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   'פרק ד
 :חלוקת הפרק לנושאים

 והתאימי בין הפסוקים לנושאים והעתיקי למחברת' בפרק דבחומש  דפדפי

 'ח –' א' פס

 ד"כ –' ט' פס

 ט"מ–א "מ' פס

 'מ –ה "כ' פס

קריאה לשמירת המצוות כהקדמה לכניסה  
 לארץ

 זכירת הברית בחורב

 אזהרה לדורות הבאים

 הבדלת ערי מקלט



 ' פרק ד
 קריאה לשמירת המצוות כהקדמה לכניסה לארץ 'ח –' א' פס

ח–' נקרא בחומש את פסוקים א'. 

 

אין בה אף פרט חסר או מיותר. התורה מושלמת! 

ולא לשנות , לכן חשוב לקיים אותה בדייקנות
 .אפילו מעט

וחייו  ' דבק בה, השומר ומקיים את התורה
 .מאושרים



ֵאל א ה יְִשרָּ ִטים-ַהֻחִקים וְֶאל-ְשַמע ֶאל, וְַעתָּ ,  ֲאֶשר ָאנִֹכי ְמַלֵמד ֶאְתֶכם, ַהִמְשפָּ

אֶתם וִיִרְשֶתם ֶאת, ְלַמַען ִתְחיּו--ַלֲעשֹות ָאֶרץ-ּובָּ ,  ֲאֶשר יְהוָּה ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתיֶכם, הָּ

ֶכם    .נֵֹתן לָּ

ר ֲאֶשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם-ַעל, ֹלא תִֹספּו ב בָּ ְְְרעּווְ , ַהדָּ ,  ִלְשמֹר--ִמֶמּנּו, ֹלא ִת

   .ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם, ֲאֶשר ָאנִֹכי, ִמְצוֺת יְהוָּה ֱאֹלֵהיֶכם-ֶאת

כגון חמש פרשיות בתפילין  , לא תוסיפו –י "רש
 "לא תגרעו"וכן . חמשת מינין בלולב וחמש ציציות



 ' פרק ד
 –' א' פס

 'ח
קריאה לשמירת המצוות כהקדמה לכניסה  

 לארץ
ולא תגרעו... לא תוסיפו: "'פסוק ב"... 

 
וכן אסור  , אסור להוסיף יותר ממה שמצווה התורה

 .להחסיר
מינים בלולב   5אסור לקחת : דוגמא להוספה

 4במקום 
מינים בלולב   3אסור לקחת : דוגמא להפחתה

 4במקום 
 

 י"רש
 



רֹאֹות, ֵעינֵיֶכם ג ה יְהוָּה-ֵאת ֲאֶשר, הָּ שָּ ְבַבַעל  , עָּ

ִאיש-ִכי כָּל  :ְפעֹור ַלְך ַאֲחֵרי , הָּ --ְפעֹור-ַבַעלֲאֶשר הָּ

   .ִמִקְרֶבָך, ֱאֹלֶהיָךִהְשִמידֹו יְהוָּה 

,  ֻכְלֶכםַחיִים --ֱאֹלֵהיֶכם, ַביהוָּה, ַהְדֵבִקים, וְַאֶתם ד

   .ַהיֹום

ִטים ֻחִקים, ְרֵאה ִלַמְדִתי ֶאְתֶכם ה ,  ִצּוַנִיַכֲאֶשר , ּוִמְשפָּ

ייְהוָּה  ָאֶרץ--ַלֲעשֹות ֵכן  :ֱאֹלהָּ ֲאֶשר ַאֶתם , ְבֶקֶרב הָּ

ּה ה ְלִרְשתָּ מָּ ִאים שָּ    .בָּ

ְכַמְתֶכם ּוִבינְַתֶכם--וֲַעִשיֶתם, ּוְשַמְרֶתם ו , ִכי ִהוא חָּ

ַעִמים ֵאֶלה ַהֻחִקים-כָּלֵאת , ֲאֶשר יְִשְמעּון  :ְלֵעינֵי הָּ ,  הָּ

כָּם וְנָּבֹון-וְָאְמרּו ַרק ַעם    .ַהּגֹוי ַהּגָּדֹול ַהֶזה, חָּ

יו ֱאֹלִהיםלֹו -ֲאֶשר, ְֹוי ּגָּדֹול-ִכי ִמי ז ַכיהוָּה  , ְקרִֹבים ֵאלָּ

יו-ְבכָּל, ֱאֹלֵהינּו ְרֵאנּו ֵאלָּ   .קָּ

ִטים ֻחִקיםלֹו -ֲאֶשר, ּוִמי ּגֹוי ּגָּדֹול ח  , ַצִדיִקם ּוִמְשפָּ

ה ַהזֹאת  .ֲאֶשר ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפנֵיֶכם ַהיֹום, ְככֹל ַהתֹורָּ

השמיד ' ה

 אותם

שומרי התורה  

 .זוכים לחיים

דווקא כאשר  

נשמור חוקי  

התורה ונקיים  

ניחשב  , אותם

חכמים וקרובים  

בעיני כולם  ' לה

ו ניחשב  "ואם ח

 כשוטים

מצוות שאינן מובנות על  

 פי שכל
מצוות מובנות על  

 פי שכל


