את אהבת ה'?



ב"ה

פרשה שניה
שכר ועונש – השגחת ה' - קבלת המצוות

ֲהָבה ֶאת-ה' ֱאֵֽהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל-ְלַבְבֶכם ֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלאַֽ {יג} ְוָהָיה ִאם-ָׁשֹמַע ִּתְׁשְמעּו ֶאל-ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר אָֽ

ְד ַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבׂשָֽ : {טו} ְונָֽ ַסְפָּת ְדָגֶנ ְוִתיֽרְׁש ְוִיְצָהרֶֽ ר-ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְואָֽ ַתִּתי ְמטַֽ ם: {יד} ְונָֽ ּוְבָכל-ַנְפְׁשכֶֽ

ם: {יז} ֲחִויֶתם ָלהֶֽ ֲעַבְדֶּתם ֱאִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשּתַֽ ְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם וַֽ ְעָּת: {טז} ִהּׁשָֽ ַכְלָּת ְוָׂשבָֽ ִלְבֶהְמֶּת ְואָֽ

ֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה א ִתֵּתן ֶאת-ְיבּוָלּה וַֽ ְוָחָרה ַאף-ה' ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת-ַהָּׁשַמִים ְוא-יִֽ

ל-ַנְפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם ֹאָתם ְלאֹות ַעל-ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלֽטֹוָטֹפת ם: {יח} ְוַׂשְמֶּתם ֶאת-ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל-ְלַבְבֶכם ְועַֽ ֲאֶׁשר ה' ֹנֵתן ָלכֶֽ

: {כ} ּוְכַתְבָּתם ם: {יט} ְוִלַּמְדֶּתם ֹאָתם ֶאת-ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב ּוְבקּומֶֽ יֵניכֶֽ ֵּבין עֵֽ

ֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ִּכיֵמי ֲאֹבֽ ֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' לַֽ י: {כא} ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל הָֽ ַעל-ְמזּוזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָערֶֽ

ֶרץ:(דברים יא יג') ַהָּׁשַמִים ַעל-ָהאָֽ

רש"י  
{יג} והיה אם שמוע. והיה, מוסב על האמור

למעלה למטר  השמים תשתה מים: והיה אם

שמוע תשמעו. אם תשמע בישן  תשמע בחדש

(סוכה מו:), וכן אם שכח תשכח (דברים ח,

יט.), אם התחלת לשכוח, סופך שתשכח כולה,

שכן כתיב במגלה  אם תעזבני יום יומים

אעזבך: מצוה אתכם היום. שיהיו עליכם חדשים

כאילו שמעתם בו ביום(ספרי ראה נח.):

לאהבה את ה'. שלא תאמר הרי אני לומד

בשביל שאהיה עשיר, בשביל שאקרא רב,

בשביל שאקבל שכר, אלא כל מה שתעשו עשו

מאהבה,  וסוף הכבוד לבא: ולעבדו בכל

לבבכם. עבודה שהיא בלב, וזו היא תפלה,

שהתפלה קרויה עבודה, שנאמר אלהך די אנת

פלח ליה בתדירא (דניאל ו, יז.), וכי יש פולחן

בבבל, אלא על שהיה מתפלל, שנאמר וכוין

פתיחן ליה וגו' (שם יא.), וכן בדוד הוא אומר,

תכון תפלתי קטורת לפניך (תהלים קמא, ב.):

בכל לבבכם ובכל נפשכם. והלא כבר הזהיר

בכל לבבך ובכל נפשך, אלא אזהרה ליחיד 

 אזהרה לציבור:

 

 {יד} ונתתי מטר ארצכם. עשיתם מה

שעליכם, אף אני אעשה מה שעלי (ספרי

מא.): בעתו. בלילות, שלא יטריחו אתכם.

דבר אחר בעתו, בלילי שבתות (ספרי

מב.),שהכל מצויין בבתיהם: יורה. היא

רביעה הנופלת לאחר הזריעה, שמרוה את

הארץ ואת הזרעים 

תענית ו.): ומלקוש. רביעה היורדת סמוך

לקציר, למלאות התבואה בקשיה (שם),

ולשון מלקוש דבר המאוחר, כדמתרגמינן

והיה העטופים ללבן (בראשית ל, מב.),

לקשיא. דבר אחר, לכך נקראת מלקוש,

שיורדת על המלילות   ועל הקשין: ואספת

דגנך. אתה תאספנו אל הבית   ולא אויביך,

כענין שנאמר אם אתן את דגנך וגו' כי

מאספיו יאכלוהו (ישעיה סב, ח-ט.), ולא

כענין שנאמר והיה אם זרע ישראל וגו'

(שופטים ו, ג.): 



 

{טו} ונתתי עשב בשדך. שלא תצטרך

להוליכה (ג ) למדבריות. דבר אחר, שתהיה

גוזז תבואתך כל ימות הגשמים, ומשליך

לפני בהמתך, ואתה מונע ידך ממנה שלשים

יום קודם לקציר, ואינה פוחתת מדגנה

(ספרי מג.): ואכלת ושבעת. הרי זו ברכה

אחרת, שתהא ברכה מצויה בפת בתוך

המעים, ואכלת ושבעת: 

{טז} השמרו לכם. כיון שתהיו אוכלים

ושבעים, השמרו לכם שלא תבעטו, שאין

אדם מורד בהקב"ה אלא מתוך שביעה,

שנאמר פן תאכל ושבעת (דברים ח, יב.),

ובקרך וצאנך ירביון (שם יג.), מה הוא

אומר אחריו, ורם לבבך ושכחת (שם יד.):

וסרתם. לפרוש מן התורה, ומתוך כך

ועבדתם אלהים אחרים, שכיון שאדם פורש

מן התורה הולך ומדבק בעבודת אלילים, וכן

דוד הוא אומר, כי גרשוני היום מהסתפח

בנחלת ה' לאמר לך עבוד וגו' (שמואל-א

כו, יט.), 

ומי אמר לו כן, אלא כיון שאני מגורש

מלעסוק בתורה, הריני קרוב לעבוד אלהים

אחרים: אלהים אחרים. שהם אחרים

לעובדיהם,   צועק אליו ואינו עונהו (ספרי

מג.), נמצא עשוי לו כנכרי: {יז} את יבולה.

