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 השבועי תמצית הפרקים הנלמדים בהספק

 

 

 

 משפטיםפרשת תורה: 

 המשפטים אשר תשים לפניהם. .א

 :רשימת הדינים

 .עבריה ואמה, עברי עבד הלכות

 .ובשוגג במזיד רוצח דין

 .ואנו אביו מכה דין

 .נפש ומוכר גונב דין

 .ואמו אביו מקלל

 .חבירו מכה דין

 .ואמתו עבדו מכה

 .הרה אשה מכה

 .אמתו או עבדו שן או עין מכה

 .ועבד אדם שנגח שור דיני

 .והזיק בור הפותח

 .בהמה שנגף שור דיני

 .מכר או וטבח, שה או שור הגונב

 .הגנב את ההורג

 .לחבירו נזק הגורם

 .שומרים דיני

 .בתולה מפתה

 .מכשפה

 .בהמה עם שוכב

 .ז"לעבו זובח

 .ואלמנה יתום לגר היחס על אזהרה

 .ללוה המלוה יחס על אזהרה

 .ונשיא דיין ביזוי על אזהרה

 .לשמים החובות לאחר לא

 .טרפה לאכול ולא קודש אנשי להיות

 .לדין הנוגעות אזהרות

 .אבדה השבת

 .וטעינה פריקה

 .לדיינים אזהרות

 .גרים ללחוץ לא

 .ושבת שמיטה

 אלהים שם להזכיר ולא, הבורא בציוויי להיזהר

 .אחרים

 .רגלים שלש

 .חמץ על לזבוח לא

 .הקרבנות חלב להלין לא

 .ביכורים להביא

 .אמו בחלב גדי תבשל לא

 ולא' ה את לעבוד אזהרה .לו לשמוע ומזהירם, לארץ להביאם ישראל לפני מלאך שישלח אומר' ה .ב

 '.ה את יעבדו אם שיזכו הטובות .ז"עבו לעבוד

 אותו מכסה והענן, האלקים להר יהושע עם עולה משה .להר ועולה', לה ישראל בין ברית כורת משה .ג

 .ולילה יום ארבעים בהר שוהה משה .ימים ששה



 

 

 

 ד

 כד-כיהושע פרקים נביאים: 

 כפרק 
 .מקלט ערי הפרשת

 כאפרק 

 .לשבת לוי לשבט ערים הפרשת

 כבפרק 

 .המזרחי הירדן בעבר לארצם מנשה וחצי גד ראובן שבטי את משלח יהושע .א

 .ישראל ונשיאי פנחס את אליהם שולחים וישראל, הירדן יד על גדול מזבח בונים ל"הנ השבטים .ב

 את מקבלים והנשיאים ופנחס, המזבח על קרבנות להקריב נתכונו לא כי מסבירים השבטים שלושה .ג

 .דבריהם

 כגפרק 

 .ז"עבו לעבוד ולא' ה מצות את לשמור ומזהירם, ישראל לכל ימיו בסוף קורא יהושע

 כדפרק 

 .ספר על הדברים את וכותב ברית וכורת, שכמה ישראל כל את אוסף יהושע .א

 .וקבורתו אלעזר ומות, יוסף עצמות קבורת, יהושע מות .ב

 יח-טוא פרקים -דברי הימים כתובים:

 טז-טו יםפרק
 .דוד לעיר הארון העלאת סדר .א
 .הארון לפני שישירו הלוים סדרי העמדת .ב
 .הארון לפני לשורר ללויים דוד שנתן השיר .ג

 יזפרק 

 '.לה בית לבנות רוצה דוד .א

 .בנו אלא הבית את יבנה הוא שלא הנביא נתן ביד לדוד אומר' ה .ב

 '.ה לפני דוד תפלת .ג

 יחפרק 

  .מלחמות דוד .א
 .דוד שרי רשימת .ב

  
  .מים" פלגי "על

שליש במקרא, שליש במשנה,  -אמר רבי תנחום בר חנילאי: לעולם ישלש אדם שנותיו 

 )'עבודה זרה' יט( ביומי. קאמרינן כי חיי? כמה איניש ידע מי שליש בתלמוד.

 ושבוע. שבוע כל וכן ,'וכו משנה ימים' וב מקרא, ימים' ב -ביומי  רש"י:

 יום. בכל - ליומי 'תוספות':
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 דמויות מן התנ"ך

 

 
 

יואב בן צרויה

 למרות. 1דוד אחות צרויה של נהב הינו יואב
 כיון אבל, אביו שם על הבן קרוי כלל שבדרך
 המלך של אחותו בן היותו מפני היה יחוסו שעיקר

 .אמו שם על נקרא, דוד

 מעיד עליו – עשהאל הינם, יואב של אחיו שתי
 אשר, ואבישי, כצבי קלה היתה ריצתו כי הכתוב

 .ישראל במלחמות רבות מעורב היה הוא אף

, דוד מלכות ימי את שסוקר שמואל בספר כמבואר
 במלכותו החזקים האנשים אחד היה יואב כי ניכר
, יהודה על בחברון מולך דוד בהיות כבר. דוד של
 המלחמות את ומנהל, אנשיו בראש הולך יואב היה
 .בושת איש ואנשי אבנר מול

 לאבנר ואנשיו יואב בין ההתנגשויות באחת
 לאחר, יואב אחי - עשהאל את אבנר הרג, ואנשיו

 הגיע כאשר לבסוף. להורגו כדי אחריו רדף שזה
 ניצל, המלוכה את לו להעביר מנת על לדוד אבנר
-גואל' בהיותו אבנר את והרג, ההזדמנות את יואב
 יואב את וקילל, לאבנר ומספד לויה ערך דוד'. הדם

ֵרת ַאל"ש ב יֹוָאב ִמֵבית ִיכָּ ע זָּ ְך ּוַמֲחִזיק ּוְמֹצרָּ לֶּ  ַבפֶּ
ב ְוֹנֵפל רֶּ ם ַוֲחַסר ַבחֶּ חֶּ  ".לָּ

 עלה, עליהם דוד את ישראל כל שהמליכו לאחר
 על שיעלה מי כי הבטיח דוד. יבוס את לכבוש דוד

, ראשון עלה יואב. ולשר לראש יהיה, ראשונה יבוס
 שר יואב היה מאז. לראש אותו מינה דוד ואכן

 .המלך דוד של הצבא

 שהרג לאחר - לגשור דוד בן אבשלום נמלט כאשר
 את להחזיר שסיבב זה יואב היה, אחיו אמנון את

 .לירושלים אבשלום

 את וניהל, השנים כל לאורך דוד עם הלך יואב
 מפני מירושלים דוד ברח כאשר ואף, מלחמותיו

 המלחמה את וניהל, עמו יואב הלך, בנו אבשלום
 היה אף ולבסוף, אבשלום אנשי מול, אפרים ביער

 .אבשלום את שהרג זה

                                                            
 דברי הימים א' ב' טז. 1

 העביר, אבשלום את להרוג שלא ציוה שדוד כיון
 בן עמשא את תחתיו ומינה, מתפקידו יואב את

 יואב. אבשלום של הצבא שר שהיה, יואב של דודו
 .למשרתו וחזר, עמשא את הרג

 כצדיק יואב את ל"חז מתארים האישיים בחייו
 לכל כמדבר מופקר היה ביתו כי, עליו אמרו. 2ונקי

 מגזל נקי היה ביתו כי, אמרו כ"וכמו, ושב עובר
 .ועריות

 על למלוך בנו אדוניהו התחזק, דוד זקן כאשר
 ובת, הנביא - נתן. בעצתו עמו הלך ויואב, ישראל

 כי נשבע ודוד, לדוד נכנסו, שלמה אם - שבע
 את המליך ואף, בנו לשלמה תעבור המלוכה

 .בחייו ישראל על שלמה

ה: "לו אמר, לשלמה דוד בצואת ר ֵאת יַָּדְעתָּ  ַאתָּ  ֲאשֶּ
ה שָּ ן יֹוָאב ִלי עָּ ר ְצרּויָּה בֶּ ה ֲאשֶּ שָּ ֵרי ִלְשֵני עָּ  שָּ

ֵאל ִצְבאֹות ן ְלַאְבֵנר ִיְשרָּ א ֵנר בֶּ שָּ ן ְוַלֲעמָּ ר בֶּ  יֶּתֶּ
ִשיתָּ : "וציוהו", ַוַיַהְרֵגם ָך ְועָּ תֶּ ְכמָּ  תֹוֵרד ְוֹלא ְכחָּ
תוֹ  ֹלם ֵשיבָּ  בניהו את שלח שלמה ואכן". ְשֹאל ְבשָּ

 שם - המזבח מקרנות יואב את לקחת יהוידע בן
 .אותו ולהרוג - להינצל כדי נמלט

במקרא כתוב כי יואב נקבר בביתו במדבר. יש 
מהפרשנים שפירשו שהיה לו בית מיוחד במקום 

, ויש שפירשו שהיה לו בית במדבר 3מרעה מקנהו
שיועד לספק מזון לעוברי דרכים, וקברוהו שם 

 .4עשיו הטוביםלהזכיר את מ

, כתב שקבר יואב נמצא 5בספר גלילות ארץ ישראל
 בשוק העליון בחברון, סמוך לקבר אבנר בן נר.

