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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 

 (כח' דברים יא" )להיכם וסרתם מן הדרך-א' לא תשמעו אל מצות ה אם"

 מצות מכל סרזה נחשב לו כאילו שהוא  הרי זרה עבודה עובדיהודי ש שכלמהפסוק שלפנינו  מדול "רבינו בחיי"
 .(חולין ה" )כלה התורה בכל כופר כאלו זרה בעבודה המודה"ל ש"חז אמרוה שמזה המקור לו ,התורה

 

 (כ 'יבדברים " )בשר לאכל נפשך כי תאוה ,בשר אכלה ואמרת... כי ירחיב"
עד שהכה  במדבר בשר לאכולשהתאוו  והותא ויםוהמתא עלה "קבה שהקפידהקדוש שהיות " אור החיים"מסביר ה

כלומר אסור  ,איסורהוקבעה בעם כ הבשר תותאובקברות התאווה הרי ש ויםוהמתאאת  וקברובהם מכה רבה 
, כלומר ,"אוכלה בשר ואמרת את גבולך... 'ה ירחיב כי" אמרבא הכתוב ו זה לע. להתאוות לאכול בשר שאינו קרבן

 גםו ,(ד 'יא במדבר)" בשר יאכילנו מי"  שאמרו יםוהמתאו מאמרכ ,בשר לאכול רוצה שאתה בפירוש שתאמרלמרות 
זאת  מתיר כן פי על אף ,"והותא התאוו"נאמר עליהם ש ויםומתאשגם זה מזכיר את ה" לאכול בשר נפשך הותאו"

 . ואין לך לחשוש, "בשר תאכל נפשך אות בכל" מרווא להם הכתוב
 

  (כב' דברים יד) "תעשר את כל תבואת זרעך עשר"

ל "ואמרו על כך חז (י ג מלאכי) "די בלי עד ברכה לכם והריקותי... האוצר בית אל המעשר הביאו"הנביא אומר 
 הרבה ,תבואהשפע של  להם שיושפע" כלי יקר"ה בארמ (לב שבת) "די מלומר שפתותיכם שיבלועד "שהכוונה היא 

 כשיש אבל מחסורם די להם כשיש לומר שייך "די" לשון כי ,"די" לומר יוכלו לאהם  ודאי זוא ,הצורך מכדי יותר
 שלא כלומר ,"לא"במשמעות של  הוא "בלי"כאשר  ,"די בלי"עד  נהוכוהו וז ,"די" לומר יוכלו לא והותר די להם

 מופלגה ריבויה ועל ,והותר די כשיש די ומרל יכול הפה אין כי ,"די" מלומר שפתותיהם שיבלו והיינו , די עליו יאמר
 שלשנה תזכה אז ,ממאה עשרה זו בשנה מעשר שתתןדהיינו , "עשר" אם, כלומר, "תעשר עשר"הכתוב ואמר  כפל

 מידי יעשה וכן מעשר מאה תןיות דותימ אלף הבאה לשנה ויעשה זו שנה של "זרעך תבואת כל את תעשר" הבאה
 ". שנה שנה השדה היוצא"הכתוב   אמרכמ בשנה שנה

 

 (י 'דברים טו) "נתון תתן לו"
.( פסחים ח)" שאזכה לעולם הבא הרי זה צדיק גמור זו לצדקה בשביל שיחיה בני ובשביל הנותן סלע"ל "מרו חזא

המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל  היו כעבדיםא אל"ונשאלת השאלה הרי יש משנה מפורשת שאומרת ההיפך 
ה באבות מדברת משנשאומר שהמהר״ש פרימו וצו של תיראת " פני דוד"מביא ב א"רבינו החיד ?(ג' אבות א" )ספר

כבר ידי חובת יצא שדובר באדם מ ,"לצדקה לע זוס", אילו בגמרא בפסחיםו, שחובה על האדם לעשותעל דבר 
מה וזה . "על מנת לקבל פרס"שבמצב כזה מותר לעשות , "בשביל שיחיה בנו" הזהסלע עוד את הומוסיף  צדקהה
יצא ידי חובת צדקה כפי  ברר כשכאדהיינו  ,נתינההתקיימה מצות האחר שכבר ל כלומר, "נתון"הכתוב במילה רמז ש

בגלל הדבר "כי , הזו התוספתאת  "ולא ירע לבבך בתתך לו", לחובתך והוא תוספת, "תתן לו" עם כל זה, השיעור
 .מותר סעל מנת לקבל פרתוספת למצווה שעושה אדם  כלומר, "הזה יברכך

אם לא תבערו אותם אבל  ,את הארץ לבניכם להורישיושבי הארץ אז תזכו את כאשר תבערו שרק  "ספורנו"אומר ה
 . ה לבניכםאות תכבשו את הארץ לא תזכו להוריששאף על פי אזי , מהארץ
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 (כו 'יאדברים " )את הברכה אשר תשמעו... ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה"
על פי ין יהענומסביר את , "אם תשמעו"אמר נולא  "אשר תשמעו"נאמר  הברכהואומר שאצל " פנים יפות"הדקדק מ

 .אהבלם חלקו לעואת לקבל את יעקב בחר ון שכי :(קידושין לט) "בהאי עלמא ליכא שכר מצוה"ל "חזמה שאמרו 
למרות שבפועל דוד , (ד 'תהלים כז" )'אותה אבקש שבתי בבית ה' אחת שאלתי מאת ה"וד המלך דאמר שה מה וז

וד המלך דאמנם כל הבקשות שביקש , :(תענית ח" )דתרי מילי לא מצלינן" :ל"חזמרו אלא שא, בקשותהרבה ביקש 
ששאלתי מה כלומר כל  "אחת שאלתי"אמר שוהיינו ', אינן אלא אחת שהם כולם פעולות למען יוכל לשבת בבית ה

