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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 א(דברים יב' )" להי אבתיך לך לרשתה-א ה'אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן "

לך "ואחר כך אמר  , "אשר תשמרון",החל בלשון רביםהכתוב שלכך  ם לביראוי לש" הקדוש שאלשיךאומר ה"
" מתנה"ללשון  "ירושה"לשון " הקדוש ואומר שההבדל בין אלשיךמדוע זה כך? מקדים ה" בלשון יחיד. ",לרשתה
אלה החקים אשר הכתוב "אמר בתחילה הפסק.  ויש להיא דבר  "מתנהאילו "ו ,הפסק ואין להיא דבר  "ירושההוא ש"

 ניתנת לנו מאת רץהלא הא ?לקיים לנו את הארץמצוות על מנת ך לעשות ימה צרל, ושמא תאמרו "תשמרון לעשות
אשר הכתוב "תהפך לכם יוא למען וטעם ה "אשר תשמרון לעשותהכתוב "מר ואכן  לע .לאבותינואותה אשר נתן ה', כ

 אשר נתן ה' מה שכתוב "הפסק. וזהו לו אין היא דבר שש "ירושה"שיש לה הפסק, ל "מתנה"בתורת שזה  "נתן ה'
 .על ידי מעשים האלו אשר תשמור לעשות ,בלי הפסק "ירושה"תהיה לך לשהארץ , "להי אבותיך לך לרשתה-א

 

  (כה" )דברים יב' אחריך ךלמען ייטב לך ולבנילא תאכלנו "
", שאם לא תאכל מהדם יהיה לך טוב. אך מדוע הוסיף הכתוב שיהיה תאכלנו למען ייטב לך לאברור לכל מה שנאמר "

הדם מוליד לאחר אכילת הדם, שחז"ל שאמרו " על פי מה כלי יקר", מה הקשר? מתרץ ה"ולבניך אחריךטוב גם "
ר שאכהכתוב שאמר  ןלכ .כיוצא בהם םויהיו תולדותיהו, טבע האב נמשך גם לבניידוע שו ,אכלשאדם בגוף ה אכזריות

זה מסביר ובך ובזרעך. דבק שהאכזריות קנין מידת היה תשלא תגרום לכך  "ייטב לך ולבניך אחריך" הדםמלא תאכל 
ויש  ה,אכזריות גדולכנראה דבר שזהו ש ,ונשים ביום אחד טףשצריך להרוג את כולם,  ,עיר הנדחתעניין נאמר במה ש

 ךשתהיה רחמן בטבע ",לך רחמים ונתןלכן מבטיח לנו הכתוב, " ,דבק בו ובזרעושיקנין הזו היה האכזריות תש פן שח
גם ו ,דהיינו שירבה את זרעך "ורחמך והרבך רחמיםונתן לך "שאמר מה זהו ם עליך. ירחה' זו הבה יסמהו ,על הבריות

 .יהיו רחמנים כמוךם ה
 

  (א 'יד" )דברים יכםהל-בנים אתם לה׳ א"

 ".תתגודדולנאמר בסופו, "לא , להיכם"-לה' אאתם  בניםלכאורה לא ברור מה הקשר בין מה שנאמר בתחילת הפסוק, "
, אלא הוא דומה לאדם ששלח למתאבידה כאן לומר שבמיתת איש אין " הקדוש שכוונת הכתוב אור החייםמבאר ה"

עדר אלא הבן נאין ברור הדבר ש שישוב אליו. ימים שלח האב אחר בנולאחר עיר אחרת, ובסחורה עסוק בבנו לאת 
 ,אביוחיק חזר אל הרי הוא שיותר, טוב הוא במצב  ,ישנו, ואדרבההוא עדיין משם, אבל על כל פנים  שהלךמהמקום 

מה שאין כן על המת,  קרחהלנו להתגודד ולשים  לאכן, "לא תתגודדו ולא תשימו קרחה", ועל  .שהוא מקור החיים
שאר האומות, שעליהם מציווי זה את , לשלול "אתם" ואומרלכן מדגיש הכתוב , "בנים לה'"ם שלא נקראו גוייהאצל 

