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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

 

 
 (זכ 'יאדברים " )את הברכה אשר תשמעו"

מסביר (. כח' דברים י" )אם לא תשמעו"ואילו בקללה אמר הכתוב , לשון ודאיב "אשר תשמעון"הכתוב ברכה אמר ב
. ה לישראל"הקבמר ווכך א, חטאי ודאיש "אשר נשיא יחטא"פסוק ההר על וב בזושכתכל פי מה  א"רבינו החידזאת 

רש אמיץ ווהש ,אבות העולם ,תניםישאתם חוטר מגזע הא וגם, שקבלתם כמה טובות וגדולות מהקב״ה ,לפי הטבע
 ,"אשר תשמעו"וזהו . תשמעו ודאישראוי להיות  ,"אשר תשמעו" ,מכל זה, וקדוש וגם נשמתכם ממקום עליון, וחזק
 אם לא"הקללה אמר אצל  כן לא. "אשר תשמעו" ולכן אמר 'לשמוע בקול ה ,םמכל הצדדי ,לכם ראוי ךכי כ, ודאי

 ". לא תשמעו אם"על כן אמר בספק , והטבע שלא תשמעו הוא חוץ מהיושרכיון שהדבר , בלשון ספק "תשמעו
 

  (יח 'יגדברים " )והרבךונתן לך רחמים "
לאחר שבפסוקים הקודמים הם הצטוו  ,העםאת  לנחםשכוונת הכתוב שלפנינו היא  הקדוש" אור החיים"מסביר ה

 לבבם ירע לאש הבטיחםבא הכתוב ו, "חרב לפי ההוא העיר ישבי את תכה הכה" ,אחת עיר אנשילאבד את כל 
 תתבא ל, "תשמע כי" בוהכת אומרמה שו, מרובה בתוספת סרוןיהחאת  וימלא ירבה הואון שכימאובדן אנשי העיר 

דאוג מהתוצאות ל מקום יש ,אנושית נקמהצורך ל הנדחת עיר אנשי של הרציחה היתה אם כי ,ה זולהבטח טעם
 כי"הכתוב  אומרלכן , אין מקום לדאגה זו ,המלך מצות קבלתשל  טעםהמ אהו שהמעשהאך כיון  ,מהדברכות הנמש
 .'ה מצות כלאת  יםקייממ כאלו הנדחת בעיר משפט עושיםר שאכ כי ,"מצותיו כל את לשמור 'ה בקול תשמע

 

 (כב' דברים יד) "עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה"
 (.שבת קיט)" עשר בשביל שתתעשר -עשר תעשר "
 מעשרותיו מוציא והיה, מדות אלף עושה והיתה אחת שדה לו והיתה, כראוי מעשרותיו מוציא שהיה באחד מעשה"

, בני, אמר, לבנו קרא מיתתו בשעת. ימיו כל ביתו ובני ובניו הוא מתפרנס היה המותר ומן, למעשר מדות מאה ממנה
. ימי כל וביתי אני מתפרנס הייתי וממנה, מעשר ממנה מוציא אני וכך, עושה היא מדות וכך כך, שדה על דעתך תן

 הוא ופחת, רעה עין בו נכנס, שנייה. מעשר מדות מאה ממנה הוציא. מדות אלף ועשתה הבן זרעה, ראשונה שנה
 על שעמדה עד, וחמישית רביעית וכן. מאה היא פחתה, עשרה הוא פחת, שלישית. מאה היא ופחתה, עשרה

  (תנחומא" )מעשרותיה
 ,"עשר", את האדםה ומצוהכתוב ". עשר תעשר"הקדוש את הפסוק " אלשיך"לפי מעשה זה המובא במדרש מבאר ה

כמות התבואה תלך , כלומר, "שנה שנה", את תבואת זרעך יהיה כל היוצא השדה "תעשר"שפן מה , ואל תתקמצן
את תבואתו ימעטו לו , את המעשרממעט אדם כי כאשר ה. שתגיע לערך שבו היית מעשרעד  שנהכל תמעט ות

עד , לו מן השמים םומוסיפי םיתן מעשרותיו בעין יפה יהיו הולכייואם , מהשמים לום המוסיף מוסיפיו ,מהשמים
שתוציא  "תעשר" ךועל ידי כ "עשר"וזהו . שיעור מעשר תבואתו בסך כל תבואות השדה שהיה דרכו לעשות שיבא

כי בכל שנה יוסיף לך  "שנה שנה"וזהו . בתורת מעשר את כל תבואת זרעך ואת כל שיעור תבואת זרעך היוצא השדה
 . ר כל מה שהיה מוציא השדהעד היות מעשר תבואתך כשיעו, לפי מה שתהיה הולך ומוסיף בעין יפהה "הקב
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 (ד' דברים יב" )להיכם-א' לא תעשון כן לה"
 בהרים וגבעות ותחת כל עץ רענן לפי שהיו  ,ים היו עובדים לאלהיהם במקומות רביםישהגוהכתוב מר וא

 רבי אברהם סבע אומר . מזבח אחד ומקדש אחד, ל אחד-אלא אוידוע שישראל אין להם . להם אלוהות רבים
 . ם לאלהיהםיהגוי םכמו שעושי ,"להיכם-א' לא תעשון כן לה"שהכתוב מצוה את בני ישראל  "המור רצרו"ב
 ואתה גוי אחד בארץ . אחד' כמו שהוא ה. הוא מקום אחד ומקדש אחד. "'כי אם אל המקום אשר יבחר ה"