אף מה שאתה מוביל לה,   כענין שנאמר

זרעתם הרבה והבא מעט (חגי א, ו.):

ב"ה

 ואבדתם מהרה. על כל שאר היסורין אגלה

אתכם מן האדמה שגרמה לכם לחטוא, משל

למי ששלח בנו לבית המשתה, והיה יושב

ומפקידו אל תאכל יותר מצרכך שתבא נקי

לביתך, ולא השגיח הבן ההוא, אכל ושתה יותר

מצרכו והקיא וטנף את כל בני המסיבה, נטלוהו

בידיו וברגליו וזרקוהו אחורי פלטרין (ספרי

שם): 

מהרה. איני נותן לכם ארכא, ואם תאמרו והלא

נתנה ארכא לדור המבול, שנאמר והיו ימיו מאה

ועשרים שנה (בראשית ו, ג.), 

דור המבול לא היה להם ממי ללמוד,   ואתם

יש לכם ממי ללמוד (ספרי שם): 

{יח} ושמתם את דברי. אף לאחר   שתגלו היו

מצויינים במצות, הניחו תפילין, עשו מזוזות, כדי

שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו, וכן הוא אומר

הציבי לך ציונים (ירמיה לא, כ. ספרי שם): 

{יט} לדבר בם. משעה שהבן יודע לדבר למדהו

תורה צוה לנו משה, שיהא זה למוד דבורו,

מכאן אמרו, כשהתינוק מתחיל לדבר, אביו

מסיח עמו בלשון הקדש ומלמדו תורה (ספרי

מו.), ואם לא עשה כן, הרי הוא כאלו קוברו,

שנאמר ולמדתם אותם את בניכם   לדבר בם

וגו':

 {כא} למען ירבו ימיכם וימי בניכם. אם עשיתם

כן ירבו, ואם לאו לא ירבו, שדברי תורה נדרשין

מכלל לאו הן ומכלל הן לאו: 



שאלות לעיון והעמקה 
מתוך גליונות לפרשת השבוע – נחמה ליבוביץ

ב"ה

א. פרשה ראשונה ופרשה שניה של קריאת שמע

מקובלנו כי פרשה ראשונה של קריאת שמע (ו', ד'-ט') היא "קבלת עול מלכות שמים",

ופרשה שניה של קריאת שמע (י"א, י"ג-כ"א) היא "קבלת עול מצוות".

1. מה הם ההבדלים העניניים והלשוניים שבין שתי הפרשות, המעידים על ההבדל הנ"ל

2.  התוכל למצוא על פי זה גם סיבה לכך, למה לא נאמר גם בפרשה זו "בכל מאדך"

מה שואל ה"ספרי"?

מה עונה ה"ספרי"? 

ב. תלמוד ומעשה

פסוק י"ג - "ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם"

ספרי:

"בכל לבבכם ובכל נפשכם" – והלא כבר נאמר (דברים ו' ה') "בכל לבבך ובכל נפשך"?

כאן -לתלמוד, כאן -למעשה.

 



ב"ה

פרשה שלישית – מעשרות 

{יג{כב}ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל ְּתבּוַאת ַזְרֶע ַהֹּיֵצא ַהָּׂשֶדה ָׁשָנה ָׁשָנה: {כג} ְוָאַכְלָּת ִלְפֵני ה' אלקיך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְלַׁשֵּכן

ְׁשמֹו ָׁשם ַמְעַׂשר ְּדָגְנ ִּתיֹרְׁש ְוִיְצָהֶר ּוְבֹכֹרת ְּבָקְר ְוֹצאֶנ ְלַמַען ִּתְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ה' אלקיך ָּכל ַהָּיִמים: {כד} ְוִכי ִיְרֶּבה

ִמְּמ ַהֶּדֶר ִּכי א תּוַכל ְׂשֵאתֹו ִּכי ִיְרַחק ִמְּמ ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' אלקיך ָלׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם ִּכי ְיָבֶרְכ ה' אלקיך: {כה}

ְוָהַלְכָּת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' אלקיך ּבֹו: {כו} ְוָנַתָּתה ַהֶּכֶסף ְּבֹכל ֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה ַנְפְׁש ְוָנַתָּתה ַּבָּכֶסף ְוַצְרָּת ַהֶּכֶסף ְּבָיְד

ַּבָּבָקר ּוַבֹּצאן ּוַביין ּוַבֵּׁשָכר ּוְבֹכל ֲאֶׁשר ִּתְׁשָאְל ַנְפֶׁש ְוָאַכְלָּת ָּׁשם ִלְפֵני ה' אלקיך ְוָׂשַמְחָּת ַאָּתה ּוֵביֶת: {כז} ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר

ִּבְׁשָעֶרי א ַתַעְזֶבּנּו ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעָּמ: (ס) {כח} ִמְקֵצה ָׁשלׁש ָׁשִנים ּתֹוִציא ֶאת ָּכל ַמְעַׂשר ְּתבּוָאְת ַּבָּׁשָנה

ַהִהוא ְוִהַּנְחָּת ִּבְׁשָעֶרי: {כט} ּוָבא ַהֵּלִוי ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעָּמ ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי ְוָאְכלּו ְוָׂשֵבעּו

ְלַמַען ְיָבֶרְכ ה' אלקיך ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיְד ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה

רש"י  

{כב} עשר תעשר. מה ענין זה אצל זה,  אמר

להם הקב"ה לישראל, לא תגרמו לי לבשל

גדיים  של תבואה עד שהן במעי אמותיהן, שאם

אין אתם מעשרים מעשרות כראוי, כשהוא

סמוך להתבשל אני מוציא רוח קדים והיא

משדפתן, שנאמר ושדפה לפני קמה (מלכים-ב

יט, כו.), וכןלענין בכורים: שנה שנה. מכאן שאין

מעשרין מן החדש על  הישן (ספרי קה.): 

{כג} ואכלת וגו'. זה מעשר שני, שכבר למדנו

ליתן מעשר ראשון ללוים, שנאמר כי תקחו

מאת בני ישראל וגו' (במדבר מפורש ולד,

ולדות הארץ,  וראוי למאכל אדם וכו' (בבא

קמא סג. ספרי קז.): 

{כז} והלוי וגו' לא תעזבנו. מליתן לו  מעשר

ראשון: כי אין לו חלק ונחלה עמך. יצאו לקט

שכחה ופאה והפקר, שאף הוא יש לו חלק עמך

בהן כמוך, ואינן  חייבין במעשר (ספרי קח.):

{כח} מקצה שלש שנים. בא ולמד, שאם השהה

מעשרותיו של שנה ראשונה ושניה לשמטה,

שיבערם מן הבית בשלישית: 

 

 

{כט} ובא הלוי. ויטול  מעשר ראשון: והגר

והיתום. ויטלו מעשר שני שהוא של עני של

שנה זו, ולא תאכלנו אתה בירושלים כדרך

שנזקקת לאכול מעשר שני של שתי שנים:

ואכלו ושבעו. תן להם כדי שביעה, מכאן

אמרו אין פוחתין לעני בגורן וכו', ואתה מוליך

לירושליםבמעשר של שנה ראשונה ושניה

שהשהית, ומתודה בערתי הקודש מן הבית

(דברים כו, יג.), כמו שמפורש בכי תכלה

לעשר (שם יב.):

יח, כו.), ונתן להם רשות לאכלו בכל מקום,

שנאמר ואכלתם אותו בכל מקום (שם לא.),

על כרחך זה מעשר אחר הוא: 

{כד} כי יברכך. שתהא התבואה  מרובה

לשאת: 

{כו} בכל אשר תאוה נפשך. כלל: בבקר

ובצאן וביין ובשכר. פרט: ובכל אשר תשאלך

נפשך. חזר וכלל, מה הפרט 

 

 

 



שאלות לעיון והעמקה 
מתוך גליונות לפרשת השבוע – נחמה ליבוביץ

ב"ה

מי מקבל את המעשרות?

