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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

 

 
 (ג' דברים כב" )תעשה לשמלתו וכן"

כן תעשה ", שהכתוב מלמדנו שמצוות השבת אבידה אינה תלויה בחביבות החפץ בעיני המאבד ן"הרמבמבאר 
שווה להפסד בעלי החיים בכל  הואין הפסד החייםבעלי מו שאין השמלה חביבה על בעליה כ יפל עף א, "לשמלתו

אף על פי  ,מכל כלי ביתו, כל אבידה של אחיך, "תעשה לכל אבדת אחיך וכן", השמלהזאת יש מצווה להשיב גם את 
 . יש מצווה להשיבם למאבד, יכסה בההוא אשר  כשמלתו םחביבי םשאינ

 

  (ח' דברים כב" )ל הנופל ממנווכי יפ ...תבנה בית חדש כי"

( שבת לב) "שבקיה לרויא דמנפשיה נפל"ל "זחלשון היא כ" כי יפול הנופל ממנו"כוונת הכתוב " כלי יקר"לפי ה
שלא תחשוב ותתהה האם , עצמו "הנופל"מתייחסת אל  "ממנו"כלומר המילה [ הוא יפול מעצמו, הניחו לשיכור]

אתה לא תשים אלא רק שאין הדבר כן  אמרבא הכתוב ולכן ? ראוי ליפולמזה שהיה ת הגזירה א בטללהמעקה בכוח 
מקום הראוי ליפול לא ינצל על  ומכל ?זה בביתךאך מדוע שיהיה  ,יפולהוא שאוי דמיו בו וראמנם כי  ,דמים בביתך
 יאזלגגך  אבל אם לא תעשה מעקה ,מישוראפילו במקום הוא נופל מעצמו  "כי יפול הנופל ממנו"ידי המעקה 

 . ממך ולא ממנו מעצמוהנפילה תהיה 
 

 (יג' דברים כב)" ושנאה אליה ובא כי יקח איש אשה"

שרחקו אדם הבני אותם דבר כנגד הקדוש מפרש את הפסוקים על דרך המוסר ואומר שהכתוב מ" החייםאור "ה
שהכוונה היא " כי יקח איש אשה"מר הכתוב וועליהם א, פרנסהצריך להשתדל על הוהיום קצר מהתורה בטענה ש

אבל , "ושנאה", סיני בהרכשקבלו אותה התורה  ים אוראותם האנש זרחה עלכלומר " ובא אליה", התורה המאורסל
אשת ב ומאסאותם ושואלים מדוע  יםמוכיחו יםבאר שאוכ, עונתה כמשפטאת לתת לה בה אין לבם חפץ כעת 

ברכה לסימן  יםרוא םגם אינוהם , יתםלמחיכים לעסוק צרי םזנה ומפרנסת והאינה התורה תשובתם היא ש ?נעורים
 כל האנשים שרחקוים שואדרבה רוא, שערי פרנסה טובה הםל םנפתחי לא בה ויעסק אםגם ו, ההתור לימודכלכלית ב

ושם לה עלילות דברים והוציא "וכך זה מובא בכתוב . בתיהם מלאים כל טוב ,ה ואינם חושבים בה כל עיקרממנ
הוא אלא ש, דהיינו בקבלת התורה, אינו כופר בלקוחיהאמנם הוא , "את האשה הזאת לקחתי"באומרו " עליה שם רע

למצוא על מנת על דלתי אחרים  יםפקוה דם בעוסקיהכי , לשון חוזקמ, "אליה ולא מצאתי לה בתוליםואקרב "אומר 
תורה לפני העלבונה של את יתבעו , וכנסת ישראל, "אבי הנערה"הנקרא , ה"הקבש מודיע הכתובלאנשים אלו . טרף

חוזק ועלייה והשגות רמות על רמז מ, "ולקח אבי הנערה ואמה והוציאו את בתולי הנערה"אמר שנ, הגדולת הדין בי
את ה לתבוע "עתיד הקבשבזוהר שמובא  כמו, יןדת העלבונה בביאת  עותבל, "השערה", ג באמצעותהיששניתן לה

 (. ב 'אבות ו) "אוי להם לבריות מעלבונה של תורה"משנה ה אמרמוכ, עלבונה של תורה
 

 (כא' דברים כג" )ולאחיך לא תשיך תשיך לנכרי"
 בגודל סור לךואם ביניכם התניתכפי שהרבית את תת לו היא שעליך ל" תשיך לנכרי"כוונת הכתוב " ספורנו"לפי ה

מראש שהתנית עמו אף על פי  אסור לך לתת לו רבית, אם מדובר באיש ישראל" לא תשיך ולאחיך", לעומת זאת. בו
  .'השם את כשלא תבגוד בנכרי ולא תחלל " יברכך למען", ברבית לפורעוכוון שאתה מת
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 (א' כבדברים " )נדחים והתעלמת מהםלא תראה את שור אחיך או שיו "
 התורהאמרה לפי ש דת הרחמנותידות טובות ובמילהדריך את ישראל בממטרת מצווה זו היא  "צרור המור"לפי ה

את שיחזירו לו , כלומר, רוצה שיעשו לוהיה לחבירו כמו שהוא האדם ראוי שיעשה  ,ולכן. "ואהבת לרעך כמוך"
ו אכזריות זו ,דבר ראויזה כי אין . "לא תראה את שור אחיך או שיו נדחים"הכתוב ולכן אמר . אבדוששיו את שורו ו

 יאחרכת מה לך ללל"ו ואומר ל היצר הרע שמטעה אותומצווה זו היא גם כנגד ו. מאבידת רעהו גדולה להעלים עין
היא  וז. "נך רואהואתה לך לבקש פרנסתך והעלם עין כאלו אי. יבא בעל השור ויעמוד על שורו. השוורים והכבשים