שנת מותו של יואב בערך בשנת ב' אלפים 
 תתקכ"ד, שאז מלך שלמה על ישראל.

                                                            
 סנהדרין דף מט ע"א. 2
 מצודות, ועוד. 3
 אברבנאל. 4
 הובא בסדר הדורות ב"א תתקט"ו. 5
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 "לא תחיה כל נשמה"

 
 

 

 ברית לכרות שלא ישראל הוזהרו רבות פעמים

ולא זו בלבד, אלא  .ולאבדם ,כנען ארץ ליושבי

נראה כי זהו אחד הנושאים המרכזיים הן בציויי 

 משה את ישראל, והן בציויי יהושע.

 ה )שופטים פרק ב(:ונביא מקום אחד המבטא ענין ז

ִֹּכים ֶאל ַהִגְלגָּל ִמן' ה ַמְלַאְך ַויַַעל" ֹּאֶמר ַהב  ַאֲעֶלה ַוי

ָאֶרץ ֶאל ֶאְתֶכם וָָּאִביא ִמִמְצַריִם ֶאְתֶכם  ֲאֶשר הָּ

ֵֹּתיֶכם נְִשַבְעִתי ַֹּמר ַלֲאב  ִאְתֶכם ְבִריִתי ָאֵפר ֹלא וָּא

ָאֶרץ ְליֹוְשֵבי ְבִרית ִתְכְרתּו ֹלא ְוַאֶתם ְלעֹולָּם ֹּאת הָּ  ַהז

ֹּצּון ִמזְְבחֹוֵתיֶהם ִֹּלי ְשַמְעֶתם ְוֹלא ִתת ֹּאת ַמה ְבק  ז

 ".ֲעִשיֶתם

משמע שכריתת ברית ליושבי הארץ, הינה סיבה 

 להפרת הברית אשר נכרת עם ישראל.

 את לאבד הציוי כי, הדעת על להעלות אפשר היה

 על עונש הינו, וטף נשים אנשים כנען ארץ עמי

, יח ויקרא) שכתוב וכמו, דרכיהם את השחיתו אשר

ֹּת כָּל ֶאת ִכי(: "כז ֵאל ַהתֹוֵעב  הָָּאֶרץ ַאנְֵשי עָּשּו הָּ

א ִלְפנֵיֶכם ֲאֶשר ָאֶרץ ַוִתְטמָּ  ".הָּ

 הציווי כי בתורה פורשמ רבים במקומות, אולם

, לגמרי אחרת למטרה הינו הארץ יושבי את להכרית

 .ממעשיהם ילמדו שלא כדי – והיא

 ֹלא. "השבוע בפרשת ונפתח. רבים ציטוטים ונביא

ֹּת ֶהם ִתְכר  ֶפן ְבַאְרְצָך יְֵשבּו ֹלא. ְבִרית ְוֵלאֹלֵהיֶהם לָּ

ְֹּתָך יֲַחִטיאּו ֹּד ִכי ִלי א  ְלָך יְִהיֶה ִכי ֱאֹלֵהיֶהם ֶאת ַתֲעב

 (לג-לב, כג שמות". )ְלמֹוֵקש

ֵרי ַרק" ַעִמים ֵמעָּ ֵאֶלה הָּ ֵֹּתן ֱאֹלֶהיָך יְיָּ  ֲאֶשר הָּ  ְלָך נ

ה כָּל ְתַחיֶה ֹלא נֲַחלָּה מָּ  ַהִחִתי ַתֲחִריֵמם ַהֲחֵרם ִכי. נְשָּ

ִֹּרי ֱאמ  יְיָּ  ִצְּוָך ַכֲאֶשר ְוַהיְבּוִסי ַהִחִּוי ְוַהְפִרזִי ַהְכנֲַענִי ְוהָּ

ֹּל ַלֲעשֹות ֶאְתֶכם יְַלְמדּו ֹלא ֲאֶשר ְלַמַען. ֱאֹלֶהיָך  ְככ

ֹּתָּ  אֶתם ֵלאֹלֵהיֶהם עָּשּו ֲאֶשר םתֹוֲעב  ליְיָּ  ַוֲחטָּ

 (יח-טז, כ דברים) ".ֱאֹלֵהיֶכם

בנוסף לכך, מפורש בתורה כי אף האיסור להתחתן 

עם יושבי הארץ הוא מהחשש שמא יסירו את 

ישראל לעבוד עבו"ז, והינו חלק מהציווי הכללי 

לגרש מהארץ את כל הגוים, כדי שלא ילמדו 

 ממעשיהם. בקטע הבא מפורשים ב' יסודות אלו:

ר ִֹּכי ֲאֶשר ֵאת ְלָך ְשמָּ ֵֹּרש ִהנְנִי ַהיֹום ְמַצְּוָך ָאנ נֶיָך ג  ִמפָּ

ִֹּרי ֶאת ֱאמ  .ְוַהיְבּוִסי ְוַהִחִּוי ְוַהְפִרזִי ְוַהִחִתי ְוַהְכנֲַענִי הָּ

ֶמר ֹּת ֶפן ְלָך ִהשָּ ָאֶרץ ְליֹוֵשב ְבִרית ִתְכר ה ֲאֶשר הָּ  ַאתָּ

ֶליהָּ  בָּא ם ֶאת ִכי .ְבִקְרֶבָך ְלמֹוֵקש יְִהיֶה ֶפן עָּ ֹּתָּ  ִמזְְבח

ֹּצּון ם ְוֶאת ִתת ֹּתָּ יו ְוֶאת ְתַשֵברּון ַמֵצב ֹּתּון ֲאֵשרָּ  ִכי .ִתְכר

ָּ  ִכי ַאֵחר ְלֵאל ִתְשַתֲחֶוה ֹלא  .הּוא ַקנָּא ֵאל ְשמֹו ַקנָּא יְי

ֹּת ֶפן  ֱאֹלֵהיֶהם ַאֲחֵרי ְוזָּנּו הָָּאֶרץ ְליֹוֵשב ְבִרית ִתְכר

א ֵלאֹלֵהיֶהם ְוזְָּבחּו רָּ ַקְחתָּ  .ִמזְִבחֹו ְוָאַכְלתָּ  ְלָך ְוקָּ  ְולָּ

יו ֹּתָּ נֶיָך ִמְבנ יו ְוזָּנּו ְלבָּ ֹּתָּ  ֶאת ְוִהזְנּו ֱאֹלֵהיֶהן ַאֲחֵרי ְבנ

נֶיָך  טו(-". )שמות לד, יאֱאֹלֵהיֶהן ַאֲחֵרי בָּ

 וכן בקטע הבא:

ָּ  יְִביֲאָך ִכי" ָאֶרץ ֶאל ֱאֹלֶהיָך יְי ה ֲאֶשר הָּ א ַאתָּ ה בָּ מָּ  שָּ

ּה נֶיָך ַרִבים גֹויִם ְונַָּשל ְלִרְשתָּ  ְוַהִגְרגִָּשי ַהִחִתי ִמפָּ

ִֹּרי ֱאמ ה ְוַהיְבּוִסי ְוַהִחִּוי ְוַהְפִרזִי ְוַהְכנֲַענִי ְוהָּ  גֹויִם ִשְבעָּ

נָּ  .ִמֶמךָּ  ַוֲעצּוִמים ַרִבים נֶיָך ֱאֹלֶהיָך יְיָּ  םּונְתָּ ם ְלפָּ  ְוִהִכיתָּ

ם ַתֲחִרים ַהֲחֵרם ֹּתָּ ֹּת ֹלא א ֶהם ִתְכר נֵם ְוֹלא ְבִרית לָּ  .ְתחָּ

 ִתַקח ֹלא ּוִבתֹו ִלְבנֹו ִתֵתן ֹלא ִבְתָך בָּם ִתְתַחֵתן ְוֹלא

ְבדּו ֵמַאֲחַרי ִבנְָך ֶאת יִָּסיר ִכי .ִלְבנֶָך  ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ְועָּ

ה רָּ ֶכם יְיָּ  ַאף ְוחָּ  ד(-" )דברים ז, אַמֵהר ְוִהְשִמיְדָך בָּ
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 שכם

 

 וגיאוגרפיה מיקום

 ועבר הירדן לבקעת החוף מישור בין המחברת דרכים צומת על, והשומרון ישראל ארץ במרכז שוכנת שכם

 רווי צר בעמק שוכן ההיסטורי העיר גרעין. ליהודה מהגליל ישראל ארץ את המחברת ההר דרך ועל, הירדן