 
בטעם מעשר שני (עשירית מהפירות והירקות הנאכל בירושלים)

"ְוָאַכְלָּת ִלְפֵני ה' ֱא-ֶהי ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ַמְעַׂשר

ְּדָגְנ ִּתיֹרְׁש ְוִיְצָהֶר ּוְבֹכֹרת ְּבָקְר ְוֹצאֶנ ְלַמַען ִּתְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ה'

ֱא-ֶהי ָּכל ַהָּיִמים"( פסוק כ"ג)

רשב"ם:  ד"ה למען תלמד ליראה את ה': כשתראה מקום שכינה

וכוהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם.

ספורנו: ד"ה למען תלמד ליראה: כי במקום הנבחר למקדש יהיה בית

דין הגדול להבין ולהורות.



ב"ה

פרשה רביעית – ביעור מעשרות
 

{יב}  ִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר ֶאת ָּכל ַמְעַׂשר ְּתבּוָאְת ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשת ְׁשַנת ַהַּמֲעֵׂשר ְוָנַתָּתה ַלֵּלִוי ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ְוָאְכלּו

ְוָׂשֵבעּו: {יג} ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה' אלקיך ִּבַעְרִּתי ַהֹּקֶדׁש ִמן ַהַּבִית ְוַגם ְנַתִּתיו ַלֵּלִוי ְוַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ְּכָכל ִמְצָוְת ִבְׁשָעֶרי

ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני א ָעַבְרִּתי ִמִּמְצֹוֶתי ְוא ָׁשָכְחִּתי: {יד} א ָאַכְלִּתי ְבֹאִני ִמֶּמּנּו ְוא ִבַעְרִּתי ִמֶּמּנּו ְּבָטֵמא ְוא ָנַתִּתי ִמֶּמּנּו

ְלֵמת ָׁשַמְעִּתי ְּבקֹול ה' ֱאָהי ָעִׂשיִתי ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני: {טו} ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁש ִמן ַהָּׁשַמִים ּוָבֵר ֶאת ַעְּמ ֶאת

ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ָלנּו ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש: (ס) {טז}  ַהּיֹום ַהֶּזה ה' אלקיך

ְמַצְּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת אֹוָתם ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפֶׁש: {יז} ֶאת ה' ֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום

ִלְהיֹות ְל ֵלאִהים ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ְוִלְׁשֹמר ֻחָּקיו ּוִמְצֹוָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוִלְׁשֹמַע ְּבֹקלֹו: {יח} ַוה' ֶהֱאִמיְר ַהּיֹום ִלְהיֹות לֹו ְלַעם

ֶעְליֹון ַעל ָּכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְתִהָּלה ּוְלֵׁשם ּוְלִתְפָאֶרת ְוִלְהֹיְת ְוִלְׁשֹמר ָּכל ִמְצֹוָתיו: {יט} ּוְלִתְּת ְסֻגָּלה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָל

ַעם ָקדׁש ַלה' אלקיך ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר: (פ)   (דברים כו')

רש"י  
{יב} כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך

בשנה השלישית. כשתגמור להפריש מעשרות

של שנה השלישית,קבע זמן הביעור והוידוי

בערב הפסח של שנה הרביעית, שנאמר מקצה

שלש שנים תוציא וגו' (דברים יד, כח.),  נאמר

כאן מקץ,  ונאמר להלן מקץ שבע שנים (שם

לא, י.) לענין הקהל, מה להלן רגל אף כאן רגל,

אי מה להלן חג הסוכות אף כאן חג הסוכות,

תלמוד לומר כי תכלה לעשר, מעשרות של שנה

השלישית רגל שהמעשרות כלין בו, וזהו פסח,

שהרבה אילנות יש שנלקטין אחר הסוכות,

נמצאו מעשרות של שלישית כלין בפסח של

רביעית, וכל מי ששהה מעשרותיו, הצריכו

הכתוב לבערו מן הבית: שנת המעשר. שנה

שאין נוהג בה אלא מעשר אחד  משני מעשרות

שנהגו בשתי שנים שלפניה, ששנה ראשונה

ושניה של שמטה נוהג בהן מעשר ראשון, כמו

שנאמר כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר

(במדבר יח, כו.), ומעשר שני, שנאמר ואכלת

לפני ה' אלקיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך

(דברים יד, כג.), 

הרי שתי מעשרות, ובא ולמדך כאן בשנה

השלישית, שאין נוהג מאותן שתי מעשרות

אלא האחד, ואיזה, זה מעשר ראשון, ותחת

מעשר שני יתן מעשר עני, שנאמר כאן.

ונתתה ללוי. את אשר לו הרי מעשר ראשון.

לגר ליתום ולאלמנה. זה מעשר עני: ואכלו

בשעריך ושבעו. תן להם  כדי שבען, מכאן

אמרו אין פוחתין לעני בגורן פחות מחצי

קב  חטים וכו' (פאה פ"ח מ"ה. ספרי שג.):

{יג} ואמרת לפני ה' אלקיך. התודה   שנתת

מעשרותיך (סוטה לב:): בערתי הקדש מן

הבית. זה מעשר שני ונטע רבעי (ספרי

שג.),ולמדך, שאם שהה מעשרותיו של

שתי שניםולא העלם לירושלים, שצריך

להעלותם עכשיו: וגם נתתיו ללוי. זה מעשר

ראשון. וגם, לרבות תרומה (שם)  ובכורים:

ולגר ליתום ולאלמנה. זה מעשר עני: ככל

מצותך. נתתים כסדרן, לא הקדמתי תרומה



: שמעתי בקול ה' אלהי. הביאותיו לבית

הבחירה (מעשר שני פ"ה מי"ב): עשיתי ככל

אשר צויתני. שמחתי ושמחתי בו: {טו} השקיפה

ממעון קדשך. עשינו מה שגזרת עלינו, עשה

אתה מה שעליך לעשות (ספרי שג.), שאמרת

אם בחקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם (ויקרא

כו, ד.)  אשר נתתה לנו כאשר נשבעת

לאבותינו. לתת לנו, וקיימת  ארץ זבת חלב

ודבש: {טז} היום הזה ה' אלקיך מצוך. בכל יום

יהיו בעיניך חדשים, כאילו בו ביום נצטוית

עליהם: ושמרת ועשית אותם. בת קול מברכתו,  

הבאת בכורים היום תשנה לשנה הבאה: {יז}

האמרת והאמירך. אין להם עד מוכיח במקרא,

ולי נראה שהוא לשון הפרשה והבדלה,

הבדלתיו לך  מאלהי הנכר להיות לך לאלהים,

והוא הפרישך אליו  מעמי הארץ להיות לו לעם

סגולה, ומצאתי להם עד, והוא לשוןתפארת,

כמו יתאמרו כל פועלי און (תהלים צד, ד.):

{יח} כאשר דבר לך. והייתם לי סגולה (שמות

יט, ה.): {יט} ולהיותך עם קדוש כאשר דבר.