ת הברכה אשר א"ה מה שאומר הכתוב וז, בלי טרדה ומניעה "'שבתי בבית ה"ורק אותו אבקש , אינו אלא אחת
דהיינו , להיכם-א' שתוכלו לשמוע אל מצות האלא בשביל , ההזלם עוהבשביל תענוגי אינו עיקר הברכה ש "תשמעו

ל "חזלפי ש "ראה אנכי נותן לפניכם היום" :אמר הכתוב שה מה וז, לימוד התורה וקבלת המצות בלי מניעה וטרדה
אינו בשביל  ההזלם מה שאני נותן לכם היום דהיינו בעו ןכם א, (ג בודה זרהע" )היום לעשותם ומחר לקבל שכרם"

 . ולעסוק בתורה' שתוכלו לעבוד את הכדי מצות אלא על השכר 
 

 (כו' אידברים " )וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה"
 פי על אף, הברכה המתחיל היוםבפסוק פירושה ש" היום"שהמילה " קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמדייק 

שמה  ומפרש. מהיום ותמתחילהן  מקום מכל, (כט 'יאדברים ) עיבל והר גריזים הר על נאמרו והקללות שהברכות
 ברכה לך איןש', ה מצותאת  שתשמעו במה הברכהשל  גופא שזהו, "מצותי אל תשמעון אשר הברכה את"שכתוב 

 שאתה במההיא  שהברכה כיון, "היום" הברכה היהת ,תשמעו בקולי היום אם מעתה', ה למצות שנשמע מזה יותר
 .תיוומצואת  שומע

 

  (א' דברים יד" )להיכם-א' בנים אתם לה"

. אינו מת אלא חיהוא  שמת לכם מת יפל עף א, אזי "בנים לה"נו יודעים שאנחנו אחר שאש" צרור המור"מבואר ב
בזה אתם מראים ש. ל תשימו קרחה בין עיניכםאל תתגודדו ואולכן אל תבכו למת ו. "ל חי-בני א"ו שאתם נקראים פכ

ל "מאמר חזכ. הוא הולך בין החייםהרי אינו כן כי אבל הדבר . הוא אבוד ולכן אתם בוכים עליושמבחינתכם 
המלך על ידי  שלחנדומה לבן מלך שדבר ואמרו בזוהר שה. "הולך לעולם הנפשות"ו "חיים םצדיקים במיתתם קרויי"

הלך ר שאכ. מלוך במקומואליו שליחים שיחזור וילימים שלח המלך . ויחנכו אותו גדלומנת שי לעלכפר אחד 
 ?"למה אתם בוכים ,שוטים"אמר להם חד שקח איפהיה שם . הכפר לבכותו להצטער על פרידתובני התחילו כל 

הזה על האדם לעולם את ה ששלח "זה הקב ,המלך, בענייננוכך  ?"הוא הולך למלוך על כל המלכות ואתם בוכים"
קח אחד היה יפ. בוכים ומתאבלים על פרידתוקרוביו  ,העולםיפטר מהוכשהגיע זמנו ל. גדל בתורה ובמצותמנת שי

לא התגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת כי עם קדוש "? "שוטים למה אתם בוכים"שאמר להם  ,זה משה ,שם
 . הוא הולך לאוצר חביב של עולם הנשמות לעלות במעלה עליונההמת ה. "'אתה לה

 

 (כד' ידדברים ) "כי ירחק ממך המקום וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו"
״וכי ירבה ממך הדרך כי לא אם הגעת למצב של  :את הפסוק בצורה הזו, על דרך המוסר, לומדהקדוש  "אלשיך"ה

, ״לא תוכל שאתו״כדי כך שעד , עליךכבד משא כעול ובשבילך התורה הן של מצוות האם כלומר תוכל שאתו״ 
נמצא , מקומו של עולםשהוא , הקב״ה, כלומרק ממך המקום״ חיר ״כיב של לכך שהגעת גם למצסימן הדבר מהווה 

 .ה והמצוות קרובים אליך הרי שיכולת לשאת בקלות את העול הזה"כי אם היה הקב, וק ממךחר
 

  (כו' דברים יד" )אשר תאוה נפשך בכל כסףה הונתת"
, "ונתת בכסף"היא אזי העצה היעוצה ', ה עבודתבמי שקשה לו לומר שהכתוב שכוונת  "נעם אלימלך"מבאר ה

תראה ש ופירוש, "וצרת הכסף"עצמך אל הכסף שתתקן את מעשיך על ידי הכסף בנתינת צדקה את לומר שתתן כ
קח יאזי כשת ,דהיינו בידים טהורות מגזל וגניבה ושאר דברים אסורים, "אשר תקח בידך". שתעשה צורה על הכסף

 ,"'הוהלכת אל המקום אשר יבחר "מיד תעשה עליו צורה קדושה שתשרה קדושה על הכסף הזה  ,הכסף באופן הנזכר
 . 'האל המקום אשר יבחר  כתכלומר על ידי הכסף הזה תוכל לל

 

 (יז' דברים טז" )כמתנת ידו איש"

ור לאדם ולומד מכאן שאס, הכתוב שלפנינו מגדיר את שיעור הנתינה המכסימלי שצריך האדם לתת" ספורנו"לפי ה
: ל"זו שאמרו חכמו. ויפול כעול על הציבור ,יצטרך לבריותהוא , כי אז, לויש אשר הממון כל לתת לצדקה את 

 ( .ת נכתובו)" אל יבזבז יותר מחומש ,המבזבז"
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