 ההרים רכסי בתלילות מתנשאים העיר כשמעל, מטרים 555כ־ של בגובה, עיבל והר גריזים הר בין מעיינות

 ,פורייה קרקע ובהם נרחבים עמקים לעיר בסמוך. מטרים 055–055 של לגובה המתנשאים ועיבל גריזים של

 .רבים מכיוונים לעיר נוחה גישה ומאפשרים, נרחבת לחקלאות כיום וגם בעבר ששימשו

 עין מעיינות שוכנים לעיר מזרח מצפון. ניכר בהיקף מרעה גם מאפשרים שכם סביב החקלאיים המרחבים

 על החוף ממישור רחוקה העיר, זאת עם. בו נרחבים חקלאות ושטחי תרצה נחל את המזינים, הגדולים בידאן

 .תרצה נחל המזרחי ואת, שכם נחל מנקז המערבי העיר אזור את. נמליהם

 

 

, במקרא רבות פעמים מוזכרת אשר הערים אחת

 הינה, רבים היסטוריים מאורעות בה אירעו ואף

 הרבים האירועים את נסקור, הבאות בשורות. שכם

 .ך"בתנ בספרי שמתועד כפי, בשכם אירעו אשר

 אברהם של דרכו בראשית הינו הראשון המקום

 בציווי מולדתו את עזב כאשר, ישראל בארץ

 שם ואף, בשכם היתה הראשונה ותחנתו, האלוקים

ֹּר: "בארץ לראשונה האלוקים אליו נגלב ם ַויֲַעב  ַאְברָּ

 ָאז ְוַהְכנֲַענִי מֹוֶרה ֵאלֹון ַעד ְשֶכם ְמקֹום ַעד בָָּאֶרץ

א: בָָּאֶרץ ם ֶאל יְיָּ  ַויֵרָּ ֹּאֶמר ַאְברָּ  ֶאת ֶאֵתן ְלזְַרֲעָך ַוי

ֹּאת הָָּאֶרץ ם ַויִֶבן ַהז ָּ  ִמזְֵבחַ  שָּ יו ַהנְִרֶאה ליְי ". ֵאלָּ

 (ז-ו יב בראשית)

 הראשונה תחנתו, לבן מבית שב כאשר יעקב אף

ֹּא: בשכם היתה ֹּב ַויָּב ֵלם יֲַעק  ְבֶאֶרץ ֲאֶשר ְשֶכם ִעיר שָּ

ֹּאֹו ְכנַַען ם ִמַפַדן ְבב ִעיר ְפנֵי ֶאת ַויִַחן ֲארָּ  ֶאת ַויִֶקן. הָּ

ֶדה ֶחְלַקת ה ֲאֶשר ַהשָּ ם נָּטָּ  ֲאִבי ֲחמֹור ְבנֵי ִמיַד ָאֳהלֹו שָּ

ה ְבֵמָאה ְשֶכם ם ַויֶַצב. ְקִשיטָּ א ִמזְֵבחַ  שָּ  ֵאל לֹו ַויְִקרָּ

ֵאל ֱאֹלֵהי  (כ-יח, לג בראשית". )יְִשרָּ

 בת דינה את לקח חמור בן שכם כאשר יותר מאוחר

, במרמה העיר יושבי כל את יעקב בני הרגו, יעקב

, אל לבית לעלות יעקב את ציוה' ה מכן ולאחר

ֹּב ֶאל ַויְִתנּו: "עליתו וקודם  ַהנֵכָּר ֱאֹלֵהי כָּל ֵאת יֲַעק

ם ֲאֶשר ֹּן, ְבָאזְנֵיֶהם ֲאֶשר ַהנְזִָּמים ְוֶאת ְביָּדָּ ם ַויְִטמ ֹּתָּ  א

ֹּב ֵאלָּה ַתַחת יֲַעק  (ד, לה בראשית". )ְשֶכם ִעם ֲאֶשר הָּ

 

 את יעקב שלח כאשר צאנם את יעק בני רעו בשכם

 נמכר לשם לכתו ולאחר, שלומם את לראות יוסף

 יֹוֵסף ַעְצמֹות ְוֶאת( "יג-יב, לז בראשית. )למצרים

ֵאל ְבנֵי ֶהֱעלּו ֲאֶשר ְברּו ִמִמְצַריִם יְִשרָּ  ְבֶחְלַקת ִבְשֶכם קָּ

ֶדה נָּה ֲאֶשר ַהשָּ ֹּב קָּ  ְשֶכם ֲאִבי ֲחמֹור ְבנֵי ֵמֵאת יֲַעק

ה ְבֵמָאה  (.לב, כד יהושע", )ְקִשיטָּ

 בגבול שכם היתה, לשבטים הארץ נתחלקה כאשר

, אפרים לבני שכם וניתנה, למנשה אפרים בין

 יהושע) מקלט עיר להיות שכם את ישראל הקדישו

 (כא, כא שם. )קהת לבני ניתנה והיא(, ז, כ

 אבימלך את המליכו בשכם, השופטים בתקופת אף

 ובשכם, יוסף בן מנשה משבט היה אשר, גדעון בן

ֹּץ" בהם נלחם ואבימלך. בו בגדו ִעיר ֶאת ַויִת  הָּ

ֶעהָּ   (ט שופטים". )ֶמַלח ַויִזְרָּ

 ִכי" אביו מות אחר שלמה בן רחבעם בא לשכם

ֵאל כָּל בָּא ְשֶכם ֹּתֹו ְלַהְמִליְך יְִשרָּ  נתפלגה ובשכם", א

 משבט נבט בן לירבעם המלכות וניתנה, מלכותו

 (.יב  א-מלכים. )יוסף בן אפרים

ם ַויִֶבן, "ירבעם את ישראל שהמליכו לאחר ְבעָּ  יָּרָּ

 אבימלך כזכור" ]בָּּה ַויֵֶשב ֶאְפַריִם ְבַהר ְשֶכם ֶאת

, ישראל מלכי מושב היתה והיא[ העיר את החריב

 .הפכה תרצה להיות עיר המלוכה אשר עד
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 הרב פתחיה ברזילי

  

 משה של ממשיכו -  יהושע
ספר מעמיד את כי ה ,המתבונן בספר יהושע מבחין

יהושע ואת כל מעשיו כממשיכו ותלמידו של משה. 
קיבל הוראות בנבואה מאת זאת למרות שאף יהושע 

מודגש כי הוא השלים את ציוויי  ה', אבל בכל מעשיו
 משה רבו.

דבר זה בא לידי ביטוי כבר בפנייתו הראשונה של ה' 
 ַאֲחֵרי ַוְיִהיאל יהושע בפתיחת הספר, שם כתוב: "

ה מֹות ד ֹמשֶּ בֶּ ר' ה עֶּ ל' ה ַוֹיאמֶּ עַ  אֶּ ֵרת נּון ִבן ְיהֹושֻׁ  ְמשָּ
ה  ".ֵלאֹמר ֹמשֶּ

אף כאשר ה' מבטיח לו שהוא יהיה עמו, הרי שצורת 
ר" ההבטחה היא: ִייִתי ַכֲאשֶּ ה ִעם הָּ ְהיֶּה ֹמשֶּ ְך אֶּ  ֹלא ִעמָּ

ךָּ  ְוֹלא ַאְרְפָך ְזבֶּ עֶּ  ".אֶּ

 ַרק"הקב"ה מצוה אותו קודם הכניסה לארץ: בנוסף, 
ֱאַמץ ֲחַזק ל ַלֲעשֹות ִלְשֹמר ְמֹאד וֶּ ה ְככָּ ר ַהתֹורָּ  ִצְּוָך ֲאשֶּ

ה סּור ַאל ַעְבִדי ֹמשֶּ ּנּו תָּ ".  )יהושע ּוְשֹמאול יִָּמין ִממֶּ
 א, ז(

ובהמשך אותה פרשה מבואר כי כל כיבוש הארץ 
 ֲהלֹוא" תלוי בכך שיקים את ציוויו של משה רבו:

ץ ֲחַזק ִצִּויִתיָך ֱאמָּ ת ְוַאל ַתֲעֹרץ ַאל וֶּ ' ה ִעְמָך ִכי ֵתחָּ
יָך ר ְבֹכל ֱאֹלהֶּ  ."ֵתֵלְך ֲאשֶּ

והליכה זו הינה כיבוש הארץ כמבואר בתחילת 
ץ ֲחַזק" :הפרשה ֱאמָּ ה ִכי וֶּ ת ַתְנִחיל ַאתָּ ם אֶּ עָּ ה הָּ ת ַהזֶּ  אֶּ

ץ ָארֶּ ר הָּ ם ִנְשַבְעִתי ֲאשֶּ ֵתת ַלֲאבֹותָּ ם לָּ הֶּ  ".לָּ

 ההדגשה בכל מקום היא, כמו"כ אנו מבחינים כי
 .יהושע בכל דבריו ועניניו נצמד להוראות משהש
כֹור: "כפי שאומר לבני גד ובני ראובןו ת זָּ ר אֶּ בָּ  ַהדָּ