והייתם לי קדושים (ויקרא כ, כו.):

 

 

 

 

לבכורים, ולא מעשר לתרומה ולא שני

לראשון, שהתרומה קרויה ראשית,  שהיא

ראשונה משנעשה דגן, וכתיב מלאתך

ודמעך לא תאחר (שמות כב, כח.), לא

תשנה את הסדר: לא עברתי ממצותיך. לא

הפרשתי ממין על שאינו מינו,  ומן החדש

על הישן (ולא מן התלוש על המחובר ולא

מן המחובר על התלוש): ולא שכחתי.

מלברכך על הפרשת  מעשרות: {יד} לא

אכלתי באני ממנו. מכאן שאסור  לאונן: ולא

בערתי ממנו בטמא. בין שאני טמא והוא

טהור,  בין שאני טהור והוא טמא, והיכן

הוזהר  על כך, לא תוכל לאכול בשעריך

(דברים יב, יז.) זו אכילת טומאה, כמ"ש

בפסולי המוקדשים בשעריך תאכלנו הטמא

והטהור וגו' (שם טו, כב.), אבל זה לא תוכל

לאכול דרך אכילת שעריך האמור במקום

אחר (יבמות עג: מכות יט:): ולא נתתי ממנו

למת. לעשות לו  ארון ותכריכין (ספרי שג.)

ב"ה

שאלות לעיון והעמקה

1. מה היא מצוות "ביעור מעשרות"?

2.רש"י מזכיר מילה שמוזכרת גם במצוות הקהל וגם במצוות הפרשת מעשרות,

מה המילה?

3. למה המתוודה אומר "עשיתי ככל אשר צויתני"? (רש"י)

4. מי מקבל את המעשרות?



ִּכי ָתֹבא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' אלקיך ֹנֵתן ָל ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּתה ָּבּה ְוָאַמְרָּת ָאִׂשיָמה ָעַלי ֶמֶל ְּכָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביֹבָתי:

{טו} ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶלי ֶמֶל ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' אלקיך ּבֹו ִמֶּקֶרב ַאֶחי ָּתִׂשים ָעֶלי ֶמֶל א תּוַכל ָלֵתת ָעֶלי ִאיׁש ָנְכִרי ֲאֶׁשר

א ָאִחי הּוא: {טז} ַרק א ַיְרֶּבה ּלֹו סּוִסים ְוא ָיִׁשיב ֶאת ָהָעם ִמְצַרְיָמה ְלַמַען ַהְרּבֹות סּוס ַוה' ָאַמר ָלֶכם א ֹתִספּון

ָלׁשּוב ַּבֶּדֶר ַהֶּזה עֹוד: {יז} ְוא ַיְרֶּבה ּלֹו ָנִׁשים ְוא ָיסּור ְלָבבֹו ְוֶכֶסף ְוָזָהב א ַיְרֶּבה ּלֹו ְמֹאד: {יח} ְוָהָיה ְכִׁשְבּתֹו ַעל

ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו ְוָכַתב לֹו ֶאת ִמְׁשֵנה ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ַעל ֵסֶפר ִמִּלְפֵני ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים: {יט} ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו

ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאָהיו ִלְׁשֹמר ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ְוֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ַלֲעׂשָתם: {כ} ְלִבְלִּתי רּום ְלָבבֹו

ֵמֶאָחיו ּוְלִבְלִּתי סּור ִמן ַהִּמְצָוה ָיִמין ּוְׂשֹמאול ְלַמַען ַיֲאִרי ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבָניו ְּבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל:                                                                                         

(דברים יז' יד')

ב"ה

פרשה חמישית -פרשת המלך 

רש"י  
{טז} לא ירבה לו סוסים. אלא כדימרכבתו,

שלא ישיב את העם מצרימה, שהסוסיםבאים

משם, כמו שנאמר בשלמה, ותעל ותצא מרכבה

ממצרים בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה

(מלכים-א י, כט. סנהדרין כא:): 

{יז} ולא ירבה לו נשים. אלא שמונה עשרה,

שמצינו שהיו לו לדוד שש נשים, ונאמר לו, ואם

מעט ואוסיפה לך כהנה וכהנה (שמואל-ב יב,

ח.): וכסף וזהב לא ירבה לו מאד. אלא כדי

ליתן  לאכסניא (סנהדרין שם): 

{יח} והיה כשבתו. אם עשה כן, כדאיהוא

שתתקיים מלכותו: את משנה התורה. שתי ספרי

תורות, אחת שהיא מונחת בבית גנזיו, ואחת

שנכנסת ויוצאת עמו (סנהדרין שם), ואונקלוס 

 

תרגם פתשגן, פתר משנה לשון שנון ודבור: 

{יט} דברי התורה.   כמשמעו: 

{כ} ולבלתי סור מן המצוה. אפילו מצוה

קלה של נביא: למען יאריך ימים. מכלל הן

אתה שומע לאו,   וכן מצינו בשאול, שאמר

לו שמואל שבעת ימים תוחל עד בואי אליך

(שמואל-א י, ח.), להעלות עולה וגו', וכתיב

ויוחל שבעת ימים (שם יג, ח.), ולא שמר

הבטחתו לשמור כל היום, ולא הספיק

להעלות העולה, עד שבא שמואל ואמר לו

נסכלת כאשר לא שמעת וגו' (שם יג.)

ועתה ממלכתך לא תקום (שם יד.), הא

למדת, שבשביל מצוה קלה של נביא,

נענש: הוא ובניו. מגיד שאם בנו הגון

למלכות, הוא קודם לכל אדם (הוריות יא:): 



טעם המצווה-מצוות המלך,
מתוך גליונות לפרשת השבוע – נחמה ליבוביץ

ב"ה

"...ֶמֶל פסוקים י"ד-כ' - "ִּכי ָתֹבא ֶאל ָהָאֶרץ... ְוָיַׁשְבָּתה ָּבּה ְוָאַמְרָּת ָאִׂשיָמה... ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶלי

תוספתא סנהדרין ד':

ר' יהודה אומר: שלוש מצוות נצטוו ישראל בביאתן לארץ: נצטוו למנות להם מלך (שנאמר "שום

תשים עליך מלך") ולבנות להם בית הבחירה ולהכרית זרעו של עמלק. אם כן – למה נענשו בימי

שמואל? אלא לפי שהקדימו עליהם.

ר' נהוראי אומר: לא נאמרה פרשה זו אלא מפני התרעומת, שנאמר "ואמרת אשימה עלי מלך"

(בגמרא סנהדרין כ': כנגד תרעומתן של ישראל. רש"י שם: שגלוי לפניו שעתידין להתרעם על כך

ולומר "והיינו גם אנחנו...").

ר' אליעזר בר' יוסי אומר: זקנים שאלו כהלכה, שנאמר "תנה לנו מלך לשפטנו" (שמות א' ח'), אבל

עמי הארץ חזרו וקלקלו שנאמר "והיינו גם אנחנו ככל הגויים...".

רמב"ם, הלכות מלכים א' ב':

מאחר שהָקמת מלך - מצוה, למה לא רצה הקדוש ברוך הוא כששאלו מלך משמואל? לפי ששאלו

בתרעומת ולא שאלו לקיים את המצוה, אלא מפני שָקצו בשמואל הנביא.

