
 
 

 

 'די שנה                       
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ ֵמאָ֣  ואה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

 
 (דברים יא' כו) "אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה ראה"

 ),' כבג (בראשית" ורע טוב לדעת ממנו כאחד היה האדם הן" הראשון אדםנו כתוב  על המצאש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 
 ,שכלייםהם  העליונים שהרי .בתחתונים ולא בעליונים אלהוא מן בריאה מיוחדת שאין דומה לה  האדםוהכוונה היא ש

 ולא בטבעם את הקב"ה מקלסי ,ארצייםתחתונים, הוה בטבע, ולא בשכלאת הקב"ה  ומקלסים עובדיםכלומר הם 
אצל  אבלדבר שימנע זאת מהם.  אין בטבע, הכרחי וזה בשכל הכרחי זה ,בדרכו קלסל כרחמו ואחד אחד וכל בשכל,
 הכרחי איננוהקילוס  הטבע, מצד הארציים ומן ,הנפש מצד השכליים מן משניהם, ומורכב מהם משותף הואש ,האדם
 נתתי ראה" משהזה מה שאומר  הקללה,את  וא הברכהאת  ,שכר וא עונש עליו להביא בידו נתונה שהרשות ,רצוניאלא 

זה מה ו רע, או טוב לעשות בידכם שהרשות כלומר ),'ל (דברים" הרע ואת המות ואת הטוב ואת החיים את היום לפניך
 ".היום לפניכם נותן אנכי ראההכתוב " כאן מרואש

 

 " (דברים יב' כח)ושמעת את כל הדברים האלה שמר"
"את כל באופן כללי מר ואא אל זכיר כאן "חקים ומשפטים" או "עדותיו ומצותיו"מלא מציין שהכתוב  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ן

וב הישר והט ועשית" כמו שכתוב "הטוב והישראת "שמירה גם וזאת כדי לכלול בכלל הדברים הדורשים הדברים" 
, כי ה' הטוב והישר בעיניאת ן דעתך לעשות שכוונת הכתוב היא שתת הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןושם ביאר , '" (דברים ו' יח)בעיני ה

כל משאו את ו ,כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיואת לפי שאי אפשר להזכיר בתורה . והטוב והישראת הוא אוהב 
לא "טז),  '(ויקרא יט "לא תלך רכיל"מהם, כגון הכתוב חלק אחרי שהזכיר זי , אלםוכקוני הישוב והמדינות יומתנו ות

ה, ז(לב), וכיוצא ב "מפני שיבה תקום"(יד),  "לא תקלל חרש"(טז),  "רעךולא תעמוד על דם "(יח),  "תקום ולא תטור
 . והישר בכל דבר הטובאת שיעשה  יכללאופן חזר לומר ב

 

 יג' א) " (דבריםתגרע ממנו ולא תוסף עליו לא"
כמו  הקב"ה ס אצלומאשהוא אולי תוסיף דבר " שהאיסור "להוסיף" בא למנוע ממך את האפשרות  שספורנוספורנוספורנוספורנומבאר ה"

כמו שריפת הקב"ה  ס אצלומאשהוא דבר תהיה הנוספת  העבודהלפעמים ול -שיהיה אם תרצה להוסיף מיני עבודות לא
  ".אני ארבה ולא אסור" אמרששלמה מו עיניך כבת המצוה ביסלו אם תדע את אפי. "ולא תגרע ממנו", הבנים

 

 )ז 'דברים טוך" (כי יהיה בך אביון מאחד אחי"
ממקום  בעל הבית העוברעל פי הידוע ש פירש החכם השלם יוסף מזרחיאת אשר  רבינו החיד"א מביא ב"פני דוד"רבינו החיד"א מביא ב"פני דוד"רבינו החיד"א מביא ב"פני דוד"רבינו החיד"א מביא ב"פני דוד"