 , מיתתם היא מיתה מוחלטת. אינם עוד בנמצא בין החייםהם מתים כאשר הם שכיון  ,מיתתם ביוםידוו הדווים 
 

 " )דברים יד' ג(תאכל כל תועבה לא"
כל מקום מוהתיבה.  ן נחיכמבואר בעני, הבדל בין טמא לטהורשיש קודם מתן תורה נודע " שעוד ספורנומבואר ב"

עם  םבהיות. אבל לעם ישראל, לא הבדיל בין טמא לטהורעלי חיים, הוא ב אכילתלנח ולבניו קב"ה התיר האשר כ
 ב לאכלם. הטמא, לכן אסר עליהם הכתומ ניםזוילהיות נ הםראוי לזה אין  ,קדוש
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  (יא' כונותן לפניכם היום" )דברים  ראה אנכי"
 רבי אברהם סבע ב"צרור המור"אומר לשון רבים. ב "לפניכם"בלשון יחיד ואחר כך אמר נותן  "ראההכתוב "אמר 

כמו נחשבים שהם רבים הם שאף על פי  ,ישראל ת עםו עיקר גדול בשורש האמונה ובמעללהודיע לנכתוב בא בזה הש
לפי  ,לשון רביםב נפשותעשו שש נפשות היו לו ואמר בהן חז"ל "ל אחד. וכמו שאמרו -נחצבה מאנפשם לפי ש ,יחיד

 ל אחד. -מכח א םאילפי שב ,לשון יחיד נפשיעקב היו בניו שבעים וכתב בהם אילו שהיו עובדים אלוהות הרבה. ו
ב ו. ובמקום אחר כת"לא יהיה לך אלהים אחרים"בלשון יחיד ישראל ם עהכתוב פעמים מדבר לולכן תמצא בתורה ש

 ,כמו יחידנחשבים שהם רבים הם ף על פי אכאמור, ששל ישראל להורות על מעלתם וזה כדי . "לא תעשו לכם אלילים"
 בזה יחידו של עולם מצטרף עמהם. גם בזה וגם ו, ביםם בלשון יחיד ופעמים לשון רפעמים מדבר עמול

. ..."ומנין אפילו אחד ...ומנין אפילו חמשה. ..עשרה שיושבים ועוסקים בתורה שכינה עמהם"אמר במסכת אבות נולכן 
והיחיד הוא כמו רבים. ובכולם השם מצטרף עמהם שהוא יחידו של עולם. וכן הוא כמו  ,להורות שרבים הם כמו יחיד

 . כל הארץ כבודו רבים כי מלא
 

  (ח " )דברים יב'שון ככל אשר אנחנו עשיםתע לא"
בני ישראל ו ,עדיין לא נבנהבית המקדש שהמקדש, כיון ן בית יאיסור הבמות בבניאת תלה " שהכתוב חזקוניאומר ה"
זה מה ו .קרבנותיהם במקום אחדאת היו יראים לבא כולם לעשות לכן  ,טרודים במלחמה והיו ,מאויביהםעדיין לא נחו 

 ."המקום אשר יבחר והיה", ואחר כך נאמר, "והניח לכם מכל אויביכם"המשך, ב בוכתש
אנכי יושב  הנהויהי כי ישב המלך בביתו וה' הניח לו מכל אויביו מסביב ויאמר המלך אל נתן " ,דודאצל אמר נוכן 

לבנות  אומרני ים יושב בתוך היריעה ועתה הניח ה' לי מסביב אין שטן ואין פגע רע ועתה הנהל-הא בבית ארזים וארון
 " )שמואל ב ז' ב(בית

 

 " )דברים יג ה'(להיכם תלכו-ה' א אחרי"

", כוונת הכתוב שנלך אחרי ענן ה' ההולך זה ענן-להיכם-אחרי ה' אאיך אפשר ללכת אחרי ה'? אמנם לפי המדרש, "
ומה שאמר הכתוב  שנשמע לקול אותותיו ונלך אחרי עצתו.מסביר שכוונת הכתוב "תלכו" היא  הרמב"ןלפני העם, אך 