אלא . לא תאמין לדבריו ולא תשמע אליו להעלים עין ,"לא תראה"כך אומר הכתוב  לע. יצר הרעהנבערה מהעצה ה
תעות הנחש למאת לשבר כדי " לא תוכל להתעלם"ו "לא תראה"בלשון באה האזהרה . "השב תשיבם לאחיך"

 . יצר הרעההוא הקדמוני 
 

 (ז' דברים כב) "םתשלח את האשלח "
 . כן הוא במסרה" תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה, תשלח חרונך"

וגם כשהוא כועס  ,"רחמיו לא כלוכי ", ה רחמן"את המסורה על פי הידוע שהקב "חומת אנך"א ב"רבינו החידמבאר 
והחריב את בית , םיואבנ חמתו על עציםה "הקבשפך הראיה שבשעת כעסו ו, "גז רחם יזכורוובר", הוא מרחם

תשלח " הרמזכך הוא ו. אותנו אליוב יירחם עלינו וישהוא  נשוב בתשובהר שאוכ, ה לישראלוקותיש עוד ו המקדש
כל זה ברב רחמיו  עם, "תשלח את האם"הכתוב שאמר מה וזה . שלחה אמנו בעונותינו כביכולשהגם  "את האם

נשוב כאשר ו ."תשלח חרונך"בכתוב ז ווזה רמ, ישראלבני נצלו בכך ואבנים ו חמתו על עציםאת יתברך שפך 
וזה , שלימה נו גאולהאות ויגאל, "תשלח רוחך יבראון"הכתוב שאמר מה וזה  ,בריה חדשהלנו ה אותבתשובה יעש

 . ותחדש פני אדמההכתוב  שאמרמה 
 

 ( ח 'כבדברים " )כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך"

ואם , שהגוף נחשב כמו בית של הגשמה. תשובההבעל  לערמז הכתוב מש , "אדרת אליהו"ב ארמביוסף חיים  ינורב
נותנת התורה עצה לבעל כאן ו  ."בית חדש"הוא נקרא ולכן , נעשה כבריה חדשה ממש, מי שעושה תשובה כראוי, כן

, כלומר. "מעקה לגגךועשית ", העצה לכך היא, כדי שלא יפול שוב במהמורות שמציב לפניו היצר הרעב, תשובה
אם תשגה לא תעבור על עיקר הדין אשר אתה מחויב גם כדי ש, ל"מה שגדרו חזמעבר לם וסייגים חדשים תעשה גדרי

 . כי אם רק על הגדר והסייג שעשית, בו
 

 (ה' דברים כג)" ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור... אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים"

אוכל "מתייחס אל מה שנאמר לגבי סיחון  "אתכם בלחם ובמים אשר לא קדמו"שמה שנאמר  "פנים יפות"הפרש מ
ברשימת עמים ו, "והמואבים היושבים בער", (כט-כח' דברים ב" )שתיתיבכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ו

להם שהקדים  ,מואביחס לוב, אוכל ומים ישראללמכור להסכימו לא דבר המלמד שבני עמון ני עמון ב וזכרולא הזו 
כלומר בכתוב , בלק לשכי הפחד היה  ועמון לא היה חלק בשכירות זלבני אבל , "אשר שכר עליך"אמר נ ,ומים לחם

ומואב הורחקו " לא קדמו אתכם בלח ובמים"עמון הורחקו משום ש. שלפנינו יש שני טעמים להרחקת עמון ומואב
 ".ואשר שכר עליך את בלעם"משום 

 

 (א' דברים כה" )״והצדיקו את הצדיק

 ח לדיינים סיעתא דשמיא שיפסקו דין אמתימבט ל״-א ים ניצב בעדתהלו-״א: בוכתשההקדוש  "אלשיך"האומר 
, ״והצדיקו את הצדיקיתקיים בהם דין תורה  שבכל להם ובטחמו. לאמיתו ולא יצא מתחת ידם משפט מעוקל

תמוה , השופט והכהו לפניו״ והפילו, ״והיה אם בן הכות הרשע: בהמשךהכתוב שאומר  המו .והרשיעו את הרשע״
ן צריך חייב בדייוצא הכתוב שהלנו רמז מ, אלא? ומה שמחה יש כאן, שמחה שאין ״והיה״ אלא לשוןשהרי ידוע 

, מהחטא פטריבעולם הזה ולה ומוטב לו לסבול מעט, "כשיש דין למטה אין דין למעלה"כי  ,לשמוח על עונשו
עונשים  וחוסך מעצמו, שלימה בתשובהמי שחוזר אשרי ו. ליוןקצבה בעולם הע יסורים שאין להםימאשר לסבול 

 . וייסורים בשני העולמות
 

   (יג' דברים כה" )וקטנה גדולהואבן  אבן בכיסך לך לא יהיה"
 יהשלא יה, כלומר, הקטנהאת האבן גדולה שמכחשת היא לאבן " גדולה וקטנה"שכוונת הכתוב  רבינו בחייאומר 
, גדולה וקטנהאבן בך שתמש כהאדם מאם . קטנהאת הסחורה לפי האבן הגדולה ומחזיר סחורה לפי האבן הנוטל 

  ,(טו' דברים כה" )שלמה וצדק יהיה לך אבן", אבל אם, לך כלוםישאר לא יממונך לא יתקיים  כלומר, "לא יהיה לך"
 .הרבהממון  ,"יהיה לך", ותשקול לפי האמת והצדק אזיאבן שלמה ה עשתאם 
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