ר ה ֲאשֶּ ם ִצּוָּ ְתכֶּ ה אֶּ ד ֹמשֶּ בֶּ  ".ֵלאֹמר' ה עֶּ

)סוף פרק  וכן במעמד כתיבת התורה בהר עיבל כתוב
עַ  ִיְבנֶּה ָאז": ח( ֵאל ֱאֹלֵהי' לה ִמְזֵבחַ  ְיהֹושֻׁ  ְבַהר ִיְשרָּ

ל ר .ֵעיבָּ ה ַכֲאשֶּ ה ִצּוָּ ד ֹמשֶּ בֶּ ת 'ה עֶּ ֵאל ְבֵני אֶּ תּוב ִיְשרָּ  ַככָּ
ר ה תֹוַרת ְבֵספֶּ ִנים ִמְזַבח ֹמשֶּ ר ְשֵלמֹות ֲאבָּ  ֵהִניף ֹלא ֲאשֶּ
ן ל ֲעֵליהֶּ יו ַוַיֲעלּו ַבְרזֶּ לָּ ִמים ַוִיְזְבחּו' לה ֹעלֹות עָּ  .ְשלָּ
ב ם ַוִיְכתָּ ִנים ַעל שָּ ֲאבָּ ה תֹוַרת ִמְשֵנה ֵאת הָּ ר ֹמשֶּ  ֲאשֶּ

ַתב ֵאל ֵניבְ  ִלְפֵני כָּ ל .ִיְשרָּ ֵאל ְוכָּ  ְוֹשְטִרים ּוְזֵקנָּיו ִיְשרָּ
יו ה ֹעְמִדים ְוֹשְפטָּ ה ִמזֶּ ָארֹון ּוִמזֶּ ד לָּ  ַהְלִוִים ַהֹכֲהִנים נֶּגֶּ

ח ַכֵגר' ה ְבִרית ֲארֹון ֹנְשֵאי ְזרָּ אֶּ ְציוֹ  כָּ ל חֶּ  ַהר מּול אֶּ
ְציוֹ  ְגִרִזים ל ְוַהחֶּ ל ַהר מּול אֶּ ר ֵעיבָּ ה ַכֲאשֶּ ה ִצּוָּ ד ֹמשֶּ בֶּ  עֶּ

ֵרְך 'ה ת ְלבָּ ם אֶּ עָּ ֵאל הָּ ִראֹשנָּה ִיְשרָּ א ֵכן ְוַאֲחֵרי .בָּ רָּ ת קָּ  אֶּ
ל ה ִדְבֵרי כָּ ה ַהתֹורָּ כָּ ה ַהְברָּ לָּ ל ְוַהְקלָּ תּוב ְככָּ ר ַהכָּ  ְבֵספֶּ

ה יָּה ֹלא .ַהתֹורָּ ר הָּ בָּ ר ִמֹכל דָּ ה ֲאשֶּ ה ִצּוָּ ר ֹמשֶּ  ֹלא ֲאשֶּ
א רָּ עַ  קָּ ד ְיהֹושֻׁ ל נֶּגֶּ ֵאל ְקַהל כָּ  ְוַהֵגר ְוַהַטף ְוַהּנִָּשים ִיְשרָּ

ם ַהֹהֵלְך  ."ְבִקְרבָּ

ר" )יא, טו(:וכן במלחמת יהושע  ה ַכֲאשֶּ ת' ה ִצּוָּ  אֶּ
ה ה ֵכן ַעְבדוֹ  ֹמשֶּ ה ִצּוָּ ת ֹמשֶּ עַ  אֶּ ה ְוֵכן ְיהֹושֻׁ שָּ עַ  עָּ  ְיהֹושֻׁ

ר ֵהִסיר ֹלא בָּ ר ִמֹכל דָּ ה ֲאשֶּ ת' ה ִצּוָּ ה אֶּ  "ֹמשֶּ

כל זמן שיהושע חי, : 'זאת בצורה חדה כתב רש"יו
 '. )דברים לא כט(למשה כאילו הוא חי היה נראה

 תורה משנה תמצית - יהושע צואת
אף כאשר נתבונן בצואת יהושע לישראל, נבחין כי 

מה שמסר משה לישראל  -זהו תמצית משנת רבו 
 בספר דברים לפני מותו.

הרמב"ם בהקדמתו  נביא את דבריובהקדמת הדברים 
ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר 'לפירוש המשניות: 

משה[ את העם ואמר -חדש בחודש שבט, הקהיל ]
הגיע זמן מותי מי ששמע הלכה ושכחה יבוא להם, 

הואיל משה באר את "וישאלני וכו' כמו שנאמר 
. ולקחו מפיו בירור הלכות מראש "התורה הזאת

 שה[.שאז מת מ] 'חודש שבט ועד ז' באדר

שכל ענינו של ספר דברים הינו צואת  יתכן לומר,
משה לפני מותו שהרי פסוק זה ]הואיל משה וגו'[ 

ואילך דבריו הם הינו בתחילת ספר דברים ומכאן 
כצואה לפני מיתתו, שנאמרו בערבות מואב קודם 

 הכניסה לארץ.

אך מקבילות והנה המתבונן בספר יהושע רואה הי
באופן  דם כל נאמרוקו צואת משה וצואת יהושע.

כי ספר דברים ענינו הוא סדר הכניסה לארץ.  כללי,
הוא  ,דבריומרכז משה ב אותו העמיד והעניין

האיסור לעבוד האזהרה לדבוק בה', ולעומת זאת 
וכמו"כ רץ. אעבו"ז. ודבר זה הוא תנאי לירושת ה

העניין אותו מעמיד יהושע בעיקר ציוויו את בני 
עבודת ה' לעומת האיסור –ישראל קודם מותו הוא 

א הולעבוד אלוהים אחרים. ונמצא שענין ספר דברים 
אמנם הדברים ארוכים  צוואת יהושע.העומד במרכז 

הם ורחבים, עד שניתן לומר כי זה הנושא המרכזי 
בספר דברים אך נשתדל כפי מיעוט ערכנו לנסות 

כמה שיותר לשונות המקבילים ממש בין  להקביל
 שתי המקומות.

תאמר )דברים י, כ(: "משה  יָך' ה אֶּ א ֱאֹלהֶּ  ֹאתוֹ  ִתירָּ
ק ּובוֹ  ַתֲעֹבד ֵבעַ  ּוִבְשמוֹ  ִתְדבָּ  ".ִתשָּ



 

 ט

 

: ח(-)יהושע כג, ו יהושע מצוה את העם ומזהירםו
ם ל ֵאת ְוַלֲעשֹות ִלְשֹמר ְמֹאד ַוֲחַזְקתֶּ תּוב כָּ ר ַהכָּ  ְבֵספֶּ

ה תֹוַרת ּנּו סּור ְלִבְלִתי ֹמשֶּ  ְלִבְלִתי .ּוְשֹמאול יִָּמין ִממֶּ
ה ַבגֹוִים בֹוא ֵאלֶּ ה ַהִּנְשָאִרים הָּ ֵאלֶּ ם הָּ  ּוְבֵשם ִאְתכֶּ

ם  ְוֹלא ַתַעְבדּום ְוֹלא ַתְשִביעּו ְוֹלא ַתְזִכירּו ֹלא ֱאֹלֵהיהֶּ
ם ִתְשַתֲחוּו הֶּ ם' בה ִאם ִכי .לָּ קּו ֱאֹלֵהיכֶּ ר ִתְדבָּ  ַכֲאשֶּ
ם ה ַהיֹום ַעד ֲעִשיתֶּ  ".ַהזֶּ

נָּם" ד(:-משה אמר )דברים ז, ב יָך' ה ּוְנתָּ נֶּיָך ֱאֹלהֶּ  ְלפָּ
ם ם ַתֲחִרים ַהֲחֵרם ְוִהִכיתָּ ם ִתְכֹרת ֹלא ֹאתָּ הֶּ  ְוֹלא ְבִרית לָּ

ֵּנם ם ִתְתַחֵתן ְוֹלא .ְתחָּ  ֹלא ּוִבתוֹ  ִלְבנוֹ  ִתֵתן ֹלא ִבְתָך בָּ
ת יִָּסיר ִכי .ִלְבנֶָּך ִתַקח ְבדּו ֵמַאֲחַרי ִבְנָך אֶּ  ֱאֹלִהים ְועָּ

ה ֲאֵחִרים רָּ ם' ה ַאף ְוחָּ כֶּ  ַמֵהר" ְוִהְשִמיְדָך בָּ

שּובּו שֹוב ִאם ִכי" יג(:-ויהושע אמר )כג, יב  תָּ
ם ר ּוְדַבְקתֶּ ה ַהגֹוִים ְביֶּתֶּ ֵאלֶּ ה ַהִּנְשָאִרים הָּ ֵאלֶּ ם הָּ  ִאְתכֶּ