עני החזיר לצדקה כיון שאינו חייב להוא צדקה, וכשיחזור לביתו מן היטול  ,אין לו מה יאכלעד שוכלו מעותיו  ,למקום
, המיוחד שבאחיך "מאחד אחיך" ",אביון כי יהיה בךכאן הכתוב. "שאמר מה וזה . רבנן שיטתכ ,היה באותה שעה

" שלא תאמר לא תאמץ את לבבך"עני.  "בארצך" בעיר אחרת ועתה הואנמצא , שהוא "באחד שעריך" עשיר.דהיינו ה
זה שהוא נכבד ולא נסה  , אדרבה"די מחסורו... פתוח תפתחאלא "ממון,  עמו יותרהביא כיון שלא  שהוא גרם לעצמו

עני ו "אמרשכרבנן הוא טעם ה. ו"די מחסורו" אלא ,, ולא כשאר עני"פתוח תפתחלכן "בשפע,  באלה צריך לתת לו
 . "ענימוגדר "והוא ו חסר ל עתהש, "אשר יחסר לו" אמרלכן , "באותה שעה היה
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  )ג " (דברים יב'ואשריהם תשרפון באש"
", כלומר שיש תגדעוןואשריהם "ב וכת נןבפרשת ואתחאילו ואת האשרה  " שכן נאמר שיש לשרוףחזקוניחזקוניחזקוניחזקונימעיר ה"

מה שנוסף את גדע ר האדם נוטע אשרה ואחר כך מישהו אחר עובד אותה יש לשאכמסבירים חז"ל ש לגדע את האשרה.
 הרי שיש לשרוף את כולה. ה ו אותעבדי שאחראת האשרה כשנטעו אותה, אך אחר שעבדו 

בשעה שאמרו אבל  ,"ההקבישראל מאת בני זקת בחהיתה הסבר נוסף לשריפת האשרה הוא לפי הידוע שארץ כנען 
כל עבודת כוכבים שבארץ כנען  תהנעש", אוו לאלוהות הרבהשלפי רש"י " "אלה אלהיך ישראל"עגל בני ישראל ל

 לשורפה. ויש  כוכבים של ישראל אין לה בטול עולמית עבודתידוע שו ,ישראלשייכת ל
 

 )א 'יד " (דבריםלהיכם-אתם לה' א בנים"
אם מת אביכם " תגרום לכם להבין שאפילו להיכם-אתם לה' א בניםשהידיעה ש" "דעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותמובא ב"

כשמת אביו יש לו אצל הגוי, אבל , יש לכם אב שהוא חי וקיים, כי שהרי אינכם יתומים "לא תתגודדו"הבשר ודם 
 ".אבי אתה ולאבן את ילדתנו לעץאומרים "שאין בם מועיל כדכתיב  ןואב ץן לו עוד אב כי אם עאי כי ,להתגודד

 

  " (דברים טו' ז)לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך"
שלפני  רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מדוע קושר הכתוב את קפיצת היד אל הלב, "לא תאמץ את לבבך"? מבאר 

ומקשה לבו ומתאר בשפה מליצית את הדו שיח בין האדם לליבו: "עם לבו. קודם עץ יתיהוא מ ידואת האדם קופץ ש
ועוכר ". וכן אומר לו לבו ועדיף שתיתן לבני ביתך ,ענייםשגם בני ביתך אומר לו הלב לפי ש )יד 'משלי כח" (יפול ברעה

את ויח והרזאת כדי ל לוכ ,בלילהשינה בעיניך רואה אינך וביום קשה . והרי אתה טורח )יז 'משלי יא" (שארו אכזרי
מאשר ימצאו  " (שמות ה' ז)הם ילכו וקוששו להם תבן)? ש"יד 'תהלים עד" (תתנהו מאכל לעם לציים"ועתה  ,מזונותיך

 ידו. את ץ ולקפגורם לאדם מקשה שהלב זה האופן העשית אתה. פי שכ
הקהה אף אתה ו"בשרך.  "את ידך מאחיךלא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את האדם ואומרת לו "תורה הזהירה מלכן 