 לא תעשון ככל אשר "הכתוב מר ואעוד . "והבאתם שמה עולותיכם ...לשכנו תדרשו" מה שכתוב וזה. הנבחר
 לא ראוי  ,להקריב בבמות או בנוב או בשילה ,עושים עכשיוהם לרמוז שאפילו מה ש. "אנחנו עושים פה היום

 שלא תשתכח מהם תורת הוא כדי , כן םעושימה שהם ו. אחד ותורתו אחד 'אחר שהמ. לעשות כןלהם 
 לא באתם עד עתה אל המנוחה "שמשום הוא  זהאת ם המתיר לה "גם מה שהקבו. נות והנדרים והנדבותהקרב

 והיה המקום הידוע של . "וישבתם בטח"תעברו את הירדן ר שאאבל כ. היא ירושליםשהאמתית  "ואל הנחלה
 שמר לך פן תעלה עולותיך יה"ואז . ולא במקום אחר. "שמה תביאו עולותיכם וזבחיכם ונדריכם" ,בית הבחירה

 . "'כי אם במקום אשר יבחר ה", "בכל מקום
 

  (טו' דברים יד" )בת היענה ואת"

" יחזקונ"מסביר ה? עצמה האם היא מותרת באכילה" יענה"אך מה דין ה, "בת היענה"התורה אוסרת לאכול את 
הוא משום " יענהבת ה"ר לאסור את ומה שלא מציין זאת הכתוב אלא בוח, אסורה באכילה" יענה"הוא שגם ההדין ש

אין בשרה ראוי לאכילה  ,"יענה", כשהיא גדולה אבל ,"בת היענה", כשהיא קטנהשבשר היענה ראוי לאכילה רק 
 . עץמו כא קשה ושהמשום 

 

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

 "תפתח פתוח" "תתן נתון" "תעשר עשר", מובאים בכתוב בצורה כפולה צדקה ינייענ שכל" כלי יקר"אומר ה
הם בעצם  הצדקה ינייענ שכלומסביר ". יברכך ברך" כי כפולגם שכר המצוה מופיע באופן ו ,"תעביטנו העבט"ו

 לא רשהו ,שלם ובלב יפות פנים בסבראת הצדקה  לו ויתן ,לבבו ירע שלא יל ידע .בפה והפיוס ,ביד הנתינה :כפולים
 בצדק אני" שנאמר מה לקיים (ח ברכות) "פתחים שני כניסת כשיעור ישהה המתפלל" ל"זח אמרמכ גערה שמעי

כתוב כ פתחים שני שיעור וזהו (י ב"ב) "לצדקה פרוטה יתן שיתפלל קודם"ש למדו ומכאן (טו יז תהלים) "פניך אחזה
 את תקפוץ ולא לבבך את תאמץ לא" הקודם בפסוק זכרהמו הלב ופתיחת היד פתיחת היינוד "ידך את תפתח פתוח"

 ןלכ ,עצמו בפני שכר לו קובע ה"הקב מאלה אחד כל ועל .בלב ואחת ביד אחת :כפולים הצדקה עניני כל לכן ,"ידך
 ".יברכך ברך" כי נאמר

 

 (י 'טודברים " )תתן לו נתון"
  ותחזור ממונך על ה"הקב יוסיףלאביון אזי  תתן אםש לומר "נתון תתן" הכפל ןיעניאת  רבינו בחיימסביר 

  לאהדבר  בלבד אחת פעם לו נתן אםהוא ש ןיהעני .פעמים מאה אפילו ,"תתן נתון" דרשול "חזו .ותתן
  ולא כלומר ,(כא משלי)" יחשוך ולא יתן וצדיק" שלמה אמר זה ועל ,פעמים כמהשיתן לו  עד אלא ,לו יספיק
  אמר זה ועל ,עשרו יתקיים בזהו ,רוח וגסות גערה דרךב ולא בנחת "לו תתן נתון" יכלול ועוד .מלתת יחשוך
  פרוכ לו ויהיה אדם של עשרו נתקיים אימתי ,(יג משלי)" גערה שמע לא ורש עשרו איש נפש כפר" שלמה
  ל"זח שאמרומה  וזה .יפות פנים בסבר טוב בלב לו שנותן אלא מהעשיר גערה ישמע לא כשהרש ?וכפרה

  מדיהבת ליה יהבת דלא מוטב' יהלמר א ,בפרהסיא לעניא יהיב דקא גברא לההוא חזיה ינאי ביר" ,במדרש
 אמר לו שמוטב היה אילו לא נתן מאשר כעת , רבי ינאי ראה אדם שנתן צדקה לעני בפרהסיא" ]וכספתיה ליה

 [שנתן לו וביישו
 

 (ג' דברים טז" )תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך למען"
ה עד כדי כך שכל "הוא כל כך חשוב לקב" כל ימי חייך"שהעניין הזה של זכירת יציאת מצרים " ספורנו"מסביר ה
כדי זה רק , השנים והוספת חודשים בוריי על ידהחמה ע שנותיהיו שנות הלבנה מכוונות עם שההשגחה ל הטעם ש

פי לה לצוות את ישראל למנות כי פשוט יותר הי .עונת יציאת מצרים, אביביהיה ב, חודש יציאת מצרים ,ניסןחודש ש
יציאת את  שתזכורכדי ה ציוה למנות לפי חודשי הלבנה "אלא שהקב, שאז אין צורך לעבר את השנהחמה הדשי וח

כל יהיה חדש האביב תזכור שחודש ניסן בור שנה שתעשה בשביל שידש ועובור חישבכל ע ,כל ימי חייך םמצרי
  . יציאת מצרים בשבילהוא העניין 
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