ם ם ְוִהְתַחַתְנתֶּ הֶּ ם בָּ אתֶּ ם ּובָּ הֶּ ם ְוֵהם בָּ כֶּ  ֵתְדעּו יָּדֹועַ  .בָּ
ם' ה יֹוִסיף ֹלא ִכי ת ְלהֹוִריש ֱאֹלֵהיכֶּ ה ַהגֹוִים אֶּ ֵאלֶּ  הָּ

ם יּו ִמִלְפֵניכֶּ ם ְוהָּ כֶּ  ּוְלמֹוֵקש ְלַפח לָּ
ם ּוְלֹשֵטט ם ְוִלְצִנִנים ְבִצֵדיכֶּ  ְבֵעיֵניכֶּ

ם ַעד ְדכֶּ ה ֵמַעל ֲאבָּ מָּ ֲאדָּ ה הָּ  ַהטֹובָּ
ר ַהֹזאת ם נַָּתן ֲאשֶּ כֶּ ם"' ה לָּ  ֱאֹלֵהיכֶּ

יָּה" משה אמר )דברים כח, סג(:  ְוהָּ
ר ש ַכֲאשֶּ ם' ה שָּ  ְלֵהיִטיב ֲעֵליכֶּ
ם ְתכֶּ ם ּוְלַהְרבֹות אֶּ ְתכֶּ ' ה יִָּשיש ֵכן אֶּ
ם ם ְלַהֲאִביד ֲעֵליכֶּ ְתכֶּ  ּוְלַהְשִמיד אֶּ
ם ְתכֶּ ם אֶּ ה ֵמַעל ְוִנַסְחתֶּ מָּ ֲאדָּ ר הָּ  ֲאשֶּ
ה א ַאתָּ ה בָּ מָּ ּה שָּ  "ְלִרְשתָּ

יָּה" אמר )כג, טו(: ויהושע  ְוהָּ
ר א ַכֲאשֶּ ם בָּ ל ֲעֵליכֶּ ר כָּ בָּ ר ַהטֹוב ַהדָּ ר ֲאשֶּ ' ה ִדבֶּ

ם ם ֱאֹלֵהיכֶּ ם' ה יִָּביא ֵכן ֲאֵליכֶּ ל ֵאת ֲעֵליכֶּ ר כָּ בָּ ע ַהדָּ רָּ  הָּ
ם ַהְשִמידוֹ  ַעד ה ֵמַעל אֹוְתכֶּ מָּ ֲאדָּ ה הָּ ר ַהֹזאת ַהטֹובָּ  ֲאשֶּ
ם נַָּתן כֶּ ם' ה לָּ  "ֱאֹלֵהיכֶּ

 וכן משה מזהיר את ישראל בלשון )דברים יא, טז(:
ְמרּו" ם ִהשָּ כֶּ ן לָּ ה פֶּ ם ִיְפתֶּ ם ְלַבְבכֶּ ם ְוַסְרתֶּ  ַוֲעַבְדתֶּ

ם ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ם ְוִהְשַתֲחִויתֶּ הֶּ ה .לָּ רָּ כֶּם' ה ַאף ְוחָּ  בָּ
ַצר ת ְועָּ ַמִים אֶּ ר ִיְהיֶּה ְוֹלא ַהשָּ טָּ ה מָּ מָּ ֲאדָּ ת ִתֵתן ֹלא ְוהָּ  אֶּ

ּה ם ְיבּולָּ ה ַוֲאַבְדתֶּ ץ ֵמַעל ְמֵהרָּ ָארֶּ ה הָּ ר ַהֹטבָּ  ֹנֵתן' ה ֲאשֶּ
ם כֶּ  ".לָּ

ם" שם(:ויהושע אומר ) ם ַוֲהַלְכתֶּ  ֱאֹלִהים ַוֲעַבְדתֶּ
ם ֲאֵחִרים ם ְוִהְשַתֲחִויתֶּ הֶּ ה לָּ רָּ ם' ה ַאף ְוחָּ כֶּ ם בָּ  ַוֲאַבְדתֶּ
ה ץ ֵמַעל ְמֵהרָּ ָארֶּ ה הָּ ר ַהטֹובָּ ם נַָּתן ֲאשֶּ כֶּ  ".לָּ

ה" :חתימת פרשת הקללות היא ר ַהְבִרית ִדְבֵרי ֵאלֶּ  ֲאשֶּ
ה ת' ה ִצּוָּ ה אֶּ ת ִלְכֹרת ֹמשֶּ ֵאל ְבֵני אֶּ  ".ִיְשרָּ

ם" ויהושע חותם את דבריו: ְבְרכֶּ ת ְבעָּ  'ה ְבִרית אֶּ
ם ר ֱאֹלֵהיכֶּ ה ֲאשֶּ ם ִצּוָּ ְתכֶּ ם אֶּ ם ַוֲהַלְכתֶּ  ֱאֹלִהים ַוֲעַבְדתֶּ
ם ֲאֵחִרים ם ְוִהְשַתֲחִויתֶּ הֶּ ה לָּ רָּ ם' ה ַאף ְוחָּ כֶּ ם בָּ  ַוֲאַבְדתֶּ
ה ץ ֵמַעל ְמֵהרָּ ָארֶּ ה הָּ ר ַהטֹובָּ ם נַָּתן ֲאשֶּ כֶּ  ."לָּ

כמו"כ מצאנו במשה אחר שכרת עם ישראל ברית 
ה ַוִיְכֹתב" כו(:-לפני מותו )דברים לא, כב ת ֹמשֶּ  אֶּ

ה ּה ַההּוא ַביֹום ַהֹזאת ַהִשירָּ ת ַוְיַלְמדָּ ֵאל ְבֵני אֶּ  .ִיְשרָּ
ת ַוְיַצו עַ  אֶּ ר נּון ִבן ְיהֹושֻׁ ץ ֲחַזק ַוֹיאמֶּ ֱאמָּ ה ִכי וֶּ  ַאתָּ

ִביא ת תָּ ֵאל ְבֵני אֶּ ל ִיְשרָּ ץ אֶּ ָארֶּ ר הָּ ם ִנְשַבְעִתי ֲאשֶּ הֶּ  לָּ
ְהיֶּה ְוָאֹנִכי ְך. אֶּ ה ְכַכלֹות ַוְיִהי ִעמָּ ת ִלְכֹתב ֹמשֶּ  ִדְבֵרי אֶּ

ה ר ַעל ַהֹזאת ַהתֹורָּ ם ַעד ֵספֶּ מָּ ה ַוְיַצו .תֻׁ ת ֹמשֶּ  ַהְלִוִים אֶּ
ֹקחַ  ֵלאֹמר' ה ְבִרית ֲארֹון ֹנְשֵאי ר ֵאת לָּ ה ֵספֶּ ה ַהתֹורָּ  ַהזֶּ

ם ם' ה ְבִרית ֲארֹון ִמַצד ֹאתוֹ  ְוַשְמתֶּ יָּה ֱאֹלֵהיכֶּ ם ְוהָּ  ְבָך שָּ
 .ְלֵעד"

)פרק  וכן יהושע אחר שכרת ברית עם ישראל בשכם
עַ  ַוִיְכֹתבכד(: " ת ְיהֹושֻׁ ִרים אֶּ ה ַהְדבָּ ֵאלֶּ ר הָּ  תֹוַרת ְבֵספֶּ

ן ַוִיַקח ֱאֹלִהים בֶּ ה אֶּ הָּ  ְגדֹולָּ ם ַוְיִקימֶּ  שָּ
ה ַתַחת ַאלָּ ר הָּ ר  .'ה ְבִמְקַדש ֲאשֶּ ַוֹיאמֶּ

ן ַהֹזאת  בֶּ אֶּ ם ִהֵּנה הָּ עָּ ל הָּ ל כָּ ַע אֶּ ְיהֹושֻׁ
נּו  הִתְהיֶּה בָּ ה ֵאת  ְלֵעדָּ ְמעָּ ִכי ִהיא שָּ

נּו  ר ִעמָּ ר ִדבֶּ ה ֲאשֶּ ל ִאְמֵרי ְיהוָּ כָּ
ם  כֶּ ה בָּ ְיתָּ הְוהָּ ן ְתַכֲחשּון  ְלֵעדָּ פֶּ

ם וראה מה שכתבו ". ]ֵבאֹלֵהיכֶּ
 ארוןהפרשנים, שהיה בשכם את 

}וזוהי הסיבה שהמקום  ברית ה'
ויהושע הניח את  נקרא 'מקדש ה'{

כמו  הדברים האלה ליד הארון
 .[משהשעשה 

משה הנהגתו של הבדל בין  נקודה אחת הינה אמנם,
וצורת ספר דברים מבנה שוהוא יהושע. הנהגתו של ל

שמשה מזהיר את ישראל כיצד להיכנס  הדברים הינה
 .בה תולארץ, וכיצד הוא סדר כיבושה, וקיום המצו

על את כל הענינים האלו ולעומתו יהושע כבר פו
שעניין זה נכלל  ויתכןבתוך חיי ישראל בארץ ממש. 