האם ה' רוצה שיהיה לנו מלך? מה עונים שלושת התנאים? מה שואל רבי יהודה? 

שאלות לעיון והעמקה



ב"ה

פרשה שישית – ברכות וקללות

{א} ְוָהָיה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול ה' אלקיך ִלְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ּוְנָתְנ ה' אלקיך

ֶעְליֹון ַעל ָּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ: {ב} ּוָבאּו ָעֶלי ָּכל ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיֻג ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ה' אלקיך: {ג} ָּברּו ַאָּתה

{ה} ָּברּו :ְוַעְׁשְּתרֹות ֹצאֶנ ְׁשַגר ֲאָלֶפי ּוְפִרי ְבֶהְמֶּת ּוְפִרי ַאְדָמְת ְּפִרי ִבְטְנ ַאָּתה ַּבָּׂשֶדה: {ד} ָּברּו ָּבִעיר ּוָברּו

ַטְנֲא ּוִמְׁשַאְרֶּת: {ו} ָּברּו ַאָּתה ְּבֹבֶא ּוָברּו ַאָּתה ְּבֵצאֶת: {ז}  שישי  ִיֵּתן ה' ֶאת ֹאְיֶבי ַהָּקִמים ָעֶלי ִנָּגִפים

ְלָפֶני ְּבֶדֶר ֶאָחד ֵיְצאּו ֵאֶלי ּוְבִׁשְבָעה ְדָרִכים ָינּוסּו ְלָפֶני: {ח} ְיַצו ה' ִאְּת ֶאת ַהְּבָרָכה ַּבֲאָסֶמי ּוְבֹכל ִמְׁשַלח

ָיֶד ּוֵבַרְכ ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' אלקיך ֹנֵתן ָל: {ט} ְיִקיְמ ה' לֹו ְלַעם ָקדֹוׁש ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָל ִּכי ִתְׁשֹמר ֶאת ִמְצֹות ה'

אלקיך ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו: {י} ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה' ִנְקָרא ָעֶלי ְוָיְראּו ִמֶּמָּך: {יא} ְוהֹוִתְר ה' ְלטֹוָבה ִּבְפִרי

ִבְטְנ ּוִבְפִרי ְבֶהְמְּת ּוִבְפִרי ַאְדָמֶת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' ַלֲאֹבֶתי ָלֶתת ָל: {יב} ִיְפַּתח ה' ְל ֶאת אֹוָצרֹו

א ִתְלֶוה: {יג} ּוְנָתְנ ְוִהְלִויָת ּגֹוִים ַרִּבים ְוַאָּתה ֵאת ָּכל ַמֲעֵׂשה ָיֶד ְּבִעּתֹו ּוְלָבֵר ַהּטֹוב ֶאת ַהָּׁשַמִים ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצ

ה' ְלֹראׁש ְוא ְלָזָנב ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה ְוא ִתְהֶיה ְלָמָּטה ִּכי ִתְׁשַמע ֶאל ִמְצֹות ה' אלקיך ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום

ִלְׁשֹמר ְוַלֲעׂשֹות: {יד} ְוא ָתסּור ִמָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ָיִמין ּוְׂשֹמאול ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאִהים

ֲאֵחִרים ְלָעְבָדם: (פפפ) {טו} ְוָהָיה ִאם א ִתְׁשַמע ְּבקֹול ה' אלקיך ִלְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ְוֻחֹּקָתיו ֲאֶׁשר

ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ּוָבאּו ָעֶלי ָּכל ַהְּקָללֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיגּו: {טז} ָארּור ַאָּתה ָּבִעיר ְוָארּור ַאָּתה ַּבָּׂשֶדה: {יז} ָארּור

ַטְנֲא ּוִמְׁשַאְרֶּת: {יח} ָארּור ְּפִרי ִבְטְנ ּוְפִרי ַאְדָמֶת ְׁשַגר ֲאָלֶפי ְוַעְׁשְּתֹרת ֹצאֶנ: {יט} ָארּור ַאָּתה ְּבֹבֶא ְוָארּור

ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ַעד ִהָּׁשֶמְד ֶאת ַהְּמֵאָרה ֶאת ַהְּמהּוָמה ְוֶאת ַהִּמְגֶעֶרת ְּבָכל ִמְׁשַלח ָיְד {כ} ְיַׁשַּלח ה' ְּב :ַאָּתה ְּבֵצאֶת

ְוַעד ֲאָבְד ַמֵהר ִמְּפֵני ֹרַע ַמֲעָלֶלי ֲאֶׁשר ֲעַזְבָּתִני: {כא} ַיְדֵּבק ה' ְּב ֶאת ַהָּדֶבר ַעד ַּכתֹו ֹאְת ֵמַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר

ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה: {כב} ַיְּכָכה ה' ַּבַּׁשֶחֶפת ּוַבַּקַּדַחת ּוַבַּדֶּלֶקת ּוַבַחְרֻחר ּוַבֶחֶרב ּוַבִּׁשָּדפֹון ּוַבֵּיָרקֹון ּוְרָדפּו ַעד

ָאְבֶד: {כג} ְוָהיּו ָׁשֶמי ֲאֶׁשר ַעל ֹראְׁש ְנחֶׁשת ְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַּתְחֶּתי ַּבְרֶזל: {כד} ִיֵּתן ה' ֶאת ְמַטר ַאְרְצ ָאָבק ְוָעָפר

ִמן ַהָּׁשַמִים ֵיֵרד ָעֶלי ַעד ִהָּׁשְמָד: {כה} ִיֶּתְנ ה' ִנָּגף ִלְפֵני ֹאְיֶבי ְּבֶדֶר ֶאָחד ֵּתֵצא ֵאָליו ּוְבִׁשְבָעה ְדָרִכים ָּתנּוס

ְלָפָניו ְוָהִייָת ְלַזֲעָוה ְלֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ: {כו} ְוָהְיָתה ִנְבָלְת ְלַמֲאָכל ְלָכל עֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ ְוֵאין ַמֲחִריד:

{כז} ַיְּכָכה ה' ִּבְׁשִחין ִמְצַרִים (ובעפלים) ּוַבְּטֹחִרים ּוַבָּגָרב ּוֶבָחֶרס ֲאֶׁשר א תּוַכל ְלֵהָרֵפא: {כח} ַיְּכָכה ה' ְּבִׁשָּגעֹון

ְוָהִייָת ַא א ַתְצִליַח ֶאת ְּדָרֶכיּוְבִעָּורֹון ּוְבִתְמהֹון ֵלָבב: {כט} ְוָהִייָת ְמַמֵּׁשׁש ַּבָּצֳהַרִים ַּכֲאֶׁשר ְיַמֵּׁשׁש ָהִעֵּור ָּבֲאֵפָלה ְו

ָעׁשּוק ְוָגזּול ָּכל ַהָּיִמים ְוֵאין מֹוִׁשיַע: {ל} ִאָּׁשה ְתָאֵרׂש ְוִאיׁש ַאֵחר (ישגלנה) ִיְׁשָּכֶבָּנה ַּבִית ִּתְבֶנה ְוא ֵתֵׁשב ּבֹו ֶּכֶרם