עוכר שהתעלם הרי הוא " יוןוכ) ז 'ישעיה נח( "ומבשרך לא תתעלם"ב והרי כבר כת" (הגדש"פ) שאת שיניו ואמור לו
. ויזון גם אותם לוושזן את כל העולם כהרי שאני אני סומך על הקב"ה  ,בני ביתיביש עניים לטענה ש. ו"שארו אכזרי

ולא " פתוח תפתח את ידך לותשובה התקיפה הזו ללב תזכה ש"כח לעשות חיל. ובלי י הוא הנותן ומה אני ומה כחי כ
ותתן לו די מחסורו. וזכור  ,פותח את ידו קב"הכמו שה" פתוח תפתח את ידךשל הלב "וש לקושי לבך. ועל כרחו שתח

עשה עמך חסד וצדקה. ולכן לא תקפוץ את ידך  קב"הוה ות כמי ששואל חסדים פתוחיבידוכי ערום יצאת מבטן אמך 
 כמי שהולך לו מן העולם. 

 

 פתח תפתח את ידך" (דברים טו' יא) על כן אנכי מצוך לאמר"
 שהריעצמה,  מהנתינההיא משובחת יותר ו ,עיקרהיא ה האמירה כי" מדגיש שהכתוב מצוה אותנו "לאמר". כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקרה"

מה שכתוב שצריך  וזה ט) (ב"ב "ברכות י"אמתברך בב והמפייסו ,ברכות 'בו מתברך לעני פרוטה הנותןאמרו חז"ל ש"
 .ופיוס ריצוי דברי לו "לאמר"

 

 )' טזטזדברים (" להיך-א ה'שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני "
אל פני האדון "נאמר בפעם הראשונה ש פעמים בתורה. ושל" הקדוש שעניין שלוש הרגלים מוזכר אלשיךאלשיךאלשיךאלשיךמבאר ה"

נאמר  תשלישיפעם הכג), וב '(שמות לד "להי ישראל-את פני האדון ה' א"אמר נ יהשניפעם היז), ב '(שמות כג "ה'
 . "להיך-את פני ה' א"
פסח, חג הכנגד ראשון הוא פסח שבועות וסוכות. ה שכל פסוק הוא כנגד אחד הרגלים" הקדוש אלשיךאלשיךאלשיךאלשיךה"מסביר ו

לנו התורה, רק נודע את לא קבלנו עדיין ששי בסיון והלהינו בעצם, כי לא נגמרה הטהרה עד -עדיין לא היה ה' אש
את פני לכן אמר "מת על שפת הים, את מצרים עינינו ינו בהשתרר על פרעה ומצרים, וראהוא כי  ,היותו אדון על הכל

 האדון ה' "על כן עליו אמר  להותו ותורתו,-אאת שבועות, שקבלו עליהם חג ההשני שהוא כנגד הפסוק . "האדון
בישראל מי שקבלו היו שו)  'ז"ל (שמות רבה מבחעשו את העגל, ומה גם שאמרו הם מיד שלהי ישראל. אך היות -א

אמנם לו), ' (תהלים עח" ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לושנאמר "ורעה בלבבם לעבודה זרה כלפי חוץ התורה את 
תכפר להם הלהות בפרטות לכל אחד. אך בחג הסוכות ש-ה האת, על כן לא הירק בקצתםאלא כולם צל זה אלא היה 

להותו -ת אא לוחות שניות, אז כל אחד מישראל קבלאת ההעון, ומה גם שעבר עליהם יום הכיפורים וקבלו למחרתו 
 "להיך-ה' א"השלישי שהוא כנגד סוכות נאמר בו סוק , על כן הפ"להיכם-א"ולא אמר  "להיך-אנכי ה' א"באמרו 

בה ורמלכן  ,יום הכפורים הכל רחמים יאחרהוא דין, ובחג הסוכות שמידת השהוא  ",האדון"ולא אמר , לשון יחידב
 . האחריםרגלים סוכות מהחג השמחת 
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