 ניתן לא ישראל חטאו 'אלמלא חז"ל שאמרו: בדברי
 בלבד יהושע וספר תורה חומשי חמשה אלא להם

כיון שספר יהושע הוא הוא',  ישראל ארץ של שערכה
ממש המשך של חמשה חומשי תורה, שהרי התורה 

ארץ קרבת ה' בהינה המצע והיסוד לחיים שלמים ב
ישראל, ולעומת זאת ספר יהושע הינו הספר בו הפך 

 למציאות.מה שכתוב בתורה מעתיד להוה, ומרעיון 

 ְוִהֵּנה" :כדבר הזה יהושע מצאנו בצואתו שלואכן 
ְך ַהיֹום הֹוֵלְך ָאֹנִכי רֶּ ל ְבדֶּ ץ כָּ ָארֶּ ם הָּ ל ִויַדְעתֶּ ם ְבכָּ  ְלַבְבכֶּ
ל ם ּוְבכָּ ר נַָּפל ֹלא ִכי ַנְפְשכֶּ בָּ ד דָּ חָּ ִרים ִמֹכל אֶּ  ַהְדבָּ

ר ַהטֹוִבים ר ֲאשֶּ ם' ה ִדבֶּ ם ֱאֹלֵהיכֶּ אּו ַהֹכל ֲעֵליכֶּ ם בָּ כֶּ  לָּ
ּנּו נַָּפל ֹלא ר ִממֶּ בָּ ד דָּ חָּ  (יד, כג) ."אֶּ

 :חנינא ברבי אדא רב אמר

  לא ישראל חטאו אלמלא'

  חמשה אלא להם ניתן

  יהושע וספר תורה חומשי

  ארץ של שערכה בלבד

 :(כב נדרים). 'הוא ישראל
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 תולדותיהם של מפרשי התנ"ך

 
 

 ק"דר 
  גולד.-פרל שמואל משה הרבאת: מ

( הוא מגדולי רד"ק) רבינו דוד בן רבי יוסף קמחי
מפרשי המקרא והדקדקנים, כשפירושו משמש עד 
ימינו כאבן יסוד לפרשני ספרי הנביאים והכתובים, 

 אחר פירושו של רש"י.

, ככל הנראה 1הרד"ק נולד בשנת ד' אלפים תתק"כ
ס  נרבון( - Narbonne) נרבונהבעיר  רֹוַבאנְּ שבחבל פְּ

)Provence -  שפחת , למ2)צרפתפרובינצה, דרום
 .3ספרדידקדקנים שכפה"נ הייתה ממוצא 

 4שנודע כדקדקן קמחייוסף  רבירבותיו הם אביו 
, משה קמחי רבי, ואחיו הגדול 6ופייטן 5פרשן

ובספרי  7פרשנותו למקראשנתפרסם גם הוא ב
, ועל משפחה זו וחיבוריה המליצו 8הדקדוק שחיבר

 רבי. כמו"כ קיבל תורה מ9'אם אין קמח אין תורה'
 , מתרגם ספרי הרמב"ם המפורסם.שמואל אבן תיבון

את רוב חייו חי רד"ק בעיר אבותיו 'נרבונא', ובשנת 
, כשעל ידי 10ן מתחיל הרד"ק לחבר את חיבוריותתק"

חיבוריו אלה בדקדוק ועוד יותר בפירושו לתורה, 
הוא מתפרסם לדורות, אף עוד יותר מאביו ואחיו 
שבזמנם היו נודעים יותר. והנה אמנם לא ידועים 
לנו תלמידים מובהקים שהיו לרד"ק, אבל מצינו 

 רבי דוד בן רבי אברהם מנרבונאחכם אחד בשם 
 .11מביא שמועה בשמו בהלכהה

 ספרי לימוד על ופרובנס, הריב בצרפת פרץ כאשר
שלמה דמונטפליי"ר )מן ההר(  רביבין , ם"הרמב

 אהרן מלוניל. לא רביוהרמ"ה לחכמי לוניל ובראשם 
 משבעים[ כבן למעלה ק לזקנותו ]הוא היה"רד חש

לספרד  בפרובנס ם"הרמב מוקירי בשליחות והלך
 כבוד להציל חכמיה לב על לדבר )מלכות קסטיליא(,

 - Toledo)טולדו  לעיר הייתה פניו מגמת. ם"הרמב
 העיר לדבר עם ראשי, בלשון הימים ההם 'טוליטולא'(

פגעו  על אשר וחבריו, מן ההר שלמה רבי את שינדו
אבל . הלומדים בספריו את בכבוד הרמב"ם והחרימו

 יכל ולא, בקדחת הוא חלה 'אבילא' לעיר הגיע כאשר
 שלח מכיון שכך הוא. עד לעיר 'טולדו' עוד לנסוע

יהודה אבן  רבי 'טולדו' הלא הוא העיר לנשיא אגרת
 אך, הזה על הדבר )המכונה 'ריב"ן אלפאכר'(אלפאכר 

ריב"ן אלפאכר אם כי היה ממעריצי הרמב"ם, 
)מחמת דבר אחד קשות  נשתמט מבקשתו ואף ענהו

 עליו נתרעמו הדור עד שחכמי ,(12שכתב רד"ק מכתביו
בכבודו  עוד יקל והצריכוהו להבטיח שלא, דבריו על
. בעקבות מכתביו של רד"ק בענין, 13ק"רד של

ורבינו בחיי,  14נתעוררו לכתוב בענין גם הרמב"ן
ובעקבות זאת גם כתבו אליו ר"ש מן ההר והרמ"ה 
וביקשו ממנו שיתערב במחלוקת זו, כשבעקבות כך 

פורסמת כותב אליהם הרמב"ן את אגרתו המ
המתחלת במילים: 'טרם אענה אני שוגג', שעל ידה 

 .15הושקטה מחלוקת חריפה זו

נפטר הרד"ק לבית עולמו כשהוא  16בשנת תתקצ"ה
זקן ושבע ימים, וחיבוריו שהניח אחריו בפירוש 
המקראות ובעניני הדקדוק, משאירים את חותמם 

 .17לדורות אחריו

 כתבי הרד"ק

בתחומי פרשנות  חיבוריו של רד"ק עוסקים אך ורק
 המקרא ועניני דקדוק לשון הקודש, ואלו הם:

', בראשיתרד"ק כתב פירוש על ספר 'פירוש לתנ"ך. 
' תהליםספרי נביאים ראשונים ואחרונים, ולספרי '

'. גדולת פרשנות המקרא של הרד"ק דברי הימיםו'
פדנותו. הוא דן בכתובים מבחינת היא בשלימותו ובק

ופירוש המילים.  דקדוק, המסורה, הניקוד, הלשוןה
רד"ק נדרש גם לבעיית חיבור הספרים וזמנם של 

 היסטוריותהנביאים. הוא עוסק גם בשאלות 
, וחידושו העיקרי הוא בזה שהוא הפרשן גאוגרפיותו

ש, את הנתובים כמעט אך ורק ע"פ הראשון המפר
דקדוק הלשון, ]אף כי קדמו לו בדרך פרוש זה ה'אבן 

ועוד אבל הוא משתמש )שהוא מושפע ממנו רבות( עזרא' 
בביאור כמעט רק בדרך זו.[ כמו כן הוא מרבה רד"ק 

, הנוצריםבפירושיו להתעמת עם פירושי המקרא של 
' תהליםובעיקר בולט עיסוקו בזה בפירושו על ספרי '

, ]ומחמת כן פירושו לספרים אלו צונזרו ישעיה'ו'
הוא נוטה יותר גם לביאור  בראשיתרבות[. בספר 

ומוסרי לפרשיות התורה, כשהוא מחפש  פילוסופי
סיפורי התורה, שלדעתו של  המוסריתאת התועלת 

לא באו לשם עצמם אלא לטעמם הנסתר ]עי' על כך 
על פירוש הרד"ק לספר ' א"ד יסלזון, -עוד אצל 

[. פירושו לנביאים )תשרי תשע"ב( המעין', בראשית
ראשונים נדפס לראשונה ב'בולוניא?' בשנת רל"ז, 
ופירושו לנביאים אחרונים נדפס לראשונה ב'ואדי 

חגארה' בשנת רמ"ב, בשנת רמ"ו נדפס פירושו -אל
)שב'פיזארו'( בדפוס שונצינו )כפי שהוא בידינו( כולו 

בשנת רמ"ו, כשהוא נדפס שוב שנה לאחמ"כ בספרד, 
מכאן ואילך נדפסו מהדורות רבות של פירושו, 
כשהוא מודפס גם ברוב מהדורות ה'מקראות 
גדולות'. לאחרונה נדפס פירושו במהדורה מדעית, 

הכתר' שע"י אוניברסיטת  -בתוך 'מקראות גדולות 
הילים הוהדר בצורה מושלמת בר אילן, ופירושו לת

ע"י החוקר אברהם דרום,  )כולל השמטות הצענזור(
ונדפס בהוצאת מוסד הרב קוק מחדש בשנת 

 התשע"ה.