ִּתַּטע ְוא ְתַחְּלֶלּנּו: {לא} ׁשֹוְר ָטבּוַח ְלֵעיֶני ְוא ֹתאַכל ִמֶּמּנּו ֲחֹמְר ָּגזּול ִמְּלָפֶני ְוא ָיׁשּוב ָל ֹצאְנ ְנֻתנֹות

:ֹראֹות ְוָכלֹות ֲאֵליֶהם ָּכל ַהּיֹום ְוֵאין ְלֵאל ָיֶד ְנֻתִנים ְלַעם ַאֵחר ְוֵעיֶני ּוְבֹנֶתי מֹוִׁשיַע: {לב} ָּבֶני ְוֵאין ְל ְלֹאְיֶבי

{לג} ְּפִרי ַאְדָמְת ְוָכל ְיִגיֲע ֹיאַכל ַעם ֲאֶׁשר א ָיָדְעָּת ְוָהִייָת ַרק ָעׁשּוק ְוָרצּוץ ָּכל ַהָּיִמים: {לד} ְוָהִייָת ְמֻׁשָּגע

א תּוַכל ְלֵהָרֵפא ִמַּכף ַרְגְל ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה: {לה} ַיְּכָכה ה' ִּבְׁשִחין ָרע ַעל ַהִּבְרַּכִים ְוַעל ַהֹּׁשַקִים ֲאֶׁשר ִמַּמְרֵאה ֵעיֶני

ְוַעד ָקְדֳקֶד: {לו} יֹוֵל ה' ֹאְת ְוֶאת ַמְלְּכ ֲאֶׁשר ָּתִקים ָעֶלי ֶאל ּגֹוי ֲאֶׁשר א ָיַדְעָּת ַאָּתה ַוֲאֹבֶתי ְוָעַבְדָּת ָּׁשם

ֱאִהים ֲאֵחִרים ֵעץ ָוָאֶבן: {לז} ְוָהִייָת ְלַׁשָּמה ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִניָנה ְּבֹכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְיַנֶהְג ה' ָׁשָּמה: {לח} ֶזַרע ַרב

ּתֹוִציא ַהָּׂשֶדה ּוְמַעט ֶּתֱאֹסף ִּכי ַיְחְסֶלּנּו ָהַאְרֶּבה: {לט} ְּכָרִמים ִּתַּטע ְוָעָבְדָּת ְוַיִין א ִתְׁשֶּתה ְוא ֶתֱאֹגר ִּכי ֹתאְכֶלּנּו

 :ִּכי ִיַּׁשל ֵזיֶת א ָתסּו ְוֶׁשֶמן ְּבָכל ְּגבּוֶל ַהֹּתָלַעת: {מ} ֵזיִתים ִיְהיּו ְל
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{מא} ָּבִנים ּוָבנֹות ּתֹוִליד ְוא ִיְהיּו ָל ִּכי ֵיְלכּו ַּבֶּׁשִבי: {מב} ָּכל ֵעְצ ּוְפִרי ַאְדָמֶת ְיָיֵרׁש ַהְּצָלַצל: {מג} ַהֵּגר ֲאֶׁשר

ְּבִקְרְּב ַיֲעֶלה ָעֶלי ַמְעָלה ָּמְעָלה ְוַאָּתה ֵתֵרד ַמָּטה ָּמָּטה: {מד} הּוא ַיְלְו ְוַאָּתה א ַתְלֶוּנּו הּוא ִיְהֶיה ְלֹראׁש ְוַאָּתה

ִּתְהֶיה ְלָזָנב: {מה} ּוָבאּו ָעֶלי ָּכל ַהְּקָללֹות ָהֵאֶּלה ּוְרָדפּו ְוִהִּׂשיגּו ַעד ִהָּׁשְמָד ִּכי א ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה' אלקיך

ִלְׁשֹמר ִמְצֹוָתיו ְוֻחֹּקָתיו ֲאֶׁשר ִצָּו: {מו} ְוָהיּו ְב ְלאֹות ּוְלמֹוֵפת ּוְבַזְרֲע ַעד עֹוָלם: {מז} ַּתַחת ֲאֶׁשר א ָעַבְדָּת ֶאת ה'

אלקיך ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמֹרב ֹּכל: {מח} ְוָעַבְדָּת ֶאת ֹאְיֶבי ֲאֶׁשר ְיַׁשְּלֶחּנּו ה' ָּב ְּבָרָעב ּוְבָצָמא ּוְבֵעיֹרם ּוְבֹחֶסר

ֹּכל ְוָנַתן ֹעל ַּבְרֶזל ַעל ַצָּואֶר ַעד ִהְׁשִמידֹו ֹאָת: {מט} ִיָּׂשא ה' ָעֶלי ּגֹוי ֵמָרֹחק ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ַּכֲאֶׁשר ִיְדֶאה ַהָּנֶׁשר ּגֹוי

ֲאֶׁשר א ִתְׁשַמע ְלֹׁשנֹו: {נ} ּגֹוי ַעז ָּפִנים ֲאֶׁשר א ִיָּׂשא ָפִנים ְלָזֵקן ְוַנַער א ָיֹחן: {נא} ְוָאַכל ְּפִרי ְבֶהְמְּת ּוְפִרי

ַאְדָמְת ַעד ִהָּׁשְמָד ֲאֶׁשר א ַיְׁשִאיר ְל ָּדָגן ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר ְׁשַגר ֲאָלֶפי ְוַעְׁשְּתֹרת ֹצאֶנ ַעד ַהֲאִבידֹו ֹאָת: {נב}

ְוֵהַצר ְל ְּבָכל ְׁשָעֶרי ַעד ֶרֶדת ֹחֹמֶתי ַהְּגֹבֹהת ְוַהְּבֻצרֹות ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹּבֵטַח ָּבֵהן ְּבָכל ַאְרֶצ ְוֵהַצר ְל ְּבָכל ְׁשָעֶרי ְּבָכל

ַאְרְצ ֲאֶׁשר ָנַתן ה' אלקיך ָל: {נג} ְוָאַכְלָּת ְפִרי ִבְטְנ ְּבַׂשר ָּבֶני ּוְבֹנֶתי ֲאֶׁשר ָנַתן ְל ה' אלקיך ְּבָמצֹור ּוְבָמצֹוק

ֲאֶׁשר ָיִציק ְל ֹאְיֶב: {נד} ָהִאיׁש ָהַר ְּב ְוֶהָעֹנג ְמֹאד ֵּתַרע ֵעינֹו ְבָאִחיו ּוְבֵאֶׁשת ֵחיקֹו ּוְבֶיֶתר ָּבָניו ֲאֶׁשר יֹוִתיר: {נה}

:ְּבָכל ְׁשָעֶרי ֹאִיְב ִמֵּתת ְלַאַחד ֵמֶהם ִמְּבַׂשר ָּבָניו ֲאֶׁשר ֹיאֵכל ִמְּבִלי ִהְׁשִאיר לֹו ֹּכל ְּבָמצֹור ּוְבָמצֹוק ֲאֶׁשר ָיִציק ְל