ן ומשלם שכר. ופוקד עוהוא ו ,ובידו להמית ולהחיות ,אשר בידו נפש כל חי הואשתאמינו כי כוונתו , "תיראו ואותו"
 . תורת משההיא לקיים את הכתוב ב, "מצותיו תשמרו ואתוכוונת "

 

 (ח " )דברים יד'לא תגעו ובנבלתם"

 .לא תגעו בהן כדי לאכלן ,מתו מיתת עצמןבהמות אלו אם היא ש" שכוונת הכתוב דעת זקנים מבעלי התוספותמובא ב"
מה שאמר זאת הכתוב ו ,לאוכלשהוא אזהרה יד:( מכות )ויקרא יב' ד( ואמרו חזל ) "בכל קדש לא תגעשכתוב "כמו ו

לא זאת ואמר "נגיעה וכפל של לאכילה בלשון כך גם כאן אמר הכתוב  .שיעור לנוגע כאוכל תלתהוא כדי בלשון נגיעה 
שהיא אסורה, מדוע כתב גם ממש  העינגשזהו דבר אחד כי אם כוונת הכתוב לומר על  "תגעולא אמר "ו "תאכלו

? אמנם יש גם ביאור בחז"ל שהכוונה כאן באמת אם על הנגיעה הזהיר על האכילה לא כל שכן אסורה, כיאכילה ש
 ". יב אדם לטהר עצמו ברגלחי"לישראל ברגל כדאמר מר לנגיעה ממש והכוונה היא להזהיר את בני 

 

 ()דברים טו' ט" בך בתתך לובנתן תתן לו ולא ירע ל"
מותר מדוע טוב טעם להסביר ב ד()בסימן קמ "חסידים"ב בספר וכתאת מה ש ב"ברית עולם" מביארבינו החיד"א 

ינם ראויים כיון הם אאינו בודק אם הוא לעניים ואת המעשר נותן  דםשהא כיוןואומר שמעשר, את ה' במצוות הלנסות 
כיון ש מאתו. שפעהבא לו יואת ה' יכול לנסות הוא  כןל, ומה שיהי ויהי ,נותן לענייםהוא חטא, ומסתמא  יש להםש

 ראוי לאותו השפע,הוא אם  ומדקדקים אחרי אלשמים בגם כך , ראויים לקבלת המעשר דקדק אם העניים שהוא לא
 . בלי דקדוקשפע לו  םומשפיעי

 ",לבבך בתתך לו ולא ירע" ", תן לעני,נתן תתן לושהכתוב שלפנינו רומז על הסבר זה ואומר ", "אלומד רבינו החיד
 אינך מדקדקאתה ש "כי בגלל הדבר הזה"חוטא,  הואלקבל ממך את הטובה כיון שאינו ראוי העני שמא אל תבדוק 
 בלי דקדוק. וברכה בשפע  ותתברךאחריך,  דקדקת אלדת הדין ימגם  "להיך-יברכך ה׳ א"כשר וראוי,  ענילדעת אם ה

 

 " )דברים טו' י(בגלל הדבר הזה כי"
 ,קאו" בדובגללאמר " אלא "למען" אמר לאגם ו "בעבור" אמר לאשהכתוב  ז"ל,ח דרשומביא את מה ש רבינו בחיי

 הגלגל את מהפך אניעני, ל תתן לא אם", ונתון תתן לו" בעולם, שחוזר הוא גלגללומר לנו ש ,"גלגל "לשוןשהוא מ
על זה  ודרשו (' חעה )תהלים" ירים וזה ישפיל זה שופט להים-א כי" שנאמרכמו  עשיר,יהיה  והוא עני אותך ואעשה

 . בנו בן בא ,בנו בא לא ואם .בנו בא ,הוא בא לא שאם זו, דהימ על רחמים אדם יבקש לעולםש "לזח
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