)ע"פ דרכו  'הנסתרפירוש 'על דרך כמו כן כתב הרד"ק 
הרמב"ם אם כי הוא מקפיד על הצמדות הפילוסופית של 

', גן עדןל'פרשת  - מוחלטת לדברי חז"ל במדרשים(
 ', וחלקם נדפסמעשה מרכבה' ול'קין והבלל'מעשה 

בשנים האחרונות, ]גם יש לצי' כאן שבקובץ 'דברים 
, נדפס 'פירוש פיטום )הוסיאטין תרס"ב(נחמדים' 

 הקטרת' לרד"ק, והוא כפה"נ מתוך פירושו לתורה[.
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)נדפס גם בסוף הספר . ויכוח הרד"ק עם הנוצרים
. אינו ', ובסוף פירושו לספר תהלים(מלחמת חובה'

חיבורשנכתב ע"י רד"ק עצמו, אלא ליקוט מתוך 
 ספריו בתוספת מרובה ממקומות אחרים. 

 בכללי דקדוק הלשון ועניניו ספר 'מכלול יופי'.
והמלות אשר יצאו מהכלל בדרך קצרה, ומכונה גם 

מהספר )חלק הדקדוק( 'ספר המכלול'. חלק ראשון 
בשם 'ספר הדקדוק', והוא מבאר כל עניני דקדוק 
לשון הקדש והטיות הלשון והפעילם. וחלק השני 

בשם 'ספר השרשים' בו אסף כל שרשי )חלק הענין( 
נדפס זה  ק)חלמלות המקרא בסדר א"ב ומבאר אותם, 

. ספר זה לימים כספר בפני עצמו, וכך הוא עד היום(
ש"ו. -נדפס לראשונה במלואו ב'ויניציאה' בשנים ש"ה

הרד"ק שיקע רבות בספר זה מתורתם של 
יונה  רביו יהודה חיוג' רביהמדקדקים הקדמונים, 

, ואף נשתמש בספרי דקדוק קדומים אבן ג'נאח
שאינם ידועים לנו היום, כגון ספר 'אכלה ואכלה' 
)נזכר ב'מכלול' דף קכז ע"א ודף קצט ע"א, וב'ספר 

)נזכר ב'ספר , 'ספר ההלאלי' השרשים' שרש קרב(
)נזכר ב'מכלול' דף , 'ספר טבריה' השרשים' שרש דרש(

כבר  )נזכר במקור סמכותי, ו'מקרא ירושלי' קצא ע"ב(
יונה אבן ג'אנח, והרד"ק הלך לעיר 'סרקוסטא' כדי  רביע"י 

, לראותו, ומזכירו ב'מכלול' דף נח סוף ע"ב, ודף רכו ע"א(
ו'מחזורא רבא'. ]יש לצי' שבספר 'ארחות חיים' 
מציין לספר נוסף של הרד"ק בדקדוק הנקרא 'פתח 

 דברי'[.

תוך כדי דיוניו בדקדוק בשני חלקי ספר זה, מפרש 
ויש )במיוחד ב'ספר השרשים'(, גם מקראות רבים  רד"ק

לצי' כי מצוי בכתב יד פירוש ליקוטי לתנ"ך שנתחבר 
בפרובאנס, המורכב אך ורק מליקוט ביאורי 
הפסוקים של הרד"ק בספרי הדקדוק שלו. ]עי בזה 

', עיונים בספר מכלול לרד"ק' י. לנדמן, -עוד אצל 
 [ )תמוז תשע"ד( המעין

הוא קיצור מעניני המסורה  ספר 'עט סופר'.
הראשון בצורת  -והטעמים, נחלק לשלשה שערים 

הכתיבה, השני בעניני הניקוד, והשלישי בעניני 
 הטעמים. נדפס ב'ליק' בשנת תרכ"ד.

במחזור שנדפס , פרקי אבותפירוש ל כמו כן נדפס
ב'טורין' בשנת שמ"ו, ויוחס לרד"ק, אם כי יש 

 נתחבר ע"י חכם אשכנזי.לפקפק בייחוס זה, וכפה"נ 
                                                            

 מקורות והערות
ספר 'שמות  ראה -כך מקובל, אך אין לכך מקור מוסמך  1

 .2חכמים' ערך סו, הערה 
 כי מקום אביו ואחיו הוא בעיר הזו רוב ימיהם. 2
מערכת  -הגהות 'מנחם ציון' על 'שם הגדולים'  ראה 3

'ר' יוסף בר'  -הגדולים, מערכת הדל"ת הערה יט, שכתב 
"ב יצחק קמחי שיצא מספרד לסיבת הגזירות ש' תתקל

 לנרבונה'. אבל לא מצאתי לע"ע את מקורו.
ספר הגלוי )הובא בספר  -חיבוריו הדקדוקיים הם  4

השורשים לבנו שורש מס, ושלש, ונדפס בדורות האחרונים(, 
חיבור הלקט )גם הוא נזכר בספרו הנ"ל של בנו בשרש עבר 

 וקבץ(, וספר הזכרון )נדפס גם הוא בדורות האחרונים(.

                                                                                     
'פירש אדוני -בפירושי בנו הרד"ק לנ"ך כ נזכר כמה פעמים 5

 אבי ז"ל'.
חיבר פיוטים רבים הנהוגים שנכנסו למחזורי פרובאנס  6

קל"א( ארגאון קטלוניא  -)ולאחריהם ב'ארבע קהילות' 
וקהילות צפון אפריקה )טריפולי, אלג'יר, ותוניס(, ביניהם 
'אזהרות' לחג השבועות ועוד, פיוטים רבים שלו נכנסו 

ויטרי ולשאר מחזורים כמנהג צרפת, שהושפעו רבות למחזור 
ממנהגי התפילה הפרובנסאלים(. פיוטו 'יום שבת זכור', 
נקבע ע"י מהרי"ל לאומרו ב'מגנצא' ביו"ט שני שחל בשבת 

 עמ' קפו(. )מהדורת מכון ירושלים('מנהגי מהרי"ל'  ראה)
חיבר פירוש לספרי הכתובים 'משלי 'איוב' ו'עזרא',  7

 קינות' )איכה(.ול'מגילת 
נקראו 'שבילי דעת' )ונתחבר עליו פירוש מאת רבי אליהו  8

בחור בעל ספר ה'תשבי'(, ו'שכל טוב'. כמו"כ חיבר ספר 
במוסר ופילוסופיה הנקרא 'תענוג הנפש', וכן חיבר פיוטים 

 ספר 'עמודי העבודה' בערכו(. ראהשונים )
זכרת ע"פ המשנה במס' אבות פרק ג משנה יז, מליצה זו נ 9

כבר בהקדמת פירושו של רבי יעקב בעל ה'אגור' על פירוש 
מערכת  -תהלים של הרד"ק, וראה ב'שם הגדולים' לחיד"א 

 הגדולים, מערכת הדל"ת אות מח.
כך כתב החיד"א ב'שם הגדולים' שם, את סדר כתיבת  10

חיבוריו ניתן ללמוד מתוך דבריו של הרד"ק בחיבורים עצמן 
טרחנו לפרוט זאת במסגרת מאמר ובהקדמותיהם, אבל לא 

 זה.
הובאה בספר 'המאורות' לרבינו מאיר המעילי למס' חולין  11

 דף קנ.
שעתידים הוויות דאביי ורבא להתבטל לעתיד לבא כיון  12

שיוכרעו ההלכות ע"פ הסנהדרין, וע" מקניטו ריב"ן אלפאחר 
ולא ישמע עוד חמס בארצך שוד ושבר בגבולך, ' -באגרתו 

ע המחלקות, ולהחניף רבים בחלקלקות, לבטל לעמוד על סל
' )כשבזה הוא הוויות דאביי ורבא ולהתאמץ לעלות במרכבה

רומז גם לתלונת כמה מן החכמים על הרד"ק שחיבר פי' 
ל'מעשה מרכבה' לפי דרכו של הרמב"ם(, ועלי לצי' כי לעת 

ואשמח אם עתה לא מצאתי המקום בו רד"ק אומר דבר זה, 
 י אליו!אי מי יוכל להפנות

מכתבו של רבינו אברהם בן רבי שמואל אבן חסדאי  ראה 13

 -הלוי מברצלונה )נדפס ב'קובץ תשובות הרמב"ם ואגרותיו' 
'החכם הנכבד הדר  -לפסיא תרי"ט(, ובו הוא מכנה את רד"ק 

 זקנים ונשוא פנים'.
יש לצי' כי ניכרים הדברים שהרמב"ן העריך מאד את  14

הראו כמה מו החכמים כי בפירושו חבוריו של הרד"ק, וכבר 
לספר בראשית הוא מרבה להשתמש בדבריו, אם כי בשמו 

גם  ראההוא מביאו רק פעם אחת בפר' וישלח )לה, טז ו
 בבראשית מא, מג(.