{נו} ָהַרָּכה ְב ְוָהֲעֻנָּגה ֲאֶׁשר א ִנְּסָתה ַכף ַרְגָלּה ַהֵּצג ַעל ָהָאֶרץ ֵמִהְתַעֵּנג ּוֵמֹר ֵּתַרע ֵעיָנּה ְּבִאיׁש ֵחיָקּה ּוִבְבָנּה

ּוְבִבָּתּה: {נז} ּוְבִׁשְלָיָתּה ַהּיֹוֵצת ִמֵּבין ַרְגֶליָה ּוְבָבֶניָה ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ִּכי ֹתאְכֵלם ְּבֹחֶסר ֹּכל ַּבָּסֶתר ְּבָמצֹור ּוְבָמצֹוק ֲאֶׁשר

ָיִציק ְל ֹאִיְב ִּבְׁשָעֶרי: {נח} ִאם א ִתְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ַהְּכֻתִבים ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ְלִיְרָאה ֶאת

ַהֵּׁשם ַהִּנְכַּבד ְוַהּנֹוָרא ַהֶּזה ֵאת ה' אלקיך: {נט} ְוִהְפָלא ה' ֶאת ַמֹּכְת ְוֵאת ַמּכֹות ַזְרֶע ַמּכֹות ְּגֹדת ְוֶנֱאָמנֹות ָוֳחָלִים

ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים: {ס} ְוֵהִׁשיב ְּב ֵאת ָּכל ַמְדֵוה ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ָיֹגְרָּת ִמְּפֵניֶהם ְוָדְבקּו ָּב: {סא} ַּגם ָּכל ֳחִלי ְוָכל ַמָּכה

ֲאֶׁשר א ָכתּוב ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ַיְעֵלם ה' ָעֶלי ַעד ִהָּׁשְמָד: {סב} ְוִנְׁשַאְרֶּתם ִּבְמֵתי ְמָעט ַּתַחת ֲאֶׁשר ֱהִייֶתם

ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלֹרב ִּכי א ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה' אלקיך: {סג} ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָׂשׂש ה' ֲעֵליֶכם ְלֵהיִטיב ֶאְתֶכם ּוְלַהְרּבֹות

ֶאְתֶכם ֵּכן ָיִׂשיׂש ה' ֲעֵליֶכם ְלַהֲאִביד ֶאְתֶכם ּוְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם ְוִנַּסְחֶּתם ֵמַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

{סד} ֶוֱהִפיְצ ה' ְּבָכל ָהַעִּמים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ ְוָעַבְדָּת ָּׁשם ֱאִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר א ָיַדְעָּת ַאָּתה

ַוֲאֹבֶתי ֵעץ ָוָאֶבן: {סה} ּוַבּגֹוִים ָהֵהם א ַתְרִּגיַע ְוא ִיְהֶיה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגֶל ְוָנַתן ה' ְל ָׁשם ֵלב ַרָּגז ְוִכְליֹון ֵעיַנִים

ְוַדֲאבֹון ָנֶפׁש: {סו} ְוָהיּו ַחֶּיי ְּתֻלִאים ְל ִמֶּנֶגד ּוָפַחְדָּת ַלְיָלה ְויֹוָמם ְוא ַתֲאִמין ְּבַחֶּיי: {סז} ַּבֹּבֶקר ֹּתאַמר ִמי ִיֵּתן

ֶעֶרב ּוָבֶעֶרב ֹּתאַמר ִמי ִיֵּתן ֹּבֶקר ִמַּפַחד ְלָבְב ֲאֶׁשר ִּתְפָחד ּוִמַּמְרֵאה ֵעיֶני ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה: {סח} ֶוֱהִׁשיְב ה' ִמְצַרִים

ָּבֳאִנּיֹות ַּבֶּדֶר ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ְל א ֹתִסיף עֹוד ִלְרֹאָתּה ְוִהְתַמַּכְרֶּתם ָׁשם ְלֹאְיֶבי ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ְוֵאין ֹקֶנה: {סט}

ֵאֶּלה ִדְבֵרי ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה ִלְכֹרת ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ִמְּלַבד ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ִאָּתם ְּבֹחֵרב: 

(דברים כח')
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רש"י 

 {ד} שגר אלפיך. ולדות בקרך, שהבהמה משגרת

ממעיה: ועשתרות צאנך. כתרגומו, ורבותינו אמרו

(חולין פד:) למה נקרא שמם עשתרות,  שמעשירות

את בעליהן ומחזיקות אותם, כעשתרות הללו שהן

סלעים חזקים:
 {ה} ברוך טנאך. פירותיך. דבר אחר טנאך, דבר לח

שאתה מסנן  בסלים: ומשארתך. דבר יבש,  שנשאר

בכלי ואינו זב: {ו} ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך.

שתהא יציאתך מן העולם  בלא חטא כביאתך לעולם

(בבא מציעא קז.): {ז} ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. כן

דרך הנבהלים לברוח, להיות מתפזרין  לכל צד: {כ}

המארה. חסרון, כמו צרעת ממארת (ויקרא יג, נב.):

המהומה. שגוש, קול בהלות: {כב} בשחפת. שבשרו

נשחף ונפוח: ובקדחת. לשון כי אש קדחה באפי (דברים

לב, כב.), והוא אש של חולי שהיא חמה מאוד: ובדלקת.

חמה יותר מקדחת, ומיני חלאים הם: ובחרחר. חולי

המחממו תוך הגוף וצמא תמיד למים, לשון ועצמי חרה

מני חרב (איוב ל, ל.), נחר מפוח מאש (ירמיה ו, כט.):

ובחרב. יביא עליך  גייסות: שדפון וירקון. מכות תבואה 

 שבשדות. שדפון. רוח קדים ירקון. יובש, ופני התבואה

מכסיפין ונהפכין לירקון, קמ"א :עד אבדך. תרגום עד

דתיבד,  כלומר עד אבוד אותך, שתכלה מאליך: {כג}

והיו שמיך אשר על ראשך נחשת. קללות הללו משה מפי

עצמו אמרן,  ושבהר סיני מפי הקב"ה אמרן כמשמעו,

וכן נאמר ואם לא תשמעו לי (ויקרא כו, יד.),ותלכו עמי

קרי (שם כא.), וכאן הוא אומר לקול ה' אלקיך, ידבק ה'

בך, יככה ה'. הקל משה בקללותיו לאמרן בלשון יחיד,

וגם כן בקללה זו הקל, שבראשונות הוא אומר את

שמיכם כברזל וארצכם כנחושה (שם יט.), שלא יהיו

השמים מזיעין כדרך שאין הברזל מזיע, ומתוך כך יהא

חורב בעולם, והארץ תהא מזיעה כדרך שהנחשת מזיע

והיא מרקבת פירותיה, וכאן הוא אומר שמיך נחשת

וארצך ברזל, שיהיו שמים מזיעין, אע"פ שלא יריקו מטר

מכל מקום לא יהיה חורב של אבדון בעולם, והארץ לא

תהיה מזיעה כדרך שאין הברזל מזיע, ואין הפירות

מרקיבין, ומכל מקום קללה היא,  בין שהיא כנחושת בין

שהיא כברזל לא תוציא פירות, וכן השמים לא יריקו

מטר: 

{כד} מטר ארצך אבק ועפר. זיקא דבתר מטרא

(תענית ג:),   מטר יורד ולא כל צרכו ואין בו כדי

להרביץ   את העפר, והרוח באה ומעלה את

האבק, ומכסה את עשב הזרעים שהן לחים מן

המים, ונדבק בהם ונעשה טיט, ומתייבש ומרקיבין:

{כה} לזעוה. לאימה ולזיע, שיזועו כל שומעי

מכותיך ממך, ויאמרו אוי לנו שלא יבא עלינו

כדרך שבא על אלו: {כז} בשחין מצרים. רע היה

מאד,   לח מבפנים ויבש מבחוץ, כדאיתא

בבכורות (מא:): גרב. שחין לח: חרס. שחין יבש  

 כחרס: {כח} ובתמהון לבב. אוטם הלב: {כט}

עשוק. בכל מעשיך יהיה   ערעור: {ל} ישגלנה.

לשון שגל, פילגש,   והכתוב כינהו לשבח  

 ישכבנה, (מגילה כה:) ותקון סופרים   הוא זה:

תחללנו. בשנה הרביעית לאכול פריו: {לב} וכלות

אליהם. מצפות אליהם שישובו ואינם שבים, כל

תוחלת שאינה באה קרויה כליון עינים: {לז}

לשמה. [כמו תמהון] כל הרואה אותך ישום עליך:

למשל. כשתבא מכה רעה על אדם, יאמרו זו

דומה למכת פלוני: ולשנינה. לשון ושננתם (דברים

ו, ז.), ידברו בך, וכן תרגומו ולשועי, לשון ספור,

ואשתעי: {לח} יחסלנו. יכלנו, ועל שם כך נקרא  

 חסיל, שמכלה את הכל: {מ} כי ישל.   ישיר

פירותיו, לשון ונשל הברזל (שם יט, ה.): {מב}

יירש הצלצל. יעשנו הארבה רש מן הפרי: יירש.

יעני: צלצל.   מין ארבה. ואי אפשר לפרש יירש

לשון ירושה, שא"כ היה לו לכתוב יירש,   ולא

לשון הורשה וגרושין, שא"כ היה לו לכתוב יוריש:

{מז} מרוב כל. בעוד שהיה לך   כל טוב: {מט}

כאשר ידאה הנשר. פתאום,   ודרך מצלחת ויקלו

סוסיו: לא תשמע לשונו. לא תכיר לשונו, וכן

תשמע חלום לפתור אותו (בראשית מא, טו.), וכן

כי שומע יוסף (שם מב, כג.), :{נב} עד רדת

חמתיך. לשון רדוי   וכבוש: {נג} ואכלת פרי בטנך

בשר בניך וגו' במצור. מחמת שיהיו צרים על

העיר,   ויהיה שם מצוק עקת רעבון: 



ב"ה

פרשה שישית – ברכות וקללות

רש"י 
 {נד} הרך בך והענוג. הוא הרך הוא הענוג, לשון פינוק,

ומהתענג ומרך מוכיח עליהם ששניהם אחד, אע"פ שהוא

מפונק ודעתו קצה בדבר מאוס, ימתק לו לרעבונו בשר

בניו ובנותיו, עד כי תרע עינובבניו הנותרים מתת לאחד

מהם מבשר בניו, אחיהם אשר יאכל. דבר אחר הרך בך,

הרחמני ורך הלבב, מרוב רעבתנות יתאכזרו, ולא יתנו

מבשר בניהם השחוטים לבניהם הנותרים: {נו} תרע עינה

באיש חיקה ובבנה ובבתה. הגדולים: {נז} ובשליתה. בניה

הקטנים, בכולן תהא עינה צרה כשתאכל את האחד,

מליתן לאשר אצלה מן הבשר: {נט} והפלא ה' את

מכתך. מופלאות ומובדלות משאר מכות: ונאמנות. ליסרך

לקיים שליחותן: {ס} אשר יגרת מפניהם. מפני המכות,

כשהיו ישראל רואים מכות משונות הבאות על מצרים,

היו יראים מהם שלא יבואו גם עליהם, תדע, שכן כתיב

והיה אם שמוע תשמע וגו' כל המחלה אשר שמתי

במצרים לא אשים עליך (שמות טו, כו.), אין מיראין  את

האדם אלא בדבר שהוא יגור ממנו: {סא} יעלם. לשון 

 עליה: {סב} ונשארתם במתי מעט תחת וגו'. מועטין

חלוף   מרובין: {סג} כן ישיש ה'. את אויביכם (מגילה י:)  

עליכם להאביד וגו': ונסחתם. לשון עקירה, וכן בית גאים

יסח ה' (משלי טו, כה.): {סד} ועבדת שם אלהים אחרים.

כתרגומו, לא עבודת אלהות ממש,אלא מעלים מס

וגולגליות לכומרי עבודת אלילים: {סה} לא תרגיע.

לא תנוח, כמו וזאת המרגעה (ישעיה כח, יב.): לב רגז.

לב חרד, כתרגומו דחיל, כמו שאול מתחת רגזה לך,

(שם יד, ט.) שמעו עמים ירגזון (שמות טו, יד.), מוסדות

השמים ירגזו (שמואל-ב כב, ח.): וכליון עינים. מצפה

לישועה ולא תבא: {סו} חייך תלואים לך. על הספק. כל

ספק קרוי תלוי, שמא אמות היום בחרב הבאה עלינו.

ורבותינו דרשו, (מנחות קג:) זה הלוקח תבואה מן השוק:

לא תאמין בחייך. זה הסומך על הפלטר:    

{סז} בבוקר תאמר מי יתן ערב. ויהיה הערב של

 אמש (סוטה מט.): ובערב תאמר מי יתן בוקר.

של שחרית, שהצרות מתחזקותתמיד, וכל שעה

מרובה קללתה משלפניה: {סח} באניות. בספינות

בשביה: והתמכרתם שם לאויביך. אתם מבקשים

להיות נמכרים להם לעבדים ולשפחות: ואין קנה.

כי יגזרו עליך הרג וכליון: והתמכרתם. ולא יתכן

לפרש והתמכרתם בלשון ונמכרתם ע"י מוכרים

אחרים,  מפני שנאמר אחריו ואין קונה: {סט}

לכרות את בני ישראל. שיקבלו עליהם את התורה

באלה ובשבועה: מלבד הברית. קללות שבתורת

כהנים שנאמרו בסיני: 

 

 

 

2. מה המשותף לכל1.כתוב 5 ברכות! שאלות לעיון והעמקה
הברכות? 

 

טקס מעמד הקהל משנת התשכ"ה
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אוסף מקורותאוסף מקורותאוסף מקורות
   הכנה להקהלהכנה להקהלהכנה להקהל

הרב חגי כהן רכז רבני בתי ספר במחוז ירושלים