כל המכתבים והאגרות בענין, נדפסו ב'קובץ תשובות  15

קובץ גם ב ראהלפסיא תרי"ט ח"ג, ו -הרמב"ם ואגרותיו' 
 .272 עמ'ב "ח נחמד' 'אוצר

ספר 'שמות  ראה -כך מקובל, אך אין לכך מקור מוסמך  16

 .2חכמים' ערך סו, הערה 
יש לצי' את הדבר שכבר בזמן הראשונים, מתחבר  17

באיטליה פירוש לפירושו של הרד"ק לספר תהלים, ע"י רבינו 
יעקב לנדא בעל האגור, שהוא דבר שאינו מצוי כמעט בין 

, ת כ"כ יתחברו עליהם פירושים()שבתקופה מקודממפרשי התנ"ך, 
 מלבד אצל פירושיו של רש"י.

 

 moshegmosheg@gmail.com לשלוח בדוא"ל: יתן, נלמאמר 'פרשני המקרא' תגובות הערות והארות 
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בצואת יהושע לבני גד ובני ראובן כששילחם לעבר 
 ְמֹאד ִשְמרּו ַרק: ")יהושע כב, ה( הירדן, אמר להם

ת ַלֲעשֹות ה אֶּ ת ַהִמְצוָּ ה ְואֶּ ר ַהתֹורָּ ה ֲאשֶּ ם ִצּוָּ ְתכֶּ ה אֶּ  ֹמשֶּ
ד בֶּ  ,ְייָּ  עֶּ

ה ת ְלַאֲהבָּ ם ְייָּ  אֶּ  ,ֱאֹלֵהיכֶּ
ת כֶּ לֶּ ל ְולָּ יו ְבכָּ כָּ  ,ְדרָּ
יו ְוִלְשֹמר  ,ִמְצֹותָּ

ה ְבקָּ  ,בוֹ  ּוְלדָּ
ְבדוֹ  ל ּוְלעָּ ם ְבכָּ ל ְלַבְבכֶּ ם ּוְבכָּ  ".ַנְפְשכֶּ

ה": יג(-יב)דברים י, לעומת זאת משה רבינו אמר   ְוַעתָּ
ֵאל ה ִיְשרָּ יָך ְייָּ  מָּ ְך ֹשֵאל ֱאֹלהֶּ  -ִאם ִכי ֵמִעמָּ
ת ְלִיְרָאה יָך ְייָּ  אֶּ  ֱאֹלהֶּ
ת כֶּ לֶּ ל לָּ יו ְבכָּ כָּ  ְדרָּ

ה  ֹאתוֹ  ּוְלַאֲהבָּ
ת ְוַלֲעֹבד יָך ְייָּ  אֶּ ל ֱאֹלהֶּ ְבָך ְבכָּ ל ְלבָּ ָך ּוְבכָּ  .ַנְפשֶּ
ת ִלְשֹמר ת ְייָּ  ִמְצֹות אֶּ יו ְואֶּ ֹקתָּ ר חֻׁ  ַהיֹום ְמַצְּוָך ָאֹנִכי ֲאשֶּ
ְך ְלטֹוב  ".לָּ

, ויהושע היראה הרי מצאנו שיהושע חזר כאן על דברי משה רבו מלבד הבדל אחד, שמשה כלל בדבריו את מצות
 מצות הדבקות.אמר במקום זאת 

  

לאחר מעשה דינה, קודם שעלו יעקב ובניו משכם, 
ר" :)בראשית יב(כתוב  ל ֱאֹלִהים ַוֹיאמֶּ  קּום ַיֲעֹקב אֶּ

ב ֵאל ֵבית ֲעֵלה ם ְושֶּ ם ַוֲעֵשה שָּ ֵאל ִמְזֵבחַ  שָּ ה לָּ  ַהִּנְראֶּ
יָך ְרֲחָך ֵאלֶּ ו ִמְפֵני ְבבָּ ר .ָאִחיָך ֵעשָּ ל ַיֲעֹקב ַוֹיאמֶּ  ֵביתוֹ  אֶּ
ל ל ְואֶּ ר כָּ ִסרּו  ִעמוֹ  ֲאשֶּ ת הָּ ר ֱאֹלֵהי אֶּ ר ַהֵּנכָּ ם ֲאשֶּ  ְבֹתְככֶּ

ם ְוַהֲחִליפּו ְוִהַטֲהרּו ה .ִשְמֹלֵתיכֶּ ה ְונָּקּומָּ  ֵאל ֵבית ְוַנֲעלֶּ
ה ֱעשֶּ ם ְואֶּ ֵאל ִמְזֵבחַ  שָּ ֹענֶּה לָּ ִתי ְביֹום ֹאִתי הָּ רָּ  ַוְיִהי צָּ

ִדי ְך ִעמָּ רֶּ ר ַבדֶּ ְכִתי ֲאשֶּ לָּ ל ַוִיְתנּו .הָּ ל ֵאת ַיֲעֹקב אֶּ  ֱאֹלֵהי כָּ
ר ר ַהֵּנכָּ ם ֲאשֶּ ת ְביָּדָּ ִמים ְואֶּ ר ַהְּנזָּ ם ֲאשֶּ  ַוִיְטֹמן ְבָאְזֵניהֶּ
ם ה ַתַחת ַיֲעֹקב ֹאתָּ ֵאלָּ ר הָּ ם ִעם ֲאשֶּ  ".ְשכֶּ

ואף בסוף ימי יושע, כינס את ישראל לשכם, וכרת 
ה"עמם ברית, וכתוב:  ִסירּו ְוַעתָּ ת הָּ ר ֱאֹלֵהי אֶּ  ַהֵּנכָּ

ר ם ֲאשֶּ ת ְוַהטּו ְבִקְרְבכֶּ ם אֶּ ל ְלַבְבכֶּ ֵאל ֱאֹלֵהי ְייָּ  אֶּ  .ִיְשרָּ
ם ַוֹיאְמרּו עָּ ל הָּ עַ  אֶּ ת ְיהֹושֻׁ  ּוְבקֹולוֹ  ַנֲעֹבד ֱאֹלֵהינּו ְייָּ  אֶּ
ע עַ  ַוִיְכֹרת .ִנְשמָּ ם ְבִרית ְיהֹושֻׁ עָּ ם ַההּוא ַביֹום לָּ שֶּ  לוֹ  ַויָּ

ט ֹחק ם ּוִמְשפָּ עַ  ַוִיְכֹתב .ִבְשכֶּ ת ְיהֹושֻׁ ִרים אֶּ ה ַהְדבָּ ֵאלֶּ  הָּ
ר ן ַוִיַקח ֱאֹלִהים תֹוַרת ְבֵספֶּ בֶּ ה אֶּ הָּ  ְגדֹולָּ ם ַוְיִקימֶּ  ַתַחת שָּ
ה ַאלָּ ר הָּ  ".ְייָּ  ְבִמְקַדש ֲאשֶּ

 

נקודה מענינת לציון. כי מודגש פעמים רבות  עוד
בספר יהושע כי משה הוא  המנחיל את עבר הירדן 

 המזרחי.

ם ץ "ְוַשְבתֶּ רֶּ ם ְלאֶּ ַשְתכֶּ ם ְירֻׁ ּה ִויִרְשתֶּ ר אֹותָּ ם נַָּתן ֲאשֶּ כֶּ  לָּ
ה ד ֹמשֶּ בֶּ ר' ה עֶּ ש" )א, טו( ִמְזַרח ַהַיְרֵדן ְבֵעבֶּ מֶּ  ַהשָּ

ה ר "ֵאלֶּ ה ִנַחל ֲאשֶּ ר מֹוָאב ְבַעְרבֹות ֹמשֶּ  ְלַיְרֵדן ֵמֵעבֶּ
ה" )יג, לב( ְיִריחוֹ  חָּ  ִמְזרָּ

ה נַָּתן "ִכי ה ַוֲחִצי ַהַמטֹות ְשֵני ַנֲחַלת ֹמשֶּ ר ַהַמטֶּ  ֵמֵעבֶּ
 ַלַיְרֵדן" )יד, ג(

 .המזרחי ומשה נקבר בעבר הירדן

לעומת זאת יהושע הוא שהנחיל את עבר הירדן 
המערבי, והוא נקבר ב'נחלתו' בתמנת חרס בהר 

אפרים.

 


